
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

NGUYỄN QUANG TÂN 

 
 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG 

CHỢ CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN  

CHO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH 

 

 

 

   Chuyên ngành : Khoa học máy tính 

Mã số :  60.48.01 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 

 
 

 

 
Đà Nẵng - Năm 2012 



 

Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

   Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VÕ TRUNG HÙNG 

 

 

   Phản biện 1 : TS. NGUYỄN TẤN KHÔI 

 

 

   Phản biện 2 : TS. LÊ XUÂN VIỆT 

 

 

 

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 

tháng 01 năm 2013 

 

 

 

 

      

 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; 



1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thị trường công nghệ là một hình thức mới thúc đẩy sự liên 

kết khoa học với sản xuất có sự can thiệp của Nhà nước. Trong nhiều 

thập kỷ vừa qua, các nước trên thế giới đều ra sức tìm kiếm con 

đường hữu hiệu gắn khoa học với sản xuất và đẩy nhanh quá trình áp 

dụng các thành quả KH&CN vào sản xuất và đời sống. Ở trình độ 

phát triển kinh tế khác nhau và hình thức sở hữu khác nhau, mỗi 

nước cũng có cách đi riêng của mình. 

Bình Định là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của 

miền Trung, là địa phương có nhiều trường đại học, cao đẳng, nhiều 

sản phẩm KH&CN được hình thành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 

chưa quan tâm đến việc đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị. Nguyên 

nhân xuất phát từ các nhà khoa học chưa có kinh nghiệm trong việc 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu, triển khai. Bên cạnh đó các vấn 

đề cần giải quyết của các doanh nghiệp cũng chưa được chuyển tải 

đến các nhà khoa học , các cơ quan nghiên cứu . Vì thế , các doanh 

nghiệp sẽ phải tốn rất nhiều tiền của để mua các công nghệ , thiết bị 

từ nước ngoài , năng lực của các nhà khoa học và các cơ quan nghiên 

cứu trong nước không có cơ hội được phát huy . 

Trước tình hình phát triển của công nghệ thông tin như hiện 

nay, việc hình thành một thị trường công nghệ trên mạng là rất cần 

thiết. Thị trường này được hình thành sẽ là một công cụ hữu hiệu 

nhằm xúc tiến chuyển giao công nghệ, các kết quả nghiên cứu cho 

doanh nghiệp và quảng bá, tuyên truyền các thành quả Khoa học 

công nghệ. Việc sử dụng chợ công nghệ trực truyến giúp giảm đáng 

kể chi phí quảng cáo, tiếp thị và giao dịch công nghệ. Các tổ chức, cá 
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nhân có thể nắm bắt kịp thời những thông tin mới nhất, tìm đối tác và 

bạn hàng một cách nhanh chóng, tăng cường khả năng lựa chọn công 

nghệ thích hợp để đổi mới công nghệ, và hoàn thiện các kết quả 

nghiên cứu và công nghệ.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định nhu cầu chuyển giao 

công nghệ, nhu cầu tìm kiếm, mua bán các thiết bị giữa người mua 

và người bán là rất cần thiết, nhưng thực tế thì người mua và người 

bán chưa có điều kiện để hiểu về khả năng và nhu cầu của nhau, 

nhiều công nghệ, thiết bị có thể mua ngay trên địa bàn tỉnh nhưng 

các doanh nghiệp do thiếu thông tin hoặc vì lý do nào đó có thể phải 

mua từ nơi khác thậm chí từ nước ngoài với giá rất cao. Chính sách 

phục vụ sau bán hàng kém, khả năng nâng cấp, thay thế khó khăn 

chưa nói đến phải mua bán các công nghệ, thiết bị  dỏm gây ra hậu 

quả khôn lường. Công nghệ, thiết bị trong tỉnh muốn quảng bá, chào 

bán với các tỉnh thành khác, với nước ngoài thực hiện rất khó khăn 

và tốn kém (chủ yếu thông qua quảng cáo, qua các mối quan hệ 

truyền thống, nhỏ lẻ...), hoặc muốn tìm kiếm các công nghệ, thiết bị 

ngoài tỉnh, nước ngoài mà mình đang cần, có độ tin cậy không biết 

phải tìm ở đâu, như thế nào. Vấn đề này đã trở thành nhu cầu thiết 

thực, rất cần thiết đối với các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà 

quản lý trong tỉnh. Ở Bình Định, tập trung chủ yếu vẫn là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, điều kiện để trao đổi mua, bán các công nghệ, 

