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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tỉnh Vĩnh Long hiện nay về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động quản lý nhà nước nhận thấy các phần mềm chuyên 

ngành chưa được liên thông với nhau chỉ dừng lại dạng kết nối mạng 

WAN để gửi/nhận văn bản điều hành tác nghiệp, dữ liệu chồng chéo 

ở nhiều nơi, chưa thống nhất, ứng dụng còn rời rác, chưa khai thác 

được những dữ liệu sẵn có để phục vụ cho những ứng dụng khác. 

Theo số liệu báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin năm 

2016 của các Sở/Ban/Ngành trong tỉnh Vĩnh Long cho thấy mỗi cơ 

quan ứng dụng nhiều phần mềm có lưu trữ nhiều dữ liệu giống nhau, 

cụ thể Phần mềm quản lý công chức được ứng dụng nhiều nơi như: 

Sở Giao Thông – Vận tải, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ; 

Phần mềm quản lý công tác thanh/kiểm tra (quản lý thông tin về 

thanh/kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh) ứng dụng tại Sở 

Thông tin và Truyền Thông, Sở Khoa học và Công nghệ; Phần mềm 

quản lý doanh nghiệp (quản lý thông tin mã số thuế, mã số doanh 

nghiệp, ..) ứng dụng tại Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, các 

phần mềm trên được triển khai nhiều công nghệ khác nhau, phát triển 

bởi nhiều loại ngôn ngữ khác nhau (C++, C#, PHP, …), dữ liệu được 

tổ chức với nhiều hệ quản trị dữ liệu khác nhau (MySQL, SQL 

Server, Oracle, …) nên không thể truy xuất lẫn nhau, tuy hạ tầng kết 

nối mạng ở các Sở/Ban/Ngành, Huyện/Thị/Thành được thông suốt. 

Và từ năm 2015 đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã 

triển khai phần mềm quản lý công chức cho Sở/Ban/Ngành và 

Huyện/Thị/Thành để quản lý thông tin 22.757 công chức toàn Tỉnh. 

Điều này dẫn đến sự trùng lắp ứng dụng nhưng không thống nhất 

dùng chung một ứng dụng do mỗi phần mềm có nhiều chức năng hỗ 
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trợ riêng, đối với phần mềm quản lý công chức của Tỉnh nhằm mục 

đích quản lý thông tin, không hỗ trợ xử lý số liệu phục vụ thống kê, 

báo cáo tự động như: Thống kê danh sách công chức đến đợt tăng 

lương trước hạn dựa trên thành tích, tăng lương định kỳ; …Trong 

khi, phần mềm quản lý công chức ở các Sở/Ban/Ngành thực hiện có 

hỗ trơ những chức năng đó. Vì vậy việc cập nhật thông tin liên quan 

đến công chức phải tiến hành cập nhật trên 2 phần mềm gây tốn kém 

thời gian, chi phí nhập liệu và dữ liệu không đảm bảo thống nhất. 

Mặt khác, các dữ liệu này chỉ được sử dụng ở 2 nhóm phần mềm này 

trong khi hệ thống mạng thông suốt, không tận dụng chia sẽ lẫn nhau 

để phục vụ cho các ứng dụng khác, như phục vụ cho công tác quản 

lý hộ tịch, đăng ký kết hôn, …Do vậy cần xây dựng một hạ tầng kiến 

trúc liên thông, tích hợp các ứng dụng ở các Sở/Ban/Ngành và 

Huyện/Thị Thành với nhau nhằm đảm bảo nhất quán dữ liệu, tiết 

kiệm chi phí về thời gian và tài chính, dữ liệu có thể chia sẽ lẫn nhau. 

Trên cơ sở đó, tôi đề xuất chọn đề tài luận văn cao học: “Ứng 

dụng ESB trong xây dựng hệ thống quản lý công chức tại Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long” nhằm nghiên cứu ứng dụng kiến 

thức đã học vào giải quyết bài toán thực tiễn. 

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

Đề tài nghiên cứu một số trục tích hợp ESB phổ biến hiện 

nay và xây dựng trục tích hợp ESB liên thông Phần mềm quản lý 

công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long và Phần 

mềm quản lý công chức của tỉnh Vĩnh Long. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

 Tìm hiểu về khung kiến trúc chính quyền điện tử các cấp. 

 Tìm hiểu về kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). 
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 Tìm hiểu trục liên thông ESB. 

 Nghiên cứu một số công nghệ triển khai trục tích hợp ESB. 

 Nghiên cứu trục tích hợp ESB liên thông Phần mềm quản lý 

công chức của tỉnh Vĩnh Long và Phần mềm quản lý công 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Bốn ESB phổ biến: OpenESB, Apache ServiceMix, WSO2 

ESB, Mule ESB. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu tổng quan về bốn công nghệ xây dựng trục tích 

hợp ESB. 

