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   HO  H TH   HI N   PSTON  

NIÊN KHÓA: 2009-2013  Ủ  H  Đ I HỌ  VÀ 2010-2013  Ủ  H    O ĐẲNG 

NGÀNH:  Ỹ THUẬT PHẦN MỀM  HUẨN CMU,  H  THỐNG THÔNG TIN 

QUẢN LÝ  HUẨN CMU VÀ   O ĐẲNG  NTT  HUẨN  MU  

 

 

1. M c   c : 

Mục đích của capstone là áp dụng tri thức thu được trong trường và biến nó thành kĩ 

năng đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp. Dự án Capstone là cách sinh viên chứng minh rằng 

sinh viên đã đáp ứng cho mục đích này. Về căn bản, dự án Capstone là dự án thực tế trong 

đó sinh viên có sáu tháng để hoàn thành trong năm cuối ở Trường. Đây là bước cuối cùng 

trong quá trình đào tạo, ở đây sinh viên làm việc theo nhóm trong một dự án do khách hàng 

trao, thường là một công ty phần mềm hay một doanh nghiệp kinh doanh, một tổ chức hành 

chính. Kết quả của dự án Capstone phải được trình bày dưới dạng báo cáo viết (hồ sơ dự 

án/sản phẩm) và trình bày trước cả khách hàng và giảng viên. 

 

2. M c t  u: 

 inh viên v n dụng các kiến thức về phân tích thiết kế     , C  M, phương pháp 

quản tr  dự án phần mềm, qui trình sản xu t phần mềm, C D  và các ngôn ng  l p trình, 

thu t toán, k  thu t l p trình, hệ thống thông tin, đo lường phần mềm, và kiểm thử phần 

mềm…để tìm hiểu thực tế, khảo sát nghiệp vụ tại các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp t  

đó xây dựng các giải pháp ứng dụng, xây dựng các phần mềm ứng dụng nhằm nâng cao 

hiệu quả quản l , sản xu t kinh doanh của các đơn v .  

 

Sinh viên s  tìm hiểu và xây dựng được các phần mềm quản l  sản xu t, các phần mềm 

h  trợ và các giải pháp triển khai ứng dụng C    cho các cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng 

các tiện ích, công cụ h  trợ, các phần mềm điều khiển, các ứng dụng  MĐ , các ứng dụng 

chạy trên các thiết b  di động, điện thoại thông minh …  

Đặc biệt, một số sinh viên có kiến thức nền tảng v ng và có k  năng l p trình, k  năng 

mềm tốt s  có cơ hội được làm việc trong môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp. 

 

 au thời gian thực hiện Capstone, sinh viên đạt được: 

 Kiến thức và k  năng phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm nghiệm dự án phần 

mềm; 

 Khả năng tự phát triển các phần mềm nh  hoặc tham gia sản xu t các phần mềm, 

các dự án phần mềm theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng, các phần mềm đóng 

gói; 

 K  năng sử dụng các công cụ  hân tích thiết kế  Đ  (UML, Rational, RUP) 

và/hoặc các công cụ quản l , đảm bảo ch t lượng... để phân tích, thiết kế các dự 

án thực tế; 
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 K  năng l p trình trên một số ngôn ng   ava, Java Script, Servlet/ASP/JSP, Web-

base Solutions, Studio.Net, và/hoặc môi trường OS Windows NT, 2000, XP, and 

Linux; XM  and Webservice… 

  hát triển các ứng dụng trên Hệ Quản  r  CSDL (MS SQL  erver và/hoặc Oracle, 

MySQL, DB2, XM , …). 

 K  năng, kinh nghiệm tổ chức và quản l  nhóm dự án, có thể đảm nh n 1 trong các 

vai tr   quản l  dự án ( M), quản l  chương trình, quản l  sản phẩm, lãnh đạo 

nhóm, phân tích viên, thiết kế viên, người phát triển, kiểm nghiệm viên; và thành 

thạo qui trình quản l  và phát triển phần mềm trong công nghiệp. 

