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NukeViet là gì ?

•

Là một phần mềm.
–

Phát triển các website, cổng thông tin, trang thương mại
điện tử...

–
•

Phát triển như các ứng dụng/phần mềm trên nền web.

NukeViet là một mã nguồn mở của người Việt.
–

Do VinaDes phát triển chính, làm chủ công nghệ sử dụng.

–

Là sản phẩm xây dựng từ sự khát khao và trí tuệ cộng
đồng 31.000 thành viên.

Những kết quả

•

Uớc tính 10.000 website đang sử dụng
– Với hàng triệu lượt người đang được phục vụ.

•

Hơn 31.000 thành viên ~ 16 lập trình viên chính ~ 50 cty
sử dụng
– Tham gia thảo luận, đóng góp ý tưởng.
– Thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm.
– Gia công, cung cấp sản phẩm và dịch vụ ...

•

Gần 40 phiên bản phát hành ~ Trên 200.000 lượt tải về

Khuyến khích sử dụng
Được Bộ giáo dục khuyến khích sử dụng
Là CMS nguồn mở duy nhất của Việt Nam nằm trong danh
mục các sản phẩm phần mềm nguồn mở được khuyến khích
sử dụng tại thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2011
Giải 3 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, khối sản phẩm
đã ứng dụng rộng rãi (không có giải nhất, nhì).

Các điểm ưu việt

-

Sản phẩm thuần Việt 100%, dễ quản trị, dễ sử dụng.

-

Đa ngôn ngữ, đa giao diện, cài đặt và thay đổi dễ dàng.

-

Tương thích với nhiều trình duyệt

- Hỗ trợ các công cụ SEO
-

Bảo mật cao, phân quyền linh hoạt.

-

Khả năng nâng cấp và mở rộng dễ dàng.

-

Cộng đồng người sử dụng Việt Nam đông đảo.

-

Sẵn sàng cung cấp website tự động qua NukeViet SaaS

Nền tảng công nghệ

Version 5.2

Version 5

and more...

Nền tảng công nghệ

●

PDO để kết nối CSDL (MySQL, Oracle ...), có cơ chế cache
lại các câu truy vấn nhiều.

●

Xtemplate chuyển kết quả từ php ra html

●

Bootstrap để hiển thị trên trình duyệt

●

Jquery để xử lý Javascript

●

Ckeditor làm trình soạn thảo

●

Hoạt động trên máy chủ PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Kiến trúc hệ thống

Các module hệ thống

●

Users: Quản lý tài khoản, phân quyền theo nhóm thành viên. Tài
khoản quản trị quản lý tại module authors.

●

Module: quản lý các module chạy trên hệ thống.

●

Theme: quản lý giao diện, block.

●

Upload: Quản lý các file người dùng tải lên.

●

Extensions: Quản lý cài đặt các ứng dụng từ kho ứng dụng.

●

Các module chính: News, laws, download, organs.

An ninh bảo mật

●

Tường lửa Admin bảo vệ bằng mật khẩu và IP.

●

Bộ lọc IP cấm và bộ lọc file cấm.

●

Bộ lọc dữ liệu.

●

Kiểm soát máy chủ tìm kiếm.

●

Chống Spam bằng Captcha.

●

Chống lụt dữ liệu sử dụng các công thức kép...

●

Kiểm tra và chặn các máy tính dùng proxy, referer...

●

Backup CSDL tự động

● Chức năng Anti CSRF

Các tính năng khác
●

Quản lý và kiểm soát lỗi.

●

Tương thích sẵn PHPBB, VBB.

●

Hỗ trợ đăng nhập Oauth (Facebook, Google...).

●

Trình soạn thảo tích hợp sẵn

●

Hỗ trợ gửi mail: SMTP, Linux Mail, PHPmail

●

Hỗ trợ FTP xử lý các chức năng cài đặt, đóng gói tự động.

●

Hỗ trợ Cronjob, xây dựng các tác vụ tự động theo lịch

●

Hỗ trợ lấy thông tin hệ thống phục vụ lập trình.

●

Hệ thống quản lý tệp tin độc lập, xử lý ảnh.

Hướng phát triển

•

Trở thành phần mềm trên nền web (Web-based Software).

•

Tương thích nhiều hơn với mọi loại thiết bị di động.

•

Định hướng phát triển phần mềm như một dịch vụ (Software
as a Service).

•

Xây dựng các lớp học đào tạo người dùng.

•

Đưa vào các cơ sở giáo dục để đào tạo chuyên nghiệp.

•

Mở rộng xây dựng và ứng dụng trong khối nhà nước.

Công cụ phát triển

●

IDE sử dụng eclipse for PHP (Windows, Linux, Mac)

●

Lưu trữ code trên https://github.com/nukeviet/

●

Module xây dựng tự động các chức năng (Sinh code tự động)

Phát triển ứng dụng

●

Module sẽ sử dụng các tính năng của hệ thống, nên việc phát
sinh code rất ít, nên sẽ dễ bảo trì, phát triển, nâng cấp...

●

Module xây dựng tự động các chức năng (Sinh code tự động),
giảm thời gian tạo các form.

●

Xây dựng CSDL

●

HTML 5 & CSS3, với framework Bootstrap.
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