Cuộc thi Trí tuệ Việt Nam (khu vực ĐBSCL).

BẢNG THUYẾT TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIN HỌC CĂN BẢN
THÔNG QUA INTERNET
o TIN HỌC CĂN BẢN - CHỨNG CHỈ A.
o TIN HỌC QUẢN LÝ - CHỨNG CHỈ B.
-

-

Dựa vào thực trạng của thành phố cần thơ và vùng ĐBSCL, và khả năng kinh nghiệm
học tập và giảng dạy từ trường đại học cần thơ và đại học tây đô cũng như quá trình làm
việc tại các trung tâm tin học - dạy nghề, chúng em đưa ra mô hình này dành cho người
dân mới bắt đầu làm quen với máy vi tính và những doanh nghiệp nhỏ cần ứng dụng
CNTT-TT: Tăng cường cơ hội học tập trong môi trường đại học cho mọi người dân.
Mục tiêu cần đạt được: Tận dụng mọi nguồn nhân lực, tận dụng mọi cơ sở vật chất có
thể có, học viên học xong có thể ứng dụng vào thực tế, có thể kiếm tiền dựa vào kiến
thức đã học và nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu dựa vào sự chia sẽ giúp đỡ của
cộng đồng về vấn đề mà mình quan tâm và mong muốn biết được kiến thức thực tế để
có được việc làm giúp ích cho xã hội, ứng dụng CNTT-TT (Internet / e-learning) đến
vùng sâu vùng xa tận dụng mọi phương pháp có thể có để nâng cao trình độ tin học với
sự trợ giúp từ nhiều phía có thể có được. Luôn theo định hướng là tất cả miễn phí tối đa
dựa trên sự hổ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo đúng pháp luật và
thuần phong mỹ tục của nước việt nam và thành phố cần thơ…
+ Có thể tự mình tạo một tài khoản email tại:
http://mail.yahoo.com
http://gmail.com
Ví dụ: trinhquangminh@gmail.com
daihoctaydo@gmail.com
tqminh_csp@yahoo.com
+ Có thể tự mình tạo một website tại:
http://pages.google.com
http://www.freewebs.com
http://eqvn.net , http://vntube.com
Ví dụ:
http://www.freewebs.com/daihoctaydo
http://daihoctaydo.googlepages.com
http://giaotrinhdientu.googlepages.com
+ Có thể tự mình tạo một blog tại:
http://360.yahoo.com , http://www.yobanbe.com/trinhquangminh
www.blogger.com
http://opera.com
http://www.myspace.com
Ví dụ: http://360.yahoo.com/daihoc_taydo
http://my.opera.com/daihoctaydo
http://www.myspace.com/tqminh
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+ Tự mình tạo và quản lý một diễn đàn miễn phí tại: Cấu hình Portal Website
http://invisionfree.com
http://forumgogo.com
http://forumotion.com
http://hnsv.com
http://bb.diendan.vn
http://forumup.vn
Ví dụ:
http://z4.invisionfree.com/cantho
http://cantho.forumgogo.com
http://cantho.forumotion.com
+ Biết cách tìm kiếm thông tin trên internet thông qua việc dùng trang web:
http://www.yahoo.com
http://www.google.com.vn
+ Làm việc văn phòng trực tuyến:
http://docs.google.com
+ Đọc báo miễn phí trên internet như:
http://www.tuoitre.com.vn
http://vnexpress.net
+ Chia sẽ video trực tuyến:
http://www.youtube.com ,
http://video.google.com
http://freegabmail.com
http://myspace.com
http://clip.vn

http://www.veoh.com

+ Học sử dụng thẻ ATM tại donghuongsoft.com
http://sudungtheatm.googlepages.com
+ Học điện tử căn bản: giáo trình tham khảo từ các nguồn trên internet
và thực tế từ cơ sở dạy nghề điện tử tin học Tiến Minh
http://giaotrinhdientu.googlepages.com

-

+ Sử dụng Yahoo messenger, Skype, Google Talk để gởi nhận file, voice chat,
webcam chat tham gia vào lớp học trực tuyến. Gọi điện thoại từ phần mềm trên
máy vi tính (PC-PC,PC-Phone).
+ Tại phòng máy sử dụng chương trình Netopschool để giảng dạy và trợ giúp
thực hành qua hệ thống mang cho học viên.
TK: Các chương trình truy cập máy tính từ xa thông qua Internet…
Sản phẩm dự thi là một mô hình tích hợp theo công nghệ mã nguồn mở - phi lợi nhuận,
vì mục tiêu phát triển cộng đồng CNTT-TT tại vùng ĐBSCL. Sẵn sàng cho sự chia sẽ
miễn phí, tích hợp miễn phí, kế thừa miễn phí. Dựa trên giáo trình của trường đại học,
trung tâm tin học và kinh nghiệm thực tế…
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-

