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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Từ ñầu thập niên 90 của thế kỷ trước, vấn ñề ứng dụng công 

nghệ thông tin trong ngành giáo dục là một chủ ñề lớn ñược UNESCO 

chính thức ñưa ra thành chương trình hành ñộng trước ngưỡng cửa của 

thế kỷ XXI. UNESCO còn dự báo: công nghệ thông tin sẽ làm thay ñổi 

nền giáo dục một cách cơ bản vào ñầu thế kỷ XXI. 

Trong những năm qua, trên thị trường ñã có rất nhiều phần mềm 

ñược xây dựng ñể áp dụng trong trường học. Tuy nhiên, những ứng 

dụng này có tính ñồng bộ chưa cao, chưa có phần mềm “lõi” v ề quản lý 

ñiều hành ña cấp và chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu chung.  

Hơn nữa, sự thay ñổi thông tin liên tục ñòi hỏi những nhà quản lý 

phải thường xuyên ñưa ra những quyết ñịnh kịp thời, chính xác ñể ñáp 

ứng với xu thế phát triển và mục tiêu cạnh tranh của mình. Người ra 

quyết ñịnh cần phải thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều 

nguồn khác nhau ñể ra quyết ñịnh nhanh chóng và phù hợp.  

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế nêu trên chúng tôi xin chọn 

ñề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết 

ñịnh tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”  ñể làm luận 

văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu của ñề tài là tìm hiểu các cơ sở lý thuyết về hệ hỗ trợ 

quyết ñịnh, kho dữ liệu và OLAP từ ñó xây dựng hệ thống quản lý và 

hỗ trợ quyết ñịnh tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu công tác quản lý, ra quyết ñịnh 

tại trường Đại học Bách khoa. Khảo sát các hệ thống nguồn, xây dựng 

kho dữ liệu và hệ thống Uni-Portal hỗ trợ quyết ñịnh. 
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 Phạm vi nghiên cứu, ñề tài ñược nghiên cứu và thực hiện tại 

trường Đại học Bách khoa. Đề tài tập trung tìm hiểu cơ sở lý thuyết ra 

quyết ñịnh, kho dữ liệu và OLAP. Xây dựng hệ thống quản lý ñiều 

hành và hỗ trợ quyết ñịnh tại trường Đại học Bách khoa.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thu thập và phân tích các tài 

liệu, ngôn ngữ lập trình và công nghệ liên quan ñến ñề tài.  

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, phân tích yêu cầu thực 

tế của bài toán và xây dựng chương trình ứng dụng. Thử nghiệm và 

ñánh giá kết quả. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

Về mặt lý thuyết, kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham 

khảo cho các ñơn vị phát triển phần mềm trong các trường ñại học.  

Về mặt thực tiễn, xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ ra quyết 

ñịnh  tại trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 

6. Bố cục của luận văn 

Nội dung chính của luận văn ñược chia thành 4 chương sau: 

Chương 1: Giới thiệu những khái niệm cơ bản của hệ hỗ trợ 

quyết ñịnh và những ưu việt của hệ hỗ trợ ra quyết ñịnh bằng cách xem 

xét những khả năng, cấu trúc và phân loại của hệ hỗ trợ ra quyết ñịnh. 

Chương 2: Trình bày những khái niệm cần thiết cho việc xây 

dựng kho dữ liệu hỗ trợ quyết ñịnh, bao gồm: Các khái niệm ña chiều, 

tổ chức cơ sở dữ liệu ña chiều với OLAP và kho dữ liệu. 

Chương 3: Trình bày về phương pháp xây dựng kho dữ liệu của 

trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. 

Chương 4: Trình bày cách xây dựng hệ thống Uni-Portal và Uni-

Portal hỗ trợ ra quyết ñịnh sau khi ñã có ñược kho dữ liệu. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH 

1.1. Giới thi ệu 

Các khái niệm của hệ hỗ trợ quyết ñịnh (DSS) ñược ñề cập ñầu 

tiên vào ñầu những năm 1970 bởi Gorry và Scott Morton qua cụm từ hệ 

quyết ñịnh quản lý (MSS). Ông ñịnh nghĩa cụm từ của hệ thống này là 

“H ệ tương tác dựa trên máy tính nhằm giúp những người ra quyết ñịnh 

tận dụng dữ liệu và mô hình ñể giải quyết các vấn ñề không có tính 

chất cấu trúc”. Theo Gorry và Scott Morton, các vấn ñề xử lý có thể 

ñược phân chia thành có cấu trúc, nửa cấu trúc và không có cấu trúc 

[1]. 
1.2. Các khái niệm hệ hỗ trợ quyết ñịnh 

Các ñịnh nghĩa trước ñây của hệ hỗ trợ quyết ñịnh nhấn mạnh 

vào khả năng hỗ trợ các nhà ra quyết ñịnh quản lý trong các tình huống 

nửa cấu trúc.   

