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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Truyền hình đã trở thành phương tiện truyền thông không thể thiếu đối với 

hầu hết các hộ gia đình (HGĐ) ở khu vực thành thị cho đến nông thôn. Tỉ lệ HGĐ 

sở hữu ít nhất một máy truyền hình vẫn vượt xa các phương tiện truyền thông 

khác như: máy radio, đầu chơi băng/đĩa, dàn nghe nhạc…  

Tuy nhiên trong những năm gần đây, các Đài truyền hình trong khu vực nói 

chung và đặt biệt là Đài truyền hình tỉnh Tiền Giang (THTG) nói riêng phải cạnh 

tranh từ các Đài truyền hình xung quanh về chất lượng chương trình và nguồn thu 

từ quảng cáo. 

Đã có nhiều cuộc nghiên cứu và đo nhu cầu xem truyền hình bằng thiết bị 

phần cứng từng hộ gia đình của cả nước đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, 

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Cần Thơ để cho ra cái nhìn tổng quát trong việc xây 

dựng các chương trình truyền hình phù hợp. Các phương thức khảo sát này luôn 

tốn kém vì vậy đối với các Đài địa phương cấp tỉnh đây là chi phí rất lớn. Đối với 

Đài phát thanh và truyền hình Tiền Giang (THTG) cũng nằm trong tình trạng 

tương tự. 

Với việc ngành công nghệ thông tin đã có nhiều ứng dụng rộng rãi trong tất 

cả các ngành của xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích, dự 

đoán lượng người xem truyền hình đã trở nên dễ dàng và giảm chi phí hơn. Đây 

cũng là một ứng dụng mới mà hiện nay chưa được chú trọng tại các đài phát thanh 

và truyền hình ở Việt Nam. 

Phương thức được tổng quát như sau, khảo sát bằng biểu mẫu dựa trên thói 

quen, nhu cầu, vị trí, công việc và độ tuổi từ đó suy diễn các khung giờ cho các 

chương trình truyền hình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tìm hiểu các thể loại truyền hình, khung giờ phát sóng, cách thức sản xuất 

chương trình truyền hình ... 
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- Tìm hiểu về nhu cầu, thói quen khán giả cho từng độ tuổi, vị trí địa lý, nghề 

nghiệp. 

-  Nghiên cứu về Hệ trợ giúp quyết định, hệ thống dữ liệu, công cụ lập trình...  

-  Tìm hiểu giải pháp và xây dựng. 

- Cài đặt thử nghiệm. 

- Đánh giá, nhận xét. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu:  

  - Thu thập dữ liệu bằng biểu mẫu từ khán giả tại địa bàn Tiền Giang.. 

- Nghiên cứu thói quen, sở thích, vị trí địa lý, học vấn, nghề nghiệp khán giả 

xem truyền hình. 

- Thông tin cơ bản về các chương trình truyền hình (CTTH): 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài được nghiên cứu và xây dựng trên địa bàn Tiền Giang nhằm đáp ứng 

nhu cầu của Đài PT-TH Tiền Giang. 

- Nghiên cứu Hệ trợ giúp quyết định và công cụ lập trình. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Tham khảo và nghiên cứu tài liệu khai phá tri thức, trích rút thông tin, hỗ 

trợ ra quyết định. 

- Sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu của THTG. 

- Tham khảo các công cụ: Weka, MS Exel, C#, MS SQL Server 2008 

express … 

4.2. Phương pháp thực nghiệm 

- Khảo sát biểu mẫu, phân tích các phương pháp khảo sát và dự đoán lượng 

khác giả.  

- Lập biểu mẫu và khảo sát. 

- Xây dựng giải pháp và thiết kế phần mềm. 

5. Bố cụ luận văn 

CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG  
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- Tìm hiểu cơ sở tri thức và ứng dụng vào một số lĩnh vực, khai phá dữ liệu, 

hệ trợ giúp ra quyết định. 

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH CÁC THÓI QUEN, SỞ THÍCH 

KHÁN GIẢ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI TIỀN GIANG 

- Phát biểu bài toán.  