-

Một bộ sản phẩm hoàn chỉnh gồm 2 đĩa CD:
+ Đĩa 1: chứa giáo trình lý thuyết, giáo trình thực hành, bài giải đáp án
+ Đĩa 2: chứa những đoạn phim quay video quay lại các thao tác thực hành và
đề thi chứng chỉ A-B quốc gia về tin học.
Phương thức học tập:
+ Học trực tiếp chứng chỉ A-B tại các trung tâm tin học.
+ Học môn tin học căn bản – Tin học quản lý tại các trường đại học.
+ Thông qua các điểm truy cập internet tốc độ cao ADSL, có nhân viên phòng
máy trực với sự hổ trợ từ website:
http://donghuongsoft.com
http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com
http://cantho.forumgogo.com Website dự phòng: http://canthoonline.com
Thông qua các website tìm kiếm: www.google.com.vn
Thông qua Internet với sự trợ giúp trực tuyến của trưởng nhóm dự án:
- Điện thoại:
0958 600 626
- Email:
tqminh@ctu.edu.vn
- Google Talk:
trinhquangminh@gmail.com
- Yahoo messenger: tqminh_csp
- Skype:
tqminh_csp
Sự hợp tác giữa các nơi cấp chứng chỉ ra đề thi kiểm tra quá trình thi cấp bằng và các
cơ sở đào tạo tin học chứng chỉ quốc gia A-B, hợp tác với các điểm truy cập dịch vụ
Internet. Các trung tâm tin học - trường đại học về nguồn giáo trình chất lượng cao, các
trung tâm phần mềm về kiến thức chuyên ngành, và thực tế thực hành tại các cơ sở đào
tạo đáp ứng yêu cầu thực hành tin học từ nhiều trình độ khác nhau vì mục tiêu thương
mại điện tử - chính phủ điện tử với định hướng đi từ phía người dân.
Hướng phát triển của sản phẩm: là tăng cường hơn nữa sự chia sẽ, sự tích hợp nhiều
hơn nữa từ phía cộng đồng dựa vào thực trạng vùng ĐBSCL theo định hướng miễn phí
tối đa có thể có, cập nhật liên tục từ đội ngũ tình nguyện viên tin học, tăng cường trợ
giúp tối đa cho quá trình phổ cập tin học của trung ương đoàn. Tăng cường liên kết tối
đa giữa nhà đào tạo – nhà tuyển dụng và lấy người học là trung tâm vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng. Nhằm tăng cường bổ sung vào nguồn nhân lực cho
ngành công nghệ phần mềm thì việc áp dụng quy trình phân tích thiết kế hệ thống hướng
đối tượng UML (Unified Modeling Language) trong quá trình học Môn tin học quản
lý - Access với 9 sơ đồ cơ bản để các doanh nghiệp phần mềm chấp nhận bên cạnh
nhân sự lập trình viên thì phân tích thiết kế và kiểm thử sản phẩm phần mềm cũng rất
quan trọng:

1) Sơ đồ các trường hợp sử dụng
(Use cases diagram).
2) Sơ đồ lớp
(Class diagram).
3) Sơ đồ đối tượng
(Object diagram)
4) Sơ đồ trạng thái
(State diagram)
MÔ HÌNH UML: 9 sơ đồ căn bản
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5) Sơ đồ tuần tự

(Sequence diagram)