1.3. Cấu trúc hệ hỗ trợ quyết ñịnh 

1.3.1. Tiến trình có tính chất cấu trúc, không có tính chất cấu trúc 

và có tính chất bán cấu trúc 

Đối với những vấn ñề có tính chất cấu trúc, thường thủ tục tìm 

lời giải tốt nhất hay ñủ tốt có sẵn.  

Đối vấn ñề không có tính chất bán cấu trúc, con người thường 

dùng trực giác ñể quyết ñịnh.  

Vấn ñề có tính chất bán cấu trúc, nằm giữa vấn ñề có tính chất 

cấu trúc và không có tính chất cấu trúc.  

1.3.2.  Sự hỗ trợ của máy tính ñối với quyết ñịnh có cấu trúc 

Những quyết ñịnh có tính chất cấu trúc hoặc một số quyết ñịnh 

có tính chất bán cấu trúc, ñặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát ñiều hành và 

quản lý, ñã ñược hỗ trợ bởi máy tính từ những năm 1960.   
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1.3.3. Khoa học quản lý 

Giải pháp khoa học quản lý quan niệm rằng, những nhà quản lý 

có thể dựa theo một tiến trình tương ñối có hệ thống ñể giải quyết vấn 

ñề. Vì thế, có thể dùng một giải pháp khoa học ñể ñưa ra các quyết ñịnh 

quản lý.  

1.4. Năng lực của hệ hỗ trợ quyết ñịnh 

Bởi chưa có một ñịnh nghĩa thống nhất chung cho DSS, do ñó sẽ 

không có sự nhất trí chung về các ñặc trưng và khả năng của DSS. Vì 

vậy, chúng tôi chỉ nêu lên danh sách một tập hợp lý tưởng các ñặc tính 

này trong hình 1.1 sau: 

 

Hình 1.1 Năng lực của DSS 

1.4.1. Năng lực tổng quát 

1.4.2. Năng lực chung của hệ thống 

1.4.3. Năng lực các thành phần 

1.5. Các thành phần của hệ hỗ trợ quyết ñịnh 

Hệ thống hỗ trợ quyết ñịnh bao gồm những hệ thống phân hệ sau 

ñây: 

Kiến thức 
 

Quyết ñịnh bán 
cấu trúc 

Các nhà quản lý 
khác nhau 

Hiệu quả Dễ dùng 
 

Sự thích nghi và 
mềm dẻo 

Lập mô hình tính 
toán 

Dễ cấu tạo 
 

Việc sử dụng cải 
tiến  

Con người kiểm 
soát 

Dành cho nhóm và 
cá nhân 

QĐ tuần tự hay 
phục vụ ña phương 

Các tiến trình QĐ 
khác khau 

Thu thập thông tin, 
thiết kế, chọn lọc 

Hệ hỗ trợ 
quyết ñịnh  
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Hình 1.2 Các thành phần DSS 

1.5.1. Phân hệ quản lý dữ liệu 

Ví dụ về phân hệ quản lý dữ liệu trong trường ñại học bao gồm 

các phần tử sau: 

 
Quản lý dữ 

liệu 

Dữ liệu:  
trong và ngoài 

Các hệ thống 
máy tính khác 

Phân hệ giao 
diện người dùng 

Nhà quản lý 
(người dùng) 

Internet, intranet 
và extranet 

Cơ sở 
kiến thức 
tổ chức 

Các mô hình 
ngoài 

Quản lý mô 
hình 

Phân hệ dựa trên 
kiến thức 
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Hình 1.3 Phân hệ quản lý dữ liệu 

1.5.1.1. Cơ sở dữ liệu 

1.5.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

1.5.2. Phân hệ quản lý mô hình 

Cơ sở mô hình chứa những tường trình thủ tục, mô hình khoa 

học quản lý, tài chính, thống kê ñặc biệt là các mô hình ñịnh lượng 

khác, chúng cung cấp khả năng phân tích cho DSS.  

1.5.3. Phân hệ quản lý dựa trên kiến thức 

- Hỗ trợ quyết ñịnh dựa trên kiến thức: giúp hỗ trợ các bước của 

quá trình quyết ñịnh không giải quyết ñược bằng toán. 

- Các hệ mô hình hoá quyết ñịnh thông minh: giúp người dùng 

xây dựng, áp dụng và quản lý thư viện các mô hình. 

