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Đà Nẵng, 12/2013 

MỞ ĐẦU 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

Hiện nay, hệ thống điều hành tác nghiệp đã được nghiên cứu 

và sử dụng nhiều ở nước ngoài, tuy nhiên các hệ thống này lại không 

phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. 

Trong nước hệ thống điều hành tác nghiệp cũng đã được xây 

dựng và triển khai ở nhiều đơn vị. Tuy nhiên các hệ thống này chỉ là 

điều hành tác nghiệp thuần túy, không hỗ trợ để cung cấp thông tin 

cho lãnh đạo ra quyết định, nhiều hệ thống không phù hợp với tổ 

chức của một đại học vùng như Đại học Đà Nẵng.  

Hơn nữa mỗi hệ thống lại yêu cầu người sử dụng phải đăng ký 

một tài khoản và mật khẩu riêng vì vậy làm người sử dụng không thể 

nhớ hết được bởi ngoài tài khoản đó họ còn phải nhớ nhiều tài khoản 

khác như email, tài khoản ngân hàng, diễn đàn,… 

2. Tính cấp thiết của đề tài 

Đại học Đà Nẵng là một đại học vùng có nhiều trường và đơn 

vị thành viên với gần 3000 cán bộ giáo viên. Do các trường và đơn vị 

thành viên nằm rải rác ở nhiều nơi vì vậy gặp rất nhiều khó khăn 

trong việc điều hành công việc. 

Hiện nay việc điều hành công việc chủ yếu được thực hiện 

thông qua điện thoại hoặc email. Tuy nhiên, sử dụng điện thoại 

thường tốn kém và nhiều khi không đáp ứng được yêu cầu, sử dụng 

email không theo các luồng công việc nên khó theo dõi tiến độ cũng 

như báo cáo kết quả thực hiện công việc. Hơn nữa, với số lượng cán 

bộ giáo viên trong toàn Đại học Đà Nẵng là rất lớn vì vậy việc quản 

lý hết danh sách các địa chỉ email là không khả thi. 



3. Mục tiêu của đề tài 

Xây dựng một hệ thống điều hành tác nghiệp đáp ứng được các 

nhu cầu công việc thực tế của Đại học Đà Nẵng, hệ thống có hỗ trợ 

thông tin để lãnh đạo ra quyết định. Ngoài ra, hệ thống phải sử dụng 

chứng thực tập trung thông qua giao thức LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol) để cho phép trong tương lai mỗi người sử 

dụng chỉ cần một tài khoản duy nhất để đăng nhập các hệ thống 

thông tin của Đại học Đà Nẵng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 

- Giao thức chứng thực tập trung LDAP. 

- FrameWork CakePHP để xây dựng hệ thống điều hành tác 

nghiệp dựa trên nền tảng PHP. 

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trong phạm vi hệ thống điều 

hành tác nghiệp phục vụ cho Đại học Đà Nẵng. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận: 

- Tìm hiểu quy trình điều hành công việc trong toàn bộ hệ 

thống tổ chức của Đại học Đà Nẵng, từ Ban Giám đốc đến các 

phòng, khoa ở các trường. 

- Tham khảo hệ thống điều hành công việc của một số trường 

đại học trên cả nước. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Nghiên cứu lý thuyết liên quan từ đó áp dụng để xây dựng hệ 

thống điều hành tác nghiệp. 

- Triển khai thực nghiệm hệ thống trong thực tế để điều chỉnh 

trước khi đưa vào sử dụng chính thức cho toàn Đại học Đà Nẵng. 

6. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung dựa 

trên giao thức LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), quản 

lý người dùng theo phân cấp bộ phận. 

o Nghiên cứu giao thức LDAP. 

o Xây dựng hệ thống chứng thực dựa trên giao thức LDAP. 

o Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu CBVC hiện nay của Đại học 

Đà Nẵng vào cơ sở dữ liệu LDAP theo phân cấp đơn vị. 

- Xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp phục vụ cho ĐHĐN 

dựa trên hệ thống chứng thực tập trung với các chức năng: 

o Gửi công văn: Soạn thảo và gửi công văn từ đơn vị cấp 

trên xuống đơn vị cấp dưới, ủy quyền gửi công văn, xem 

công văn đến, công văn đã gửi. 

o Gửi tờ trình: Soạn thảo và gửi tờ trình từ đơn vị cấp dưới 

lên cấp trên, xem danh sách các tờ trình đã nhận, gửi. 

o Gửi tin nhắn: Soạn thảo và gửi tin nhắn giữa các thành 

viên bất kỳ trong hệ thống. 

o Giao việc: Cho phép cấp trên giao việc cho cấp dưới, cấp 

dưới cập nhật kết quả thực hiện công việc định kỳ, toàn 

bộ được quản lý theo luồng công việc. 

o Thống kê báo cáo số liệu: Soạn thảo và gửi báo cáo lên 

cấp trên (có thể đính kèm file), xem các báo cáo đã gửi 

và đã nhận. 

 



CHƯƠNG 1:  GIỚI THI ỆU HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TÁC 

NGHIỆP 

Ở chương này ta sẽ tìm hiểu thế nào là một hệ thống thông tin 

điều hành tác nghiệp. Các thành phần, chức năng và nhiệm vụ của nó 

trong một tổ chức hay doanh nghiệp. 

1.1.  GIỚI THI ỆU CHUNG 

Hệ thống điều hành tác nghiệp là phần mềm trao đổi thông tin, 

điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn 

vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai 

trò quan trọng. 

1.1.1.  Các chức năng của hệ thống 

Hệ thông tin điều hành tác nghiệp được xây dựng nhằm mục 

đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. 

Các chức năng chính bao gồm: 

- Quản lý toàn bộ các văn bản của cơ quan bao gồm các văn 

bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản dự thảo… 

- Quản lý toàn bộ các giấy tờ phát sinh trong quá trình luân 

chuyển và xử lý văn bản bao gồm các phiếu giao việc, tờ trình, phiếu 

xử lý, các ý kiến trao đổi góp ý trong quá trình xử lý văn bản… 

- Gửi nhận dữ liệu văn bản điện tử giữa các đơn vị cùng tham 

gia vào hệ thống trên mạng diện rộng. 

- Chuẩn hóa, tạo lập và lưu trữ các thông tin danh mục nhằm 

quản lý các đối tượng tham gia vào hệ thống, trợ giúp việc nhập văn 

bản và hỗ trợ việc phân xử các loại văn bản theo thẩm quyền. 

1.1.2.  Phạm vi ứng dụng và các đối tượng phục vụ 

Đối tượng phục vụ của phần mềm này là các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thường xuyên tiếp nhận, 

xử lý, phát hành và phê duyệt khối lượng lớn thông tin, công văn, văn 

bản, giấy tờ; các tổ chức, cơ quản có tổ chức quản lý phân cấp được 

cung cấp các công cụ mạnh trong công tác quản lý, điều hành tác 

nghiệp tại cơ quan, phối hợp trao đổi văn bản, giấy tờ (thông tin) với 

các cơ quan trong cùng cấp, cấp cao hơn về quản lý trên mạng cục bộ 

(LAN) và mạng diện rộng (WAN). 

Trong phạm vi của một cơ quan/doanh nghiệp thì các nhóm 

đối tượng phần mềm phục vụ bao gồm: 

- Lãnh đạo cơ quan/đơn vị, Lãnh đạo phòng HC/VP. 

- Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn. 

- Cán bộ nghiệp vụ/Chuyên viên. 

- Cán bộ quản trị hệ thống. 

1.2.  CÁC MODULE CỦA HỆ THỐNG  

1.2.1.  Trang thông tin tử điển phục vụ điều hành tác nghiệp 

Module trang thông tin điện tử phục vụ điều hành tác nghiệp 

hướng tới hỗ trợ các nghiệp vụ sau: 

- Quản trị hệ thống: Cho phép quản lý được toàn bộ hệ thống, 

phân quyền cho người dùng, hệ thống các danh mục. 

- Quản lý thông tin cá nhân: Cho phép quản lý, thay đổi thông 

tin cá nhân khi đăng nhập vào chương trình. 

- Quản lý tin tức, sự kiện: Cho phép người dùng biên tập, 

kiểm duyệt, phát hành tin tức theo nhiều chuyên mục, chủ đề. 



1.2.2.  Module quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

1.2.2.1.  Nhóm chức năng quản lý văn bản đến 

- Tiếp nhận, vào sổ văn bản đến theo đường giấy tờ.   

- Cho phép gắn kèm các văn bản gốc được quét (scan) trực 

tiếp từ trong chương trình hoặc các file mềm để xem và quản lý.   

- Xử lý, phối hợp xử lý văn bản: cho phép người xử lý văn bản 

cập nhật trạng thái và kết quả xử lý công việc của mình. 