thiết bị rất khó khăn, họ rất cần một môi trường để có thể giúp họ 

khắc phục những khó khăn đó và có cơ hội hòa nhập, phát triển tốt 

hơn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
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Đề tài này nhằm  nghiên cứu xây dựng chợ công nghệ trực 

tuyến cho Sở KH &CN Bình Định , góp phần thiết lập các mối quan 

hệ giữa cung , cầu trong lĩnh v ực Khoa học Công nghệ của tỉnh . Chợ 

công nghệ trực tuyến giúp quản lý các thông tin kết quả nghiên cứu 

khoa học trên địa bàn tỉnh, phục vụ tra cứu các thông tin về công 

nghệ mới tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Đồng thời giúp cho các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng thuận tiện trong việc công bố 

sản phẩm khoa học của mình và trao đổi thông tin về công nghệ mới, 

tạo lập mối quan hệ giữa thị trường công nghệ của Bình Định với thị 

trường cả nước thông qua mạng Internet. 

3. Đối tƣợng và phạm vi  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là lý thuyết về kho dữ 

liệu, nhu cầu thị trường Khoa học, Công nghệ tại Bình Định để hình 

thành Chợ công nghệ trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này tập trung cho nhu cầu đổi 

mới công nghệ của các doanh nghiệp, ứng dụng trước mắt tại Sở 

KH&CN Bình Định và các ứng dụng được phát triển trên môi trường 

Microsoft. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp sử dụng khi xây dựng hệ thống là nghiên cứu các 

tài liệu về kho dữ liệu, cách tổ chức CSDL, các phương pháp phân 

tích thiết kế hệ thống, tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft 

SQL Server 2008, ngôn ngữ lập trình ASP.NET và sử dụng LINQ to 

SQL rộng cho phép viết các câu truy vấn dữ liệu ngay trong một 

ngôn ngữ lập trình. 



4 

Dựa trên lý thuyết đã nghiên cứu, tiến hành xây dựng hệ thống 

quản trị cơ sở dữ liệu để tiến hành xây dựng chợ công nghệ trực 

tuyến cho Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định. 

 

5. Bố cục  

Báo cáo của luận văn được tổ chức thành 3 chương chính. 

Trong chương 1, chúng tôi trình bày về kho dữ liệu, các kỹ thuật xây 

dựng kho dữ liệu và một số chợ công nghệ trực tuyến hiện có. 

Chương 2 trình bày về mô tả ứng dụng, đặc tả yêu cầu và phân tích 

thiết kế hệ thống. Nội dung chương 3 là việc lựa chọn công cụ để 

phát triển hệ thống, xác định các giải pháp phát triển hệ thống, xây 

dựng các module để xử lý, xây dựng thử nghiệm hệ thống. 

CHƢƠNG 1 

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

1.1 KHO DỮ LIỆU 

1.1.1 Định nghĩa kho dữ liệu 

“Kho dữ liệu là tập hợp dữ liệu tương đối ổn định, cập nhật 

theo thời gian, được tích hợp theo hướng chủ đề nhằm hỗ trợ quá 

trình tạo quyết định về mặt quản lý” [10]. 

1.1.2 Đặc điểm dữ liệu trong kho dữ liệu 

Đặc điểm cơ bản của kho dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có các 

đặc tính sau:  

- Tính tích hợp  

- Tính hướng chủ đề  

- Tính ổn định  

- Dữ liệu tổng hợp  

1.1.3 Các thành phần kho dữ liệu 
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Mô hình kiến trúc của kho dữ liệu cơ bản gồm có ba thành 

phần: Dữ liệu nguồn, khu vực xử lý và kho dữ liệu. 
Khu vực 

xử lý
Kho dữ liệu

Metadata Summary DataETL

Nguồn dữ liệu

Operational 

System

Operational 

System

Flat Files

Analysis

Reporting

Mining

Ngƣời dùng cuối

 

Hình 1.1 Thành phần kho dữ liệu 

1.2 CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU  

1.2.1 Phương pháp xây dựng kho dữ liệu 

1.2.2 Thiết kế CSDL cho kho dữ liệu 

a. Giản đồ hình sao (Star) 

Việc phân tích, dự báo đòi hỏi những giản đồ CSDL chủ yếu 

tập trung vào những truy vấn mà bản chất là đa chiều và hướng 

mảng. Như vậy, công nghệ CSDL chính của kho dữ liệu là RDBMS. 

Ta sẽ xem xét việc thiết kế giản đồ dữ liệu khi gắn liền nó với công 

nghệ CSDL quan hệ.  