Các nguồn dữ liệu trong 

Nguồn dữ 
liệu ngoài 

QL hội thoại 

Đào tạo Tài chính Nhân sự 

Tiện nghi 
chất vấn 

Trích xuất 

Cơ sở dữ liệu  
hệ hỗ trợ quyết ñịnh 

Hệ thống quản lý 
CSDL 

- Truy xuất 
- Chất vấn 
- Cập nhật 
- Tường trình 
- Xóa bỏ 

Thư mục dữ 
liệu 

QL mô hình 

QL kiến thức 

KHCN 

Dữ liệu cá 
nhân 

Kho dữ liệu 
của tổ chức 
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- Các hệ chuyên gia phân tích quyết ñịnh: tích hợp các phương 

pháp lý thuyết nghiêm ngặt về tính bất ñịnh vào các cơ sở kiến thức của 

hệ chuyên gia. 

1.5.4. Phân hệ giao diện người dùng 

Việc xác ñịnh ai là người thực sự dùng DSS là ñiều quan trọng 

trước khi thiết kế DSS. 

1.6. Hệ thống quản lý dữ liệu 

1.6.1. Cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý dữ liệu bao gồm: Dữ liệu nội 

bộ, dữ liệu bên ngoài, dữ liệu cá nhân và sự trích dữ liệu.  

1.6.2. Hệ quản lý cơ sở dữ liệu 

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu bao gồm các chức năng: Lưu trữ, 

truy tìm và sửa chữa và kiểm soát [1].  

 Hình 1.4 Vai trò của hệ quản lý cơ sở dữ liệu 

1.6.3. Tiện nghi vấn tin 

1.6.4. Thư mục dữ liệu 

1.7. Kết chương 

 
 

M
B
M
S 

Viết tường 
trình (chương 
trình áp dụng) 

Ngôn ngữ  
chất vấn 

Mô hình toán 

Tường trình 
ñịnh kỳ 

Tường trình 
ñặc thù 

Kết quả của 
mô hình 

Nhà quản 
lý, người 
sử dụng 

CSDL 
DSS 
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CHƯƠNG 2: KHO DỮ LI ỆU CỦA HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH 

2.1. Kho dữ liệu  

2.1.1. Định nghĩa 

Kho dữ liệu (Data Warehouse - DW) là tập hợp của các cơ sở dữ 

liệu tích hợp, hướng chủ ñề, ñược thiết kế ñể hỗ trợ cho chức năng hỗ 

trợ quyết ñịnh mà mỗi ñơn vị dữ liệu ñều liên quan tới một khoảng thời 

gian cụ thể [2]. 

2.1.2. Đặc ñiểm dữ liệu trong kho dữ liệu 

2.1.2.1. Dữ liệu có tính tích hợp 

2.1.2.2. Dữ liệu gắn thời gian và có tính lịch sử 

2.1.2.3. Dữ liệu chỉ ñọc 

2.1.2.4. Dữ liệu không biến ñộng 

2.1.2.5. Dữ liệu tổng hợp và chi tiết 

2.1.3. Sử dụng kho dữ liệu 

2.1.4. Phương pháp xây dựng kho dữ liệu 

2.1.5. Thiết kế sơ sở dữ liệu cho kho dữ liệu 

 

Hình 2.1 Giản ñồ hình sao và hình tuyết rơi 

Bảng  
sự kiện 

Bảng chiều 

Bảng  
sự kiện 

Một lớp của  
bảng chiều 

Bảng chiều 
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2.1.5.1. Giản ñồ hình sao (Star schema) 

Giản ñồ hình sao là giản ñồ bao gồm một bảng sự kiện (fact 

table) ở trung tâm chứa khối lượng dữ liệu là các ñại lượng ño lường và 

một tập các bảng chiều (dimension table) liên quan thể hiện các chiều 

tham chiếu, mỗi bảng thể hiện một chiều.  

2.1.5.2. Giản ñồ hình tuyết rơi (Snowflake schema) 

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

tại ñó mỗi cánh sao không phải là một bảng chiều mà là nhiều bảng.  

2.1.5.3. Giản ñồ kết hợp (Constellation schema) 

Trong trường hợp ứng dụng ñòi hỏi có nhiều bảng sự kiện cùng 

dùng chung các bảng chiều, thì dạng giản ñồ này như là tập hợp các 

giản ñồ hình sao và nó ñược gọi là giản ñồ kết hợp. 

2.1.5.4. Những vấn ñề liên quan tới thiết kế giản ñồ hình sao 

2.1.6. Quản trị kho dữ liệu 

2.2. Các thành phần của kho dữ liệu 

2.2.1. Siêu dữ liệu  

Siêu dữ liệu (MetaData) là dạng dữ liệu miêu tả về dữ liệu. 

Trong kho dữ liệu, siêu dữ liệu là dạng ñịnh nghĩa dữ liệu như: bảng, 

cột, một báo cáo, các luật hay những quy tắc biến ñổi. Siêu dữ liệu bao 

quát tất cả các phương diện của kho dữ liệu [20].  