- Tìm hiểu tri thức về nhu cầu khán giả  

- Vận dụng công nghệ tri thức để giải quyết vấn đề  

- Mô tả ứng dụng và mô hình dữ liệu hoạt động  

- Xây dựng các luật và câu truy vấn 

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ TRỢ GIÚP ỨNG DỤNG DỰ 

ĐOÁN LƯỢNG KHÁN GIẢ XEM TRUYỀN HÌNH TẠI TIỀN GIANG 

- Phân tích thiết kế hệ trợ giúp  

- Môi trường công cụ cài đặt  

- Đánh giá kết quả chương trình. 
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CHƯƠNG 1 

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG HỆ HỖ TRỢ         

QUYẾT ĐỊNH 

 

1.1. TÌM HIỂU TRI THỨC VÀ BIỂU DIỄN TRI THỨC 

1.1.1. Khái niệm về tri thức 

 

 

ĐẦU VÀO     ĐẦU RA 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ tổng quát hệ chuyên gia 

 

1.1.2. Tìm hiểu Hệ chuyên gia  

 Khái niệm về hệ chuyên gia 

Hệ chuyên gia, còn gọi là hệ thống dựa tri thức, là một chương trình máy 

tính chứa một số tri thức đặc thù của một hoặc nhiều chuyên gia con người về một 

chủ đề cụ thể nào đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Thành phần hệ chuyên gia 

 

  MÁY TÍNH 

TIẾP NHẬN, BIỂU DIỄN, 

TỐI ƯU CƠ SỞ TRI THỨC 

CÁC HỆ 

CƠ SỞ TRI THỨC 

KHAI THÁC DỮ LIỆU, 

KHÁM PHÁ TRI THỨC 

Bộ xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên 

Động cơ suy diễn 

Giải thích 

Cơ sơ tri thức 

Tìm kiếm 

Điều khiển 

Sự kiện 

Luật 

Vùng nhớ làm việc 

Tiếp nhận tri thức 

Người chuyên gia 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
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1.1.3.  Biểu diễn tri thức trong hệ chuyên gia 

 

 

 

 

 

 

 

            Hình 1.3. Quan hệ giữa máy suy diễn và cơ sở tri thức 

1.1.4.  Các đặc trưng và ưu điểm của hệ chuyên gia 

 Những ưu điểm của hệ chuyên gia : 

 Phổ cập (increased availability).Là sản phẩm chuyên gia, được phát triển 

không ngừng với hiệu quả sử dụng không thể phủ nhận. 

 Giảm giá thành (reduced cost). 

 Giảm rủi ro (reduced dangers). Giúp con người tránh được trong các môi 

trường rủi ro, nguy hiểm. 

 Tính thường trực (Permanance).Bất kể lúc nào cũng có thể khai thác sử 

dụng, trong khi con người có thể mệt mỏi, nghỉ ngơi hay vắng mặt. 

 Đa lĩnh vực (multiple expertise). chuyên gia về nhiều lĩnh vực khác nhau và 

được khai thác đồng thời bất kể thời gian sử dụng. 

 Độ tin cậy (increased relialility). Luôn đảm bảo độ tin cậy khi khai thác. 

 Khả năng giảng giải (explanation). Câu trả lời với mức độ tinh thông được 

giảng giải rõ ràng chi tiết, dễ hiểu. 

 Khả năng trả lời (fast reponse). Trả lời theo thời gian thực, khách quan. 

 Tính ổn định, suy luận có lý và đầy đủ mọi lúc mọi nơi (steady, une 

motional, and complete response at all times). 

 Trợ giúp thông minh như một người hướng dẫn (intelligent -tutor). 

 Có thể truy cập như là một cơ sở dữ liệu thông minh (intelligent database). 

1.2. KHO DỮ LIỆU (Data warehouse) 

1.2.1. Khái niệm 

Máy suy diễn 

Cơ sở tri thức 

Tri thức phán đoán 

Tri thức thực hành 
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1.2.2. Cấu trúc của một hệ thống kho dữ liệu  

1.2.3. Hệ thống cập nhật, quản lý kho dữ liệu  

1.3. KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

1.3.1. Khái niệm 

 

    knowledge evaluation 

 

 

                             Data Mining 

 

             Task-relevant Data 

              Selection 

 

 Data Warehouse 

   data cleaning 

   data integration 

 

 

Database (được thu thập từ nhiều nguồn: sách, báo, internet, ...) 