Giản đồ hình sao được đưa ra lần đầu tiên bởi Raph Kimball 

như là một lựa chọn thiết kế CSDL cho kho dữ liệu. Trong giản đồ 

hình sao, dữ liệu được xác định và phân loại theo 2 kiểu: sự kiện 

(bảng Fact: đối tượng trung tâm) và phạm vi (các bảng Dimension: 

các bảng liên kết). Trong giản đồ hình sao chỉ có một bảng liên quan 

trực tiếp tới hầu hết các bảng còn lại đó là bảng Fact và là bảng chứa 

yếu tố cốt lõi cần được phân tích. Nó được gọi là giản đồ hình sao 

bởi vì các sự kiện nằm ở trung tâm của mô hình và được bao quanh 
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bởi các phạm vi liên quan, rất giống với các điểm của một ngôi sao. 

Các sự kiện là các đại lượng số của công việc. Các phạm vi là các bộ 

lọc hoặc các ràng buộc của những sự kiện này. Ví dụ: thông tin về 

khách hàng như tên, địa chỉ là một phạm vi, trong khi đó thông tin 

bán hàng cho khách hàng đó là một sự kiện. 

FACT

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

 

Hình 1.2 Giản đồ hình sao 

b. Giản đồ hình tuyết rơi (Snowflake) 

Giản đồ hình tuyết rơi là một sự mở rộng của giản đồ hình sao, 

tại đó mỗi cánh sao không phải là một bảng Dimension mà là nhiều 

bảng. Trong dạng giản đồ này, mỗi bảng theo chiều của giản đồ hình 

sao được chuẩn hóa hơn. Giản đồ hình tuyết rơi cải thiện năng suất 

truy vấn, tối thiểu không gian đĩa cần thiết để lưu trữ dữ liệu và cải 

thiện năng suất nhờ việc chỉ phải kết hợp những bảng có kích thước 

nhỏ hơn thay vì phải kết hợp những bảng có kích thước lớn lại không 

chuẩn hóa. Nó cũng làm tăng tính linh hoạt của các ứng dụng bởi sự 

chuẩn hóa và ít mang bản chất theo chiều hơn. Nó làm tăng số lượng 

các bảng và làm tăng tính phức tạp của một vài truy vấn cần có sự 

tham chiếu tới nhiều bảng. Một vài công cụ đã che giấu người sử 

dụng giản đồ CSDL vật lý và cho phép họ có thể làm việc ở mức 

khái niệm. Những công cụ này đã ánh xạ những truy vấn của người 
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sử dụng tới sơ đồ vật lý. Họ cần một bộ quản trị CSDL để thực hiện 

công việc này một lần đầu tiên khi công cụ này được cài đặt. 

FACT

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Hình 1.3 Giản đồ hình tuyết rơi 

 

1.3 MỘT SỐ CHỢ CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN HIỆN CÓ 

1.3.1 Chợ Công nghệ và Thiết bị Quảng trị 

1.3.2 Thị trường Công nghệ Thành phố Đà Nẵng 

1.3.3 Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Thành phố Hải 

Phòng 

CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

2.1 MÔ TẢ ỨNG DỤNG  

2.1.1 Tổng quan về thị trường công nghệ 

Trong những năm gần đây, hoạt động KH&CN nước ta đã có 

những bước phát triển quan trọng, góp phần to lớn cho sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 12/6/2007, Bộ KH&CN đã ra Quyết 

định số 13/QĐ-BKHCN ban hành quy chế Chợ công nghệ và thiết bị 

(Techmart). Việc tổ chức Techmart phải được đưa vào kế hoạch 

hàng năm. Chợ công nghệ trực tuyến là một trong các loại hình thức 



8 

của Techmart nhằm giúp cho hoạt động KH&CN ngày càng phát 

triển mạnh mẽ. 

Nếu xem thị trường của một loại hàng hoá nào đó là nơi gặp 

gỡ của người bán (cung) và người mua (cầu) về hàng hoá đó, thì thị 

trường công nghệ là nơi gặp gỡ, trao đổi của người bán và người 

mua về các công nghệ mới. Thị trường công nghệ là một bộ phận 

hữu cơ của thị trường hàng hóa, hình thành và phát triển gắn liền một 

cách tất yếu với sự hình thành và phát triển thị trường hàng hóa.  

Một thị trường công nghệ đầy đủ cần bao hàm các yếu tố cấu 

thành chủ yếu sau:  

- Sản phẩm công nghệ đã được thương mại hóa;  

- Có người mua, người bán các sản phẩm hàng hóa 

công nghệ;  

- Khuôn khổ pháp lý để thực hiện các hoạt động mua 

bán, chuyển giao sản phẩm công nghệ. 