 Khả năng làm việc độc l p hoặc làm việc trong các nhóm phát triển các dự án phần 

mềm lớn, có k  năng giao tiếp trong công việc, giải quyết tình huống thực tế; 

3.   u cầu  

   u cầu về t ờ  g an: 

-  hời gian thực hiện Capstone t  ngày 19/02/2013 đến ngày 26/05/2013 

(kể cả thời gian nộp và bảo vệ Capstone) 

 Đ ều k ện  ể  ược n ận  apstone 2  ố  vớ   ệ Đạ   ọc 

- Đủ điều khiện:  

 Capstone 1 đạt điểm 5.5 (thang điểm 10) trở lên và không có học phần b  nợ 

- Xét vớt: 

 Capstone 1 đạt điểm 5.5 (thang điểm 10) trở lên 

  ổng số tín chỉ nợ nh  thua hoặc bằng 5%  tổng số tín chỉ toàn khoá học (bao 

gồm cả học phần anh văn bổ trợ, không bao gồm số tín chỉ Capstone 2) 

- Xét vớt để tạm giao: 

 Capstone 1 đạt 5.5 điểm (thang điểm 10) trở lên. 

  ổng số tín chỉ nợ nh  thua hoặc bằng 10%  tổng số tín chỉ  toàn khoá học(bao 

gồm các học phần anh văn bổ trợ, không bao gồm số tín chỉ Capstone 2) .  

 Sinh viên phải có đơn cam kết học và /hoặc thi trả nợ trước khi bảo vệ 

(15/5/2012) và có điểm tổng kết toàn khoá rơi vào diện đủ điều kiện hoặc xét 

vớt mới được bảo vệ.  

 Đ ều k ện  ể  ược n ận  apstone   ố  vớ   ệ  ao  ẳng 

- Đủ điều khiện: Không có học phần b  nợ 

- Xét vớt: 

  ổng số tín chỉ nợ nh  thua hoặc bằng 5%  tổng số tín chỉ toàn khoá học 

(bao gồm cả học phần anh văn bổ trợ, không tính số tín chỉ Capstone) 

- Xét vớt để tạm giao: 

  ổng số tín chỉ nợ nh  thua hoặc bằng 8%  tổng số tín chỉ  toàn khoá học(bao 

gồm các học phần anh văn bổ trợ, không tính số tín chỉ Capstone ) .  

 Sinh viên phải có đơn cam kết học và/hoặc thi trả nợ trước khi bảo vệ 

(15/5/2012) và có điểm tổng kết toàn khoá rơi vào diện đủ điều kiện hoặc xét 

vớt mới được bảo vệ. 
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 Yêu cầu về chia nhóm 

- M i nhóm có 3 đến 5 sinh viên do Bộ môn phân chia nhóm 

- M i nhóm có 1 nhóm trưởng và các nhóm viên 

- M i nhóm có ít nh t một giảng viên cố v n gọi là Mentor 

 

4. Hướng c ọn  ề t    d   n 

- Xây dựng tiện ích, ứng dụng cho các thiết b  di động đối với iO , hoặc 

Android,.. 

- Xây dựng ứng dụng hoặc tiện ích cho máy tính đối với các hệ điều hành 

khác nhau. 

- Xây dựng website thương mại điện tử, hoặc cổng thương mại điện tử 

-  ghiên cứu và phát triển các gói tiện ích đối với các phần mềm mã nguồn 

mở … 

- Các đề tài hướng nghiên cứu công nghệ mới, v n đề mới. 

 

  Lưu ý:   
- Kết quả của dự án Capstone phải đảm bảo được 03 yếu tố   

 Tính hoàn thiện của sản phẩm  (hồ sơ tài liệu và chương trình )  
 Tuân thủ đúng quy trình phát triển phần mềm.  

 Kết quả của Kỹ năng quản lý, truyền thông và làm việc nhóm 

 Tinh thần và Thái độ làm việc của từng cá nhân, nhóm làm việc 

tại các Doanh nghiệp. 
 

