
1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

LƯƠNG HOÀI NH ƠN 

 

 

XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

TỈNH QUẢNG NAM THEO KI ẾN TRÚC 

HƯỚNG DỊCH VỤ SOA 

 

Chuyên ngành : KHOA H ỌC MÁY TÍNH 

       Mã số      :  60.48.01 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 

Đà Nẵng - Năm 2011 



2 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

     Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH  

 

 

     Phản biện 1: TS. HUỲNH CÔNG PHÁP 

 

     Phản biện 2: PGS.TS. NGUYỄN THANH THU Ỷ  

 

Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn            

tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 

tháng 10 năm 2011 

 

 

 

       Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

• Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

• Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

 



3 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam trở thành 

thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO tháng 11 

năm 2006, cả dân tộc Việt Nam bước vào sân chơi lớn của thế giới. 

Những yêu cầu về cải cách hành chính, phát triển chính phủ ñiện tử, 

thương mại ñiện tử càng trở nên cấp thiết và mang tính sống còn. Ở 

nước ta, một số ñịa phương cũng rất quan tâm phát triển Cổng thông tin 

ñiện tử (Portal) như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành 

phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam … Các ñịa phương này ñã xây dựng 

ñược Cổng thông tin ñiện tử (Portal) cho riêng mình, và nó ñã trở thành 

công cụ phục vụ ñắc lực trong việc quản lý, ñiều hành các hoạt ñộng 

kinh tế, xã hội... 

Hiện nay, có nhiều Portal mẫu ñã ñược phát triển sẵn như 

uPortal, Dotnetnuke, Joomla, Liferay, SharePoint, Websphere, Oracle, 

Zope, PHPNuke, IBuySpy… với nhiều ñặc ñiểm, tính năng khác nhau, 

vì vậy nếu không có sự ñầu tư nghiên cứu, tham khảo thì việc chọn sản 

phẩm nào ñể xây dựng Portal ñáp ứng yêu cầu cơ bản về chức năng, 

tính năng kỹ thuật theo công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 

27/5/2008 của Bộ thông tin và truyền thông là một vấn ñề nan giải. 

Xuất phát từ thực tế ñó, tôi hướng nghiên cứu của mình vào công 

nghệ mã nguồn mở Liferay nhằm xây dựng một Portal tỉnh Quảng Nam 

dựa trên SOA nhằm thiết lập một Portal có thể tích hợp các dịch vụ 

hành chính công nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của công dân (citizen), 

doanh nghiệp(business) và chính quyền (goverment). Đó cũng là lý do 

tôi chọn ñề tài này. 
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2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài 

Tổng quan về SOA là xu hướng phát triển phần mềm hiện nay 

thay thế cho kiến trúc phần mềm phân tán. 

Tính cấp thiết của việc xây dựng một Portal và những tác ñộng 

mà nó mang lại cho người sử dụng (công dân, doanh nghiệp, chính 

quyền, công chức…).  

Đề xuất ñịnh hướng xây dựng một Portal ñáp ứng ñược các tiêu 

chí kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông qui ñịnh.  

Tìm hiểu các sản phẩm Portal phổ biến (thương mại, nguồn mở) 

thông qua ñó tạo cơ sở ñề xuất phương án chọn Liferay ñể triển khai.  

Sử dụng lại kết quả của dự án mã nguồn mở Liferay ñể xây dựng 

Portal tỉnh Quảng Nam ñáp ứng ñầy ñủ yêu cầu của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài gồm: SOA, Liferay Portal, các 

sản phẩm Portal thương mại và nguồn mở, Portal các tỉnh, thành. Đặc 

tả chức năng, tính năng Portal theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, các ñối tượng khai thác Portal và hiệu quả của việc sử dụng. 

Phương pháp thiết kế giao diện, lập trình mô ñun trên công nghệ 

Liferay.  

4. Nội dung thực hiện 

4.1. Nghiên cứu lý thuyết 

Tổng quan về SOA, công nghệ mã nguồn mở Liferay (tổng quan 

và phương pháp lập trình, cài ñặt vận hành…), tính năng, chức năng, 

ưu, nhược ñiểm các sản phẩm Portal phổ biến (thương mại và nguồn 

mở).  

4.2. Phương tiện nghiên cứu 

Mã nguồn mở Liferay phiên bản 5.3, Ngôn ngữ Java , cơ sở dữ 

liệu My Sql, Web server Apache Tomcat, Bộ công cụ phát triên liferay 
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Eclipse IDE và các Plugin bổ sung (Sydeo…), phần mềm nguồn mở 

dùng ñể xây dựng (Build) các dịch vụ Ant.  

