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Tóm tắt: Đối với các phần mềm và ứng dụng, việc thu thập dữ liệu từ người dùng 
càng nhiều sẽ càng góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của phần mềm và ứng 
dụng đó. Một ví dụ như việc những người dùng Google Map trả lời các câu hỏi 
hoặc cung cấp ảnh liên quan tới một địa điểm nào đó (thư viện, trường học, nhà 
hàng, bệnh viện,..) sẽ giúp nâng cao trải nghiệm của những người dùng tiếp theo. 
Bài báo này đi sâu vào việc cách thức người dùng có thể đóng góp vào việc nâng 
cao hiệu quả hoạt động của ứng dụng/phần mềm bằng cách cung cấp dữ liệu một 
cách tự động hay thủ công trong quá trình sử dụng ứng dụng / phần mềm đó. Một 
số ứng dụng liên quan sẽ được phân tích và làm rõ vai trò cung cấp dữ liệu của 
người dùng. 

 

Từ khóa: dữ liệu, khai thác, hiệu quả, ứng dụng, thu thập 
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1. Giới thiệu 

  

Thế hệ ứng dụng di động tiếp theo sẽ là kết quả của thế giới nhiều tương tác: khi 
phát triển ứng dụng đáp ứng trí tuệ nhân tạo, Internet of Things và phân tích dữ 
liệu lớn. Nói một cách đơn giản, đây là những ứng dụng liên tục học hỏi từ các 
tương tác của người dùng và các nguồn dữ liệu khác để trở nên phù hợp và hữu ích 
hơn. Chatbots, trợ lý ảo và công cụ đề xuất trên các trang web thương mại điện tử 
chỉ là một số ví dụ về các ứng dụng thông minh [1,2].  

Google Maps có thể là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất trong việc đã tận dụng 
cơ sở người dùng của hơn 1 tỷ người để cải thiện tính chính xác và cá nhân hóa của 
ứng dụng Google Maps. Người dùng có thể chia sẻ chi tiết vị trí dễ dàng hơn và 
xác nhận các chỉnh sửa được đề xuất. Google sau đó sẽ kiểm tra các chỉnh sửa 
trước khi chúng được công khai thông qua Google Tìm kiếm hoặc trên ứng dụng 
Google Maps. Cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện các chỉnh sửa và đề 
xuất của riêng họ sẽ cải thiện đáng kể trạng thái của Google Maps như một công cụ 
khám phá chính. Google đã thực hiện hàng triệu bản cập nhật cho Maps mỗi ngày 
để đảm bảo tính chính xác của kết quả. Những cập nhật này bao gồm dữ liệu vị trí 
chính xác hơn, thời gian mở và đóng cửa cho các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng, và 
đánh giá và các điểm quan tâm được đề xuất. Bằng cách bàn giao một số quyền 
kiểm soát cho người dùng, Google sẽ làm cho thông tin này trở nên cá nhân và 
chính xác hơn rất nhiều, với phần thưởng bổ sung là kết hợp các địa điểm ít được 
biết đến vào thư viện dữ liệu khổng lồ của mình. Thông báo của Google cũng là 
một tính năng khôn ngoan trong việc củng cố dữ liệu định vị địa lý, đây là một bộ 
dữ liệu ngày càng quan trọng cho các nhà tiếp thị ứng dụng và doanh nghiệp địa 
phương. Các nhà tiếp thị ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu vị trí để đẩy thông báo 
đến người dùng ở các vị trí cụ thể.  

