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Một số vấn đề trong xây dựng bài tập tình huống 
cho các môn học của ngành Hệ thống thông tin quản lý 

Nguyễn An Tế 

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh – Đại học Kinh tế Tp.HCM 

Tóm tắt 

Ngành Hệ thống thông tin quản lý nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những kỹ 
năng thiết kế, lập trình, cài đặt và bảo trì những hệ thống thông tin phục vụ công tác quản 
lý tại các doanh nghiệp hay các tổ chức trong xã hội. Những môn học chuyên ngành 
trong chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý không mang tính chất thuần túy lý 
thuyết mà cần có những bài tập thực hành hay những bài tập tình huống nhằm giúp cho 
sinh viên có điều kiện tiếp cận với những bài toán hay những vấn đề thường hay phát 
sinh trong thực tế. Bài viết này sẽ đề cập đến những yếu tố đặc trưng đóng một vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng những bài tập tình huống nhằm nâng cao chất lượng của 
chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý tại khoa Công nghệ thông tin kinh 
doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. 

Keywords: Management Information System, Case Study, Decision Making 

1. Khai thác bài tập tình huống trong các chương trình đào tạo tiến tiến 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của các chương trình đào tạo 
tiên tiến, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (ĐHKT) luôn luôn khuyến khích và tạo nhiều 
điều kiện cho các giảng viên, thông qua việc cấp kinh phí hằng năm cho các đề tài cấp 
trường, để thực hiện việc biên soạn và khai thác các bài tập tình huống (BTTH) trong công 
tác giảng dạy. Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị (Center for 
Excellence in Management Development – CEMD) của Trường ĐHKT cũng thường xuyên 
tổ chức các khóa huấn luyện “Viết và phát triển tình huống trong giảng dạy” cho các giảng 
viên, nhằm mục đích hướng dẫn cho họ những nội dung chính và các bước xây dựng những 
BTTH trong giảng dạy. 

Cách tiếp cận để xây dựng những BTTH cho các môn học trong các chương trình tiên 
tiến của Trường ĐHKT được dựa trên những quan điểm “khởi nguồn” từ Harvard University 
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(Hoa Kỳ) về định nghĩa các tình huống của Gomez-Ibanez1: “Tình huống là một hoàn cảnh 
thực tế trong đó một viên chức hay nhà quản lý công hoặc tư phải đưa ra một quyết định… 
Các tình huống tóm tắt những áp lực và khía cạnh khác nhau mà viên chức hay nhà quản lý 
đó phải cân nhắc khi ra quyết định, và với những thông tin thường không hoàn chỉnh hoặc 
mâu thuẫn vào lúc đó.” hay định nghĩa về tình huống của Boehrer2: “Tình huống là một câu 
chuyện, có cốt truyện và nhân vật, liên hệ đến một hoàn cảnh cụ thể, từ góc độ cá nhân hay 
nhóm, và thường là hành động chưa hoàn chỉnh. Đó là một câu chuyện cụ thể và chi tiết, 
chuyển nét sống động và phức tạp của đời thực vào lớp học… Tình huống trình bày một sự 
mâu thuẫn, đặc biệt sự căng thẳng giữa những phương án hành động khác nhau mà những 
phương án này tạo ra những quan điểm, lợi ích, và những giá trị khác nhau trong sự mâu 
thuẫn, và nó đòi hỏi phải được giải quyết bằng một quyết định.” 

Dựa trên những quan điểm về tình huống vừa được đề cập ở trên, việc xây dựng BTTH 
trong các chương trình tiên tiến tại Trường ĐHKT cần quan tâm đặc biệt đến những yếu tố 
chính như sau (Nguyen, 2018): 

YT1. Tính thực tế. Có thể nói rằng đây là yếu tố quan trọng bậc nhất của các BTTH 
được khai thác trong công tác giảng dạy và học tập. Yếu tố này được thể hiện rõ nét trong 
những định nghĩa về tình huống của Gomez-Ibanez và Boehrer, đồng thời cũng hoàn toàn 
phù hợp với một trong bốn cột trụ (hay tiêu chí), “Learning to Do”, của nền giáo dục trong 
thế kỷ thứ 21 do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO) khởi xướng vào năm 
1996 (Delors et al., 1996). Tính thực tế của những BTTH sẽ giúp cho các sinh viên làm quen 
dần với những hoàn cảnh hay những vấn đề thực tế thường hay nẩy sinh trong cuộc sống 
hằng ngày và từ đó, các sinh viên có điều kiện rèn luyện những kỹ năng được trang bị trong 
nhà trường để có thể vận dụng một cách hiệu quả vào trong thực tiễn. 

YT2. Ra quyết định. Yếu tố ra quyết định trong những BTTH sẽ mang một ý nghĩa nền 
tảng và cũng đều được thể hiện trong những định nghĩa về tình huống của Gomez-Ibanez và 
Boehrer đã được trình bày ở trên. Trong các BTTH, sinh viên sẽ đóng vai trò của các viên 
chức quản lý để thực hiện công việc phân tích tình huống một cách kỹ lưỡng, sau đó sẽ dựa 
trên những thông tin và những nguồn lực “sẵn có” để ra những quyết định quan trọng nhằm 
giải quyết tình huống một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, trong những BTTH được khai thác, 
các sinh viên cũng cần phải có những khả năng phân tích và đánh giá kết quả của từng 
phương án khi thực hiện việc ra quyết định. Hay nói một cách khác, các sinh viên cần phải có 
khả năng biện giải những nguyên nhân tại sao đã ra quyết định chọn phương án này mà 
                                                             
 
 
1 Trích dẫn bản dịch tiếng Việt từ tài liệu của khóa huấn luyện “Viết và phát triển tình huống trong 

giảng dạy” do CEMD tổ chức thực hiện vào tháng 06/2018. 
2 Trích dẫn bản dịch tiếng Việt từ tài liệu của khóa huấn luyện “Viết và phát triển tình huống trong 

giảng dạy” do CEMD tổ chức thực hiện vào tháng 06/2018. 
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không phải là chọn một phương án nào khác. Điều cần lưu ý thêm là các sinh viên có thể ra 
quyết định chọn một trong những phương án nào đó đã được gợi ý trước trong BTTH, nếu 
có, hoặc cũng có thể được khuyến khích ra quyết định với một phương án riêng của bản thân 
hay của nhóm học tập. 

YT3. Tính xung đột. Mục tiêu chính của việc đưa tính xung đột vào trong các BTTH là 
nhằm tạo điều kiện thúc đẩy, làm phát sinh những tranh luận hay phát sinh những thắc mắc 
trong sinh viên. Đây thật sự sẽ là những cơ hội mà BTTH đã tạo ra nhằm giúp cho sinh viên 
có thể rèn luyện những kỹ năng về tư duy phản biện tích cực và khả năng lập luận để tự bảo 
vệ quan điểm của cá nhân hay của nhóm. Thông qua những hoạt động tranh luận thường 
xuyên như vậy, sinh viên sẽ dần dần hình thành thái độ tích cực và phong cách chủ động 
trong học tập. 

YT4. Tính cao trào, kịch tính. Những BTTH cần phải có dẫn dắt sự việc hay dẫn dắt 
sự xung đột, sự mâu thuẫn tiến dần đến một thời điểm cao trào mà sinh viên, đang đóng vai 
trò của viên quản lý, bắt buộc phải ra một quyết định để giải quyết tình huống một cách hiệu 
quả. Nếu diễn tiến của câu chuyện trong BTTH có phần phức tạp, viên chức quản lý cần phải 
ra một chuỗi các quyết định theo thời gian thì người biên soạn BTTH cần phải tạo ra những 
điểm cắt của câu chuyện một cách phù hợp nhằm bảo đảm tính cao trào của từng giai đoạn 
nằm giữa những điểm cắt và từ đó, bắt buộc phải dẫn đến những sự chọn lựa ra quyết định 
của viên chức quản lý. Điều đó cũng có nghĩa là việc xác định những thời điểm ra các quyết 
định của viên chức quản lý sẽ phụ thuộc vào những điểm cắt đã được tạo ra trong câu chuyện 
thực tế của BTTH. 

YT5. Tính mơ hồ, không đầy đủ hay không hoàn chỉnh. Trong những quan điểm của 
các tác giả nêu trên về tình huống còn có một điểm chung là tính không hoàn chỉnh, tính 
không đầy đủ của những thông tin hay của diễn tiến câu chuyện trong BTTH được khai thác. 
Điều này cũng phù hợp với nhiều ngữ cảnh trong thực tế, khi mà các viên chức quản lý bị 
ràng buộc bởi những hạn chế về nguồn lực hay hạn chế về mặt thời gian, đã đến thời điểm 
buộc phải ra quyết định mà không thể trì hoãn thêm được nữa, cho nên không thể thu thập 
được đầy đủ mọi thứ cần thiết trước khi ra quyết định. Với yếu tố này trong BTTH, sinh viên 
đóng vai trò viên chức quản lý sẽ có điều kiện rèn luyện những kỹ năng liên quan đến việc 
quản lý rủi ro và càng thúc đẩy mạnh mẽ sự tranh luận của các sinh viên trên những phương 
án mở và đa dạng. 

Dựa trên những quan điểm nền tảng về tình huống và những yếu tố quan trọng trong 
những BTTH vừa được trình bày ở trên, người viết nhận thấy rằng có thể có một số vấn đề 
khó khăn sẽ nẩy sinh trong quá trình áp dụng những yếu tố này để biên soạn những BTTH 
cho các môn học thuộc những chuyên ngành đào tạo mang tính công nghệ và kỹ thuật như 
ngành HTTTQL do Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh phụ trách. Trên thực tế, tác giả 
Valitov cũng đã chỉ ra rằng việc khai thác các BTTH đi theo hướng quan điểm của Gomez-
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Ibanez và Boehrer thuộc Harvard University là một trong những hình thức rất hiệu quả trong 
việc đào tạo và huấn luyện cho những ngành quản lý hay quản trị: “The case study method of 
is one of the best tools for gaining experience, as it investigates practical situations that 
occur in managerial job.”; “Doing case studies students read the description of the situation 
and offer divergent projects of managerial decisions that could be used by real managers” 
(Valitov, 2016). 

Những phần tiếp theo của bài viết sẽ giới thiệu tóm tắt ngành đào tạo HTTTQL và nêu 
lên một số vấn đề khó khăn trong việc biên soạn các BTTH dựa trên những yếu tố đặc trưng 
của các ngành quản lý hay quản trị. 

2. Ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý 

Nhìn chung, chương trình tiên tiến ở bậc cử nhân của ngành HTTTQL nhằm mục tiêu 
đào tạo nguồn nhân lực được trang bị những kỹ năng thiết kế, lập trình, cài đặt và bảo trì 
những hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tại các doanh nghiệp hay các tổ chức 
trong xã hội. Những môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo HTTTQL không 
mang tính chất thuần túy lý thuyết mà cần có những bài tập thực hành hay những BTTH 
nhằm giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận với những bài toán hay những vấn đề thường 
hay phát sinh trong thực tế. Những môn học chuyên ngành quan trọng của ngành HTTTQL 
bao gồm: Hệ thống thông tin quản lý, Cơ sở dữ liệu, Phân tích-thiết kế hệ thống thông tin, 
Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP), Kinh 
doanh thông minh, … Hiện nay, phần lớn những BTTH trong các môn học này thường là 
những BTTH “nhỏ” (mini case study), do chính các giảng viên tự biên soạn hoặc đã có sẵn 
trong những giáo trình (textbook) hay những tài liệu tham khảo của môn học như những ví dụ 
minh họa tiếp theo sau đây. 

Môn Hệ thống thông tin quản lý khai thác những ví dụ minh họa và những bài tập rèn 
luyện để cho sinh viên vẽ các loại sơ đồ chuyên môn như là những hình thức mô tả các chức 
năng, các vai trò tác nhân và các thành phần của một HTTTQL (Kroenke and Boyle, 2015). 

Môn Cơ sở dữ liệu khai thác những ví dụ minh họa và những bài tập rèn luyện về cách 
thiết kế, tổ chức lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) bằng những công nghệ “phổ biến” 
nhằm phục vụ những công việc thường nhật của những nhân viên nghiệp vụ cũng như thực 
hiện những báo cáo số liệu định kỳ cho các viên chức quản lý (Elmasri and Navathe, 2015; 
Garcia-Molina et al., 2008). 

Môn Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin khai thác những ví dụ minh họa và những 
bài tập rèn luyện về công việc phân tích, thiết kế và lập trình các thành phần tác nhân, thành 
phần dữ liệu, thành phần xử lý, thành phần truyền thông và thành phần giao diện của một 
HTTT (Dennis et al., 2015; Valacich et al., 2014). 
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Môn Phần mềm ERP khai thác những ví dụ minh họa và những bài tập thực hành về 
việc cài đặt và hỗ trợ những nhân viên nghiệp vụ và những viên chức quản lý trong quá trình 
những đối tượng này sử dụng những phần mềm ERP (Monk and Wagner, 2013). 

Môn Kinh doanh thông minh khai thác những ví dụ minh họa và những bài tập rèn 
luyện về việc thiết kế, tổ chức lưu trữ và khai thác dữ liệu bằng những công nghệ tiên tiến 
như OLAP (OnLine Analysis Processing), Datawarehouse hay DataMarts nhằm cung cấp số 
liệu kinh doanh một cách trực quan và đa dạng cho các viên chức quản lý theo những yêu cầu 
cụ thể đã được xác định từ trước (Ponniah, 2010; Sharda et al., 2013). 

Nói một cách tóm lược, những công việc chính mà các sinh viên sau khi tốt nghiệp 
ngành HTTTQL sẽ đảm nhận trong thực tế tại các công ty phát triển phần mềm hay tại các 
doanh nghiệp bao gồm: 

• nắm bắt những yêu cầu của người sử dụng về các chức năng của HTTTQL, 

• vẽ các sơ đồ phân tích, mô tả các thành phần của HTTTQL, 

• vẽ các sơ đồ thiết kế CSDL và các môđun thành phần của HTTTQL, 

• lập trình và kiểm thử các môđun thành phần của HTTTQL, 

• cài đặt HTTTQL và hướng dẫn những người sừ dụng, và 

• khắc phục những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành HTTTQL. 

Trong phần tiếp theo, bài viết sẽ phân tích những đặc trưng khác biệt của các BTTH 
trong ngành HTTTQL so với các ngành quản lý và quản trị, và từ đó cho thấy việc áp dụng 
một cách rập khuôn tất cả những yếu tố của BTTTH như đã trình bày trong phần 1 cho ngành 
HTTTQL có thể sẽ dẫn đến những vấn đề bất cập. 

3. Một số vấn đề trong việc xây dựng BTTH cho ngành HTTTQL 

Trong số những yếu tố của BTTH được trình bày ở phần 1, yếu tố YT1. Tính thực tế 
cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với những BTTH của ngành HTTTQL giống 
như đối với những BTTH của các ngành quản lý hay quản trị vì hầu hết những môn học 
chuyên ngành HTTTQL đều không phải thuần túy lý thuyết mà mang tính thực tế rất cao. 
Bên cạnh đó, yếu tố YT5. Tính mơ hồ, không đầy đủ hay không hoàn chỉnh cũng có thể 
được đưa vào những BTTH của ngành HTTTQL với cùng mục tiêu thúc đẩy sự tranh luận 
của sinh viên. Trong khi đó, việc khai thác những yếu tố còn lại cho những BTTH của ngành 
HTTTQL có thể gặp phải một số vấn đề khó khăn. 

Trước hết, liên quan đến yếu tố YT2. Ra quyết định trong các BTTH, ngay trong những 
định nghĩa nền tảng của Gomez-Ibanez hay của Boehrer về một tình huống, chúng ta cũng có 
thể nhận thấy một sự khác biệt rất quan trọng giữa hai ngành có liên quan: các sinh viên trong 
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ngành quản lý hay quản trị cần thực hành rèn luyện những công việc của một viên chức quản 
lý để ra quyết định trong khi đó, như đã đề cập trong phần 2, các sinh viên sau khi tốt nghiệp 
ngành HTTTQL từ Khoa CNTTKD thuộc Trường ĐHKT sẽ làm việc trong những đội ngũ 
chuyên viên Công nghệ thông tin (CNTT) tại các công ty phát triển phần mềm, các doanh 
nghiệp hay tại các tổ chức xã hội mà những công việc chủ yếu của họ sẽ mang tính chất công 
nghệ hay kỹ thuật như thiết kế, vẽ sơ đồ, lập trình, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các 
HTTTQL. 

Trong những công việc nghề nghiệp trong tương lai, sinh viên ngành HTTTQL sẽ 
không thực hiện việc ra những quyết định then chốt, mang tính “bước ngoặt” như những viên 
chức quản lý. Trong định nghĩa của Boehrer về tình huống: “… những phương án hành động 
khác nhau mà những phương án này tạo ra những quan điểm, lợi ích, và những giá trị khác 
nhau …”, chúng ta có thể hiểu rằng ra quyết định phải có một tầm quan trọng thật sự cao hơn 
hẳn so với những việc lựa chọn thông thường. Ví dụ, chúng ta có thể nói một viên chức quản 
lý ra quyết định chọn một phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tiếp thị, … nhưng nếu 
chúng ta nói một chuyên viên lập trình cần phải “ra quyết định” để chọn một cấu trúc dữ liệu, 
chọn cấu trúc vòng lặp FOR hay WHILE trong một chương trình máy tính, chọn phép kết 
JOIN hay sử dụng SUB-QUERY trong các câu lệnh truy vấn SQL, … thì có vẻ là khiên 
cưỡng hay là thậm xưng trong cách diễn đạt. 

Tương tự, việc đưa các yếu tố YT3. Tính xung đột và YT4. Tính cao trào, kịch tính 
vào trong các BTTH cho các môn học của ngành HTTTQL có thể sẽ không mang lại hiệu quả 
như chúng ta mong đợi trong một cách tích hợp có phần mang tính “cơ học”. Nguyên nhân 
chính của điều này cũng xuất phát từ những đặc điểm của công việc nghề nghiệp trong thực 
tiễn. Những sự lựa chọn, thay vì nói là “ra quyết định”, của một chuyên viên máy tính trong 
quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình các môđun chương trình, các màn hình nhập số liệu 
hay lập trình những báo cáo số liệu thì không có những mâu thuẫn hay những xung đột có thể 
được dẫn dắt từng bước đạt đến mức cao trào đỉnh điểm. 

Bên cạnh đó, cũng vì nội dung công việc không có sự phát triển từng bước của những 
mâu thuẫn hay những xung đột cho nên chúng ta cũng sẽ khó tạo ra được những điểm cắt để 
có thể làm nổi bật sự kịch tính trong từng giai đoạn khác nhau của “câu chuyện” giống như 
yêu cầu đối với những BTTH trong các ngành quản lý hay quản trị. Chúng ta có thể hình 
dung việc ra quyết định của viên chức quản lý chỉ được thực hiện tại những điểm cắt này, 
chính là những thời điểm mang tính then chốt hay mang tính bước ngoặt. Trong khi đó, công 
việc của những chuyên viên lập trình lại mang tính đều đặn, cũng như sức mạnh của máy tính 
nằm ở tính hiệu quả, bao gồm tốc độ và sự chính xác, trong việc thực hiện lặp đi, lặp lại vô số 
lần một công việc trong những khuôn khổ đã được xác định từ trước. 

Nói tóm lại, việc áp dụng một cách rập khuôn tất cả năm yếu tố của BTTH dựa theo 
quan điểm của Gomez-Ibanez và Boehrer cho ngành HTTTQL có thể sẽ dẫn đến những vấn 
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đề bất cập. Trong phần tiếp theo, bài viết sẽ nêu lên một số đề xuất trong việc xây dựng 
những BTTT cho các môn học của ngành HTTTQL. 

4. Một số đề xuất ban đầu cho việc xây dựng BTTH ngành HTTTQL 

Trước tiên, bài viết sẽ đề xuất một quan điểm về tình huống, khác với nhóm của Havard 
University dành cho các ngành quản lý hay quản trị. Thay vì chọn quan điểm cơ sở là những 
định nghĩa dựa trên “hình thái” (thế nào là một tình huống?) có thể sẽ gặp một số vấn đề liên 
quan đến những đặc trưng khác biệt giữa các ngành đào tạo, việc biên soạn BTTH cho ngành 
CNTT nói chung và HTTTQL nói riêng có thể dựa trên cơ sở là những định nghĩa dựa trên 
“mục tiêu” (tình huống hay BTTH dùng để làm gì?). Điều này cũng tương tự như có hai cách 
để định nghĩa một phương tiện giao thông như trong những ví dụ minh họa sau đây: 

• dựa trên “hình thái”: phương tiện giao thông là những loại xe cộ hay súc vật trên 
đường bộ, các loại tàu thuyền trên sông biển, các loại máy móc-thiết bị bay trên 
không, …; và 

• dựa trên “mục đích”: phương tiện giao thông là những máy móc-thiết bị hay sinh vật 
có thể giúp mang vác hay di chuyển các thứ từ nơi này sang nơi khác. 

Một cách khái quát, những BTTH của ngành HTTTQL là nhằm mục đích giúp cho các 
sinh viên có thể rèn luyện những kỹ năng triển khai những HTTTQL mà trong tương lai họ sẽ 
đảm nhận thực hiện trong các công ty phát triển phần mềm hay tại các doanh nghiệp. Nói một 
cách chi tiết hơn, đó là những kỹ năng bắt đầu từ việc khảo sát để nắm bắt những yêu cầu của 
người sử dụng, kế tiếp là những kỹ năng phân tích để mô tả lại một cách chính xác những yêu 
cầu của người sử dụng từ dạng ngôn ngữ tự nhiên trong các văn bản sang dạng biểu diễn 
bằng các sơ đồ hay bằng các ngôn ngữ đặc tả hình thức, và sau đó là những kỹ năng thiết kế 
và lập trình các thành phần của HTTTQL. 

Bước đầu, chúng ta có thể hình dung một BTTH của ngành HTTTQL cần phải bảo đảm 
những yếu tố như sau: 

• Tính thực tế. Tương tự như yếu tố YT1. 

• Tính không đầy đủ, không hoàn chỉnh. Tương tự như yếu tố YT5. 

• Tính quy trình. Xây dựng HTTTQL đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả của 
nhiều người, và do đó, BTTH cần phải tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện rèn 
luyện phong cách làm việc theo những quy trình khoa học nhằm tránh làm đình trệ 
hay làm ách tắc công việc chung. 

• Tính hệ thống. Một HTTTQL bao gồm nhiều thành phần được tích hợp lại với 
nhau. Những thành phần này có các mối quan hệ qua lại với nhau một cách chặt chẽ, 
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và do đó, khả năng tư duy hệ thống sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong qua 
trình triển khai HTTTQL. 

• Tính công nghệ. Một HTTTQL thường được triển khai với nhiều công nghệ khác 
nhau cho nên sinh viên cần phải được rèn luyện những kỹ năng tìm hiểu và vận dụng 
nhiều công nghệ khác nhau. 

• Tính linh hoạt và tiến hóa. Những công nghệ, những điều kiện khai thác cũng như 
những nhu cầu của người sử dụng luôn luôn tiến hóa theo thời gian cho nên BTTH 
cũng cần thể hiện được tính linh hoạt theo sự tiến hóa của ngữ cảnh.  

Những yếu tố được trình bày ở trên chỉ mới là những ý tưởng đề xuất ban đầu. Những 
đề xuất này cần phải được tiến hành nghiên cứu một cách thấu đáo và toàn diện: từ những lý 
thuyết liên quan đến phương pháp giảng dạy và học tập, khả năng nhận thức, … cho đến 
những thực nghiệm trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. 
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 Abstract 

We present a novel framework for solving Multiple Instance Learning (MIL) problems. 
As a variation on supervised learning, MIL addresses the problem of classifying a bag of 
instances. A bag is positive if at least one of the instances in the bag is positive, 
otherwise it is negative. We use a divide and conquer strategy to identify true positive 
group of instances in the positive bags and use Naïve Bayesian as an example to 
minimize the false positive instances in the same bags. Comparison results on benchmark 
datasets show that our method performs on par or better than other MIL methods. 

Keywords: MIL;Bayesian;divide and conquer 

1.  Introduction 

Multiple Instance Learning (MIL) was initially formalized by Dietterich et al. [1] to 
address a major challenge of all supervised learning methods in cases the class labels are not 
available for all training data instances. For example an image recognition system at the 
airports should be able to label a captured image as “dangerous” if the image contains an 
identified terror sign even though the other segments are not necessary recognized. A bag is 
positive if at least one instance within it is positive and negative if all instances are negative. 
To illustrate MIL consider a problem where a locksmith must determine if a set of keys is 
useful: the set is said to be positive (useful) if at least one of its keys can open the door, 
otherwise it is negative (useless). Dietterich et al. used MIL for classification of aromatic 
molecules for drug design. The goal was to classify each molecule, represented by a bag of 
possible conformations, according to whether or not it was musky. MIL methods have been 
used in various applications such as image retrieval and annotation [33,34], contextual 
advertising [35], visual tracking [36], and in bioinformatics for protein-ligand docking [37]. 
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Classical supervised classifiers do not work in the context of the MIL because class labels are 
assigned only to bags of instances but not to the individual instances, which they require for 
proper operation. From a set of labeled bags in the training data, the classical classifiers may 
induce a concept that will label individual instances correctly. However, learning with 
positive bags is difficult because the ratio of false positives (i.e., negative instances) to (true) 
positives  can be arbitrarily high.  

In Dietterich et al.’s problem, each molecule is characterized as a bag of instances 
corresponding to alternative low energy shapes. To represent the shapes, the molecule was 
placed in a standard position and orientation so that the origin lay inside it. A set of 166 
features/rays, each emanating from the origin, was constructed such that together they 
sampled the molecular surface approximately uniformly. Variations of the algorithm were 
proposed which attempted to induce the concepts represented by axis-parallel rectangles and 
the best result was achieved on the Musk data [2].  Long and Tan [3] developed a high degree 
polynomial PAC bound to learn examples in the MIL framework. Auer and Ortner [4] 
proposed MULTINST algorithm that did not require product distribution. Blum and Kalai [5] 
showed that PAC learning was reducible to PAC learning with one-sided random 
classification noise, and to the Statistical Query model [6]  with smaller sample complexity 
than that of [4]. Unfortunately, the results for the last three algorithms were obtained under a 
strong assumption that all instances from all bags were generated independently, plus that the 
number of instances in the bags must be constant. These restrictions mean that the above 
algorithms are difficult to use on real problems. 

Maron and Lozano-Perez [7] introduced Diverse Density (DD) as a new general 
framework that can be used in a wide spectrum of MIL applications. The first such 
application was to learn a simple description of a person from a series of images containing 
that person. Each bag was generated from an image in which each instance corresponded to 
an image region sampled from the original image. The second application was stock selection 
where each month positive bags were generated with 100 stocks of the highest return while 
the negative bags were created from the five stocks with the lowest returns. DD assumes that 
the desired concept, which is the point of intersection of the positive bags minus the union of 
the negative bags, can be acquired by searching for a point in the feature space with the 
largest diverse density. Yang and Lozano-Perez [8] extended DD to content-based image 
retrieval. Zhang and Goldman [9] combined the idea of Expectation Maximization (EM) with 
DD to search for instances corresponding to the label of the bag as a missing attribute.  

Several researchers adapted standard supervised learning techniques, such as neural 
networks, support vector machines (SVM), decision trees, etc. in the MIL framework. 
Andrews et al. [10] formulated MIL as an integer quadratic program and used SVM to 
minimize jointly over the continuous parameters and over the integer variables, which are the 
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labels of patterns in positive bags. Gartner et al. [11] adapted a kernel for multiple instance 
data, so that a standard  SVM can be used directly from the training bags. Chen et al. [12,13] 
proposed MIL frameworks (DD-SVM and MILES) to train an SVM in a feature space 
constructed from a mapping defined by local maximizers and minimizers of the DD function. 
Nguyen et al [14] introduced a rule-based framework to learn a function that could generate 
interpretable rules for MIL.  Zhou and Zhang [15,16] proposed a neural network, BP-MIP, 
and adopted two feature selection techniques,  the feature scaling with DD, and the feature 
reduction with principal components.  

A multi-instance version of the C4.5 decision tree, called Relic, was proposed by Ruffo 
[17]. Chevaleyre and Zucker [18] adapted ID3 decision tree algorithm into ID3-MI and the 
decision rule algorithm RIPPER into RIPPER-MI to solve multiple instance problems. They 
proposed a notion of multi-part learning and used it for natural scene classification, where the 
instances were partial descriptions of bags. Wang and Zucker [19] extended the k-nearest 
neighbor algorithms (Citation-KNN and Bayesian-KNN) for the MIL context by using 
Hausdorff distance to measure the separation between bags. Ray and Page [20] introduced 
multiple instance regression in which each data point can be described by more than one 
vector of values for the independent variables. Xu and Frank [21] proposed logistic 
regression and boosting for MIL, with the assumption that all instances contribute equally 
and independently to a bag’s label. For generalized multi-instance problems, Weidmann et al. 
[22] introduced a two-level learning method to transform an MI bag into a single meta-
instance that can be learned by a propositional method. Ray and Craven [23] empirically 
studied the relationship between several MIL methods and observed that in several domains 
classical supervised algorithms outperformed the MIL algorithms. Recently,  Wu et al [39] 
model the deep learning framework in solving weekly supervised learning MIL problems.  
Cheplygina et al [40] propose to represent each bag by a vector of its dissimilarities to other 
bags in the training set and represent these dissimilarities as features in learning task.  

Each of the methods described above are limited because they were designed to work 
only on specific data and thus often fail when tested on other types of data. In this paper we 
propose a general framework for the MIL scenarios. It is designed to work on a variety of 
data sets and does not depend on the type of a data set. Our approach uses Bayesian statistics 
to form two Gaussian kernels corresponding to positive and negative bags and a heuristic 
search that minimizes the error of classification between the two kernels. 

2. Methods 

We first define the notation and then describe the idea of our algorithm. We denote 
positive set B+ containing positive instances from positive bags, B+ ={ +

ib } and the negative set 
B- containing negative instances from negative bags, B- ={ -

ib }. The number of instances in 
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bag bi is denoted as s(bi) and its instances as {bi,1, bi,2,….bi,s(bi)}. The function f represents the 
unknown process of receiving an unlabeled bag bi as input and assigning output as either f(bi) 
= 1 (positive) or 0 (negative). We also introduce a learning function g associated with the 
function f that takes a single instance bi,j as input: g(bi,j)=1 (positive) or 0 (negative). 
Definitions for MIL problems are presented as follows: 

Definition 1: There exists at least one true positive instance in positive bag +
ib , i.e. $j 

g(bi,j)=1 and all instances in negative bag -
ib  are true negative, i.e. "j g(bi,j)=0.  

Definition 2: The multiple instance learning problem is to find an approximation 
function ĝ  to g to predict the output of bag bi,  f(bi), defined as: 

   
otherwise0,

  1 = )bgjif1,
 = )f(b ji,

i
î
í
ì $ (,

 

As such, bag bi is predicted as positive bag +
ib  if and only if there exists at least one 

instance bi,j that is predicted to be positive by function g.  Our method will be based off on the 
following lemmas: 

Lemma 1: There exists a set P* of true positive instances extracted from B+ where   |P* 
| £  | B+ | and g(pi)=1 with pi  corresponding to a true positive instance bij Î +

ib . 

Proof:  It is straightforward to see that by Definition 2, such a set P* exists. 

Lemma 2: Let ĝ  be an approximation of the learning function g. Then the accuracy of 
classification between the positive set P* and the negative set {B+ U B- \ P*} obtained using 
ĝ  is maximal. 