 Nghiên cứu công nghệ trục tích hợp Mule ESB để kết nối cơ 

sở dữ liệu: Phần mềm quản lý công chức Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Vĩnh Long và Phần mềm quản lý công chức 

tỉnh Vĩnh Long.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp lý thuyết 

 Cơ sở lý thuyết về mô hình tổ chức các cơ quan nhà nước. 

 Cơ sở lý thuyết về mô hình khung kiến trúc chính quyền điện 

tử cấp Bộ, Tỉnh và cấp Huyện. 

 Cơ sở lý thuyết 4 công nghệ xây dựng trục liên thông ESB 

phổ biến. 

 Ứng dụng mô hình trục tích hợp kết nối liên thông ứng dụng. 

4.2. Phương pháp thực nghiệm 

 Xây dựng mô hình liên thông hai cơ sở dữ liệu Phần mềm 

quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long và Phần mềm quản lý 

công chức Sở Khoa học và Công nghệ. 
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 Lập trình phương pháp nhúng trong Mule ESB bằng ngôn 

ngữ XML và ngôn ngữ Java, PHP, MySQL và SQL Server. 

 Xây dựng chương trình thử nghiệm. 

5. Dự kiến kết quả đạt được 

5.1. Về lý thuyết 

 Hiểu được 4 ESB phổ biến hiện nay để xây dựng trục tích 

hợp ESB. 

 Hiểu được ưu điểm của kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). 

 Hiểu được mô hình liên thông, chia sẽ dữ liệu trên nền tảng 

không đồng nhất thông qua trục tích hợp ESB. 

5.2. Về thực nghiệm 

 Nắm vững và vận dụng hiệu quả xây dựng trục liên thông 

Mule ESB để triển khai SOA. 

 Triển khai và xây dựng nền tảng để liên thông Phần mềm 

quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long và Phần mềm quản lý 

công chức Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng công nghệ 

trục liên thông Mule ESB. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Đề xuất giải pháp triển khai trục liên thông ESB sử dụng công 

nghệ Mule ESB. 

Áp dụng trục tích hợp liên thông Mule ESB để liên thông 2 

phần mềm có dữ liệu không đồng nhất. 

7. Bố cục của luận văn 

Mở đầu. 

Chương 1. Tổng quan đề tài. 

Chương 2. Công nghệ triển khai trục liên thông. 

Kết luận và hướng phát triển. 
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Chương 1 -   TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 

1.1. TỔNG QUAN KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

Chính phủ điện tử là Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, 

tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công 

tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. [1]. 

1.1.1. Các mô hình của Chính phủ điện tử 

1.1.1.1. Chính phủ - Công dân (G2C) 

1.1.1.2. Chính phủ - Doanh nghiệp (G2B) 

1.1.1.3. Chính phủ - Chính phủ (G2G) 

1.1.1.4. Chính phủ - Nhân viên (G2E) 

1.1.2. Lợi ích mạng lại trong việc triển khai Chính phủ điện tử 

1.1.3. Mối quan hệ phân cấp của các cơ quan hành chính 

1.1.4. Mô hình tổng thể cơ quan nhà nước các cấp 

1.1.5. Khung kiến trúc chính quyền điện tử ở địa phương 

1.1.5.1. Mục đích xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử 

1.1.5.2. Mô hình khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp Tỉnh 

1.1.5.3. Mô hình khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp 

Huyện 

1.1.6. Message Oriented Middleware (MOM) 

Giải pháp đầu tên thường được dùng cho việc tích hợp các ứng 

dụng là sử dụng một nền tảng phần mềm trung gian định hướng 

thông điệp như Hình 1.8. 

 

Hình 1.8. Tích hợp ứng dụng với MOM 



6 

Gửi thông điệp qua MOM: MOM thực hiện tốt việc chuyển 

giao thông điệp bao gồm một mạng lưới các máy chủ thông điệp. 

Một máy chủ thông điệp quản lý các hàng đợi, các chủ đề và có thể 

gửi đi. Các tuyến đường thông điệp của MOM thông qua mạng lưới 

các máy chủ và cơ chế chuyển tiếp thông điệp. Điều này có nghĩa: 

mỗi máy chủ thông điệp gửi thông điệp đến máy chủ thông điệp khác 

thông qua cơ chế định tuyến và sau đó xóa cơ chế định tuyến đối với 

thông điệp đó khi phía bên kia nhận được [16]. 

Về cơ bản, MOM là giải pháp thực hiện tốt tích hợp các ứng 

dụng, tuy nhiên điểm hạn chế duy nhất của MOM đó là chúng 

thường dựa vào các giao thức và các giao diện kết nối riêng, chuyên 

biệt. Điều này không cho phép tích hợp các ứng dụng của nhiều nhà 

cung cấp khác nhau thông qua MOM, hay nói cách khác là gặp vấn 

đề dính chặt vào nhà cung cấp (Vendor lock-in) [15]. 