Gần đây, một tính năng rất hữu ích Google Maps là tính năng cảnh báo tắc đường 
cho các lái xe. Dựa vào dữ liệu người dùng thời gian thực, hỗ trợ tính năng cảnh 
báo tắc đường được hiển thị thông qua các hiển thị màu trên màn hình bản đồ dẫn 
đường. Trong đó, màu xanh da trời thể hiện tuyến đường đi mà người dùng lựa 
chọn; màu xanh lá cây thể hiện các đoạn đường lưu thông tốt; màu da cam thể hiện 
tình trạng lưu thông chậm; và màu đỏ thể hiện tình trạng lưu thông rất chậm hoặc 
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có thể tắc đường. Điều thú vị là Google Maps cập nhật liên tục theo thời gian thực 
nên các lái xe có thể sẽ biết tình trạng giao thông trước khi di chuyển đến nơi và 
lựa chọn một lộ trình phù hợp hơn. Ngoài ra, ứng dụng Google Maps còn hỗ trợ 
cảnh báo tắc đường ở ngay cả trên giao diện web cũng như trên ứng dụng cài trên 
các máy điện thoại iOS hoặc Android. Nhờ vào tính năng cảnh báo tắc đường mới 
trên Google Maps, người lái xe tại Việt Nam có thể chủ động xem trước các đoạn 
đường đang đông đúc để lựa chọn một cung đường khác phù hợp hơn khi di 
chuyển và đặc biệt sẽ có hiệu quả vào giờ cao điểm. 

 

 

Hình 1. Tính năng cảnh báo tắc đường của Google Maps, 
https://www.express.co.uk 

 

Khi cài đặt một phần mềm vào điện thoại/máy tính, các bên thứ ba có thể đối chiếu 
dữ liệu của một cá nhân từ nhiều nguồn [3,4]. Các mối đe dọa đối với quyền riêng 
tư sẽ tăng khi dữ liệu được tổng hợp trên nhiều nguồn và người tiêu dùng không có 
cách nào để xác định liệu các ứng dụng hoặc trang web họ sử dụng có chia sẻ dữ 
liệu của họ với cùng một nhà cung cấp bên thứ ba không. Do đó, việc chia sẻ dữ 
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liệu người dùng cuối cùng thường thể hiện ở dạng quảng cáo dịch vụ, phí bảo 
hiểm, việc làm, dịch vụ tài chính hoặc nhà ở. Các quyết định này có thể không 
chính do được thực hiện trên cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác. 

 

2. Ứng dụng thông minh hơn khi có tương tác của người dùng 

2.1 Ứng dụng thông minh 

Mặc dù rất khó để đưa ra định nghĩa về các ứng dụng thông minh, nhưng chúng có 
một số tính năng tiêu biểu: 

+ Điều khiển dữ liệu: các ứng dụng thông minh kết hợp và xử lý nhiều nguồn dữ 
liệu - như cảm biến IoT, đèn hiệu hoặc tương tác người dùng - và biến một số 
lượng khổng lồ các con số thành những hiểu biết có giá trị. 

+ Bối cảnh và có liên quan: các ứng dụng thông minh giúp sử dụng thông minh 
hơn các tính năng của thiết bị để chủ động cung cấp thông tin và đề xuất có liên 
quan cao. Người dùng sẽ không còn phải truy cập ứng dụng của họ. Thay vào đó, 
các ứng dụng sẽ đến với họ. 

+ Thích nghi liên tục: nhờ học máy, các ứng dụng thông minh liên tục thích nghi 
và cải thiện đầu ra của chúng. 

+ Hành động theo định hướng:  bằng cách dự đoán hành vi của người dùng với các 
phân tích dự đoán, các ứng dụng thông minh sẽ đưa ra các đề xuất được cá nhân 
hóa và có thể thực hiện được. 

+ Ứng dụng trong kinh doanh:  

• Trong môi trường sản xuất, một ứng dụng thông minh có thể sử dụng tín hiệu đèn 
hiệu để cảnh báo mọi người khi họ vào khu vực cần thiết bị an toàn. 
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• Dựa trên dữ liệu Wi-Fi và điện thoại thông minh, một ứng dụng có thể xác định 
thời điểm tắt đèn trong tòa nhà văn phòng. Ứng dụng cũng có thể thay thế các hệ 
thống hiện tại để đăng ký thời gian thủ công. 