Proof:  Suppose there exists an instance pi, in P* which is falsely classified by ĝ , i.e. 
ĝ (pi)=0, then pi is a negative instance and hence, pi can not belong to P*. Alternatively, if 
there exists an instance bi,j in the negative set {B+ U B- \ P*} such that ĝ  falsely classifies it, 
then two cases may arise: (1) bi,j is a positive instance and hence bi,j must belong to P*, or (2) 
bi,j is noise and hence can be avoided if we can find a good ĝ for g.   

In our approach, we focus on looking for P* and an  approximation function, ĝ , of the 
learning function g. One possible way to obtain P* is to perform a brute force search for true 
positive instances in the positive set B+, subject to maximizing the accuracy of classification 
between the positive set P* and  the negative set {B+ U B- \ P*} by using ĝ .  

But brute force search in the space of B+ is a NP-problem, with computational time 
Õs(bi), biÎB+.  Hence, we propose a heuristic search for P* that uses the divide and conquer 
strategy. Instead of searching for the whole set P* in the space of B+, we divide the positive 
training bags into smaller groups, say B1, B2,…, Bl, with size of k bags, where k << |B+| and 
l=|B+| / k.  For each group Bi of positive bags, we now look for instances in each bag of Bi, 
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say *
iP , subject to achieving the highest accuracy of using ĝ  to discriminate the positive set 

{ *
1P  È  *

2P ...È *
iP } and the negative set { B1  È   B2 …  È   Bi   È   B-   \  *

1P  È  *
2P ...È *

iP }. 
For ĝ , we use a naïve Bayesian classifier [24] to approximate the learning function g. We use 
the naïve Bayesian classifier because of its optimal time complexity, O(Nd), where N is the 
size of training examples and d is the number of features, and  because it can handle 
continuous variables [24, 25].  Note that as our algorithm is a general framework other 
standard classifiers (e.g. Random Forest, SVM, Rule-based learners, etc.) can also be 
employed in our approach. The following is an outline of our method, which is a combination 
of a heuristic search and a naïve Bayesian classifier, for solving the MIL problems. 
 
Algorithm:  

INPUT: Training bags {B+ È B-} and k << |B+| 
 
1 P* = searchP* (B+ È  B-

, k) 
2 ĝ = a flexible naïve Bayesian learned from the positive set P*  and the negative set B+ È  B- \ P* 
 
OUTPUT (the MIL classifier f defined by Definition 2) 
 
 
searchP*(B+ È  B- , k) 
 
1 Divide B+ into B1, B2,…, Bl, where l=|B+| / k 
 
2 FOR (every  Bi  Î B1, B2,…, Bl ) 
3 FOR (every bag bi Î Bi ) 
4  Iteratively select every instance in bi to  form Pi 
5 END 
 
6 

}iP {

*
i  argmaxP = accuracy of using ĝ  to 

                    discriminate P and N  
7 where P = 

ij

i

j
PP ÈÈ

-

=

*
1

1

 and  

8 N = }{\ *
1

11
 PP BB ik

i

k
j

i

j
ÈÈÈ

-

=

-

=
!   

9 END 
 
OUTPUT ( *

i

l

i

* PP
1=
È= ) 

 

3. Results and discussion  

Below we present evaluation of the method on the MUSK data sets and on artificial 
data sets. The MUSK data [2] are widely used for benchmarking of MIL methods. In MUSK 
data sets, a bag represents a molecule and instances in a bag represent low-energy 
conformations of the molecule. Each instance is described by a 166-dimensional feature 
vector defining the surface of a low-energy conformation derived from analysis of 
approximately 100 drug molecules. There are two different MUSK data sets:  
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MUSK1 and MUSK2. MUSK1 has 92 bags, of which 47 are labeled positive, with an 
average of 4.4 instances per positive bag and 5.98 instances per negative bag, respectively. 
MUSK2 has 102 bags, of which 39 are positive, with an average of 26.08 instances per 
positive bag and 88.59 instances per negative bag, respectively. For further evaluation, we 
also created artificial data sets. The first artificial data set includes 50 positive and 50 
negative bags, each with 20 instances.  Each instance has 2 features which were drawn 
randomly from a [0,100] x [0,100] Î R2 domain. An instance was labeled positive if the 
features fell in the square 5x5 in the middle of the domain, i.e., in [48,52] x [48,52]. 

The bag was labeled positive if at least one instance fell within this region and negative 
if none did [7]. The second artificial data set with 50 positive and 50 negative bags was 
created in a different way [18]. Each bag had 20 instances with 12 features uniformly 
assigned as 0 or 1. The concept is the pattern (1,0,1), i.e., if there exists in a bag at least one 
instance with the first three features being 1,0,1,* then the bag is positive; asterisk  represents 
any combination of 0s and 1s for the remaining nine features. 

In testing we compared our method with nine other MIL algorithms, namely, the miDD 
[7], miEMDD [9], miSVM [10], Citation-KNN [19], MILR [21], MDD [26], miNND [27], 
miSMO [28], and miOptimalBall [29].  We implemented our algorithm in Java and used 
Weka [30] to evaluate other algorithms. Performance accuracy of the algorithms, using 10-
fold cross validation, is shown in Table 1.  

TABLE 1. THE PERFORMANCE ACCURACY (%) OF THE ALGORITHMS ON BENCHMARK DATA SETS 
Data Sets mi 

Div 
Con 

Citation-kNN 
(R=3, 
C=3) 

mi 
DD 

MDD mi 
EMDD 

mi 
NND 
(K=5) 

mi 
SMO 

mi 
SVM 

MILR mi 
Optimal 
Ball 

Musk1 87 93 92 79 89 74 74 79 78 77 

Musk2 80 82 73 74 90 61 83 78 77 78 

Artificial 1 99 60 49 46 46 49 46 50 46 45 

Artificial 2 100 53 54 37 44 46 49 50 47 45 

The results show that on the Musk1 dataset, our proposed algorithm performs 
significantly better than the MDD, miNDD, miSMO, miSVM,  MILR and miOptimalBall, 
and comparably well as Citation-kNN, miDD, and miEMDD. On the Musk2 dataset, it 
performs comparably to Citation-kNN, miSMO, miSVM, miOptimalBall and MILR, except 
miEMDD. Note that our algorithm strictly follows the original definition of MIL so it was not 

TABLE 2. MCC VALUES OF THE ALGORITHMS ON BENCHMARK DATA SETS 
Data Sets mi 

Div 
Cov 

Citation-kNN 
(R=3, 
C=3) 

mi 
DD 

MDD mi 
EMDD 

mi 
NND 
(K=5) 

mi 
SMO 

mi 
SVM 

MILR mi 
Optimal 
Ball 

Musk 1 0.75 0.87 0.85 0.57 0.78 0.49 0.48 0.57 0.55 0.53 

Musk 2 0.66 0.63 0.44 0.45 0.80 0.36 0.64 0.54 0.51 0.54 

Artificial 1 0.98 0.20 0.00 -0.08 -0.08 0.00 -0.08 0.00 -0.08 -0.10 

Artificial 2 1.00 0.06 0.08 -0.27 -0.12 0.00 -0.02 0.00 -0.06 -0.10 
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designed to run on any particular data. On the artificial data sets, created using MIL 
definition, our method achieves the highest accuracy, which is much better than the second 
best Citation-kNN, that achieves only 60% (vs. our 99%) accuracy on the first artificial data 
set. Table 2 shows the Matthews Correlation Coefficient (MCC) of the algorithms. MCC 
values lie between −1 and +1, where −1 implies complete disagreement, and +1 implies 
complete agreement, while 0 implies that the prediction is random.  Our method along with 
Citation-kNN and miEMDD does not produce random results on Musk1 and Musk2 data sets. 
MIDD performs very well on Musk1 data but not so on Musk2 data. On the artificial data 
sets, our method performs very well while all other algorithms results are close to random.   

Prediction of behavior responses from molecular profiles 

We now use our algorithm for the problem of predicting drug-induced behavior 
responses from molecular profiles data [31]. Understanding the molecular basis of cognition 
is an important but complex problem in human genetics and biomedical research. We 
investigate the specific question of how an extra copy of human chromosome 21 in Down 
syndrome perturbs normal molecular profiles in the brain and causes learning and memory 
deficit.  

In these experiments, eight groups of mice were generated by injecting normal controls 
or the Down syndrome models (Ts65Dn and Ts1Cje) with either saline of one of two 
concentrations of the drug MK-801 that stimulates the locomotor activity. Locomotor activity 
was monitored for two hours after injection and calculated as the number of interruptions of 
infrared light beams from photocells attached to the cage walls [31]. Behavior was measured 
as total activity and as the ambulatory component only (ambulatory activity is motion in the 
horizontal plane only and excludes rearing), as the median number of beam interruptions 
during all five minute intervals from 30 to 80 minutes after injection.  

Four separate measurements of behavior, labeled as total 60 minutes, ambulatory 60 
minutes, total peak and ambulatory peak, were used in separate analyses. Protein profiles 
were generated by analysis of protein lysates prepared from the dissected cortex of the same 
mice sacrificed 60 minutes after injection, a time corresponding to the peak of locomotor 
activity. Lysates were fractionated into cytosolic (c), nuclear (n) and crude membrane (p2) 
fractions. A total of 22 protein features were measured by quantitative Western blotting [31]. 
Eight features showed no differences among genotypes or changes in response to MK-801 
and were not used. The 14 protein features used were: Tiam(p2), Tiam(C),  Dyrk1A(p2), 
Dyrk1A(n), ITSN1 200(c), ITSN1 140(c),  pNR1(p2),  pAkt(c),  pErk1(c), pErk2 (c), 
pErk1(n), pErk2(n), pElk(c), pElk(n). These data form the input to the MIL algorithms. 
Locomotor activities were discretized (binned) using an equal-width algorithm into one of 
four classes: low, medium, high and very high. When two adjacent bins had very low numbers 
of individuals (<4), bins were pooled. This resulted in three activity classes, low, medium and 
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high. The eight groups of mice (four individuals per group) were: Ts65Dn and controls 
injected with saline or drug concentration 1 (four groups) and Ts1Cje and controls treated 
with either saline or drug concentration 2 (four groups). Our initial hypothesis was that both 
mouse models would display exacerbated responses to the drug, manifested as increased 
levels of locomotor activity. We also hypothesized that locomotor activity is reflected in and 
can be described by a molecular profile of sufficient complexity, where a molecular profile is 
composed of values for the level, localization and phosphorylation state of a specified set of 
proteins. We further hypothesized that multiple different molecular profiles will be associated 
with normal and with abnormal (increased) locomotor activity. A molecular profile was 
associated with abnormal behavior if locomotor activity fell into the highest interval, 
otherwise it was classed as normal. For application of MIL, each bag represents a group of 
mice in which each instance is a molecular profile from a mouse of a single genotype-
treatment. The molecular profiles include 14 input features (molecular measurements), and 
one associated class, the behavior (activity). Note that a single genotype-treatment was 
labeled as positive (normal) if at least one molecular profile in it was associated with normal 
(low activity). To gauge the robustness of the algorithms’ performance, we used the 
Jackknife test [32]. Results are shown in Table 3. 

For each algorithm, we selected the parameters that yielded the best result. For 
instance, the Citation-kNN will give a very poor result (accuracy of 63% in 60’ data sets) if 
we use the same parameters as with previous datasets (i.e. R=3, C=3). Table 3 indicates that 
in the locomotor activity data sets, the proposed method outperforms other algorithms. 
Citation-KNN and miSMO perform relatively well on the 60’ data sets but are very biased in 
labeling bags on the peak data sets.  MDD, miDD, miSVM and miOptimalBall give poor 
results since their predicted class almost completely disagrees with the actual class. The 
miOptimalBall method labels all bags as  positive, while miEMDD fails to run in all data 
sets. The MILR algorithm shows unstable prediction; it performs well on the 60’ datasets but 
fails in labeling bags on the peak data sets. In terms of MCC measure, our algorithm performs 
best while the other algorithms’ performance is close to a random prediction. We then used 
the Wilcoxon signed-ranked test to measure the uncertainty [38]. With p value of 0.05 and 
with 8 datasets, the null-hypothesis that both algorithms perform equally well can be rejected 
if T value is equal or smaller than 4.  Table 4 test results  confirm that there are significant 
differences between our method and the other methods but MILR. 

4. Conclusions  

We introduced a new framework that solves the MIL problems by using divide and 
conquer to search for the true positive group of instances in positive bags. It then maximizes 
accuracy of classification using the Naive Bayes. Importantly, standard classifiers such as 
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neural networks or SVMs can also be used in our framework instead of Naïve Bayes. In 
addition, our method is not bias to work with any particular data. We performed 
comprehensive comparison of the method with other state-of-the-art MIL methods on eight 
data sets from diverse domains. Experimental results have shown that it performed, most of 
the time, best in terms of accuracy and MCC measures. Statistical tests confirmed that our 
methods was significantly better than all methods used in comparison but MILR.  It also 
performed well on a challenging task of predicting behavior from molecular profiles. 

 

TABLE 3.  THE RESULTS OF THE ALGORITHMS ON THE COGNITIVE AGING DATA SET 

 Measures mi 
Div 
Cov 

Citation 
kNN 
(R=3,  
C=3) 

mi 
DD 

MDD mi 
EMDD 

mi 
NND 
(K=5) 

mi 
SMO 

mi 
SVM 

MILR mi 
Optimal 
Ball 

60’ 
amb 

Accuracy 88% 75% 75% 63% N/A 75% 88% 50% 100% 75% 
MCC 0.75 0.33 0.00 -0.20 N/A 0.00 0.60 -0.33 1.00 0.00 

60’ 
total 

Accuracy 88% 75% 75% 63% N/A 75% 88% 50% 100% 75% 
MCC 0.75 0.33 0.00 -0.20 N/A 0.00 0.60 -0.33 1.00 0.00 

Peak 
amb 

Accuracy 100% 88% N/A N/A N/A 75% 88% 75% 63% 88% 
MCC 1.00 0.00 N/A N/A N/A -0.14 0.00 -0.14 -0.20 0.00 

Peak 
total 

Accuracy 100% 88% N/A N/A N/A 75% 88% 75% 63% 88% 
MCC 1.00 0.00 N/A N/A N/A -0.14 0.00 -0.14 -0.20 0.00 

60’ amb dataset includes 6 positive bags, 2 negative bags; 60’ total dataset includes 6 positive bags, 2 negative bags; Peak 
amb dataset includes 7 positive bags, 1 negative bag; Peak total dataset includes 7 positive bags, 1 negative bag. 

 

TABLE 4. STATISTICS OF WILCOXON SIGNED-RANK TEST 

Paired-Algorithms R+ R- T=min(R+,R-) 

Our algorithm vs Citation-kNN 31 3 3 
Our algorithm vs miDD 33 1 1 
Our algorithm vs MDD 34 0 0 
Our algorithm vs miEMDD 31 3 3 
Our algorithm vs miNND 32 0 0 
Our algorithm vs miSMO 30 4 4 
Our algorithm vs miSVM 34 0 0 
Our algorithm vs MILR 27 6 6 
Our algorithm vs miOptimalBall 34 0 0 
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 Abtract 

Many feature selection and classification algorithms can be applied only to data 
schemed by discrete attributes. In case of continuous attributes, there is a need of a 
discretization process to transform numeric attribute into a small number of intervals. We 
present a novel OptiR2 algorithm to globally maximize the correlation between the discrete 
attribute and the class information. The goal is achieved using a dynamic programming 
algorithm and statistical index R2 to optimally partition the intervals. Our algorithm is 
compared with the state-of-the-art algorithm, CAIM, on four benchmark data sets using five 
machine learning algorithms. The tests statistically show that our algorithm outperforms 
CAIM in terms of the accuracies archived by the learning algorithms. Our algorithm is 
implemented as an open source plugins in Weka for data mining tasks.  

Keywords: Discretize, CAIM, Dynamic programming. 

1. Introduction  

While numeric data in real world is very common, many feature selection and 
classification algorithms require discrete attributes, and some algorithms are shown to efficiently 
work better with discrete data than numeric data. Discretization is a process to transform numeric 
attributes into a small number of intervals. This hardship task is broadly used as a front-end 
rather than an embedded one in machine learning and data mining algorithms. 

At early days, the simplest discretisation algorithms such as Equal Width and Equal 
Frequency are widely used to discretise continuous attributes without using the class labels [7]. 
These conspicuous algorithms are easy to implement but they perform poorly in many situations 
[10]. The more sophisticated algorithms are rapidly developed for the need of effective data 
mining algorithms that best facilitate accurate classification.  
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These methods take into consideration the value of class attribute and they are further 
categorised into numerous dichotomy: local vs global, parameterised vs non-parameterised, top-
down vs bottom-up, entropy-based vs statistics-based algorithms. 

Global methods discretise all attributes using the entire instance space [5] while local 
methods use a subset of instances [2,14]. Some parameterised algorithms require users to input 
the number of intervals while non-parameterised methods are able to determine the number of 
intervals in the output discrete schemas without any supervision. Top-down methods start with a 
whole interval and gradually split it into small intervals during the discretization progresses [11]. 
In contrast, bottom-up methods start with all   separate intervals and then merge those together 
[10]. During the discretization progresses, entropy- based methods exploit the class information 
entropy of candidate intervals [8], while statistical-based methods perform significant tests to 
measure the correlation between the selected intervals and the class attribute [10, 15, 16]. 
Typical discretisation processes sort the numeric attribute and evaluate a cutting point for 
splitting (top-down approach) or merging (bottom-up approach). The processes are repeated 
continuously until a conditional termination is met. These heuristic iterative algorithms cost a 
minimum O(nlogn) computational time for sorting and the measurement of class label and the 
discretised attribute. However, these algorithms often find local optimal solutions in practice, i.e. 
the discretised attributes do not represent the best optimal over all possible intervals of the 
numeric data points. 

The approach taken in this paper stems from the work of Jackson et al. [12] in which the 
authors exhibit an efficient dynamic programming algorithm to search for global optimal 
intervals of data given in O(n2) computational time. We devise a novel statistics index, namely 
R-squared [9], to measure how close the discretised intervals are to the class feature. The 
advantages of R-squared statistics are that it is normalised in the range 0 and 1 and that it can be 
used in both numeric and nominal class feature. The proposed method, namely OptiR2, is 
superior to heuristic approaches as it can result in an optimal solution while not sacrificing the 
computing time. The rest of this paper is organised as follows. Section 2 presents the notations 
and OptiR2 method. Section 3 describes the experimental results and discusses. Finally, Section 
4 is our conclusions and future works. 

2. Methods 

The following notations are used in the paper: 

- A={a0,a1,…a n} is a set of values of a continuous attribute F, where a0<a1<…a n 
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- B={b0,b1,…b n+1} is a set of values constructing from A where b0=a0, bn+1=an and bi is the middle 
point of ai-1 and ai 

- S is a discretization scheme of F, deriving from B 

- R-squared is an index to measure the goodness of fit between S and the class information 
[9] 

We apply the following dynamic programming algorithm and then perform a reverse 
traversal to find the optimal scheme S (Figure 1). 

Step 1: Set Last[0] = 0, CurrentValue[0] = 0 

Step 2: For i=1,2, … n: 

                         1. Set S = (b0,bi) 

                         2. Set CurrentValue[i]= R_squared(S) 

                         3. Set Position=i 

                         4. For j=0,1,...i-1: 

                                   Set S = S U (bj,bi) 

                                   If R_squared(S) > CurrentValue [i] Then 

                                   Set CurrentValue[i]= R_squared(S) 

                                   Set Position=j 

                        5.  Set Last[i]= Position  

Step 3: Perform  the trace  back step  from  Last  to find  the  actual
 optimal  discretization scheme: Last[bn+1] -> Last[Last[bn+1]], … until 
b0  found. 

 
 
Figure 1: OptiR2 -  Dynamic programming for finding optimal schemes 
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In the above pseudo code, S is a discretize schema, R_squared is a function to calculate the 
correlation R2 index between the Optimal and class information. The algorithm makes use of two 
one dimension arrays, namely CurrentValue and Last, to store the positions as well as the 
optimal R2 during the calculating steps. Right after the dynamic programming steps are finished, 
the algorithm performs a trace back step on the Last array to reconstruct the optimal schema. The 
run time complexity of this dynamic programming algorithm is O(n2). The output is an optimal 
discretization scheme that maximises the goodness of fit between the discrete attribute and class 
information. 
 

3. Results and discussions  

We implement the proposed algorithm in Java and add the program into Weka open [9] as 
a plugins. This makes it easy to perform a discretisation task as a front end before implementing 
any classification algorithms existing in Weka software. We test our algorithm with ten (10) 
different datasets downloaded from UC Irvine ML repository [1]. However in this paper we only 
present the results from four data sets due to space restriction, including: 

1. Iris Plants data set (iris): this data set quantified the morphologic variation of Iris flowers 
of three related species. 

2. Johns Hopkins University Ionosphere data set (ion): this radar data is collected to classify 
good or bad radar. 

3. Pima Indians Diabetes data set (pid): this data set is used to forecast the onset of diabetes 
mellitus of Pima Indian population near Phoenix, Arizona. 

4. Image Segment data set (seg): This data set is created by Vision Group, University of 
Massachusetts to predict 7 outdoor images. 

Table 1 shows the major properties of the four datasets in our experiments. 

Table 1: Major Properties of Selected Data Sets 

Properties  Datasets  

 iris ion pid seg 

# of classes 3 2 2 7 

# of examples 150 351 768 2310 

# of attributes 4 34 8 19 

# of continuous attributes 4 32 8 19 
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To avoid any bias and overfitting issues during the discretisation task, we strictly perform a 
10-fold cross-validation method as follows. First, the datasets are randomly partitioned into 10 
equal sized folds in a manner so as to preserve the class ratios in each fold. Second, of the 10 
folds a single fold is hold as validation data for testing the algorithms while the remaining 9 folds 
are used as training data. Consequently we generate 10 pairs of train-test data for each of the four 
selected data sets. The resulting benchmarks are then averaged to produce a single output 
measure. We perform the discretization for each training data using two methods, CAIM [11] 
and our proposed method. The discretized schemes output from each of algorithms on the 
training datasets will be applied on the testing datasets (Table  2). 

We use CAIM [11] for comparison purpose because this is one of the latest top-down 
discretization algorithms and it is reported better than other six state-of-the-art top-down 
discretization algorithms. Experiments showed that CAIM can generate a better discretization 
scheme on the average. In addition, these experiments showed that classification algorithms 
reached the highest classification accuracy. 

We first use both OptiR2 and CAIM as front end tasks to generate discretization schemes 
on the training data sets and then apply the generated discretization schemes on the testing data 
sets. Subsequently, we apply classification methods, including Support Vector Machines [2], 
Random Forests [13], Naïve Bayes [6], Decision Tree J48 [14] and rule-based algorithm Ripper, 
on the discretised data sets to quantify the impact of the discretization selection on the 
classification accuracies. To justify the classification goodness we use the several measures such 
as area under curves (AUC), precision recall curves (PRC), accuracy, and Kappa correlation, 
averagely for 10-fold cross-validation tests. 

Table 2 shows the number of discrete intervals for the 10-fold cross validation tests on four 
data sets and two discretization algorithms. Note that the discretization is done using the training 
data sets and then testing data sets are discretised using the generated discretization schemes. 
The CAIM algorithm achieves a smaller number of discretization intervals than those of the 
OptiR2. It’s worth noting that CAIM algorithm applied a conditional constraint to limit the 
number of intervals not exceeds the number of classes. Thus, the number of intervals in 
discretization schemes generated by CAIM is usually close to the number of target classes. 
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Table 2: Comparison of averaged number of intervals generated by the two discretization algorithms using 
four data sets 

Datasets # of classes # of intervals 

OptiR2 CAIM 

iris 3 6.8 4.0 

ion 2 3.9 2.0 

pid 2 11.3 2.3 

seg 7 23.4 6.6 

Table 3 shows the analysis of classification results using discretised data sets. The 
accuracy indices are averagely compared for the two discretisation algorithms. Of the four 
discretization schemes, OptiR2 significantly outperforms CAIM in three data sets, which are iris, 
pid and ion, using a variety of performance indices. The performance of CAIM is slightly better 
than that of OptiR2 in the seg data set where number of target class is high. We hypothesise it is 
because the number of intervals generated by CAIM is limited by the number of target class 
which is helpful to reduce the overfitting issue in the learning tasks. 

4. Summary and conclusions  

We propose the supervised OptiR2 algorithm that discretises continuous attributes into 
optimal discretisation schemes in terms of the maximal correlation between the discretization 
and target class. Our algorithm can work with any class-labelled data and can be used as a front 
end task for any learning algorithms. Our tests show that the algorithm outperforms one of the 
best discretisation algorithms at this stage. Another advantage of our proposed method is that 
instead using R2, one can apply any other indices such as entropy or statistical indices to measure 
the correlation between intervals and class. The open source WEKA plugins enables users to 
take advantages of the state of the art data mining tool. In future, we will modify and test the 
algorithm to constraint the number of intervals not exceeds a predetermined number in order to 
avoid over fitting during the learning tasks in several datasets. 
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Table 3: Comparison of the accuracy indices (AUC, PRC, Accuracy and Kappa Correlation) by five 
classification methods for the four data sets using the two discretization schemes (bolded values indicate the 
better results) 

Classifier Algorithm AUC PRC Accuracy Kappa Classifier Algorithm AUC PRC Accuracy Kappa 
            

iris      ion      
            

SVM 
CAIM 0.94 0.88 0.91 0.87 

SVM 
CAIM 0.87 0.85 0.89 0.76 

          

OptiR2 0.95 0.90 0.93 0.89 OptiR2 0.90 0.88 0.92 0.82 
            

RandomForest 
CAIM 0.98 0.96 0.91 0.86 

RandomForest 
CAIM 0.97 0.97 0.93 0.84 

          

OptiR2 0.98 0.97 0.93 0.90 OptiR2 0.98 0.98 0.93 0.83   
            

J48 
CAIM 0.95 0.89 0.91 0.87 

J48 
CAIM 0.87 0.87 0.89 0.76 

          

OptiR2 0.95 0.89 0.91 0.87 OptiR2 0.91 0.90 0.89 0.76   
            

 CAIM 0.98 0.97 0.93 0.90  CAIM 0.94 0.95 0.86 0.70 

Naïve Bayes      Naïve Bayes      

OptiR2 0.99 0.98 0.93 0.90 OptiR2 0.94 0.95 0.91 0.81   

            

Ripper 
CAIM 0.95 0.89 0.91 0.87 

Ripper 
CAIM 0.91 0.90 0.91 0.80 

          

OptiR2 0.96 0.91 0.92 0.88 OptiR2 0.92 0.91 0.94 0.86   
            

All classifiers 
CAIM 0.96 0.92 0.92 0.87 

All classifiers 
CAIM 0.91 0.91 0.89 0.77 

          

OptiR2 0.97 0.93 0.93 0.89 OptiR2 0.93 0.93 0.92 0.82   
            

pid      seg      
            

SVM 
CAIM 0.67 0.66 0.74 0.37 

SVM 
CAIM 0.99 0.94 0.96 0.95 

          

OptiR2 0.71 0.69 0.75 0.43 OptiR2 0.98 0.92 0.94 0.93 
            

RandomForest 
CAIM 0.75 0.76 0.73 0.36 

RandomForest 
CAIM 1.00 0.99 0.97 0.96 

          

OptiR2 0.80 0.81 0.74 0.40 OptiR2 0.99 0.98 0.95 0.94   
            

 CAIM 0.72 0.71 0.74 0.39  CAIM 0.99 0.95 0.95 0.94 
J48      J48      

OptiR2 0.75 0.75 0.74 0.39 OptiR2 0.97 0.91 0.90 0.88   
            

 CAIM 0.77 0.77 0.73 0.39  CAIM 0.99 0.94 0.91 0.89 
Naïve Bayes      Naïve Bayes      

OptiR2 0.83 0.84 0.75 0.45 OptiR2 0.98 0.92 0.85 0.82   
            

Ripper 
CAIM 0.69 0.68 0.74 0.39 

Ripper 
CAIM 0.98 0.93 0.94 0.93 

          

OptiR2 0.67 0.68 0.73 0.35 OptiR2 0.97 0.88 0.89 0.87   
            

 CAIM 0.72 0.72 0.74 0.38  CAIM 0.99 0.95 0.94 0.93 
All classifiers      All classifiers      

OptiR2 0.75 0.75 0.74 0.40 OptiR2 0.98 0.92 0.91 0.89   
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Xây dựng các R-hàm  
hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu. 

Huỳnh Văn Đức 

Tóm tắt: Bằng cách liên kết khái niệm phụ thuộc hàm với khái niệm mệnh đề, gần 
đây chúng tôi đã sử dụng bản đồ Karnaugh trực quan hoá việc giải một số bài toán 
trong lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ với ràng buộc phụ thuộc hàm [7]. Trong 
bài báo này; trước hết, chúng tôi tiếp tục giải các bài toán quan trọng còn lại; sau đó, 
chúng tôi xây dựng các r-hàm nhằm hỗ trợ việc tính toán khi tăng độ phức tạp bài toán 
lên. 

Từ khóa: Bản đồ Karnaugh, Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, Phụ thuộc hàm, r-Hàm.   

1. Mở đầu 

Bài toán chuẩn hoá là một bài toán quan trọng trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. 
Bằng cách liên kết khái niệm phụ thuộc hàm với khái niệm mệnh đề, cho phép dùng bản 
đồ Karnaugh như là một tiếp cận trực quan và hiệu quả khi độ phức tạp bài toán thấp [7].  

Trong [7] chúng tôi đã giải 3 bài toán: (i) tìm phủ tối tiểu, (ii) tìm tập khoá, và (iii) 
tìm tập phụ thuộc chiếu. Trong bài viết này, ngoại trừ bài toán kiểm tra tính bảo toàn thông 
tin vốn được giải hiệu quả và trực quan bằng kỹ thuật quy trình thay thế đuổi, chúng tôi 
tiếp tục giải những bài toán còn lại: (iv) tính bao đóng, (v) xác định dạng chuẩn, (vi) kiểm 
tra tính bảo toàn phụ thuộc, (vii) kiểm tra tính đặc trưng đầy đủ, (viii) chuẩn hoá dựa trên 
phân rã, và (ix) chuẩn hoá dựa trên tổng hợp.  

Các bài toán từ (i) đến (ix) được phát biểu trong [6]. Chúng tôi giả định rằng bạn đọc 
đã biết về lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ với ràng buộc phụ thuộc hàm, cũng như 
về logic mệnh đề. Trong trường hợp cần thêm các chi tiết có thể xem [2] và [6]. 

Cần thiết liên hệ các khái niệm liên quan đến hàm Bool, phụ thuộc hàm, bảng chân 
trị, và bản đồ Karnaugh lại với nhau. Xét đại số Bool ℬ = 0,1 ;∨,∧, ¬ , một hàm Bool n 
biến  

𝑓: ℬ, → ℬ 

được xác định qua bảng chân trị Tf có kích thước 2n [2].  

Bản đồ Karnaugh là một sắp xếp lại bảng chân trị sao cho các đơn thức tương ứng 
với các ô kề nhau [2]. Chẳng hạn, với mệnh đề p → q, dạng hàm Bool 2 biến là p q+ , 
bảng chân trị dưới dạng bản đồ Karnaugh dưới đây cho thấy 2 tế bào ứng với 2 đơn thức 
của nó. 
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Hay với tập luật (cũng là tập phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu) R = {p → q, qr → 
s}, dạng hàm Bool 4 biến là 𝑝 + 𝑞 𝑞 + 𝑟 + 𝑠 , một tế bào được khoanh trong bản đồ 
Karnaugh dưới đây ứng với đơn thức 𝑝𝑟. 

Các hàm Bool có một quan hệ thứ tự bộ phận ≤	cảm sinh từ ℬ, và ta có f → g khi và 
chỉ khi f ≤ g. Quan hệ này giúp liên hệ khái niệm suy diễn trong phụ thuộc hàm với các tế 
bào trong bản đồ Karnaugh, được mô tả trong mục cơ sở lý thuyết trong bài báo này. 