- Phân quyền xem văn bản: cho phép phân quyền xem các văn 

bản cho các đối tượng liên quan, đảm bảo tính bảo mật của từng loại. 

1.2.2.2.  Nhóm chức năng quản lý văn bản đi   

- Vào sổ và quản lý văn bản đi. 

- Tiếp nhận văn bản từ dự thảo chuyển sang và đưa vào văn 

bản đi để quản lý. 

- Cho phép gắn kèm các văn bản gốc được quét (scan) trực 

tiếp từ trong chương trình hoặc các file mềm để xem và quản lý.   

- Gửi văn bản điện tử đi qua mạng nếu các điểm triển khai hệ 

thống có nối mạng với nhau.   

- Phân quyền xem văn bản. 

1.2.2.3.  Nhóm chức năng quản lý hồ sơ/xử lý công việc   

- Tạo lập hồ sơ công việc và gắn các văn bản liên quan (văn 

bản đến, đi hoặc các văn bản tham khảo) vào hồ sơ công việc.   

- Phối hợp xử lý, cho phép đưa ra các ý kiến trao đổi, góp ý 

cho văn bản dự thảo trong quá trình xử lý.   

- Trình văn bản lên lãnh đạo: chức năng cho phép trình văn 

bản dự thảo kèm  phiếu trình lên lãnh đạo phê duyệt.   

- Chức năng luồng luân chuyển: tự động cập nhật thông tin 

ngày giờ, người gửi, người nhận của toàn bộ quá trình luôn chuyển, 

trình/duyệt, góp ý giữa các đối tượng liên quan đến văn bản.  

- Tìm kiếm theo tiêu thức: cho phép người sử dụng sử dụng 

chức năng này để tìm kiếm một hồ sơ, tập hợp các hồ sơ. 

1.2.2.4.  Nhóm chức năng khai thác thông tin tổng hợp 

- Các loại thống kê, báo cáo: danh sách văn bản đến và đi 

trong ngày, tháng và năm.   

- Liệt kê nhật ký hoạt động trong từng ngày của người dùng: 

cho phép theo dõi và giám sát hoạt động hằng này các loại công việc 

gì, do ai làm và trong thời gian nào. 

- Liệt kê nhật ký hoạt động theo từng ngày: Liệt kê theo 

chuỗi thời gian hàng ngày, mỗi ngày có những tác vụ nào thực hiện, 

ai thực hiện, thời gian thực hiện. 

1.2.2.5.  Nhóm chức năng quản trị hệ thống 

- Cho phép quản lý các thông số cấu hình hệ thống để vận 

hành chương trình, các cấu hình hệ thống cần quản lý. 

- Quản trị người dùng: cho phép quản lý người sử  dụng trong 

hệ thống, phân quyền sử dụng các chức năng trong chương trình với 

từng nhóm người sử dụng hoặc từng đối tượng cụ thể. 

- Cho phép ủy quyền xử lý công việc: Người sử dụng có thể 

ủy quyền xử lý cho người khác xử lý công việc thay mình trong 1 

phạm vi thời gian nhất định. 

- Quản lý danh mục: được ví như từ điển tra cứu, với chức 

năng lưu trữ và quản lý các loại danh mục khác nhau phục vụ cho 

việc quản lý các đối tượng tham gia vào hệ thống. 



CHƯƠNG 2:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TÁC 

NGHIỆP CHO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

Chương này trình bày các công nghệ liên quan và quá trình 

xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp phục vụ cho ĐHĐN. 

2.1.  CHỨNG THỰC TẬP TRUNG 

Hiện nay tại ĐHĐN đang sử dụng nhiều hệ thống thông tin 

quản lý dùng chung như: nhân sự, lý lịch khoa học, tra cứu thu nhập 

cá nhân,… Mỗi hệ thống yêu cầu người sử dụng phải có một tài 

khoản và mật khẩu riêng vì vậy làm người sử dụng không thể nhớ hết 

được bởi ngoài các tài khoản đó họ còn phải nhớ rất nhiều các tài 

khoản khác như email, tài khoản ngân hàng, diễn đàn,… Vì vậy việc 

xây dựng một hệ thống chứng thức tập trung là rất cần thiết 

Trong đề tài này tác giả lựa chọn dịch vụ Active Directory và 

giao thức chứng thực tập trung LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol) để thực hiện. 