1.1.7. Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) 

1.1.7.1. Khái quát về Kiến trúc hướng dịch vụ 

1.1.7.2. Lợi ích cơ bản SOA 

1.1.7.3. Thành phần kiến trúc hướng dịch vụ 

Có 3 thành phần: Cung cấp dịch vụ; dịch vụ yêu cầu, đăng ký 

dịch vụ [6] và 3 hoạt động: tìm, xuất bản, ràng buộc. 

 
Hình 1.11. Các hoạt động cơ bản của SOA 

1.1.7.4. Đặc trưng kiến trúc hướng dịch vụ 

1.1.7.5. Cơ chế kiến trúc SOA 

1.1.8. Web Service 
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1.1.9. Trục tích hợp dịch vụ (Enterprise Service Bus - ESB) 

1.1.9.1. Trục tích hợp dịch vụ 

Theo [3], ESB được định nghĩa như một sản phẩm phần mềm 

giúp cho việc phát triển tích hợp ứng dụng và cung cấp hạ tầng cần 

thiết để triển khai việc định tuyến, biên dịch và các chức năng tích 

hợp khác. Khái niệm trục tích hợp ESB này cũng chính là khái niệm 

trục liên thông; một trục tích hợp dịch vụ ESB trong mô hình kiến 

trúc hướng dịch vụ SOA là một thành phần cơ sở hạ tầng có tính 

quyết định, quan trọng trong việc liên kết các ứng dụng lại với nhau 

như thể hiện trong Hình 1.13. 

 

Hình 1.13. Mô hình kết nối ứng dụng của ESB 

1.1.9.2. Chức năng ESB 

Thực hiện kết nối nhiều ứng dụng, nâng cao khả năng liên 

thông, kết nối và sử dụng lại các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng và 

thành phần phần mềm có sẵn giúp nâng cao hiệu quả triển khai hệ 

thống đồng thời giải quyết được các vấn đề về chuẩn hóa quy trình 

nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả phục vụ 

người dân, giảm thiểu thời gian đưa các chính sách vào thực tiễn. 

1.1.9.3. Kiến trúc ESB 

ESB là sự kết hợp giữa mô hình của MOM và SOA, trong đó 

Message Broker đóng vai trò là kênh (Bus) chuyển tiếp thông tin qua 

lại giữa các ứng dụng hay các dịch vụ tích hợp. 
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1.1.9.4. Một số tính năng của ESB 

Triệu gọi (Invocation). 

Định tuyến (Routing). 

Điều chỉnh (Mediation). 

Bộ điều biến (Adapters). 

Bảo mật (Security). 

Xử lý điều phối (Process orchestration). 

1.1.9.5. Quy trình làm việc trục tích hợp ESB 

Quy trình làm việc trục tích hợp ESB bao gồm những bước 

sau [22]: 

1) Quy trình này được bắt đầu với việc một ứng dụng 

kết nối đến trục tích hợp ESB thông qua một giao 

thức và gửi một thông điệp. 

2) Thông điệp sau đó được can thiệp bởi một thành 

phần xử lý chuyên dùng để phát hiện ra giao thức 

kết nối. 

3) Sau khi tìm ra được giao thức kết nối đã được sử 

dụng, thông điệp được gửi tới một thành phần xử lý 

giao thức thích hợp. Hệ thống sẽ có một bộ vi xử lý 

giao thức tương ứng cho từng giao thức như giao 

thức HTTP, SMTP, ...  

4) Phần nội dung thông điệp sau khi được trích ra sẽ 

được gửi đến một thành phần khác gọi là phát hiện 

định dạng. Thành phần này chịu trách nhiệm xác 

định định dạng của thông điệp. 

5) Sau khi đã xác định được định dạng của thông 

điệp, thành phần phát hiện định dạng sẽ chuyển 
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tiếp thông điệp đến một thành phần thích ứng khác 

cho việc chuyển đổi đến một định dạng phổ biến. 

6) Tiếp đó, định dạng phổ biến này sẽ được chuyển 

sang một định dạng đích khác bởi một thành phần 

chuyển đổi. Định dạng đích này phụ thuộc vào 

dạng của ứng dụng đích. 

7) Thành phần chuyển đổi sau đó sẽ gửi thông điệp 

đến thành phần khởi tạo giao thức đích. Sau khi 

nhận được thông điệp, thành phần khởi tạo giao 

thức đích sẽ tạo ra giao thức cho thông điệp. 

8) Thành phần khởi tạo giao thức đích sẽ gửi thông 

điệp đến ứng dụng đích. 

