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Tóm tắt: 
 

Hiện nay, nguồn sáng chế trên thế giới đang phát triển mạnh trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Tuy nhiên, việc khai thác các sáng chế này còn kém hiệu quả. Các doanh nghiệp chưa nắm bắt 
được nhiều các bằng sáng chế này, do vậy, việc áp dụng vào trong thiết kế và sản xuất chưa được 
phổ biến và đạt được hiệu quả cao nhất. Vì vậy, mục tiêu của bài báo là trình bày giải pháp xây 
dựng một công cụ nhằm quản lý và khai thác dữ liệu sáng chế nói chung và ngành cơ khí chế tạo 
nói riêng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT). Phần mềm yêu cầu có các chức năng 
tìm kiếm, phân tích, và quan trọng nhất là chức năng tự  động cập nhật dữ liệu từ các nguồn sáng 
chế trên thế giới cũng như xây dựng bản đồ sáng chế. Kết quả đạt được là bộ cơ sở dữ liệu 
(CSDL) cùng các báo cáo phân tích đánh giá sáng chế dùng để xây dựng bản đồ công nghệ hiệu 
quả. 
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Abstract: 
 

Nowadays, there are many diverse inventions in mechanical design sector. However, the 
exploitation of these inventions is still ineffective. The applications in design and production are 
not popular and do not receive the highest effect because the companies and factories haven’t 
still got a lot of information about these patents. The goal of the paper is to build up a software to 
manage and exploit the invention data in general and in the mechanic design sector in particular. 
The software is required to have search functions and invention analysis, and the most important 
is that the system can automatically update the data from invention resources all over the world. 
The result is a set of databases and reports on analysis and evaluation of patents used to build 
effective technology maps. 
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