5. Tri ển khai ứng dụng 

Cài ñặt và cấu hình các phần mềm, công cụ hổ trợ phát triển 

Liferay, xây dựng các mẫu dàn trang (layout) và chủ ñề giao diện 

(theme) liên quan ñến các trang, xây dựng hệ thống menu và sơ ñồ cây 

thư mục (Site Map) các trang, thiết kế cơ sở dữ liệu của các mô ñun, 

viết mã các mô ñun (CMS, hỏi ñáp, thủ tục hành chính, văn bản pháp 

qui…). 

6. Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của ñề tài 

Đề tài mở ra một hướng ñi mới về xây dựng Portal mã nguồn mở 

theo SOA. 

Định hướng xây dựng một Portal ñáp ứng chức năng, tính năng 

theo qui ñịnh của Bộ thông tin và Truyền thông. 

Báo cáo luận văn là tài liệu mang tính tham khảo ñể xây dựng và 

phát triển các mô ñun trên công nghệ Liferay. 

7. Bố cục luận văn 

Luận văn gồm 3 chương trong ñó Chương 1 nghiên cứu tổng 

quan về SOA, Liferay và một số Portal của các ñịa phương. Chương 2  

ñề xuất giải pháp xây dựng một Portal ñáp ứng các tiêu chí của Bộ (cần 

thiết phải xây dựng, các ñối tượng tham gia, những chức năng, tính 

năng cần có, phân tích thiết kế hệ thống Portal Quảng Nam ), tìm hiểu 

các sản phẩm Portal thương mại và nguồn mở, tạo cơ sở cho việc ñề 

xuất xây dựng Portal Quảng Nam bằng công nghệ Liferay. Chương 3 

tóm tắt lại quá trình xây dựng Portal Quảng Nam bằng công nghệ 

Liferay (giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, viết mã nguồn…). 
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Chương  1 -  NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về SOA 

1.1.1. Kiến trúc phần mềm hiện nay  

1.1.1.1. Một số kiến trúc phần mềm phân tán hiện nay  

� RMI (Remote Method Invocation) 

� CORBA (Common Object Request Broker Architecture)  
� DCOM (Distributed Component Object Model)  

 

Hình 1.1:Mô hình tương tác của các ñối tượng DCOM. 

1.1.1.2. Vấn ñề phát sinh, nguyên nhân và giải pháp  

Hiện nay áp lực ñặt lên các doanh nghiệp ngày càng lớn như: 

giảm chi phí ñầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác có hiệu quả các công nghệ 

có sẵn, phục vụ yêu cầu khách hàng tốt hơn, ñáp ứng tốt các thay ñổi 

thường xuyên về nghiệp vụ, khả năng tích hợp cao với các hệ thống bên 

ngoài… 

Xây dựng ñược hệ thống ñáp ứng ñược tất cả các nhu cầu ñó quả 

là vấn ñề vô cùng khó khăn. Bởi vậy một hướng ñi mới cho các doanh 

nghiệp chính là tìm kiếm các giải pháp tích hợp các ứng dụng có sẵn 

hoặc kết hợp với ứng dụng của các doanh nghiệp khác sao cho thỏa 

mãn nhu cầu.  
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1.1.2. Kiến trúc SOA 

1.1.2.1. Khái niệm  

Kiến trúc SOA là một cách tiếp cận hay một phương pháp luận 

ñể thiết kế và tích hợp các thành phần khác nhau, bao gồm các phần 

mềm và các chức năng riêng lẻ lại thành một hệ thống hoàn chỉnh. Kiến 

trúc SOA rất giống với cấu trúc của các phần mềm hướng  ñối tượng 

gồm nhiều mô ñun.  

Dịch vụ (service) là yếu tố then chốt trong SOA. Có thể hiểu 

dịch vụ như là một loại mô ñun thực hiện một quy trình nghiệp vụ nào 

ñó.  

Một dịch vụ có các ñặc ñiểm sau:  

- Có ranh giới rõ ràng (Boundaries Are Explicit) 

- Tính tự trị (Autonomous) 

- Chia sẽ lược ñồ, hợp ñồng không chia sẽ lớp 

- Khả năng tương thích dịch vụ dựa trên chính sách 

 

Hình 1.2: Mô hình cơ bản của SOA 

1.1.2.2. Nguyên lý SOA  

SOA tìm cách giải quyết một số vấn ñề theo cách nhìn lấy ứng 

dụng làm  trung tâm.  