Hình 2.1. Các bước trong Data Mining & KDD 

1.3.2. Ứng dụng của khai phá dữ liệu  

Data Mining tuy là một hướng tiếp cận mới nhưng thu hút được rất nhiều sự 

quan tâm của các nhà nghiên cứu và phát triển nhờ vào những ứng dụng thực tiễn 

của nó. Chúng ta có thể liệt kê ra đây một số ứng dụng điển hình:  

• Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định (data analysis & decision support)  

• Điều trị y học (medical treatment)  

• Text mining & Web mining  

• Tin-sinh (bio-informatics)  

• Tài chính và thị trường chứng khoán (finance & stock market)  

• Bảo hiểm (insurance)  

knowledge 
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• Nhận dạng (pattern recognition)  

• .v.v... 

1.3.3. Các chức năng chính của khai phá dữ liệu  

1.4. HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH  

1.4.1. Ý nghĩa 

  DSS (Decision Support System) là hệ thống phần mềm tương tác làm việc 

từ mọi thông tin liên quan từ nhiều nguồn như vận hành, thị trường, thu nhập, chi 

phí, xu hướng, và mô hình doanh nghiệp.  

1.4.2. Lý do dùng DSS 

+ Cải thiện tốc độ tính toán. 

+ Tăng năng suất của cá nhân liên đới. 

+ Cải tiến kỹ thuật trong việc lưu trữ, tìm kiếm, trao đổi dữ liệu trong và 

ngoài tổ chức theo hướng nhanh và kinh tế. 

+ Nâng cao chất lượng của các quyết định đưa ra. 

+ Tăng cường năng lực cạnh tranh của tổ chức. 

+ Khắc phục khả năng hạn chế của con người trong việc xử lý và lưu chứa 

thông tin. 

1.4.3. Năng lực của DSS 

    1.4.4. Các thành phần của DSS 

  DSS là hệ thống thu thập thông tin liên quan từ nhiều nguồn. Những dữ liệu 

này được lưu trong các cơ sở dữ liệu nơi phần mềm khai phá dữ liệu có thể duyệt 

tìm thông tin liên quan và tổ chức chúng thành các báo cáo cho người quản lí. 

Thay vì chỉ một báo cáo đi qua nhiều mức quản lí, nó có thể sinh ra các báo cáo 

khác nhau cho từng mức để cho họ có thể ra quyết định thích hợp tại mức riêng 

của họ. Mục đích chính của DSS là cải thiện qui trình ra quyết định để kiểm soát 

tốt hơn doanh nghiệp hay tổ chức. DSS thường đặt thông tin vào các biểu đồ đồ 

hoạ so sánh nó với xu hướng thị trường và hiệu năng của đối thủ cạnh tranh. 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN 

HÌNH ĐÀI TIỀN GIANG 

 

2.1. PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ 

 2.1.1. Một số khái niệm  

 * Truyền hình 

* Khán giả xem truyền hình  

 * Chương trình truyền hình 

* Sở thích xem truyền hình 

2.1.2. Nền tảng cho đề tài  

  a. Sơ lược về tỉnh Tiền Giang 

  b. Giới thiệu về Đài PT-TH Tiền Giang 

2.1.3. Các đài truyền hình có phủ sóng tại Tiền Giang 

2.1.4. Giải pháp của Hệ trợ giúp quyết định 

 Từ nền tảng trên thì việc thống kê số lượng người xem các chương trình 

truyền hình của THTG trong phạm vi tỉnh Tiền Giang, hay theo từng khu vực cụ 

thể, đến độ tuổi, giới tính và dựa vào số dân trong phạm vi khảo sát, đưa ra tỉ lệ 

phần trăm, sự quan tâm của khán giả đến từng chương trình truyền hình nhất định 

là vô cùng quan trọng. 

 Đề tài còn có mục tiêu xây dựng một hệ thống dự báo về thói quen xem 

truyền hình của người dân trong tương lai, qua đó giúp cho Ban giám đốc và bộ 

phận kinh doanh hoạch định chiến lược kinh doanh cho các chương trình, xây 

dựng khung phát sóng cũng như thực hiện thêm các chương trình mới để đáp ứng 

được nhu cầu thị hiếu của người dân. 

 Vì vậy tôi chọn hệ trợ giúp quyết định với mục đích cơ bản sau đây : 

 - Chia sẻ những hiểu biết về CNTT, các giải pháp thực hiện.  