2.1.1.  Active Directory 

2.1.1.1.  Khái niệm 

Active Directory là một dịch vụ thư mục được tạo ra bởi 

Microsoft, được tích hợp trong hầu hết các hệ điều hành Windows 

Server hiện nay. Active Directory là một phần không thể thiếu trong 

kiến trúc Windows, nó đóng vai trò như một hệ thống chuẩn và tập 

trung, dùng để tự động hóa việc quản lý mạng dữ liệu người dùng, 

bảo mật và các nguồn tài nguyên được phân phối, cho phép tương tác 

với các thư mục khác. Active Directory sử dụng các giao thức truy 

cập thư mục LDAP. 

2.1.1.2.  Các thành phần cơ bản 

2.1.2.  Giao thức chứng thực tập trung LDAP 

2.1.2.1.  Tổng quan về giao thức 

LDAP là một phần của Active Directory, LDAP là một giao 

thức ứng dụng truy cập các cấu trúc thư mục. Nó được thiết kế dựa 

trên giao thức Internet TCP/IP. 

Hình 2.2. Mô hình kết nối giữa client/server 

Client bắt đầu phiên bằng việc kết nối đến máy chủ LDAP qua 

cồng mặc định 389. Sau đó Client gửi các yêu cầu đến máy chủ và 

máy chủ sẽ phản hồi câu trả lời. Tất cẩ thông tin chuyển giao đều sử 

dụng Basic Encoding Rules (BER). 

2.1.2.2.  Cấu trúc của thực thể 

2.1.2.3.  SSO và CAS 

SSO (Single Sign On) là cơ chế quản lý truy cập xác thực một 

lần và cho phép truy cập tài nguyên từ nhiều hệ thống phần mềm 

khác nhau. Nó giúp tránh phải xác thực nhiều lần. Khi một ứng dụng 

đăng xuất thì các ứng dụng khác cũng sẽ đăng xuất theo. 

Dịch vụ chứng thực tập trung (Central Authentication Service - 

CAS) là một giao thức dựa trên Single Sign On, hoạt động trên nền 

web. Mục đích của CAS là cho phép một người dùng có thể truy cập 

nhiều ứng dụng khác nhau trong khi chỉ cần đăng nhập một lần. 



2.2.  NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ 

Dựa vào các yêu cầu của hệ thống, để thuận lợi tôi lựa chọn sử 

dụng: Ngôn ngữ lập trình PHP (CakePHP Framework), Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu MySQL. 

2.2.1.  Ngôn ngữ lập trình PHP 

2.2.1.1.  Giới thiệu chung 

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh 

chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã 

nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và 

có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các 

ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ 

học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các 

ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập 

trình web phổ biến nhất thế giới. 

2.2.1.2.  Framework trong PHP 

PHP frameworks làm cho sự phát triển của những ứng dụng 

web viết bằng ngôn ngữ PHP trở nên trôi chảy hơn, bằng cách cung 

cấp 1 cấu trúc cơ bản để xây dựng những ứng dụng đó. Hay nói cách 

khác, PHP framework giúp đỡ người dùng thúc đẩy nhanh chóng quá 

trình phát triển ứng dụng, giúp bạn tiết kiệm được thời gian, tăng sự 

ổn định cho ứng dụng, và giảm thiểu số lần phải viết lại mã cho lập 

trình viên.  

2.2.2.  CakePHP 

CakePHP là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh, mã 

nguồn mở miễn phí sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP. 

CakePHP loại bỏ sự  nhàm chán trong phát triển ứng dụng 

web. Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần để viết thứ bạn 

cần: đó là logic đặc thù của ứng dụng. Thay vì phải làm đi làm lại 

một thứ khi bạn bắt đầu tạo mới dự án (project), bạn chỉ cần tạo một 

bản copy của CakePHP và tập trung vào việc chính của dự án. 

CakePHP có một đội ngũ phát triển và cộng đồng năng động, 

điều này mang lại giá trị to lớn cho các dự án. 

2.2.3.  Mô hình MVC 

Mô hình MVC (Model - View - Controller) là một kiến trúc 

phần mềm hay mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần 

mềm. Nó giúp cho các developer tách ứng dụng của họ ra 3 thành 

phần khác nhau Model, View và Controller. Mỗi thành phần có một 

nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần khác [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.5. Mô hình hoạt động MVC 

2.2.4.  Hệ quản tr ị cơ sở dữ liệu MySQL 

2.2.4.1.  Giới thiệu chung về MySQL 



- MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở miễn phí, 

được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. 