6) Sơ đồ phối hợp (collaboration diagram)
7) Sơ đồ hoạt động (activity diagram)
8) Sơ đồ thành phần (Component diagram)
9) Sơ đồ triển khai (Deployment diagram )
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Đầu tiên bạn hãy vào và cài đặt các chương trình này, hoặc đã có cài đặt sẵn tại các điểm truy
cập Internet công cộng, bạn nên liên hệ và nhận sự trợ giúp từ nhân viên phòng máy về các giao
thức PC-PC và PC-Phone:
1) DÙNG YAHOO MESSENGER:
http://messenger.yahoo.com
http://messenger.yahoo.com/download.php
2) DÙNG SKYPE:
http://www.skype.com
http://www.skype.com/download/skype/windows/downloading/
3) DÙNG GOOGLE TALK:
http://www.google.com/talk/
Trước mắt sẽ kiến nghị với Trung tâm công nghệ phần mềm vẫn cố gắng duy trì song
song hệ thống phần mềm mã nguồn mở - học liệu mở này để các trung tâm phần mềm khác có
năng lực có thể tham gia, trong quá trình thương mại hóa tạo thành sản phẩm thực tế bao gồm
đĩa CD – DVD phần mềm. Tài liệu giáo trình lý thuyết thực hành (chi phí in hàng loạt sẽ rẻ hơn
tiền photo như thế sẽ chống được tình trạng sao chép lậu), trước mắt ký kết với các trường đại
học – cao đẳng & trung tâm dạy nghề tham gia vào dự án.. trong khu vực ĐBSCL về thống nhất
nội dung chương trình đào tạo và số lượng phiên bản in ấn, chia thành nhiều modul giáo trình
riêng – sản phẩm phần mềm riêng – phần mềm miễn phí riêng để gia tăng thị phần và cạnh
tranh về giá thành.
Cố gắng ký kết với các đối tác tham gia dự án theo phương thức hỗ trợ tại trợ tối đa các
sản phẩm dùng chung để hạ thấp giá thành trong giai đoạn đầu và cam kết sẽ trả tiền tác quyền
nếu sản phẩm thu lại lợi nhuận.
Đây là sản phẩm thấp nhất về CNTT-TT, để tập hợp lực lượng tri thức trong lĩnh vực tin
học. Là điều kiện tiên huyết phù hợp với thực trạng vùng ĐBSCL và thành phố cần thơ, sau khi
sản phẩm ra mắt, cần vận động sự ủng hộ của các phương tiện thông tin đại chúng cho sản
phẩm của trung tâm công nghệ phần mềm. Định hướng tạo phiên bản tiếng anh để xuất khẩu ra
thị trường thế giới nhất là thị trường Mỹ, có nhiều việt kiều đang sinh sống và làm việc.
Ưu điểm của sản phẩm mà các đối thủ cạnh tranh khác không có đó là sự cập nhật trực
tuyến, sự tham gia của những chuyên gia lập trình viên xuất sắc và sự quan tâm của các cấp
lãnh đạo đối với người dân vùng ĐBSCL về CNTT-TT.
Định hướng: 6 Tất cả sinh viên đều học môn tin học căn bản.
6 Tất cả cán bộ công nhân viên đều phải sử dụng CNTT-TT.
6 Người dân đều ứng dụng CNTT-TT.
6 Sản phẩm đặc trưng của thành phố cần thơ về CNTT-TT, phát triển
thành sản phẩm đặc trưng của nước việt nam về CNTT-TT làm quà lưu
niệm khi đến thành phố cần thơ và đất nước việt nam đối với bất kỳ du
khách nào.
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Quy mô:

 Thành phố cần thơ.
 Vùng ĐBSCL.
 Cả nước Việt Nam.
 Xuất khẩu sang thị trường thế giới (USA)..

Giá thành:

Giáo trình lý thuyết
Giáo trình thực hành
Đĩa CD-ROM
Đĩa DVD
Vỏ hộp phần mềm
Phiên bản nâng cấp

:………$
:………$
:………$
:………$
:………$
:………$

Chi phí phát sinh:
Thẻ nạp tiền tài khoản để nhận sự tư vấn trực tuyến thông qua điện thoại, Internet 24/24
Voice chat, Web chat với chuyên gia cấp vùng theo từng chuyên ngành.
Mệnh giá 1 SV
:………$
Mệnh giá 2 CNV
:………$
Mệnh giá 3 VIP
:………$
Mệnh giá 4 FOR
:………$
Thẻ học lớp thương mại điện tử
:………$
Thẻ học lớp mạng – network
:………$
Thẻ học thiết kế web
:………$
Thẻ học thiết kế đồ họa
:………$
Thẻ học phần mềm xây dựng
:………$
Thẻ học lớp lập trình viên quốc tế :………$
Thẻ học lớp quản trị dự án CNTT-TT:………$
Thẻ dự thi chứng chỉ A
:………$
Thẻ dự thi chứng chỉ B
:………$
Thẻ dự thi chứng chỉ Microsoft
:………$
Thẻ dự thi chứng chỉ CCNA
:………$
Thẻ dự thi chứng chỉ Autodesk
:………$
Thẻ dự thi chứng chỉ Oracle
:………$
Thẻ mời tham gia hội thảo:
Định kỳ giao tiếp đối thoại trực tuyến với lãnh đạo CNTT thành phố Cần thơ và
vùng ĐBSCL.
Nâng cấp: Sản phẩm có thể nâng cấp với gói sản phẩm học lập trình viên việt nam và
lập trình viên quốc tế trực tuyến
Nâng cấp VIP: Tư vấn thành lập doanh nghiệp CNTT-TT tại thành phố cần thơ và vùng
ĐBSCL.
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