 - Sử dụng lại tri thức, tri thức chọn lọc và tính ổn định tri thức.  

 - Để tạo ra nguồn dữ liệu có dẫn chứng rõ ràng, mang tính tham khảo khách 

quan. 
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 - Để phân loại các tri thức hành động. 

  - Xây dựng một hệ thống tri thức về đo lường lượng người xem truyền hình. 

 * Các bước triển khai xây dựng hệ trợ giúp quyết định cho bài toán 

 Để xây dựng hệ trợ giúp quyết định nhằm mục đích hỗ trợ đề tài “Ứng dụng 

hệ trợ giúp quyết định dự báo lượng khán giả xem truyền hình tại Tiền Giang”  ta 

có trình tự các bước như sau:  

 Bước 1: Xác định mục đích, yêu cầu của người sử dụng. Tại bước này ta 

cần xác định rõ ràng các câu hỏi. Đưa ra dự kiến sử dụng cơ sở tri thức của ứng 

dụng, giải quyết một số vấn đề công nghệ xử lý tri thức.  

 Bước 2: Lập bảng khảo sát. Điều tra khảo sát bằng phương pháp lập bảng 

hỏi hay phiếu khảo sát. Xử lý dữ liệu và xây dựng thành cơ sở tri thức 

 Bước 3: Nắm bắt kỹ thuật xây dựng hệ chuyên gia. Dựa vào nguồn tri thức 

thu thập được, ta sẽ có trình tự sau : 

 - Xác định một số khái niệm quan trọng và mối liên hệ giữa các đối 

tượng. 

- Xây dựng các tập luật.  

- Xây dựng các mối quan hệ ràng buộc giữa các đối tượng. Mục đích 

chính ở bước này là phương pháp tiếp nhận tri thức của hệ trợ giúp quyết 

định.  Đánh giá và lấy ý kiến các chuyên gia. 

Bước 4: Thiết kế giao diện sao cho thân thiện và dễ sử dụng.  

Bước 5: Chọn ngôn ngữ để lập trình.  

Bước 6:  Chạy thử và cải tiến.  

Bước 7:  Đánh giá sản phẩm.  Người sử dụng có thể đánh giá và sửa lỗi sai 

lần cuối trước khi được sử dụng lâu dài và bàn giao sản phẩm.  

2.2. NHU CẦU VÀ THÓI QUEN CỦA KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH 

2.2.1. Đối tượng 

2.2.2. Phân loại khán giả 

2.3. ĐÀI PT-TH TIỀN GIANG VÀ CÁC ĐÀI CẠNH TRANH  

Những năm gần đây, với công nghệ truyền hình phát triển và năng lực sản 

xuất chương trình truyền hình ngày càng đi vào chuyên nghiệp, nên ngành truyền 
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hình có sự cạnh tranh cao. Đài PT-TH Tiền Giang cũng không ngoại lệ, đề tài lấy 

các đài mạnh có phủ sóng tại Tiền Giang như: Truyền hình Việt Nam(VTV1, 

VTV3, VTV khác), Truyền hình TP.HCM(HTV7, HTV9, HTV khác) và truyền 

hình Vĩnh Long (THVL1, THVL2) làm trung tâm. 

2.3.1. Khảo sát khán giả Tiền Giang về thói quen xem truyền hình 

2.3.2. Đánh giá về khung giờ cho chương trình: 

2.4. GIẢI PHÁP SUY LUẬN BÀI TOÁN  

Từ những kết quả khảo sát liên quan đến thói quen xem truyền hình và các 

thể loại thu hút khán giả, có thể xây dựng mô hình giải pháp sau: 

        

 

Phiếu khảo sát        Lịch chương trình   Mạng xã hội 

(1) 

             Thu thập 

                                                           (2) 

                                                Dữ liệu thô 

 

(3)        Khai phá dữ liệu                                           (4) 

        Dữ liệu làm sạch                                                     Cơ sở tri thức 

 

 

                             Tư vấn/Trợ giúp quyết định 

                                                                             (5) 

                                         Giao diện người dùng                                 (6) 

 

 

Ban biên tập                      Kinh doanh      Bộ phận sản xuất chương trình  

 Hình 2.1. Mô hình cho bài toán Hệ trợ giúp quyết định Dự báo lượng khán 

giả xem truyền hình 
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2.5.  VÍ DỤ VỀ DỰ ĐOÁN MỘT KHUNG GIỜ 

Tư vấn bài toán 

Đây là bài toán dự đoán lượng khán giả xem truyền hình trên một khung giờ. 