Phần tiếp theo của bài báo được tổ chức như sau: trong mục 2, chúng tôi giới thiệu 
một số kết quả liên quan; tiếp theo, trong mục 3, chúng tôi giới thiệu cách giải trực quan 
các bài toán từ (iv) đến (ix); sau đó, trong mục 4, chúng tôi cung cấp cơ sở lý thuyết và xây 
dựng các r-hàm để hỗ trợ các tính toán cần thiết. 

2. Một số kết quả chính liên quan 

Vào năm 1973, trong [1], Delobel và Casey đã liên kết phụ thuộc hàm X Y® với 
biểu thức Bool xy , được ký hiệu là xy’, và tập phụ thuộc hàm F với hàm Bool là tổng của 
các biểu thức Bool thành phần của F. Đến năm 1981, trong [3], Sagiv và cộng sự đã liên 
kết phụ thuộc hàm X Y® với biểu thức Bool X Y®  (giữ nguyên ký hiệu). Tiếp theo, 
vào năm 2009, trong [4] và [5], Zhang đã dùng tiếp cận và ký hiệu trong cả [1] và [3], chỉ 
ra cách tìm khoá và bao đóng của tập thuộc tính dùng bản đồ Karnaugh. 

Vào năm 2017, trong [7], chúng tôi đã liên kết khái niệm phụ thuộc hàm với khái 
niệm mệnh đề dựa trên 2 định nghĩa sau. 

Định nghĩa 1 

 

Định nghĩa 2 

Mệnh đề  
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Được gọi là mệnh đề liên kết với phụ thuộc hàm X Y® và được ký hiệu là  

 X Yp ® . (1) 

Cho trước tập phụ thuộc hàm F = {fi}, ta có hàm Bool liên kết 

 
if

i

f p=Õ . (2) 

Bằng cách sử dụng bản đồ Karnaugh cho f, nhưng làm việc với các ô có giá trị 0, 
chúng tôi đã giải các bài toán tìm phủ tối tiểu, tìm tập khoá, và tìm tập phụ thuộc hàm chiếu. 
Các ví dụ minh hoạ dưới đây (Ví dụ 1, Ví dụ 2, và Ví dụ 3) được lấy từ [7]. 

Ví dụ 1: tìm phủ tối tiểu. 

Cho { }, ,F L N S N S L= ® ® ® , từ bản đồ Karnaugh của hàm Bool liên kết 

Tìm thấy 2 tế bào tối đại, suy ra phủ tối tiểu là { },L N S L® ® . 

Ví dụ 2: tìm tập khoá. 

Tiếp Ví dụ 1, duy nhất một tế bào tối đại chứa ô góc trên bên trái, suy ra S là khoá 
duy nhất. 

Ví dụ 3: tìm tập phụ thuộc chiếu. 

Phép chiếu xuống lược đồ con sẽ ghép các ô liên quan bằng hàm max, chẳng hạn 
chiếu lược đồ SLN xuống SN sẽ ghép các ô SLN và SL’N trong lược đồ cũ thành ô SN trong 
lược đồ mới. Vẫn Ví dụ 1, kết quả chiếu xuống lược đồ con SN là 

suy ra tập phụ thuộc hàm chiếu là ( ) { }SN F S Np = ® . 

3. Giải các bài toán còn lại 

Như đã nói trong mục 1, ngoại trừ bài toán kiểm tra tính bảo toàn thông tin vốn được 
giải hiệu quả và trực quan bằng kỹ thuật quy trình thay thế đuổi, trong mục này chúng tôi 
tiếp tục giải những bài toán còn lại, từ (iv) đến (ix).  



Huỳnh Văn Đức     

 32 

3.1 Tìm bao đóng của tập thuộc tính X 

Cách giải: Tìm các tế bào tối đại trong tế bào X, qua đó xác định bao đóng của X. 

Ví dụ 4: tìm bao đóng. 

Tiếp tục với Ví dụ 1, xét X = L duy nhất một tế bào tối đại trong tế bào L, xác định 
bao đóng của L là LN. 

3.2 Xác định dạng chuẩn của lược đồ quan hệ 

Cách giải: Từ các tế bào tối đại không nằm hoàn toàn trong hội của các tế bào khoá, 
dễ dàng xác định được dạng chuẩn của lược đồ bằng cách đếm.  

Ví dụ 5 

Trong bản đồ Kanaugh dưới đây, khoá là AB, có tế bào tối đại không thuộc khoá là 
AD’. Tế bào này có chính xác một nửa số ô của khoá AB, lược đồ vi phạm chuẩn 2.  

 

Ví dụ 6 

Trong bản đồ Kanaugh dưới đây, khoá là AB, quan sát thấy có đúng hai tế bào tối đại, 
ứng với các phụ thuộc hàm không tầm thường, là CD’ và DC’. Chúng đều có ít hơn một 
nửa số ô của khoá AB tạo thành, lược đồ vi phạm chuẩn 3.  

 

3.3 Kiểm tra tính bảo toàn phụ thuộc  

Cách giải: Xây dựng bản đồ Karnaugh mới từ các tập phụ thuộc chiếu so sánh với 
bản đồ gốc cho phép kiểm tra tính bảo toàn phụ thuộc. 

Ví dụ 7 

Trong bản đồ Kanaugh dưới đây, 



Huỳnh Văn Đức     

 33 

 

Thực hiện chiếu 

 

Kết hợp lại 

 

Kết quả không đổi so với bản đồ ban đầu, phân rã là bảo toàn phụ thuộc 

Kiểm tra tính đặc trưng đầy đủ được thực hiện tương tự cách kiểm tra tính bảo toàn 
phụ thuộc, chỉ khác bản đồ Karnaugh mới sẽ được xây dựng từ các phụ thuộc hàm khoá 
của các lược đồ con. 

3.4 Chuẩn hoá bằng tiếp cận phân rã 

Cách giải: Nhìn vào bản đồ Karnaugh nhờ quan sát được khoá và các phụ thuộc hàm 
không tầm thường giúp chọn được một / nhiều phụ thuộc hàm thích hợp, chiếu xuống các 
lược đồ con và tiếp tục nếu cần. 

Ví dụ 8 

 Với bản đồ sau 
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Không đạt chuẩn 3 bởi một trong hai phụ thuộc hàm 𝐶 → 𝐷 hoặc 𝐷 → 𝐶, chọn cái 
trước phân rã thành CD và ABC. Kết quả chiếu  

 

Được một phân rã (kết quả chuẩn hoá) bảo toàn thông tin, đạt chuẩn NC, và đặc trưng 
đầy đủ F. 

3.5 Chuẩn hoá bằng tiếp cận tổng hợp 

Cách giải: Nhìn vào bản đồ Karnaugh nhờ quan sát được khoá thiết kế cũng như kiểm 
tra được liệu có những khoá thiết kế nào tương đương nhau, cho phép tổng hợp một cách 
hiệu quả. 

Ví dụ 9 

Bản đồ sau có một phủ tối tiểu là 𝐴 → 𝐵, 𝐵 → 𝐴, 𝐴𝐶 → 𝐷 , tập khoá là {AC, BC}, 
đạt chuẩn 3. Quan sát thấy bao đóng của A và B bằng nhau, kết quả chuẩn hoá thu được 
phân rã {AB, ACD} bảo toàn thông tin, đạt chuẩn NC, và đặc trưng đầy đủ F. 

 

4. Cơ sở lý thuyết và các R-hàm 

Vì mục đích hỗ trợ, các r-hàm được xây dựng chỉ giúp giải trực tiếp 6 bài toán (i) tìm 
phủ tối tiểu, (ii) tìm tập khoá, (iii) tìm tập phụ thuộc chiếu. (iv) tính bao đóng, (vi) kiểm tra 
tính bảo toàn phụ thuộc, và (vii) kiểm tra tính đặc trưng đầy đủ. Ba bài toán còn lại: (v) 
xác định dạng chuẩn, (viii) chuẩn hoá dựa trên phân rã, và (ix) chuẩn hoá dựa trên tổng 
hợp sẽ được giải bằng kiến thức từ lý thuyết thiết kế [6]. 

Chúng tôi bắt đầu mục này với cơ sở lý thuyết, nhưng thay vì làm việc với các giá trị 
0 trong bảng chân trị, chúng tôi phủ định chúng và làm việc với các giá trị 1 cho phù hợp 
với hàm minimize trong thư viện QAC [8]; cũng vậy, cúng tôi sẽ dùng tên biến trùng với 
tên thuộc tính, chỉ khác chữ in hoa có giá trị 1, còn chữ in thường có giá trị 0.   
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4.1 Cơ sở lý thuyết 

Kết quả sau cho thấy quan hệ giữa tế bào tối đại và phụ thuộc hàm đầy đủ. 

Định nghĩa 3 

Cho lược đồ quan hệ 𝑅, 𝐺 , trong đó 𝐺 = 𝑔< = 𝑋< → 𝐴<  là tập phụ thuộc hàm định 
nghĩa trên R. Đặt 𝑔 = ⋀𝑔< = ∏𝑔<, ta có 𝑓 = 𝑔 = ∑𝑋<𝑎<. Ký hiệu MG bản đồ Karnaugh của 
f và gọi nó là bản đồ Karnaugh liên kết với G. 

Mệnh đề 1 

Tế bào Xa là tối đại khi và chỉ khi 𝑋 → 𝐴 là phụ thuộc hàm đầy đủ dưới G. 

Chứng minh. Giả sử Xa chưa tối đại, tồn tại Y và B sao cho X = YB và Ya là một tế 
bào trong bản đồ MG, suy ra 𝑌 → 𝐴 là một phụ thuộc hàm thành viên của G, nghĩa  𝑋 → 𝐴 
không là phụ thuộc hàm đầy đủ dưới G. Chiều ngược lại cũng đúng.  

Mệnh đề này giúp nhìn thấy phủ tối tiểu dựa vào các tế bào tối đại dạng Xa. Tuy 
nhiên nhìn vào phủ tối tiểu sẽ không tìm thấy tất cả phụ thuộc hàm Xa của một tập thuộc 
tính X cho trước. Để có được điều này ta cần thu hẹp bảng chân trị lên X, kết quả sẽ nhìn 
thấy được bao đóng của X.   

Với MG, ô R sẽ có giá trị 0, để tìm tập khoá ta cần gán trị 1 cho nó. Kết quả sau cho 
thấy quan hệ giữa tế bào tối đại và khoá. 

Định nghĩa 4 

Bản đồ Karnaugh MG bổ sung giá trị 1 cho ô R được gọi là bản đồ Karnaugh mở rộng 
liên kết với G, ký hiệu là M*G. 

Ta có một tế bào chứa ô R của M*G là một siêu khoá của lược đồ quan hệ. 

Mệnh đề 2 

Tế bào K của M*G là tối đại khi và chỉ khi K là khoá của lược đồ quan hệ <R, G>.  

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh một tế bào K của M*G, với K là con thật sự của 
R, sẽ tương ứng với K là một siêu khoá. Thật vậy xét thuộc tính A tuỳ ý không thuộc K, ta 
có các ô của Ka đều thuộc về K, do đó Ka là một tế bào của M*G. Chiều ngược lại cũng 
đúng.  

Mệnh đề này giúp nhìn thấy các khoá dựa vào các tế bào tối đại dạng X.  

Hai kết quả này giúp giải các bài toán từ (i) đến (iv) dựa trên các tế bào tối đại. Riêng 
hai bài toán (vi) và (vii) được giải qua các bảng chân trị thích hợp.  
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4.2 Các r-hàm 

Cùng với các r-hàm cơ bản trong R, sử dụng hàm minimize trong gói QAC [8] để tìm 
các tế bào tối đại, chúng tôi xây dựng các r-hàm sau: 

1. Hàm f.tt(schema, fdset) tạo bảng chân trị từ lược đồ quan hệ schema và tập 
phụ thuộc hàm fdset; 

2. Hàm f.key(tt) đưa ra tập khoá của bảng chân trị tt; 

3. Hàm f.prj(schema, tt) đưa ra tập phụ thuộc hàm chiếu và tập khoá của lược 
đồ con schema của lược đồ gốc dưới dạng bảng chân trị tt; 

4. Hàm f.design(schema, tt) đưa ra danh sách các tập phụ thuộc hàm chiếu và 
tập khoá của các lược đồ con của lược đồ cơ sở dữ liệu schema; 

5. Hàm f.cls(tt, x, s) tính bao đóng của x dưới tập phụ thuộc hàm được cho dưới 
dạng bảng chân trị tt có tên là s; 

6. quan hệ danh sách tạo bảng chân trị từ lược đồ quan hệ schema và tập phụ 
thuộc hàm fdset 

Các hàm này giúp giải trực tiếp các bài toán từ (i) đến (iv) và hai bài toán (vi) và (vii).  

Dưới đây là các ví dụ minh hoạ cách dùng, cho cả 9 bài toán, trong đó thao tác đầu 
tiên bao giờ cũng là xây dựng bảng chân trị (lưu ý, khi độ phức tạp bài toán là lớn, phải cần 
dùng đến các r-hàm để hỗ trợ, chúng ta sẽ không phải cần đến các bản đồ Karnaugh nữa). 

Ví dụ 10: tìm phủ tối tiểu. 

Đoạn chương trình sau  

Cho kết quả 3 phủ tối tiểu, mỗi cái là danh sách các phụ thuộc hàm đầy đủ: 

Ví dụ 11: tìm bao đóng của X. 

Tiếp Ví dụ 10 ở trên, vẫn cực tiểu hàm Bool nhưng với bảng chân trị bị thu hẹp 
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Kết quả cho thấy bao đóng của AE là AECDI. 

Ví dụ 12: tìm tập khoá. 

Tiếp Ví dụ 10 ở trên, vẫn cực tiểu hàm Bool nhưng với bản đồ mở rộng, được  

 

Cho thấy AB là khoá duy nhất. 

Ví dụ 13: xác định dạng chuẩn. 

Cho lược đồ quan hệ 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵 → 𝐶, 𝐴 → 𝐵 , đoạn chương trình R sau 

Cho kết quả 

Suy ra phủ tối tiểu duy nhất là 𝐴 → 𝐶, 𝐴 → 𝐵 , khoá duy nhất là A, và dạng chuẩn 
là BC. 

Tương tự với lược đồ quan hệ 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵 → 𝐶, 𝐴 → 𝐵 , đoạn chương trình R sau 

Cho kết quả 

Suy ra tập phụ thuộc hàm đã cho đã tối tiểu, khoá duy nhất là BEG, và dạng chuẩn là 
1. 

Ví dụ 14: chuẩn hoá dựa trên phân rã.  
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Đây là quá trình nhiều bước, bắt đầu từ bước 1 

   

Quan sát thấy tập khoá là {CD, GH}, nhìn M1 có Ca, AGb, và BHc là các phụ thuộc 
hàm có thể được dùng để phân rã tiếp. Giả sử chọn Ca, thực hiện 

Kết quả cho thấy lược đồ con AC đạt chuẩn BC, còn lược đồ con BCDGH chỉ đạt 
chuẩn 2 nên cần phân rã tiếp. 

Ví dụ 15: chuẩn hoá dựa trên tổng hợp. 

Trong chuẩn hoá dựa trên tổng hợp, điều cần làm là xác định các khoá tương đương 
và chọn phủ tối tiểu thích hợp. Làm lại Ví dụ [14], sau bước 1 
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Thấy hai khoá thiết kế CD và GH tương đương nhau. Bây giờ nhìn lại các phủ tối 
tiểu, là kết quả thực hiện bước 1 

Chọn M3 để tổng hợp, vì khi ghép lại ta có lược đồ với ít thuộc tính hơn. Kết quả 
chuẩn hoá là{CA, BCG, BGH, CDGH}. 

Kiểm tra tính bảo toàn phụ thuộc / đặc trưng đầy đủ. Đơn giản là so sánh số ô có trị 
1 của hai bản đồ liên kết của tập phụ thuộc hàm ban đầu và tập phụ thuộc hàm chiếu / tập 
phụ thuộc hàm sinh bởi các khoá thiết kế. 

Ví dụ 16: kiểm tra tính bảo toàn phụ thuộc. 

Trước hết xác định các tập phụ thuộc hàm chiếu. 
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Tuỳ mục tiêu kiểm tra, lập bảng chân trị mới và so sánh. 

5. Kết luận 

Trong bài viết này, chúng tôi tiếp tục công việc trong [7], trực quan hoá cách giải các 
bài toán trong lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu với ràng buộc phụ thuộc hàm. Đồng thời đưa 
ra cơ sở lý thuyết cho cách làm này, liên quan đến mối quan hệ giữa tế bào tối đại với phụ 
thuộc hàm và khoá. Chúng tôi cũng xây dựng các r-hàm hỗ trợ các tính toán cần thiết.  

Chúng tôi hy vọng đóng góp của bài báo giúp hỗ trợ hiệu quả việc giảng dạy phần 
thiết kế cơ sở dữ liệu với ràng buộc phụ thuộc hàm. 
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ph¡t triºn mët nh¡nh cho m¡y t½nh câ thº håc �º hé trñ v  c£ thay th¸ con ng÷íi l m vi»c ra quy¸t �ành, c¡c nh 
khoa håc �¢ h¼nh th nh mët nh¡nh nghi¶n cùu v· h nh vi ra quy¸t �ành cõa con ng÷íi v  ph¥n t½ch c¡c quy¸t �ành
�º tø �â h¼nh th nh n¶n c¡c mæ h¼nh ra quy¸t �ành gióp m¡y t½nh câ thº hé trñ v  thay th¸. Vîi möc ti¶u �º gióp
cho ng÷íi �åc hiºu rä hìn c¡c lo¤i h¼nh ra quy¸t �ành v  c¡c mæ h¼nh ra quy¸t �ành thæng qua m¡y t½nh, chóng tæi
l m mët tâm l÷ñc lþ thuy¸t v· mæ h¼nh t¤o ra quy¸t �ành.

Tø kho¡:

Ra quy¸t �ành, lªp quy¸t �ành, ra quy¸t �ành �a möc ti¶u, ra quy¸t �ành �a ti¶u ch½, ra quy¸t �ành �a �i·u ki»n,
ph¥n t½ch quy¸t �inh, b i to¡n tèi ÷u.

1 Giîi thi»u

Ra quy¸t �ành l  vi»c c¥n �o lüa chån c¡c ph÷ìng ¡n câ thº câ m  tho£ m¢n nh§t nhúng y¶u c¦u hay möc ti¶u cõa
ng÷íi ra quy¸t �ành (Pedrycz, Ekel, and Parreiras, 2011). Ra quy¸t �ành l  cæng vi»c g¦n nh÷ �÷ñc l m h¬ng ng y
v  h¦u nh÷ luæn luæn v  trong nhi·u l¾nh vüc. Câ r§t nhi·u c¡c quy¸t �ành r§t �ìn gi£n v  thæng döng (�÷ñc l°p l¤i)
l m cho ng÷íi ra quy¸t �ành r§t ½t khi ph£i suy ngh¾. Tuy nhi¶n công câ nhúng v§n �· kh¡ phùc t¤p nh÷: ph÷ìng
¡n th¼ li¶n quan �¸n ngú c£nh phùc t¤p (m  ngú c£nh n y �÷ñc thº hi»n qua c¡c �i·u ki»n, y¶u c¦u v  c£ nhúng sü
khæng rã r ng trong c¡ch �¡nh gi¡ ngú c£nh,...). �i·u n y �÷ñc xem x²t nh÷ ra quy¸t �ành trong �i·u ki»n khæng
chc. �â l  sü ra quy¸t �ành trong t¼nh tr¤ng khâ �¤t �÷ñc thæng tin ngú c£nh tin t÷ðng; möc ti¶u khæng rã r ng;
khæng thº l÷ñng ho¡ c¡c nh¥n tè t¡c �ëng hay �i·u ki»n; hay c£ möc ti¶u cõa ng÷íi ra quy¸t �ành công khæng rã
r ng... (Antunes and Dias, 2007; Ekel, 1999) Trong suèt thíi gian d i tø thªp ni¶n 70 �¸n hi»n tai, ra quy¸t �ành
�÷ñc chia ra l m 3 nhâm: câ c§u tróc, b¡n c§u tróc v  khæng c§u tróc. Vîi lo¤i ra quy¸t �ành câ c§u tróc, câ kh£
n«ng sè ho¡ hay mæ t£ v§n �· thæng qua mæ h¼nh to¡n truy·n thèng. Tuy nhi¶n, vîi lo¤i ra quy¸t khæng c§u tróc,
g¦n nh÷ khæng câ kh£ n«ng sè ho¡ tr¶n c¡c �°c t½nh, �i·u ki»n,... d¨n �¸n chóng ta khæng thº gi£i quy¸t chóng düa
tr¶n 1 mæ h¼nh t½nh to¡n truy·n thèng �÷ñc. Cán l¤i l  lo¤i b¡n c§u tróc, �â l  sü k¸t hñp c¡c y¸u tè câ thº sè ho¡
v  khæng thº sè ho¡. Lo¤i h¼nh ra quy¸t �ành n y th÷íng xu§t hi»n v  gi£i ph¡p cho lo¤i h¼nh n y l  gi£i ph¡p k¸t
hñp.
Trong thüc t¸, vi»c ra quy¸t �ành �·u câ 2 y¸u tè quan trång �â l  mæi tr÷íng v  ch½nh þ muèn chõ quan cõa ng÷íi
ra quy¸t �ành. Mæi tr÷íng t¤o n¶n cho b i to¡n ra quy¸t �ành câ nhi·u y¸u tè £nh h÷ðng, nhi·u �i·u ki»n r ng buëc.
Trong khi �â, y¸u tè c¡ nh¥n ng÷íi ra quy¸t �ành cung c§p mët sü �a d¤ng trong möc ti¶u mong muèn �¤t �÷ñc cõa
vi»c ra quy¸t �ành. V¼ th¸ m  l¾nh vüc mæ h¼nh ra quy¸t �ành ph¥n chia l m hai nhâm l  ra quy¸t �ành �a möc ti¶u
(Multiobjective Decision Making) v  ra quy¸t �ành �a �i·u ki»n, �a thuëc t½nh (Multiattribute Decision Making).
Xu h÷îng hi»n t¤i l  câ kh¡ nhi·u nghi¶n cùu sû döng gi£i ph¡p k¸t hñp �º gi£i quy¸t nhúng v§n �· ra quy¸t �ành
�a möc ti¶u v  �a ti¶u ch½. �i·u n y gåi chung l  ra quy¸t �ành �a ti¶u ch½ (Multicriteria Decision Making).
B i to¡n ra quy¸t �ành �a möc ti¶u nhm �¸n c¡i mong muèn cõa ng÷íi ra quy¸t �ành, b i to¡n n y th÷íng �©y
m¤nh gi£i ph¡p sao cho möc ti¶u �¤t �÷ñc cüc trà. �i·u n y mang t½nh ch§t cõa b i to¡n tèi ÷u t¼m gi£i ph¡p cho
möc ti¶u �¤t cüc trà. Trong khi �â, b i to¡n ra quy¸t �ành �a �i·u ki»n thº hi»n cho sü linh ho¤t v  khæng chc chn
trong mæi tr÷íng tø �â gióp cho câ nhi·u v  nhi·u c¡c gi£i ph¡p (ph÷ìng ¡n) cho nh  ra quy¸t �ành. Ð �¥y, ng÷íi
ra quy¸t �ành quan t¥m nhi·u �¸n vi»c l m sao lüa chån ph÷ìng ¡n b¬ng c¡ch so s¡nh, x¸p h¤ng, c¥n nhc,... �º câ
gi£i ph¡p tho£ m¢n h¸t c¡c �i·u ki»n r ng buëc �°t ra.
Trong b i b¡o n y, chóng tæi tâm l÷ñc l¤i c¡c mæ h¼nh ra quy¸t �ành trong qu¡ khù cho �¸n nhúng xu h÷îng l m
hi»n t¤i. Nh¬m gióp cho ng÷íi �åc nhªn �ành rã c¡c lo¤i mæ h¼nh ra quy¸t �ành v  tø �â câ ph¥n t½ch b i to¡n thüc
t¸ �º �¤t �÷ñc nhúng ph÷ìng ph¡p xû lþ phò hñp. Ð b i b¡o n y, chóng tæi lüa chån mët nh¡nh b i to¡n ra quy¸t
�ành (Decision making) chù khæng ph£i l  nh¡nh b i to¡n tèi ÷u.

∗�¤i håc Kinh T¸ Tp Hç Ch½ Minh
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2 C¡c mæ h¼nh lªp quy¸t �ành

2.1 B i to¡n tèi ÷u

B i to¡n tèi ÷u truy·n thèng (Pedrycz, Ekel, and Parreiras, 2011) l  b i to¡n l m cüc trà h m möc ti¶u düa tr¶n
mi·n gi¡ trà cõa c¡c tham sè. H m möc ti¶u thº hi»n cho sü mong muèn cõa ng÷íi ra quy¸t �ành. Ng÷íi ra quy¸t
�ành mong muèn t¼m ki¸m mët gi£i ph¡p m  l m cho ÷îc muèn cõa hå �°t �÷ñc cüc trà. V§n �· cõa b i to¡n tèi
÷u l  khæng ph£i b§t cù lóc n o ng÷íi ra quy¸t �ành công câ thº x¥y düng �÷ñc h m möc ti¶u (theo to¡n håc) �º
câ thº gi£i nh÷ mët b i t½nh to¡n v  t¼m nghi»m (cho dò l  nghi»m ch½nh x¡c hay khæng ch½nh x¡c). Mæ t£ b i to¡n
nh÷ sau:

F (x)→ extr
x∈D

(1)

trong �â D l  tªp c¡c gi£i ph¡p câ thº câ. V  b i to¡n n y t¼m ra nghi¶m x0 l  1 gi£i ph¡p (câ thº l  mët d¢y
c¡c gi¡ trà) m  l m cho h m möc ti¶u F (x) �¸n cüc trà.
Khi mæi tr÷íng cõa ng÷íi ra quy¸t �ành mang t½nh khæng chc chn, th¼ h m möc ti¶u công thay �êi theo. Chóng
ta câ thº biºu di¹n t½nh khæng chc chn �â nh÷ mët d¢y θ trong h m möc ti¶u, ta câ h m möc ti¶u mð rëng tø
cæng thùc (1) :

F (x, θ)→ extr
x∈D(θ)

(2)

Khi v§n �· n y �÷ñc xem x²t d÷îi gâc �ë h m möc ti¶u l  mët tªp c¡c h m F (x) = {F1(x), ..., Fn(x)} th¼ khi
�â mæ h¼nh nh÷ sau:

Fl(x)→ extr
x∈D

, l = 1, ..., n (3)

B i to¡n n y �÷ñc r§t nhi·u t¡c gi£ v  nhi·u b i nghi¶n cùu ph÷ìng ph¡p gi£i. �¦u ti¶n l  tø gi£i ph¡p Pareto
(Pareto, 1964) cho �¸n nhúng gi£i ph¡p ho  hñp (Ekel, 2002; Ekel and Galperin, 2003). Khi t½nh khæng chc chn
�÷ñc �÷a v o th¼ gi£i ph¡p �÷ñc �· nghà l  sû döng k±m c¡c kh¡i ni»m mí �iºn h¼nh nh÷ ¡p döng c¡c mæi tr÷íng
mí cõa Bellman-Zadeh (Ekel, 2002; Ekel et al., 2006; Pedrycz, Ekel, and Parreiras, 2011).

2.2 B i to¡n ra quy¸t �ành �a ti¶u ch½

Khi t½nh khæng chc chn thº hi»n ð c¡c y¸u tè mæi tr÷íng (y¸u tè ngo¤i cõa ng÷íi ra quy¸t �ành) £nh h÷ðng �¸n
quy¸t �ành th¼ b i to¡n �÷ñc xem x²t l  b i to¡n ra quy¸t �ành �a �i·u ki»n, �a thuëc t½nh. Nhúng ph÷ìng ph¡p cê
�iºn (Belyaev, 1977; Luce and Raiffa, 2012; Raiffa, 1968) gi£i quy¸t b i to¡n vîi ph¥n t½ch ma trªn líi lé (payoff),
ma trªn thº hi»n c¡i �¤t �÷ñc hay khæng �¤t �÷ñc khi ta k¸t hñp giúa c¡c ph÷ìng ¡n vîi c¡c tr¤ng th¡i mæi tr÷íng
tü nhi¶n câ thº câ (do t½nh khæng chc chn t¤o ra). Nhúng nghi¶n cùu sau �â cõa (Ekel et al., 2011; Ekel et al.,
2006; Pedrycz, Ekel, and Parreiras, 2011) l  sü k¸t hñp sè mí, lþ thuy¸t trá chìi v  c£ nhúng suy di¹n mí �º gi£i
quy¸t b i to¡n hi»u qu£ hìn. �çng thíi theo (Hajkowicz and Collins, 2007) th¼ câ thº chia l m c¡c nhâm ph÷ìng
ph¡p gi£i quy¸t v§n �· nh÷ sau:

• Nhâm h m gi¡ trà hay h m húu döng, �iºn h¼nh nh÷ MAUT (Multi-Attribute ultity theory) v  MAVT (Multi-
Attribute value theory), nhâm n y câ ph÷ìng ph¡p gi£i chõ y¸u l  x¡c �ành h m v  dòng ph÷ìng ph¡p to¡n
truy·n thèng �º gi£i quy¸t. �iºn h¼nh nh÷ cõa (Linkov et al., 2004; Schuwirth, Reichert, and Lienert, 2012).

• Nhâm so s¡nh c°p khæn ngoan (Pairwise comparisons), ph÷ìng ph¡p n y chõ y¸u l  l¦n l÷ñt so s¡nh c¡c c°p
ti¶u ch½ vîi nhau �º t¼m ra ph÷ìng ¡n tèt nh§t. Ph÷ìng ph¡p n y r§t tèt n¸u nh÷ ta khæng t¼m �÷ñc h m
húu döng hay h m möc ti¶u gi¡ trà. �iºn h¼nh nh÷ ph÷ìng ph¡p AHP (Analytical Hierarchy Process) (Saaty,
1977; Saaty, 1980).

• Nhâm x¸p h¤ng (Outranking), ph÷ìng ph¡p n y chõ y¸u düa v o vi»c x¡c �ành mët ph÷ìng ¡n câ mët �ë �o v·
sü thèng trà c¡c ph÷ìng ¡n kh¡c. �iºn h¼nh nh÷ c¡c ph÷ìng ph¡p ELECTRE (Elimination et choix traduisant
la realite) �÷ñc �· xu§t bði (Benayoun, Roy, and Sussman, 1966) v  công �¢ �÷ñc ph¡t triºn v  ch¿nh sûa qua
nhi·u t¡c gi£ nh÷ (Figueira, Mousseau, and Roy, 2005; Almeida-Dias, Figueira, and Roy, 2010; Almeida-Dias,
Figueira, and Roy, 2012). �çng thíi ph÷ìng ph¡p PROMETHEE (Preference ranking organization method
for enrichment á evaluations) �÷ñc �· xu§t bði (Brans and Vincke, 1985) v  �÷ñc ph¡t triºn qua (Mareschal
and Brans, 1994; Brans and Mareschal, 2005).

• Nhâm x¡c �ành kho£ng c¡ch �¸n �iºm mong muèn, ph÷ìng ph¡p n y �¡nh gi¡ v  x¸p h¤ng c¡c ph÷ìng ¡n düa
tr¶n thang �o v· kho£ng c¡ch vîi mët �iºm �¸n mong muèn. �iºn h¼nh l  ph÷ìng ph¡p TOPSIS (Technique
for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) �÷ñc �· xu§t bði (Hwang and Yoon, 1981); hay
ph÷ìng ph¡p VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) �÷ñc �· xu§t bði (Opricovic
and Tzeng, 2004; Opricovic and Tzeng, 2007).