- MySQL là một phần mềm quản trị sơ sở dữ liệu dạng server-

based (gần tương đương với SQL Server của Microsoft). 

- MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu, mỗi cơ 

sở dữ liệu có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. 

- MySQL có cơ chế phân quyền sử dụng riêng, mỗi người 

dùng có thể được quản lý một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. 

2.2.4.2.  Ưu điểm của MySQL 

2.2.5.  Thư viện Javascript mã nguồn mở jQuery  

2.2.5.1.  Giới thiệu chung 

jQuery là một Javascript Framework hỗ trợ các nhà lập trình 

tạo ra các tương tác trên website một cách nhanh nhất theo công nghệ 

Ajax. jQuery được khởi xướng bởi John Resig vào năm 2006 và có 

mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 2.6. Mô hình tương tác của jQuery 

2.2.5.2.  Vai trò của jQuery 

- Truy cập các phần tử trong nội dung trang web một cách dễ 

dàng như sử dụng CSS. 

- Thay đổi giao diện trang web bằng cách thay đổi class và 

những định dạng CSS của bất cứ thành phần HTML nào. 

- Thay đổi nội dung trang web như thêm bớt nội dung, hình 

ảnh,... hoặc thậm chí là thay đổi cấu trúc HTML của một trang web. 

- Tương tác với người dùng bằng nhiều cách nhưng không làm 

cho code HTML rối tung lên nhờ các Event Handler. 

- Cho phép bạn sử dụng rất nhiều hiệu ứng động như mờ dần, 

chạy dọc, chạy ngang, phóng to, thu nhỏ,... ngoài ra cho phép người 

dùng có thể tự định nghĩa các hiệu ứng. 

- Lấy thông tin từ Server mà không cần nạp lại nội dung trang 

web (Ajax). 

- Cho phép viết code Javascript đơn giản hơn nhiều so với 

cách truyền thống. 

2.3.  XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TÁC NGHI ỆP 

2.3.1.  Quản lý người dùng 

2.3.1.1.  Dữ liệu người dùng 

Để hướng tới việc sử dụng hệ thống chứng thực tập trung nên 

dữ liệu người dùng được tổ chức dưới dạng dịch vụ thư mục Active 

Directory của hệ điều hành Windows Server. Mỗi người dùng chỉ 

thuộc một nhóm (gọi là đơn vị), sự phân cấp của các nhóm phản ánh 

phân cấp hệ thống tổ chức của Đại học Đà Nẵng. 

  



2.3.1.2.  Đăng nhập 

Dùng LDAP xác thực một user đăng nhập vào hệ thống thông 

qua hệ thống chứng thực tập trung như sau : 

- Đầu tiên chương trình thẩm tra tạo ra một đại diện để xác 

thực với LDAP thông qua (1). 

- Sau đó so sánh mật khẩu của user A với thông tin chứa trong 

thư mục. Nếu so sánh thành công thì user A đã xác thực thành công. 

2.3.1.3.  Phân quyền sử dụng 

Dữ liệu trên LDAP chỉ được sử dụng vào mục đích chứng thực 

và nhận biết người dùng thuộc đơn vị nào, còn dữ liệu phân quyền sử 

dụng các chức năng của hệ thống điều hành tác nghiệp sẽ được lưu 

trữ trong cơ sở dữ liệu. 

 
Hình 2.9. Quy trình đăng nhập và phân quyền sử dụng 

2.3.2.  Xây dựng các chức năng của hệ thống  

Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, hệ thống cần phải có 

các chức năng chính bao gồm: quản lý công văn, quản lý tờ trình, 

quản lý tin nhắn, giao việc và báo cáo số liệu. 

2.3.2.1.  Xây dựng chức năng gửi công văn 

Chức năng quản lý công văn cho phép gửi và nhận công văn 

cho các đơn vị cấp trên hoặc cấp dưới. Trong mỗi đơn vị chỉ những 

người được phân quyền mới nhận được công văn. 

Ngoài các chức năng thông thường như soạn thảo công văn, 

xem công văn đến, xem công văn đi (đã gửi), tìm kiếm công văn,… 

hệ thống phải cho phép lãnh đạo có thể ủy quyền gửi công văn cho 

nhân viên cấp dưới và thực hiện bút phê trước khi gửi công văn. 

