
7/12/2018

1

Ôn tập tuyển sinh cao học IDT

Thanh Le, Ph.D.
Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh

July 11, 2018

Nội dung
 Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL)
 Vai trò dữ liệu trong chuỗi giá trị của 

doanh nghiệp 
 Chiến lược nội dung và vấn đề khai phá 

dữ liệu doanh nghiệp 
 Công nghệ thiết kế thông tin và chiến 

lược nội dung 
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HỆ THỐNG THÔNG TIN QL
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Ngành Hệ thống TT Quản lý
 Ngành học nghiên cứu ứng dụng CNTT, 

cụ thể là HTTT, nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
 Kế toán, tài chính, ngân hàng, quản trị 

nhân sự, quản lý chuỗi cung ứng…
 Bậc ĐH: Học viên học các PP phân tích, 

thiết kế, cài đặt và quản lý hệ thống
 Bậc CH: Học viên học các PP khai phá dữ 

liệu lưu trữ trong hệ thống
4
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Ngành HTTT vs KH máy tính
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IS Computer Science
Đối tượng Doanh nghiệp Phần mềm

Mục tiêu Tối ưu & Hiệu quả Phần mềm tin cậy

Kỹ năng Giải quyết vấn đề Logic & kỹ thuật

Nhiệm vụ Xác định yêu cầu DN đối với
HTTT

Phát triển HTTT đáp ứng
yêu cầu DN

Chức danh Phân tích hệ thống Lập trình ứng dụng

Nghề nghiệp Nhà quản lý Nhà lập trình

Trường học Trường Kinh doanh Trường khoa học KT

Ví dụ
 Thị trường cạnh tranh của 2 doanh

nghiệp vận tải:
 2 DN có cùng hoàn cảnh, điều kiện, và thị

trường cạnh tranh
 Làm cách nào giúp DN tạo sự khác biệt
 sử dụng thông tin (thông tin trong, ngoài
DN), phân tích, tìm hiểu, xây dựng chiến
lược…  BA
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Ví dụ (tt)
 Walmart, Amazon, Ebay

 Hiểu khách hàng
 Cạnh tranh giá
 Phát triển kênh phân phối

 In logistics: chi phí lưu kho của mỗi sản 
phẩm TAL Apparenl Ltd. bán ra tại 
JCPenny  0

7

Môi trường công nghệ
 Công nghệ mới

 Điện toán đám mây
 Phần mềm như dịch vụ
 Nền tảng di động và hệ sinh thái mới

 Hành vi tiêu dùng thay đổi
 Các mạng kết nối
 Các hệ thống thực tế ảo
 Các nền tảng giao tiếp tích cực
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Thách thức
 Thông tin, kết nối khách hàng

 Trang tin trực tuyến
 Mạng XH
 Quảng cáo trực tuyến

 Thách thức
 Quản lý thông tin
 Quản lý quan hệ KH
 Mở rộng thị phần
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Yều mới của DN
 Khai phá dữ liệu
 Hiểu khách hàng
 Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh

doanh
 Chiến lược phát triển

 Sản phẩm, khách hàng
 Thị trường và cạnh tranh

 Vai trò ngày càng cao của HTTT DN
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HTTT Quản lý
 Hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhằm giúp nâng cao hiệu quả DN trong 
việc thực hiện chiến lược của mình
 Thu thập thông tin
 Quy trình xử lý thông tin
 Thống kê, báo cáo
 Phân tích dữ liệu
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Các thành phần HTTTQL
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Các thành phần (tt)
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Con người trong HTTTQL
 Quan trọng nhất
 Năng lực tiếp nhận thông tin từ dữ liệu
 Xác định thông tin cho hệ thống
 Định hình việc khai phá dữ liệu
 Sự dụng thông tin từ khai phá dữ liệu
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Thông tin
 Sự kiện, hoặc tri thức hình thành từ dữ 

liệu
 Dữ liệu giúp phản ánh sự vật, hiện 

tượng
 Dữ liệu được xử lý cho mục đích DN
 Các phân tích, so sánh trên dữ liệu
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Nguồn thông tin
 Báo cáo, bảng biểu
 Biểu đồ
 Mức độ thông tin tùy thuộc năng lực 

nhận thức của con người
 Cùng nội dung dữ liệu, thông tin thu thập 

khác nhau giữa những người khác nhau
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Thông tin và dữ liệu

17

Đánh giá thông tin
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DỮ LIỆU TRONG CHUỖI 
GIÁ TRỊ CỦA DN

19

HTTT QL phục vụ chiến lược 
cạnh tranh của DN
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Chuỗi giá trị DN (CGTDN)
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CGTDN đáp ứng chiến lược CT
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Các quy trình DN tạo nên các 
giá trị trong CGTDN
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HTTTQL hỗ trợ quy trình DN
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HTTTQL hỗ trợ … (tt)
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Quy trình DN hỗ trợ bởi HTTT
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HTTT tối ưu hóa QT DN

27

Thực trạng HTTT vs. HĐ DN
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Xu thế tự động hóa quy trình
 Thu hút khách hàng

 Mạng XH
 Xác định nhu cầu (từng cá nhân)

 Chat bot
 Lựa chọn sản phẩm dịch vụ (bike)

