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Tóm tắt: 
 

Xác định tiến độ thi công lắp ghép là một vấn đề quan trọng đối với chủ đầu tư lẫn nhà thầu thi 
công lắp ghép. Về đặc trưng công trình, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công lắp ghép, 
nên các thuật toán CART (Classification and Regression Trees), ANN (Artificial Neural 
Networks), SVM (Support Vector Machine) và Ensemble được sử dụng để giải quyết vấn đề này. 
Trong nghiên cứu này, bốn mô hình đã được xây dựng để dự báo tiến độ thi công lắp ghép. Năm 
mươi dữ liệu công trình đã được thu thập, phương pháp Cross Validation được áp dụng để kết quả 
dự  báo được khách quan. Với bốn mô hình được xây dựng, mô hình SVM cho kết quả tốt nhất với 
khả năng khái quát hóa và hội tụ để xác định tiến độ thi công lắp ghép.    

          Từ khóa: Quản lý xây dựng; Tiến độ; Dự đoán; Trí tuệ nhân tạo; Thi công lắp ghép.  

 
Abstract: 

Determining construction schedule of Prefabricated construction is an important issue for 
investors and Prefabricated Contractors. In terms of Construction characteristics, there are 
many factors that affect the progress of assembly, so Classification and Regression Trees 
(CARTs), ANN (Artificial Neural Networks), SVM (Support Vector Machine) and Ensemble 
are used to solve this problem. In this study, four models are constructed to forecast the 
progress of the assembly. Fifty data Constructions have been collected. The Cross Validation 
method is applied to predict the result. With four models built, the SVM model gives the best 
results with low error and convergence capability to determine the progress of assembly.     
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