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ED TOEFL IBT 2.0 – GI)I PHÁP TOÀN DI N CHO VI C 

GI)NG D,Y, H*C T5P VÀ LUY N THI TOEFL IBT TR-C 

TUY.N 6 KHOA ANH - +HSP TP.HCM 

ThS. Nguy$n Ng%c V' 

Khoa Anh – Tr"#ng (H S" ph)m TP.HCM 

 

I. Gi7i thi'u:  

S. xuCt hi'n cHa bài thi Toefl iBT tD nEm 2005 "ã t-o ra s. thay "1i l4n trong 

cách h&c t=p và gi?ng d-y ti/ng Anh : các trung tâm và các tr%@ng d-y ngo-i ngJ t-i 

TP.HCM. H,u h/t các trung tâm có m: nhJng l4p d-y Toefl iBT "0u t. trang b$ 

phòng lab "> ph8c v8 nhu c,u luy'n thi cHa ng%@i h&c. Tuy nhiên, qua tìm hi>u cHa 

chúng tôi, các phòng máy tính này ph,n l4n ch%a phát huy hi'u qu? do ngu9n tài 

nguyên gi?ng d-y cho phòng lab nghèo nàn và kh? nEng s7 d8ng phòng lab cHa giáo 

viên vGn còn ch%a t!t. 

Trên th$ tr%@ng ph,n m0m : TP.HCM hi'n nay c*ng "ã có m t s! CD chuyên 

dùng cho vi'c luy'n thi Toefl iBT cHa các t1 ch2c giáo d8c l4n nh% Kaplan, 

Longman, Barron, Cambridge, v.v... Tuy nhiên các CD này ch3 có th> dùng cho h&c 

viên làm vi'c cá nhân ch2 không th> s7 d8ng làm công c8 hF tr; gi?ng d-y trong các 

phòng h&c multimedia. H#n nJa, m t s! d-ng câu hNi và "0 thi : các CD này ch%a 

th.c s. sát v4i d-ng bài thi Toefl iBT nên vi'c s7 d8ng vGn còn h-n ch/. 

XuCt phát tD nhu c,u xây d.ng tài nguyên h&c t=p, gi?ng d-y và s7 d8ng 

phòng lab m t cách hi'u qu?, b+t ",u tD nEm 2006 nhóm gi?ng viên khoa Anh 

)HSP TP.HCM : trung tâm ngo-i ngJ c# s: 222 Lê VEn SL "ã nghiên c2u phát 

tri>n m t h' th!ng ph,n m0m m: "> giúp giáo viên c*ng nh% h&c viên có th> d( 

dàng t-o ra bài thi Toefl iBT cHa riêng mình. K/t qu? cHa d. án này là s. ra "@i cHa 

h' th!ng ph,n m0m ED Toefl iBT 2.0 g9m 4 gói khác nhau ph8c v8 vi'c gi?ng d-y 

c? 4 k5 nEng nghe, nói, "&c và vi/t. Hi'n nay b  ph,n m0m này "ang "%;c s7 d8ng 
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r ng rãi t-i trung tâm ngo-i ngJ c# s: 222 Lê VEn SL và khoa ti/ng Anh )HSP 

TP.HCM. 

So v4i các CD luy'n thi Toefl iBT khác "ang l%u hành trên th$ tr%@ng, h' 

th!ng ED Toefl iBT có m t s! %u "i>m nh% sau: 

i. S7 d8ng không c,n cài "Kt và hoàn toàn mi(n phí. 

ii. TCt c? các d-ng câu hNi "0u "%;c x7 lí và c=p nh=t ",y "H. 

iii. D( s7 d8ng. Giáo viên d-y ti/ng Anh (k5 nEng tin h&c không cao) ch3 c,n 

"%;c t=p huCn 2 gi@ là có th> s7 d8ng thành th-o tCt c? các tính nEng cHa h' 

th!ng. 

iv. Kh? nEng truy xuCt dJ li'u rCt nhanh vì h' th!ng s7 d8ng các file dJ li'u 

XML có kích th%4c rCt nhN. File dJ li'u l4n nhCt "%;c t-o ra tD tr%4c "/n gi@ 

ch3 có kích th%4c 60 Kb. )ây là "i0u rCt thu=n l;i khi tri>n khai h' th!ng trên 

Internet và m-ng LAN n i b . 

v. Có ba phiên b?n khác nhau hF tr; m&i nhu c,u. Phiên b?n “Student” hF tr; 

h&c viên làm quen v4i các d-ng bài thi. Phiên b?n “Teacher” giúp giáo viên 

t. t-o các bài thi và câu hNi "> gi?ng d-y và luy'n thi. Phiên b?n “Server” 

"%;c s7 d8ng "> t1 ch2c thi trong phòng lab. 

II. ED Toefl iBT Writing 

Do "Kc thù riêng cHa bài thi 

Toefl iBT Writing, vi'c x7 lí file 

XML cHa ph,n Writing là "#n 

gi?n nhCt. Chính vì v=y, trong các 

bu1i t=p huCn s7 d8ng cho giáo 

viên d-y ti/ng Anh, ph,n m0m ED 

Toefl iBT Writing luôn "%;c gi4i 

thi'u ",u tiên. 

Bài thi Toefl iBT Writing 
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",y "H th%@ng ch3 g9m hai câu hNi: m t câu hNi tích h;p (integrated) và m t câu hNi 

" c l=p (independent).  

O câu hNi tích h;p, ng%@i dùng sA "&c m t "o-n ng+n trong th@i gian 3 phút 

r9i nghe m t bài khóa v0 cùng chH "0. Sau khi nghe xong, câu hNi cùng c7a s1 so-n 

th?o sA xuCt hi'n. CCu trúc XML cHa câu hNi này trong ph,n m0m ED Toefl iBT 

Writing nh% sau: 

<task type="integrated" time="20:00"> 

  <passage time="03:00> </passage> 

  <picture> </picture> 

  <audio-file> </audio-file> 

  <question-audio></question-audio> 

  <directions></directions> 

  <question> </question> 

</task> 

Th@i gian vi/t câu tr? l@i và "&c bài có th> thay "1i b<ng cách "1i giá tr$ cHa 

thu c tính time trong node <task>. N i dung bài "&c "%;c nh=p trong node 

<passage>. Hình ?nh hi>n th$, file âm thanh bài tho-i và câu hNi l,n l%;t "%;c nh=p 

trong các node <picture>, <audio-file> và <question-audio>. H%4ng dGn làm bài và 

tr? l@i câu hNi l,n l%;t "%;c nh=p trong node <directions> và <question>. 