Giờ được chọn là “giờ vàng” 20h00 đến 21h00 thứ bảy hàng tuần. Qua các 

lịch phát sóng ta thấy các Đài phát sóng như sau: 

1. THTG (truyền hình Tiền Giang): phát cải lương. 

2. HTV7  (truyền hình TP.HCM): phát ca nhạc. 

3. VTV3 (truyền hình Việt Nam): phát gameshow. 

4. THVL (truyền hình Vĩnh Long): phát phim truyện Việt Nam. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20h00 thứ bảy

THTG

HTV7

VTV3

THVL

 

Hình 2.2: Biểu độ đo lượng khán giả lý tưởng 

Biểu đồ trên được tính với tỉ lệ khán giả lý tưởng, thực tế lượng khán giả 

như sau:  

                         Khung giờ 

                                                    

                           Kênh thường xem 

 

                          Thể loại thường xem 

 

 

Tỉ lệ % thực  =     Thể loại           Kênh thường xem 

                                      Khung giờ  thường xem            
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Tiền Giang có dân số là 1,7 triệu, lúc 20h có 54,7% người xem truyền hình, 

qua các kênh so sánh ta có bảng thống kê sau: 

Gọi x là số người xem vào giờ này: 

x = 54,7*1.700.000/100 

Gọi y là số khán giả thường xem kênh mình thích vào giờ này: 

y =  tỉ lệ kênh thường xem*x/100 

Gọi z là khán giả xem thể loại cho kênh yêu thích: 

z = tỉ lệ thể loại thường xem*y/100 

Do đó lượng thống kê thực sẽ như sau (%): 

0

5

10

15

20

25

30

THTG

HTV7

VTV3

THVL

THTG 1,6

HTV7 14,34

VTV3 13,42

THVL 24,78

20h00 thứ bảy

 

Hình 2.3. Biểu độ đo lượng khán giả thực tế 

Nhìn vào biểu đồ ta thấy rõ ràng THTG có tỉ lệ người xem quá thấp, từ biểu 

đồ này Ban giám đốc Đài có thể định hướng phát sóng với chương trình hợp lý, từ 

đó nâng tỉ lệ khán giả xem kênh của mình. 
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CHƯƠNG 3 

CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH DỰ ĐOÁN LƯỢNG KHÁN 

GIẢ TRUYỀN HÌNH TẠI TIỀN GIANG 

 

3.1. DỮ LIỆU CHO BÀI TOÁN  

3.1.1. Nguồn dữ liệu tư vấn  

  Nguồn dữ liệu được lấy từ các phiếu điều tra khán giả, qua các công ty dịch 

vụ quảng cáo và các chia sẽ trên mạng xã hội. 

3.1.2. Nhu cầu cần trợ giúp của ban biên tập  

  Ban biên tập (Ban giám đốc) yêu cầu các chương trình phát huy hiệu quả 

các chương trình được phát sóng như có khán giả và có quảng cáo đồng thời 

muốn biết khung phát sóng có hợp lý hay không. Vì vậy ngoài cảm tính chủ quan 

và kinh nghiệm thì cũng cần công cụ đánh giá khách quan. 

3.1.3. Nhu cầu cần trợ giúp của bộ phận kinh doanh 

  Bộ phận kinh doanh là nơi dựa vào các kết quả đo lường khán giả và cũng 

cần nắm rõ mục tiêu khách hàng. Hỗ trợ Ban biên tập xây dựng chương trình tốt 

hơn. 

- Cơ cấu lịch phát sóng luôn là vấn đề với các nhà Đài, làm sao vừa hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị vừa có nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo. Như chương 

trình “Gameshow”  đầu tư nhiều tiền thì không thể phát vào giờ khuya hoặc phát 

giờ mà khán giả thích xem thời sự được. 

- Sau khi xác định các bố cục khung giờ, việc xây dựng nội dung là vô 

cùng thiết yếu, phải nắm được nhu cầu khán giả nào trong từng khung giờ, ví dụ: 

khung 18h30 – 20h là khung dành cho thời sự là tối ưu nhất. 