 
Hình 2.12. Quy trình gửi công văn thông qua ủy quyền 

2.3.2.2.  Xây dựng chức năng gửi tờ trình 

Chức năng gửi tờ trình được sử dụng khi cần xin ý kiến về một 

vấn đề nào đó với các cá nhân cùng cấp hoặc cấp trên. Các chức năng 

bao gồm gửi tờ trình, nhận tờ trình, phản hồi ý kiến về nội dung. 

 
Hình 2.13. Quy trình gửi tờ trình 



2.3.2.3.  Xây dựng chức năng gửi báo cáo số liệu 

Chức năng gửi báo cáo số liệu cho phép các đơn vị cấp dưới 

gửi báo cáo số liệu cho các đơn vị cùng cấp hoặc cấp trên. Mỗi đơn 

vị sẽ báo cáo các số liệu do mình phụ trách. Trên cơ sở đó hệ thống 

sẽ tự động thống kê và tổng hợp các số liệu để đáp ứng nhu cầu của 

người nhận số liệu báo cáo. 

Hình 2.14. Quy trình gửi báo cáo số liệu 

2.3.2.4.  Xây dựng chức năng gửi tin nhắn 

Tin nhắn được sử dụng để gửi thông tin qua lại giữa các cá 

nhân cùng cấp hoặc cấp trên. Chức năng này cũng được tích hợp vào 

các chức năng khác để trao đổi thông tin qua lại như gửi công văn, 

gửi tờ trình, giao việc và báo cáo kết quả thực hiện công việc,... 

 Ngoài việc gửi tin nhắn trên hệ thống, hệ thống còn cho phép 

người sử dụng tích hợp thêm gửi email và gửi tin nhắn SMS đến điện 

thoại di động để nhắc nhở nếu có nhu cầu. 

 

Hình 2.15. Quy trình gửi tin nhắn 

2.3.2.5.  Xây dựng chức năng giao việc 

Đối với một hệ thống điều hành tác nghiệp thì chức năng giao 

việc là rất cần thiết. Thông qua chức năng này cho phép một cá nhân 

có thể thực hiện giao việc cho các cá nhân cùng cấp hoặc cấp dưới. 

Người được giao việc phải báo cáo kết quả thực hiện công việc 

thường xuyên cho người giao việc, trong quá trình thực hiện công 

việc hai bên có thể trao đổi qua lại thông qua chức năng gửi tin nhắn 

trên hệ thống. Khi gần hết thời hạn hệ thống sẽ tự động gửi email và 

tin nhắn SMS để nhắc nhở. 

Hình 2.16. Quy trình giao việc và báo cáo kết quả 



2.3.3.  Ứng dụng jQuery vào hệ thống điều hành tác nghiệp  

Để thuận lợi cho người sử dụng dễ dàng thao tác với các chức 

năng, hệ thống điều hành tác nghiệp ứng dụng triệt để thư viện 

Javascript mã nguồn mở jQuery theo công nghệ Ajax. 

2.3.3.1.  Xây dựng menu của hệ thống 

Hệ thống menu được xây dựng bao gồm 2 mức, các mục menu 

con chỉ được hiển thị khi đã chọn menu chính. 
$(document).ready(function() { 
  // Ẩn các menu con 
  $("#main-nav li ul").hide();    
  // Xóa menu đang ch ọn 
  $('.sub-nav > a').removeClass('current'); 
  $("#main-nav li a").removeClass('current'); 
  // Ch ọn menu hi ện t ại 
  $('#' + mnu_selected).addClass('current'); 
  $('#' + mnu_selected).parent().parent(). 
    parent().find('>a'). addClass('current'); 
  // Bung các m ục menu con 
  $("#main-nav li a.current").parent(). 
    find("ul").slideToggle("slow");  
  // Khi click vào m ột m ục menu  
  $("#main-nav li a.nav-top-item").click(  
    function () { 
      $(this).parent().siblings(). 
        find("ul").slideUp("normal"); 
      $(this).next().slideToggle("normal"); 
      return false; 
    } 
  ); 
  //Khi click vào m ục menu không có menu con   
  $("#main-nav li a.no-submenu").click( 
    function(){ 
      window.location.href=(this.href);  
      return false; 
    } 
  );   
  //Hi ệu ứng khi di chuy ển lên m ục menu 
  $("#main-nav li .nav-top-item").hover( 
    function(){ 
      $(this).stop().animate({paddingLeft:      