5. T ờ  g an & v  c c cột mốc quan trọng: từ ng y 19/02/2013  ến ng y 26/05/2013  

STT  ông v ệc 

T ờ  g an 

bắt  ầu 

T ờ  g an  

kết t úc Ngườ  t  c t   Ngườ  duyệt 

1 Kế hoạch Capstone 2 và 1 19/02/2013 24/02/2013 Nhóm Mentor 

2 

Bảng  ề xuất d   n 

(proposal, business case) 24/02/2013 26/2/2013 Nhóm Mentor 

3 

Review  proposal/ business 

case 27/02/2013 05/03/2013 

G ảng v  n 

CMU Bộ môn  MU 

4 Báo cáo tiến độ lần 1 25/03/2013 29/03/2012 Nhóm Mentor 

5  ộp báo cáo gi a kỳ 03/04/2013 05/04/2013 Nhóm Mentor 

6   ểm tra,   n  g   g ữa kỳ 05/04/2013 10/04/2013   Bộ môn 

7 Báo cáo tiến độ lần 2 20/04/2013 24/04/2013 Nhóm 

Mentor, 

Doanh nghiệp 

8 Nộp  apstone 2 v  1 06/05/2013 13/5/2013 Nhóm 

Mentor, 

Doan  ng  ệp 

9  hản biện Capstone 2 & 1 15/5/2013 20/05/2013 

Giảng viên 

CMU Bộ môn CMU 

10 Bảo vệ  astone 2 & 1 21/05/2013 26/05/2013 Nhóm 

Hộ   ồng bảo 

vệ 

11  ết t úc 26/05/2013 26/05/2013 Khoa 
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6. Đ n  g   kết quả  apstone 
a. Bảng phân bổ trọng số điểm 

1.  ản phẩm  (40/100 điểm) 

a. Ý tưởng 

b. Độ lớn của sản phẩm 

c.  ính hoàn thiện của sản phẩm 

d. Khả năng ứng dụng của sản phẩm  

e.  ồ sơ tài liệu sản phẩm 

 

2. Quy trình sử dụng (30/100 điểm) 

a. Đầy đủ và đúng biểu mẫu tài liệu (có phụ lục kèm theo) 

b. Đúng thứ tự của quy trình  
 

3. Nhóm và thành viên (30/100 điểm) 

a. Khả năng làm việc độc l p & nhóm 

b. K  năng trình bày 

c.  ự đóng góp của t ng thành viên 

d. Minh chứng hoạt động nhóm 

 

b. Bảng phân bổ trọng số điểm của các giảng viên hướng dẫn, phản biện và hội đồng 

 

- M i hội đồng ch m gồm 05 thành viên, 1 Chủ t ch hội đồng, giảng viên hướng dẫn, 

phản biện, uỷ viên và uỷ viên thư k . 

-  hân bổ trọng số điểm như sau  

-  Giảng viên  ướng dẫn :   25% 

-  Giảng viên  hản biện :  20% 

-   ội đồng   :  55%, gồm  

 45% là trung bình chung điểm 3 thành viên hội đồng (chủ t ch, uỷ viên 

và uỷ viên thư k ; không phải là cán bộ hướng dẫn hoặc phản biện) 

 5% điểm trung bình chung của 03 nhóm khác đánh giá (m i nhóm 1 

phiếu điểm) 

 5% c n lại khi nhóm tham gia đánh giá ít nh t 03 nhóm khác. 

 rường hợp không cho bảo vệ trước hội đồng và nh n   ểm F  nếu rơi vào một trong 

các trường hợp sau: 

i. Cán bộ hướng dẫn xác nh n nhóm/cá nhân không đủ điều kiện bảo vệ trước hội 

đồng 

ii. Đơn v  / công ty nơi sinh viên đang thực t p đánh giá thái độ kém hoặc vi phạm 

qui đ nh của công ty (bằng văn bản). 
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c. Điểm đạt: Lớn hơn hoặc bằng 5.5 điểm theo thang điểm 10 (tương ứng điểm C theo 

QĐ421A) 

 

d. Qui trình bảo vệ Capstone 

 Bước 1   inh viên nộp 02 bộ hồ sơ sản phẩm(gồm hồ sơ sản phẩm, chương 

trình nguồn, slides và các tài liệu liên quan dự án ). 

 Bước 2  Chương trình CMU duyệt c u trúc, hình thức và biểu mẫu báo cáo, 

xác nh n cho bảo vệ của giảng viên hướng dẫn. 

 Bước 3  Chương trình CMU l p danh sách phân giảng viên phản biện theo 

t ng nhóm đề tài, khoa duyệt -> trình  .Đào tạo, BG  duyệt. 

 Bước 4  Chuyển báo cáo và mẫu nh n xét đánh giá cho GV B và các thành 

viên hội đồng (chuyển cho GV B trước ít nh t 03 ngày) 

