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Tóm tắt: 
 

Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định đóng vai trò rất lớn trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp 
có cấu trúc hoặc phi cấu trúc. Một hướng đi khác của hệ hỗ trợ ra quyết định là hệ thống gợi ý 
(RS) được sử dụng cho những vấn đề đơn giản hơn nhưng đòi hỏi tốc độ ra quyết định nhanh. 
Bài báo trình bày phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trên cơ sở phương pháp Smart-Swaps 
(SS) và đề xuất phương pháp cải biên Smart-Swaps 2 (SS2) để từ đó định hướng xây dựng hệ 
thống gợi ý. Ngoài ra bài báo cũng đề xuất mô hình giải bài toán ra quyết định đa mục tiêu chấp 
nhận rủi ro với điều kiện thay đổi, để từ đó chỉ ra hướng tiềm năng áp dụng phương pháp đã đề 
xuất vào hệ thống gợi ý theo ngữ cảnh. 
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Abstract: 
 

Decision Support System (DSS) is taking a big role in solving complicated structured and 
unstructured problems. Another approach of DSS is Recommender Systems (RS), which are 
implemented to solve simpler problems which require a high speed of making the decision. This 
paper covers the following topics: (i) presenting a method of solving multiplecritical decision 
problems namely Smart-Swaps (SS), (ii) proposing the Smart-Swaps 2 (SS2) method based on 
SS with the main goalof taking the advantages of SS to build RS, (iii) proposing a method 
ofsolving decision-making problems  with acceptable risk under changing conditions to point out 
the potential approach of applying the  proposed method to Context-aware Recommender 
System (CRS).  
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