Nói cách khác, SOA nhấn mạnh việc hạ thấp các rào cản truyền 

thống tới khả năng tái sử dụng của ứng dụng. 



8 

1.1.2.3. Tính chất của SOA  

� Kết nối lỏng lẻo  

� Tái sử dụng dịch vụ  

� Quản lý chính sách  

� Tự ñộng dò tìm và ràng buộc ñộng  

� Khả năng tự hồi phục  

1.1.2.4. Lợi ích của SOA  

Sử dụng mô hình SOA trong việc thiết kế hệ thống mang lại rất 

nhiều lợi ích về cả mặt kinh tế và kỹ thuật.  

� Về mặt kinh tế:  

- Doanh nghiệp có ñiều kiện tập trung thời gian ñể tìm kiếm 

các giải pháp cho các bài toán liên quan ñến kinh tế.  

- Thúc ñẩy khả năng phát triển của hệ thống hiện có cũng như 

khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.  

� Về mặt kỹ thuật: 

- Độc lập hệ thống : những dịch vụ không phụ thuộc vào hệ 

thống và mạng cụ thể. 

- Có khả năng tái sử dụng.  

- Khả năng hồi ñáp thích nghi tốt và nhanh hơn ñể ñáp ứng 

với sự thay ñổi về yêu cầu giao dịch.  

- Cho phép dễ dàng triển khai chương trình, môi trường chạy 

và quản lý dịch vụ dễ dàng hơn.  

- Những sự xác nhận và chứng minh của tiêu thụ dịch vụ 

(service consumer) về những tính năng bảo mật dựa trên 

giao tiếp dịch cụ tốt hơn cơ chế kết nối chặt chẽ.  

1.1.2.5. Ưu nhược ñiểm của SOA  

SOA có thể ñược coi là một kiến trúc ưu việt trong thiết kế và 

xây dựng hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp bởi:  
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- Hệ thống uyển chuyển và lâu dài thuận tiện cho việc chỉnh 

sửa, nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống.   

- Dễ dàng và nhanh chóng tạo ra các tiến trình nghiệp vụ từ 

các service ñã có. 

- Khả năng tương tác của các service.  

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu ñiểm SOA vẫn tồn tại một số yếu 

ñiểm như sau:  

- Hệ thống phức tạp.  

- Khó miêu tả dữ liệu không cấu trúc trong phần ñầu của 

thông ñiệp. 

- Đặc biệt, khi xây dựng ứng dụng tổng hợp từ nhiều dịch vụ 

với tính tái sử dụng cao thì vấn ñề bảo mật như: xác thực, 

phân quyền, bí mật và toàn vẹn dữ liệu, bảo vệ quyền riêng 

tư… trở thành một bài toán hết sức phức tạp và ñòi hỏi giải 

quyết bằng những hướng tiếp cận bảo mật hoàn toàn mới so 

với các phương pháp bảo mật truyền thống. 

Trên ñây là những trình bày tổng quan và ñặc trưng nhất của 

SOA.  

1.1.3. Kết luận 

Mô hình SOA là một mô hình luôn biến ñổi, ñòi hỏi phải có một 

sự cam kết lâu dài mới có thể ñạt ñược các mục tiêu nghiệp vụ cụ thể. 

Và ñể ñạt ñược mục ñích này, nhà phát triển cũng như những người 

chịu trách nhiệm về Công nghệ thông tin cần phải nắm ñược các kỹ 

năng lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện mô hình SOA thông qua các 

dịch vụ có thể sử dụng lại. 
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1.2. Liferay Portal 

1.2.1. Giới thiệu kiến trúc và khung Liferay Portal 

1.2.1.1. Liferay và các thành phần cơ bản 

Là nền tảng Portal mã nguồn mở hàng ñầu thế giới. Liferay 

Portal (gọi tắt là Liferay) cung cấp một giao diện  web thống nhất ñể dữ 

liệu và công cụ qua nhiều tài nguyên phân tán. Trong liferay một giao 

diện Portal bao gồm một số thành phần web (portlet) – những thành 

phần tương tác khép kín mà ñược viết theo một tiêu chuẩn riêng biệt. 

Những thành portlet này ñược phát triển ñộc lập với Portal của nó và 

liên kết với Portal. Chúng là kiến trúc SOA. 