        "20px"},200); 
    },  
    function(){ 
      $(this).stop().animate({paddingLeft: "5px"});  
    } 
  ); 
});   

2.3.3.2.  Tạo cây tổ chức 

Cây tổ chức xuất hiện trong hầu hết các chức năng của hệ 

thống, vì vậy việc hiển sao cho thao tác dễ dàng là rất cần thiết. 
$(document).ready(function(){ 
  $("#browser").treeview({ 
    collapsed: true, 
    animated:"fast", 
    control:"#sidetreecontrol", 
    persist: "location" 
  });   
  // Khi click vào các đơn v ị 
  $('#donvi-list input[type=checkbox]'). 
  click(function(){ 
    var ids ='';          
    $('#donvi-list input[type=checkbox]'). 
      each(function(){ 
      if(this.checked) 
        ids = ids + this.value + ';'; 
    });      
    updateContent(root + 'donvis/ 
    listUserTinnhan', {v_id: ids},  
    'list_user_tinnhan');    
  });         
});  

2.3.3.3.  Thông báo sau khi thực hiện một thao tác 

Sau khi thực hiện một thao tác như thêm, sửa, xóa,... hệ thống 

phải thông báo cho người dùng biết đã thực hiện thành công. Tuy 

nhiên nếu thông báo hiển thị dưới dạng hộp thoại sẽ gây khó khăn 

cho người dùng, vì vậy giải pháp được lựa chọn là sử dụng jQuery để 

hiển thị thông báo ngay trên trang trong một khoảng thời gian nào đó 

mà không cần nạp lại nội dung. 



$(document).ready(function(){ 
  // Đóng thông báo n ếu click vào nút close 
  $(".close").click( 
    function(){ 
      $(this).parent().fadeTo(400, 0,    
      function(){   
        $(this).slideUp(600); 
      }); 
      return false; 
    } 
  );   
  // T ắt thông báo sau 3 giây 
  setTimeout(remove_msg, 3000); 
}); 
// Hàm t ắt n ội dung thông báo 
function remove_msg(){ 
  $('.notification').fadeOut();     
} 

2.3.3.4.  Hiển thị các thông tin nhận được 

Trong quá trình khai thác, người sử dụng thường xuyên nhận 

được các thông tin từ các người sử dụng khác. Để thuận tiện hệ thống 

tích hợp chức năng cảnh báo cho người dùng biết, việc cảnh báo sẽ tự 

động thực hiện sau mỗi chu kỳ 5 giây. 
 $(document).ready(function(){  
  // T ắt n ội dung n ếu click vào body 
  $('#wrap-body').click(function(){ 
    $('#notification-list-show').fadeOut(); 
  });   
  // D ừng các ti ến trình đang x ử lý 
  $('.ttw-notification-menu #notices   
    span').click(function(event){ 
    event.preventDefault(); 
    event.stopPropagation(); 
  });  
  // Hi ển th ị khi click vào bi ểu t ượng 
  $('.ttw-notification-menu #notices  
  span').click(function(){ 
    updateContent(root+'users/notifi_ 
      notices',null, 
    $('#notification-list-show') 
      .attr('style','margin-left:-82px'); 
    $('#notification-list-show').fadeIn(); 

    $('#notices span').html('0'); 
   
    // Hàm ajax để c ập nh ật d ữ li ệu 
    $.ajax({ 
      type: "POST", 
      url: root + 'users/update_read_notices' 
    }) 
  }); 
  // T ự động g ọi hàm sau m ỗi chu k ỳ 5 giây 
  window.setInterval("reload_notifi()",5000); 
}); 
// Hàm được t ự động g ọi để c ập nh ật d ữ li ệu  
function reload_notifi(){ 
  var url = root+'users/reload_notifi'; 
  $.ajax({ 
    url: url, 
    type: 'get', 
    dataType: 'json', 
    success: function(db){   
      $("#span-notices").html(db.notices); 
    } 
  })    
}  