Câu hNi " c l=p cHa bài thi Toefl iBT Writing rCt "#n gi?n. Ng%@i dùng ch3 

"&c câu hNi r9i "ánh máy ph,n tr? l@i trong c7a s1 so-n th?o. CCu trúc XML cHa câu 

hNi này trong ph,n m0m ED Toefl iBT Writing nh% sau: 

<task type="independent" time="30:00"> 

  <directions> </directions> 

  <question> </question> 

</task> 
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)> làm vi'c v4i câu hNi này, ng%@i dùng ch3 vi'c nh=p h%4ng dGn và câu hNi 

vào các node <directions> và <question>. 

III. ED Toefl iBT Reading 

M: file dJ li'u XML 

b<ng m t ch%#ng trình biên 

t=p (Wordpad chIng h-n), 

ng%@i dùng sA thCy toàn b  cCu 

trúc dJ li'u và thu c tính cHa 

các XML tag. Ng%@i dùng ch3 

"%;c thay th/ ph,n dJ li'u 

trong file XML và tuy't "!i 

không s7a cCu trúc file. 

1. )$nh th@i gian làm bài và mã "0: Ngay tag XML ",u tiên <test time="20:00" 

code="E1">, ng%@i dùng có th> s7a th@i gian và "Kt mã "0 cho phù h;p. Trong 

ví d8 này, th@i gian là 20 phút và mã "0 là E1. 

2. Nh=p bài khóa: Trong tag <passage></passage> cHa file XML mGu, ng%@i dùng 

l,n l%;t thay tên bài khóa và các "&an và v$ trí t%#ng 2ng. ED Toefl iBT Reading 

cho phép "$nh d-ng bài khóa theo các qui %4c: 

a. N i dung trong [u][/u] "%;c g-ch d%4i; trong [i][/i] "%;c in nghiêng; 

trong [b][/b] "%;c tô "=m 

b. N i dung trong [qx][/qx] sA "%;c highlight khi hi>n th$ câu hNi s! x 

c. N i dung trong [glossx][/glossx]sA xuCt hi'n trong ph,n glossary cHa bài 

khóa v4i x là s! t. cHa tD "%;c chú thích 

d. [squarexA], [squarexB], [squarexC], [squarexD] "ánh dCu v$ trí "Kt các v$ 

trí insert trong d-ng câu hNi insert. 

3. T-o các câu hNi: ED Toefl iBT Reading 2.0 cho phép t-o tCt c? các d-ng câu hNi 

cHa bài thi Reading Toefl iBT. Có tCt c? 4 d-ng câu hNi sau: 
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D-ng mcq: 1 tag 

<questiontext></questiontext> cho phép 

nh=p câu hNi; 4 tag <choice></choice> 

cho phép nh=p 4 ph%#ng án tr? l@i câu 

hNi; 1 tag <correct></correct> cho phép 

nh=p ph%#ng án tr? l@i "úng; 1 tag 

<para></para> cho phép "ánh dCu "o-n 

trong bài khóa mà câu hNi h%4ng "/n.  

D-ng insert: 1 tag 

<insertsentence></insertsentence> cho 

phép nh=p câu c,n chèn vào bài khóa; 1 

tag <correct></correct> cho phép xác 

"$nh v$ trí "úng; 1 tag <score></score> 

qui "$nh s! "i>m cho câu tr? l@i "úng. 

 

D-ng summary: 1 tag 

<directions></directions> cho phép s7a 

ph,n h%4ng dGn theo ý mu!n; 1 tag 

<headings></headings> cho phép nh=p 

tiêu "0 và s! l%;ng khe (slots) : d%4i tiêu 

"0. Ng%@i dùng có th> t. do qui "$nh s! 

l%;ng các l.a ch&n. S! câu tr? l@i trong 

ph,n "áp án ph?i t%#ng 2ng v4i s! slots : 

d%4i tiêu "0.  
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D-ng table: v0 c# b?n cCu trúc cHa câu 

hNi d-ng table gi!ng nh% câu hNi d-ng 

summary. )i>m khác bi't là có nhi0u 

headings và slots h#n. 

 

IV. ED Toefl iBT Speaking 

Bài thi Toefl iBT Speaking 

",y "H bao g9m 6 câu hNi. Hai câu 

hNi ",u tiên (1-2) nêu ra m t chH "0 

và h&c viên tr? l@i. Th@i gian chuBn 

b$ là 15 giây và th@i gian tr? l@i là 

45 giây. Hai câu hNi ti/p theo (3-4) 

có d-ng tích h;p. H&c viên c,n ph?i 

"&c m t "o-n ng+n và nghe m t bài tho-i v0 cùng chH "0 r9i tr? l@i câu hNi mà bài 

thi nêu ra. Th@i gian chuBn b$ là 30 giây và th@i gian tr? l@i là 60 giây. Hai câu hNi 

cu!i cùng (5-6) c*ng : d-ng tích h;p nh%ng h&c viên ch3 nghe m t bài tho-i (th%@ng 

là dài h#n bài tho-i : câu 3 – 4 ) r9i tr? l@i câu hNi. Th@i gian chuBn b$ và tr? l@i 

c*ng l,n l%;t là 30 và 60 giây. 

Trong file dJ li'u XML cHa ED Toefl iBT Speaking, ba d-ng câu hNi gi4i 

thi'u : trên "%;c qui "$nh l,n l%;t là <task type="A">, <task type="B"> và <task 

type="C">. Trong mFi task "0u có node <question-text prepare="30" 

response="60"> cho phép ng%@i dùng thay "1i l%;ng th@i gian chuBn b$ và tr? l@i 

("#n v$ tính là giây). ChIng h-n ng%@i dùng mu!n có th@i gian chuBn b$ là 3 phút và 

tr? l@i 1 phút thì s7a thành <question-text prepare="180" response="60"> 
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DJ li'u âm thanh và hình ?nh cho bài thi "%;c "> trong th% m8c 

speaking_data. Ng%@i dùng không "%;c "1i tên cHa th% m8c này. 

1. T&o d&ng câu h8i A: 

Câu hNi A là d-ng câu hNi "#n gi?n và d( t-o nhCt. CCu trúc dJ li'u d-ng câu 

hNi A nh% sau: 

<task type="A"> 

  <question-audio> </question-audio> 

  <question-text prepare="15" response="45"> </question-text> 

 </task> 

Các ng%@i dùng ch3 c,n nh=p tên file âm thanh (ki>u mp3) vào cKp tag 

<question-audio> </question-audio> và nh=p câu hNi vào cKp <question-text 

prepare="15" response="45"> </question-text>. Th@i gian chuBn b$ và tr? l@i có th> 

"1i l-i cho phù h;p. 