1.2.1.2. Các tính năng của Liferay 

1.2.1.3. Hệ quản trị nội dung của Liferay 

1.2.1.4. Phần mềm mạng xã hội và cộng tác Liferay 

1.2.2. Những thuận lợi khi sử dụng Liferay 

1.2.2.1. Phong phú, thân thiện, trực quan và cộng tác kinh nghiệm 

người dùng 

1.2.2.2. Điểm duy nhất ñể truy cập ñến mọi thông tin 

1.2.2.3. Khả năng thích ứng cao với nhu cầu thị trường thay ñổi nhanh 

chóng 

1.2.2.4. Giá trị cao nhất 

1.2.3. Kiến trúc và Khung Liferay 

Khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ Portal ñó là kiến trúc cơ 

bản của nó. Kiến trúc Portal hỗ trợ tính sẵn sàng cao cho ứng dụng 

quantrọng sử dụng phân nhóm, phân phối ñầy ñủ bộ nhớ ñệm 

(cache), và hỗ trợ nhân rộng  trên nhiều máy chủ. 

1.2.3.1. Kiến trúc SOA 

Liferay sử dụng nguyên tắc thiết kế trong suốt SOA và cung cấp 

các công cụ và cấu trúc ñể mở rộng SOA với ứng dụng doanh nghiệp 

khác.  
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1.2.3.2. Kênh dịch vụ doanh nghiệp 

Kênh dịch vụ doanh nghiệp (ESB) là một trung tâm quản lý kết 

nối mà cho phép những ứng dụng và dịch vụ nhanh chóng ñược thêm 

vào hạ tầng doanh nghiệp, khi một ứng dụng cần ñược thay thế, nó có 

thể dễ dàng ngắt kết nối từ kênh tại một ñiểm duy nhất. Liferay sử dụng 

Mule hoặc ServiceMix như là ESB. 

1.2.4. Chiến lượt phát triển Portal 

1.2.4.1. Môi trường mở rộng 

Môi trường mở rộng cung cấp khả năng tùy chỉnh hoàn toàn 

Liferay.  

 

Hình 1.3: Môi trường Ext phát triển Liferay 

1.2.4.2. Môi trường plugins SDK 

 

Hình 1.4: Môi trường Plugins SDK phát triển Liferay 

1.2.4.3. Những chiến lược phát triển 

Như chúng ta thấy mỗi cấp ñộ mở rộng cung cấp một sự thỏa 

hiệp khác nhau của tính linh hoạt với những yêu cầu chuyển ñổi khác 

nhau ñến phiên bản tương lai. Vì vậy chúng ta cần chọn một cấp ñộ 

thích hợp cho những yêu cầu thuận tiện cho việc bảo trì trong tương lai 

một cách dễ dàng hơn. 
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Hình 1.5: Các chiển lược phát triển Liferay 

1.2.5. Tóm tắt 

1.2.6. Các giải pháp cho Portal  

1.2.6.1. Các giải pháp thương mại 

� Giải pháp Portal của Oracle 

� Giải pháp IBM Websphere Portal 

� Giải pháp Microsoft Office SharePoint Server 2007 

1.2.6.2. Giải pháp mã nguồn mở 

� Uportal 

� ZOPE 

� PHPNuke 

� IBUYSPY Portal 

� DotNetNuke 

1.2.7. Tìm hiểu các Portal  

1.2.7.1. Portal thành phố Đà Năng 

 

Hình 1.6: Portal thành phố Đà Nẵng 
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1.2.7.2. Portal tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Hình 1.7: Portal tỉnh Thừa Thiên Huế 

1.2.7.3. Portal thành phố Hồ Chí Minh 

 

Hình 1.8: Portal thành phố Hồ Chí Minh 

1.2.8. Tổng kết chương 
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Chương  2 -  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

XÂY DỰNG PORTAL QUẢNG NAM 

2.1. Mô tả yêu cầu 

2.1.1. Giới thiệu sơ lược tỉnh Quảng Nam 

2.1.2. Khảo sát yêu cầu 

2.1.2.1. Mục tiêu thiết lập Portal Quảng Nam 

Thiết lập Hệ thống Portal Tỉnh theo ñịnh hướng chung của Bộ 

thông tin và Truyền thông ñồng thời làm nền tảng ñể phát triển các dịch 

vụ công trực tuyến và tích hợp các ứng dụng quản lý ñiều hành nội bộ 

tại các Sở, ban, ngành, huyện thị trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. 

