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NỘI DUNG 

1. GIỚI THIỆU CHUNG  

2. CHỨC NĂNG LMS - DUT 
1) Quản lý hồ sơ cá nhân  

2) Tổ chức và quản lý các hoạt động của sinh viên 

3) Tổ chức và quản lý các hoạt động của khóa học 

4) Sao lưu và phục hồi dữ liệu  

5) Quản lý Gói SCORM 

6) Quản lý ngân hàng đề thi – câu hỏi 

3. PHẦN MỀM SOẠN THẢO BÀI GIẢNG 
 



MÔ TẢ CHUNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 

 Learning – Sinh viên: 

 phân phối đến người học. 

 Management – Giảng viên: 

 Quản lý các khóa học trực tuyến. 

 Sắp xếp, phân loại hay đánh giá các khóa học.  

 System  - Admin: 

 Là một hệ thống và người ta dùng hệ thống này để quản lý các khóa 

học/ chương trình đào tạo. 

LMS là tổ hợp gồm 3 từ riêng lẻ:  

Learning, Management và System. 



Hệ thống tương tác cho người học – SINH VIÊN 

Hệ thống tương tác cho người dạy – GIẢNG VIÊN 

Số lượng CBVC: > 600 

Số lượng SV: > 27,000 

http://lms1.dut.udn.vn:8082 



NỘI DUNG 

 CHỨC NĂNG LMS - DUT 
 Đăng nhập hệ thống 

 Quản lý hồ sơ cá nhân  

 Tổ chức và quản lý các hoạt động của sinh viên 

 Tổ chức và quản lý các hoạt động của khóa học 

 Sao lưu và phục hồi  
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 Quản lý Gói SCORM 



ĐĂNG NHẬP 

Chú ý: 

- giảng viên nên thay đổi mật 

khẩu 

- Nếu quên mật khẩu thì vào trang 

http://cb.dut.udn.vn để báo 

Đường dẫn: http://lms1.dut.udn.vn:8082 

Chọn mục Đăng nhập từ phía trên gốc phải của hệ thống LMS. 
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2.2 QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁ NHÂN   

Chọn menu gốc trên phía bên phải  Chọn mục Tùy chọn  

1. Sửa Hồ sơ cá nhân 

 Click sửa hồ sơ  thay đổi các thông tin  Cập nhật hồ sơ 

2. Đổi mật khẩu 

3. Ngôn ngữ 

4. Xem các bài viết cá nhân đã đăng trên diễn đàn 

5. Xem và gửi tin nhắn cho sinh viên  
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2.3 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA SINH VIÊN 

2.3.1 Quản lý danh sách sinh viên của lớp học phần 

1. Chọn học phần cần điểu chỉnh. 

2. Chọn Quản trị khóa học (Menu trái, phía dưới). 

3. Chọn thành viên  Chọn người dùng đã ghi danh. 

Chọn Enrol Users: Giảng viên có thể quản lý:  

 + Thêm Giảng viên trợ giảng. 

 + Thêm các sinh viên trong lớp học phần 



2.3 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA SINH VIÊN 

2.3.2 Quản lý điểm và nhập điểm của các sinh viên 

1. Vào Quản trị khóa học  Điểm số: 

2. Vào Quản trị điểm số (Grade Administrator)   
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2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

Chức năng này: 
- Cho phép giảng viên quản lý toàn bộ nội dung của học phần 

Chế độ chỉnh sửa nằm phía trên gốc phải màn hình 



2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

2.4.1 Quản lý tiêu đề tuần Chú ý: Các học phần của hệ thống LMS-DUT 

được tạo ra mặc định là 15 tuần và trùng khớp 

với các tuần sinh hoạt của Nhà trường. 

1. Bật chế đọ chỉnh sửa   Chọn tuần cần điều chỉnh  Edit Week 

2. Bỏ dấu Check tại  “Dùng tên phiên mặc định”  Nhập nội dung điều chỉnh  Lưu 

những thay đổi 



2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

2.4.1 Quản lý các hoạt động và tài nguyên của học phần 
Đây được xem là chức năng quang trọng nhất của hệ thống LMS, để thực hiện 

chức năng này, trước tiến chúng ta chọn mục thêm hoạt động và tài nguyên. 

Các hoạt động Các tài nguyên 



2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

2.4.1 Quản lý các hoạt động và tài nguyên của học phần 

1. BÀI THI 
Chức năng cho phép Giảng viên: 

- Tạo câu hỏi nhiều lựa chọn, tìm câu trả lời phù hợp, câu hỏi trả lời ngắn và số. 

- Thời gian thi và kết thúc bài thi 

Bật chế độ Chỉnh sửa -> Chọn Thêm hoạt động hoặc tài nguyên  



2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

2.4.1 Quản lý các hoạt động và tài nguyên của học phần 

2. QUẢN LÝ BÀI TẬP (ASSIGNMENT) 

Hoạt động Bài tập cho phép giảng viên giao bài tập cho sinh viên. Giảng viên thiết lập hình 

thức của bài tập: sinh viên làm trực tuyến, sinh viên làm ở nhà sau đó nộp bài tập bằng 

cách tải file lên (file văn bản, hình ảnh, âm thanh, video…), sinh viên bình luận trực tiếp. 