- Bộ phận sản xuất chương trình khi nắm được nội dung chương trình sẽ 

thực hiện sản xuất sao cho đáp ứng yêu cầu của ban biên tập, ví dụ: sản xuất 

chương trình thiếu nhi thì phải tạo hình, âm thanh như thế nào, kịch bản ra sao... 

nhằm thu hút lượng khán giả mục tiêu. 



14 

 

 

 

- Và cuối cùng là lên lịch phát sóng, lịch phát sóng được đưa ra sau khi ban 

biên tập thống nhất, từ đây bộ phận kinh doanh theo dõi và đưa ra các kế hoạch 

kinh doanh, tìm khách hàng. Việc trợ giúp sẽ đưa ra lượng khán giả mục tiêu 

3.1.4. Các nội dung đề xuất của bộ phận sản xuất chương trình 

 Bộ phận  sản xuất chương trình là bộ phận quan trọng nhất trong việc thực 

hiện các chương trình truyền hình, bộ phận này đảm nhận từ khâu kịch bản, quay 

phim, dựng hình. Ngoài yếu tố kỹ thuật thì bộ phận sản xuất chương trình còn 

phải đảm bảo yếu tố nghệ thuật và sự thu hút khán giả nên ý kiến của bộ phận này 

cũng góp phần tăng hoặc giảm lượng khán giả. Có những chương trình chỉ dành 

cho một phận khán giả nên việc đo lường khán giả chỉ mang tính chất tương đối 

hay hệ trợ giúp quyết định chỉ hỗ trợ các chương trình đại trà. 

 Việc trợ giúp chú trọng vào khung giờ có lượng khán giả nhiều nhất đồng 

thời có nguồn thu quảng cáo lớn, đề tài chọn khung giờ 18h30-20h30. 

3.1.5.  Mô hình dữ liệu cho bài toán  

Từ những phân tích ta xây dựng được các kết hợp khái quát các khung giờ 

cho các kênh trên địa bàn. 

Bảng 3.1. Bảng mô tả một phần dữ liệu luận văn 

Khunggio Kenh Theloai Khangia 

18h30-20h30 HTV Phim Việt Nam 96,833 

18h30-20h30 HTV Phim Trung Quốc 36,797 

18h30-20h30 HTV Gameshow 240,534 

18h30-20h30 HTV Ca nhạc 150,673 

18h30-20h30 HTV Cải Lương 36,022 

18h30-20h30 VTV Phim Việt Nam 56,749 

18h30-20h30 VTV Phim Trung Quốc 21,565 

18h30-20h30 VTV Gameshow 228,100 

18h30-20h30 VTV Ca nhạc 142,884 

18h30-20h30 VTV Cải Lương 34,160 

18h30-20h30 THVL Phim Việt Nam 105,310 

18h30-20h30 THVL Phim Trung Quốc 40,018 

18h30-20h30 THVL Gameshow 423,284 

18h30-20h30 THVL Ca nhạc 265,149 
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18h30-20h30 THVL Cải Lương 63,390 