2.1.2.2. Tác ñộng của việc thiết lập trang thông tin ñiện tử 

� Tăng cường sự minh bạch và nâng cao khả năng cạnh tranh 

� Đáp ñứng nhu cầu cải cách hành chính  

� Thúc ñẩy sự tăng trưởng kinh tế  

� Tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp và người dân giao dịch với 

Chính quyền 

� Đáp ứng nhu cầu cung cấp, phổ biến thông tin nhanh chóng, 

kịp thời 

2.1.2.3. Các ñiều kiện thuận lợi và khó khăn khi triển khai  

� Thuận lợi 

� Khó khăn 

2.1.3.  Đặc tả yêu cầu Portal Quảng Nam 

2.2. Phân tích thiết kế hệ thống 

2.2.1. Đề xuất quy trình nghiệp vụ 

2.2.1.1. Quy trình ñăng nhập một lần  

2.2.1.2. Quy trình ñịnh nghĩa quy trình ñộng 

2.2.1.3. Quy trình quản lý tin (CMS) 

2.2.1.4. Quy trình quản lý ñăng tin các ñơn vị trực thuộc 
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2.2.1.5. Quy trình quản lý lịch tuần 

2.2.1.6. Quản lý hỏi ñáp 

2.2.1.7. Quản lý văn bản pháp quy 

2.2.1.8. Thăm dò ý kiến người dân và doanh nghiệp 

2.2.1.9. Quy trình sử dụng hệ thống giám sát quản trị  

2.2.2. Mô tả hệ thống thông tin 

2.2.2.1. Mô hình tổng thể hệ thống Portal cho toàn tỉnh Quảng Nam 
 

 

Hình 2.1: Mô hình hệ thống Portal tích hợp các subportal cho toàn tỉnh 

2.2.2.2. Mô hình kiến trúc Portal cấp Tỉnh 
 

 

Hình 2.2: Mô hình tổng thể hệ thống Liferay Portal Quảng Nam 
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2.2.2.3. Mô hình kiến trúc Cổng thành phần (SUBPORTAL) 

 

Hình 2.3: Mô hình tổng thể cổng thành phần 

2.2.2.4. Mô hình phân lớp hệ thống 

Hệ thống ñược xây dựng trên kiến trúc mô hình 4 lớp như sau: 

 

Hình 2.4: Kiến trúc tổng thể hệ thống 
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2.2.2.5. Mô hình cơ sở dữ liệu toàn hệ thống 

 

Hình 2.5: Mô hình CSDL toàn hệ thống 

2.2.2.6. Kiến trúc vật lý hệ thống 

 

Hình 2.6: Kiến trúc vật lý của hệ thống 

Dịch vụ kết nối dữ liệu 
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2.2.2.7. Mô hình triển khai 

 

Hình 2.7: Mô hình triển khai 

2.3. Đề xuất chọn sản phẩm 

2.3.1. Giải pháp công nghệ 

2.3.1.1. Giải pháp kỹ thuật 

2.3.1.2. Giải pháp Portal 

2.3.2. Đề xuất lựa chọn sản phẩm 

2.3.2.1. Phân tích các ưu nhược ñiểm: 

2.3.2.2. Vì sao chọn Liferay  

Việc ñầu tư kinh phí ñể xây dựng Portal cho tỉnh Quảng Nam là 

cần thiết tuy nhiên nếu có một sản phẩm nguồn mở ñáp ứng gần như 

ñầy ñủ các yêu cầu về tính năng và chức năng của một Portal thì tại sao 

chúng ta không chọn lựa. Do vậy việc chọn Liferay ñể xây dựng Portal 

Quảng Nam là một hướng ñi phù hợp vừa tiết kiệm chi phí so với mua 

bản quyền các sản phẩm Portal thương mại. Qua nghiên cứu các tính 

năng mà Liferay hổ trợ thì ñây là một sản phẩm nguồn mở sử dụng 

nhiều công nghệ về tích hợp dữ liệu theo kiến trúc SOA, những chức 

năng về tích hợp dữ liệu này sẽ ñược các Tỉnh (trong ñó có Quảng 

Nam) ñẩy mạnh trong thời gian ñến vì nó thể hiện tính chuyên nghiệp 

trong việc phát triển các Portal. 
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Chương  3 -  XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

QUẢNG NAM 

3.1. Thiết lập môi trường phát triển 

3.1.1. Giới thiệu nội dung 

3.1.1.1. Thiết lập môi trường mở rộng 

� Công cụ yêu cầu: 