2.1.2 Thị trường công nghệ trong nước 

2.1.3 Thị trường công nghệ của Bình Định 

Thời gian qua, nhiều hoạt động xúc tiến phát triển thị trường 

công nghệ đã được triển khai, điển hình là các chợ công nghệ và thiết 

bị được tổ chức định kỳ ở quy mô quốc gia, vùng, địa phương và cả 

ở quy mô quốc tế, các sàn giao dịch công nghệ thực và ảo. Hoạt động 

này đã tạo môi trường gắn kết nhà khoa học, nhà quản lý với nhà sản 

xuất, kinh doanh được xã hội đánh giá là một trong những hình thức 

hoạt động có hiệu quả để thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

KH&CN.  

Thị trường công nghệ là một hình thức mới thúc đẩy sự liên 

kết khoa học với sản xuất có sự can thiệp của Nhà nước. Trong nhiều 

thập kỷ vừa qua, các nước trên thế giới đều ra sức tìm kiếm con 
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đường hữu hiệu gắn khoa học với sản xuất và đẩy nhanh quá trình áp 

dụng các thành quả khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.  

Từ năm 2003, Bộ KH&CN đã quyết định tổ chức Techmart 

Quốc gia định kỳ hai năm một lần. Từ đó đến nay tỉnh Bình Định 

thường xuyên tham gia các kỳ tổ chức này, kể cả các kỳ tổ chức 

trong phạm vi vùng, và đặc biệt đã phối hợp cùng Sở KH&CN 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Techmart Quy Nhơn 

2005 đã giới thiệu rất nhiều Thiết bị, Công nghệ đến mọi người trên 

địa bàn tỉnh 

2.1.4 Yêu cầu đối với hệ thống 

Từ thực tiễn nhu cầu quản lý, lưu trữ dữ liệu, thiết bị, thông tin 

doanh nghiệp, cá nhân đã được tìm hiểu, nghiên cứu ở một số chợ 

công nghệ trực tuyến ở chương 1, việc xây dựng chợ công nghệ trực 

tuyến cho Sở KH&CN Bình Định phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Có một hệ thống cơ sở dữ liệu công nghệ, thiết bị trực 

tuyến; 

- Là một phương tiện thuận lợi để quảng bá, giao dịch, chia 

sẻ thông tin thông qua mạng Internet; 

- Các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân (Nhà cung cấp) cung 

cấp công nghệ, thiết bị có thể chào bán sản phẩm của 

mình một cách nhanh và rộng rãi nhất; 

- Các nhà cung cấp có nhu cầu chào mua công nghệ, thiết 

bị có thể chọn mua những sản phẩm có sẵn tại thị trường 

công nghệ hoặc có thể giới thiệu sản phẩm mà mình 

muốn (Đặt hàng) thông qua thị trường công nghệ; 

- Cung cấp thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trên địa 

bàn tỉnh; 
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- Cung cấp các thông tin về công nghệ mới, tiến bộ Khoa 

học – Kỹ thuật; 

- Cung cấp các văn bản pháp quy giúp cho tra cứu, giao 

dịch trên thị trường công nghệ theo cơ sở luật pháp. 

2.2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU 

2.2.1 Khảo sát hiện trạng 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định nhu cầu chuyển giao 

công nghệ, nhu cầu tìm kiếm, mua bán các thiết bị giữa người mua 

và người bán là rất cần thiết, nhưng thực tế thì người mua và người 

bán chưa có điều kiện để hiểu về khả năng và nhu cầu của nhau, 

nhiều công nghệ, thiết bị có thể mua ngay trên địa bàn tỉnh nhưng 

các doanh nghiệp do thiếu thông tin hoặc vì lý do nào đó có thể phải 

mua từ nơi khác thậm chí từ nước ngoài với giá rất cao. 

Chính sách phục vụ sau bán hàng kém, khả năng nâng cấp, 

thay thế khó khăn chưa nói đến phải mua bán các công nghệ, thiết bị 

 dỏm gây ra hậu quả khôn lường.  

Công nghệ, thiết bị trong tỉnh muốn quảng bá, chào bán với 

các tỉnh thành khác, với nước ngoài thực hiện rất khó khăn và tốn 

kém (chủ yếu thông qua quảng cáo, qua các mối quan hệ truyền 

thống, nhỏ lẻ...), hoặc muốn tìm kiếm các công nghệ, thiết bị ngoài 

tỉnh, nước ngoài mà mình đang cần, có độ tin cậy không biết phải 

tìm ở đâu.  

