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Tóm tắt: 

Trong bài báo này nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu và xây dựng hệ thống thuyết minh 

tự động Bảo tàng Đà Nẵng. Để xây dựng hệ thống này, nhóm tác giả đề xuất sử dụng mã QR 

Code để định danh cho từng hiện vật. Mỗi hiện vật sẽ có các thông tin giới thiệu tương ứng dưới 

dạng văn bản, audio và video bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp. Khách du lịch sẽ sử dụng thiết 

bị di động để chụp ảnh QR Code và xem hoặc nghe thuyết minh liên quan đến hiện vật. Hệ thống 

bao gồm dữ liệu thuyết minh cho 9 phòng chuyên đề và 600 hiện vật; các gói phần mềm trên 

máy chủ và trên thiết bị di động. Đóng góp chính của nghiên cứu là đề xuất và thử nghiệm triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế dựa trên các công nghệ mới. Trên cơ sở nghiên 

cứu này, chúng ta có thể mở rộng sang các ứng dụng khác trong thực tế. 

         Từ khóa: Thuyết minh tự động; Bảo tàng; Hệ thống; Đa ngữ; Đà Nẵng. 

Abstract: 

 In this paper, we present the results of the study and the implementation of a multilingual 

automated interpretation system for Danang Museum. To build this system, we propose using 

QR Code for an artifact identifier. Each artifact will have corresponding information in the forms 

of text, audio and video in Vietnamese, English and French. Visitors will use the mobile device 

to capture QR Codes to view or listen to related information. The system includes explanatory 

data for 9 thematic rooms, 600 artifacts and the software packages on the server and on the 

mobile device. The main contribution of the research is to propose and test the application of 

information technology in practice based on new technologies (QR Code and Mobile). Based on 

this research, we can use new technologies for other applications in practice. 
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