- Dùng phiên bản mới nhất của Java Development Kit (JDK) 

và Ant 

- Cơ sở dữ liệu MySQL 

- Máy chủ ứng dụng TomCat 

3.1.1.2. Môi trường phát triển tích hợp Eclipse IDE 

- Tải phiên bản mới nhất của Eclipse Classic cho hệ ñiều hành 

windows tại ñịa chỉ http://www.eclipse.org 

- Cài ñặt Eclipse vào thư mục Liferay_Portal 

3.1.2. Xây dựng môi trường Ext 

3.1.2.1. Lấy về mã nguồn Portal 

3.1.2.2. Cập nhật TomCat ñể hổ trợ phát triển trong môi trường Ext 

3.1.2.3. Tùy biến những thuộc tính 

3.1.2.4. Xây dựng (build) thông qua Ant 

3.1.2.5. Điều hướng cấu trúc Ext 

3.1.2.6. Triển khai Ext (Deploying Ext) 

� Cấu hình Cơ sở dữ liệu 

� Sử dụng Ant Deploy 

� Xem cấu trúc Portal trong TomCat 

� Triển khai nhanh trong Ext (Fast-deploy) 
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3.1.3. Thiết lập môi trường bổ sung công cụ phát triển (Plugin SDK) 

3.1.3.1. Tạo dự án Plugin SDK 

3.1.3.2. Triển khai Plugins 

3.2. Thiết kế giao diện 

3.2.1. Mẫu bố trí (Layout Template) 

3.2.1.1. Giới thiệu: 

3.2.1.2. Tạo mẫu bố trí trong môi trường Ext. 

3.2.1.3. Thêm vào những mẫu bố trí ñược tùy chỉnh 

3.2.2. Xây dựng chủ ñề (Theme) trong môi trường Plugin SDK 

3.2.2.1. Thiết lập dự án Theme 

3.2.2.2. Đăng ký theme 

3.2.2.3. Các thay ñổi khi sử dụng lệnh triển khai của Ant (Ant deploy) 

3.3. Thiết kế các mô ñun 

3.3.1. Tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu 
3.3.1.1. Mô ñun CMS 

Bảng 3.1: Mô tả cấu trúc dữ liệu bài viết 

STT Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu 
1 IdBaiViet Khóa chính BIGINT(20) 
2 IdNguoiTao Người tạo bài viết  BIGINT(20) 
3 IdChuyenMuc Chuyên mục bài viết BIGINT(20) 
4 NgayTao Ngày tạo bài viết DATETIME 
5 NgayCapNhat Ngày cập nhật bài viết DATETIME 
6 TieuDe Tiêu ñề bài viết VARCHAR(500) 

7 MoTa 
Phần mô tả bài viết (tóm 
tắc) 

LONGTEXT 

8 NoiDung Nội dung bài viết LONGTEXT 
9 TrangThai Trạng thái bài viết TINYINT 
10 IdNguoiDuyet Người duyệt bài viết BIGINT(20) 
11 NgayDuyet Ngày duyệt bài viết DATETIME 

12 HinhMinhHoa 
Chứa ñường dẫn hình 
minh họa bài viết 

VARCHAR(75) 
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Bảng 3.2: Mô tả cấu trúc dữ liệu chuyên mục bài viết 

STT Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu 
1 IdChuyenMuc Khóa chính BIGINT(20) 
2 TenChuyenMuc Tên chuyên muc VARCHAR(500) 
3 IdChuyenMucCha Thuộc chuyên mục 

cha nào 
BIGINT(20) 

4 NgayTao Ngày tạo bài viết DATETIME 
5 NgayCapNhat Ngày cập nhật bài viết DATETIME 

3.3.1.2. Mô ñun thủ tục hành chính 

Mô ñun Quản trị thủ tục hành chính gồm những bảng sau: 

LINHVUC (chứa danh sách lĩnh vực thủ tục hành chính), DONVI 

(chứa các ñơn vị cung cấp thủ tục hành chính), THUTUC (Chứa danh 

sách thủ tục hành chính), DINHKEM (chứa danh sách các tập tin, biểu 

mẫu liên quan của từng thủ tục hành chính). Cấu trúc mỗi bảng như 

sau: 
Bảng 3.3: Mô tả cấu trúc dữ liệu lĩnh vực thủ tục hành chính 

STT Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu 
1 IdLinhVuc Khóa chính BIGINT(20) 
2 TenLinhVuc Tên lĩnh vực thủ tục hành 

chính 
VARCHAR(500) 