2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

2.4.1 Quản lý các hoạt động và tài nguyên của học phần 

3. CHOICE (BẢNG TỪ) 

 Các giảng viên có thể tạo một câu hỏi và một số các lựa chọn cho 

sinh viên; các kết quả được gửi lên để sinh viên xem. Sử dụng module này để 

thực hiện các cuộc điều tra nhanh chóng về vấn đề cần quan tâm.  

4. CHAT (BÀI HỌC) 

 Cho phép trao đổi thông tin thời gian thực đồng bộ giữa 
các sinh viên. 

5. CÁC DIỄN ĐÀN - FORUM 

 Các cuộc thảo luận được phân chia chủ đề cho phép trao đổi nhóm 

bất đồng bộ chia sẻ vấn đề cần quan tâm.  

 Sự tham gia trong các diễn đàn có thể là một phần của việc học tập, 

giúp các sinh viên xác định và phát triển sự hiểu biết về vấn đề quan tâm.  



2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

2.4.1 Quản lý các hoạt động và tài nguyên của học phần 

6. GÓI SCORM 

SCORM là tập hợp các tập tin được đóng gói theo một tiêu chuẩn 

thống nhất cho các đối tượng học tập. Các mô-đun hoạt động SCORM 

cho phép gói SCORM tải lên như một tập tin .zip và thêm vào học phần.  

Nội dung của gói SCORM thường được hiển thị trên nhiều trang, điều 

hướng giữa các trang.  

Xem phần Phụ lục để tạo Gói SCORM 4.3 (Trang 27). 



2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

2.4.2 Quản lý các TÀI NGUYÊN và tài nguyên của học phần 

1. Thêm sách, giáo trình (Book) 

2. Thêm file 

3. Thêm 1 thư mục 

4. Thêm 1 trang (page) 

5. Thêm 1 nhãn (Label) 

6. Thêm 1 liên kết (URL) 

Bật chế độ Chỉnh sửa -> Chọn Thêm hoạt động hoặc tài nguyên  



2.4 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA KHÓA HỌC 

2.4.1 Quản lý các TÀI NGUYÊN và tài nguyên của học phần 1 
2 

3 

Ví dụ quản lý file 



2.6 SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI 

2.6.1 Sao lưu dữ liệu 

Giảng viên có thể sao lưu lại nội dung các hoạt động, tài nguyên của khóa học 

thành File để lưu trữ 

Vào Quản trị khóa học  Sao lưu 

Chú ý: Sao lưu cho học phần nào thì chọn học phần đó sau đó chọn sao lưu 



2.6 SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI 

2.6.2 Phục hồi dữ liệu 

Giảng viên có thể phục hồi khóa học từ file đã sao lưu trước đó 

Vào Quản trị khóa học  Phục hồi 

Chú ý: Phục hồi cho học phần nào thì chọn học phần đó sau đó chọn sao lưu 



2.6 SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI 

2.6.3 Nhập liệu 

Chức năng này sẽ giúp Giảng viên chuyển học phần này sang học phần khác 

1. Vào Quản trị khóa học 

2. Chọn Nhập dữ liệu 

Chú ý: Chọn môn học phần muốn chuyễn  



2.6 QUẢN LÝ GÓI SCORM 

Bước 1: Chọn học phần cần dạy (Cầu trúc dữ 

liệu)  Bật chế độ chỉnh sửa. 

Bước 2:  Chọn vị trí cần đưa nội dung vào 

(Chương 1)  Thêm hoạt động hoặc tài 

nguyên. 

Bước 3: Chọn Gói SCORM  Thêm 



2.6 QUẢN LÝ GÓI SCORM 

Bước 4: Nhập nội dung (Nội dung Chương 1)  Chọn gói SCORM (Package file) 

Bước 5: Upload file  Đính kèm 

Bước 6: Chọn ví trí lưu gói SCORM  Open 



2.6 QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI – CÂU 

HỎI 

Bước 1: Chọn Quản trị khóa học => Chọn ngân hang câu hỏi 

2.6.1 Quản lý ngân hang đề thi 

Bước 2: Chọn Đề thi (Quiz) sau đó chọn Thêm (add) 



2.6 QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI – CÂU 

HỎI 

Bước 1: Chọn thêm tài nguyên hoặc hoạt động trong khóa học 

Bước 2: Chọn Đề thi (Quiz) sau đó chọn Thêm (add) 

2.6.1 Quản lý câu hỏi (Đề thi) 

Xem phụ lục 4.3 



THỰC HÀNH 

1. Thay đổi thông tin người sử dụng 

2. Tạo khóa học điện tử gồm các chức năng 

1. Các chương theo giáo trình môn học 

2. Tạo file để Sinh viên có thể Download tài liệu 

3. Tạo bài kiểm tra  giữa kỳ có 5 câu hỏi trắc nghiệm 

4. Sao lưu dữ liệu của lớp học phần này sang lớp khác 

3. Thêm giáo viên trợ giảng và sinh viên vào hoc phần 



THẢO LUẬN 