2.2.2. Các nguồn dữ liệu 

2.2.3. Xử lý giao dịch trực tuyến - OLTP 

Dữ liệu phát sinh từ các hoạt ñộng hàng ngày ñược thu thập, xử 

lý ñể phục vụ công việc cụ thể của một tổ chức thường ñược gọi là dữ 

liệu tác nghiệp và hoạt ñộng thu thập xử lý loại dữ liệu này ñược gọi là 

xử lý giao dịch trực tuyến. 
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2.2.3.1. Những ñặc ñiểm của hệ thống OLTP 

2.2.3.2. Những công cụ thu thập làm sạch và chuyển ñổi dữ liệu 

nguồn 

2.2.4. Xử lý phân tích trực tuyến - OLAP 

Xử lý phân tích trực tuyến là một kỹ thuật sử dụng các thể hiện 

dữ liệu ña chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy 

xuất nhanh ñến dữ liệu của kho dữ liệu. Tạo khối cho dữ liệu trong các 

bảng chiều (dimension table) và bảng sự kiện (fact table) trong kho dữ 

liệu và cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn tinh vi và phân tích 

cho các ứng dụng máy khách. 

2.2.5. Cơ sở dữ liệu của kho dữ liệu 

2.2.6. Kho dữ liệu chủ ñề  

Kho dữ liệu chủ ñề (DM - Datamart) là CSDL có những ñặc 

ñiểm giống với kho dữ liệu nhưng với quy mô nhỏ hơn và lưu trữ dữ 

liệu về một lĩnh vực, một chuyên ngành. Các kho dữ liệu chủ ñề có thể 

ñược hình thành từ một tập con dữ liệu của kho dữ liệu hoặc cũng có 

thể ñược xây dựng ñộc lập và sau ñó có thể ñược kết nối, tích hợp lại 

với nhau tạo thành kho dữ liệu. 
2.3. Kho dữ liệu của hệ hỗ trợ quyết ñịnh 

2.3.1. Tiếp cận ña chiều 

2.3.2. Các khái niệm của ña chiều  

2.3.2.1. Mô hình dữ liệu ña chiều  

Các nhà quản lý có khuynh hướng suy nghĩ theo “nhiều chiều”. 

Ví dụ như khuynh hướng mô tả của những ñơn vị ñào tạo: 

“Đào tạo các sinh viên trong nhiều chuyên ngành khác nhau, và 

ñánh giá hiệu quả thực hiện qua thời gian”. 
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Suy nghĩ một cách trực giác, việc ñào tạo như một khối (cube) 

dữ liệu, với các nhãn trên mỗi cạnh của khối (xem hình 2.3).  
 

 

 Hình 2.2 Mô phỏng các chiều trong khối ñào tạo 

2.3.2.2. Khối (Cube) 

2.3.2.3. Chiều (Dimension)  

2.3.2.4. Các ñơn vị ño lường (Measures) 

2.3.2.5. Các phân hoạch (Partitions) 

2.3.3. Tiếp cận kho dữ liệu và phân tích xử lý trực tuyến 

Kho dữ liệu và OLAP có thể ñược xem như là các thành phần 

của hoạt ñộng xử lý thông tin hướng quyết ñịnh dựa trên phân tích. 

Trong ñó, kho dữ liệu ñóng vai trò cung cấp dữ liệu và OLAP ñóng vai 

trò phân tích, khai thác các dữ liệu này.    

2.3.4. Hỗ trợ quyết ñịnh trên cơ sở kho dữ liệu và OLAP 

Hỗ trợ quyết ñịnh hướng theo dữ liệu nhằm vào việc tổ chức hiệu 

quả kho dữ liệu và sử dụng giải pháp OLAP ñể cung cấp tối ña các 

thông tin theo xu hướng quyết ñịnh cho người sử dụng, hỗ trợ  ñưa ra 

những quyết ñịnh phù hợp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. 
2.4. Kết chương 

Chuyên ngành 

Thời gian 
Sinh viên 
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CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG KHO DỮ LI ỆU CỦA TRƯỜNG         

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỖ TRỢ R                

A QUYẾT ĐỊNH 
3.1. Giới thi ệu về trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

3.1.1. Giới thiệu 

3.1.2. Đội ngũ giảng viên 

3.1.3. Tổ chức 

3.1.4. Quy mô ñào tạo 

3.1.5. Hợp tác ñào tạo 

3.2. Khảo sát các hệ thống nguồn 

Sau khi tiến hành khảo sát tại trường Đại học Bách khoa và các 

ñơn vị trực thuộc, chúng tôi ñã xác ñịnh ñược một số hệ thống nguồn 

cơ sở dữ liệu như sau: 

3.2.1. Cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự 

Cơ sở dữ liệu nhân sự trường Đại học Bách khoa ñược tập hợp từ 

bộ phận quản lý nhân sự phòng Hành chính Tổng hợp.  
3.2.2. Cơ sở dữ liệu quản lý ñào tạo 

Cơ sở dữ liệu ñào tạo ñược sản sinh từ: quản lý môn học, thời 

khoá biểu, quản lý giáo viên, ñăng ký tín chỉ, quản lý ñiểm…. 