3 MoTa Mô tả lĩnh vực LONGTEXT 
4 IdDonVi Lĩnh vực thuộc ñơn vị nào TINYINT (3) 
5 KichHoat Kích hoạt lĩnh vực (hoạt 

ñộng) 
TINYINT (1) 

Bảng 3.4: Mô tả cấu trúc dữ liệu ñơn vị cung cấp thủ tục 

STT Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu 
1 IdDonVi Khóa chính BIGINT(20) 
2 TenDonVi Tên ñơn vị VARCHAR(200) 
3 MoTa Mô tả ñơn vị LONGTEXT 
4 KichHoat Kích hoạt ñơn vị (hoạt ñộng) TINYINT (1) 
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Bảng 3.5: Mô tả cấu trúc dữ liệu thủ tục hành chính 

STT Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu 
1 IdThuTuc Khóa chính BIGINT(20) 
2 IdLinhVuc Thủ tục thuộc lĩnh vực nào BIGINT(20) 
3 TenThuTuc Tên thủ tục hành chính VARCHAR(500) 
4 CoSoPhapLy Cơ sở pháp lý LONGTEXT 
5 NoiDung Nội dung thủ tục  LONGTEXT 
6 ThoiGian Thời gian hoàn thành thủ tục VARCHAR(200) 
7 LePhi Lệ phí thực hiện thủ tục VARCHAR(200) 
8 GhiChu Những ghi chú thuộc thủ tục LONGTEXT 

Bảng 3.6: Mô tả cấu trúc dữ liệu tập tin ñính kèm 

STT Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu 
1 IdFileDinhKe

m 
Khóa chính BIGINT(20) 

2 IdThuTuc File thuộc thủ tục nào BIGINT(20) 
3 TieuDe Tiêu ñề tập tin ñính kèm VARCHAR(200) 
4 MoTa Mô tả tập tin ñính kèm LONGTEXT 
5 DuongDanFile Đường dẫn tập tin ñính kèm LONGTEXT 

3.3.1.3. Mô ñun bạn ñọc hỏi cơ quan chức năng trả lời  

Nội dung của mô ñun này là nhận câu hỏi từ bạn ñọc gởi ñến 

Portal, bộ phân tiếp nhận câu hỏi sẽ xử lý và trả lời lại bạn ñọc với sự 

phối hợp của các cơ quan chức năng của tỉnh. Mô ñun này gồm 2 bảng 

CHUYENMUC  (chứa danh sách các chuyên mục hỏi ñáp), HOIDAP  

(chứa nội dung câu hỏi và trả lời) 
Bảng 3.7: Mô tả cấu trúc dữ liệu chuyên mục hỏi ñáp 

STT Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu 
1 IdChuyenMuc Khóa chính BIGINT(20) 
2 TenChuyenMuc Tên chuyên mục hỏi ñáp VARCHAR(200) 
3 KichHoat Kích hoạt cho chuyên mục 

hoạt ñộng 
TINYINT (1) 
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Bảng 3.8: Mô tả cấu trúc dữ liệu câu hỏi và trả lời 

STT Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu 
1 IdCauHoi Khóa chính BIGINT(20) 
2 IdChuyenMuc Câu hỏi thuộc chuyên  mục 

nào 
BIGINT(20) 

3 TenNguoiGoi Họ tên người gởi câu hỏi VARCHAR(50) 
4 DiaChi Địa chỉ người gởi VARCHAR(200) 
5 Email Email người gởi VARCHAR(50) 
6 TieuDe Tiêu ñề câu hỏi VARCHAR(200) 
7 NoiDung Nội dung câu hỏi LONGTEXT 
8 NgayGoi Ngày gởi câu hỏi DATETIME 
9 NgayTraLoi Ngày trả lời câu hỏi DATETIME 
10 TrangThai Trạng thái câu hỏi  VARCHAR(20) 
11 KichHoat Kích hoạt câu hỏi TINYINT(1) 

3.3.2. Viết mã chương trình 

Sau khi thiết kế cơ sở dữ liệu, tiến hành viết mã chương trình  

theo phương pháp lập trình trên nền tảng Liferay dựa vào trình 

tự các bước thực hiện theo chuẩn portlet JSR-286.  