2. T&o d&ng câu h8i B: 

D-ng câu hNi B có cCu trúc dJ li'u nh% sau: 

<task type="B"> 

  <intro-audio> </intro-audio> 

  <narrator-audio> </narrator-audio> 

  <passage time="45"></passage> 

  <picture> </picture> 

  <audio-file> </audio-file> 

  <question-audio> </question-audio> 

  <question-text prepare="30" response="60"> </question-text> 

  

 </task> 
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Node <intro-audio> </intro-audio> "%;c dành cho file âm thanh gi4i thi'u 

câu hNi. Node <narrator-audio> </narrator-audio> "%;c dùng "> l9ng thêm l@i 

h%4ng dGn câu hNi. N i dung bài "&c nh=p vào <passage time="45"></passage>. 

Th@i gian "&c có th> s7a l-i theo nhu c,u. Hình ?nh hi'n th$, file âm thanh bài tho-i 

và file âm thanh câu hNi l,n l%;t "Kt : các node <picture> </picture>, <audio-file> 

</audio-file>, <question-audio> </question-audio>. Node cu!i cùng "%;c dùng "> 

nh=p câu hNi. 

3. T&o d&ng câu h8i C: 

D-ng câu hNi C có cCu trúc dJ li'u nh% sau: 

<task type="C"> 

  <intro-audio> </intro-audio> 

  <picture> </picture> 

  <audio-file> </audio-file> 

  <question-audio> </question-audio> 

  <question-text prepare="20" response="60"> </question-text> 

  

 </task> 

Câu hNi C ch3 khác câu hNi B : chF không có node <narrator-audio> 

</narrator-audio> và <passage time="45"></passage>. Các node còn l-i có cách 

nh=p li'u và x7 lí gi!ng nh% câu hNi C. 

V. ED Toefl iBT Listening 
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M t bài thi Listening bình th%@ng (60 phút) có kho?ng 6-7 bài tho-i. MFi bài 

tho-i có kho?ng 5-7 câu hNi. Nh% v=y, s! câu hNi c,n t-o cho m t bài Listening ",y 

"H t%#ng "!i nhi0u. Hi'n nay, ED Toefl iBT Listening có th> x7 lí "%;c 7 d-ng câu 

hNi Toefl iBT Listening nh% sau: 

D-ng mcq x7 lí các câu hNi tr+c nghi'm. 

Cách nh=p li'u và x7 lí gi!ng nh% mcq 

trong ph,n Reading. )i>m khác bi't là 

ng%@i dùng c,n nh=p tên file audio cHa 

câu hNi vào tag <audio> </audio> 

D-ng c2a yêu c,u h&c viên ch&n 2 trong 4 

l.a ch&n "%a ra. Cách nh=p li'u gi!ng 

mcq nh%ng tag <correct> </correct> c,n 

ph?i qui "$nh 2 câu tr? l@i "úng. VD: 

<correct>1,3</correct> Qui "$nh l.a ch&n 

1 và 3 là "áp án 
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D-ng c3a có cách x7 lí gi!ng nh% c2a. 

)i>m khác bi't là ng%@i dùng c,n nh=p 

vào 5 l.a ch&n. Chính vì ch&n 3 trong 5 

nên tag <correct></correct> c,n ph?i qui 

"$nh 3 câu tr? l@i "úng 

D-ng table x7 lí nhJng câu hNi ph2c t-p 

d-ng b?ng. S! c t và s! hàng t!i "a có th> 

x7 lí l,n l%;t là 4 và 8. )> xác "$nh "áp 

án, ng%@i dùng c,n nh=p t&a "  c t và 

hàng vào tag <correct></correct>. Do 

"i>m cHa câu hNi này luôn luôn cao h#n 

các câu hNi khác nên ch%#ng trình có 

thêm tag <score></score> "> qui "$nh s! 

"i>m. 

D-ng pic x7 lí nhJng câu hNi hi>n th$ 

hình ?nh cho ng%@i dùng l.a ch&n. )a s! 

các câu hNi này "%a ra 3 hình nh%ng c*ng 

có nhJng câu "%a ra 4 hình. )> t-o d-ng 

câu hNi này, ng%@i dùng nh=p tên các b2c 

hình ("$nh d-ng jpg) vào các tag 

<choice></choice> và qui "$nh m2c "i>m 
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trong tag <score></score>. S! hình ?nh 

hi>n th$ trong câu hNi t%#ng 2ng v4i s! 

l%;ng tag <choice></choice> "%;c nh=p 

trong node <choices></choices> 

D-ng pic còn cho phép x7 lí câu hNi ch3 

hi>n th$ m t hình ?nh duy nhCt và ng%@i 

dùng c,n tr? l@i d.a trên các v$ trí "ánh 

dCu : trên hình. Vi'c "ánh dCu các v$ trí 

nh% th/ này "%;c th.c hi'n qua các ph,n 

m0m x7 lí hình ?nh. Cách nh=p li'u gi!ng 

nh% d-ng pic : trên nh%ng trong node 

<choices></choices> ch3 có duy nhCt m t 

node con. 

Sau khi làm bài xong, ng%@i dùng sA "%;c bi/t ngay k/t qu?. Ch%#ng trình 

c*ng cho phép ng%@i dùng ki>m tra l-i câu tr? l@i cHa mình và so sánh v4i "áp án 

b<ng cách click chu t vào câu hNi mu!n xem l-i trên b?ng k/t qu?. Các câu hNi "ánh 

dCu *****Start***** cho phép nghe l-i bài tho-i. 
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VI. Tri9n khai b: ED Toefl iBT trong phòng lab và trên Internet. 

Lâu nay công vi'c t1 ch2c thi trong phòng lab th%@ng "%;c dành cho các k5 

thu=t viên tin h&c do ph?i thi/t l=p nhi0u th2 trên c? máy chH và máy con trong 

m-ng LAN. Tuy nhiên v4i phiên b?n Server cHa b  ED Toefl iBT, giáo viên không 

am hi>u v0 nghi'p v8 qu?n tr$ m-ng c*ng có th> t1 ch2c "%;c kì thi trong phòng lab 

nhanh chóng và d( dàng. Th.c t/ là g,n nh% tCt c? các giáo viên ti/ng Anh d-y Toefl 

iBT t-i CN11 trung tâm ngo-i ngJ )HSP và khoa Anh "0u có th> " c l=p t1 ch2c 

thi Toefl iBT và x7 lí k/t qu? sau khi thi xong.  

Do b  ph,n m0m ED Toefl iBT "%;c l=p trình trên n0n Flash 8.0 nên phiên 

b?n Server v0 b?n chCt là m t trang web tích h;p m t file flash. File flash này có 

dung l%;ng rCt nhN (kho?ng 180 Kb) nên trang web load rCt nhanh. Chính nh@ %u 

"i>m này mà phiên b?n Server có th> tri>n khai th=m chí trên nhJng server có bEng 

thông rCt h-n ch/. LFi hi>n th$ do "%@ng truy0n ch=m th%@ng ch3 x?y ra khi các file 
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dJ li'u âm thanh và hình ?nh có kích th%4c quá l4n. N/u c,n l%u l-i k/t qu? làm bài 

cHa ng%@i dùng thì máy chH c,n hF tr; CSDL MySQL. 