Vấn đề này đã trở thành nhu cầu thiết thực, rất cần thiết đối 

với các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà quản lý trong tỉnh. Ở 

Bình Định, tập trung chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

điều kiện để trao đổi mua, bán các công nghệ, thiết bị rất khó khăn, 

họ rất cần một môi trường để có thể giúp họ khắc phục những khó 

khăn đó và có cơ hội hòa nhập, phát triển tốt hơn. 
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Chợ công nghệ trực tuyến hoạt động liên tục 24/24, cung cấp 

thông tin về các công nghệ, các công trình nghiên cứu để cho các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế trong và 

ngoài nước có thể giao dịch mua bán các sản phẩm công nghệ với 

nhau. Chợ công nghệ trực tuyến là nơi giao dịch, cầu nối giao thương 

và là nơi thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công nghệ. 

2.2.2 Các chức năng hệ thống 

a. Đăng ký thành viên 

b. Quản lý thông tin Nhà cung cấp 

c. Giao dịch trên thị trường công nghệ 

d. Hệ thống tìm kiếm thông tin 

2.2.3 Mô hình hoạt động 

Thông tin chào bán, chào mua các thiết bị của nhà cung cấp 

hay thông tin hồ sơ nhà cung cấp sau khi đăng ký được người có 

chức năng quản lý  kiểm duyệt, nếu phù hợp thì dữ liệu được chính 

thức cập nhật vào CSDL, các dữ liệu này được tổ chức lưu trữ theo 

một quy luật để quản lý những tập tin đính kèm, hình ảnh và những 

thông tin khác của sản phẩm.  

Người dùng đã đăng ký tài khoản sẽ nhận được mã kích hoạt 

và đăng nhập, sau đó nhà cung cấp có thể tạo gian hàng riêng của 

mình trong hệ thống. 

Thông qua Techmart Online, các nhà cung cấp có thể tự cập 

nhật sản phẩm của mình cũng như giúp khách hàng dễ dàng tìm 

kiếm, liên hệ hoặc tự đưa thông tin sản phẩm cần mua lên Techmart 

Online 
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Hình 2.7 Mô hình hoạt động Chợ công nghệ trực tuyến 

2.3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG  

2.3.1 Danh sách Actor và Use Case 

a. Danh sách Actor 

Bảng 2.1 Danh sách Actor 

STT Tên Actor Ý nghĩa 

1 Quản trị hệ thống 

Biết rõ về hành lang pháp lý và thông 
tin KH&CN; biết điều hành, định 

hướng và duyệt tin, Hiểu rõ quy trình 

hoạt động Techmart Online 
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2 
Chuyên viên Biên 
tập, Hỗ trợ 

Cập nhật, biên soạn và biên tập thông 

tin dữ liệu KH&CN, văn bản pháp 
quy 

Hỗ trợ các đơn vị thành viên tham 

gia, Có kiến thức CNTT, KH&CN, 
quản lý và am hiểu cơ sở pháp lý về 

các sản phẩm KH&CN 

3 Nhà cung cấp 
Nhà cung cấp tham gia thị trường 

công nghệ trên mạng 

4 Khách hàng 
Khách hàng tham gia thị trường công 

nghệ trên mạng 

b. Danh sách Use Case 

Đăng ký thành viên 

Bảng 2.2 Đăng ký thành viên 

STT Tên Use case Ý nghĩa 

1 
Đăng ký thành 
viên 

Nhà cung cấp trước khi tham gia thị 

trường công nghệ trên mạng đều phải 

đăng ký 

2 
Thông tin đăng 
ký 

Nhà cung cấp nhập một số thông tin đăng 
nhập 

3 Thẩm duyệt 

Thông tin đăng ký sẽ do ban quản trị thẩm 

duyệt, nếu thông tin không hợp lệ sẽ bị 
xóa, ngược lại sẽ thông báo công nhận 

thành viên 

4 
Công nhận thành 

viên 

Thông báo công nhận thành viên 

5 
Kích hoạt tài 

khoản 

Người đăng ký sẽ nhận mã kích hoạt và 

phải kích hoạt tài khoản mà mình đăng ký 
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Đăng nhập 