• Đối với nhân viên bán hàng, một ứng dụng thông minh có thể đánh giá và ưu tiên 
khách hàng tiềm năng bằng cách dự đoán cơ hội nào có khả năng đóng cửa nhất. 

2.2 Thu thập dữ liệu người dùng  

Privacy International, một tổ chức phi lợi nhuận đã thực hiện nghiên cứu trên 34 
ứng dụng Android phổ biến (có số lượt cài đặt từ 10 đến 500 triệu), trong khoảng 
thời gian từ tháng 4 tháng. Tất cả ứng dụng này đều chuyển dữ liệu người dùng 
sang Facebook thông qua bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK). Tuy nhiên, bằng 
cách sử dụng công cụ kiểm tra, Privacy International nhận thấy có ít nhất 20 ứng 
dụng (61%) đã tự động chuyển dữ liệu sang Facebook ngay khi người dùng mở 
ứng dụng mà không có sự đồng ý của người dùng. 

Một tình huống khác, người dùng click vào thanh tìm kiếm Google và gõ “thức ăn 
cho chó”. Người dùng lướt qua các trang web khác nhau để tham khảo giá cả, 
hương vị và tất cả thông tin về thức ăn cho thú nuôi. Tuy nhiên, khi chuyển sang 
dùng Facebook, bạn nhận thấy một điều rất kỳ lạ: quảng cáo trên Facebook của 
bạn toàn là thức ăn cho chó. Có bốn loại dữ liệu chính cung cấp thông tin đầy đủ 
về thị hiếu và sở thích, giúp quảng cáo được điều chỉnh riêng cho từng loại khách 
hàng. Kiểu dữ liệu đầu tiên là dữ liệu nhấp chuột (Clickstream Data). Để các quảng 
cáo được tùy chỉnh, dữ liệu nhấp chuột ở đây tức là dữ liệu các trang web mà bạn 
đã truy cập. Dạng dữ liệu này được thu thập qua một tệp văn bản nhỏ được gọi là 
cookie. Cụ thể, đây là một tệp văn bản được một trang web nhất định gửi đến máy 
tính của người dùng để nó theo dõi các hoạt động của bạn trong các trang website. 
Loại dữ liệu thứ hai cho phép quảng cáo phù hợp với khách hàng là Dữ liệu tìm 
kiếm (Search Data). Một cuộc khảo sát về Internet của Trung tâm nghiên cứu Pew 
năm 2011 cho thấy 92% người trưởng thành trên Internet biết đến các thanh công 
cụ tìm kiếm khổng lồ, chẳng hạn như Yahoo và Google. Các trang tìm kiếm này lại 
thấy quảng cáo là cơ hội sinh lời khi nhận thức được quy mô to lớn của lượng dữ 
liệu được thu thập. Công cụ tìm kiếm (Search Engines) có khả năng phân tích từ 
khóa tìm kiếm và thói quen của người dùng để đăng quảng cáo đã được nhắm mục 
tiêu bên cạnh các kết quả tìm kiếm thông thường; tính năng này thường cho phép 
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các công ty chi trả để leo lên vị trí đứng đầu trang trong hằng hà sa số các kết quả 
tìm kiếm với các từ khóa cụ thể. Đó là lý do tại sao khi bạn gõ từ khóa "túi ngủ", 
các công ty lớn thường xuất hiện đầu tiên, trong khi quảng cáo về túi ngủ sẽ sớm 
xuất hiện bên lề trang. Hai kiểu dữ liệu còn lại là Dữ liệu mua hàng (Purchase 
Data) và Dữ liệu hồ sơ (Profile Data). Dữ liệu mua hàng chủ yếu được sử dụng bởi 
các công ty như Amazon, thường đề xuất các mặt hàng mới tương tự như các mặt 
hàng mà bạn đã xem trước đây. Đó là bởi vì các cửa hàng trực tuyến thường tận 
dụng cookie hoặc phần đăng ký người dùng để theo dõi sản phẩm bạn định mua, và 
thậm chí các mặt hàng được đặt trong giỏ hàng và hủy bỏ sau này để "cá nhân hóa" 
trải nghiệm mua sắm của người dùng. Dữ liệu hồ sơ thường được thu thập sau khi 
bạn lập một hồ sơ trên các trang mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook). Kể cả khi 
người dùng từ bỏ Facebook với xu hướng chia sẻ thông tin người dùng, tránh sử 
dụng smartphone và tuyệt giao với Internet, người dùng vẫn phát ra vô số dữ liệu 
từng giây phút. Nhiều công nghệ mới đang chuẩn bi ra mắt có thể giúp các công ty 
theo dõi cảm xúc, sức khỏe và nhiều thông tin khác của người dùng. 