3.4. Cơ chế quản lý và vận hành Portal Quảng Nam 

3.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý 

3.4.2. Chi phí vận hành hệ thống 

3.5. Tổng kết chương 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết quả nghiên cứu của luận văn cho phép rút ra những kết 

luận sau 

1. Kiến trúc SOA là một giải pháp toàn diện trong việc hoạch 

ñịnh chiến lược CNTT của một doanh nghiệp, cơ quan chính phủ bởi vì 

nó giúp cho các nhà quản lý CNTT xây dựng một kiến trúc có khả năng 

tái sử dụng các phân hệ theo SOA ñồng thời giảm thiểu ñáng kể chi phí 

nâng cấp, sửa ñổi hạ tầng hiện có. 

2. Khái niệm Portal nếu hiểu ñúng nghĩa của nó phải ñảm bảo 

các tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông qui ñịnh các cơ quan, tổ 

chức muốn xây dựng cho mình một Portal thì ñây ñược coi là Kim chỉ 

nam về các chức năng, tính năng cần có. 

3. Ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học công 

nghệ ñặc biệt là ngành Công nghệ thông tin, ñặt ra cho các nhà quản lý, 

các chuyên gia kỹ thuật và các nhà phát triển phần mềm ñứng trước sự 

lựa chọn về công nghệ. Cũng như việc chọn Công nghệ nào ñể xây 

dựng Portal là một bài toán khó nếu không ñi vào phân tích từng chức 

năng, ñặc ñiểm của từng sản phẩm thông qua ñó rút ra ñược những ưu, 

nhược ñiểm của từng sản phẩm tạo cơ sở cho việc ñịnh hướng xây dựng 

một Portal. 

4. Liferay là một giải pháp xây dựng Portal mã nguồn mở khá 

toàn diện bởi vì nó là sản phẩm ñáp ứng ñầy ñủ các tiêu chí về Portal 

mà Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo. Khi cân nhắc về chi phí 

xây dựng Portal thì ñây là hướng ñi hoàn toàn phù hợp. 

2. Luận văn có những ưu, khuyết ñiểm sau: 

Phân tích khá toàn diện về ñề xuât giải pháp xây dựng Portal, ñây 

có thể là tài liệu tham khảo cho việc phát triển vận hành Portal theo 

khuyến cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Báo cáo luận văn có thể 
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làm tài liệu tham khảo cho các nhà phát triển Liferay và các nhà thiết kế 

giải pháp Portal cho các ñơn vị. 

Tuy nhiên trong giới hạn cho phép ñề tài chỉ nghiên cứu những 

khái niệm cơ bản về SOA, và những vấn ñề liên quan SOA. Các ñề 

xuất xây dựng Portal ñược liệt kê trong luân văn còn chưa hoàn thiện 

về mặt thực tiễn. Có thể gặp khó khăn trở ngại khi ñi vào giải quyết bài 

toán thực tế hiện nay.  

3. Phạm vi ứng dụng của luận văn 

Về mặt lý thuyết: Báo cáo luận văn là tài liệu tham khảo tổng 

quan về SOA, giải pháp tổng thể ñể ñề xuất xây dựng một Portal theo 

quy ñịnh của Bộ thông tin và truyền thông. Là tài liệu nghiên cứu tổng 

quan về Liferay và phương pháp phát triển trên Liferay. 

Về mặt thực tiễn: luận văn lý giải ñược vấn ñề tại sao phải xây 

dựng một Portal và xây dựng như thế nào cho phù hợp. 

4. Luận văn có thể phát tri ển theo các hướng sau ñây 

1. Nghiên cứu giải pháp tổng thể về SOA cho việc hoạch 

ñịnh xây dựng một Portal. 

2. Khai thác triệt ñể chứng minh Liferay là một Portal 

SOA. 

3. Áp dụng SOA vào việc qui hoạch lại hạ tầng CNTT của 

một cơ quan, doanh nghiệp cụ thể nào ñó. 

4. Nghiên cứu giải pháp tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác 

nhau vào Liferay. 

5. Một số kiến nghị rút ra t ừ quá trình thực hiện luận văn 

Kiến trúc SOA và công nghệ mã nguồn mở Liferay ñối 
với Vi ệt Nam là mới. Cần khuyến khích phát triển hơn nữa 
những công trình khoa học thuộc những lĩnh vực này. SOA 
là rộng và sâu có thể là chuyên ñề ñể các nhà nghiên cứu 
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sinh chọn ñể tiếp tục con ñường nghiên cứu khoa học của 
mình. 