Bảng 2.3 Đăng nhập 

STT Tên Use case Ý nghĩa 

1 Nhập tài khoản 
Đăng nhập vào hệ thống mới tham gia vào 

thị trường công nghệ trên mạng 

2 
Kiểm tra tài 

khoản 

Hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản, nếu tồn tại 

sẽ đăng nhập thành công, ngược lại sẽ báo 
lỗi 

3 Vào hệ thống Đăng nhập thành công 

Quản lý thông tin Nhà cung cấp 

Bảng 2.4 Quản lý thông tin Nhà cung cấp 

STT Tên Use case Ý nghĩa 

1 Cập nhật thông tin  Cập nhập thông tin nhà cung cấp 

2 
Đăng Sản phẩm chào 
bán 

Thông tin cụ thể của Sản phẩm 

chào bán mà Nhà cung cấp muốn 

tham gia vào thị trường công nghệ 

3 Sản phẩm tìm mua 
Nhà cung cấp có thể đăng tin để 

tìm mua sản phẩm 

4 Sản phẩm đã đăng ký 

Số lượng sản phẩm chào bán, sản 

phẩm đã được duyệt hay chưa 
được duyệt 

Giao dịch trên thị trƣờng công nghệ 

Bảng 2.5 Giao dịch trên thị trường công nghệ 

STT Tên Use case Ý nghĩa 

Chào bán sản phẩm 

1 Tạo mới sản phẩm Thông tin chi tiết Chào bán sản 

phẩm 

2 Duyệt tin Duyệt tin sản phẩm mới tạo 

3 Sản phẩm chào bán Tạo sản phẩm chào bán thành 
công 

Chào mua sản phẩm 

1 Xem sản phẩm chào bán Khách hàng xem sản phẩm 

2 
Đăng nhập/Đăng ký 
thành viên 

Có thể đăng nhập hoặc khách 
hàng vãng lai 
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3 Chọn sản phẩm tìm mua Chọn sản phẩm định mua 

4 
Đưa tin tìm mua sản 
phẩm 

Gửi tin để mua sản phẩm 

5 Duyệt tin Ban quản trị sẽ duyệt tin 

6 
Hiển thị tin chào mua 

sản phẩm 

Nếu duyệt tin sẽ hiển thị tin chào 

mua sản phẩm 

7 Bán hàng 
Bên bán hàng sẽ xử lý sản phẩm 
Chào mua của khách hàng 

8 Xử lý đơn hàng Xử lý đơn hàng 

9 
Đàm phán Đàm phán để đạt được thỏa 

thuận 

10 
Ký hợp đồng Sau khi thống nhất sẽ ký hợp 

đồng 

Nhà cung cấp tìm tới ngƣời chào mua 

1 
Xem danh sách chào 
mua 

Nhà cung cấp xem danh sách 
khách hàng tìm mua 

2 
Sản phẩm chào mua có 

thể cung cấp 

Sản phẩm này có thể tham gia thị 

trường công nghệ trên mạng 

3 
Liên hệ Liên hệ với người đăng ký mua 

sản phẩm 

4 
Thông tin liên hệ Nhà cung cấp và khách hàng 

thông tin qua lại 

5 
Đàm phán  Đàm phán để đạt được thỏa 

thuận 

6 Ký hợp đồng Ký hợp đồng sau khi thỏa thuận 

Hệ thống tìm kiếm thông tin  

Bảng 2.6 Hệ thống tìm kiếm thông tin 

STT Tên Use case Ý nghĩa 

1 Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm thông tin trên hệ thống 

2 Trả về kết quả Hiển thị kết quả sau khi truy vấn 
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Đổi mật khẩu 

Bảng 2.7 Đổi mật khẩu 

STT Tên Use case Ý nghĩa 

1 Đổi mật khẩu Vào phần đổi mật khẩu 

2 
Nhập mật khẩu hiện 
tại 

Kiểm tra mật khẩu hiện tại, nếu đúng 

hệ thống sẽ cho nhập mật khẩu mới, 

ngược lại sẽ báo lỗi 

3 Nhập mật khẩu mới 

Xác nhận mật khẩu mới, kiểm tra 

mật khẩu mới nếu đúng sẽ thông báo 

thành công, ngược lại sẽ báo lỗi 

4 
Đổi mật khẩu thành 
công 

Đổi mật khẩu thành công 

Quản trị hệ thống 

Bảng 2.8 Quản trị hệ thống 

STT Tên Use case Ý nghĩa 

1 
Quản lý thông tin dữ 
liệu KH&CN 

Tạo mới, thêm xóa sửa các thông tin 
dữ liệu Khoa học và Công nghệ 

2 
Quản lý các văn bản 

pháp quy 

Tạo mới, thêm xóa sửa các văn bản 

pháp quy  

3 
Quản lý phần giới 
thiệu Chợ công nghệ 

trực tuyến 

Sửa phần giới thiệu 

4 
Kiểm duyệt thông 
tin 

Kiểm duyệt người dùng, Sản phẩm 
chào bán, tìm mua 

5 
Quản lý các Danh 

mục 

Nhập, quản các các danh mục (bảng)  