18h30-20h30 THTG Phim Việt Nam 45,112 

18h30-20h30 THTG Phim Trung Quốc 17,143 

18h30-20h30 THTG Gameshow 181,325 

18h30-20h30 THTG Ca nhạc 113,584 

18h30-20h30 THTG Cải Lương 27,155 

20h30-21h30 HTV Phim Việt Nam 90,637 

20h30-21h30 HTV Phim Trung Quốc 34,442 

20h30-21h30 HTV Gameshow 364,309 

20h30-21h30 HTV Ca nhạc 228,207 

20h30-21h30 HTV Cải Lương 54,558 

20h30-21h30 VTV Phim Việt Nam 53,118 

20h30-21h30 VTV Phim Trung Quốc 20,185 

20h30-21h30 VTV Gameshow 213,505 

20h30-21h30 VTV Ca nhạc 133,741 

20h30-21h30 VTV Cải Lương 31,974 

20h30-21h30 THVL Phim Việt Nam 98,571 

20h30-21h30 THVL Phim Trung Quốc 37,457 

20h30-21h30 THVL Gameshow 396,200 

20h30-21h30 THVL Ca nhạc 248,183 

20h30-21h30 THVL Cải Lương 59,334 

20h30-21h30 THTG Phim Việt Nam 42,226 

20h30-21h30 THTG Phim Trung Quốc 16,046 

20h30-21h30 THTG Gameshow 169,723 

20h30-21h30 THTG Ca nhạc 106,316 

20h30-21h30 THTG Cải Lương 25,417 

21h30-22h30 HTV Phim Việt Nam 26,731 

21h30-22h30 HTV Phim Trung Quốc 10,158 

21h30-22h30 HTV Gameshow 107,443 

21h30-22h30 HTV Ca nhạc 67,303 

21h30-22h30 HTV Cải Lương 16,090 
 



16 

 

 

 

3.2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG  

Bảng 3.2. Tập dữ liệu huấn luyện khung giờ 18h30-20h30 

Tập dữ liệu huấn luyện về khung giờ 18h30-20h30 

Các biến điều kiện Biến kết quả 

VTV THVL PhimVN PhimTQ Ca 

nhạ

c 

Gameshow Cải 

lương 

PhimVN PhimVN   Nên Nên  

PhimTQ PhimTQ Nên  Nên Nên Nên 

PhimVN PhimTQ Nên  Nên Nên  

PhimTQ PhimVN Nên  Nên Nên Nên 

PhimVN Gameshow   Nên Nên  

Gameshow PhimVN   Nên Nên  

Gameshow Gameshow      

PhimTQ Gameshow Nên  Nên Nên Nên 

Gameshow PhimTQ Nên  Nên Nên  

PhimVN Ca nhạc   Nên Nên  

Ca nhạc PhimVN   Nên Nên  

Ca nhạc Ca nhạc    Nên  

PhimTQ Ca nhạc Nên  Nên Nên Nên 

Ca nhạc PhimTQ Nên  Nên Nên  

PhimVN Cải lương   Nên Nên  

Cải lương PhimVN Nên  Nên Nên  
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Cải lương Cải lương Nên  Nên Nên  

PhimTQ Cải lương Nên  Nên Nên Nên 

Cải lương PhimTQ Nên  Nên Nên  

Ca nhạc Gameshow    Nên  

Gameshow Ca nhạc      

Cải lương Gameshow Nên  Nên Nên  

Gameshow Cải lương    Nên  

Ca nhạc Cải lương    Nên  

Cải lương  Ca nhạc Nên  Nên Nên  

 

* Bảng tri thức kết hợp: 

Bảng 3.3. Tri thức kết hợp khung giờ 18h30-20h30 

Số luật Luật 

1.  IF VTV=phimTQ THEN THTG=phimVN or =canhac or 

=gameshow or =cailuong 

2.  IF VTV=cailuong or THVL=phimTQ THEN THTG=phimVN or 

=canhac or =gameshow 

3.  IF VTV=phimVN or THVL=phimVN THEN THTG =canhac or 

=gameshow 

4.  IF VTV=cailuong or THVL=canhac THEN THTG=gameshow 

 

Việc lựa chọn thể loại cho khung giờ phát sóng luôn là mối quan tâm hàng 

đầu của ban biên tập nên đề tài sẽ chỉ ra các thể loại để lựa chọn.  

Thông qua các từ khóa, người dùng sẽ tìm kiếm câu trả lời phù hợp thông qua 

giao diện người dùng.  
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3.3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH  

3.3.1. Môi trường phát triển  

3.3.2 Cài đặt chương trình  

3.3.3. Chạy chương trình  

- Sau khi chuyển và loại bỏ một số luật thừa đưa chương trình thử nghiệm 

và cho kết quả như một số giao diện bên dưới 

 

Hình 3.2. Giao diện tư vấn THTG nếu VTV chiếu phim Trung quốc 

 

Hình 3.3. Giao diện tư vấn THTG nếu VTV chiếu cai lương; THVL chiếu phim 

Trung quốc 
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Hình 3.4. Giao diện tư vấn THTG nếu VTV phim việt nam; THVL chiếu phim     

Việt Nam 

 

Hình 3.5. Giao diện tư vấn THTG nếu VTV chiếu cai lương; THVL chiếu ca nhạc 

3.3.4. Kịch bản sử dụng  

 3.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  

Dựa trên thói quen xem truyền hình của khán giả, đề tài đã đưa bài toán dự 

đoán lượng khán giả xem truyền hình với lượng khảo sát số % các thành phần 

khán giả. 
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Việc đánh giá kết quả theo tiêu chí sau: 

- Kết quả tương đồng với ý kiến của vài khán giả. 