• Nhâm c¡c ph÷ìng ph¡p k¸t hñp kh¡c. Nhâm n y công câ vi»c sû döng kh¡i ni»m v· tªp mí �º mæ t£ t½nh
ch§t khæng chc chn trong b i to¡n ra quy¸t �ành.
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2.3 Mët sè thèng k¶ v· nghi¶n cùu v  ùng döng

T¡c gi£ V§n �·
Keeney, Raiffa 1976 Decision with MODM
Hwang, Masud 1979 MODM methods
Saaty 1980 The analytic hierarchy process
Hwang, Yoon 1981 MADM
Zeleny 1982 MCDM
Hwang, Lin 1987 Group MCDM
Zavadskas et al. 1994 Multi-criteria evaluation of projects in construction
Roy 1996 Multicriteria methodology for decision aiding
Saaty 1996 Decision making with dependence and feedback
Peldschus, Zavadskas 1997 Matrix games in building technology and management
Triantaphyllou 2000 MCDM methods
Belton, Stewart 2002 Multiple criteria decision analysis
Figueira et al. (Eds.) 2005 Multiple criteria decision analysis
Bouyssou et al. 2006 Evaluation and decision models with multiple criteria:

stepping stones for the analyst
Chen, Li 2006 Environmental management in construction
Kahraman 2008 Fuzzy MCDM
Gal et al. 2009 Multi-criteria decision making advances in MCDM models,

algorithms, theory and applications
Hanne 2009 Intelligent strategies for meta MCDM
Koo 2009 Development of sustainability assessment model
Miettinen 2009 Nonlinear multi objective optimization
Ballestero, Romero 2010 MCDM and its applications to economic problems
Ehrgott et al. 2010 Trends in multiple criteria decision analysis
Kaliszewski 2010 Soft computing for complex multiple criteria decision making
Pedrycz et al. 2010 Decision-making in system project, planning, operation, and control:

motivation, objectives, and basic concepts of fuzzy MCDM
Triantaphyllou 2010 MCDM methods: a comparative study
Zopounidis, Pardalos 2010 Multi-criteria analysis
K�oksalan et al. 2011 MCDM
Tzeng, Huang 2011 MADM
Doumpos, Grigoroudis 2013 Recent advances in intelligent decision making and presentation of hybrid models

and algorithms for preference modelling and optimisation problems
Ishizaka, Nemery 2013 Multi-criteria decision analysis
Larichev, Olson 2001 Multiple criteria analysis in strategic siting problems

B£ng 1: C¡c ph÷ìng ph¡p

Theo (Zavadskas, Turskis, and Kildien
e, 2014), t¡c gi£ �¢ câ mët sè k¸t qu£ thèng k¶ v· s¡ch thº hi»n c¡c ph÷ìng
ph¡p ra quy¸t �ành �a ti¶u ch½ (thº hi»n qua B£ng 1), công nh÷ c¡c b i b¡o têng quan v· ra quy¸t �ành �a ti¶u
ch½ (thº hi»n qua B£ng 2) �çng thíi nhúng ùng döng cõa ph÷ìng ph¡p (thº hi»n qua B£ng 3) v  nhúng ho¤t �ëng
nghi¶n cùu cõa c¡c c¡ nh¥n trong l¾nh vüc n y (thº hi»n qua B£ng 4).

3 K¸t luªn

B i b¡o n y chõ y¸u giîi thi»u v· b i to¡n ra quy¸t �ành �a ti¶u ch½, giîi thi»u nhúng ph÷ìng ph¡p xû lþ kh¡ nêi
ti¸ng. �çng thíi công gióp cho ng÷íi �åc câ mët gâc nh¼n têng quan �º quy¸t �ành lüa chån ph÷ìng ph¡p phò hñp
vîi b i to¡n cõa méi ng÷íi. Tuy nhi¶n, chóng tæi ch÷a �÷a ra c¡c b÷îc l m cö thº cõa tøng ph÷ìng ph¡p v  chóng
tæi s³ �÷a ra trong nhúng lo¤t têng quan kh¡c v· tøng ph÷ìng ph¡p. B i b¡o n y chóng tæi câ �· cªp mð �¦u �¸n
kh¡i ni»m khæng chc chn trong ra quy¸t �ành. �¥y l  kh¡i ni»m mð �¦u cho mët lo¤t c¡c ph÷ìng ph¡p ra quy¸t
�ành câ sû döng kh¡i ni»m tªp mí. Nhúng ph÷ìng ph¡p n y kh¡ hi»n �¤i v  �âng gâp lîn trong vi»c m¡y t½nh ho¡
qu¡ tr¼nh ra quy¸t �ành cõa con ng÷íi.
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T¡c gi£ T¶n b i b¡o
Manouselis, Costopoulou 2007 Analysis and classification of multi-criteria recommender systems
El-Wahed 2008 Intelligent fuzzy MCDM
Chu, Lin 2009 An extension to fuzzy MCDM
Zavadskas, Turskis 2011 Multiple criteria decision making (MCDM) methods in economics
Bragge et al. 2012 Scholarly communities of research in multiple criteria decision

making: a bibliometric research profiling study
Liou, Tzeng 2012 Multiple criteria decision making (MCDM) methods in economics
Liou 2013 New concepts and trends of MCDM
Aruldoss et al. 2013 A survey on multi criteria decision making methods and its applications

B£ng 2: C¡c b i b¡o têng qu¡t

T¡c gi£ Ùng döng
Adler et al. 2002 Data Envelopment Analysis (DEA)
Zopounidis, Doumpos 2002 Multicriteria classification and sorting methods
Ho 2008 Integrated analytic hierarchy process
Shih 2008 MCDM with an application to group TOPSIS
Jadhav, Rajendra Sonar 2009 Software packages
Cook, Seiford 2009 Data envelopment analysis (DEA)
Kapli�nski, Tamosaitiene 2010 Game theory application
Behzadian et al. 2010 PROMETHEE
Ishizaka, Labib 2011 Analytic hierarchy process
Behzadian et al. 2012 A state-of the-art survey of TOPSIS applications
Balezentis, T., Balezentis, A. 2013 Applications of the multi criteria decision making

method MULTIMOORA

B£ng 3: C¡c ùng döng

T¡c gi£ Chõ �·
Greening, Bernow 2004 Design of coordinated energy and environmental policies
Melo et al. 2009 Facility location and supply chain management
Moffett, Sarkar 2006 Design of conservation area networks
Ananda, Herath 2009 Forest management and planning
Diaz-Balteiro, Romero 2008 Forestry decisions
Ehrgott et al. 2004 Portfolio optimization
Ho et al. 2010 Supplier evaluation and selection
Jahan et al. 2010 Material screening and choosing
Xidonas, Psarras 2009 Equity portfolio management
Kaplinski, Tupenaite 2011 Modern construction economics
Wang et al. 2009 Sustainable energy
Kapli�nski, Peldschus 2011 Social science
Huang et al. 2011 Environmental sciences
Zavadskas et al. 2008 Quality in bridges and road construction
Yazdani-Chamzini et al. 2013 Selecting the optimal renewable energy
Tamo�saitien
e, Kaplinski 2013 Application of MCDM methods in social sciences
Kabir et al. 2013 A review of multi-criteria decision-making

methods for infrastructure management

B£ng 4: C¡c ho¤t �ëng nghi¶n cùu c¡ nh¥n
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PH×ÌNG PH�P TOPSIS TRONG RA QUY�T �ÀNH

Phan Hi·n∗

Ng y 24 th¡ng 12 n«m 2018

Tâm tt:

B i b¡o n y, chóng tæi giîi thi»u ph÷ìng ph¡p TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution) �÷ñc �· xu§t bði (Hwang and Yoon, 1981). �¥y l  mët ph÷ìng ph¡p �÷ñc xem l  cê �iºn trong vi»c lüa
chån ph÷ìng ¡n tèt nh§t trong b i to¡n ra quy¸t �ành �a ti¶u ch½. �çng thíi chóng tæi công �÷a ra mët v½ dö v·
lüa chån sinh vi¶n cho và tr½ b½ th÷ �o n khoa.

Tø kho¡:

Topsis, ra quy¸t �ành, ra quy¸t �ành �a ti¶u ch½.

1 Giîi thi»u ph÷ìng ph¡p TOPSIS

Chóng tæi �¢ tham kh£o mët sè b i tâm l÷ñc cõa c¡c t¡c gi£ nh÷ (Garc½a-Cascales and Lamata, 2012; Behzadian
et al., 2012; Kelemenis and Askounis, 2010) �º mæ t£ l¤i lþ thuy¸t ph÷ìng ph¡p. Ph÷ìng ph¡p TOPSIS �÷ñc �·
xu§t bði (Hwang and Yoon, 1981) v  �÷ñc ph¡t triºn v  kh¡ l  ÷a th½ch trong gi£i ph¡p lüa chån ph÷ìng ¡n. �iºm
nêi bªc cõa ph÷ìng ph¡p n y l  gi£i quy¸t �÷ñc c¡c b i to¡n m  mi·n gi¡ trà cõa ph÷ìng ¡n trong tøng c¡c ti¶u ch½
l  kh¡c nhau, khæng nh÷ lóc �¦u, khi b i to¡n ra quy¸t �ành sû döng ph÷ìng ph¡p h m gi¡ trà v  h m húu döng.
Þ t÷ðng chõ �¤o cõa ph÷ìng ph¡p n y l  t¼m ph÷ìng ¡n g¦n nh§t vîi ph÷ìng ¡n mong muèn câ t½nh tèt nh§t v 
xa nh§t vîi ph÷ìng ¡n mong muèn câ t½nh x§u nh§t. Ph÷ìng ph¡p n y gçm c¡c b÷îc sau:

• B÷îc 1: Chu©n ho¡ ma trªn quy¸t �ành

• B÷îc 2: �÷a trång sè v o ma trªn quy¸t �ành �¢ chu©n ho¡

• B÷îc 3: X¡c �ành gi£i ph¡p mong muèn tèt nh§t v  x§u nh§t

• B÷îc 4: T½nh kho£ng c¡ch vîi ph÷ìng ¡n mong muèn tèt v  x§u nh§t

• B÷îc 5: X¡c �ành gi¡ trà t÷ìng quan

• B÷îc 6: X¸p h¤ng c¡c ph÷ìng ¡n

B i b¡o n y gçm 2 ph¦n: ph¦n giîi thi»u ph÷ìng ph¡p v  ph¦n thüc hi»n mët v½ dö lüa chån sinh vi¶n phò hñp và
tr½ b½ th÷ �o n khoa.

2 Ph÷ìng ph¡p

B i to¡n ra quy¸t �ành �a ti¶u ch½ �÷ñc ph¡t biºu gçm: tªp c¡c ph÷ìng ¡n A = {A1, A2, ...An}, tªp c¡c ti¶u ch½
�¡nh gi¡ C = {C1, C2, ...Cm} v  gi¡ trà �¡nh gi¡ ph÷ìng ¡n Ai d÷îi ti¶u ch½ Cj l  zij vîi trång sè cõa ti¶u ch½ Cj

l  wj . Ta câ ma trªn quy¸t �ành

C1 C2 . . . Cm

w1 w2 . . . wm

A1

A2

...
An


z11 z12 . . . z1m
z21 z22 . . . z2m
...

...
. . .

...
zn1 zn2 . . . znm


(1)

∗�¤i håc Kinh T¸ Tp Hç Ch½ Minh
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K¸ �¸n, ph÷ìng ph¡p thüc hi»n 6 b÷îc nh÷ sau:
B÷îc 1: Chu©n ho¡ ma trªn quy¸t �ành
Gi¡ trà �¢ chu©n ho¡ theo gi¡ trà tø ma trªn quy¸t �ành (1) �÷ñc ph¡t biºu nh÷ sau:

nij =
zij√√√√ n∑

i=1

(zij)2

, i = 1, ..., n j = 1, ...,m (2)

B÷îc 2: �÷a trång sè v o ma trªn quy¸t �ành �¢ chu£n ho¡
Gi¡ trà �¢ chu©n ho¡ còng vîi trång sè (düa tr¶n cæng thùc (2)) �÷ñc ph¡t biºu nh÷ sau:

vij = wij ⊗ nij , i = 1, ..., n j = 1, ...,m (3)

trong �â, ⊗ �÷ñc hiºu nh÷ mët ph²p to¡n n o �â (do trång sè câ nhi·u c¡ch �º câ �÷ñc).
B÷îc 3: X¡c �ành gi£i ph¡p mong muèn tèt nh§t v  x§u nh§t
Kþ hi»u A+, A− l¦n l÷ñc l  ph÷ìng ¡n mong muèn tèt nh§t v  x§u nh§t (düa tr¶n gi¡ trà �¢ chu©n ho¡ theo cæng
thùc (3)), ta câ:

A+ = {v+j } = {v
+
1 , ..., v

+
m} = {max

i
vij}, i = 1, ..., n (4)

A− = {v−j } = {v
−
1 , ..., v

−
m} = {min

i
vij}, i = 1, ..., n (5)

B÷îc 4: T½nh kho£ng c¡ch vîi ph÷ìng ¡n mong muèn tèt v  x§u nh§t
Kho£ng c¡ch vîi ph÷ìng ¡n mong muèn tèt nh§t, x§u nh§t (4,5) cõa tøng c¡c ph÷ìng ¡n Ai �÷ñc kþ hi»u l :

d+i =

√√√√ m∑
j=1

(vij − v+j )
2 i = 1, ..., n (6)

d−i =

√√√√ m∑
j=1

(vij − v−j )
2 i = 1, ..., n (7)

B÷îc 5: X¡c �ành t½nh t÷ìng quan
�ë t÷ìng quan kþ hi»u Ri cõa ph÷ìng ¡n Ai �÷ñc t½nh düa tr¶n c¡c kho£ng c¡ch (6, 7) nh÷ sau:

Ri =
d−i

d+i + d−i
, i = 1, ..., n (8)

khi �â, n¸u Ri ti¸n �¸n g¦n 1 th¼ câ ngh¾a l  ph÷ìng ¡n Ai g¦n nh§t vîi ph÷ìng ¡n tèt nh§t v  ng÷ñc l¤i khi Ri

ti¸n �¸n g¦n 0 th¼ câ ngh¾a l  ph÷ìng ¡n Ai g¦n nh§t vîi ph÷ìng ¡n x§u nh§t.
B÷îc 6: X¸p h¤ng c¡c ph÷ìng ¡n
Ph÷ìng ph¡p n y x¸p h¤ng c¡c ph÷ìng ¡n düa tr¶n �ë t÷ìng quan (8) cõa tøng ph÷ìng ¡n.

3 Lüa chån sinh vi¶n cho và tr½ b½ th÷ �o n khoa

Gi£ sû b i to¡n �÷a ra câ 3 sinh vi¶n {sv1, sv2, sv3} vîi ti¶u ch½ �iºm trung b¼nh hi»n t¤i l  C1, ti¶u ch½ t½nh n«ng
�ëng C2. Trong �â, ti¶u ch½ �iºm trung b¼nh �÷ñc thº hi»n thæng qua �iºm câ gi¡ trà tø 0 → 10, trong khi �â ti¶u
ch½ t½nh n«ng �ëng �÷ñc thº hi»n thæng qua c¡ch x¸p h¤ng cõa b½ th÷ �o n khoa gi¡o vi¶n vîi thù h¤ng tø 10→ 1
trong �â cao nh§t l  h¤ng 10. �çng thíi, hai ti¶u ch½ n y câ trång sè kh¡c nhau v  x¡c �ành trång sè b¬ng ph¦n
tr«m l¦n l÷ñc cho c¡c ti¶u ch½ {C1, C2} l  gi¡ trà trång sè {0.4, 0.6}. Ta câ ma trªn ra quy¸t �ành �÷ñc thº hi»n qua
b£ng sè 1.
Chóng tæi ¡p döng ph÷ìng ph¡p TOPSIS x¸p h¤ng c¡c sinh vi¶n v  t½nh to¡n c¡c gi¡ trà 6 b÷îc cõa ph÷ìng ph¡p.
K¸t qu£ t½nh to¡n cõa tøng b÷îc �÷ñc thº hi»n qua b£ng sè 2. Nh¼n v o b£ng sè 2, chóng ta th§y r¬ng ph÷ìng ¡n
chån sinh vi¶n sv1 v¼ sinh vi¶n n y cho ta ch¿ sè t÷ìng quan vîi ph÷ìng ¡n mong muèn tèt v  x§u nh§t l  cao nh§t
vîi gi¡ trà 0.5527, do �â sinh vi¶n sv1 l  lüa chån cuèi còng. Hìn núa, khi x²t 2 sinh vi¶n sv2, sv3 chóng tæi nhªn
th§y sinh vi¶n sv3 tuy câ thù h¤ng cao hìn chót nh÷ng �iºm th§p n¶n v¨n �÷ñc x¸p sau sinh vi¶n sv2.
Ð v½ dö n y, chóng tæi lüa chån ph÷ìng ph¡p chu©n ho¡ r§t �ìn gi£n. Chu©n ho¡ düa tr¶n kho£ng c¡ch. Ng÷íi �åc
s³ câ lüa chån ph÷ìng ph¡p chu©n ho¡ kh¡c cho phò hñp hìn vîi b i to¡n ri¶ng v  möc �½ch ri¶ng. �çng thíi, n¸u
ti¶u ch½ x¸p h¤ng �°t l¤i l  h¤ng nh§t l  sè 1 th¼ s³ câ mët c¡ch chu©n ho¡ kh¡c vîi ti¶u ch½ t½nh n«ng �ëng. Khi
�â vi»c �÷a trång sè v o gi¡ trà �¢ chu©n ho¡ khæng �ìn gi£n l  mët ph²p nh¥n.
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Sinh vi¶n C1 C2

0.4 0.6
sv1 6.5 10
sv2 8.5 8
sv3 7.2 9

B£ng 1: Ma trªn quy¸t �ành

Sinh vi¶n C1 C2

0.4 0.6 nij vij d+ d− R
sv1 6.5 10 0.5039 0.6388 0.2015 0.3833 0.0620 0.0766 0.5527
sv2 8.5 8 0.6590 0.5111 0.2636 0.3066 0.0766 0.0620 0.4472
sv3 7.2 9 0.5582 0.5749 0.2233 0.3449 0.0556 0.0440 0.4419

A+: 0.2636 0.3833√∑n
i=1 (zij)

2: 12.8972 15.6524 A−: 0.2015 0.3066

B£ng 2: C¡c t½nh to¡n cõa ph÷ìng ph¡p TOPSIS tr¶n ma trªn quy¸t �ành

4 K¸t luªn

Ph÷ìng ph¡p TOPSIS n y quan trång ð chê c¡ch chu©n ho¡ c¡c gi¡ trà v  c¡ch �÷a trång sè v o c¡c gi¡ trà �¢ chu©n
ho¡ (v¼ méi ti¶u ch½ s³ câ nhúng c¡ch �¡nh gi¡ kh¡c nhau). Ð b i b¡o n y, chóng tæi ch¿ giîi thi»u c«n b£n ph÷ìng
ph¡p TOPSIS, tø �â ng÷íi �åc câ cì sð �º thay �êi nhúng c¡ch chu©n ho¡ v  �÷a trång sè v o cho phò hñp vîi
tøng b i to¡n ri¶ng cõa méi ng÷íi. Ph÷ìng ph¡p n y câ mët ÷u �iºm kh¡ d¹ th§y �â ch½nh l  x¸p c¡c ph÷ìng ¡n
vîi nhúng ti¶u ch½ câ c¡c c¡ch �¡nh gi¡ kh¡c nhau. Trong v½ dö m  chóng tæi �ùa ra l  mët mð �¦u cho mët nh¡nh
lüa chån nh¥n sü phò hñp v o mët và tr½ th½ch hñp khi m  ph£i xem x²t nh¥n sü tr¶n r§t nhi·u c¡c ti¶u ch½ kh¡c
nhau v· gi¡ trà v  c£ c¡ch �¡nh gi¡.
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐẠI HỌC THÔNG MINH TẠI 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

Trương Việt Phương, Nguyễn Mạnh Tuấn 

Trường Đại học kinh tế Tp.HCM 
 

1. Tính cấp thiết của nghiên cứu 

Thế giới đang tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tập trung chủ yếu vào 
sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ 
sinh học, công nghệ nano [1]. Đây là cơ hội cho Việt Nam ghi tên vào bản đồ phát triển của 
thế giới. 

Ngày 14/05/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị 16/CT-TTg về 
việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thể hiện rõ quyết 
tâm của chính phủ trong việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4. Và trong diễn đàn cấp 
cao về công nghệ thông tin – truyền thông “Vietnam ICT Summit 2017”, chủ đề “Việt Nam - 
Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư", phó thủ tướng Vũ Đức Đam kêu 
gọi cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện 
nghiên cứu, các nhà khoa học và cộng đồng xã hội phải kết nối với nhau, chia sẻ với nhau, 
cùng phối hợp hành động để tạo nên sức mạnh vì cuộc cách mạng công nghiệp 4 là chia sẻ, là 
kết nối. 

Với yêu cầu đó thì vai trò hệ thống giáo dục là rất lớn. Ngành giáo dục phải chịu trách 
nhiệm đào tạo lực lượng lao động có đầy đủ tri thức và kỹ năng để góp phần đưa Việt nam 
vào cuộc cách mạng công nghiệp 4 thành công. Thuật ngữ “Giáo dục 4.0” ra đời nhằm xác 
định những gì mà ngành giáo dục phải thực hiện và thay đổi để đáp ứng yêu cầu mới. Các 
trường đại học ở Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo bàn về “ Giáo dục 4.0” và “Đại 
học thông minh” có sự tham gia của nhiều trường đại học, ban, ngành, các chuyên gia, diễn 
giả trong và ngoài nước, nhằm tìm kiếm giải pháp cho việc tiến tới “Giáo dục 4.0” 

Đối với giáo dục đại học, nhiều trường cao đẳng hoặc đại học ở các nước phát triển 
đang tích hợp các công nghệ mới với các dịch vụ cốt lõi như dạy và học, nghiên cứu, quản lý 
và dịch vụ công. Một số thậm chí còn xây dựng cơ sở mạng dựa trên SDN (Software Defined 
Networking), mạng lưới phân viện (campus) thông minh và các trung tâm dữ liệu quy mô lớn 
để áp dụng các ứng dụng giảng dạy và nghiên cứu. Thông thường việc triển khai “Đại học 
thông minh” chia thành các gói giải pháp khác nhau, ví dụ theo Huaweii: Đại học thông minh 
(Smart campus), giáo dục trên nền tảng Cloud (education cloud), lớp học thông minh (Smart 
classroom).  
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Các trường đại học ở Việt Nam đang đi vào cuộc đua đổi mới chương trình đào tạo theo 
tiêu chuẩn quốc tế, đổi mới hệ thống quản lý, công tác quản lý để mang lại lợi ích lớn nhất 
cho người học. Việc đổi mới gặp khó khăn do: năng lực đội ngũ lao động (giảng viên, viên 
chức), tài chính, cơ sở hạ tầng,… 

Đa phần các trường đại học ở Việt Nam có hệ thống thông tin quản lý xây dựng không 
đồng bộ, các phân hệ được xây dựng theo yêu cầu của từng thời kỳ nên gây độ trễ thông tin 
cho quá trình quản lý. Một số trường có tiềm lực tài chính đã triển khai hệ thống ERP nhằm 
quản lý hiệu quả hơn hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, trong hoạt động của nhà trường 
cũng giống như doanh nghiệp đòi hỏi phải có sự cải tiến, đổi mới thường xuyên nên các hệ 
thống thông tin đang có không đủ độ linh hoạt. 

Theo truyền thống, các hệ thống ứng dụng được thiết kế và thực hiện theo chức năng và 
trình tự thực hiện các chức năng này. Với sự phức tạp của các hệ thống ứng dụng và các nhu 
cầu mới cho các hệ thống, việc lập trình qui trình logic trong các ứng dụng có một nhược 
điểm rất lớn: bất kỳ sửa đổi nào của qui trình cũng đòi hỏi phải thay đổi mã lập trình. Các mã 
không chỉ cần phải được sửa đổi, mà còn được kiểm tra và duy trì, do đó mỗi sửa đổi đều hao 
tổn nguồn lực. [1] 

Công nghệ quản lý dòng công việc có thể được sử dụng để làm giảm sự thay đổi logic 
quy trình thực hiện bằng các ứng dụng. Các chức năng của một hệ thống ứng dụng là các 
bước trong dòng công việc, và một thành phần của dòng công việc sử dụng mô hình dòng 
công việc để xác định các chức năng. Bằng cách sửa đổi logic quy trình được xác định trong 
các mô hình dòng công việc, hành vi của hệ thống ứng dụng có thể được điều chỉnh mà 
không cần điều chỉnh mã lập trình. [1] 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Các khái niệm liên quan: 

Giáo dục thông minh (Smart Education): giáo dục thông minh là giáo dục trong môi 
trường thông minh được hỗ trợ bởi các công nghệ thông minh, được thực hiện với các công 
cụ thông minh và các thiết bị thông minh. Các công nghệ mới được áp dụng rộng rãi trong 
các trường học, đặc biệt trong các trường đại học, nhiều trường sử dụng điện toán đám mây, 
điện toán mạng lưới, các dịch vụ mạng thế hệ tiếp theo (Next Generation Network – NGN) 
và các thiết bị cầm tay với các ứng dụng tiên tiến dựa trên các khung tương tác cao... Giáo 
dục thông minh chỉ là lớp phía trên, ngoài ra phải xem xét các khía cạnh khác như: (1) giao 
tiếp, (2) tương tác xã hội, (3) vận tải, (4) quản lý (hành chính và các khóa học), (5) sức khỏe 
(an toàn và sức khỏe), (6) quản trị, (7) quản lý năng lượng,  (8) lưu trữ và phân phối dữ liệu, 
(9) chia sẻ tri thức, (10) cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin  (Coccoli, M., Guercio, A., 
Maresca, P., Stanganelli, L., 2014). 
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Đại học thông minh (Smart University): là một khái niệm liên quan đến việc hiện đại 
hóa toàn diện tất cả các quy trình giáo dục. Đại học thông  minh dẫn đến một chất lượng hoàn 
toàn mới về các quy trình và kết quả của các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, thương mại và 
các hoạt động khác của trường đại học. ... Khái niệm thông minh trong lĩnh vực giáo dục đòi 
hỏi sự xuất hiện của các công nghệ như bảng thông minh, màn hình thông minh và truy cập 
Internet không dây từ mọi nơi  (Tikhomirov, V., Dneprovskaya, N., 2015). 

Đại học thông minh - như một hệ thống thông minh - chia thành các cấp độ, bao gồm 
(1) thích ứng (adaptation), (2) cảm nhận/ nhận thức (sensing/ awareness), (3) suy luận / lý 
luận logic (inferring /logical reasoning), (4) tự học (self-learning), (5) dự đoán (anticipation), 
và (6) tự tổ chức và tái cấu trúc (self-organization and re-structuring)  (Vladimir L. Uskov, 
Jeffrey P. Bakken, Akshay Pandey, Urvashi Singh, Mounica Yalamanchili and Archana 
Penumatsa, 2016) 

Khuôn viên thông minh (Smart Campus): Khuôn viên thông minh là kết quả của 
việc ứng dụng tích hợp điện toán đám mây và Internet vạn vật dựa trên máy tính hiệu năng 
cao và Internet  (Xiao, 2013).  

Phòng học thông minh (Smart Classroom): Phòng học thông minh tích hợp công 
nghệ nhận diện giọng nói, máy tính trực quan và các công nghệ khác tập hợp lại gọi là các đại 
diện thông minh, cung cấp trãi nghiệm giáo dục từ xa tương tự như trãi nghiệm ở các lớp học 
truyền thống  (Pishva, D., Nishantha, G.G.D., 2008). 

Giáo viên thông minh (Smart Teacher): Một khuôn viên thông minh phụ thuộc vào 
chiến lược tổng thể bao gồm con người, cơ sở vật chất, sự hỗ trợ của giảng viên và sử dụng 
hiệu quả công nghệ .... Một khuôn viên thông minh sử dụng giáo viên thông minh và cung 
cấp cho họ công cụ thông minh và hỗ trợ liên tục công việc của giáo viên, và  đánh giá hiệu 
quả sư phạm bằng cách sử dụng các hình thức đánh giá thông minh  (Abueyalaman, E.S., 
2008). 

Môi trường học tập thông minh (Smart Learning Evironment) Môi trường học tập 
thông minh là môi trường học tập có hỗ trợ về mặt công nghệ tạo ra sự thích ứng và có hỗ trợ 
thích hợp đúng lúc, đúng nơi dựa trên nhu cầu của từng cá nhân người học. Nhu cầu người 
học được xác định thông qua việc phân tích các hành vi học tập, hiệu suất, bối cảnh trực 
tuyến và thực tế mà người học đang sống  (Hwang, G.J., 2014). 

Các nghiên cứu liên quan: 

Các chủ đề nghiên cứu, thiết kế và phát triển chính trong lĩnh vực Giáo dục thông minh 
và học tập trực tuyến (Smart Education and e-Learning – SEEL) bao gồm: (1) khung khái 
niệm cho Giáo dục thông minh (SmE) và học tập trực tuyến thông minh (SeL), (2) cơ sở hạ 
tầng, đặc điểm và đặc điểm chính của các trường đại học thông minh (SmU) và Lớp học 
thông minh (SmC), (3) Hệ thống phần mềm, phần cứng, an ninh, an toàn, truyền thông, cộng 
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tác và quản lý toàn diện, (4) Phân tích Giáo dục thông minh (SmE), (5) phương pháp sư phạm 
thông minh, (6) Chiến lược, cách tiếp cận và môi trường của SeL, (7) mô hình học tập thông 
minh, (8) đánh giá và đảm bảo chất lượng trong SmE và SeL, (9) các khía cạnh và thách thức 
về xã hội, văn hóa và đạo đức của SmE và SeL, (10) các ứng dụng của nhiều công nghệ tiên 
tiến khác nhau - Internet of Things, điện toán đám mây, môi trường thông minh (Ambient 
Intelligence - AmI), các đại lý thông minh, cảm biến, mạng cảm biến không dây, công nghệ 
nhận thức ngữ cảnh, v.v ... và hệ thống phần mềm / phần cứng thông minh trong các trường 
đại học và lớp học. (Vladimir l.Uskov, Robert J.Howlett, Lakhmi C.Jain, 2016) 

Giáo dục thông minh nhanh chóng trở nên phổ biến trong các trường đại học tốt nhất 
thế giới bởi vì các công nghệ thông minh hiện đại, và các thiết bị thông minh tạo ra những cơ 
hội chưa từng có cho các tổ chức học thuật và đào tạo về các tiêu chuẩn cao hơn và cách tiếp 
cận sáng tạo đến (1) giáo dục, học tập và các chiến lược giảng dạy, (2) các dịch vụ độc đáo 
cho sinh viên địa phương và từ xa / trực tuyến, (3) thiết lập các lớp học thông minh công 
nghệ cao với sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên từ xa / địa phương dễ dàng , (4) thiết 
kế và phát triển nội dung đa phương tiện trên nền web dựa trên học tập với các bài thuyết 
trình tương tác, bài giảng video, các câu hỏi và bài kiểm tra tương tác trên web, đánh giá kiến 
thức tức thì, v.v. Nhóm tác giả cũng đã phân các các độ, các đặc điểm, các thành phần, các hệ 
thống phần mềm của đại học thông minh  (Vladimir L. Uskov, Jeffrey P. Bakken, Akshay 
Pandey, Urvashi Singh, Mounica Yalamanchili and Archana Penumatsa, 2016) 

Tại Inter Labs Research Institute, Bradley University (Peoria, IL, U.S.A.) có dự án 
nghiện cứu về đại học thông minh triển khai cho người khuyết tật. Họ xác định phân loại các 
cấp độ của đại học thông minh, các đặc điểm của sinh viên khuyết tật, xác định các hệ thống 
phần mềm, phần cứng và công nghệ hỗ trợ sinh viên  khuyết tật.  (Jeffrey P. Bakken, 
Vladimir L. Usko, Archana Penumatsa, 2016). 