2.3.2 Biểu đồ Use Case 

2.3.3 Biểu đồ tuần tự 

2.3.4 Biểu đồ trạng thái 

2.3.5 Biểu đồ triển khai 

2.3.6 Biểu đồ lớp 

2.3.7 Mô hình vật lý  
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CHƢƠNG 3 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

3.1 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG  

3.1.1 Lƣu trữ CSDL 

3.1.2 Ngôn ngữ phát triển ứng dụng 

3.2 CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH  

3.2.1 Cài đặt Cơ sở dữ liệu 

3.2.2 Cài đặt chƣơng trình chính tại các máy 

Các phần mềm cần thiết cho mỗi máy được mô tả như sau: 

Máy chủ (Web Server) 

- Hệ điều hành: Microsoft Windows 

- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008 

- WebServer: IIS 

- Server Application: Microsoft Visual Studio 2008 

Máy trạm (Web Client – phía ngƣời dùng) 

- Hệ điều hành: Microsoft Windows 

- Trình duyệt: Mozilla, Opera, FireFox, Chrome… 

3.3 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

3.3.1 Giao diện Ngƣời dùng 

Trang chủ của Chợ công nghệ Trực tuyến của Sở Khoa học & 

Công nghệ Bình Định: hiển thị các tính năng của Chợ công nghệ bao 

gồm: 

- Slide Show: hiển thị một số Sản phẩm Chào bán tiêu biểu 

được giao dịch thành công; 

- Sản phẩm Chào bán: hiển thị một số Sản phẩm mới nhất 

mà Nhà cung cấp đăng. Có thể chọn “Xem thêm” để xem 

toàn bộ Sản phẩm Chào bán; 
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- Sản phẩm Tìm mua: hiển thị một số Sản phẩm mới nhất 

mà Nhà cung cấp đăng. Có thể chọn “Xem thêm” để xem 

toàn bộ Sản phẩm Chào bán; 

- Doanh nghiệp tiêu biểu: hiển thị 10 Doanh nghiệp tiêu 

biểu nhất; 

- Thành viên mới: hiển thị 10 thành viên mới đăng ký đã 

kích hoạt thành công; 

- Ngoài ra còn hiển thị một số Tin tức – Sự kiện và Văn 

bản pháp quy. 

 

Hình 3.4: Trang chủ Chợ công nghệ trực tuyến 

3.3.2 Quản trị Nhà cung cấp 

Nhà cung cấp sau khi đăng ký và kích hoạt sẽ có phần quản trị 

dành riêng cho mình 

- Cập nhật thông tin: chỉnh sửa lại thông tin, đổi logo, đổi 

mật khẩu … 
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Hình 3.14: Cập nhật thông tin Nhà cung cấp 

- Đăng Sản phẩm Chào bán 

 

Hình 3.15: Đăng thông tin Sản phẩm Chào bán 

- Sản phẩm Chào bán đã đăng lên Chợ công nghệ  

 

Hình 3.16: Sản phẩm Chào bán đã đăng 
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3.3.3 Quản trị hệ thống 

Kiểm duyệt thông tin – Người dùng: 

- Xem thông tin đăng ký Nhà cung cấp, nếu hợp lệ quản trị 

hệ thống sẽ gửi đường dẫn kích hoạt (mã kích hoạt) thông 

qua địa chỉ email mà Nhà cung cấp đăng ký; 

- Gửi mật khẩu đến Nhà cung cấp thông qua địa chỉ email, 

nếu Nhà cung cấp có nhu cầu này. 

 

Hình 3.20: Kiểm duyệt thông tin – Người dùng 

Kiểm duyệt thông tin – Sản phẩm Chào bán: 

- Xem thông tin Sản phẩm Chào bán mà Nhà cung cấp 

đăng lên Chợ công nghệ, nếu hợp lệ sẽ duyệt sản phẩm 

này để được hiển thị lên Chợ công nghệ 

 

Hình 3.21: Kiểm duyệt thông tin – Sản phẩm Chào bán 
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Kiểm duyệt thông tin – Giao dịch: 

 