 Bước 5   rước buổi bảo vệ, GV B nộp lại các bản nh n xét đánh giá về cho 

bộ môn quản l  

 Bước 6   ổ chức bảo vệ 

i. Chủ t ch hội đồng đọc quyết đ nh thành l p hội đồng (đọc chung cho 

cả hội đồng) 

ii. M i nhóm sinh viên trình bày báo cáo (bằng slides) và chạy chương 

trình đề mô trong vòng 30 phút/ nhóm 

iii. Các thành viên trong hội đồng đặt câu h i, nh n xét góp   

iv. Các nhóm khác h i, nh n xét 

v. Các sinh viên trả lời các câu h i của hội đồng 

vi.  ội đồng đặt câu h i bổ sung, trao đổi 

vii.  hư k  làm nhiệm vụ ghi lại các câu h i, góp  , nh n xét, và trả lời của 

 V vào biên bản bảo vệ; toàn bộ hoạt động h i đáp, trao đổi được thực 

hiện trong v ng 45 đến 60 phút 

viii. Các thành viên hội đồng cho điểm vào phiếu đánh giá 

ix. Kết thúc  

Kết thúc một đợt bảo vệ (cuối buổi hoặc cuối ngày) hội đồng s  công bố điểm 

số cuối cùng cho t ng sinh viên. 

 

Các công việc sau khi bảo vệ xong yêu cầu sinh viên phải làm 

a.  inh viên lên Khoa l y biên bản góp   và yêu cầu chỉnh sửa về nhà chỉnh sửa 

theo đúng yêu cầu của biên bản hội đồng 

b. In 01 bộ hồ sơ hoàn thiện, 01 CD đầy đủ nội dung đã chỉnh sửa, chương trình, 

slides nộp lại cho bộ môn quản l  kiểm tra lần cuối. 

c. K  xác nh n nếu đã hoàn t t các yêu cầu chỉnh sửa 

d.  oàn t t báo cáo  
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7.   u cầu c ung  ố  vớ  SV v  GV 

 Sinh viên 

-  ghiêm túc thực hiện đúng yêu cầu của Khoa, yêu cầu và qui đ nh của nơi 

thực t p (nếu có) 

-  hực hiện theo đúng qui trình đã chọn 

- M i tháng Khoa s  họp toàn bộ các nhóm 1 lần vào ngày cuối tuần của tuần 

cuối tháng/ hoặc đầu tháng 

- Nhóm sinh viên phải làm việc với giảng viên hướng dẫn ít nh t 2giờ/tuần, có 

k  xác nh n của giảng viên hướng dẫn. 

- M i nhóm đăng k  làm việc tại  h ng Capstone ít nh t 3 buổi/tuần, đây là yêu 

cầu bắt buộc đối với các nhóm không được các doanh nghiệp tuyển dụng thực 

t p. 

 

 Đố  vớ  g ảng v  n  ướng d n 

- Giảng viên hướng dẫn phải nắm rõ quy trình phát triển phần mềm, hoặc quy 

trình xây dựng mô hình công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp. 

-  hực hiện hướng dẫn  V thực t p và viết báo cáo đúng kế hoạch, tiến độ và 

yêu cầu của Chương trình CMU; 

- Báo cáo kết quả hướng dẫn và kết quả thực hiện của  V, tiến độ thực hiện, viết 

báo cáo cho Chương trình CMU đ nh kỳ 2tuần/lần; 

-  hải có l ch để làm việc với sinh viên ít nh t 2 giờ/tuần tại  h ng Capstone 

hoặc tại ph ng họp của Khoa Đào tạo Quốc tế. 

- Có trên 2 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành, hướng dẫn t n tình, 

nghiêm túc. 

-  uỳ theo trình độ và kinh nghiệm của t ng giảng viên mà số lượng đề tài được 

phép hướng dẫn tối thiểu là 1 và 2 nhóm. 

- Giảng viên phải đến cơ quan (nơi mà sinh viên do mình hướng dẫn đang tham 

gia thực tập) ít nhất là 2 lần/nhóm. 

 

8. Dan  s c  c n bộ  ướng d n (d  k ến) 
Dan  s c   ướng d n  apstone 2- Đạ   ọc 

 

STT Mentor 1 Mentor 2 

1 Lê Hoàng Hùng  guyễn Đức M n 

2  guyễn Đức M n  ê  hước Đạt 

3  guyễn  h   hanh  âm  guyễn  rần  rung  iếu 

4  guyễn  h  Anh Đào  guyễn Mạnh Đức 

5  guyễn Đăng Quang  uy   
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6  guyễn Minh  h t   

7 Võ Văn  ường   rương Đình  uy 

8  han Văn  ơn  guyễn Mạnh Đức 

9  rương  iến Vũ  guyễn Minh  hắng 

10 Đặng  gọc  rung Bùi Văn Vượng 

11  rần Kim  anh  guyễn  h   hanh  huỷ 

12  guyễn   n  hu n  r nh  ử  rường  hi 

13  ồ  iến  ung   

14  rần  h   uệ Chi  rương Đình  uy 

 

 