1.2. KẾT CHƯƠNG 
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Chương 2 -  CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI TRỤC LIÊN THÔNG 
 

2.1. CÔNG NGHỆ OPEN ESB 

Open ESB là một hạ tầng trung gian tích hợp phân tán trên nền 

tảng Java cung cấp, hỗ trợ và chuyển đổi, định tuyến tổ chức các 

dịch vụ web và các dịch vụ không phải là web. 

2.1.1. Triển khai Open ESB 

2.1.2. Tích hợp ứng dụng Bpel trên Open ESB 

Open ESB tích hợp các dịch vụ thông qua các giao thức hỗ trợ 

như: HTTP, EMAIL, FTP. 

Giai đoạn cài đặt mô-đun 

Giai đoạn thiết kế mô-đun BPEL 

2.2. CÔNG NGHỆ APACHE SERVICEMIX 

Đây là một ESB nguồn mở được hỗ trợ bởi OSGi cung cấp các 

tính năng và chức năng của nhiều công cụ phối hợp: ActiveMQ, 

Apace Camel, Apache CXF và Karaf. 

2.2.1. Kiến trúc Apache ServiceMix 

Apache ServiceMix có 6 thành phần [18] qua hình sau: 

 

Hình 2.5. Kiến trúc Apache ServiceMix 

2.2.2. Triển khai Apache ServiceMix 

1) Tải bộ Apache Service tại địa chỉ: 

http://servicemix.apache.org/downloads.html. 

http://servicemix.apache.org/downloads.html
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2) Giải nén Apache-servicemix.zip và kích hoạt 

file ServiceMix.bat. 

2.3. CÔNG NGHỆ WSO2 ESB 

WSO2 ESB là một trong bộ thành phần của Carbon WSO2 - 

sản phẩm của Công ty WSO2 được giới thiệu vào ngày 9/2/2009. 

Vào thời điểm đó, WSO2 công bố sự ra đời của WSO2 Carbon là 

khung cộng tác SOA hoàn toàn mới của công ty dựa trên đặc tả 

OSGi với bốn sản phẩm WSO2 đầu tiên: WSO2 Web Services 

Application Server, WSO2 Enterprise Service Bus (WSO2 ESB), 

WSO2 Registry và WSO2 Business Process Server. 

2.3.1. Kiến trúc WSO2 ESB 

2.3.2. Triển khai WSO2 ESB 

2.3.3. Tích hợp WSO2 Message Broker vào WSO2 ESB 

 Thiết lập WSO2 ESB kết nối WSO2 MB. 

 Giữ nguyên giá trị Offset = 0 thì cổng truy cập qua 

https là port 9443. 

 Cho phép JMS của WSO2 ESB tương tác với Message 

Broker: Thực hiện chỉnh sửa trên thư mục của WSO2 

ESB <ESB_HOME> /repository/conf/axis2/axis2.xml, 

tại <transport receiver> như sau: 

 Gỡ bỏ chú thích (Uncomment) khối Message 

Broker. 

<!-- Uncomment this …… WSO2 MB 2.x.x -->  

<transportReceiver name="jms" 

class="org.apache.axis2.transport.jms.JMSListener"> 

… 

</transportReceiver> 

 Gỡ bỏ chú thích cho JMS tại <Transport Sender>. 

<transportSender name="jms" 

class="org.apache.axis2.transport.jms.JMSSender"/> 
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… 

</transportSender> 
 Copy 3 file jar từ <MB_HOME>/client-lib đến thư 

mục <ESB_HOME>/repository/components/lib. 

andes-client-3.1.1.jar  

geronimo-jms_1.1_spec-1.1.0.wso2v1.jar  

org.wso2.securevault-1.0.0-wso2v2.jar 
 Mở tập tin 

<ESB_HOME>/repository/conf/JNDI.properties thêm 

vào đoạn sau: 

connectionfactory.QueueConnectionFactory = 

amqp://admin:admin@clientID/carbon?brokerlist = 

‘tcp://localhost:5673’ 

connectionfactory.TopicConnectionFactory 

amqp://admin:admin@clientID/carbon?brokerlist = 

‘tcp://localhost:5673’ 

 Khởi động WSO2 ESB tại 

<ESB_HOME>/bin/wso2server.bat 

2.4. CÔNG NGHỆ MULE ESB 

Mule ESB là sản phẩm của Công ty MuleSoft, có trụ sở tại San 

Francisco. Mule ESB có tính năng tích hợp nền tảng cho phép các 

ứng dụng kết nối, trao đổi dữ liệu với nhau một cách nhanh chóng và 

dễ dàng. Nó cho phép tích hợp dễ dàng các hệ thống hiện có, bất kể 

các công nghệ khác nhau mà các ứng dụng sử dụng như JMS, Web 

Service, JDBC, HTTP, …. 