Hi'n nay toàn b  các ph,n m0m và phim h%4ng dGn s7 d8ng ED Toefl iBT 

"0u "%;c cung cCp hoàn toàn mi(n phí : website cHa khoa Ti/ng Anh tr%@ng )HSP 

TP.HCM (Link http://khoaanh.hcmup.edu.vn ). Ng%@i dùng c*ng có th> thi Toefl 

iBT tr.c tuy/n mi(n phí v4i phiên b?n Server t-i website này. TCt nhiên ch3 có ph,n 

thi Reading và Listening m4i "%;c chCm "i>m t. " ng. 
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E-LEARNING VÀ H  TH<NG  

QU)N LÝ KHÓA H*C PHPBB 

Ph)m v!n Danh 

Vi*n Nghiên c+u Giáo d,c –(HSP TP.HCM 

 

Trong th=p niên vDa qua, công ngh' thông tin "ã d,n xâm nh=p vào tCt c? các 

ngành ngh0, trong "ó có giáo d8c. Vi'c áp d8ng công ngh' thông tin và truy0n 

thông vào giáo d8c "%;c g&i là Elearning. 

Elearning chính là chCt xúc tác "ang làm thay "1i toàn b  mô hình h&c t=p 

trong th/ k3  này  cho  h&c  sinh,  sinh  viên,  viên  ch2c và  cho  nhi0u  lo-i "!i t%;ng  

ti0m nEng khác nh% bác s5, y tá và giáo viên - th.c t/ là cho bCt c2 ai mong mu!n 

"%;c h&c t=p dù d%4i hình th2c chính th!ng hay không chính th!ng. Giáo d8c "i'n 

t7 giúp ng%@i h&c  không  còn  ph?i  "i  nhJng  quãng  "%@ng  dài  ">  theo  h&c  m t  

khóa  h&c  d-ng truy0n th!ng, ng%@i h&c hoàn toàn có th> h&c t=p bCt c2 khi nào h& 

mu!n, ban ngày hay ban "êm, t-i bCt c2 "âu - t-i nhà, t-i công s:, t-i th% vi'n n i 

b . V4i rCt nhi0u sinh viên, nó "ã m: ra m t th/ gi4i h&c t=p m4i, d( dàng và linh 

ho-t h#n, mà tr%4c "ó h& không hy v&ng t4i, có th> do không phù h;p, hay vì l4p 

h&c cách n#i h& s!ng "/n n7a vòng trái "Ct. Ngoài ra Elearning còn nâng cao kh? 

nEng t. h&c, t. tìm hi>u cHa ng%@i h&c. 

Elearning th'c s' )ã tr* nên quá c&n thi(t trong n+n kinh t( trí th,c hi-n nay 

và )òi h.i ph#i )$/c ti(p t0c phát tri1n h2n n3a. TD yêu c,u "ó chúng tôi th.c hi'n 

"0 tài tìm hi>u  v0 Elearning mà tr&ng tâm là h' th!ng qu?n lý khóa h&c mã 

ngu9n  m: phpbb  nh<m  áp  d8ng phpbb vào  trong  gi?ng  d-y  t-i  các  tr%@ng  :  Vi't  

Nam, "9ng th@i cùng c ng "9ng phát tri>n cHa phpbb ngày càng hoàn thi'n và nâng 

cao kh? nEng cho h' th!ng này. 

+=i t>?ng và ph&m vi tìm hi9u 

+=i  t>?ng:  "!i  t%;ng  tìm  hi>u  chính các  thành  ph,n  cHa  phpbb, ng%@i 
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nghiên c2u sA tìm hi>u ch2c nEng các phpbb hi'n có và phát tri>n thêm m t công 

c8 hF tr; d.a trên nhJng cái "ã có "> giúp nhà s% ph-m có th> t-o ra m t khóa h&c 

nhanh chóng nhCt "> s7 d8ng trên phpbb. 

Ph&m vi tìm hi9u : NhJng vCn "0 "ã "%;c th.c hi'n : 

 Tìm hi>u lý thuy/t v0 Elearning, 

 Tìm hi>u ch2c nEng các module trong phpbb, tìm hi>u cCu trúc phpbb  

 Vi/t công c8 hF tr; cho phpbb giúp ng%@i dùng t-o nhanh m t khóa h&c, 

T@NG QUAN VA ELEARNING 

Trình bày các khái ni'm c# b?n v0 Elearning, nêu ra các "Kc "i>m c*ng nh% 

phân bi't Elearning v4i m t s! thu=t ngJ khác, so sánh cách h&c s7 d8ng Elearning 

và cách h&c truy0n th!ng tD "ó "0 ra bi'n pháp t!i %u. Nêu ra nhJng l;i ích khi áp 

d8ng Elearning vào quá trình d-y và h&c. Phân bi't m t s! khái ni'm. Tóm t+t 

m t s! chuBn "%;c áp d8ng  trong Elearning. 

1. Khái ni'm Elearning 

Elearning "%;c gi4i thi'u nEm 2000 và c*ng "%;c bi/t "/n nh% là m t 

cách "h&c trên web" và “h&c trên Internet". 

Có  rCt  nhi0u  khái  ni'm  khác  nhau  v0  Elearning,  có  th>  tóm  l-i  nh%  sau: 

ELearning là m4t thu5t ng3 dùng )1 mô t# vi-c h"c t5p, )ào t6o d'a trên công ngh- 

thông tin và truy+n thông. 

Các -.nh ngh a Elearning !"u có nh#ng !i$m chung sau : 

 D a trên công ngh! thông tin và truy"n thông. C  th! h"n là công ngh# 

m$ng, k% thu&t '( h)a, k% thu&t mô ph*ng, công ngh# tính toán… 

 Hi!u qu# c$a Elearning cao h"n so v+i cách h)c truy,n th-ng do 

Elearning có tính t."ng tác cao d/a trên multimedia, t$o 'i,u ki#n cho 

ng.0i h)c trao '1i thông tin d2 dàng h"n, c3ng nh. '.a ra n4i dung h)c t&p 

phù h5p v+i kh6 n7ng và s8 thích c9a t:ng ng.0i. 



VI N NGHIÊN C!U GIÁO D"C 
 

 104

 Elearning  s;  tr8  thành  xu  th%  t&t  y%u  trong  n"n  kinh  t%  tri  th'c.  Hi#n  

nay, Elearning 'ang thu hút '.5c s/ quan tâm '<c bi#t c9a các n.+c trên 

th= gi+i, b>ng  ch?ng  là  có  r@t  nhi,u  t1  ch?c,  công  ty  ho$t  '4ng  trong  

l%nh  v/c Elearning ra '0i. 