Việc tạo ra Hệ thống Quản lý Đại học (University Management System) phải bao gồm 
việc phát triển thông tin điện tử và môi trường giáo dục, quy trình giáo dục và hệ thống quản 
lý nội dung điện tử, phương tiện thông tin và các hệ thống và hệ thống hỗ trợ và tự động hóa 
quy trình quản lý trong tất cả các hoạt động cốt lõi. Hiện nay đã có các tiêu chuẩn quốc tế có 
thể áp dụng vào Hệ thống Quản lý Đại học như: Quản lý chất lượng (ISO 9000), Quản lý môi 
trường (ISO 14000), Công nghệ thông tin cho học tập, giáo dục và đào tạo (ITLET); Quản lý 
dịch vụ (ISO / IEC 20000), Quản lý bảo mật thông tin (ISO / IEC 27000), Quản lý rủi ro (ISO 
/ IEC 31000), Quản lý tài sản (ISO 55000). Hiện tại, các tiêu chuẩn quốc tế mới đang trong 
quá trình phát triển bao gồm các lĩnh vực hoạt động như quản lý kiến thức, quản lý chiến 
lược và sáng tạo. Phần cốt lõi của hệ thống quản lý chính là hệ thống quản lý chất lượng 
(QMS). Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 tập trung vào quản lý tổng hợp và xác định các 
yêu cầu bổ sung cho vai trò của quản lý cao hơn, quản lý rủi ro và quản lý tri thức. (Boris 
Pozdneev , Filip Busina and Alexander Ivannikov, 2016) 
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Boris Pozdneev, Filip Busina và Alexander Ivannikov đã đưa ra mô hình đại học thông 
minh hài hòa (ISO 9001, ISO IEC 19796-1), mô hình qui trình hóa e-Learning, kết nối trực 
tiếp các qui trình, mô hình thông tin qui trình. Mô hình quy trình thống nhất cung cấp kiểm 
soát hiệu quả các quy trình và tài nguyên phù hợp với đặc điểm cụ thể của cấu trúc trường đại 
học và sử dụng e-Learning. Hồ sơ yêu cầu, dựa trên các tiêu chuẩn, là cơ sở cho sự thống 
nhất và chứng nhận của hệ thống quản lý Đại học thông minh, một yếu tố quan trọng trong 
việc đảm bảo chất lượng trong giáo dục. (Boris Pozdneev , Filip Busina and Alexander 
Ivannikov, 2016)  

(Vladimir L. Uskov, Jeffrey P. Bakken, Akshay Pandey, Urvashi Singh, Mounica 
Yalamanchili and Archana Penumatsa, 2016) phân ra các cấp độ của đại học thông minh bao 
gồm: bao gồm (1) thích ứng, (2) cảm nhận (nhận thức), (3) suy luận (suy luận logic), (4) tự 
học, (5) dự đoán và (6) tự tổ chức và tái cấu trúc (cụ thể trong bản sau) 
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3. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu  

3.1 Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là nghiên cứu xây dựng mô hình đại học thông minh 
cho hoạt động đào tạo tại các trường đại học khối ngành kinh tế ở Việt Nam. 

Các mục tiêu cụ thể là: 

- Nghiên cứu phân tích các phân hệ cần thiết cho mô hình đại học thông minh khối 
Kinh tế ở Việt Nam. 

- Nghiên cứu và đề xuất các qui trình chính mô hình đại học thông minh khối Kinh tế ở 
Việt Nam 

- Xây dựng mô hình đại học thông minh tại các trường đại học khối ngành kinh tế ở 
Việt Nam 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về mặt không gian: khảo sát thực tế hệ thống thông tin quản lý ở các trường 
đại học khối kinh tế (dự kiến 5-8 trường) 

- Phạm vi về mặt thời gian: từ tháng 11/2018  đến tháng 11/2021 

- Phạm vi nội dung: tìm hiểu các hệ thống đại học thông minh, khảo sát các hệ thống 
thông tin quản lý trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam, đề xuất mô hình đại học 
thông minh chung cho các trường khối kinh tế 
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3.3 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình đại học thông minh tại các trường đại học 
khối kinh tế tại Việt Nam. 
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Các nghiên cứu về việc áp dụng hệ thống e-learning  
để nâng cao chất lượng đào tạo 

Ths. Bùi Xuân Huy 

1. Mở đầu  

Hiện nay, xã hội càng phát triển thì nhu cầu về lực lượng lao động ngày càng đa dạng, 
đòi hỏi người lao động phải đa ngành nghề, có khả năng tự đào tạo và được đào tạo liên tục. 
Với thực tiễn như vậy, hình thức đào tạo truyền thống mà ở đó người thầy là trung tâm và hầu 
như toàn bộ quá trình giảng dạy, đánh giá đều diễn ra trập trung theo một thời khóa biểu định 
sẵn khiến người học gặp phải hai vấn đề lớn khi chủ động xây dựng lộ trình học tập và trang 
bị tri thức. Thứ nhất là giới hạn về thời gian, thứ hai là giới hạn về không gian. 

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, các mô hình e-learning đã ra đời để giải quyết 
hai giới hạn trên. 

2. Hệ thống e-learning 
 

 

 

Một số định nghĩa về e-learning có thể kể đến như sau: 

 - E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (Horton, 2000) 

-  E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lí sử 
dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức 
cục bộ hay toàn cục. ( Masie Center, n.d.) 

Một hệ thống e-learning có các đặc điểm sau: 

• Về nội dung: bài giảng phong phú, đa dạng về hình thức giảng dạy và phương 
pháp đánh giá, có tính tương tác cao và có khả năng chia sẻ, tái sử dụng cho các 
khóa-lớp học cũng như các đối tượng học viên khác nhau. 

Hình 1 Mô hình e-learning tổng quát 

Người dạy 

Hệ thống e-learning 

Người học 

Người học 

Người học Các công cụ hỗ trợ 

Tài nguyên học tập 
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• Về quy mô: quy mô khóa học trên hệ thống e-learning có thể rất lớn (Massive 
Open Online Course) cũng có thể nhỏ đến mức tiếp cận đến từng người học  

• Về người học: sự chuyển đổi từ mô hình giảng dạy truyền thống sang mô hình e-
learning đòi hỏi sự thích nghi từ cả phía người dạy và người học.  

• Về tính thích nghi: Hệ thống e-learning bao gồm hình thức hỗ trợ đơn thuần cho 
mô hình giảng dạy truyền thống như số hóa, chia sẻ bài giảng, thảo luận nhóm và 
diễn đàn, hỗ trợ kiểm tra, đánh giá (Coursewave); bên cạnh đó còn có hình thức 
tự động hóa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đa dạng và hỗ trợ người học trong quá 
trình tự học và tự quản lý lộ trình học tập cá nhân (Adaptive Learning Course). 
Tùy theo năng lực thích nghi của mình mà người tham gia vào hệ thống e-learning 
có thể chọ hình thức phù hợp. 

• Về công nghệ: có sự trợ giúp tối đa của công nghệ thông tin với các tiêu chuẩn 
về thiết kế bài giảng, tổ chức dữ liệu, quy mô và hình thức khóa học trong việc 
xây dựng hệ thống. 

Về khả năng: 

Có thể thấy, bản chất e-learning là loại hình đào tạo mà việc học tập, giảng dạy dựa trên 
công nghệ thông tin và truyền thông. E-learning có các hình thức từ giản đơn nhất như chuyển 
giao tài liệu phần mềm học tập để học viên có thể sử dụng trên máy tính cá nhân, không cần 
thiết phải nối mạng (CD-ROM based training) cho đến phức tạp như sử dụng công nghệ web 
để kết nối người dạy-người học, người học-người học để chia sẻ tài liệu, trao đổi và thảo luận 
thông qua hệ thống forum, chat, email ... (Web based training). Cùng với sự phát triển của công 
nghệ thông tin và truyền thông, bên cạnh loại hình đào tạo cổ điển, các loại hình đào tạo trực 
tuyến (Online learning) và đào tạo từ xa (Distance learning) cũng ra đời. E-learning đa dạng 
hóa hình thức dạy và học, linh hoạt về thời gian và không gian, ứng dụng công nghệ để đề cao 
tính tương tác và chủ động, bước đầu hỗ trợ hiệu quả cho mô hình đào tạo truyền thống. 

Về xu hướng: 

Theo khảo sát thường niên của trainingmag, thị trường LMS trị giá 2,55 tỷ $ vào năm 
2013 với tốc độ tăng trưởng hàng năm ước tính khoảng 25,2% dự kiến đạt trên 7 tỷ $ vào năm 
2018. Các thị trường trên toàn thế giới cho các sản phẩm và dịch vụ học tập di động đạt 5,3 tỷ 
$ trong năm 2012. Với một tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 18,2% cho năm năm tiếp theo, dự kiến 
đạt 12,2 tỷ $ vào năm 2017. Loại hình MOOC được 8% các công ty sử dụng và dự kiến tỷ lệ 
này sẽ đạt 28% trong năm 2017. Tại thời điểm năm 2014, số giờ giảng dạy bằng các phương 
pháp giảng dạy cộng tác (blended lerning, virtual classroom, social learning...) đều tăng so với 
năm trước với tỷ lệ lần lượt là 29.1%, 15%, 4.2%. Tỷ lệ các công ty có sử dụng các công nghệ 
như LMS, CMS, hệ thống mô phỏng...  trong năm 2014 đều ở mức cao lần lượt là 74%, 25%, 
33%.  Và trong năm 2015 nhu cầu mua  các công cụ và hệ thống học tập trực tuyến, hệ thống 
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LMS, quản lý lớp học ảo, phần mềm thiết kế và trình diễn khóa học lần lượt là 44%, 41%, 33%, 
37%.  Ở Việt Nam, tại hội thảo “Dạy - Học - Chia sẻ: Hội nhập Quốc tế” do Bộ Giáo dục-Đào 
tạo chủ trì, tổ chức ngày 21/12/2015, Mike Michalec - Đồng sáng lập EdTech Asia - cho biết: 
“Trong năm  2015, sự đầu tư cho giáo dục đạt mức độ cao nhất, bằng 10-15 năm trước cộng 
lại. Đông Nam Á là khu vực có tốc độ phát triển E-learning lớn nhất”.  

Có thể thấy, e-learning đã và đang là một xu thế mạnh mẽ vì với tính ưu việt của mình, 
hoàn toàn có khả năng giải quyết được các giới hạn đặt ra ở đầu bài viết. Tuy nhiên vẫn còn 
một số hạn chế về con người cũng như công nghệ khiến cho loại hình đào tạo này hầu như chỉ 
mới trong giai đoạn chia sẻ, và cung cấp học liệu, trao đổi và thảo luận về nội dung chứ chưa 
thực sự tự động hóa hoàn toàn quá trình giảng dạy và học tập để thay thế được cho mô hình 
đào tạo truyền thống. Người học vẫn còn gặp khó khăn trong việc xác định phương pháp tự 
học, chọn những chủ đề học thêm, tự kiểm tra tự đánh giá để xác định thứ tự các nội dung học 
tập, bài tập phù hợp với năng lực, xác định nhóm học tập phù hợp cũng như hình thức học 
nhóm...  

3. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 

3.1 Các xu hướng xây dựng một hệ thống e-learning 

Xây dựng hệ thống quản lý học tập (Learning Management Systems-LMS) 

Hệ thống này có chức năng hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo, thiết kế bài giảng và 
công cụ học tập cho phép quản lý nội dung, ngân hàng bài giảng-đề thi; bên cạnh đó cung cấp 
một cổng thông tin cho mọi tương tác trong quá trình đào tạo trực tuyến. Một số hệ thống nguồn 
mở được sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm: Moodle, Atutor, Dokeos, Iliass... (Lê Đức Long 
và cộng sự, 2005) 

Xu hướng phát triển mạnh mẽ của hình thức đào tạo trực tuyến như đã đề cập ở phần trên 
dẫn đến việc hình thành các chuẩn để trao đổi thông tin, tái sử dụng tài nguyên giữa các hệ 
thống. Có thể kể đến chuẩn IEEE LOM, chuẩn IMS Learning Design, chuẩn IMS Content, 
chuẩn IMS Simple Sequencing, chuẩn SCORM (Shareable Content Object Reference 
Model)… 

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của các hệ thống LMS là sự đồng nhất mọi người học để 
cung cấp dịch vụ, tuân theo một kịch bản được soạn sẵn của người dạy, do đó không có tính 
thích nghi đối với từng người học dựa trên đặc trưng và các hoạt động của họ.  

Xây dựng khóa học cá nhân hóa theo nhu cầu người học: 

Hệ thống này khắc phụ được hạn chế của LMS, có khả năng thích nghi với từng đặc 
trưng người học để xây dựng các khóa học động, điều hướng nội dung học tập một cách hiệu 
quả.  
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3.2 Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 

Theo Verbert và cộng sự (2012), một hệ thống tư vấn học tập có các hình thức vô cùng 
phong phú: từ hệ thống tư vấn tài nguyên cho người học, hệ thống hướng dẫn người học giải 
quyết các vấn đề của môn học đến hệ thống tư vấn khóa học phù hợp. Các thuật toán được 
dùng trong hệ thống này thường sử dụng thông tin về người học và thông tin về tài nguyên để 
đưa ra khuyến nghị thích hợp. Mức độ tri thức về người học cũng như tài nguyên học tập giúp 
cá nhân hóa quá trình tư vấn như kiến thức, thành tích học tập trong quá khứ, hoạt động trực 
tuyến, phong các học tập… Trong khảo sát của mình các tác giả cũng chỉ ra các thách thức 
trong việc xây dựng một hệ thống tư vấn học tập bao gồm:  

• Thu thập và biểu diễn thông tin ngữ cảnh của người học: như thông tin cá nhân, 
trình độ học vấn, sở thích, vị trí, thiết bị sử dụng, quan hệ xã hội, độ nhiễu của 
thông tin. Nếu chỉ dựa vào kết quả khảo sát ban đầu thì thông tin này thường 
không chính xác, chưa kể đến việc nó có thể thường xuyên thay đổi mà sự thay 
đổi này có thể chính người học cũng không nhận biết đầy đủ. 

• Đánh giá hiệu quả của hệ thống tư vấn: xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu 
tố trong ngữ cảnh đến kết quả tư vấn và mức độ phù hợp của kết quả tư vấn đó 
đối với người học. 

• Vấn đề xử lý dữ liệu lớn:  Trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin và truyền 
thông, việc thu thập, xử lý và lưu trữ tập dữ liệu của người học trong các ngữ 
cảnh cũng là một thách thức cần giải quyết. 

• Vấn đề tương tác: không chỉ là xây dựng một giao diện ứng dụng dễ hiểu mà còn 
cho phép người học hiểu rõ và thay đổi các thông số đầu vào để trải nghiệm các 
khuyến nghị khác nhau hơn là tiếp nhận các khuyến nghị một cách bị động, từ đó 
tăng tính tin cậy của hệ thống tư vấn. 

• Tính riêng tư cũng là một thách thức đối với một hệ thống hoạt động dựa trên 
việc thu thập thông tin của người học. 

 Manouselis và cộng sự (2012) đã đưa ra khung phân loại các hệ thống tư vấn học tập 
dựa trên: 

Các tác vụ được hỗ trợ bao gồm tìm kiếm/tư vấn nội dung hoặc một chuỗi các nội dung 
dựa trên những nội dung hiện tại của người học; tư vấn người học có đặc điểm tương tự dành 
cho hoạt động đào tạo từ xa; dự đoán kết quả học tập hoặc tư vấn hoạt động học tập. 

Cách tiếp cận bao gồm xây dựng mô hình người học, mô hình tri thức, cá nhân hóa. 
Trong đó mô hình người học được xây dựng dựa trên các phương pháp như không gian vector, 
ontology, nhân khẩu học… Phương pháp khởi tạo mô hình người học cũng được nghiên cứu 
như nhập tay từ người học, tự động thu thập trong quá trình người học tương tác với hệ thống 
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hoặc dùng các thuật toán khai phá dữ liệu (phân cụm, phân lớp) … Mô hình tri thức cũng được 
xây dựng dựa trên những phương pháp tương tự, ngoài ra có những phương pháp đặc thù như 
phân loại, chỉ mục, đồ thị, luật suy diễn… và cũng dùng các thuật toán khai phá dữ liệu, phân 
tích tuần tự để khởi tạo mô hình. Cách tiếp cận cá nhân hóa chính là các cơ chế thích nghi để 
đưa ra kết quả tư vấn cho người học như lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung, dựa trên luật suy 
diễn, phương pháp đồ thị…  

Vận hành: bao gồm kiến trúc tập trung hay phân tán; các khuyến nghị được đưa ra từ 
máy chủ hay tích hợp ngay trong thiết bị của người học; người học tiếp nhận khuyến nghị một 
cách chủ động hoặc bị động… 
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Hình 2. Khung phân loại hệ thống tư vấn học tập theo Manouselis và cộng sự (2012)
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Như vậy, có thể thấy việc xây dựng một hệ thống tư vấn học tập có rất nhiều phương 
pháp thực hiện. Phần tiếp theo sau đây sẽ trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và 
ngoài nước liên quan đến hệ thống tư vấn học tập. 

3.2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước 

Trong những năm gần đây, có rất nhiều nghiên cứu về lĩnh vực e-learning , hầu hết đều 
đi vào việc áp dụng triển khai cho các môn học cụ thể. Tuy nhiên bên cạnh đó, có hai luận án 
mà mục tiêu và nội dung nghiên cứu có tính tương đồng rất cao với ý tưởng nghiên cứu của đề 
tài này. Lê Đức Long (2014) đưa ra cách thức biểu diễn mô hình nội dung tri thức (knowledge 
graph) để tổ chức cấu trúc một chương trình đào tạo hay một học phần từ những đơn vị tri thức 
riêng biệt, sau đó khai thác nội dung tri thức đó trong các ngữ cảnh học tập khác nhau. Tuy 
nhiên, việc xây dựng một hệ thống khuyến nghị tự động dựa trên profile của người học không 
phải là nội dung chính của luận án. Nguyễn Việt Anh (2009) đề xuất một mô hình lý thuyết tạo 
khóa học thích nghi trong đào tạo điện tử bao gồm các nội dung nghiên cứu chính sau đây: (1) 
xây dựng mô hình người học thông qua trình độ kiến thức và các mục tiêu, nhu cầu của họ khi 
tham gia khóa học  (2) xây dựng mô hình nội dung gồm các khái niệm và nhiệm vụ phải thực 
hiện khi tham gia khóa học (3) Nghiên cứu xây dựng cơ chế thích nghi. Bản chất của mô hình 
này chính là hệ thống ATS (Adaptive Instructional System). Tuy nhiên, luận án chỉ tập trung 
nghiên cứu trong một khóa học cụ thể,  mô hình có thể áp dụng cho nhiều khóa học khác nhau 
không nằm trong phạm vi đề tài. Đồng thời, hệ thống dựa trên cơ chế lọc theo nội dung và chỉ 
áp dụng cho từng cá nhân riêng lẻ chứ không áp dụng cho một nhóm có profile tương tự nhau. 

 
Hình 3. Adaptive Instructional System 

 

Các bài báo và tham luận khác: 

Có rất nhiều bài báo và tham luận đề cập đến việc nghiên cứu mô hình người học trong 
hệ thống học tập thích nghi:  
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Nguyễn An Tế., & Nguyễn Thúy Ngọc (2011) đã đề xuất phương pháp dựa trên mô hình 
UMel (User Modeling for e-Learning) để xây dựng hệ thống tư vấn học tập  cung cấp nhiều 
hình thức tư vấn khác nhau phù hợp với đặc trưng người học dựa trên profile cá nhân và một 
cộng đồng đa tiêu chí được xây dựng từ profile của nhiều cá nhân khác nhau. Lê Thị Huyền và 
cộng sự (2009) lại đưa ra một cách tiếp cận khác để xây dựng mô hình người học dựa trên việc 
đánh giá tính hữu ích của các đặc trưng của họ. Tính hữu ích này phụ thuộc vào cộng đồng mà 
người học đó thuộc về và phải có tính phân loại. Ví dụ: Trong một cộng đồng đa giới tính, thì 
đặc trưng về giới là đặc trưng hữu ích. Nhưng trong một cộng đồng chỉ toàn nam hoặc nữ thì 
đặc trưng này là vô ích. Trong một nghiên cứu khác, Lê Đức Long và cộng sự (2009) cũng đề 
xuất một cấu trúc của mô hình người học bao gồm các thông tin về nhân khẩu, kinh nghiệm 
học vấn, hoạt động tự học, nhu cầu và động cơ học tập. Các tác giả cũng đưa ra cách khởi tạo 
và cập nhật thông tin trong profile của mỗi cá nhân bằng các luật suy diễn để tạo ra một profile 
phản ánh đúng hơn các đặc trưng của người học. 

3.2.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Drachsler  và cộng sự (2015)  tiến hành khảo sát 82 nghiên cứu được công bố trong 
khoảng 2000-2014 và phân loại các nghiên cứu đó vào bảy nhóm chủ yếu như sau: 

• Sử dụng phương pháp  lọc cộng tác tương tự như các lĩnh vực khác (1) 

• Đề xuất các cải tiến phương pháp lọc cộng tác dựa trên những đặc điểm của lĩnh 
vực TEL1 (kiến thức, chuyên môn, thời gian học tập…) (2) 

• Xem xét tri thức giáo dục như là một nguồn thông tin cho quá trình tư vấn. (3) 

• Đề xuất các phương pháp thay thế cho phương pháp lọc cộng tác. (4) 

• Xem xét các thông tin ngữ cảnh trong quá trình tư vấn. (5) 

• Đánh giá các ảnh hưởng về mặt giáo dục của kết quả tư vấn. (6) 

• Tập trung vào việc tư vấn khóa học thay cho tư vấn tài nguyên học tập trong khóa 
học. (7) 

Ngoài ra cũng có một số hệ thống tư vấn hỗ trợ người dạy cải tiến khóa học hoặc kiểm 
soát các nguồn tài nguyên học tập của họ. 
 

STT Tóm tắt một số kết quả nghiên cứu 
(1) Gợi ý cho người học những tài nguyên có liên quan mà những người học trước đã đánh giá là có giá 

trị; xem xét đánh giá của người học về các nguồn tài nguyên học tập và truyền bá cho người học 
khác có cùng sở thích; xây dựng một cơ sở hạ tầng cho hệ thống lọc cộng tác để tạo, tìm kiếm, giới 
thiệu và trình bày các đối tượng học tập cho người học; dựa vào đánh giá của người học và sử dụng 
luật suy diễn để tìm các luật kết hợp giữa các tài nguyên học tập; xây dựng cơ chế kiểm soát để đánh 
dấu người học nên được xem xét đến trong quá trình tư vấn; xây dựng hệ thống Open Archives 
Initative để cho phép người học tìm kiếm, truy xuất và đánh giá tài nguyên học tập… 

(2) - Đặc tả tài nguyên học tập theo chuẩn SCORM; nghiên cứu đánh giá đa chiều của người học trên 
tài nguyên học tập và dựa vào đó để đánh giá sự tương quan giữa người học với người học; xem xét 
ảnh hưởng của mức độ người học (mới, cũ) đển kết quả tư vấn. 

                                                             
1 TEL: Technologies enhanced learning: hướng đến việc thiết kế, phát triển và đánh giá đổi mới công 

nghệ thông tin cho các loại hình học tập và giáo dục 
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- Đề xuất các thuật toán cải tiến: trích xuất truy vấn;  lưu trữ đánh giá của những người học tương 
tự, kết hợp với mục tiêu học tập để theo dõi sự tiến bộ của người học; kết hợp lọc cộng tác với việc 
theo dõi web để  cập nhật tài nguyên học tập; đề xuất hệ thống tư vấn lai được đánh trọng số; đề 
xuất  thuật toán lọc cộng tác dựa trên đồ thị để cải thiện độ chính xác của kết quả tư vấn; nghiên 
cứu phân tích cảm xúc dựa trên các bình luận của người học để đưa ra các đánh giá được điều 
chỉnh trên các tài nguyên học tập… 

(3) Khắc phục được sự thiếu sót về mặt dữ liệu của hệ thống lọc cộng tác. Sử dụng việc mô tả tri thức ở 
mức khái niệm, quy luật, ngữ cảnh của tri thức cũng như mô tả đặc điểm của người học (kiến thức, 
kỹ năng, khả năng …) để đưa ra khuyến nghị. Các phương pháp được nghiên cứu như bản đồ khái 
niệm, ontology, luật kết hợp, luật suy diễn… 

(4) Sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu (luật kết hợp) để xây dựng mô hình người học; sử dụng kỹ thuật 
khai phá web kết hợp với máy tìm kiếm để đưa ra khuyến nghị về tài nguyên giáo dục; áp dụng logic 
mờ và lý thuyến phản hồi để khuyến nghị khóa học với độ khó phù hợp với người học; áp dụng lý 
thuyết xác xuất để khuyến nghị lộ trình học tập; áp dụng thuật toán thừa số hóa ma trận, lý thuyết đồ 
thị thị vào hệ thống tư vấn… 

(5) Kết hợp ngữ cảnh môn học, các yếu tố đầu vào từ môi trường học tập, đặc điểm và hoạt động của 
người học để đưa ra tư vấn; áp dụng thuật toán Google Page Rank để kết hợp các mối quan hệ xã 
hội, quan hệ giữa các tài nguyên để đưa vào hệ thống lọc cộng tác; khai thác web ngữ nghĩa; sử 
dụng các cảm biến vật lý để thu thập dữ liệu và thông tin từ người học và môi trường học tập… 

(6) Chứng minh kết quả tư vấn hỗ trợ cho người học cải thiện kết quả học tập; nghiên cứu về nhận thức 
của người học cho thấy ảnh hưởng của hệ thống tư vấn lên cộng đồng học ảo; đánh giá khả năng áp 
dụng các tư vấn trong môi trường mash-up…. 

(7) Tư vấn lộ trình học tập bao gồm nhiều khóa học dựa trên thành tích học tập trong quá khứ,  mẫu 
hành vi và tính toán khả năng thành công  nếu người học đăng ký vào một khóa học nào đó; tích hợp 
hệ thống tư vấn vào Moodle 

Bảng 1 Bảng tóm tắt kết quả nghiên cứu hệ thống tư vấn trong đào tạo trực tuyến  
(Drachsler  và cộng sự ,2015)  

Căn cứ vào khung phân loại của Manouselis và cộng sự  cũng như các kết quả tổng hợp 
của của Hendrick và cộng sự có thể thấy các nghiên cứu về việc xây dựng mô hình người học 
và mô hình tri thức hầu hết sử dụng kỹ thuật phân loại và phân cụm; bên cạnh đó các nghiên 
cứu xây dựng mô hình tri thức cũng áp dụng các kỹ thuật index/list, ontology, phân loại, không 
gian vector. Nhưng số lượng nghiên cứu không nhiều. Ngoài ra các nghiên cứu đa phần tập 
trung vào hệ thống tư vấn nội dung môn học hơn là lộ trình học tập. 

4. Kết luận 

Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về việc nghiên cứu áp dụng hệ thống e-learning 
để khắc phục những nhược điểm của hình thức đào tạo truyền thống. Trong đó nổi bật lên là 
vấn đề xây dựng hệ thống tư vấn trực tuyến dựa trên đặc trưng của người học trong từng lĩnh 
vực cụ thể. Đây là một hướng nghiên cứu còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. 
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Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền và khai phá dữ liệu lớn  
trong thiết lập các quy tắc xếp hạng dịch vụ lữ hành 

 

ThS. Trần Lê Phúc Thịnh 

1. Tổng quan 

Với sự tăng trưởng về kinh tế, con người ngày càng có nhiều thời gian và tiền bạc để 
phục vụ cho các nhu cầu giải trí của cá nhân. Tuy nhiên, do hạn hẹp về thời gian và công việc 
nên hầu hết mọi người đều có xu hướng chọn các kỳ nghỉ ngắn ngày và gần nơi ở. Các tour 
nội địa khá được ưa chuộng và là một lựa chọn tốt. Từ trước đến nay, việc đăng ký một tour 
du lịch hầu hết đều phụ thuộc vào các công ty du lịch hoặc các hướng dẫn viên đề nghị. Hầu 
hết các du khách đều không biết nhiều về nơi mình đến nên phải phụ thuộc vào các công ty 
du lịch hoặc hướng dẫn viên. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, các thông tin được 
đăng tải chi tiết và rộng rãi trên các website giúp cho con người có thể tìm hiểu, tiếp cận với 
những nơi mình sắp đến. Chính vì vậy, các khách du lịch không còn quá phụ thuộc vào các 
công ty du lịch mà có thể tự thiết kế một tour du lịch cho riêng mình. Tuy nhiên, việc tự thiết 
kế một tour du lịch cũng không phải dễ dàng gì thông tin trên các website đôi lúc không cập 
nhật kịp thời hoặc không chính xác với nơi sắp đến. 

Việc tự thiết kế rất dễ gặp phải vấn đề thời gian không hợp lý, chi phí tính toán cho 
từng điểm đến bị sai lệch. Bên cạnh đó, việc tự thiết kế một tour du lịch mà nơi đến là một 
thành phố lớn với rất nhiều POIs (Point of Interest) thì khách du lịch sẽ khó có sự lựa chọn 
cho chính xác trong một khoản thời gian ngắn tại địa điểm đó. Khách du lịch phải kết hợp 
thông tin từ các nguồn khác nhau và quyết định thông tin nào là đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, 
việc chọn POI có giá trị nhất, tức là những điểm đáng chú ý nhất đối với khách du lịch không 
phải là dễ dàng.  

Một kênh thông tin khác mà khách du lịch sử dụng là từ các guide book, nhưng thông 
tin được cung cấp trong các sách hướng dẫn có thể cũng không được cập nhật thường xuyên. 
Ví dụ: Giờ mở cửa có thể thay đổi. Ngoài ra, sách hướng dẫn không thể cung cấp thông tin 
thời gian: các triển lãm tạm thời trong bảo tàng thay đổi mọi lúc, một số POI đóng cửa do đổi 
mới và nhà hát thường xuyên thay đổi chương trình của họ (Dunlop et al., 2004). Các tour du 
lịch thường được thiết kế với số lượng nhiều khách cho nên các tour sẽ cố gắng làm thỏa mãn 
cho hầu hết các khách du lịch hơn là cho từng cá nhân (Cheverst et al., 2000). 

Để giải quyết các vấn đề về lựa chọn các POIs phù hợp, việc nghiên cứu các giải pháp 
để đánh giá xếp hạng các POIs là rất cần thiết cho khách du lịch hoặc các công ty lữ hành 
định hướng trong việc thiết kế một tour du lịch. 
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1.1 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu cách ứng dụng giải thuật di truyền và khai phá dữ liệu 
lớn trong việc tạo ra các quy tắc xếp hạng các dịch vụ lữ hành. Từ kết quả nghiên cứu sẽ ứng 
dụng vào trong hệ thống thiết kế tour tự động.  

Mục tiêu cụ thể: 

Nghiên cứu khai phá dữ liệu lớn để tìm ra dữ liệu xếp hạng các dịch vụ lữ hành đang có 
hiện nay. Dữ liệu này sẽ là một kênh quan trọng trong việc thiết lập các quy tắc đánh giá xếp 
hạng các dịch vụ lữ hành. Đây là một trong các căn cứ quan trọng để hệ thống lựa chọn dịch 
vụ. 

Nghiên cứu giải thuật di truyền để tiến hành đánh trọng số cho các dịch vụ lữ hành đã 
từng được sử dụng. Đây cũng là một trong các cách tạo ra căn cứu lựa chọn dịch vụ lữ hành 
phù hợp với nhu cầu. 