Tuy nhiên, trong thế giới xung quanh chúng ta hiện nay, có vô số loại cảm biến 
đang thu thập thông tin mà chúng ta không hề hay biết [12][14]. Đặc biệt có những 
ứng dụng có thể đọc dữ liệu ngay từ các cảm biến tích hợp sẵn trên điện thoại. Ưu 
điểm của những ứng dụng loại này là cảm biến được tích hợp sẵn trong điện thoại 
mà không cần phải mua cảm biến và xây dựng sản phẩm [5-11]. 

Có rất nhiều cơ hội cho công nghệ để nắm bắt dữ liệu của con người, và điều này 
không phải lúc nào cũng với mục đích xấu. Tuy một số người sẽ nghĩ vấn đề quyền 
cá nhân sẽ bị ảnh hưởng, những ứng dụng thực tế hữu ích của công nghệ này là 
không thể bàn cãi. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể truy cập 
vào các dữ liệu phát ngôn nhằm phát hiện ra các loại bệnh tật (ví dụ, thay đổi trong 
lời nói có thể là biểu hiện của bệnh mất trí nhớ Alzheimer), hay các giáo viên có 
thể biết cách học sinh phản ứng lại bài giảng của mình. Việc vật hóa các trạng thái 
nội tại của con người và biến những thứ vô hình chủ quan như cảm xúc thành có 
thể đo đếm được là mục tiêu mà các nhà khoa học hướng đến, cũng như tìm ra 
cách quản lý công nghệ nhằm phục vụ con người. 

 



178 
 

Chúng tôi đã phân loại các thực thể nhận dữ liệu người dùng thành các bên [2]: bên 
thứ nhất, khi ứng dụng truyền dữ liệu người dùng đến nhà phát triển hoặc công ty 
mẹ (người dùng được coi là bên thứ hai); bên thứ ba, khi ứng dụng truyền trực tiếp 
dữ liệu người dùng đến các thực thể bên ngoài; và các bên thứ tư, các công ty mà 
các bên thứ ba đã chia sẻ thêm dữ liệu người dùng. Trong phần tiếp theo, chúng tôi 
sẽ trình bày về một ứng dụng mà chúng tôi đã triển khai trong đó có chức năng thu 
thập dữ liệu người dùng ( chỉ khi người dùng đồng ý) nhằm cải tiến chất lượng của 
phần mềm. Đây chính là thực thể bên thứ nhất trong cách phân loại đã nêu. 

 

3. Liên hệ với ứng dụng Bookworm 

 

Ứng dụng mượn và đọc sách điện tử Bookworm là phần mềm thư viện điện tử 
tương tác, kết nối với các thư viện khác từ tất cả các trường học, doanh nghiệp, tổ 
chức… được xây dựng, phát triển với mục đích quản lý, cung cấp tài liệu số và 
sách điện tử đến tay bạn đọc một cách hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi, dễ sử dụng 
nhưng vẫn bảo vệ và tuân thủ tác quyền điện tử [17]. 