2. Nh#ng lý do $% s& d'ng Elearning 

N,n kinh t= th= gi+i 'ang b.+c vào giai 'o$n kinh t% tri th'c. A<c 'i!m 

c9a n,n kinh t= này là dBch v  s; là khu v/c thu hút '.5c nhi,u lao '4ng tham gia 

nh@t và là nhCng lao ()ng có tri th'c cao. Do 'ó vi!c nâng cao hi!u qu# ch&t l*+ng 

giáo d,c, (ào t-o s. là nhân t/ s/ng còn quy%t (0nh s  t1n t-i và phát tri2n c$a m3i 

qu/c gia, công ty, gia (ình, và cá nhân. Elearning chính là m)t gi#i pháp h4u hi!u 

gi#i quy%t v&n (" này. Vi#c h)c t&p không chD gói g)n trong vi#c h)c ph1 thông, 

h)c '$i h)c mà là h)c su-t '0i. T?c là '-i t.5ng h)c t&p s; bao g(m c6 ng.0i l+n. 

V+i s/ hE tr5 c9a các phFn m,m thông minh, có tính t."ng tác cao s; '.a 

ra cách gi#ng d-y phù h+p v5i t6ng ng*7i. Aây là c" h4i tuy#t v0i '! ng.0i bB coi 

là “cá bi#t” theo cách 'ào t$o truy,n th-ng bGt kBp v+i các ng.0i bình th.0ng khác. 

A-i v+i các công ty, s/ 'ào t$o nhân viên v+i các k% n7ng m+i s; quy=t 'Bnh 

ch@t l.5ng s6n phHm và các dBch v  mà h) cung c@p. NhCng công ty có doanh thu 

t7ng ',u '(ng ngh%a v+i vi#c t7ng 'Fu t. vào vi#c 'ào t$o. M4t v@n ', '<t ra v+i 

các công ty là làm sao t-o ra các n)i dung hu&n luy!n nhanh nên h9 r&t c:n các 

công c, t-o n)i dung d; dàng, nhanh và không (òi h<i ki%n th'c v" IT quá nhi"u. 

3. T(m quan tr)ng c*a Elearning 

Elearning chính là ch@t xúc tác 'ang làm thay (=i toàn b) mô hình h9c 

t>p trong th= kD này. M)i ng.0i không phân bi!t tu=i tác, không ph, thu)c vào 

kho#ng cách (0a lý ',u có th! tham gia h)c t&p. 

Giáo d c 'i#n tI khi=n cho vi#c h)c t&p d$ng th  '4ng nh. tr.+c 'ây 

'.5c gi6m b+t. Ng.0i h)c không cFn ph6i t&p trung trong các l+p h)c v+i ki!u h)c 

“')c và ghi” thông th.0ng, giúp cho vi!c h9c t>p tr? nên r&t ch$ ()ng. Ai,u c-t 

y=u là t&p trung vào s/ t."ng tác, “h)c 'i 'ôi v+i hành”. Ng.0i h)c có th! v:a 
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xem các bài gi6ng '4ng b>ng flash v:a có th! th/c hành theo ngay trên máy. 

Elearning giúp vi!c h9c t>p tr? nên thú v0 h@n, h&p dAn h@n và thuy%t 

ph,c h@n. Các môn h)c khó ho<c nhàm chán có th! tr8 nên d2 dàng h"n, thú vB 

h"n v+i Giáo d c 'i#n tI. Ví d  các gi0 h)c LBch sI th.0ng làm cho chúng ta 

chán ng@y, nh.ng n=u v:a h)c l$i v:a '.5c xem các 'o$n phim t. li#u thì có l; 

s; thích thú h"n nhi,u, '(ng th0i s; giúp ng.0i h)c mau ti=p thu h"n. 

Giáo d c 'i#n tI có th! hE tr5 “h9c t>p thông qua nh>n xét và th#o lu>n” 

d/a trên c4ng '(ng tr/c tuy=n. 

Elearning  cho  phép  ng*7i  h9c  t   qu#n  lí  (*+c  ti%n  trình  h9c  t>p  c$a  

mình theo cách phù h+p nh&t. Chúng ta có nhi,u cách h)c khác nhau nh. ')c, xem, 

khám phá, tìm hi!u, t."ng tác, th/c hành, giao ti=p, th6o lu&n, chia sJ ki=n th?c. 

Giáo d c 'i#n tI '(ng ngh%a v+i vi#c ng.0i h)c có th! truy c&p t+i r@t nhi,u ngu(n 

tài nguyên ph c v  cho h)c t&p: c6 t. li#u và con ng.0i, và theo cách này mEi 

ng.0i ',u có quy,n ch)n l/a hình th?c h)c t&p phù h5p nh@t v+i kh6 n7ng và 'i,u 

ki#n c9a mình. 

Elearning giúp cho vi!c h9c t>p vAn có th2 ti%n hành (*+c (1ng th7i trong 

khi làm vi!c, khi mà các doanh nghi#p 'ã bGt 'Fu nh&n th@y h)c t&p không chD có 

th! di2n ra l+p h)c. 

Các l4i ích c*a Elearning 

.5i v6i các t7 ch8c $ào t9o: A-i v+i các t1 ch?c 'ào t$o Elearning giúp : 

 Gi6m chi phí 'ào t$o. 

 Giúp 'ào t$o ng.0i h)c cá bi#t . 

 Làm cho 'ào t$o trên l+p h)c s-ng '4ng h"n . 

 T7ng uy tín c9a t1 ch?c 'ào t$o . 

.5i v6i ng:;i h)c: A-i v+i ng.0i h)c Elearning giúp: 

 Th0i gian 'ào t$o ngGn h"n. 
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 Ti=t ki#m th0i gian h"n . 

 Ng.0i h)c ki!m soát quá trình h)c . 

 Aào t$o bám sát các yêu cFu và s8 thích cá nhân . 

 Aào t$o phù h5p v+i các k= ho$ch b&n r4n, b@t th.0ng . 

Phân bi<t Elearning v6i m=t s5 khái ni<m khác 

Có m4t s- khái ni#m gFn v+i khái ni#m Elearning. Sau 'ây là phFn gi6i 

thích các khái ni#m 'ó : 

 Online Learning - H9c t>p tr c tuy%n: ChD là m4t phFn c9a Elearning, mô t6 

vi#c  h)c  t&p  qua  Internet /intranet/LAN/WAN,  lo$i  tr:  vi#c  sI  d ng  CD- 

ROM. 