Hình 3.22: Kiểm duyệt thông tin – Giao dịch 

3.3.4 Đánh giá kết quả 

Đề tài đã tìm hiểu cơ sở lý thuyết về kho dữ liệu, nghiên cứu 

được một số Chợ công nghệ trực tuyến hiện có. Dựa trên lý thuyết đã 

nghiên cứu, đã tiến hành xây dựng hệ quản trị CSDL, phân tích thiết 

kế hệ thống, qua đó ứng dụng trong việc xây dựng hệ thống Chợ 

công nghệ trực tuyến cho Sở KH&CN Bình Định. Hệ thống hoạt 

động tốt đúng theo thiết kế đặt ra và có thể triển khai thực tế nhằm 

góp phần thiết lập các mối quan hệ giữa cung - cầu trong lĩnh vực 

khoa học công nghệ của tỉnh , giúp quản lý các thông tin kết quả 

nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng giúp cho các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng thuận tiện trong việc công bố 

sản phẩm khoa học của mình và trao đổi thông tin về công nghệ mới, 

tạo lập mối quan hệ giữa thị trường công nghệ của Bình Định với thị 

trường cả nước. 
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KẾT LUẬN 

Trước tình hình phát triển của CNTT như hiện nay , việc hình 

thành một thị trường công nghệ trên mạng là rất cần thiết . Thị trường 

này được hình thành sẽ là một công cụ hữu hiệu nhằm xúc tiến 

chuyển giao công nghệ, các kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp và 

quảng bá, tuyên truyền các thành quả Khoa học công nghệ. Việc sử 

dụng chợ công nghệ trực truyến đã giúp giảm đáng kể chi phí quảng 

cáo, tiếp thị. Các tổ chức, cá nhân có thể nắm bắt kịp thời những 

thông tin mới nhất, tìm đối tác một cách nhanh chóng, tăng cường 

khả năng lựa chọn công nghệ thích hợp để đổi mới công nghệ, và 

hoàn thiện các kết quả nghiên cứu.  

Đề tài này cũng đã nghiên cứu xây dựng chợ công nghệ trực 

tuyến cho Sở KH &CN Bình Định , góp phần thiết lập các mối quan 

hệ giữa cung , cầu trong lĩnh vực khoa học công ngh ệ của tỉnh , giúp 

quản lý các thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, 

giúp cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng thuận tiện trong 

việc công bố sản phẩm khoa học của mình và trao đổi thông tin về 

công nghệ mới, tạo lập mối quan hệ giữa thị trường công nghệ của 

Bình Định với thị trường cả nước. 

Hạn chế: 

Đề tài chỉ mới thực hiện các chức năng chính của Chợ công 

nghệ trực tuyến. Phần giao dịch trên thị trường Công nghệ giữa Sản 

phẩm Chào bán và người Chào mua phải thông qua Ban quản trị 

kiểm soát thông tin và cuối cùng là 2 bên có thể gặp nhau để đám 

phán và ký kết hợp đồng; 

Ban quản trị phải thường xuyên xem, cập nhật và duyệt tin để 

đưa các Sản phẩm Chào bán lên thị trường Công nghệ. 
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Phạm vi áp dụng của đề tài: 

Về mặt lý thuyết: Giới thiệu tổng quan về kho dữ liệu, giới 

thiệu một số Chợ công nghệ trực tuyến hiện có. Tiến hành xây dựng 

hệ thống quản trị CSDL để tiến hành xây dựng Chợ công nghệ trực 

tuyến cho Sở KH&CN Bình Định; 

Về mặc thực tiễn: Xây dựng được Chợ công nghệ trực tuyến 

cho Sở KH&CN Bình Định nhằm cung cấp thông tin về các Công 

nghệ, các công trình nghiên cứu để cho các danh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân dễ dàng thuận tiện trong việc công bố sản phẩm khoa học của 

mình và có thể giao dịch mua bán các sản phẩm công nghệ với nhau. 

Hƣớng phát triển: 

Hoàn thiện phần giao dịch thị trường công nghệ, sẽ là nơi tin 

cậy, an toàn dựa trên cơ sở pháp luật giữa người bán và người có nhu 

cầu mua các Sản phẩm và hệ thống giao dịch sẽ diễn ra nhanh chóng 

tiện lợi (chuyển tiền thông qua tài khoản Ngân hàng); 

Tự động cập nhật một số tin tức, văn bản quan trọng từ một số 

trang web có uy tín về hệ thống; 

Ánh xạ hoặc tìm kiếm Sản phẩm Tìm mua nếu có trong hệ 

thống sẽ thông báo đến người có nhu cầu; 

Tự động thông báo với Ban quản trị khi có người đăng ký 

thành viên, thành viên đăng Sản phẩm Chào bán, Tìm mua và khi 

Ban quản trị duyệt tin xong cũng sẽ thông báo. 

 