Phần mềm cho phép Thư viện có thể quản lý, theo dõi và báo cáo mượn trả trực 
tuyến theo thời gian thực, cũng như duy trì chính sách lưu thông tài liệu điện tử 
giống với tài liệu giấy. Trong khi đó, ứng dụng Bookworm cài đặt trên thiết bị cá 
nhân cho phép người sử dụng đăng nhập bằng tài khoản được cấp bởi thư viện và 
chủ động thực hiện các chức năng của bạn đọc như: mượn, đọc, trả, gia hạn, đặt 
chỗ cho các cuốn sách hoặc tài liệu của thư viện. Bạn đọc hoàn toàn cho thể thực 
hiện mượn, trả, sử dụng tài liệu, ngay trên phần mềm mà không cần phải đến thư 
viện. Với nền tảng công nghệ hiện đại và tính năng nổi trội, Libol Bookworm đã đi 
đầu trong việc quản lý thư viện số, góp phần đưa các thư viện tại Việt Nam hội 
nhập với xu hướng phát triển của ngành thư viện thế giới:  hội tụ ở tài nguyên số. 

Ngay từ đầu năm 2018, để giúp sinh viên và cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội 
khai thác hiệu quả kho tài nguyên số gồm 50.000 tài liệu có giá trị khoa học cao, 
bao trùm tất cả các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, Trung tâm thông tin Thư viện 
Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai sử dụng giải pháp phần mềm Libol 
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Bookworm của công ty Tinh Vân. Giải pháp này giúp bạn đọc truy cập và khai 
thác kho tài nguyên nội sinh của trường một cách thuận tiện mọi lúc mọi nơi, đồng 
thời hỗ trợ thư viện đóng gói và quản lý các tài nguyên số nội sinh, quy định chính 
sách mượn trả, bảo vệ bản quyền số cho tài liệu và chia sẻ chúng với các thư viện 
khác. Phần mềm có thể được cài đặt và sử dụng trên tất cả các dòng điện thoại 
thông minh sử dụng hệ điều hành iOS/Android [13] (xem hình 2).  

Tuy nhiên, chúng tôi thấy phần mềm này hoàn toàn có thể thực hiện việc thu thập 
dữ liệu với sự đồng ý của người dùng để nâng cao trải nghiệm khi sử dụng như 
sau: 

- Dựa vào thông tin độ tuổi, giới tính: để đề xuất những đầu sách phù hợp 
trong cơ sở dữ liệu của thư viện 

- Dựa vào lịch sử mượn sách để gợi ý những đầu sách tương tự phục vụ người 
đọc. 

- Dựa vào lịch sử duyệt web để gợi ý những đầu sách có các từ khoá liên quan 
tới nội dung tìm kiếm. 

- Dựa vào lịch sử mượn sách của nhiều người dùng khác nhau để đưa các 
thống kê loại sách được mượn nhiều nhất, sách không bao giờ được 
mượn,… để phục vụ công tác quản lý sách (mua thêm, thanh lý sách,..) 

- Hỗ trợ tính năng chia sẻ sách cá nhân của người dùng. 

- Hỗ trợ tính năng đề xuất mua sách mà thư viện chưa có 

- Hỗ trợ tính năng viết cảm nhận về cuốn sách đã mượn đọc 
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Hình 2: Ứng dụng Bookworm đang sử dụng tại thư viện ĐHQGHN 

  

4. Kết luận 

 Bài báo này đề cập tới việc thu thập dữ liệu người dùng hoặc để nâng cao 
chất lượng của phần mềm hoặc cho các mục đích khác không liên quan tới phần 
mềm đó (cho mục đích thương mại, mục đích xấu) [15,16]. Tiếp đó một ứng dụng 
cho mượn sách Bookworm đã được đề cập trong đó tính năng thu thập dữ liệu từ 
người dùng được gợi ý cho một loạt các tính năng sẽ có thể được trang bị trong 
tương lai. Việc thu thập dữ liệu chỉ có thể được thực hiện khi người dùng đồng ý.  
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