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Các hướng công nghệ nổi bật trong tương lai gần

URL: http://www.slideshare.net/blackducksoftware/2015-future-of-open-source-survey-results

http://www.slideshare.net/blackducksoftware/2015-future-of-open-source-survey-results


  

24/10/2014: TPHCM chuyển giao bộ phần 
mềm mã nguồn mở cho 28 tỉnh.

Nhu cầu về PMTDNM ở Việt Nam hiện nay - 1

24/07/2015: Đà Nẵng chuyển giao nền 
tảng kiến trúc CQĐT cho 17 tỉnh.

Muốn có tương thích liên thông trong CQĐT? CHUẨN MỞ LÀ BẮT BUỘC!!!



  

- Nghịch lý: Microsoft lén lút cùng FBI phá mật mã các sản phẩm của chính họ, làm hại 
người sử dụng, trong khi nguồn mở giúp nhiều người thoát khỏi sự truy sát toàn cầu.

- Nghịch lý: M$ phá SSL nguồn đóng của chính mình để gây hại cho người sử dụng, 
còn Let's Encrypt thì xây SSL nguồn mở cho cả thế giới sử dụng tự do để mã hóa Web.

- Nghịch lý? - 260 chuyên gia ANKGM yêu cầu mở mã nguồn các bộ định tuyến router.

Nhu cầu về PMTDNM ở Việt Nam hiện nay - 2

https://www.dropbox.com/s/1vzah4hlsc1jn1w/No-Place-To-Hide.Chapters-III-&-IV-Vi-21072014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nn5ex969dzbl7tm/Encryption_Works-Vi-04112014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vwu0mkwzdxhmxk/Chatting-in-Secret-While-We'-re-All-Being-Watched-Vi-25072015.pdf?dl=0
http://vnfoss.blogspot.com/2016/01/lets-encrypt-hay-ma-hoa-mang-https-tu.html
https://www.dropbox.com/s/92bcwqmi90wor6a/fcc_saner_software_practices-Vi-16122015.pdf?dl=0
https://picasaweb.google.com/lh/photo/gedtwphaKqGxuPevkQdO7uZJkl1MKDxvZ5HjskBKSiw?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/EvJXN9iL94VCJQwyR0U6lOZJkl1MKDxvZ5HjskBKSiw?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/yOEOICKPgsEC0P2Fi5EWxOZJkl1MKDxvZ5HjskBKSiw?feat=directlink


  

- Hội thảo lần đầu tiên về OER ở Việt Nam

- Ký kết MOU hợp tác 10 đơn vị về OER

- Kỷ yếu hội thảo với 37 báo cáo

- Kiến nghị thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia 
về Tài nguyên Giáo dục Mở.

- Rất nhiều công việc khó cần phải làm có 
liên quan tới phần mềm tự do nguồn mở để 
có thể triển khai đầy đủ OER ở Việt Nam → 
cả về: (1) kỹ thuật công nghệ; (2) nội dung; 
và (3) các tài nguyên triển khai.

Nhu cầu về PMTDNM ở Việt Nam hiện nay - 3

http://flis.edu.vn/oer
https://www.dropbox.com/s/e3y1tlbo2lej3cn/OER%20-%20MOU%2029-12-2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/siad3rk6cm32awe/OER-Summary.pdf?dl=0
https://picasaweb.google.com/lh/photo/01JAWtEpRHLgZPrHT5zcIeZJkl1MKDxvZ5HjskBKSiw?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/njBfaPFuMjWFr6gpeeGyVOZJkl1MKDxvZ5HjskBKSiw?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/P1UuGZEMbhbpzJJpMwZE3OZJkl1MKDxvZ5HjskBKSiw?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/cfidBNV0ExJ1ZMD8KzAvp-ZJkl1MKDxvZ5HjskBKSiw?feat=directlink


  

Các điểm mạnh, yếu, cơ hội & thách thức của PMNM



  

Cơ hội kinh doanh phần mềm



  

Chiến lược kinh doanh cốt lõi của PMTDNM

URL: http://www.slideshare.net/blackducksoftware/io-t-and-open-source

http://www.slideshare.net/blackducksoftware/io-t-and-open-source


  

Các mô hình kinh doanh phần mềm trong thực tế

- Tham khảo: Tài liệu tiếng Việt về các vấn đề liên quan tới giấy phép nguồn mở.

- Khuyến cáo của Bruce Perens liên quan tới các giấy phép nguồn mở từ tài liệu trên.

- Khuyến cáo của OSS Watch về một vài giấy phép nguồn mở cơ bản, bản tiếng Việt.

- Bài trình bày 'Hệ thống giấy phép của phần mềm và tư liệu tự do'. 

- Tài liệu của FTA, bản tiếng Việt: 'Khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin'.

- Nếu bạn là người được cấp phép: Hãy tuân thủ các điều khoản của giấy phép đó!

https://www.dropbox.com/s/b85rfjrtd1l4u87/GiayPhepNguonMo_Final.pdf?dl=0
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Perens
http://vnfoss.blogspot.com/2013/06/cac-giay-phep-nguon-mo.html
http://www.slideshare.net/lnghia/license-systemfossoerjunejuly2015
https://www.dropbox.com/s/xl8diq1unnnnibj/fta-m6-legal_aspects-Vi-18022015.pdf?dl=0


  

Các mô hình kinh doanh phần mềm trong thực tế



  

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Quốc gia về Công nghệ Mở (RDOT),

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tầng 11, Phòng 1103B, số 113 Trần Duy Hưng, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 – 32222361

Mr. Ngô Văn Thành

Ms. Nguyễn Hằng Nga

Ms. Nguyễn Thị Hồng

RDOT & Chương trình đào tạo công nghệ mở



  

VFOSSA và các doanh nghiệp nguồn mở Việt Nam

Vietnam Free and Open Source Software Association

Địa chỉ website: http://vfossa.vn/

Danh sách các thành viên tập thể: http://wiki.vfossa.vn/thanhvientapthe

VFOSSA trên Facebook: https://www.facebook.com/vfossa.vn

VietLUG trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/vietlug/

http://vfossa.vn/
http://wiki.vfossa.vn/thanhvientapthe
https://www.facebook.com/vfossa.vn
https://www.facebook.com/groups/vietlug/


  

Cảm ơn!

Hỏi đáp
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