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Giới thiệu 

Trong bài trình bày này chúng tôi trình bày các nội dung chính 
như sau: 
}  Thực trạng và các giải pháp: 

−  Hiện trạng quản lý dữ liệu ngành dầu khí việt nam 
−  Tình hình nghiên cứu về tích hợp mô hình  dữ liệu trên thế 

giới và trong nước 
}  Phương pháp nghiên cứu của luận án 

}  Các kết quả nghiên cứu đã đạt được 

−  Kết quả về mặt lý thuyết 
−  Kết quả cài đặt và triển khai 
−  Các công trình đã công bố 

Mục tiêu 

}  Đề xuất mô hình và giải pháp về tích hợp dữ liệu: 

–  Đảm bảo tính khoa học, tính hiện đại và tính thực tiễn về 
tích hợp dữ liệu (tập trung vào tích hợp mô hình dữ liệu)  

–  Phát hiện tri thức từ dữ liệu 

}  Đề xuất và thi hành các mô hình, các giải pháp tích hợp dữ 
liệu và phát hiện tri thức từ dữ liệu vào Trung tâm dữ liệu 
ngành dầu khí Việt Nam 

Phương pháp 

Ø  Phân tích và hệ thống hóa nội dung chủ đề tích hợp mô hình 
dữ liệu từ tài liệu. 

Ø  Đánh giá phương pháp tích hợp mô hình dữ liệu đã có, đề 
xuất phương pháp mới. Thực nghiệm đánh giá các thuật toán 
và giải pháp đã đề xuất.  

Ø  Khảo sát hiện trạng, đưa ra đánh giá chi tiết về khối lượng, 
chất lượng và công tác quản lý dữ liệu của ngành Dầu khí tại 
Việt nam.  

Ø  Thực hiện công tác quốc tế theo tập thể các nhà khoa học 
hướng dẫn luận án. 

Ø  Công bố khoa học quốc tế và quốc gia xác nhận các kết quả 
nghiên cứu 
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Kết luận 

Ø  Một số vấn đề nghiên cứu được trình bày. 
Ø  Phương pháp nghiên cứu được đề xuất 
Ø  Các kết quả nghiên cứu được trình bày 
Ø  Các công việc tương lai: 
−  Xây dựng và hoàn chỉnh các ontology dầu khí 
−  Viết phần mềm hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu giữa các phần 

mềm dầu khí hiện đang sử dụng 
−  Tích hợp dữ liệu trong các HTTT dầu khí 

Tài liệu tham khảo 

a) Nghiên cứu và nắm được nội dung các kỹ thuật/phương 
pháp tích hợp dữ liệu  
−  Các kỹ thuật/phương pháp tích hợp dữ liệu/tích hợp 

ontology. 
−  Độ đo Google trong tích hợp dữ liệu. 
−  Nghiên cứu, thử nghiệm một số kỹ thuật tích hợp ontology 

sử dụng học máy, áp dụng trong lĩnh vực y sinh; trong 
chuyên ngành dầu khí.  

b) Nghiên cứu và nắm được hiện trạng quản lý dữ liệu thăm 
dò khai thác dầu khí 
−  Khảo sát được tình hình quản lý dữ liệu của ngành Dầu khí 

nói chung và dữ liệu thăm dò khai thác nói riêng. 
−  Tìm hiểu và thu thập các sơ đồ dữ liệu về thăm dò khai thác 

trong một số phần mềm chuyên ngành dầu khí. 
−  Nghiên cứu các chuẩn dữ liệu thăm dò khai thác dầu khí, 

các ontology về thăm dò khai thác, và mô hình quản lý dữ 
liệu dầu khí (PPDM), Từ điển dầu khí. 

−  Xác định các mô hình dữ liệu từ các phần mềm quản lý dữ 
liệu thăm dò khai thác phổ biến hiện nay. 

−  Xây dựng một Ontology thăm dò khai thác dầu khí và một 
số công cụ xây dựng ontology trên thế giới. 

−  Tập trung nghiên cứu và thực hành xây dựng ontology về 
thăm dò khai thác dựa trên Từ điển dầu khí. 
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