2.3.4. Kiến trúc Mule ESB 

Kiến trúc của Mule ESB gồm một số thành phần làm việc cùng 

nhau để cung cấp tất cả các tính năng mà ESB cần cung cấp. Hình 

dưới thể hiện các phần chính và cách thức chúng tương tác. 
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Hình 2.10. Thành phần Mule xử lý thông điệp gửi đến ứng dụng 

2.3.5. Thông điệp, kênh 

2.4.1.1. Khái niệm thông điệp, kênh 

2.4.1.2. Xử lý thông điệp trong Mule ESB 

Sau khi Mule ESB nhận được thông điệp từ nguồn thông điệp, 

nó sử dụng một hoặc nhiều bộ xử lý tin nhắn để xử lý thông điệp 

thông qua một luồng. 

2.3.6. Các kết nối trong Mule ESB 

Di chuyển dữ liệu là đầu mối của tích hợp. Bộ kết nối là sự trừu 

tượng của Mule ESB để gửi/nhận dữ liệu và tương tác với các API 

khác. Các phương thức vận chuyển cung cấp một giao thức kết nối 

như HTTP hoặc JMS [13]. Có các kiểu vận chuyển: 

 Truyền file. 

 Sử dụng giao thức HTTP. 

 Sử dụng truyền thông điệp JMS. 

 Tương tác với Email Server. 

 Tương tác với Ftp Server: 

 Tương tác với Database: 

2.5. KẾT CHƯƠNG 
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Chương 3 -  THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ESB 

3.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN 

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang ứng dụng phần mềm quản lý 

công chức nhằm quản lý thông tin công chức toàn tỉnh Vĩnh Long 

theo Biểu mẫu 2C. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã và 

đang sử dụng rất hiệu quả phần mềm quản lý công chức nhằm quản 

lý công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đến lưu trữ trùng 

lắp thông tin công chức trên hai phần mềm, không đảm bảo nhất 

quán, tiêu tốn nhiều thời gian do phải cập nhật dữ liệu hai phần mềm. 

Trong những năm trở lại đây, nhiều công nghệ được triển 

khai theo nền tảng hướng dịch vụ, thuận lợi xây dựng mô hình tích 

hợp dịch vụ từ xa nhằm liên kết, tích hợp, chia sẽ, liên thông thống 

nhất dữ liệu các phần mềm. Trong đó, xây dựng trục tích hợp ESB 

(Enterpriser Service Bus) được ứng dụng rộng rãi. 

3.2. PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG 

3.2.1. Website Quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long 

3.2.1.1. Chức năng hệ thống 

- Quản lý thông tin công chức tỉnh Vĩnh Long. 

- Truy xuất thống kê, báo cáo theo tiêu chí kết hợp. 

3.2.1.2. Cơ sở dữ liệu 

      Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. 

3.2.1.3. Ngôn ngữ phát triển ứng dụng 

       Sử dụng ngôn ngữ PHP. 

3.2.1.4. Dịch vụ máy chủ Web Server 

       Bộ Xampp (Apache). 

3.2.2. Website Quản lý công chức Sở Khoa học và Công nghệ 

3.2.2.1. Chức năng hệ thống 

- Quản lý thông tin công chức. 

- Hỗ trợ quản lý lương công chức: Báo cáo danh sách 

công chức đến đợt xét nâng lương; Báo cáo nâng 

lương thường xuyên; … 
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3.2.2.2. Cơ sở dữ liệu 

Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. 

3.2.2.3. Ngôn ngữ phát triển ứng dụng 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. 

3.2.2.4. Dịch vụ máy chủ Web Server 

Bộ dịch vụ máy chủ IIS. 

3.3. THIẾT KẾ MÔ HÌNH LIÊN THÔNG HAI ỨNG DỤNG 

Hệ thống máy chủ phần mềm quản lý công chức tỉnh Vĩnh 

Long đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Vĩnh Long và Hệ thống 

máy chủ phần mềm quản lý công chức Sở Khoa học và Công nghệ 

đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ. 

Để triển khai hệ thống Mule ESB liên thông hai phần mềm 

cần xây dựng triển khai máy chủ Mule ESB thực hiện chức năng liên 

thông, tích hợp kết hợp máy chủ thông điệp ActiveMQ Server. 

 
Hình 3.1. Sơ đồ Mule ESB liên thông hai ứng dụng 

3.4. MÔ HÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG MULE ESB 

Mô hình liên thông dữ liệu ứng dụng phần mềm quản lý công 

chức tỉnh Vĩnh Long và phần mềm quản lý công chức Sở Khoa học 

và Công nghệ sử dụng công nghệ Mule ESB: 

Luồng 1: 

1) Web Service 

(http://localhost:9765/services/dataServiceQLCC?wsdl) 

của phần mềm quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long gửi dữ 

liệu lên Mule ESB. 
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2) Tách dữ liệu để lấy các trường cần gửi đến đích. 