1.2 Ý nghĩa của nghiên cứu 

Việc tạo ra được một bộ quy tắc đánh giá xếp hạng các dịch vụ lữ hành sẽ giúp ích rất 
nhiều cho khách du lịch và cho các công ty cung cấp dịch vụ lữ hành. Khách du lịch giờ đây 
có thể có thêm được những căn cứ và thông tin về công ty cung cấp dịch vụ cho mình, chất 
lượng dịch vụ ra sao. Từ các kết quả đạt được, ta sẽ có được bộ dữ liệu xếp hạng các dịch vụ 
lữ hành, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng vào hệ thống thiết kế tour tự động. 
Đó sẽ là một trong những tiêu chí để hệ thống lựa chọn các dịch vụ lữ hành.  

Để nghiên cứu định hướng trên phải giải quyết được một số câu hỏi: 

Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu sẽ được lấy từ những nguồn nào? Ví dụ như dữ liệu về 
các khách sạn, nhà hàng, xe đưa đón,…  

Làm sao để kết nối các nhà cung cấp dịch vụ du lịch như vận tải, khách sạn, ăn uống, 
hướng dẫn viên … để lấy các dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, việc lập các quy tắc xếp hạng dịch vụ lữ hành sẽ liên quan đến 
một số đối tượng nhất định: 

Khách du lịch: là người sẽ có những đánh giá trực tiếp khi đã sử dụng các dịch vụ lữ 
hành tại các POIs.  

Các dịch vụ lữ hành đang có tại các POIs như dịch vụ lưu trú, ăn uống,… Mỗi dịch vụ 
sẽ có những phản hồi đánh giá từ các khách du lịch đã sử dụng dịch vụ đăng trên các mạng xã 
hội như Facebook, Instagram… Bên cạnh đó, các phản hồi tại các website lớn về du lịch như 
booking.com hay agoda.com cũng là một trong những kênh để khai phá dữ liệu.  
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2. Tổng quan về các nghiên cứu, hệ thống khác trong và ngoài nước về hướng nghiên cứu 

2.1 Một số nghiên cứu trên thế giới 

Hầu hết các hệ thống lập kế hoạch du lịch trước đây đều có các phương pháp tiếp cận 
ba bước tương tự để tạo kế hoạch du lịch. Đầu tiên, hệ thống sẽ ghi lại tùy chọn tham quan 
của người dùng. Thứ hai, hệ thống đánh giá tất cả POI trong khu vực mục tiêu, xem xét tùy 
chọn của người dùng. Và cuối cùng, hệ thống tạo ra kế hoạch du lịch tốt nhất, xem xét các giá 
trị được tính toán của POI và các hạn chế về thời gian / xuất xứ / mục tiêu. 

 Một số nghiên cứu hiện tại, chẳng hạn như Huang (2003) sử dụng phỏng vấn, bảng câu 
hỏi và nghiên cứu điển hình để phân loại tài nguyên du lịch và giải trí của thành phố Đài 
Nam. Theo kết quả và nhu cầu của khách du lịch, Huang gợi ý một số hành trình tham quan 
để tham quan thành phố Đài Nam.  

Tu (2003) đã sử dụng một cuộc khảo sát bằng cách sử dụng các cuộc phỏng vấn và 
bảng câu hỏi để thu thập dữ liệu. Dựa trên các dữ liệu thu thập được, tác giả đã chọn 19 điểm 
danh lam thắng cảnh để tham quan khu vực Chin-Kua-Shih và xây dựng một chương trình du 
lịch sinh thái. Tác giả thiết kế một số hành trình du lịch phù hợp với thời gian đi lại và mục 
tiêu du lịch khác nhau. Tuy nhiên, hành trình du lịch được thiết kế với các phương pháp nêu 
trên có thể không đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch vì chúng được lên kế hoạch cho 
công chúng, không phải cho cá nhân.  

Liên (2002) đề xuất một cấu trúc cây được gọi là cây định tuyến chuyến đi đơn giản 
(Simplified Trip Routing Tree - STRT) để giải quyết vấn đề lập kế hoạch chuyến đi. Tác giả 
đã áp dụng kỹ thuật lập trình động và phương pháp truyền tải hai chiều cho STRT để giảm 
thời gian tính toán. Tuy nhiên, STRT là không thực tế bởi vì chuỗi các điểm danh lam thắng 
cảnh tương đối không thể thay đổi - nghĩa là, bạn không thể ghé thăm điểm danh lam thắng 
cảnh thứ ba trước khi ghé thăm điểm đầu tiên hoặc thứ hai. Hơn nữa, thuật toán đề xuất mất 
quá nhiều thời gian tính toán để được sử dụng như một dịch vụ web trực tuyến. 

Hsieh và cộng sự (2004) mô hình hóa vấn đề lập kế hoạch du lịch như một vấn đề đa 
mục tiêu và sử dụng thuật toán di truyền để khám phá các hành trình du lịch có thời gian di 
chuyển tối thiểu và chi phí cho các điểm danh lam thắng cảnh được xác định trước. Để giải 
quyết vấn đề, họ đã biến vấn đề đa mục tiêu thành một vấn đề khách quan bằng cách sử dụng 
các phương pháp cân và chuẩn hóa. Tuy nhiên, nó là khá không linh hoạt để mong đợi một 
khách du lịch để xác định tất cả các điểm danh lam thắng cảnh trước khi quá trình lập kế 
hoạch du lịch. Ngoài ra, nó không phải là dễ dàng để xác định trọng lượng của thời gian di 
chuyển và chi phí di chuyển. 

Kurata và cộng sự (2000) đã giới thiệu một cách tiếp cận dựa trên câu hỏi. Trong hệ 
thống của họ, người dùng được cung cấp mười lăm câu hỏi, mỗi câu hỏi hiển thị hai mục đích 
tham quan và yêu cầu sở thích của người dùng trên chúng (Hình 1). Sau đó, từ câu trả lời cho 
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mười lăm câu hỏi này, hệ thống tính định lượng cho mười mục đích tham quan (Hình 2). Vấn 
đề của cách tiếp cận này là thời gian để trả lời mười lăm câu hỏi. Để nhận ra hồ sơ người 
dùng nhanh hơn, một số hệ thống yêu cầu người dùng nhập dữ liệu nhân khẩu học của mình 
(tuổi, giới tính, nghề nghiệp, v.v.) và tính toán các tham số tùy chọn của mình, giả định rằng 
khách du lịch có thuộc tính tương tự về mặt nhân khẩu có sở thích du lịch tương tự. Tuy 
nhiên, cách tiếp cận này cũng có nguy cơ làm phiền một số người dùng, tạo ấn tượng rằng hệ 
thống vi phạm quyền riêng tư của họ và có một cái nhìn rập khuôn về sở thích của họ. 

 

Hình 2. Cấu trúc 10 mục đích của việc đi du lịch 

Maruyama (2004) yêu cầu người dùng tự đánh giá POI, từ đó hệ thống tạo kế hoạch 
tham quan. Cách tiếp cận này cho phép người dùng chủ động được các yêu cầu của mình một 
cách trực tiếp và bỏ qua quá trình hồ sơ có vấn đề, nhưng thật khó để ước lượng và nhập vào 
tính hấp dẫn của tất cả các POI trong khu vực mục tiêu. Khi tùy chọn tham quan của người 
dùng đã được lược tả, hệ thống sẽ ước tính giá trị của mỗi POI cho người dùng. Giá trị có thể 
được tính từ kết hợp giữa tùy chọn của người dùng hoặc từ việc đánh giá POI này bởi các 
khách du lịch khác có các thuộc tính tương tự.  

Chen (2007) đã đề xuất một phương pháp dựa trên thuật toán đàn kiến (Ant Colony 
Optimization - ACO) để lên kế hoạch cho hành trình thích hợp để tham quan Công viên Quốc 
gia Yangmingshan. Tuy nhiên, thuật toán của chúng không phù hợp với các trường hợp thực 
tế vì nó đòi hỏi tất cả các điểm danh lam thắng cảnh cần được xác định trước và không xem 
xét các yêu cầu của khách du lịch. 

Soo và Liang (2001) trình bày một ứng dụng đề xuất một kế hoạch chuyến đi thông qua 
đối thoại với người dùng. Các chuyến đi tùy chỉnh đến thành phố Đài Bắc, Trung Quốc, được 
đề xuất trước tiên cho phép khách du lịch chọn khách sạn của mình và tiếp theo tự động lấp 
đầy thời gian có sẵn với các chuyến thăm POI gần nhất. 

Ardissono và cộng sự (2002, 2003) mô tả INteractive TouRist Information GUidE 
(INTRIGUE) cho thành phố Torino, Ý. Nó là một hệ thống giả lập dựa trên logic mờ có thể 
cung cấp giải thích tại sao một khuyến nghị được đưa ra. Hơn nữa, INTRIGUE có chức năng 
lập kế hoạch tour du lịch cho phép soạn thảo các chuyến tham quan nhóm có tính đến giờ mở 
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cửa và địa điểm của POI và hạn chế thời gian của các thành viên nhóm du lịch. Thật không 
may, rất ít chi tiết kỹ thuật về thuật toán lập lịch được cung cấp. 

Suna và Lee (2004) trình bày một hệ thống đa tác nhân tư vấn cho các tuyến du lịch 
được cá nhân hóa bằng cách sử dụng một kỹ thuật đề xuất dựa trên vector để tính các giá trị 
sở thích cá nhân trong các đối tượng địa lý. Thuật toán đường đi ngắn nhất giảm thiểu chi phí 
bình thường của vòng cung trong mạng lưới đường chia cho giá trị sở thích cá nhân của họ để 
tính toán các tuyến điểm-điểm-điểm được cá nhân hóa. Một chuyến đi du lịch được tính toán 
bằng cách mô hình hóa vấn đề lựa chọn POI.  

Yu và Chang (2009) đã phát triển một framework cho việc cá nhân hóa những khách 
sạn, nhà hàng và POIs được đề nghị. Chúng đã kết hợp 3 chức năng này trong quy trình giới 
thiệu chuyến tham quan được đề xuất. Chuyến tham quan được cá nhân hóa dựa trên thời 
gian và địa điểm hiện tại của người dùng của như sở thích của người đó. Một phiên bản thử 
nghiệm đã được xây dựng cho thành phố Đài Bắc, Đài Loan. 

Các nghiên cứu của các tác giả ở trên thế giới được tổng hợp trong bảng sau: 

 
STT Nghiên cứu Kết quả đạt được 
1 Huang (2003) Sử dụng phỏng vấn, bảng câu hỏi và nghiên cứu điển hình để phân loại 

tài nguyên du lịch và giải trí của thành phố Đài Nam. 
2 Tu (2003) Tác giả thiết kế một số hành trình du lịch phù hợp với thời gian đi lại và 

mục tiêu du lịch khác nhau. Tuy nhiên, hành trình du lịch được thiết kế 
với các phương pháp nêu trên có thể không đáp ứng được yêu cầu của 
khách du lịch vì chúng được lên kế hoạch cho công chúng, không phải 
cho cá nhân 

3 Liên (2002) Tác giả đã áp dụng kỹ thuật lập trình động và phương pháp truyền tải 
hai chiều cho STRT để giảm thời gian tính toán 

4 Hsieh và cộng sự (2004) Hsieh và cộng sự (2004) mô hình hóa vấn đề lập kế hoạch du lịch như 
một vấn đề đa mục tiêu và sử dụng thuật toán di truyền để khám phá các 
hành trình du lịch có thời gian di chuyển tối thiểu và chi phí cho các 
điểm danh lam thắng cảnh được xác định trước. 

5 Kurata và cộng sự (2000) Nghiên cứu ngày sử dụng cách đặt câu hỏi, hệ thống sẽ hỏi người sử 
dụng 15 câu hỏi để biết được nhu cầu và đặc điểm của từng người rồi từ 
đó tiến hành xây dựng kế hoạch 

6 Maruyama (2004) Tác giả yêu cầu người dùng tự đánh giá POI, từ đó hệ thống tạo kế 
hoạch tham quan. Cách tiếp cận này cho phép người dùng chủ động 
được các yêu cầu của mình một cách trực tiếp và bỏ qua quá trình hồ sơ 
có vấn đề, nhưng thật khó để ước lượng và nhập vào tính hấp dẫn của 
tất cả các POI trong khu vực mục tiêu. 

7 Chen (2007) Tác giả đã đề xuất một phương pháp dựa trên thuật toán đàn kiến (Ant 
Colony Optimization - ACO) để lên kế hoạch cho hành trình thích hợp 
để tham quan Công viên Quốc gia Yangmingshan. 

8 Soo và Liang (2001) Tác giả trình bày một ứng dụng đề xuất một kế hoạch chuyến đi thông 
qua đối thoại với người dùng. Các chuyến đi tùy chỉnh đến thành phố 
Đài Bắc, Trung Quốc, được đề xuất trước tiên cho phép khách du lịch 
chọn khách sạn của mình và tiếp theo tự động lấp đầy thời gian có sẵn 
với các chuyến thăm POI gần nhất.  

9 Ardissono và cộng sự 
(2002, 2003) 

Các tác giả xây dựng một hệ thống giả lập dựa trên logic mờ có thể 
cung cấp giải thích tại sao một khuyến nghị được đưa ra. Hơn nữa, 
INTRIGUE có chức năng lập kế hoạch tour du lịch cho phép soạn thảo 
các chuyến tham quan nhóm có tính đến giờ mở cửa và địa điểm của 
POI và hạn chế thời gian của các thành viên nhóm du lịch. 
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STT Nghiên cứu Kết quả đạt được 
10 Suna và Lee (2004) Tác giả trình bày một hệ thống đa tác nhân tư vấn cho các tuyến du lịch 

được cá nhân hóa bằng cách sử dụng một kỹ thuật đề xuất dựa trên 
vector để tính các giá trị sở thích cá nhân trong các đối tượng địa lý. 

11 Yu và Chang (2009) Tác giả đã phát triển một framework cho việc cá nhân hóa những khách 
sạn, nhà hàng và POIs được đề nghị. Chúng đã kết hợp 3 chức năng này 
trong quy trình giới thiệu chuyến tham quan được đề xuất. 

 

2.2 Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu Big Data  

Hiện nay, các nghiên cứu về ứng dụng khai phá dữ liệu Big Data trong lĩnh vực du lịch 
chưa được nghiên cứu nhiều trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tác giả đã tham khảo một 
số nghiên cứu điển hình sau: 

- Ting và cộng sự (2017) đã nghiên cứu về việc sử dụng Big Data và phân tích văn bản 
để hiểu được những gì khách hàng đưa lên website Yelp.com tác động đến nền công nghiệp 
lữ hành. Nghiên cứu đã kết hợp việc khai phá dữ liệu lớn với phân tích văn bản để đúc kết lại 
những kinh nghiệm và những lời nhận xét của khách hàng đối với các dịch vụ khách sạn. Từ 
đó thu được các đánh giá nhận xét và xếp hạng các khách sạn trong khu vực. Kết quả nghiên 
cứu đã chỉ ra nhiều nhân tố quan trọng trong các nhận xét của khách hàng tác động đến việc 
thỏa mãn các dịch vụ khách sạn, từ đó giúp ích cho việc quản lý khách sạn. 

- IBM (2014) cũng đã đưa ra các giải pháp để thu thập dữ liệu big data phục vụ cho 
việc phân tích dữ liệu du lịch và vận chuyển. Giải pháp đã cung cấp các phương pháp tiếp cận 
nguồn dữ liệu lớn như dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, những nhận xét trải nghiệm, 
những dữ liệu định vị, giá cả các dịch vụ, những hình ảnh, video do người dùng đưa lên mạng 
… Từ những dữ liệu trên, IBM đưa ra các giải pháp để sử dụng các dữ liệu đó áp dụng vào 
sale hay marketing nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

- Rodolfo Baggio (2016) cũng nghiên cứu Big Data, BI ứng dụng trong lĩnh vực du 
lịch. Theo tác giả, việc ứng dụng Big Data và BI vào du lịch vẫn chưa được nghiên cứu nhiều 
trên thế giới và là thị trường tiềm năng cho các định hướng phát triển sắp tới trong lĩnh vực 
dự báo.  

Ngoài ra, trên thế giới bắt đầu có khá nhiều công ty cũng đưa ra các giải pháp để thu 
thập dữ liệu từ Big Data ứng dụng vào các phân khúc khác nhau như dữ liệu vận chuyển, dữ 
liệu ăn uống, nhà hàng, khách sạn, nơi vui chơi giải trí … Một số công ty cung cấp giải pháp 
điển hình  như BTNGroup, ATRF, … 
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2.3 Một số khái niệm: 

2.3.1 Lập kế hoạch tour du lịch: 

Lập kế hoạch tour hay còn gọi là thiết kế tour là một bộ phận rất quan trọng trong các 
công ty lữ hành vì tour là sản phẩm cốt lõi của một công ty du lịch. Để thiết kế được một tour 
du lịch người ta thường phải trải qua một số bước: 

Bước đầu tiên là phải nắm rõ các nhân tố quyết định đến nội dung tiêu dùng của khách 
đó là động cơ, mục đích của chuyến du lịch, khả năng thanh toán, thời gian nhàn rỗi, thói 
quen tiêu dùng, thị hiếu, yêu cầu về chất lượng. 

Bước thứ 2 là nghiên cứu khả năng đáp ứng của nhà cung cấp: các điểm du lịch, dịch 
vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm giải trí. 

Bước thứ 3 là xây dựng mục đích, ý tưởng chương trình, cần chú ý đến nhu cầu du lịch, 
tài nguyên du lịch kết hợp thành ý tưởng của mình. 

Bước 4 là tiến hành xây dựng tuyến hành trình cơ bản căn cứ vào các yếu tố: động cơ, 
mục đích đi du lịch, giá trị điểm đến, các điểm, trung tâm du lịch, đầu mối giao thông, độ dài 
thời gian, chặng đường, địa hình, điều kiện dịch vụ du lịch. 

Bước 5 là xây dựng phương án vận chuyển: Cần xem xét để lựa chọn loại hình giao 
thông phù hợp như đường bộ, đường thủy, đường hàng không,… cũng có thể kết hợp nhiều 
phương tiện vận chuyển trong một chương trình để tăng tính hấp dẫn và sự tiện lợi. 

Bước 6 là xây dựng phương án lưu trú, ăn uống: lựa chọn nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn 
thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách. 

Bước 7 điều chỉnh, bổ sung chi tiết hóa chương trình du lịch: Chi tiết hóa lộ trình: đưa 
ra tuyến hành trình & các điểm bắt buộc phải có trong chương trình; Chi tiết hóa lịch trình: 
Đưa ra hoạt động + thời gian & địa điểm cụ thể diễn ra hoạt động. 

Bước 8 cần xác minh giá thành, giá bán của chương trình du lịch. 

Bước 9 xây dựng các quy định của chương trình du lịch: Nội dung, mức giá, chế độ 
phạt áp dụng khi hủy bỏ; Trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành và khách hàng. 

Bước 10 hoàn chỉnh chương trình du lịch: Cấu trúc của một chương trình du lịch 
thường bao gồm: Tên chương trình – Hành trình – Thời gian, nội dung, lịch trình từng ngày, 
Ảnh các điểm đến tiêu biểu theo ngày, Phần báo giá; Giá bao gồm; không bao gồm; Giá đối 
với trẻ em; Các lưu ý; Thông tin liên hệ (Trụ sở chính, chi nhánh công ty, người liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp). 
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2.3.2 Giải thuật di truyền (GA) 

Giải thuật di truyền (GA) là một trong những mô hình tính toán phổ biến và thành công 
nhất trong lĩnh vực tính toán thông minh. Cùng với các kỹ thuật tính toán thông minh khác 
như tính toán mờ (fuzzy computing), mạng Nơ-ron (neural networks), hệ đa tác tử 
(multiagent systems), trí tuệ bầy đàn (swarm intelligence), giải thuật di truyền ngày càng phát 
triển, được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của cuộc sống. Có thể nói, GA đã bước đầu 
được áp dụng thành công trong các trường hợp, mà việc mô tả toán học cho bài toán gặp rất 
nhiều khó khăn. Ví dụ: các hệ thống phức hợp (complex systems) với các hàm mục tiêu ẩn và 
các mối ràng buộc phức tạp, các bài toán thiết kế với các hàm mục tiêu quá phức tạp không 
tuyến tính, hay các bài toán lập kế hoạch/lập lịch với không gian tìm kiếm NP-khó (NP-hard). 

Trong lĩnh vực lập lịch, giải thuật di truyền đã thu hút được rất nhiều các nghiên cứu và 
đề xuất. Lý do cho xu hướng này có thể thấy là bài toán lập lịch nhìn chung thuộc lớp các bài 
toán NP-khó và vì vậy, rất cần các giải thuật xấp xỉ. Tính đến nay có rất nhiều các đề xuất sử 
dụng giải thuật di truyền cho bài toán lập lịch. Tuy nhiên, một điều cần phải chỉ rõ ở đây là 
bài toán lập lịch là một trong những bài toán mà có nhiều thể loại đa dạng, mỗi một thể loại 
cần có thiết kế giải thuật di truyền đặc biệt. Về cơ bản, bài toán lập lịch được coi như là việc 
gán các mốc thời gian (time slots) thực hiện cho các công việc (tasks) sao cho phù hợp với 
khả năng về tài nguyên (resources). Tuy nhiên, sự đa dạng thể hiện ở các thể loại ràng buộc 
khác nhau và mỗi một bài toán thực tế sẽ có những ràng buộc đặc trưng riêng. Chính vì vậy, 
mà các nghiên cứu đề xuất giải thuật di truyền cho bài toán lập lịch luôn luôn là một chủ đề 
nóng. 

2.3.3 Khai phá dữ liệu phức tạp 

Những dữ liệu phức tạp bao gồm các dữ liệu trình tự khai thác dữ liệu như chuỗi thời 
gian, các chuỗi biểu tượng và các trình tự sinh học. Bên cạnh đó còn có dữ liệu về đồ họa, 
mạng máy tính và mạng xã hội. Ngoài ra còn có các dữ liệu khác như dữ liệu không gian, dữ 
liệu không thời gian, dữ liệu di chuyển đối tượng, dữ liệu hệ thống mạng không gian ảo, dữ 
liệu đa phương tiện, dữ liệu web dữ liệu văn bản và luồng dữ liệu. 
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Các trình tự có thể được phân loại thành ba nhóm dựa trên các đặc trưng của các sự 
kiện mà chúng mô tả: (1) dữ liệu chuỗi thời gian, (2) dữ liệu trình tự biểu tượng, và (3) trình 
tự sinh học.  

Dữ liệu chuỗi thời gian: là dữ liệu trình tự gồm các dãy dài của dữ liệu số, được ghi lại 
vào khoảng thời gian bằng nhau (ví dụ: mỗi phút, mỗi giờ hoặc mỗi ngày). Dữ liệu về chuỗi 
thời gian có thể được tạo ra bởi nhiều quá trình tự nhiên và kinh tế như thị trường chứng 
khoán, khoa học, y tế hoặc quan sát tự nhiên. 

Dữ liệu trình tự biểu tượng bao gồm các dãy dài của sự kiện hoặc dữ liệu danh nghĩa, 
thường không được quan sát ở các khoảng thời gian bằng nhau. Đối với nhiều trình tự như 
vậy, những khoảng trống (nghĩa là mất cân bằng giữa các sự kiện được ghi lại) không quan 
trọng lắm. Ví dụ bao gồm các chuỗi cửa hàng khách hàng và các luồng nhấp chuột trên web, 
cũng như trình tự các sự kiện trong khoa học và kỹ thuật và trong sự phát triển tự nhiên và xã 
hội. 

Các trình tự sinh học bao gồm chuỗi DNA và protein. Những trình tự như vậy thường 
rất dài và mang ý nghĩa ngữ nghĩa quan trọng, phức tạp nhưng ẩn. Ở đây, khoảng trống 
thường rất quan trọng. 
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2.4 Những điểm khác so với các nghiên cứu trước 

Việc nghiên cứu thu thập dữ liệu lữ hành từ dữ liệu lớn cũng đã có nhiều nghiên cứu đã 
làm nhưng việc ứng dụng dữ liệu đó vào các ứng dụng cụ thể thì rất ít nghiên cứu làm. Các 
dữ liệu của nghiên cứu này sẽ được ứng dụng vào hệ thống thiết kế tour tự động của các 
doanh nghiệp lữ hành. Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành nghiên cứu xây dựng hệ thống 
thiết kế tour tự động áp dụng cho mô hình B2B nghĩa là từ đại lý lữ hành bán cho đại lý lữ 
hành. Mô hình này sẽ áp dụng cho các tour du lịch do các công ty lữ hành với số lượng khách 
đông và có kết nối với các dịch vụ lữ hành. 

 
Mô hình hệ thống dự kiến 

3. Kết quả dự kiến đạt được 

Hệ thống được xây dựng thành công sẽ là một trong những công cụ đầu tiên được ứng 
dụng tại Việt Nam giúp cho việc lập kế hoạch tour cho các công ty lữ hành cũng như các 
khách hàng trực tiếp. Hệ thống cho phép các khách hàng liên hệ trực tiếp với nguồn cung cấp 
sẽ giúp cho việc quản lý các dịch vụ lữ hành nhanh chóng và chính xác hơn. Ngoài ra, các 
công ty lữ hành có thể quản lý các nguồn cung cấp dịch vụ lữ hành một cách dễ dàng trong 
việc theo dõi các hạng mục được đặt trên hện thống và dễ dàng thiết lập những markup dành 
riêng cho từng đối tác. 

Đối với nghiên cứu này, để xây dựng hệ thống thiết kế tour tự động sẽ sử dụng ngôn 
ngữ lập trình Node JS, Angular và MongoDB để xây dựng một số module sau: 

+ Module Hotel Tariff: sẽ bao gồm giá phòng, giá các dịch vụ liên quan đến khách sạn 
trong từng thời điểm trong năm. Đối với module này, hệ thống sẽ có một phần riêng để quản 
lý và cho các công ty lữ hành đối tác truy cập vào xem giá trực tuyến. Dữ liệu đưa lên hệ 

Tour	
Tariff

Hotel	Tariff

Restaurant	
Tariff

Transfer

Guide
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thống sẽ là các hợp đồng thường xuyên của các công ty lữ hành cung cấp dịch vụ khách sạn. 
Việc nhập vào hệ thống sẽ do từng khách sạn đưa lên.  

+ Module Restaurant Tariff: sẽ bao gồm giá các dịch vụ liên quan đến việc ăn uống của 
các nhà hàng. Cũng như khách sạn, các dịch vụ ăn uống sẽ do các nhà hàng đưa lên hệ thống 
từng thời điểm trong năm để cho các công ty lữ hành xem và làm tour. 

+ Module Transfer Tariff: sẽ bao gồm giá các dịch vụ liên quan đến các dịch vụ vận 
chuyển như xe khách, xe du lịch, xe máy, xich lô, … 

+ Module Guide Tariff: sẽ bao gồm thông tin các tour guide và thời gian rãnh của từng 
người nhằm phục vụ cho việc đăng ký các tour phù hợp. 

+ Module Tour Tariff: sẽ là nơi hệ thống tự động liên kết với các module khác để lấy 
dữ liệu về dịch vụ lữ hành như các khách sạn, nhà hàng, xe đưa đón, hướng dẫn phù hợp 
nhất.; 
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Chatbot trong giáo dục 

Nguyễn Mạnh Tuấn, Trương Việt Phương  

Trường Đại học kinh tế Tp.HCM 
 

1. Giới thiệu 

Khái niệm về trợ lý ảo, chatbot, hay hệ thống trả lời tự động đang là chủ đề nóng, 
khi các công ty lớn như Microsoft (Cortana), Google (Google Assistant), Facebook (M), 
Apple (Siri), Samsung (Viv) đã giới thiệu các trợ lý ảo của mình. Chatbot là một hệ thống 
thực hiện sự trao đổi thông tin giữa hai hay nhiều đối tượng theo một quy chuẩn nhất 
định, quá trình trao đổi thông tin có thể bằng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết hoặc kí hiệu. 
Chatbot được sử dụng ở nhiều lãnh vực và mục đích khác nhau từ mua sắm, giải trí, trợ lý 
ảo, giáo dục và cả sức khỏe. Sự phát triển nhanh chóng của chatbot đi cùng với 4 lợi thế 
chính (Winkler & Söllner, 2018): a) Tiết kiệm chi phí vì có thể thay thể những trợ lý. 
Theo The Chatbots Explainer (2016), chatbot có thể giúp giảm 30% chi phí chăm sóc 
khách hàng1; b) Tăng sự hài lòng của người dùng bằng cách phản hồi nhanh chóng và đáp 
ứng mọi lúc, mọi nơi; c) chatbot có thể theo dõi người dùng từ vị trí đến lịch sử giao dịch 
để hiển thị chính xác những thông tin mà người dùng đang tìm kiếm; d) chatbots cũng là 
một công cụ phân tích kinh doanh tuyệt vời, vì các cuộc hội thoại giữa người dùng và 
chatbots có thể tự động được phân tích để hiểu rõ hơn yêu cầu của khách hàng, và do đó, 
cải thiện được sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, chatbot còn được hỗ trợ rất lớn trong thời 
đại Cách Mạng Công Nghiệp lần thứ 4 với sự đầu tư mạnh mẽ của các công ty nổi tiếng 
trong lãnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học đã giúp cho việc phát triển những ứng dụng 
chatbot dựa chủ yếu vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên ngày càng dễ dàng hơn và chính xác 
nhiều hơn. 

Mặc dù cho đến nay, việc ứng dụng chatbot trong giáo dục còn hạn chế (Winkler & 
Söllner, 2018) nhưng chatbot trong giáo dục vẫn hứa hẹn sẽ có 1 tác động tích cực đáng 
kể về học tập thành công và sự hài lòng của sinh viên. Một số ít các nghiên cứu đã thể 
hiện thành công các chatbots trong các tình huống học tập như2: a) Hỗ trợ chấm bài luận 
tự động với độ chính xác đến 81%; b) Đánh giá khóa học và xếp loại sinh viên; c) Trợ 
giảng cho giáo viên, Jill Watson - trợ lý ảo do Ashok Goel - giáo sư Khoa học máy tính 
tại Đại học Công nghệ Georgia phát triển là một trợ giảng xuất sắc. Nó có thể đáp ứng 
hàng nghìn câu hỏi cùng lúc, luôn trả lời đầy đủ với tốc độ nhanh; d) Hỗ trợ sinh viên 

                                                             
1 Nguồn: https://chatbotsmagazine.com/how-with-the-help-of-chatbots-customer-service-costs-could-be-reduced-up-

to-30-b9266a369945 truy cập sau cùng 01/09/2018 
2 Nguồn: https://chatbotsmagazine.com/six-ways-a-i-and-chatbots-are-changing-education-c22e2d319bbf truy cập sau 

cùng 02/09/2018 
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giúp trả lời mọi câu hỏi mà sinh viên cần biết về cuộc sống trong khuôn viên trường, như 
làm thế nào để tìm ra giảng đường, cách nộp đơn cho học kỳ tiếp theo, cách nộp bài tập, 
nơi để đỗ xe... Hay các câu hỏi liên quan đến trường như các dịch vụ, các sự kiện, xếp 
hạng của trường…(Ranoliya, Raghuwanshi, & Singh, 2017); e) Chương trình học cá nhân 
hóa. Do đó, chatbot là một công cụ hỗ trợ phù hợp cho giảng dạy hiện đại và cần được 
nghiên cứu sâu hơn để áp dụng phù hợp cho mô hình nghiên cứu và xây dựng thành một 
trợ giảng ảo trong phương pháp dạy học thích ứng. 