Dan  s c   ướng d n  apstone –  ao  ẳng 

 

STT Mentor 1 Mentor 2 

1  rần Kim  anh 

 guyễn  r nh  rùng 

Dương 

2 Võ Văn  ường   

3 N.T Thanh Tâm  guyễn  h  Bảo  rang 

4  uỳnh Bá Diệu Bùi Văn Vượng 

5  guyễn Đức M n   

6  guyễn  h  Minh  hi   

7  guyễn  hanh  rung  guyễn  h  Anh Đào 

 

 

9. Danh sách sinh viên  ủ   ều k ện l m  apstone và xét tạm g ao 

Danh sách kèm theo 

 

10. Danh sách qui trình 

STT. 

V ết 

Tắt Tên Quy Trình Ghi chú 

1 WAT WaterFall win-win Model Qui trình thác nước 

2 RUP Rational Unified Process Qui trình hợp nh t  

3 PRO Prototyping Model Mô hình tạo mẫu 

4 XPM eXtreme Programming Model   p trình cực đoan 

5 SCR Scrum Model Qui trình Scrum 

6 TSP Team Software Process Qui trình phần mềm nhóm 
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11. Dan  s c   ề t   t am k ảo 

STT T n Đề tài 

1.  Xây dựng hệ thống quản lý giao việc Khoa Đ Q  (*) 

2.  Xây dựng mô hình Bán hàng trực tuyến B2C, B2B 

3.  Xây dựng hệ thống quản l  và giám sát đề tài K    Đ  Duy  ân (*) 

4.  Xây dựng hệ thống quản lý L ch học cho Sinh viên 

5.  

(Ứng dụng công nghệ WEBGIS) xây dựng website cung c p thông tin nhà đ t 

trên đ a bàn Đà  ẵng 

6.  Trắc nghiệm sở thích, năng lực để hướng nghiệp cho học sinh 

7.  Xây dựng website Mạng xã hội ảo 

8.  Xây dựng Game: ABC - trên nền Android, iOS hoặc Windows Phone 7 

9.  Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến 

10.  Tích hợp hệ thống đ nh v  GPS vào phần mềm 

11.  
Xây dựng phần mềm quản lý nhóm danh bạ điện thoại trên smartphone (iOS, 

Android) 

12.  
Phân tích Source Code và các giải pháp nâng cao k  thu t viết mã (Code 

Optimization Secure Coding) – hướng testing 

13.  

Feasibility study of application and implementation of customer relationship 

management (CRM) in hotel industry 

14.  

Food safety website  

Need students to contribute ideas, designs, and implementation on a website to engage citizens in food 
safety control. Via this website, citizens/tourists can report food safety incidents they may have, or 
check restaurants for food safety certificates 

15.  

Traffic website  

Similar to project above, students can help to develop a website via which citizens can report 
traffic status and contribute ideas on traffic infrastructure planning and development 

16.  Xây dựng phần mềm  Xác đ nh thông tin đồ v t bằng Camera - nền tảng Android 

17.  Triển khai giải pháp ERP và phát triển thêm mô đun tích hợp 

18.  Light of Life Event Management System 

19.  IBM Innovations - 2D Barcodes 

20.  Web Career Center 

    

 

 

Dan  s c   ề t   t am k ảo bằng t ếng  n  

STT Tên d  án 

1 Business Performance Reporting  

2 Case Management for Government Agencies  

3  Classroom Management  

4  Clinical Trial Initiation and Management  

5  Competitive Analysis Web Site  

6  Discussion Forum website  

7  Disputed Invoice Management  

8  Employee Training Scheduling and Materials  

9  Equity Research Management  
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10  Integrated Marketing Campaign Tracking  