3) Gửi gói dữ liệu gồm trường dữ liệu thông tin công chức 

đến ActiveMQ (thông điệp đặt tên là: Queue_QLCC). 

4) Tách dữ liệu để lấy các trường thời gian. 

5) Gửi gói dữ liệu gồm 1 trường thời gian đến (thông điệp 

đặt tên là: Queue_QLCC1). 

Luồng 2: Mule ESB thực hiện kết nối ActiveMQ Server để 

lấy thông điệp Queue_QLCC1 và gửi đến Web Service tại địa chỉ: 

http://localhost:9765/services/dataServiceQLCC?wsdl. 

Luồng 3: Mule ESB thực hiện kết nối ActiveMQ Server để 

lấy thông điệp Queue_QLCC và gửi đến Web Service tại địa chỉ: 

http://localhost:8080/QlccWS/services/QlccWSSkhcn?wsdl. 

 
Hình 3.2. Xử lý luồng thông điệp trong Mule ESB 

3.5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

Hạ tầng gồm 4 máy chủ (trong đó, 2 máy chủ đầu tư mới 

(máy chủ Mule ESB và máy chủ ActiveMQ); 2 máy chủ là hạ tầng 

cũ (Host Web phần mềm quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long và Host 

Web phần mềm quản lý công chức Sở Khoa học và Công nghệ)): 
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 Máy chủ Mule ESB: Cài đặt Mule ESB. 

 Máy chủ ActiveMQ: Cài đặt ActiveMQ Server. 

 Máy chủ ứng dụng phần mềm quản lý công chức tỉnh 

Vĩnh Long và máy chủ này cũng thực hiện chức năng 

công bố Web Service. 

 Máy chủ ứng dụng phần mềm quản lý công chức Sở 

Khoa học và Công nghệ và máy chủ này cũng thực hiện 

chức năng công bố Web Service. 

Sơ đồ mạng tổ chức hệ thống ứng dụng: 

 
Hình 3.3. Sơ đồ triển khai hệ thống ứng dụng Mule ESB 

3.6. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG 

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn sẽ ứng dụng trục tích 

hợp sử dụng công nghệ Mule ESB kết hợp công nghệ xử lý hàng đợi 

ActiveMQ thực hiện chức năng chuyển 10 trường dữ liệu từ bảng dữ 

liệu thông tin công chức tỉnh Vĩnh Long (ứng dụng 1) vào bảng dữ 

liệu của phần mềm quản lý công chức Sở Khoa học và Công nghệ 

(ứng dụng 2). Cụ thể: 
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Bước 1: Xây dựng mô phỏng phần mềm quản lý công chức 

tỉnh Vĩnh Long gồm 1 Form cập nhật thông tin công chức gồm 10 

trường dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 

Bước 2: Để Web Service nhận biết có dữ liệu được thêm mới 

vào bảng dữ liệu công chức của cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý 

công chức tỉnh Vĩnh Long, Web Service thực hiện so sánh trường dữ 

liệu thời gian trong bảng công chức với trường dữ liệu thời gian của 

bảng tạm (mốc thời gian). 

Bước 3: Sau khi Mule ESB tiếp nhận, nhận dạng giao thức 

SOAP gồm: gói dữ liệu WSDL và ngôn ngữ mô tả dữ liệu UDDI, 

sau đó Mule ESB phân tách ra 2 nhóm dữ liệu (nhóm 1: chứa 10 

trường dữ liệu công chức, nhóm 2: chứa 1 trường thời gian). 

Bước 4: Mule ESB gửi thông điệp ở 2 nhóm về ActiveMQ 

để lưu trữ dưới dạng hàng đợi. 

Bước 5: Mule ESB lấy thông điệp nhóm 1 gửi về ứng dụng 

B và thông điệp nhóm 2 gửi về ứng dụng A. 

Bước 6. Xây dựng mô phỏng Website quản lý công chức Sở 

Khoa học và Công nghệ gồm 1 danh sách liệt kê công chức. 

3.7. TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ỨNG DỤNG 

Ứng dụng Mule ESB tích hợp 2 phần mềm không can thiệp 

đến mã code của 2 phần mềm nhưng phải tác động đến cơ sở dữ liệu. 

Điều này cũng phù hợp mô hình triển khải chính quyền điện tử với 

yêu cầu không làm ảnh hưởng đến người dùng, tái sử dụng những 

phần mềm hiện có. Mô hình triển khai ứng dụng như sau: 

3.7.1. Mô phỏng Website quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long 

- Cơ sở dữ liệu: qlcc_db có 2 table cụ thể: 

 Qlcc_quanlycongchuc: Bảng thông tin công chức 

có cấu trúc: 
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 Timestamp_table:  

- Xây dựng mô phỏng Website quản lý công chức tỉnh 

Vĩnh Long. 