 Computer-based training - Bào t-o d a trên máy tính: Mô t6 vi#c h)c t&p 

mà các bài h)c '.5c phân ph-i '=n tay ng.0i h)c thông qua CD-ROM 

 Web-based training - Bào t-o d a trên web: Vi#c h)c t&p '.5c ti=n hành 

d/a trên môi tr.0ng web. 

 E-Training: Mô t6 vi#c 'ào t$o thông qua Elearning 

 Synchronous Learning - H9c (1ng b): Mô t6 vi#c h)c t&p online, th0i gian 

th/c trong 'ó m)i ng.0i '7ng nh&p vào cùng m4t th0i 'i!m và trao '1i thông 

tin tr/c ti=p v+i nhau. Ví d : video/audio conferencing, chat room, nghe 'ài 

phát sóng tr/c ti=p, xem tivi phát sóng tr/c ti=p 

 Asynchronous Learning - H9c không (1ng b): Là cách h)c trong 'ó không 

cFn '6m b6o tính th0i gian th/c, không hE tr5 trao '1i tr/c ti=p v+i nhau. 

A<c  tr.ng  c9a  ki!u  h)c  này  là  gi6ng  viên  ph6i  chuHn  bB  tài  li#u  khóa  h)c 

tr.+c khi khóa h)c di2n ra. Ng.0i h)c '.5c t/ do ch)n l/a th0i gian tham 

gia khóa h)c. Ví d  : Các khóa t/ h)c qua Internet, CD-ROM, E-mail, 

Forum… 

 Formal Learning - H9c t>p chính th/ng: Aa s- th0i gian h)c t&p tuân theo 
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m4t ch."ng trình '.5c xác 'Bnh tr.+c. Mô hình 'ào t$o có giáo viên h.+ng 

dKn là d/a trên formal learning. 

 Informal Learning - H9c t>p không chính th/ng: Vi#c h)c t&p không d/a 

theo  m4t ch."ng  trình  '.5c  xác  'Bnh  tr.+c. Ví  d   vi#c  trao  '1i  thông  tin 

giCa ng.0i h)c khi cùng làm chung m4t v@n ',. Ví d  khác là khi ng.0i h)c 

'.5c giao m4t nhi#m v  th/c hi#n m4t mình. Khi 'ó, anh ta có th! tìm ki=m, 

thu  th&p  các  tài  nguyên  trên  m$ng  ho<c  anh  ta  c3ng  có  th!  h*i  tr/c  ti=p 

chuyên gia. 

1.6. H)c t>p k?t h4p (Blended learning) 

M<c dù Elearning r@t hi#u qu6, nh.ng không th! thay th= hoàn toàn cách 

h)c truy,n th-ng '.5c. MEi ph."ng pháp ',u ch?a '/ng trong 'ó nhCng .u và 

nh.5c 'i!m. 

SI d ng Elearning thì m)i rào c6n v, tâm lý, giao ti=p c9a c6 ng.0i d$y 

và ng.0i h)c ',u bB xóa b*, vi#c trao '1i ng.0i h)c-ng.0i d$y luôn '.5c di2n ra 

'(ng th0i ho<c không '(ng th0i. C6 ng.0i d$y lKn ng.0i h)c ',u có c" h4i “l&t 

'i, x+i l$i” v@n  ', mà không bB ràng bu4c b8i th0i gian, không gian,  '-i t.5ng. 

Các kL n7ng  giao  ti=p,  làm  vi#c  h5p  tác,  t/  'i,u  chDnh  '!  thích  ?ng...  c9a  ng.0i  

h)c  s; '.5c hoàn thi#n không ng:ng. S/ t."ng tác giCa ng.0i d$y và ng.0i h)c 

vKn '.5c duy trì thông qua các di2n 'àn (forum), h4i tho$i tr/c tuy=n (chatting), 

th. t: (e- mail), h4i nghB truy,n hình (video conferencing)... Tuy nhiên s/ giao 

ti=p cFn thi=t giCa ng.0i d$y và ng.0i h)c bB phá vM và kém hi#u qu6 h"n cách 

th?c gi6ng d$y truy,n th-ng. 

CFn k=t h5p c6 hai ph."ng pháp này '! có th! t&n d ng các .u 'i!m c9a 

c6 hai 'em l$i hi#u qu6 gi6ng d$y cao nh@t. Nhà s. ph$m s; chuy!n t6i toàn b4 n4i 

dung h)c lên môi tr.0ng tr/c tuy=n và dành 'a s- th0i gian c9a khóa h)c cho vi#c 

trao '1i, th6o lu&n, '<t v@n ',, và gi6i quy=t v@n ',. R@t nhi,u nhà s. ph$m 'ã nh&n 

th@y r>ng h) có th! ti=t ki#m th0i gian và t7ng kh6 n7ng c9a ng.0i h)c b>ng cách 

cho phép ng.0i h)c làm vi#c v+i các tài li#u ngoài l+p. Ai,u này cho phép sI d ng 
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th0i gian t$i l+p chD '! gi6i quy=t các thGc mGc, rGc r-i trong quá trình tìm hi!u. 

1.7. Các chu@n Elearning hi<n có 

1.7.1. Chu@n $óng gói 

ChuHn 'óng gói mô t# các cách ghép các (/i t*+ng h9c t>p riêng r. (2 t-o 

ra m)t bài h9c, khóa h9c, hay các (@n v0 n)i dung khác, sau 'ó v&n chuy!n và sI 

d ng l$i c-t lõi c9a '<c t6 Content Packaging là m4t file manifest. File này ph6i 

'.5c '<t tên là imsmanifest.xml và ph6i tuân theo các lu&t XML v, c@u trúc và 'Bnh 

d$ng. File có b-n phFn chính: 

 Meta-data ghi các thông tin c, th2 v" gói. 

 Organizations là n@i mô t# c&u trúc n)i dung chính c$a gói. Và '.5c xem 

nh.  b6ng  m c  l c  tham  chi=u  t+i  các  các  tài  nguyên  và  các  manifest  con 

khác. 

 Resources bao g1m các mô t# chC t5i các file khác (*+c (óng cùng trong gói 

hoDc các file khác ? ngoài (nh. là các 'Ba chD Web chNng h$n). 

 Sub-manifests  mô  t#  các  gói  (*+c  g)p  vào  bên  trong  gói  chính.  MEi  sub- 

manifest   c3ng   có   cùng   c@u   trúc   bao   g(m   Meta-data,   Organizations, 

Resources, và Sub-manifests. Do 'ó manifest có th! ch?a các sub-manifest 

và các sub-manifest có th! ch?a các sub-manifes khác nCa. 

A<c t6 này cho phép g4p nhi,u khóa h)c và các thành phFn cao c@p khác t: 

các bài h)c '"n lJ, các ch9 ', và các '-i t.5ng h)c t&p m?c th@p khác. 