3.2.3. Cơ sở dữ liệu quản lý khoa học công nghệ 

Cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ có ñược nhờ vào quá trình 

quản lý ở phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế. 

3.3. Thiết kế hệ thống kho dữ liệu của trường Đại học Bách khoa  

3.3.1. Kiến trúc luồng dữ liệu 

Kiến trúc luồng dữ liệu (data flow architecture) của kho dữ liệu 

trường Đại học Bách khoa ñược thiết kế như sau: 



- 15 - 

  

 

Hình 3.1 Kiến trúc luồng dữ liệu của trường ĐH Bách khoa 

Cơ sở dữ liệu tạm (stage) là nơi lưu trữ tạm thời dữ liệu trích 

ñược từ hệ thống nguồn, trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Một 

stage rất cần thiết ñối với trường hợp việc chuyển ñổi phức tạp, dữ liệu 

nguồn lớn, hơn nữa ñể giảm tối ña thời gian trích dữ liệu từ hệ thống 

nguồn. 

Stage ETL nhận dữ liệu từ các CSDL quản lý nhân sự, quản lý 

ñào tạo, quản lý khoa học công nghệ, quản lý tài vụ và các nguồn dữ 

liệu khác nạp về Stage; DDS ETL nhận dữ liệu từ Stage rồi nạp về Kho 

dữ liệu trường Đại học Bách khoa. Các ứng dụng sẽ khai thác dữ liệu từ 

DDS. Một gói ETL bao gồm nhiều tiến trình, tiến trình ETL là một 

phần của gói ETL nhận dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu và nạp 

về bảng ñích. 

3.3.2. Kiến trúc hệ thống 

3.3.3. Phương pháp trích lọc dữ liệu 

Trích lọc dữ liệu là chức năng cho phép trích chọn dữ liệu theo 

một số tiêu chí của dữ liệu trong kho dữ liệu chủ ñề nào ñó ñể kiểm tra, 

cập nhật hay ñưa vào các kho dữ liệu chủ ñề ñích.  

Stage 
ETL Stage 

DDS 
ETL 

Kho  
dữ liệu 

Ứng dụng khai 
thác dữ liệu 

 

Ứng dụng khai 
thác dữ liệu 

 

Nhập trực tiếp 
dữ liệu vào kho 
 

Các Khoa Đào tạo Nhân sự 

KH,CN 

Tài vụ 

CTSV Khác 
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3.4. Đặc tả cấu trúc kho dữ liệu của trường Đại học Bách khoa 

3.4.1. Kho dữ liệu chủ ñề Nhân sự 

Căn cứ vào hệ thống chúng ta chọn sơ ñồ hình sao ñể xây dựng 

kho dữ liệu chủ ñề nhân sự: 

 

Hình 3.2 Sơ ñồ hình sao kho dữ liệu chủ ñề Nhân sự 

3.4.2. Kho dữ liệu chủ ñề Đào tạo 

Kho dữ liệu chủ ñề về ñào tạo có ñược từ chương trình quản lý 

ñào tạo, dữ liệu ở trong kho thường phát sinh rất lớn, nhất là khi sinh 

viên thực hiện ñăng ký tín chỉ và khi giáo viên nhập ñiểm. 

DONVI  

ID_DONVI  
TEN 
DIACHI 

SODIENTHOAI 

EMAIL 

WEBSITE 

THONGTINLIENHE 

GIOITHIEU 

CreatedDate 

ModifiedDate 
 

THONGTIN  

ID_NHANVIEN  
HOVATEN 

NGAYSINH 

NOISINH 

NGUYENQUAN 

DIENTHOAI 

EMAIL 

IDDONVI 

IDCHUCDANH 

IDHOCHAM 

IDHOCVI 

HINHANH 

NGOAINGU 

IDCHINHTRI 

IDDIACHI 

CreatedDate 

ModifiedDate 
 

HOCHAM  
ID_HOCHAM  
IDNHANVIEN 
IDDANHHIEU 
NAMPHONG 
QUOCGIA 
GHICHU 
CreatedDate 
ModifiedDate 
 

HOCVI  
ID_HOCVI  
IDNHANVIEN 
IDTRINHDO 
CHUYENNGANH 
COSODT 
NUOCDT 
NAMTN 
CreatedDate 
ModifiedDate 
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Hình 3.3 Sơ ñồ hình sao kho dữ liệu chủ ñề Đào tạo 