2. ChatBot 

Chatbot là một bot trò chuyện được lập trình bằng máy tính để "trò chuyện" với 
người dùng trên một chủ đề nhất định bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Nó là một hệ 
thống thoại dựa trên văn bản tạo điều kiện cho sự tương tác giữa con người và máy tính 
bằng cách trả lời hoặc đặt câu hỏi (Weizenbaum, 1966 trích từ (Bollweg, Kurzke, 
Shahriar, & Weber, 2018)). Trong thập kỷ qua, chatbots đã được sử dụng để trả lời câu 
hỏi thường gặp cho người dùng. Tuy nhiên, hiệu suất và sự linh hoạt của chatbots đang 
phát triển nhanh chóng, và ngày nay chatbots được sử dụng cho tiếp thị trực tuyến, cho 
các dịch vụ khách hàng, và cũng cho các mục đích giáo dục. Hiện tại, có hai loại chatbot 
chính: 1) trò chuyện dựa trên quy tắc và 2) trò chuyện dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Trò 
chuyện dựa trên quy tắc tuân theo các quy tắc được xác định trước do người lập trình thiết 
kế. Kết quả là hiệu suất của các chatbots này bị hạn chế bởi bộ quy tắc có sẵn. Các 
chatbots dựa trên AI sử dụng hiểu ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Understanding 
(NLU)), dựa trên thuật toán máy học (Machine Learning) và do đó linh hoạt hơn. Chatbot 
này cố gắng bắt chước trải nghiệm người dùng trò chuyện trong cuộc sống thực và cung 
cấp nhiều khả năng đàm thoại hơn nhiều so với các trò chuyện dựa trên quy tắc (Braun, 
Hernandez-Mendez, Matthes, & Langen, 2017). 

Chất lượng của một chatbot chủ yếu được xác định bởi năng lực đàm thoại của nó. 
Hệ thống chatbot cấp cao có thể hiểu cấu trúc văn bản không mạch lạc, hiểu các phần 
được sắp xếp theo thứ tự thời gian và hiểu rõ mối quan hệ giữa các phần khác nhau của 
một cuộc trò chuyện. Nó cần phải xác định và xử lý sự mơ hồ từ vựng và thay đổi theo 
chủ đề, và nó cần phải hiểu bối cảnh liên quan của một cuộc trò chuyện cũng như mục 
đích của nó. Ngoài ra, nó cần có thể phát triển các cuộc hội thoại mở hay thậm chí là chỉ 
đạo các cuộc hội thoại theo các hướng cụ thể và / hoặc dự báo sự phát triển đàm thoại. 

Theo đó, sự phát triển của một chatbot giống như con người là rất phức tạp và đòi 
hỏi một hệ thống tinh vi với khả năng tự học phức tạp. Mặt khác, các dịch vụ chatbot dựa 
trên nền tảng và các dịch vụ chatbot có sẵn trên thị trường (hầu như sẵn sàng để sử dụng). 
Các hệ thống như vậy không yêu cầu phát triển, mà là một cấu hình, thực hiện và đào tạo 
chính xác và kỹ lưỡng cho một lĩnh vực ứng dụng cụ thể. 
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3. Chatbot trong giáo dục 

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng khi áp dụng chatbot có thể đổi mới công 
nghệ trong trường, thường là lỗi thời; hơn nữa nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho toàn 
bộ môi trường học thuật, cho cả sinh viên và nhân viên (Dibitonto, Leszczynska, Tazzi, & 
Medaglia, 2018).  

Theo nghiên cứu của (Bollweg et al., 2018), bằng việc nghiên cứu và thống kê  
các bài báo trên tạp chí và các hội thảo từ năm 2005 đến năm 2018 trên LearnTechLib, 
IEEE Xplore và SpringerLink, sử dụng kết hợp từ khóa ‘Chatbot (s)’ VÀ ‘eLearning’ (‘E-
Learning’) và ‘Chatbot (s)’ AND ‘MOOC’ đã có những loại chatbot được nghiên cứu 
trong giáo dục như: 1) Trong nghiên cứu của Heller (2005), các nhà nghiên cứu thu thập 
phản hồi từ sinh viên tâm lý học bằng cách sử dụng một chatbot gọi là ‘Freudbot’. 
Freudbot bắt chước Sigmund Freud là một nhà thần kinh học nổi tiếng và là người sáng 
lập của phân tâm học để tạo điều kiện cho các tương tác nội dung của học sinh và do đó 
cải thiện khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến Freud của học sinh. 2) Trong nghiên 
cứu tiếp theo của họ từ năm 2007, Heller và cộng sự đã so sánh hai loại giao diện web 
trong chatbot (dựa trên văn bản so với dựa trên cuộc trò chuyện), lần này bắt chước nhà 
tâm lý học nổi tiếng Jean Piaget. 3) Alencar et al. (2011) tích hợp một chatbot vào một 
trang web trực tuyến của một cổng thông tin web giáo dục để hỗ trợ sinh viên. Bot được 
thực hiện trả lời các câu hỏi thường gặp và có thể cung cấp thông tin cơ bản về các khóa 
học. 4) Vào năm 2012, Alencar et al. đã sử dụng một hệ thống chatbot khác để trả lời các 
câu hỏi của học sinh và cũng nhằm mục đích đánh giá khóa học. 5) Nordhaug et al. 
(2014) đã sử dụng một công cụ E-Learning dựa trên trò chơi có tên là "Forensic 
Challenger" (TFC) để dạy điều tra pháp y kỹ thuật số cho một lớp học của sinh viên khoa 
học dữ liệu. Chatbot được thiết kế để giúp các sinh viên học cách trả lời các câu hỏi liên 
quan đến khóa học. 6) Kowalski et al. (2013) thảo luận hai trường hợp nghiên cứu được 
tiến hành trong bối cảnh công ty, cả hai sử dụng chatbots như máy trả lời (ngoài các thành 
phần e-learning khác) như là một phần của đào tạo an ninh nội bộ. 

Orlando and Giovanni (2008) - Bài báo mô tả một hệ thống tích hợp với mục đích 
theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của hệ thống e-learning và khám phá các vấn đề của sinh 
viên. Hệ thống cảnh báo giáo viên bằng một cuộc gọi điện thoại nếu một người học đặt ra 
một câu hỏi không thể trả lời được, câu hỏi sau đó đã được phát âm bằng cách sử dụng 
công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói. 

Mikic, Burguillo, Rodr´ıguez, Rodr´ ıguez, and Llamas (2008) - Các tác giả đã phát 
triển hai chương trình dựa trên AIML với mục đích giúp sinh viên trong quá trình học tập 
và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy trên một nền tảng E-Learng như Claroline hoặc 
Moodle. Một bot có vai trò là một gia sư (T-bot) và giao tiếp với người học bằng ngôn 
ngữ tự nhiên để cung cấp cho họ câu trả lời đầy đủ đúng lãnh vực và hướng dẫn sinh viên 
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đến đúng tài liệu khóa học. Một bot khác có vai trò của một người đánh giá (Q-bot) và có 
thể theo dõi và giám sát người học thông qua các bảng câu hỏi riêng cho từng cá nhân. 

Mikic, Burguillo, Llamas, Rodr´ıguez, and Rodr´ıguez (2009) - INES (Hệ thống 
giáo dục thông minh) là một nền tảng học trực tuyến bao gồm một tập hợp các công nghệ 
khác nhau. Một trong những công nghệ này là một chatbot giao tiếp với các sinh viên 
bằng ngôn ngữ tự nhiên và hoạt động như "bộ não" của hệ thống. Bài viết tập trung vào 
mô tả của chatbot này gọi là CHARLIE (CHAtteR Learning Interface Entity). CHARLIE 
có thể giao tiếp với sinh viên bằng ngôn ngữ tự nhiên và trả lời các câu hỏi chung hoặc 
riêng. Người học cũng có thể yêu cầu câu hỏi miễn phí từ bot để kiểm tra kiến thức của 
mình. 

Rossi and Carletti (2011) - Các nhà nghiên cứu mô tả một hệ thống quản lý học tập 
nguồn mở có chứa một chatbot. Hệ thống này nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên làm việc 
bằng cách hiện thực một cơ sở tri thức cụ thể cho các khía cạnh sư phạm và không phải là 
một chủ đề cụ thể. Chatbot được phát triển dựa trên chatbot ALICE và sẽ lấy thông tin đã 
được mã hóa trong các khóa học hoặc trong nhật ký hoạt động của sinh viên và sau đó trả 
lời các câu hỏi phổ biến nhất của sinh viên nhằm giảm bớt thời gian cho giảng viên. 

Allison (2012) - Bài viết mô tả một thí điểm chatbot “Pixel” được phát triển để trả 
lời các câu hỏi về thư viện và các tài nguyên của nó tại Đại học Nebraska-Lincoln. 
Chatbot có thể trả lời các câu hỏi từ nhiều người dùng từ khắp nơi trên thế giới và đã thu 
hút rất nhiều cuộc trò chuyện xã hội. Phần lớn các câu hỏi có tính chất thực tế mà Pixel có 
thể xử lý và cơ sở dữ liệu được chứng minh dễ dàng được sửa đổi khi tài nguyên thư viện 
hoặc nhân viên thay đổi. Chatbot cung cấp một dịch vụ nhất quán 24/7 và cũng là một 
giao diện vui tươi thu hút người dùng, giảm bớt các hệ thống điều hướng phức tạp và 
cuộn vô tận thông qua kết quả tìm kiếm. Đồng thời nó có thể đưa ra những câu hỏi phức 
tạp hơn cho các thủ thư. 

(Kumar, Chandar, Prasad, & Sumangali, 2016) - Mục đích của bài viết là trình bày 
một ứng dụng Android có chứa một Chatbot giáo dục được thiết kế cho những người 
khiếm thị. Ứng dụng chạy bằng Google Voice Search và được sử dụng bằng cách đặt câu 
hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên nói, sau đó ứng dụng sẽ chuyển đổi thành văn bản và chạy 
truy vấn đối với cơ sở dữ liệu AIML. Câu trả lời được trả về dưới dạng văn bản và giọng 
nói. 

Fonte, Nistal, Rial, and Rodr´ıguez (2016) - Các nhà nghiên cứu trình bày một hệ 
thống gồm hai phần, một ứng dụng Android và một nền tảng máy chủ. Ứng dụng android 
thực hiện một chatbot tương tác với cả sinh viên và máy chủ. Mục tiêu của hệ thống là 
cho phép học sinh thực hiện một số hành động liên quan đến các nghiên cứu của họ như: 
tham khảo các câu hỏi của kỳ thi, nhận các khuyến nghị về tài liệu học tập, đặt câu hỏi về 
khóa học và kiểm tra. Do đó, mục đích của chatbot là cung cấp một giao diện thân thiện 
có thể tương tác với việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên 
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Ranoliya, Raghuwanshi, and Singh (2017) - Bài viết trình bày một thiết kế chatbot 
có thể trả lời các câu hỏi thường gặp về các câu hỏi liên quan đến trường đại học một 
cách hiệu quả và chính xác. Chatbot được triển khai dựa trên AIML và Phân tích ngữ 
nghĩa tiềm ẩn (Latent Semantic Analysis). Các bot hoạt động tốt và cung cấp dịch vụ 24/7 
cho sinh viên hoặc những người khác quan tâm đến các trường đại học. 

(Hiremath, Hajare, Bhosale, Nanaware, & Wagh, 2018) - Mục đích của bài viết này 
là phát triển một hệ thống tự động trả lời các truy vấn của người dùng về một hệ thống 
giáo dục. Hệ thống hỗ trợ nhiều bot trò chuyện khác nhau như: Facebook, WeChat, 
Natasha từ Hike, Operator, v.v. đã trả lời các câu hỏi từ cơ sở dữ liệu. Ngoài ra hệ thống 
các có thể cho phép mở rộng, thân thiện với người dùng và có tính tương tác cao hoặc 
truy cập các cơ sở dữ liệu web. Các kỹ thuật khác nhau như học máy, xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên (natural language processing), khớp mẫu, thuật toán xử lý dữ liệu được sử dụng 
trong bài báo này để nâng cao hiệu suất của hệ thống. 

(Fernoagă, Stelea, Gavrilă, & Sandu, 2018) Bài viết này nhằm mục đích kết hợp 
việc học và hỗ trợ e-Assisted vào lớp học, giới thiệu Chatbots là trợ lý giáo dục thời gian 
thực cho giáo viên - chúng được thiết kế để phân phối tương tác với sinh viên và người 
quản lý với mức độ cá nhân hóa. Các tác giả kết hợp các công nghệ phần mềm hiện đại 
như phát triển dựa trên đám mây, kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ (microservices), công nghệ 
Java và Chatbots để tạo ra một vòng khép kín tự động cho tốc độ giảng dạy và sự thích 
ứng phức tạp trong một lớp học. Giải pháp chính của chatbot này là tất cả các người học 
được sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để kết nối với một trợ lý thông 
minh được cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa. Khi giáo viên đến điểm tương tác của bài học thì 
câu hỏi sẽ bắt đầu, Chatbots gửi nó cho tất cả người học đã đăng ký - tự động và riêng lẻ 
(ví dụ, câu trả lời trắc nghiệm được trộn ngẫu nhiên). Trong thời điểm đó Chatbot bắt đầu 
một cuộc trò chuyện ngắn với mỗi người học: nếu câu trả lời đúng thì bot chúc mừng và 
có thể gửi câu hỏi khác nhằm để người học tập trung trong vài phút khi các người khác 
khác “bắt nhịp” (được đồng bộ hóa với tốc độ và cũng với sự hiểu biết trung bình cần 
thiết để tiếp tục bài học). Nếu câu trả lời là sai thì bot sẽ hỗ trợ mỗi học sinh với các “gợi 
ý” ngắn gọn (các thông tin cá nhân và các câu hỏi trợ giúp bổ sung cho phép người học 
hiểu tốt các yếu tố cần thiết của bài học đang diễn ra). Khuyết điểm: chỉ hỗ trợ câu hỏi 
trắc nghiệm; chưa dựa vào 1 lý thuyết học thích nghi nào 

(Winkler & Söllner, 2018) Học ngôn ngữ: Chatbots cho phép sinh viên nhận được 
hỗ trợ cá nhân trong một môi trường thân thiện với sai lầm thông qua việc cho họ cơ hội 
áp dụng các kỹ năng ngôn ngữ của họ mọi lúc, mọi nơi. Bằng cách cung cấp cho sinh 
viên bối cảnh trò chuyện hàng ngày, sinh viên có cơ hội sử dụng kiến thức của mình trong 
một tình huống thực tế được mô phỏng. Điều này làm giảm sự lo lắng và tăng khả năng 
giao tiếp bằng tiếng nước ngoài (Ayedoun, Hayashi, & Seta, 2015). Tuy nhiên, hiệu ứng 
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này dường như giảm nhanh theo thời gian khi sinh viên mất hứng thú với chatbots là đối 
tác ngôn ngữ so với các đối tác học tập của con người. 

Phản hồi và phát triển tư duy: Chatbots trong giáo dục cũng có thể được sử dụng để 
cung cấp phản hồi cho sinh viên về hiệu suất và có thể kích hoạt các quá trình tư duy 
nhận thức bằng cách thảo luận hành vi học tập của học sinh một cách đồng bộ. Ngày nay, 
điểm vào cuối học kỳ thường là phản hồi duy nhất mà sinh viên nhận được vì các giảng 
viên gần như không có thời gian cho việc cung cấp phản hồi cho từng sinh viên trong suốt 
khóa học. Tuy nhiên, phản hồi quá trình trong quá trình học tập là, theo Hattie (2012), 
một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tăng hiệu suất và động lực của học 
sinh. Chatbots được sử dụng như các công cụ phản hồi quá trình có tác dụng tích cực bổ 
sung trên các chỉ số tương tác và hoàn thành nhiệm vụ vì sinh viên có thể theo dõi các 
đánh giá và những điểm cần khắc phục (Lundqvist, Pursey, & Williams, 2013). Ngoài ra, 
chatbots cũng có thể được sử dụng để giúp học sinh cải thiện tư duy nhận thức của người 
học được coi là năng lực quan trọng trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi học tập 
suốt đời ngày càng trở nên quan trọng. 

Theo nghiên cứu của (Roos, 2018), bằng việc nghiên cứu và thống kê  
các bài báo từ năm 1995 (đây là năm Tiến sĩ Wallace lần đầu công bố ALICE và AIML) 
trong 50 tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực tin học trong các cơ sở dữ liệu chính như: 
Elsevier (Science Direct), ProQuest (ABI / INFORM), IEEE (Xplore) và ACM (Lib kỹ 
thuật số), sử dụng từ khóa: ((Chatbot* OR ”Conversational agent” OR ”Conversational 
system” OR ”Pedagogical agent” OR Chatterbot* OR Chat-bot*) AND (Education OR 
Pedagogy) AND (AIML OR ALICE OR ”Artificial intelligence markup language” OR 
Pandorabots)) đã có những kết quả sau:  

• Chatbot có thể đóng các vai trò sau trong giáo dục như: Gia sư, Đánh giá 
sinh viên, Hỏi và Đáp, Truyền thông (Phương tiện để học sinh giao tiếp với 
giáo viên), Trò chuyện tự nhiên.  

• Chatbot có thể thực hiện được các công việc sau trong giáo dục: 
o Hình ảnh động hỗ trợ cơ sở kiến thức 
o Cho phép nhập liệu bằng giọng nói 
o Kiểm soát hoạt động của nền tảng e-learning 
o Cung cấp phương tiện liên lạc với giáo viên 
o Điểm tương tác cho người học 
o Giúp sinh viên 24/7 
o Cung cấp nội dung từ các nguồn tri thức khác 
o Hỗ trợ phản hồi cho sinh viên 
o Đưa ra khuyến nghị về tài liệu học tập cho sinh viên 
o Giữ cuộc trò chuyện theo chủ đề 
o Giữ cuộc trò chuyện chung 
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o Giáo viên có thể chỉnh sửa nội dung bot 
o Đặt câu hỏi cho học sinh 
o Chiến lược đàm thoại 
o Trả lời câu hỏi của sinh viên 

 

4. Kết luận 

Với những tiến bộ của công nghệ chatbot đã mang đến nhiều cơ hội cho việc ứng 
dụng chatbot trong giáo dục nhằm triển khai các hệ thống tự động, phục vụ 24/7 và áp 
dụng đa dạng hơn vào các hoạt động giáo dục. Qua các nghiên cứu gần đây, có thể nhận 
thấy chatbot đã có những bước phát triển trong mạnh mẽ trong các hoạt động giáo dục từ 
phía người học, người dạy và người quản trị. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng của 
mức để xuất hay thực nghiệm một phần, đây là cơ hội đã thực hiện các nghiên cứu sâu 
hơn, hay áp dụng chatbot một cách toàn diện và tổng thể trong các hoạt động giáo dục.  
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Tóm tắt: Bài viết này nhằm mục đích tổng hợp, nhận dạng các khoảng trống tri thức và 
đề xuất hướng nghiên cứu về mô hình các yếu tố thành công quan trọng của việc triển 
khai hệ thống ERP trong các doanh nghiệp Việt Nam. Công cụ này có thể giúp cho các 
nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn và phân bổ các nguồn lực cần 
thiết để việc triển khai hệ thống ERP được thành công. 

 

1. Giới thiệu 

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) đã 
và đang trở thành một lựa chọn chủ yếu trong việc sử dụng hệ thống thông tin của các doanh 
nghiệp. Tại Việt Nam, theo Báo cáo Thương mại điện tử năm 2015, có khoảng 17% doanh 
nghiệp đã triển khai hệ thống ERP (Bộ Công Thương, 2015). Hệ thống ERP có thể mang lại 
những lợi ích cho doanh nghiệp như: lợi thế cạnh tranh, khả năng trợ giúp ra quyết định, năng 
lực kinh doanh thông minh (Ghazanfari & cộng sự, 2011) nên số lượng doanh nghiệp triển 
khai và sử dụng ERP ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Standish Group, tỷ lệ triển 
khai ERP thất bại ước tính khoảng 75% (Garg, A. & Garg, P., 2013). Những dự án này 
thường vượt 54% ngân sách, vượt 72% thời gian dự kiến và 66% đạt được lợi ích kỳ vọng 
dưới mức 50% (Panorama, 2014). Điều này cho thấy triển khai hệ thống ERP là một dự án 
phức tạp, có phạm vi trãi rộng và thường đòi hỏi cần có những thay đổi về mặt tổ chức. Để 
tránh những thất bại, tốn kém như trên và giúp các doanh nghiệp tận dụng lợi thế hơn trong 
việc triển khai hệ thống ERP, rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu. 
Nhiều mô hình nghiên cứu các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống 
ERP được đề xuất nhằm giúp các doanh nghiệp hoạch định, lựa chọn các phương án và thực 
hiện triển khai ERP một cách tốt nhất, tránh được nguy cơ thất bại. 

Mục tiêu của bài viết này là tiến hành tổng quan lý thuyết và khảo sát những công trình 
nghiên cứu trên thế giới về các yếu tố thành công quan trọng của việc triển khai hệ thống 
ERP, với cụm từ khóa “ERP critical success factors” hoặc “Critical success factors model for 
ERP implementation” trên các cổng thông tin Google Scholar và ResearchGate, sau đó phân 
tích tổng hợp và đề xuất hướng nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam.  
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2. Cơ sở lý thuyết  

2.1 Hệ thống ERP 

Hệ thống ERP phát triển cùng phương pháp quản lý kinh doanh và các nguồn lực doanh 
nghiệp. ERP có thể được diễn tả khác nhau tùy theo những góc độ khác nhau. Một cách hiểu 
đơn giản, theo Davenport (1998), ERP là gói phần mềm tích hợp dùng để quản lý mọi thông 
tin hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: nhân sự, chuỗi cung ứng, tài chính, kế toán, bán 
hàng,… Theo Shanks & cộng sự (2003), hệ thống ERP là một tập hợp các module phần mềm 
ứng dụng đã được đóng gói với một cấu trúc hợp nhất, được các tổ chức sử dụng như là cổ 
máy chính để hợp nhất dữ liệu, qui trình và công nghệ thông tin trong thời gian thực đi qua 
các chuỗi giá trị bên trong và bên ngoài. Đứng trên quan điểm quản lý, Laudon, K. & 
Laudon, J. (1995) cho rằng ERP là một giải pháp quản lý và tổ chức dựa trên nền tảng công 
nghệ thông tin giúp doanh nghiệp gia tăng và làm gọn nhẹ một cách hiệu quả xử lý kinh 
doanh nội bộ, nó đòi hỏi phải tái cấu trúc qui trình hoạt động kinh doanh và tổ chức doanh 
nghiệp, cũng như thay đổi phong cách quản lý doanh nghiệp, nghĩa là nó tác động thay đổi 
qui trình quản lý, ảnh hưởng cả chiến lược, tổ chức và văn hóa của doanh nghiệp. Sơ lược 
quá trình hình thành và phát triển của ERP: 

Vào những năm 1960, hệ thống phần mềm đặt hàng (Reoder Point System) ra đời đáp 
ứng yêu cầu quản lý hàng tồn kho nhằm xác định yêu cầu bổ sung hàng tồn kho; quản lý việc 
đặt hàng tồn kho và cũng như việc sử dụng hàng trong kho và báo cáo hàng tồn kho. 

Những năm 1970, phần mềm hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (Material 
Requirements Planning - MRP) giúp doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất và mua nguyên vật 
liệu về mặt thời gian, nhu cầu. Đây là cách tiếp cận lập kế hoạch dựa trên nhu cầu. Lợi ích 
của MRP giúp doanh nghiệp giảm mức dự trữ hàng tồn kho, gia tăng dịch vụ khách hàng, 
tăng tính hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động. 

Những năm 1980, phần mềm hoạch định sản xuất (Manufacturing  Resources  Planning 
- MRP II) được phát triển từ MRP. Mục tiêu chính của MRP II là tích hợp các chức năng chủ 
yếu như sản xuất, marketing và tài chính với các chức năng khác như nhân sự, kỹ thuật và 
mua hàng vào hệ thống lập kế hoạch để gia tăng hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất. MRP II 
đã bổ sung thêm việc qui hoạch năng lực và xây dựng lịch trình cũng như đôn đốc, giám sát 
việc thực hiện kế hoạch sản xuất.  

Trong khi MRP II chỉ tập trung chủ yếu vào lập kế hoạch và lịch trình cho các nguồn 
lực nội bộ doanh nghiệp thì ERP hướng tới lập kế hoạch và lịch trình tới cả người cung cấp 
nguồn lực cho doanh nghiệp trên cơ sở lập kế hoạch nhu cầu và lịch trình khách hàng một 
cách năng động. Đây chính là điểm khác nhau cơ bản giữa MRP II và ERP. 
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Những năm 1990, nhiều chức năng, tiện ích đã được thêm vào và khai sinh ra một thế 
hệ mới được gọi là “ERP mở rộng”. Thế hệ này bao gồm việc lập kế hoạch nâng cao, giải 
pháp kinh doanh điện tử (e-business) như quản trị quan hệ khách hàng (Customer 
Relationship Management - CRM) và quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management  -  
SCM) (Rashid & cộng sự, 2002). Các giải pháp này khá đầy đủ với nhiều chức năng, bao 
gồm “tất cả mọi thứ cho nhu cầu của tất cả mọi người”. Điều này cũng làm cho hệ thống 
phức tạp, khó quản lý và tốn kém.  

Trong những năm 2000, Bond & cộng sự (2000), với bài báo “ERP Is dead –  Long 
Live ERP II” mô tả một thế hệ ERP tiếp theo, thế hệ ERP II, được thiết kế cho nhu cầu của 
các doanh nghiệp hiện đại với mong muốn tập trung vào năng lực cốt lõi. ERP II không đơn 
thuần là một phần mềm mà còn là một chiến lược kinh doanh của công ty (Bond & cộng sự, 
2000). 

Ngày nay, việc sử dụng thuật ngữ ERP và ERP II thường không nhất quán giữa các nhà 
cung cấp và thực tế có thể rất khó để phân biệt giữa các sản phẩm phần mềm. Hầu hết các 
nhà cung cấp hiện nay đã giới thiệu thuật ngữ ERP III để nói đến sự kết hợp hệ thống ERP 
với phương tiện mạng xã hội và các phương pháp thông tin ra bên ngoài tổ chức (Tech 
Republic, 2010). Pincher (2010) mô tả một xu hướng ERP mới với chủ đề “Big ERP is dead, 
long live agile”. Trong đó, ERP dựa trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud-based ERP) và 
phần mềm hướng dịch vụ (Software as a service - SaaS) được xem như những chủ đề “nóng” 
hiện nay.  

Trong phạm vi nghiên cứu này, hệ thống ERP được tiếp cận theo xu hướng ERP III 
(một thế hệ ERP mở rộng với CRM, SCM và BI) bao gồm cả những hệ thống ERP được triển 
khai trên nền điện toán đám mây thông qua môi trường Internet.  
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Hình 1: Hệ thống ERP (Rainer & Cegielski, 2011) 

2.2 Quan điểm về sự thành công của hệ thống ERP 

Sự thành công của hệ thống thông tin nói chung và hệ thống ERP nói riêng là một khái 
niệm rất khó định nghĩa (Tsai & Chien, 2005). Trong lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý, 
thuật ngữ “thành công” đồng nghĩa với “hiệu quả”. Điều này có nghĩa sự thành công của một 
hệ thống thông tin liên quan đến việc sử dụng hệ thống đó để đạt được những hiệu quả về mặt 
tổ chức (DeLone & McLean, 2003; Myers & cộng sự, 1996; Markus & Tanis, 2000). Tan & 
Pan (2002) cho rằng sự thành công của một hệ thống thông tin thể hiện ở ba mức: thành công 
về hạ tầng (infrastructure success), thành công về thông tin (infostructure success) và thành 
công về tri thức (knowledge success). Tác giả luận rằng hệ thống thông tin trước hết phải 
được triển khai thành công, sau đó nó cung cấp nền tảng cho sự thành công về thông tin và 
sau cùng là sự thành công về tri thức. Còn theo Kronbichler & cộng sự (2010), sự thành công 
phụ thuộc vào chất lượng. Nếu chất lượng của hệ thống thông tin đang sử dụng kém thì sự 
thành công sẽ kém trong bất kỳ tình huống nào. Quan điểm của ISO 9000:2005 cho rằng chất 
lượng là “mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp có đặc tính vốn có”. Nếu các đặc tính 
đều thỏa mãn tất cả các yêu cầu thì chất lượng được xem là đạt mức cao nhất. Sự thành công 
hay thất bại của một hệ thống thông tin phải liên quan đến những kỳ vọng của doanh nghiệp 
triển khai hệ thống đó (Curlee & Tonn, 1987).  

Yếu tố thành công quan trọng (CSFs) là yếu tố mà nếu được giải quyết sẽ cải thiện 
đáng kể những thay đổi của việc thực hiện dự án thành công (Pinto & Slevin, 1987). Việc 
triển khai một hệ thống thông tin nói chung và đặc biệt là hệ thống ERP thường có phạm vi 
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rộng, kéo dài và liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi đối tượng tham gia có những 
quan điểm về sự thành công khác nhau. Quan điểm của người triển khai đòi hỏi sự tuân thủ 
các cam kết về nguồn lực và phát triển các đặc tả kỹ thuật cho những mục tiêu chức năng cụ 
thể. Quan điểm của nhà cung cấp, tư vấn (vendor/consultant) đòi hỏi người triển khai phải 
theo dõi cẩn thận các khoản đầu tư. Quan điểm của người sử dụng đòi hỏi cải thiện hiệu quả 
công việc. Còn quan điểm của nhà quản trị đòi hỏi phải hiệu quả và hữu hiệu trong việc hỗ 
trợ các mục tiêu kinh doanh.  

2.3 Khung lý thuyết và các mô hình thành công của hệ thống thông tin 

Theo tổng kết của Urbach & cộng sự (2009), Kronbichler & cộng sự (2010) và Dörr & 
cộng sự (2013), một số khung phân tích nhằm giải thích sự thành công của hệ thống thông tin 
điển hình được liệt kê như sau: 

2.3.1 Mô hình TAM (Technology Acceptance Model) 

TAM (Technology Acceptance Model) được đề xuất bởi Davis & cộng sự (1989), dựa 
trên lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action-TRA) và lý thuyết hành vi dự 
định (Theory of Planned Behavior - TPB) (Fishbein & Ajzen, 1975), là mô hình cơ bản dùng 
để đo lường sự thành công của việc triển khai hệ thống thông tin. Thành phần chính của mô 
hình này là việc sử dụng hệ thống (system use). Theo TAM (Davis & cộng sự, 1989), việc sử 
dụng hệ thống được phản ảnh qua việc người dùng chấp nhận sử dụng nó. Thái độ và ý định 
sử dụng hệ thống phụ thuộc vào hệ thống đó dễ sử dụng và hữu ích. 

 
Hình 2: Mô hình TAM của Davis (1989) 

2.3.2 Mô hình D&M 

Theo DeLone & McLean, xem xét sự thành công của hệ thống thông tin là để hiểu về 
giá trị và tính hiệu quả của việc đầu tư và quản trị hệ thống thông tin. Mô hình của DeLone & 
McLean (1992), dựa trên lý thuyết tuyền thông của Shannon & Weaver (1949), được xem 
như một khung phân tích sự thành công của hệ thống thông tin. Mô hình này được tích hợp 
trong một khung nhìn đa chiều. Thứ nhất, chất lượng hệ thống (System quality) biểu thị cho 
hiệu suất hệ thống như: tính chính xác của dữ liệu, tính hiệu quả của hệ thống, thời gian đáp 
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ứng,… Thứ hai, chất lượng thông tin (Information quality) được xem như chất lượng sản 
phẩm do hệ thống tạo ra, chẳng hạn như: tính thích hợp, tính tin cậy, tính đầy đủ,… Thứ ba, 
sử dụng hệ thống (Use) chỉ mức độ thường xuyên sử dụng hệ thống. Thứ tư, sự hài lòng của 
người dùng (User satisfaction) đo lường mức độ hài lòng của người dùng hệ thống, bao gồm: 
sự hài lòng về hệ thống nói chung, sự hài lòng về giao diện,… Thứ năm, tác động cá nhân 
(Individual impact) đo lường những tác động của hệ thống lên cá nhân người dùng, chẳng 
hạn như: thay đổi năng suất lao động, thay đổi cách ra quyết định,… Cuối cùng, tác động tổ 
chức (Organizational impact) đo lường những tác động của hệ thống lên tổ chức/doanh 
nghiệp, chẳng hạn như giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm chi phí lao động, tăng lợi nhuận. 