- Xây dựng Web Service kết nối cơ sở dữ liệu phần 

mềm quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long. 

3.7.2. Mô phỏng Website quản lý công chức Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Cơ sở dữ liệu: qlcc có 1 bảng (t_congchuc). 

- Xây dựng Website mô phỏng phần mềm quản lý công 

chức Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Xây dựng Web Service kết nối cơ sở dữ liệu của phần 

mềm quản lý công chức Sở Khoa học và Công nghệ. 

3.7.3. Máy chủ tích hợp ESB 

- Hệ điều hành: Window 10. 

- Dịch vụ máy chủ: Mule ESB Server 3.8. 

3.7.4. Máy chủ hàng đợi 

- Hệ điều hành: Window 10. 

- Dịch vụ ActiveMQ Server. 

3.8. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM 

Sau khi khởi động các dịch vụ các máy chủ, tiến hành các 

bước kiểm tra mô hình ứng dụng. 

Bước 1. Thực hiện cập nhật dữ liệu trên Website mô phỏng 

phần mềm quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long. 
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Hình 3.4. Cập nhật dữ liệu vào phần mềm công chức tỉnh Vĩnh Long 

Bước 2: Sau khi cập nhật xong, kiểm tra 2 thông điệp tên 

Queue_QLCC và Queue_QLCC1 ActiveMQ do Mule ESB gửi đến 

(truy cập: http://localhost:8161, tài khoản = mật khẩu = admin). 

 

Hình 3.5. ActiveMQ liệt kê hành đợi do Mule ESB gửi đến 

http://localhost:8161/


21 

Bước 3: Sau khi Mule ESB gửi đến ActiveMQ thành công, 

thực hiện kiểm tra dữ liệu trên Website mô phỏng phần mềm quản lý 

công chức Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Hình 3.6. Danh sách  công chức trên Website Sở Khoa học và Công nghệ 

3.9. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

 Mule ESB thực hiện nhanh chức năng tích hợp dịch vụ từ 

xa, biển đổi thông điệp phù hợp với phía bên nhận. Đồng thời Mule 

ESB tích hợp tốt với công cụ ActiveMQ để xử lý thông điệp. 

 Mule ESB như một Proxy Service là điểm truy dữ liệu 

gửi đến từ các ứng dụng trong hệ thống Mule ESB. Hoặc có thể phối 

hợp nhiều luồng (flow) để tổng hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng và 

cung cấp cho bên yêu cầu. 

 Sau khi tiếp nhận dữ liệu từ Web Service tại địa chỉ 

http://localhost:8081/QLCCServiceProxy do Mule ESB đưa ra (địa 

http://localhost:8081/QLCCServiceProxy
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chỉ này người lập trình có thể cấu hình); Mule ESB thực hiện chức 

năng nhận dạng dữ liệu SOAP và biến đổi dữ liệu sang nhiều dạng 

khác nhau theo nhu cầu bên nhận - đây là chức năng Transform Data. 

 Mule ESB tích hợp tốt với những công nghệ Message 

Broker (ActiveMQ Server, RabbitMQ Server, …) để lưu trữ hàng 

đợi thông điệp. 

 Công nghệ ESB là một hệ thống Server phân tán thực 

hiện chung một hoặc nhiều nhiệm vụ khác nhau. 

 Trục tích hợp ESB hỗ trợ kết nối liên thông nhiều dạng 

giao thức (FTP, MAIL, JDBC, WEB SERVICE) thuận lợi tích hợp 

các hạ tầng cũ. 

 Công nghệ ESB là giải pháp ứng dụng hiệu quả mô hình 

liên thông dữ liệu ở các cơ quan hành chính nhà nước. Điển hình 

như: Tích hợp nhiều thông tin lên trục liên thông, từ đó chọn lọc và 

điều phối thông tin đến các ứng dụng khác có nhu cầu. 

 Công nghệ ESB là nền tảng triển khai trục liên thông với 

các trục liên thông ở các hệ thống khác trên môi trường mạng cụ thể 

là trục liên thông quốc gia. 

 Với mô hình ứng dụng trong mạng nội bộ (LAN, WAN) 

máy chủ Mule ESB được cài đặt trong môi trường Standalone (đây là 

những ứng dụng nội bộ thực hiện trao đổi dữ liệu trong tỉnhVĩnh 

Long nên chưa cần xuất bản (Publish) lên môi trường mạng Internet). 

Tuy nhiên, Mule ESB hoạt động tốt trên môi trường Internet, khi đó 

cần triển khai hệ thống bảo mật Firewall cứng bảo mật hệ thống, 

thiết lập cấu hình bảo mật mã hóa thông điệp trong Mule ESB, biên 

dịch chương trình sang file *.war và cài đặt Tomcat server kết nối 

với Mule ESB core. 