3.4.3. Kho dữ liệu chủ ñề Khoa học và công nghệ 

Kho dữ liệu chủ ñề Khoa học và Công nghệ có ñược từ các 

chương trình quản lý ở phòng Khoa học, SĐH và HTQT. Để ñơn giản 

trong việc xử lý và thu thập thông tin chúng ta có thể xây dựng kho dữ 

liệu theo sơ ñồ hình sao. 
3.5. Kết chương 

Trên cơ sở khảo sát các nguồn dữ liệu tại trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng, chúng tôi tiến hành xây dựng kho dữ liệu bằng 

cách ñi xây dựng các kho dữ liệu theo hướng chủ ñề Nhân sự, Đào tạo 

và Khoa học công nghệ và sau khi xây dựng xong, các kho dữ liệu này 

ñược kết nối tích hợp lại với nhau tạo thành kho dữ liệu của trường Đại 

học Bách khoa. 

MONHOC  

ID_MON  
TENMON 

SOTINCHI 

CreatedDate 

ModifiedDate 

SINHVIEN  

ID_SINHVIEN  
Hoten 

Gioitinh 

Ngaysinh 

NoiSinh 

QueQuan 

DiaChi 

DoiTuong 

MaNganh 

CreatedDate 

ModifiedDate 
 

NHANVIEN  

ID_NHANVIEN  
TENNHANVIEN 

CreatedDate 

ModifiedDate 
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CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG UNI-PORTAL H Ỗ TRỢ 

RA QUYẾT ĐỊNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI 

HỌC ĐÀ NẴNG 

4.1. Xác ñịnh yêu cầu bài toán 

4.1.1. Các vấn ñề gặp phải 

4.1.2. Các mục tiêu ñặt ra 

4.2. Một số giải pháp Portal mã nguồn mở 

4.2.1. Giải pháp uPortal - University Portal 

4.2.2. Giải pháp DotNetNuke 

4.2.3. Giải pháp Liferay 

4.3. Xây dựng hệ thống Uni-Portal 

Uni-Portal là viết tắt của University Portal ñây là một cổng thông 

tin chuyên biệt do chúng tôi ñề xuất và phát triển trên nền tảng công 

nghệ .Net nhằm vào hoạt ñộng quản lý trong các trường ñại học. 

Uni-Portal chú trọng phát triển các module nghiệp vụ ñể tích hợp 

vào hệ thống như: Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng, quản lý 

nhân sự, thi ñua khen thưởng, công văn, ñào tạo, khoa học,  các tạp chí, 

thống kê, hỗ trợ ra quyết ñịnh…. 

4.3.1. Chức năng của hệ thống Uni-Portal 

4.3.1.1. Chức năng phân quyền và quản lý người dùng 

4.3.1.2. Chức năng quản lý Nhân sự 

4.3.1.3. Chức năng quản lý Khoa học công nghệ 

4.3.1.4. Chức năng quản lý khen thưởng và kỷ luật 

4.3.1.5. Chức năng quản lý Công văn 

4.3.1.6. Chức năng quản lý Tiền lương 
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4.3.2. Xây dựng hệ thống Uni-Poral 

Từ những chức năng của hệ thống ñã ñược giới thiệu ở trên, 

chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống Uni-Portal dựa trên công nghệ 

.Net và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.  
4.3.2.1. Giao diện quản trị hệ thống 

4.3.2.2. Giao diện quản trị người dùng 

4.3.2.3. Giao diện quản trị nhân sự 

4.3.2.4. Giao diện khởi tạo tiền lương 

4.3.2.5. Giao diện quản trị công văn 

4.4. Xây dựng hệ thống Uni-Portal hỗ trợ quyết ñịnh tại tr ường Đại 

học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 

4.4.1. Giới thiệu về hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết ñịnh  

Hệ thống Uni-Portal sẽ cung cấp cho người dùng một công cụ ñể 

xử lý mô hình OLAP, tổ chức cơ sở dữ liệu ña chiều, cung cấp khả 

năng phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết ñịnh. 

4.4.2. Xác ñịnh yêu cầu của Uni-Portal hỗ trợ quyết ñịnh  

Hệ thống Uni-Portal phải dễ dàng cho người sử dụng, không cần 

thiết người sử dụng phải là người hiểu biết nhiều về máy tính. Có thể 

ứng dụng Uni-Poral ñể hỗ trợ quyết ñịnh trong phạm vi rộng các bài 

toán, trong nhiều lĩnh vực và dữ liệu có khuynh hướng ña chiều. 