A<c t6 này c3ng cung c@p các k% thu&t g4p manifest và các file thành m4t gói 

v&t lý. Các 'Bnh d$ng file '.5c khuy=n cáo '! ghép các file riêng r; là PKZIP 

(ZIP) file, Jar file (JAR), ho<c cabinet (CAB) file. Ph."ng pháp th/c thi m4t chuHn 

theo m4t công ngh# c  th! '.5c g)i là binding và không ph6i là phFn lõi c9a chuHn. 
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1.7.2. Chu@n trao $7i thông tin 

 

Hình 1.3 : Trao '1i thông tin giCa h# th-ng qu6n lý và '-i t.5ng h)c t&p 

Trong Elearning, các chuHn trao '1i thông tin xác 'Bnh m4t ngôn ngC mà h# 

th-ng qu6n lý có th! trao '1i thông tin '.5c v+i các module. 

Hình 1.3 cho th@y m4t vài ch9 ', chính dùng trong trao '1i thông tin 

 H# th-ng qu6n lý cFn bi=t khi nào thì '-i t.5ng (h)c t&p) bGt 'Fu ho$t '4ng, 

 A-i t.5ng cFn bi=t tên ng.0i h)c, 

 A-i  t.5ng  thông  báo  ng.5c  l$i  cho  h#  th-ng  qu6n  lý  ng.0i  h)c  'ã  hoàn 

thành '-i t.5ng bao nhi,u phFn tr7m, 

 H# th-ng qu6n lý cFn bi=t thông tin v, 'i!m ng.0i h)c '! l.u vào c" s8 dC 

li#u, 

 H# th-ng qu6n lý cFn bi=t khi nào ng.0i h)c ch@m d?t h)c t&p và 'óng '-i 

t.5ng h)c t&p. 

H  THANG QU,N LÝ KHÓA H-C – PHPBB 

Tìm hi!u khái ni#m chung v, h# th-ng qu6n lý khóa h)c (CMS) và gi+i thi#u 

v, CMS phpbb. 

1. Khái ni<m h< th5ng quBn lý khóa h)c (CMS) 
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CMS là các ?ng d ng web cho phép giáo viên và h)c viên '7ng nh&p và th/c 

hi#n vai trò t."ng ?ng. Giáo viên và h)c viên có th! truy c&p vào h# th-ng t: b@t 

kO  'âu nh0 k=t n-i Internet. Khi nói v, CMS cFn nGm hai khái ni#m là LMS và 

LCMS. 

Learning Management System (LMS) là phFn m,m qu#n lý, theo dõi và 

t-o các báo cáo d/a trên t."ng tác giCa ng.0i h)c v+i n4i dung và giCa ng.0i h)c 

v+i gi6ng viên. 

Learning Content Management System (LCMS) là h# th-ng dùng '! t-o, l*u 

tr4, t=ng h+p, và phân ph/i n)i dung Elearning d.+i d$ng các '-i t.5ng h)c t&p. 

M)t  h!  th/ng  Elearning  bao  g1m:  H#  th-ng  qu6n  lý  h)c  t&p  

(Learning Management  System  –  LMS)  và  h#  qu6n  lý  n4i  dung  h)c  t&p  

(Learning  Content Management System – LCMS). GiCa LMS và n4i dung bài h)c 

(content) có quan h# ch<t ch;. MEi LMS c  th! chD ch@p nh&n content có d$ng 

nh@t 'Bnh, ng.5c l$i, m4t content chD sI d ng '.5c trên m4t LMS xác 'Bnh. Do 

v&y n4i dung bài h)c ph6i '.5c  xây  d/ng  tuân  theo  nhCng  chuHn  có  tính  toàn  

cFu nh>m '6m b6o  tính chia sJ, tái sI d ng và kh6 n7ng qu6n lý. LCMS và LMS 

khác bi#t  nhau nh.ng b1 sung  cho  nhau,  khi  '.5c  thi=t  k=  k=t  h5p  ch<t  ch;  v+i  

nhau,  thông  tin  t:  hai  h# th-ng có th! trao '1i v+i nhau, cung c@p n4i dung 'ào 

t$o linh '4ng h"n và tính n7ng qu6n trB bao quát h"n. 

CMS (Course Management System): là h# th-ng qu6n lý các khóa h)c (t?c 

h# th-ng Elearning): nó bao g(m LMS và LCMS. Phpbb chính là m4t CMS. 

V, c7n b6n, CMS cung c@p công c  cho nhà s. ph$m '! t$o ra m4t web 

site khóa h)c và cung c@p các 'i,u khi!n truy c&p '! ng.0i h)c có th! '7ng ký và 

tham gia khóa h)c. Ngoài ra, CMS còn cung c@p nhi,u tính n7ng làm cho khóa 

h)c tr8 nên hi#u qu6 h"n r@t nhi,u.Các tính n7ng mà CMS cung c@p bao g(m : 

Vi<c tBi lên và chia sC tài li<u 

Aa  s-  các  CMS  cung  c@p  các  công  c   '!  có  th!  xu@t  b6n  n4i  dung  m4t  

cách  d2 dàng. Thay vì sI d ng m4t trình so$n HTML và sau 'ó gIi các tài li#u 
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'=n server thông qua FTP, m4t cách '"n gi6n khác là sI d ng m4t webform '! l.u 

trC ch."ng trình h)c trên server. Ch."ng trình h)c, các bài thuy=t trình, các bài ')c, 

và các bài báo '.5c t6i lên CMS giúp ng.0i h)c có th! truy c&p vào b@t c? lúc nào 

h) mu-n. Forum và Chat 

Forum và chat tr/c tuy=n cung c@p các ph."ng ti#n giao ti=p ngoài l+p h)c. Forum 

t$o 'i,u ki#n cho ng.0i h)c có nhi,u th0i gian h"n '! suy ngh% ra câu tr6 l0i và '.a 

ra các ý ki=n chính xác h"n. Chat cung c@p cách th?c giao ti=p nhanh nh@t, d2 dàng 

nh@t giCa nhCng ng.0i tham gia khóa h)c. 

Ki%m tra và khBo sát 

Aây là công c  tuy#t v0i '! l@y các thông tin ph6n h(i nhanh c9a ng.0i h)c 

và 'ánh giá m?c '4 l%nh h4i các tài li#u h). 

T7ng h4p và xem xét các bài t>p l6n 

Vi#c '.a ra các bài t&p l+n tr/c tuy=n là cách d! dàng '! theo dõi và cho 

'i!m các bài t&p l+n c9a ng.0i h)c. H"n nCa, nghiên c?u cho th@y vi#c sI d ng 

môi tr.0ng tr/c tuy=n ng.0i h)c (sI d ng n<c danh) có th! xem xét công vi#c c9a 

nhau nh0 'ó làm t7ng '4ng c" c3ng nh. vi#c th/c hi#n c9a h). 