- Tương đồng ý kiến của nhân viên đài (bao gồm các bộ phận). 

- Lấy ý kiến của nhà quảng cáo. 

- Lập bảng so sánh các kết luận nên phát chương trình của các chuyên viên 

đài truyền hình Tiền Giang. (Mời ông Nguyễn Hữu Hạnh, giám đốc Trung tâm 

dịch vụ truyền hình và ông Nguyễn Thanh Phong, phó phòng sản xuất chương 

trình đánh giá thể loại phim và chọn chương trình phát).  

Bảng 3.4.  Lựa chọn thể loại phát của chuyên viên 

VTV THVL 

Nguyễn Hữu 

Hạnh 

Nguyễn 

Thanh 

Phong 

Hệ trợ giúp Phi

m 

VN 

Phim 

TQ 

Phi

m 

VN 

Phi

m 

TQ 

Có  Có  Gameshow Gameshow Gameshow 

Ca nhạc 

Có   Có Gameshow Gameshow Phim VN 

Gameshow 

Ca nhạc 

 Có Có  Ca nhạc Phim VN Phim VN 

Gameshow 

Ca nhạc 

Cải lương 

 Có  Có Phim VN Phim VN Phim VN 

Gameshow 

Ca nhạc 

Cải lương 
 

Qua đánh giá, thu được kết quả: 

Ta thấy các chuyên viên về sản xuất chương trình và dịch vụ truyền hình đều 

đưa ra thể loại phim nằm trong sự tư vấn của hệ trợ giúp. Đây là kết quả hoàn toàn 

đáng tin cậy. 

Thử nghiệm chương trình thấy ưu điểm sau: 

- Kho dữ liệu: kho dữ liệu có thể khai thác nhanh, không cần chuyên gia 

cũng có thể khai thác và cập nhật. 
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- Kho tri thức: từ những dữ liệu thu thập được, các chuyên gia 

hay người quản trị dễ dàng xây dựng được thành luật thông qua những từ 

khóa (các điều kiện) và cập nhật vào hệ thống dữ liệu. 

           - Công tác tư vấn: công tác này khách quan, dễ dàng lựa chọn kết quả. Dựa 

trên cơ sở dữ liệu có thể đưa ra nhiều thông số theo yêu cầu. 
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KẾT LUẬN 

 

 Luận văn đã đưa ra bài toán và giải quyết bài toán. 

Luận văn xây dựng được hệ thống tri thức về thói quen và lượng khán giả 

xem truyền hình tại Tiền Giang. Đưa ra được ý tưởng hệ thống tư vấn cho         

Đài truyền hình Tiền Giang khi sắp xếp chương trình phát sóng hợp lý dựa trên số 

liệu. Hệ thống hoàn toàn có thể nâng cấp tri thức một cách sâu rộng khi có         

yêu cầu. 

Đề tài dùng công cụ lập trình Weka trình bày tổng quát và lập trình               

hệ chuyên gia, quản lý tri thức, ứng dụng hệ chuyên gia để xây dựng tri thức 

thành luật. 

Đề tài đã đáp ứng mục tiêu, tạo ra kho dữ liệu tri thức giúp quản lý dữ liệu 

và khai thác một cách có hiệu quả. 

Đề tài làm thay đổi được cách sắp xếp thể loại phát sóng theo cách hiện 

nay, các biên tập viên dựa vào hệ trợ giúp để đưa ra các thể loại, khung giờ một 

cách quyết đoán và chắc chắn, họ có cái nhìn dài hạn và linh hoạt hơn. Từ hệ trợ 

giúp, bộ phận kinh doanh có thể đẩy doanh số bán hàng lên cao qua các số liệu và 

khung giờ hợp lý. 

Tuy nhiên, đề tài cần thu thập dữ liệu sâu và rộng hơn nhằm đưa ra nhưng 

tư vấn về tâm lý, thói quen của các đối tượng khán giả và khung giờ. 

Cần tạo ra thêm chức năng tư vấn dành cho đối tượng quảng cáo từ nguồn 

dữ liệu thu thập được. 

 

 