4.4.3. Chức năng của hệ thống Uni-Portal hỗ trợ ra quyết ñịnh  

Một hệ hỗ trợ ra quyết ñịnh dựa vào dữ liệu sử dụng hai thành tố 

chính là Kho dữ liệu và OLAP sẽ có ñầu vào là các dữ liệu thu ñược từ 

các hoạt ñộng tác nghiệp và ñầu ra là các báo cáo, thông tin phân tích 

ñược hiển thị một cách trực quan và linh hoạt.  

 

Kiến trúc của hệ thống hỗ trợ quyết ñịnh dựa vào dữ liệu: 
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Hình 4.1 Kiến trúc hệ thống hỗ trợ ra quyết ñịnh dựa vào dữ liệu 

4.4.3.1. Chức năng tạo lập cơ sở dữ liệu ña chiều 

4.4.3.2. Chức năng phân tích và hiển thị dữ liệu 

4.4.4. Mô hình OLAP cho bài toán ra quyết ñịnh  

4.4.4.1. Xác ñịnh các khối dữ liệu 

� Xác ñịnh khối Bổ nhiệm chức vụ 

� Xác ñịnh khối Tuyển dụng 

4.4.4.2. Định nghĩa các chiều 

Hai khối Bổ nhiệm chức vụ và Tuyển dụng chia sẻ những khối 

chung: NHANVIEN, DONVI, NAM và mỗi khối có những chiều riêng: 

NGHIENCUU, KHENTHUONG của Bổ nhiệm chức vụ, HOCKY, 

MONHOC của Khối Tuyển dụng. 

4.4.5. Phân tích dữ liệu ra quyết ñịnh 

4.4.5.1. Phân tích dữ liệu Bổ nhiệm viên chức 

Dữ liệu ñể phân tích bổ nhiệm chức vụ có ñược là nhờ vào hệ 

thống tác nghiệp Uni-Portal. Nên khi bổ nhiệm lãnh ñạo (hội ñồng bổ 

nhiệm chức vụ) sẽ tiến hành chọn các viên chức vào danh sách bổ 

nhiệm sau ñó sẽ xem xét các thông số liên quan ñến viên chức ñó. 

4.4.5.2. Phân tích dữ liệu Tuyển dụng 

Khi phân tích dữ liệu quyết ñịnh tuyển dụng, người lãnh ñạo 

thường ñưa ra những câu hỏi: 

- Tuyển giáo viên giảng dạy môn nào? 

Quản trị CSDL 
ña chiều 

Phân tích  
dữ liệu 

Người sử 
dụng Kho  

dữ liệu 

Dữ liệu tác 
nghiệp 



- 21 - 

  

- Hiện tại có bao nhiêu giáo viên dạy môn ñó? 

- Khối lượng giảng dạy trong những năm qua là bao nhiêu? 

- Độ tuổi của giáo viên giảng dạy như thế nào? 

4.4.6. Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết ñịnh 

4.4.6.1. Xây dựng các Khối 

4.4.6.2. Xây dựng các Chiều 

4.4.6.3. Xây dựng hệ thống hỗ trợ bổ nhiệm viên chức 

4.4.6.4. Xây dựng hệ thống hỗ trợ tuyển dụng 

4.5. Thử nghiệm và ñánh giá kết quả 

4.5.1. Môi trường phát triển ứng dụng 

4.5.2. Một số giao diện của kết quả thử nghiệm hệ thống  

4.5.2.1. Hệ thống Uni-Portal 

 

Hình 4.2 Giao diện trang chủ của hệ thống Uni-Portal 
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4.5.2.2. Hệ thống chức năng của người quản trị 

 

Hình 4.3 Giao diện chức năng của người quản trị 

4.5.2.3. Hệ thống chức năng của người dùng 

 

Hình 4.4 Giao diện chức năng của người sử dụng 
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4.5.2.4. Hệ thống hỗ trợ ra quyết ñịnh tuyển dụng viên chức 

Chúng ta có thể chọn cách hiển thị hỗ trợ ra quyết ñịnh tuyển 

dụng viên chức ở dạng lưới hoặc dạng biểu ñồ. 

 

Hình 4.5 Giao diện hỗ trợ thống kê ra quyết ñịnh dạng biểu ñồ 

4.5.2.5. Hệ thống hỗ trợ bổ nhiệm chức vụ 

4.5.3. Đánh giá kết quả 

Hệ thống ñược xây dựng trên mô hình ñã ñề xuất và ñang ñược 

sử dụng thử nghiệm tại trường Đại học Bách khoa bước ñầu ñã ñem lại 

những thuận lợi trong công tác quản lý và ñiều hành. Ngoài ra,  còn góp 

phần vào quá trình ñẩy mạnh tin học hoá công tác quản lý hành chính, 

tăng tính hợp lý, chuyên nghiệp trong quá trình làm việc tại trường Đại 

học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. 