 AI & machine learning
 Ý kiến phản hồi của người dùng

 Chat bot
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CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG 
VÀ VẤN ĐỀ KHAI PHÁ DL
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Chiến lược nội dung
 Nội dung

 PT mang thông tin giá trị đến người dùng 
(website content)

 Chiến lược nội dung (CLND)
 Xây dựng nội dung
 Phát hành: phương thức, chi phí
 Quản lý nội dung: việc sử dụng, đánh giá 

nội dung…  vòng đời CLND

31

Yêu cầu nội dung
 Đúng đối tượng người dùng, ngữ cảnh
 Phù hợp với chiến lược DN
 Hữu ích
 Hướng phục vụ người dùng

 Dễ hiểu, nhất quán, cập nhật (có kế 
hoạch)
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Các phương pháp, nền tảng
 Best way to do content strategy?

 Đánh giá thực trạng:
Thực hiện trước tiên, và sau mỗi giai đoạn của 
dự án

 Lựa chọn phương pháp, xây dựng giải 
pháp

 Thực thi giải pháp
Hiện thực hóa chiến lược nội dung

33

VD: chiến lược ND Marketing
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Good content

35

Good content howto
 Hiểu vấn đề đặt ra cho chiến lược ND

 Hiểu/thông tin về doanh nghiệp
 Hiểu/thông tin về khách hàng
 Hiểu/thông tin về các vấn đề liên quan

 Sản phẩm
 Thị trường
 Xu thế công nghệ, tiêu dùng
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VD: SEO với chiến lược ND
 Tiền đề cho thực thi hiệu quả CLND
 Vấn đề SEO

 Xác định từ khóa nội dung
 Cách thức khai thác từ khóa
 Xây dựng các hệ thống công nghệ nhằm 

khai thác từ khóa
 Tối ưu hóa cách trình bày nội dung dựa 

trên từ khóa
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Chiến lược thực thi
 Thực thi nội dung
 Nền tảng công nghệ
 Tính hữu dụng
 Tính tương tác
 Tính thuyết phục
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Chiến lược đánh giá

39

SEO-based content strategy
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CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ 
TT VÀ CHIẾN LƯỢC ND

41

Công nghệ mới
 Điện toán đám mây
 Cộng đồng mạng xã hội
 Cộng đồng mạng viễn thông
 Các thiết bị giám sát thông minh
 Intenet of Things
 Hệ thống tính toán, lưu trữ dữ liệu lớn
 Trí tuệ nhân tạo
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Công nghệ TKTT & CLND
 Nghiên cứu, khai thác công nghệ mới
 Ứng dụng công nghệ mới

 Thiết kế thông tin
 Mô hình trao đổi thông tin mới, thực tế ảo

 Chiến lược nội dung
 Xây dựng chiến lược dựa trên nền tảng CN
 Thực thi chiến lược với trợ giúp CN
 Phân tích đánh giá với PP CN mới

43

VD: ND với mạng XH
 Gắn kết cộng đồng
 Thúc đẩy quảng bá nội dung

 Các nhóm người dùng
 Các kênh mạng XH

 Đẩy mạnh tương tác
 Hỗ trợ nghiên cứu thị trường
 Phát triển sản phẩm, thị trường mới
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Trí tuệ nhân tạo (AI)
 AI – Artificial Intelligence
 Hệ thống phương pháp giải quyết vấn đề

 Sử dụng năng lực tính toán máy tính
 Dựa trên mô hình toán hoặc phi mô hình toán
 Xấp xỉ với lối đặc tả của ngôn ngữ tự nhiên
 Sử dụng các mẹo giải, các tùy biến tự nhiên
 Sử dụng kinh nghiệm, tri thức
 Sử dụng các mức trừu tượng
 Thích nghi, mềm dẻo với thế giới thực…
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Máy học (machine learning)
 Học PP giải quyết vấn đề của con người 

dựa trên năng lực máy tính & AI
 Tự đánh giá kết quả học
 Tự điều chỉnh quá trình học
 Tự tổng hợp, hình thành các PP mới
 Tự hình thành tri thức
 Khai thác hiệu quả tri thức học

46



7/12/2018

24

Khai phá dữ liệu (data mining)
 Tìm kiếm thông tin, tri thức mới từ dữ 

liệu, Big Data phục vụ hoạt động SXKD
 Nghiên cứu thị trường
 Xây dựng chiến lược nội dung
 Đánh giá hiệu quả

 Dựa trên PP toán-thống kê và máy học
 Khai thác điện toán đám mây, HPC
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Một số vấn đề của DM
 Phân nhóm người dùng, sản phẩm
 Phân khúc thị trường
 Phân tích hành vi, cảm xúc người dùng

qua hình ảnh, bình luận (text mining)
 Phân tích hiệu quả chiến lược nội dung 

(web mining)
 Phân tích sản phẩm, dịch vụ cho chiến

lược phát triển sản phẩm mới
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Công cụ IDT
 Cơ sở dữ liệu quan hệ

 Các bảng dữ liệu, các liên kết giữa bảng
 Điện toán đám mây hoặc cluster
 Thư viện tiện ích và ngôn ngữ lập trình

khoa học dữ liệu
 Python, R
 C#, Java

 Các dịch vụ cài đặt
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Xin cảm ơn!
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