3.10. KẾT CHƯƠNG 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 

1.    Kết quả đạt được 

Trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý thuyết và triển 

khai ứng dụng công nghệ, luận văn đã đạt được những kết quả sau: 

a) Về mặt khoa học: 

 Giới thiệu khung kiến trúc hướng dịch vụ sử dụng trục tích 

hợp để liên thông các ứng dụng theo chiều dọc và chiều ngang các cơ 

quan nhà nước. 

 Mô tả cách thức trao đổi thông điệp, liên thông dịch vụ trong 

bộ đóng gói kiến trúc MOM. 

 Giới thiệu quy trình gửi nhận/nhận thông điệp trong mô hình 

liên thông ứng dụng sử dụng tích hợp đa năng ESB.  

 Cung cấp những thông tin về lịch sử, kiến trúc thành phần, mô 

hình tích hợp 4 công nghệ hỗ trợ xây dựng trục tích hợp ESB gồm: 

Open ESB, Apache ServiceMix, WSO2 và Mule ESB. 

 Giới thiệu khái niệm kênh, thông điệp trong luồng xử lý thông 

điệp Mule ESB, các tính năng xử lý, điều phối, liên thông/liên kết 

của công nghệ Mule ESB. 

b) Về mặt thực tiễn ứng dụng: 

 Nghiên cứu được phương pháp triệu gọi dịch vụ Web Service 

và tích hợp vào quy trình quản lý nghiệp vụ Bpel trong Open ESB. 

 Cung cấp giải pháp tích hợp một hoặc nhiều dịch vụ Bpel dưới 

dạng hàm JBI cung cấp và đầu ra là một điểm ra (Output) là một 

Web Service khi deploy lên Open ESB Server. 

 Trình bày rõ cách thức triển khai công nghệ Apache Service. 

 Phương pháp cấu hình WSO2 ESB liên kết với WSO2 

Message Broker để xử lý thông điệp hàng đợi. 

 Nghiên cứu được công nghệ phối hợp giữa Mule ESB và 

ActiveMQ trong tích hợp liên thông ứng dụng. 
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Tuy luận văn đã đạt được yêu cầu đặt ra là sử dụng công 

nghệ Mule ESB liên thông dữ liệu 2 ứng dụng nhưng còn một vài 

hạn chế: Chưa khai thác hết các chức năng của công nghệ MULE 

ESB như: Chưa cập nhật đầy đủ được dữ liệu công chức theo biểu 

mẫu lý lịch 2C-BNV/2008, chưa khai thác hết tính năng của sản 

phẩm Mule ESB như: kết nối với giao thức Email, Ftp Server. 

2.   Kiến nghị và hướng phát triển 

Kết quả của luận văn đặt ra nhiều vấn đề khoa học cần tiếp tục 

nghiên cứu giải quyết. Tác giả đề xuất một số hướng nghiên cứu của 

luận văn như sau: 

 Phối hợp UBND tỉnh nắm rõ cấu trúc cơ sở dữ liệu phần mềm 

quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long và cấu trúc Web Service của phần 

mềm này để thiết kế thêm một số mô-đun phù hợp với mô hình tích 

hợp hoàn chỉnh Phần mềm quản lý công chức tỉnh Vĩnh Long với 

Phần mềm quản lý công chức ở các Sở/Ngành (Phần mềm quản lý 

công chức ở các Sở/Ban/Ngành do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Long triển khai). Trên cơ sở tích hợp thông tin công chức lên 

trục tích hợp Mule ESB dưới dạng dịch vụ, từ đó có thể cung cấp, 

chia sẽ cho những ứng dụng khác như phần mềm quản lý hộ tịch, 

phần mềm đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp, … 

 Trên cơ sở triển khai trục tích hợp Mule ESB làm “xương 

sống” cho mô hình liên thông các ứng dụng trong tỉnh có thể tích 

hợp các cơ sở dữ liệu khác như: Dữ liệu về đào tạo, dữ liệu về đăng 

ký kinh doanh, quản lý thuế, …. 

 Hiện tại, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai Dự án xây dựng Phần 

mềm ISO điện tử để xử lý các thủ tục hành chính theo quy trình ISO 

9001:2008 và toàn tỉnh có 1.748 dịch vụ công mức độ 2, đến năm 

2020 theo lộ trình sẽ nâng lên 50% dịch vụ công mức độ 3. Vậy để 

Phần mềm dịch vụ công mức độ 3 kết nối nối với Phần mềm ISO 

điện tử cần triển khai trục tích hợp liên thông ESB và công nghệ 

Mule ESB là một trong những chọn lựa của Tỉnh. 