4.5.3.1. Trước khi áp dụng chương trình 

- Trước khi áp dụng hệ thống Uni-Portal việc lưu trữ thông tin 

của cán bộ viên chức ñược thực hiện trên công cụ Microsoft Office 

hoặc trên giấy. 

- Hình thức báo cáo hàng tháng, từng kỳ hay khi có yêu cầu. 
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- Các báo cáo khối lượng giảng dạy ñược thực hiện với tần suất 

01 lần/kỳ nên chưa kịp thời. 

- Khó theo dõi và tra cứu thông tin cán bộ viên chức về thông tin 

cá nhân, quá trình công tác, lý lịch, quá trình ñào tạo… 

4.5.3.2. Sau khi áp dụng chương trình 

- Sau khi áp dụng hệ thống Uni-Portal việc lưu trữ thông tin của 

cán bộ viên chức ñược thực hiện trên hệ thống Uni-Portal. 

- Người sử dụng có một trang riêng nên có thể quản lý và ñiều 

hành các chức năng ñã phân quyền trước ñó. 

- Do ñược tin học hoá nên tiến hành thống kê và báo cáo tại mọi 

lúc. 

- Tra cứu thông tin về cán bộ viên chức, khối lượng giảng dạy rất 

thuận tiện và nhanh chóng. 

Bảng 4.1 Hiệu quả của hệ thống Uni-Portal trong quản lý 

STT Nội dung 
Trước khi áp 
dụng chương 

trình 

Sau khi áp dụng 
chương trình 

1 
Những người tham 
gia vào hệ thống 

Hạn chế 
Toàn thể cán bộ viên 
chức 

2 Tính kịp thời 
1 lần/1 tháng, 1 
lần/1 kỳ 

Mội thời ñiểm 

3 
Phương thức báo 
cáo 

Điện thoại, văn bản
Trên hệ thống Uni-
Portal 

4 
Tính thuận tiện khi 
tra cứu dữ liệu 

Không Rất thuận tiện 

5 
Độ chính xác, tin 
cậy qua số liệu 

Chưa cao 
Hoàn toàn chính xác 
và tin cậy 

6 Chi phí nhân lực 1 ngày công/1 tuần Thực hiện tự ñộng 
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KẾT LUẬN 

Sau một thời gian nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, chúng tôi 

ñã thực hiện ñược các mục tiêu ñề ra như trong thuyết minh ñề cương 

ñã ñược duyệt. Các kết quả ñạt ñược bao gồm: 

1. Kết quả ñạt ñược 

Đề tài ñã ñạt ñược những yêu cầu ñặt ra về mặt lý thuyết cũng 

như ứng dụng trong thực tiễn. 

Về mặt lý thuyết, ñề tài ñã trình bày những khái niệm cơ bản của 

hệ hỗ trợ ra quyết ñịnh dựa vào dữ liệu, cách tổ chức và kỹ thuật xây 

dựng kho dữ liệu ñồng thời ñã nắm bắt ñược cách khai thác dữ liệu và 

xử lý phân tích trực tuyến. 

Về mặt thực tiễn, ñề tài ñã xây dựng ñược kho dữ liệu của 

trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Xây dựng hệ thống Uni-

Portal quản lý, ñiều hành và tích hợp dữ liệu. Xây dựng hệ thống Uni-

Portal hỗ trợ ra quyết ñịnh về bổ nhiệm và tuyển dụng tại trường Đại 

học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 

2. Phạm vi áp dụng 

Mặc dù ñối tượng nghiên cứu là trường Đại học Bách khoa, ĐH 

Đà Nẵng nhưng ñề tài có thể áp dụng trong các trường Đại học, Cao 

ñẳng, Học viện và Trung học. 

3. Hướng phát triển  

Hệ thống Uni-Portal xây dựng phục vụ những ñối tượng là cán 

bộ viên chức trong các trường ñại học nên có thể dẫn ñến những hạn 

chế trong phạm vi áp dụng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành 

hoàn thiện các chức năng của hệ thống và tiếp tục phát triển ñề tài theo 

những hướng phát triển sau: 

- Xây dựng kho dự liệu từ cơ sở dữ liệu phân tán. 
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- Hệ thống có khả năng tư vấn và hỗ trợ các thí sinh chọn trường 

và chọn ngành ñể thi tuyển. 

- Xây dựng hệ thống tư vấn và hỗ trợ sinh viên ñăng ký tín chỉ. 

- Hỗ trợ ñánh giá sinh viên sau khi ra trường và số lượng sinh 

viên tìm ñược việc và chưa tìm ñược việc. 

- Mở rộng phạm vi áp dụng của hệ thống vào các lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh, ñầu tư…. 

 
 

 