Ghi l9i $i%m s5 

M4t cu-n sách ch?a 'i!m s- tr/c tuy=n cung c@p cho ng.0i h)c thông tin 

v, tình tr$ng vi#c h)c c9a h) trong khóa h)c. Sách tính 'i!m c9a CMS cho phép 

ng.0i h)c chD th@y 'i!m c9a riêng h), không th! th@y 'i!m ng.0i h)c khác. CMS 

k=t h5p t@t c6 các tính n7ng vào m4t gói duy nh@t. Hi#n nay thB tr.0ng CMS là m4t 

thB tr.0ng 'ang '.5c 'Fu t. hàng tri#u dollar và 'ang l+n m$nh nhanh chóng. 

2. Nh#ng lý do $% s& d'ng CMS 

Nhu c(u c*a ng:;i h)c. 

Ng.0i h)c ngày càng hi!u bi=t h"n v, công ngh#, và h) mu-n có nhi,u t. li#u 

trong khóa h)c t: web. M4t khi tr/c tuy=n, h) có th! truy c&p các thông tin m+i 

nh@t b@t c? lúc nào và có th! sao chép tài li#u n=u cFn. Nh0 s/ l+n m$nh c9a các 
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công c  giao ti=p trên Internet, giao ti=p tr/c tuy=n là kh6 n7ng giao ti=p th? hai 

c9a nhi,u ng.0i h)c. 

Th;i khóa bi%u c*a ng:;i h)c 

Nh0 sI d ng CMS, ng.0i h)c có th! giao ti=p v+i các nhà s. ph$m và 

ng.0i h)c khác b@t c? khi nào th0i gian bi!u c9a h) cho phép. Ng.0i h)c c3ng có 

th! làm các bài ki!m tra và ')c các tài li#u trong khóa h)c vào b@t c? lúc nào. Ng.0i 

h)c cFn s/ linh ho$t trong truy c&p và CMS chính là cách t-t nh@t cung c@p cho h) 

cái h) mong mu-n. 

Các khóa h)c t5t hDn 

N=u '.5c sI d ng t-t, CMS có th! làm cho l+p h)c hi#u qu6 h"n nhi,u. 

B>ng cách chuy!n t6i m4t s- phFn c9a khóa h)c tr/c tuy=n, nhà s. ph$m có th! t&n 

d ng th0i gian g<p m<t 8 l+p '! tr6 l0i, gi6i 'áp các v.+ng mGc trong quá trình 

tìm hi!u c9a ng.0i h)c.  A(ng  th0i  ng.0i h)c  c3ng  có  th!  trao  '1i,  th6o  lu&n, nêu  

ý  ki=n  m4t cách tr/c tuy=n không ph6i ng$i ngùng nh. là ph6i phát bi!u tr.+c l+p. 

CMS '.5c bGt 'Fu t: nhCng n7m 90 và ngày càng tr.8ng thành và d2 dàng 

h"n khi sI d ng. Công ngh# ngày càng phát tri!n m$nh m;, các chuyên gia l&p 

trình 'ang vi=t nhCng ?ng d ng Web t-t nh@t. Trong quá kh?, hFu h=t các h# th-ng 

'.5c xây d/ng là nhCng d/ án mang tính cá nhân, c c b4 và sau 'ó tr8 thành các 

s6n phHm th."ng m$i. Hai gói mang tính th."ng m$i, WebCT và Blackboard, c6 

hai ',u bGt 'Fu là nhCng d/ án nh* và hi#n 'ang dKn 'Fu trong thB tr.0ng 

Elearning. Hi#n hai ông  trùm  trong  l%nh  v/c  này  'ã  xác  nh&p  thành  m4t,  tuy  dKn  

'Fu  v,  thB  tr.0ng, nh.ng phFn m,m c9a h) ch.a hNn là t-t nh@t và 'áng tin c&y 

nh@t. 

2.3.Phpbb: 

Phpbb là m4t h# th-ng qu6n lý khóa h)c mã ngu(n m8 '.5c sI d ng b8i 

nhi,u t1 ch?c  giáo  d c  trên  th=  gi+i  '!  chuy!n  giao  nhCng  khóa  h)c  tr/c  tuy=n,  

b1  sung thêm vào nhCng khóa h)c truy,n th-ng. 
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.Ec $i%m c*a phpbb 

Phpbb ngày càng '.5c nhi,u '"n vB 'ào t$o sI d ng vì '.5c xây d/ng, hE 

tr5 và phát tri!n b8i m4t c4ng '(ng kh1ng l(. Phpbb hoàn toàn có th! c$nh tranh 

v+i b@t c? h# th-ng th."ng m$i nào nh0 vào t&p h5p các tính n7ng sPn có và kh6 

n7ng d2 dàng m8 r4ng. 

MiFn phí và nguGn mH 

Ng.0i dùng có th! can thi#p vào phFn source c9a phpbb, xem cách th?c nó 

ho$t '4ng,  c3ng  nh.  thay  '1i  chDnh  sIa  '!  làm  ra  phpbb  c9a  riêng  mình,  nh.ng  

d% nhiên là ph6i ch@p hành 'úng lu&t b6n quy,n v, mã ngu(n m8 c9a GNU. 

C3ng chính vì mã ngu(n m8, mà phpbb th.0ng xuyên '.5c cung c@p thêm 

nhCng tính n7ng m+i, sIa lEi, c6i thi#n b8i c4ng '(ng hE tr5. T&p h5p t@t c6 các ý 

ki=n, .u 'i!m n1i tr4i c9a c4ng '(ng '! tích h5p vào phpbb. 

Nh. v&y phpbb '.5c nhi,u cá nhân, '"n vB 'ào t$o sI d ng vì tính s. ph$m 

cao và '.5c hE tr5 b8i c4ng '(ng l+n. 

Cách thi?t l>p và s& d'ng PHPBB 

Truy c&p vào website www.phpbb24.com 
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Ch)n Create forum '! '7ng ký tên mi,n website cá nhân cho riêng mình. 

 

Sau khi '7ng ký tên mi,n thành công thì h# th-ng s; gIi mail cho ta và cung 

c@p tên mi,n, username, password. Sau 'ó gõ vào URL bình th.0ng  

(Ví d  : pvdanhit.myphpbb.eu)  
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A! vi#t hóa Website ta Login vào quy,n admin mà nhà cung c@p gIi cho ta 

 

N=u login vào thàn công s; xu@t hi#n nh. sau : 

 

 

A! qu6n trB website chúng ta ch)n Go to Administrator Panel 
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S; xu@t hi#n trang Web qu6n trB c9a chúng ta nh. sau: 

 

Q 'ây chúng ta có th! edit t@t c6 m)i th? theo nhu cFu  

 

Trang thông tin configuration   
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