 
Hình 3: Mô hình của DeLone & McLean (1992)  

Cùng với sự tiến hóa của các hệ thống thông tin, DeLone & McLean (2003) đã cập nhật 
mô hình đo lường. Mô hình cập nhật năm 2003 đã bổ sung thêm thành phần chất lượng dịch 
vụ (Service quality), hai thành phần: tác động cá nhân (Individual impact) và tác động tổ 
chức (Organizational impact) được kết hợp thành một thành phần, được đặt tên là lợi ích ròng 
(Net benefits). Để đáp ứng những cải tiến trong cách sử dụng hệ thống, nhu cầu sử dụng hệ 
thống thông tin không chỉ là sản phẩm thông tin mà còn đáp ứng những yêu cầu thông tin linh 
hoạt của người dùng. Do đó, thành phần chất lượng dịch vụ được thêm vào mô hình để đánh 
giá sự thành công về mặt dịch vụ, còn chất lượng hệ thống tập trung hơn vào sự thành công 
về mặt kỹ thuật. Do khó mô tả về khía cạnh đa chiều của sử dụng (Use) (sử dụng tự nguyện 
hay bắt buộc, sử dụng có thông báo hay không thông báo, sử dụng hiệu quả hay không hiệu 
quả), DeLone & McLean (2003) đề nghị thêm vào khái niệm ý định sử dụng (Intention to 
use) như một lựa chọn cho việc sử dụng hệ thống thông tin trong một số ngữ cảnh nhất định.    

 
Hình 4: Mô hình của DeLone & McLean (2003) 
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2.3.3 Mô hình của Seddon 

Sự khác biệt giữa mô hình của Seddon (1997) và D&M (1992) là khái niệm sử dụng 
(Use) hệ thống thông tin. Seddon (1997) lập luận về lý do loại bỏ khái niệm sử dụng ra khỏi 
mô hình vì cho rằng sử dụng là một hành vi, không phù hợp trong mô hình nhân quả (Causal 
model). Seddon (1997) đề nghị thay khái niệm sử dụng bằng sự hữu ích (Usefulness), sử 
dụng (Use) chỉ ảnh hưởng đến sự hài lòng (Satisfaction) khi việc sử dụng là tự nguyện. 

 
Hình 5: Mô hình của Seddon (1997) 

2.3.4 Mô hình TTF (Task-Technology Fit) 

Trong mô hình TTF (Task-technology fit), Smyth (2001) cho rằng công nghệ thông tin 
(information technology - IT) có tác động đến hiệu suất cá nhân (Individual performance) và 
có thể được sử dụng nếu năng lực IT phù hợp với những tác vụ mà người sử dụng sẽ phải 
thực hiện. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra ba yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng hệ 
thống ERP, đó là: tác vụ (Task), công nghệ (Technology) và người sử dụng. ERP được xem 
như một công nghệ, được sử dụng bởi những cá nhân trong công việc của họ. Tác vụ là 
những hành động được thực hiện nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra. Người sử dụng công 
nghệ để hỗ trợ công việc của họ. Smyth (2001) cũng đã dựa trên mô hình nghiên cứu của 
Goodhue & Thompson (1995) và đã thêm vào hai chỉ số đo lường sự thành công, đó là sự 
hữu ích nhận được (Perceived usefulness) mà gọi là lợi ích của tổ chức (Organizational 
benefit); và sự hài lòng của người dùng (User satisfaction) mà theo DeLone & McLean 
(1992) cho rằng đó là chỉ số quan trọng để đánh giá sự thành công của hệ thống thông tin.  
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Hình 6: Mô hình TTF của Smyth (2001) 

2.3.5 Mô hình của Gable 

Kết quả nghiên cứu của (Gable & cộng sự, 2003) là một mô hình gồm bốn yếu tố: tác 
động cá nhân (Individual impact), tác động tổ chức (Organisational impact), chất lượng thông 
tin (Information quality) và chất lượng hệ thống (System quality) để đo lường sự thành công 
của hệ thống thông tin doanh nghiệp. Sự khác biệt trong mô hình của (Gable & cộng sự, 
2003) và mô hình của (DeLone & McLean, 2003) đó là: (1) là một mô hình đo lường, không 
phải là mô hình nhân quả (causal model); (2) khái niệm sử dụng hệ thống (Use) được loại bỏ; 
(3) sự hài lòng (satisfaction) là một biến tổng quát, không phải là biến cụ thể trong mô hình; 
và (4) mô hình này phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông tin tiên tiến. 

 
Hình 7: Mô hình của Gable (2003) 

2.3.6 Mô hình của Ifinedo 

Ifinedo (2006b) đã mở rộng mô hình của Gable & cộng sự (2003) để đo lường sự thành 
công của hệ thống ERP. Hai yếu tố mà theo Ifinedo (2006b) cho là quan trọng nhưng không 
được xem xét trong các nghiên cứu trước, đó là (1) chất lượng nhà tư vấn (Vendor/Consultant 
quality) bởi vì dự án ERP thường phức tạp và kéo dài nên vai trò và chất lượng nhà cung 
cấp/nhà tư vấn là cần thiết. Ifinedo (2006b) cũng đã dựa trên nghiên cứu của Myers & cộng 
sự (1996) xem xét yếu tố (2) tác động nhóm (workgroup impact) là những đội nhóm làm việc 



Thái Kim Phụng 

 
94 

 

trong các phòng ban chức năng của một tổ chức. Theo Ifinedo (2006b) nhóm làm việc có thể 
đóng góp đáng kể vào sự thành công của hệ thống ERP.  

 
Hình 8: Mô hình của Ifinedo (2006b) 

2.3.7 Mô hình của Markus & Tanis 

Markus & Tanis (2000) đã cố gắng định nghĩa sự thành công dựa trên những quan sát 
các hệ thống ERP. Theo các tác giả, có nhiều giai đoạn khác nhau được đặc trưng hóa bởi 
những người tham gia chủ chốt, những hoạt động điển hình, những vấn đề đặc trưng, những 
tiêu chuẩn về hiệu suất và những kết quả có thể đạt được. Mỗi kinh nghiệm có được với hệ 
thống ERP là duy nhất, và những kinh nghiệm có thể khác nhau giữa doanh nghiệp này với 
doanh nghiệp khác. Markus & Tanis (2000) đã định nghĩa một vòng đời kinh nghiệm đối với 
hệ thống doanh nghiệp với các giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn bao gồm một mô tả, các 
tác nhân chính, các hoạt động tiêu biểu, những vấn đề chung, những tiêu chuẩn hiệu suất và 
những kết quả đạt được. Mô thành công của Markus & Tanis (2000) có thể áp dụng cho các 
giai đoạn khách nhau của dự án ERP. Nó cung cấp khả năng có thể lập kế hoạch và hành 
động nếu như kết quả không tốt như mong đợi, và để được kết quả tốt hơn ở giai đoạn tiếp 
theo vì mỗi kết quả của một giai đoạn có ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo.  

 
Hình 9: Mô hình của Markus & Tanis (2000) 
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3. Các nghiên cứu liên quan 

Mặc dù sự thành công của dự án hệ thống ERP là phức tạp và khó nhận dạng một cách 
đầy đủ, nhưng các nhà nghiên cứu đã cố gắng đề xuất những mô hình phân loại các yếu tố 
khác nhau: 

Holland & Light (1999) với mục tiêu phát triển khung nghiên cứu các yếu tố thành 
công quan trọng của hệ thống ERP, giúp cho nhà quản lý hoạch định và triển khai dự án ERP. 
Kết quả nghiên cứu đã xây dựng một khung phân loại gồm 12 yếu tố thành công quan trọng 
dựa trên việc tổng hợp tài liệu liên quan đến 8 nghiên cứu tình huống (case studies) về các dự 
án triển khai ERP trong các doanh nghiệp ở các ngành khác nhau thông qua việc tiến hành 
các cuộc phỏng vấn. Nhóm tác giả đã chia ra các yếu tố thành hai nhóm: chiến lược (các hệ 
thống độc lập, chiến lược ERP, tầm nhìn kinh doanh, hỗ trợ của quản lý cấp cao, kế hoạch dự 
án và tiến độ) và chiến thuật (tư vấn khách hàng, nhân sự, tái cấu trúc quy trình kinh doanh 
và cấu hình phần mềm, sự chấp nhận của khách hàng, truyền thông hiệu quả, giám sát và 
phản hồi, xử lý sự cố). Điểm nổi bật của nghiên cứu này là tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc quản lý khoảng trống giữa các hệ thống độc lập và quy trình kinh nghiệp vụ trong 
các tổ chức, và tầm quan trọng của việc lựa chọn một chiến lược ERP phù hợp.  

Fui-Hoon Nah & cộng sự (2001) đã tổng quan lý thuyết và các công trình nghiên cứu 
liên quan, đã xác định 11 yếu tố thành công, bao gồm: sự hỗ trợ quản lý cấp cao, làm việc 
theo nhóm, quản lý dự án, quản lý sự thay đổi, tầm nhìn và kế hoạch kinh doanh, tái cấu trúc 
quy trình kinh doanh (BPR) với sự tùy biến tối thiểu, giám sát và đánh giá hiệu suất, truyền 
thông hiệu quả, phát triển phần mềm, thử nghiệm và xử lý sự cố, sự phù hợp giữa quy trình 
kinh doanh và các hệ thống IT độc lập. Tuy nghiên, nghiên cứu này có hạn chế là mới chỉ 
tổng quan lý thuyết và các công trình nghiên cứu liên quan, chưa tiến hành phỏng vấn doanh 
nghiệp để đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố thành công của dự án ERP.  

Somers & Nelson (2001) với mục tiêu là thực nghiệm đánh giá các yếu tố thành công 
nào là quan trọng nhất trong quá trình triển khai ERP, và giải quyết mối liên hệ chặt chẽ giữa 
các yếu tố thành công của hệ thống ERP qua các giai đoạn thực hiện dựa trên các tổ chức vừa 
và lớn đã triển khai hệ thống ERP. Kết quả nghiên cứu mô tả tầm quan trọng của các yếu tố 
thành công trong các giai đoạn triển khai hệ thống ERP bằng cách sử dụng các phản hồi từ 86 
doanh nghiệp ở 11 lĩnh vực khác nhau, mà đã triển khai hệ thống ERP. Trong số 22 yếu tố 
được nhận dạng từ tổng quan lý thuyết ban đầu, kết quả hồi đáp cho thấy quan trọng nhất là 
các yếu tố: hỗ trợ quản lý, năng lực đội ngũ dự án, hợp tác liên phòng ban, mục tiêu rõ ràng, 
quản lý dự án, và truyền thông giữa các phòng ban. 

Al-Mashari & cộng sự (2003) trình bày một khung phân loại các yếu tố quan trọng của 
hệ thống ERP, trong đó 12 yếu tố được chia thành ba chiều liên quan đến các giai đoạn của 
dự án ERP, đó là: thiết lập, triển khai và đánh giá. Nhóm tác giả cho rằng doanh nghiệp có 
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một tầm nhìn rõ ràng và một định hướng kinh doanh tốt là nền tảng cho sự thành công của 
việc triển khai hệ thống ERP. Bên cạnh đó, tầm quan trọng của việc quản lý quá trình kinh 
doanh, đánh giá và giám sát hiệu suất khi triển khai hệ thống ERP có thể giúp doanh nghiệp 
đạt được tất cả các mục tiêu kinh doanh mong muốn. Cuối cùng, nhóm tác giả kết luận rằng 
yếu tố thiết yếu nhất của sự thành công và điều kiện tiên quyết để triển khai thành công hệ 
thống ERP là sự lãnh đạo và cam kết. 

Brown & Vessey (2003), trên cơ sở nghiên cứu của mình đã kết luận rằng có năm yếu 
tố thành công cho các dự án ERP và chứng minh bằng cách sử dụng 3 trường hợp nghiên cứu 
(case studies) thành công của hệ thống ERP. Các yếu tố được xác định là: ban quản lý cấp 
cao tham gia vào dự án; các thành viên trong nhóm là những người ra quyết định; bên thứ ba 
lấp đầy khoảng trống về chuyên môn và chuyển giao tri thức; quản lý sự thay đổi phải đi liền 
với kế hoạch dự án; và một suy nghĩ “thỏa mãn” chiếm ưu thế.  

Umble & cộng sự (2003), xác định các yếu tố thành công dựa trên khảo sát tài liệu và 
sau đó áp dụng các yếu tố trong một nghiên cứu trường hợp triển khai ERP. Họ kết luận với 9 
yếu tố thành đó là: hiểu rõ mục tiêu chiến lược, cam kết của ban lãnh đạo, quản lý dự án xuất 
sắc, quản lý sự thay đổi trong tổ chức, nhóm thực hiện tốt, tính chính xác của dữ liệu, huấn 
luyện và đào tạo mở rộng, các biện pháp thực hiện tập trung. 

Loh & Koh (2004) tập trung vào các yếu tố thành công cho việc triển khai hệ thống 
ERP tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên tổng quan tài liệu và các cuộc phỏng vấn tại 
tám tổ chức lớn ở Anh. Ban đầu, nhóm tác giả xác định được 21 yếu tố sau đó rút gọn còn 10 
yếu tố dựa trên cơ sở nhóm các yếu tố tương tự lại với nhau. Bao gồm: sự ủng hộ dự án, quản 
lý dự án, tầm nhìn và kế hoạch kinh doanh, sự hỗ trợ của quản lý cấp cao, truyền thông hiệu 
quả, năng lực đội nhóm dự án, tái cấu trúc quy trình kinh doanh và tùy biến tối thiểu, quản lý 
sự thay đổi, phát triển kiểm thử và xử lý sự cố phần mềm, đánh giá hiệu suất. Nghiên cứu này 
cũng cho rằng việc khám phá và quản lý các yếu tố quan trọng và các thành phần của chúng 
trong từng giai đoạn của dự án triển khai ERP sẽ giúp nâng cao tỷ lệ triển khai thành công. 

Zhang & cộng sự (2005) đã phát triển một khung khái niệm toàn diện dựa trên các 
nghiên cứu trước để xác định các yếu tố thành công cho việc triển khai hệ thống ERP bao 
gồm 4 khía cạnh chính, đó là: môi trường tổ chức (sự hỗ trợ của quản lý cấp cao, tái cấu trúc 
quy trình kinh doanh, quản lý dự án hiệu quả, sự cam kết của toàn công ty, văn hóa tổ chức), 
môi trường người dùng (huấn luyện và đào tạo, sự tham gia của người dùng, đặc điểm người 
dùng), môi trường hệ thống (tính phù hợp của phần mềm, chất lượng thông tin, chất lượng hệ 
thống) và môi trường nhà cung cấp (chất lượng nhà cung cấp ERP). Bên cạnh đó, nhóm tác 
giả cũng thảo luận về những phát hiện của các nghiên cứu tình huống định tính tại 4 công ty 
triển khai hệ thống ERP ở Trung Quốc thông qua việc tiến hành phỏng vấn để thu thập dữ 
liệu. 
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Gargeya & Brady (2005) đã xác định 6 nhóm nhân tố dẫn tới thành công trong việc 
triển khai ERP bằng cách tổng quan các bài báo đã công bố về việc triển khai SAP ERP ở 44 
công ty từ các ngành khác nhau dựa trên việc phân tích nội dung. Các yếu tố chính để triển 
khai thành công các dự án SAP ERP bao gồm: làm việc với các chức năng của SAP, duy trì 
phạm vi và sự hợp tác của đội ngũ dự án, hỗ trợ quản lý và tư vấn. Các yếu tố thành công 
khác là sự sẵn sàng đào tạo nội bộ, kiểm tra hệ thống đầy đủ, sự đa dạng về tổ chức, và lập kế 
hoạch, phát triển, lập ngân sách. 

Osman & cộng sự (2006), sau khi xem xét 28 bài báo đã xác định được 10 yếu tố thành 
công ảnh hưởng đến việc triển khai hệ thống ERP tại các doanh nghiệp ở Malaysia và khảo 
sát tầm quan trọng của các yếu tố này bằng cách sử dụng phương pháp điều tra với bảng câu 
hỏi đã gửi cho các Giám đốc thông tin (CIO), các nhà quản lý CNTT. Họ nhận thấy các yếu 
tố quan trọng là: sự hỗ trợ từ quản lý cấp cao, mục tiêu rõ ràng, truyền thông, quản lý dự án 
hiệu quả, xây dựng quy trình nghiệp vụ, tính chính xác và nhất quán của dữ liệu, sự phù hợp 
của phần mềm và phần cứng, sự hỗ trợ từ nhà cung cấp, huấn luyện và đào tạo, sự tham gia 
của người sử dụng. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất để triển khai hệ thống ERP được xác 
định là: sự hỗ trợ từ quản lý cấp cao và mục tiêu rõ ràng. 

Soja (2006) trong nghiên cứu của mình, đề xuất mô hình thành công thông qua việc 
khảo sát kỹ lưỡng tài liệu và phản hồi từ những người sử dụng ERP gồm năm yếu tố thành 
công cho việc triển khai dự án ERP có liên quan đến người tham gia thực hiện dự án, sự tham 
gia của ban quản lý cấp cao, cũng như những yếu tố khác với hơn 20 thành phần. Mô hình 
này được thực nghiệm trên cơ sở khảo sát 68 doanh nghiệp ở Ba Lan với các loại dự án ERP 
khác nhau về thời gian, phạm vi dự án và quy mô doanh nghiệp, theo quan điểm của 31 
chuyên gia ERP và 45 người từ các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy những người có liên 
quan đến dự án ERP đều hiểu nhầm về các yếu tố quan trọng đối với kết quả của dự án. 
Trong đó, một số người tham không đánh giá cao tầm quan trọng của các yếu tố đặc biệt có 
ảnh hưởng quan trọng đến thành công dự án. Mặt khác, một số yếu tố được đánh giá quá cao, 
chẳng hạn như sự hiện diện của người quản lý dự án. 

Finney & Corbett (2007) đã đề xuất 26 yếu tố dựa trên kết quả biên tập và phân tích các 
yếu tố thành công khi triển khai ERP được xác định bằng cách sử dụng phân tích nội dung và 
chia thành 2 nhóm: chiến lược và chiến thuật. Nghiên cứu cho thấy 5 yếu tố quan trọng nhất 
là: sự cam kết và hỗ trợ quản lý cấp cao, quản lý sự thay đổi, tái cấu trúc quy trình kinh doanh 
(BPR) và cấu hình phần mềm, đào tạo và thiết kế lại công việc, và đội ngũ dự án tốt nhất. 
Trong đó, quản lý sự thay đổi được xem xét nhiều nhất. Phát hiện quan trọng nhất của tác giả 
là thiếu các nghiên cứu tập trung vào việc xác định các yếu tố thành công quan trọng từ quan 
điểm của các bên liên quan chính. Cuối cùng, cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn về khái niệm 
quản lý thay đổi và những gì nó đòi hỏi. 
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Ngai & cộng sự (2008) đã tổng quan 48 bài báo để minh họa sự khác biệt giữa 10 quốc 
gia và khu vực được khảo sát và bằng chứng thực nghiệm cho thấy18 yếu tố thành công của 
việc triển khai hệ thống ERP. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố quan trọng nhất là sự 
hỗ trợ quản lý cấp cao và huấn luyện, đào tạo. Hơn nữa, một kế hoạch dự án rõ ràng được xác 
định là một yếu tố quan trọng ở tất cả các quốc gia và khu vực được khảo sát. 

Dezdar & Sulaiman (2009) đã phân tích nội dung của 95 bài viết được xuất bản từ năm 
1999 đến năm 2008, sau đó sắp xếp 17 yếu tố thành công của ERP bằng cách sử dụng 
phương pháp tính tần số. Các tác giả nhận thấy rằng các yếu tố thường xuyên nhất bao gồm: 
sự hỗ trợ và cam kết từ quản lý cấp cao, quản lý dự án và đánh giá, tái cấu trúc quy trình kinh 
doanh và tùy biến tối thiểu, đội ngũ dự án ERP, năng lực và bồi thường, và chương trình 
quản lý sự thay đổi. Hướng mở rộng của nghiên cứu là tiến hành phỏng vấn thực nghiệm để 
đánh giá 17 yếu thành công nói trên. 

Françoise & cộng sự (2009) đã thực hiện khảo sát Delphi với một danh sách các chuyên 
gia để khám phá ra các hoạt động thực tiễn quan trong để quản lý hệ thống ERP. Kết quả là 
một cách tiếp cận sáng tạo cho phép các nhà quản lý dự án chủ động xử lý các vấn đề chuyên 
môn tiềm ẩn liên quan đến việc triển khai hệ thống ERP. Nhóm tác giả đồng ý những yếu tố 
được xem là quan trọng có ý nghĩa, bao gồm: năng lực đội nhóm dự án, tái cấu trúc quy trình 
kinh doanh, sự hỗ trợ của quản lý cấp cao, quản lý dự án, truyền thông hiệu quả, sự sẵn sàng 
về văn hóa, quản lý sự thay đổi, tầm nhìn và kế hoạch kinh doanh, sự ủng hộ dự án, đánh giá 
hiệu suất, liên quan đến người sử dụng, quản lý tri thức. Tuy nhiên, cách tiếp cận mà mà 
nhóm tác giả sử dụng có những hạn chế. Danh sách các hành động được xác nhận bởi một số 
ít chuyên gia. Một nghiên cứu với nhiều người tham gia sẽ có được kết quả chính xác hơn và 
“trọng lượng” hơn. Ngoài ra, vì không có mục tiêu cụ thể nào được nhắm đến nên kết quả 
nghiên cứu có thể áp dụng cho hầu hết các dự án triển khai hệ thống ERP. 

Hailu & Rahman (2012) đã khảo sát ngành công nghiệp và tài liệu học thuật về kết quả 
của hệ thống ERP, xác định và thảo luận các yếu tố thành công quan trọng có thể giúp triển 
khai các hệ thống ERP trong tương lai đạt được thành công và hạn chế thất bại. Nhóm tác giả 
cho rằng các yếu tố thành công của dự án ERP bao gồm: mục tiêu và tầm nhìn rõ ràng, sự hỗ 
trợ của quản lý cấp cao, quản lý dự án, truyền thông, quản lý sự thay đổi, đội ngũ dự án, yếu 
tố văn hóa, chuyên gia ngoài. Nhóm tác giả tin rằng sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp điện 
toán đám mây mới cũng có thể buộc các nhà cung cấp ERP truyền thống cung cấp chiến lược 
triển khai mới và dịch vụ tốt hơn do đó giảm tỷ lệ thất bại trong việc thực hiện ERP. Tương 
lai của việc thực hiện thành công hệ thống ERP không dựa vào những cải tiến về công nghệ 
mà chính là việc sử dụng công nghệ ERP để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của doanh 
nghiệp. 

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ (2012) đã có nghiên cứu nhận diện những yếu tố chính cho 
việc triển khai thành công hệ thống ERP tại Việt Nam. Với mục tiêu này, nghiên cứu đã cải 
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tiến mô hình hệ thống thông tin thành công trong việc nhận diện những nhân tố ảnh hưởng 
đến triển khai thành công ERP. Kết quả của nghiên cứu đã phát hiện ra: yếu tố đào tạo, huấn 
luyện người sử dụng, chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin cần phải được quan tâm khi 
triển khai hệ thống ERP. Nghiên cứu này cũng có hạn chế là đối tượng phỏng vấn trải rộng 
do tính chất và quy mô, số lượng của doanh nghiệp trải rộng cả ba miền Bắc, Trung, Nam khi 
triển khai ERP. Vì vậy, kết quả có thể chưa khái quát hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức tại 
Việt Nam. Tài liệu và các nghiên cứu ở Việt Nam liên quan đến ERP rất ít và hạn chế để 
chúng tôi có trích rút những dẫn chứng quan trọng. 

Ahmad & Cuenca (2013) đã tổng quan hơn 50 bài báo để xác định các yếu tố thành 
công khi triển khai hệ thống ERP và khảo sát việc ứng dụng chúng trong các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Kết quả cho thấy các yếu tố: quản lý tri thức, lựa chọn nhà tư vấn chất lượng, 
đánh giá hiệu suất, sự sẵn sàng về văn hóa, truyền thông hiệu quả, quản lý dự án, sự hỗ trợ và 
cam kết từ lãnh đạo cấp cao, năng lực đội nhóm dự án được xem là quan trọng khi triển khai 
dự án ERP tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

AlSudairi (2013) đã thực hiện một nghiên cứu tổng hợp nhằm xác định các yếu tố thành 
công quan trọng của hệ thống ERP dựa trên phương pháp tổng quan tài liệu. Các yếu tố quyết 
định thành công quan trọng đã được xác định là: quản lý cấp cao, quản lý sự thay đổi, quản lý 
dự án, tái cấu trúc quy trình kinh doanh, cơ sở hạ tầng CNTT, truyền thông và đào tạo người 
dùng. 

Ram & cộng sự (2013) tập trung vào mô hình khái niệm các yếu tố thành công của hệ 
thống ERP. Nhóm tác giả đã phát triển một mô hình bằng việc thu thập chứng cứ từ 217 tổ 
chức về mối quan hệ giữa cải tiến hiệu suất quản lý và các yếu tố thành công. Các yếu tố 
được đề xuất, bao gồm: quản lý dự án, tái cấu trúc quy trình kinh doanh, đào tào và huấn 
luyện người dùng, đánh giá hiệu suất và khả năng tích hợp hệ thống. Nhóm tác giả cho rằng 
do nghiên cứu này được thực hiện tại Úc – một quốc gia có trình độ CNTT phát triển nên còn 
nhiều yếu tố khác chưa được đề cập trong mô hình. Do đó, có thể có các yếu tố khác ở các 
nước có cơ sở hạ tầng kém phát triển, cơ sở vật chất, kỹ năng và quy mô thị trường chưa 
trưởng thành. 

Ngô Hạnh Phúc (2013) đã nêu ra một số giải pháp nhằm áp dụng thành công hệ thống 
ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm: xây dựng chiến lược/ kế hoạch mục tiêu của 
doanh nghiệp; đánh giá và lựa chọn giải pháp; hợp tác và kiểm soát chặt chẽ quá trình triển 
khai hệ thống; vận hành, duy trì hệ thống, bảo trì, nâng cấp và cải tiến; tăng cường hạ tầng cơ 
sở doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây chỉ là một tham luận trao đổi và đề xuất hướng nghiên cứu, 
chưa tiến hành khảo sát thực nghiệm để kết luận các yếu tố một cách thuyết phục. 

Ngụy Thị Hiền & Phạm Quốc Trung (2013) cũng đã có nghiên cứu về các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự thành công của dự án ERP tại Việt Nam (giới hạn phạm vi tại các doanh nghiệp 
trên địa bàn TP.HCM) bằng một mô hình định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu 
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tố tác động đến sự thành công của dự án ERP, bao gồm: đặc điểm đội dự án, sự hỗ trợ từ ban 
lãnh đạo, đặc điểm hệ thống ERP, chất lượng của đơn vị tư vấn triển khai, đặc điểm của 
doanh nghiệp và đặc điểm của người sử dụng. Nghiên cứu này có những hạn chế là cỡ mẫu 
nhỏ, chưa đại diện cho tất cả các doanh nghiệp triển khai ERP ở Việt Nam, thang đo sự thành 
công ERP chỉ tập trung vào sự thành công khi triển khai dự án, mà chưa xét đến các khía 
cạnh khác của sự thành công sau triển khai, như: sự thỏa mãn, tăng hiệu quả kinh doanh,… 

Tarhini & cộng sự (2015) đã trình bày một tổng quan có hệ thống gồm 35 bài báo 
nghiên cứu được công bố về các yếu tố thành công của hệ thống ERP từ năm 2000 đến năm 
2013. Kết quả phân tích, tổng hợp đã xác định 51 các yếu tố thành công, phân loại theo quan 
điểm của các đối tượng tham gia vào dự án ERP. Trong số 51 yếu tố, sự cam kết và hỗ trợ từ 
quản lý cấp cao, huấn luyện và đào tạo, quản lý dự án, tầm nhìn và mục tiêu của hệ thống 
ERP rõ ràng, quản lý sự thay đổi và truyền thông giữa các phòng ban được cho là quan trọng 
nhất trong việc triển khai thành công hệ thống ERP. Tuy nhiên, một trong những hạn chế của 
nghiên cứu là chưa được xác nhận với các nhóm tham gia vào dự án, đây mới chỉ làm một 
nghiên cứu tổng quan tài liệu. Cần có những nghiên cứu trường hợp thực tế để đánh giá các 
kết quả nghiên cứu. 

Saade & Nijher (2016) đã tổng hợp các yếu tố thành công quan trọng được công bố 
trong 37 tình huống nghiên cứu về việc triển khai hệ thống ERP ở các quốc gia khác nhau. 
Sau đó, nhóm tác giả đã thực hiện việc phân tích và đề xuất các yếu tố thành công quan trọng 
cuối cùng dựa trên các giai đoạn của quá trình triển khai hệ thống ERP. Trong số 64 yếu tố 
được nhận diện từ tổng quan tài liệu ban đầu, nhóm tác giả đã phân tích, tổng hợp và tìm thấy 
22 yếu tố khác biệt. Trong đó, yếu tố quản trị sự thay đổi được xác định là quan trọng nhất và 
được đề xuất có mặt trong năm giai đoạn triển khai hệ thống ERP. Tuy nhiên, nghiên cứu này 
có hạn chế là chỉ thực hiện trong các tình huống điển hình, không sử dụng các mô hình và 
khung lý thuyết về việc triển khai ERP. 

4. Kết luận 

Từ kết quả tổng hợp trên, có thể nhận thấy rằng: 

• Phần lớn các nghiên cứu thường xuất phát từ tổng quan lý thuyết và những công trình 
có liên quan để nhận dạng các yếu tố thành công, sau đó phân tích dựa trên tần suất xuất hiện 
của các yếu tố trong cơ sở dữ liệu khai thác được. Một số ít nghiên cứu tiến hành thực 
nghiệm phỏng vấn để đánh giá yếu tố nào là quan trọng nhất bằng các tình huống thực tế tại 
doanh nghiệp. 

• Nhiều mô hình nghiên cứu chưa nắm bắt hết quan điểm về sự thành công của mọi đối 
tượng tham gia vào dự án triển khai hệ thống ERP (Finney & Corbett, 2007; Tarhini & cộng 
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sự, 2015). Cần phải có các nghiên cứu tập trung vào việc xác định các yếu tố thành công quan 
trọng từ quan điểm của các bên liên quan chính trong quá trình triển khai. 

• Mỗi loại hình doanh nghiệp (lớn, vừa và nhỏ,…) và ở mỗi quốc gia xác định và đánh 
giá mức độ quan trọng của các yếu tố thành công một cách khác nhau. 

• Chính vì không có sự đồng thuận chung về các yếu tố thành công quan trọng của việc 
triển khai hệ thống ERP nên các mô hình đề xuất các yếu tố thường không đầy đủ, thiếu 
thuyết phục và khó áp dụng cho những trường hợp cụ thể.  

• Không có nhiều nghiên cứu một cách toàn diện tại các doanh nghiệp Việt Nam về các 
yếu tố thành công khi triển khai hệ thống thông tin nói chung và hệ thống ERP nói riêng.  

• Những nhận định trên cũng chính là khoảng trống tri thức để gợi mở ra nhiều hướng 
nghiên cứu trong tương lai. 
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