2.3.3.5.  Hiển thị dưới dạng tab 

Nhiều chức năng trên hệ thống dữ liệu được phân thành các tab 

để người sử dụng dễ dàng lựa chọn. Việc chuyển qua lại giữa các tab 

không cần nạp lại nội dung của trang. 
 $(document).ready(function(){ 
  // Ẩn các tab và hi ển th ị tab default 
  $('#congviec-box div.tab-content').hide();  
  $('#congviec-box div.default-tab').show();  
  $('#congviec-box li a.default-  
    tab').addClass('current');  
  // Khi click vào t ừng tab 
  $('#congviec-box ul.content-box-tabs li   
  a').click(  
    function(){  
      var currentTab = $(this).attr('rel'); 
      switch(currentTab) 
      { 
        case 'congviec-all': 
          updateContent(root +  
            'congviecs/viecDaGiaoAjax/all',   



            null, 'congviec-all'); 
          break; 
        case 'congviec-progressing': 
          updateContent(root+ 'congviecs/ 
            viecDaGiaoAjax/progressing', 
            null, 'congviec-progressing'); 
          break; 
      }                 
      $(this).parent().siblings(). 
        find("a").removeClass('current');  
      $(this).addClass('current');               
      $('#' + currentTab).siblings().hide(); 
      $('#' + currentTab).show();                 
      return false;  
    } 
  ); 
  // C ập nh ật l ại d ữ li ệu  
  updateContent(root + 'congviecs/ 
    viecDaGiaoAjax/all', null,'congviec-all'); 
}); 

2.3.3.6.  Tạo cây tổ chức 

 Cây tổ chức xuất hiện trong hầu hết các chức năng của hệ 

thống, vì vậy việc hiển sao cho người sử dụng thao tác dễ nhất. 
$(document).ready(function(){ 
  $("#browser").treeview({ 
    collapsed: true, 
    animated:"fast", 
    control:"#sidetreecontrol", 
    persist: "location" 
  });   
  // Khi click vào các đơn v ị 
  $('#donvi-list input[type=checkbox]'). 
  click(function(){ 
    var ids ='';          
    $('#donvi-list input[type=checkbox]'). 
      each(function(){ 
      if(this.checked) 
        ids = ids + this.value + ';'; 
    });      
    updateContent(root + 'donvis/ 
    listUserTinnhan', {v_id: ids},  
    'list_user_tinnhan');    
  });         
});  

CHƯƠNG 3:  KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

3.1.  TỔNG QUAN 

Hình 3.1. Tổng quan về hệ thống 

Hệ thống điều hành tác nghiệp Đại học Đà Nẵng được xây 

dựng dưới dạng website chạy trên môi trường Internet tại địa chỉ 

http://dieuhanh.udn.vn. Đối tượng sử dụng hệ thống là toàn thể cán 

bộ viên chức của ĐHĐN, mỗi người sử dụng có một tài khoản để 

đăng nhập và sử dụng hệ thống.  

3.2.  CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG  

Hệ thống điều hành tác nghiệp gồm có các chức năng chính 

như: quản lý tài khoản người dùng; gửi công văn, báo cáo, tờ trình, 

tin nhắn; giao việc và báo cáo tiến độ thực hiện công việc. 

Ngoài việc gửi thông tin trong hệ thống, hệ thống tích hợp gửi 

thông báo qua email và nhắn tin nhắc nhở qua điện thoại di động cho 

người sử dụng. 

3.2.1.  Quản lý tài khoản người dùng 

3.2.2.  Gửi và nhận công văn 



3.2.3.  Báo cáo số liệu 

3.2.4.  Gửi và nhận tờ trình 

3.2.5.  Giao việc và theo dõi công việc 

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tôi đã có kiến thức đầy đủ về 

hệ thống điều hành tác nghiệp, biết cách vận dụng các kiến thức vào 

việc xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp ĐHĐN. 

Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc quản lý và điều 

hành công việc hằng ngày trong toàn ĐHĐN như sử dụng hệ thống 

chứng thực tập trung; gửi và nhận công văn, tờ trình, tin nhắn; giao 

việc và báo cáo tiến độ thực hiện công việc,… Đặc biệt hệ thống còn 

tích hợp việc gửi tin nhắn đến điện thoại di động và gửi email để 

nhắc nhở những người có liên quan.  

Ngoài ra hệ thống còn đáp ứng được các yêu cầu phi chức 

năng đã đặt ra về hiệu năng, tính bảo mật, tính sẵn sàng và tương 

thích. Giao diện thân thiện nên dễ sử dụng cho người dùng. 

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

- Lấy ý kiến để hoàn thiện các quy trình xử lý văn bản theo 

hướng tổng quát để áp dụng cho các đơn vị khác ngoài ĐHĐN.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các biểu mẫu 

báo cáo chuẩn làm cơ sở cho việc báo cáo và tổng hợp số liệu báo 

cáo một cách tự động. 

- Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên luật. 