11  Manufacturing Process Managements  

12  Product and Marketing Requirements Planning  

13  Request for Proposal Software  

14  Sports League Management  

15  Absence Request and Vacation Schedule Management  

16  Budgeting and Tracking Multiple Projects  

17  Bug Database Management  

18  Call Center Management Software  

19  Change Request Management  

20  Compliance Process Support Site  

21  Contacts Management Software  

22  Document Library and Review  

23  Event Planning and Management  

24  Expense Reimbursement and Approval  

25  Help Desk and Ticket Management  

26  Inventory Tracking  

27  I T Team Workspace  

28  Job Requisition and Interview Management  

29  Knowledge Base  

30  Lending Library  

31  Physical Asset Tracking and Management  

32  Project Tracking Workspace  

33  Shopping Cart  

34  Knowledge Base  

35  Lending Library  

36  Physical Asset Tracking and Management  

37  Project Tracking Workspace  

38  Room and Equipment Reservations  

39  Sales Lead Pipeline  

40  Yellow Pages & Business Directory  

41  Time & Billing  

42  Class Room Management  

43  Expense Report Database  

44  Sales Contact Management Database  

45  Inventory Management Database  

46  Issue Database  

47  Event Management Database  

48  Service Call Management Database  

49  Accounting Ledger Database  

50  Asset Tracking Database  

51  Cycle Factory Works Management  

52  Sales Corporation Management  

53  Business Directory  

54  Education Directory  
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55  Dental Clinic Management  

56  Fund Raising Management  

57  Clinic/ Health Management  

58  Cable Management System  

59  Survey Creation and Analytics  

60  Museum Management System  

61  Multi-Level Marketing System  

62  Learning Management System  

63  Knowledge Management System  

64  Missing Person Site  

65  Disaster Management Site  

66  Job Management Site  

67  Financial Portfolio Management  

68  Market Research Management  

69  Order Management System  

70  Point of Sale  

71  Advertisement /Banner Management and Analy 

72  Export Management System  

73  Invoice Management  

74  Recruitment Management System  

75  Articles / Blog / Wiki Web site  

76  Online Planner  

77  Mock Tests and Examination Management  

78  Examination System  

79  Practice Test Management 

80  Asset Management System  

81  Travel Agency System 

82  Placement Management System 

83  Polls Management  

84  Customer Management  

85  Project Management System 

86  Network Marketing System  

87  Yoga Health Care Management  

88  Personal Finance Management System  

89  Real Estate Management System  

90  Stock Mutual Funds Management  

91  Careers and Employment Management System  

92  Music Albums Management System  

93  Classified Ads Managements  

94  Property Management System  

95  Sales & Retail Management  

96  Dating Site  

97  Hotel Management System  

98  Search Engine  

99  Online News Paper Site  
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100  Image Gallery  

101  Staffing and Human Capital Management  

102  Address Book  

103  Inventory Management System  

104  Newspaper Classifieds  

105  Hostel Management  

106  Music , Lyrics Website  

107  Wildlife Safari Trip Management  

108  Wildlife Sanctuary Management  

109  Wild life Flora and Fauna Statistics Management  

110  Animal Hospital Management  

111  Zoo Management System  

112  Agro-Forestry Management System  

113  Bus Depot Management System  

114  Even t Management System  

115  Clinical Research Management System  

116  Food Technology Management System  

117  Circus Management System  

118 Resort Management System  

119 Bugs/Issues Management System  

120 Life /Motor Insurance Management System  

121 Exam Scheduler  

122 Ad Campaign Management System  

123 Internet Banking Management System  

124 Ad Agency Management System  

125 Vechical Traffic Management System  

126  Web Traffic Analytics Management System  

127 Solid Waste Management System  

128 Peer-To –Peer File Sharing System  

129 Chat Application  

130 Crisis Management System  

131 Disaster Management System  

132 Document Management System  

133 Security Threats Evolution Software  

134 Digital Rights Management System  

135 Games ,Single , Multi-Player  

136 Content /Document Management System  

137 Archaeological Survey Management System  

138 Market Research Management System  

139 Crime Management System  

140 Jail/Prison management System  

141 Telephone Traffic Monitoring Management System  

142 School Drop Out Statistics and Analytics System  

143 Lost & Found Management System  

144 Online Tutorials Management System  
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145 Bulk Sms Application  

146 Criminal Records management System  

147 Email Campaign Management System  

148 Political Campaign Management System  

149 Skill Competence and Mapping Application  

150 Ontology based Web Crawler  

    

 

12. Dan  s c  p ân công g ảng v  n vớ  n óm 

Danh sách kèm theo 

 

Ghi chú:  

-  Quy trình và đề tài đối với từng nhóm sẽ được giảng viên hướng dẫn nhóm đó chọn. 

- Tất cả yêu cầu về hồ sơ dự án, qui định về định dạng tài liệu,.. chương trình CMU sẽ cung 

cấp chi tiết ở tuần đầu của dự án. 

  

Đ  N ng, ng y  25   t  ng  2    năm 2013 

 HO  ĐÀO T O QUỐ  T   HƯƠNG TRÌNH  CMU 

P ó Trưởng   oa 

 

 

T s. Nguyễn Đức Mận T S. Võ Văn Lường 

 

 

 

 HI U TRƯỞNG (duyệt)  

 

 


