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1 | GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DATASECTION GROUP 

Về Datasection Group: 
•  Thành lập từ năm 2000 

•  Công ty hàng đầu của Nhật Bản về giải pháp dữ liệu trên Social Media 

•  Năm 2014 công ty tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật 

Bản,	giá trị cổ phiếu cao và được thị trường kì vọng lớn. 

•  Lĩnh vực kinh doanh chính:  

•  Social Listening 

•  Fund Management System 

•  Artificial Intelligence 
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1 | GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DATASECTION GROUP 

3	08/6/2015 báo Nikkei trang 11	

Datasection và hệ thống dự báo giá trị cổ phiếu. 
02/8/2015 Báo Nikkei Vertias trang 13	
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1 | GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DATASECTION GROUP 
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9/2015 Nikkei Big Data. 
Datasection và hệ thống Deep learning	
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1 | GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DATASECTION GROUP 

06/2013: Được thành lập với tư cách chi 
nhánh của Datasection Inc., (Nhật Bản) 

Lịch sử hình thành Lĩnh vực kinh doanh 

Cung cấp các giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp sử dụng dữ liệu online 
(đặc biệt là dữ liệu mạng xã hội) 

Về Datasection Việt Nam 
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2 | NĂNG LỰC CỐT LÕI 
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~ 1.5 triệu pages + 400k groups 

~ 10 triệu post(comment) 

~ 300 sites 

~ 30.000 article(comment) 

~ 1.500 sites 

~ 250.000 post(comment) 
 Youtube 

10 million  
(post/ comment) 

Coming soon 

EC site 

Dữ liệu thu thập mỗi ngày: 

Độ phủ dữ liệu toàn diện trên thị trường Việt Nam 
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IMONITOR 
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IMONITOR 

URL: http://imonitor.com.vn 
 q Điều tra, Tìm kiếm khách hàng tiềm năng 

q Phân tích hoạt động của đối thủ trên mạng   

q Theo dõi khủng hoảng 
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IMONITOR – Điều tra khách hàng B2B 

v  Doanh nghiệp của bạn đang cung cấp giải pháp cho enterprise? 
v  Bạn có gặp vấn đề trong lần đầu tiếp xúc với khách hàng đó?   
v  Bạn có thực sự hiểu khách hàng của bạn là ai, họ đang làm gì, họ cần gì? 

CASE: Datasection 

Datasection và 
telefim 2016 

Hậu telefim: 
TV và mạng xã 
hội, nhận xét từ 

Datasection 

Khủng hoảng 
truyền thông và 

các phương 
pháp xử lý 
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IMONITOR – Điều tra khách hàng B2C 

CASE: Beemart 
q Tìm ra bài post quan tâm về “làm bánh” 
q Tương tác với những người quan tâm 
q Đăng bài viết, giới thiệu về mình lên đó 
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IMONITOR – Phân tích đối thủ 

CASE: LG vs Panasonic 

q  Số lượng đề cập ở các nguồn 
của Panasonic đều bé hơn LG. 

q  Tuy nhiên, tỷ lệ nhận xét tốt của 
Panasonic lại lớn hơn LG 

 
è LG cần phải xem lại chiến lược 
truyền thông của mình. 
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IMONITOR – Phân tích đối thủ 

CASE: Vinpearl Safari Phân loại thông tin, nguồn tin, đưa ra phương pháp 
xử lý phù hợp. 
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SOCIAL REPORT 
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Phương pháp 

Thông qua việc phân tích mô hình hành vi tiêu dùng, ta có thể đưa ra được chiến lược phù hợp hơn đến 
người dùng. 

Mô hình hành vi - tâm lý khách hàng AISAS 

Làm thế nào để thấu hiểu 
hơn về người dùng. 
-  Người mua sản phẩm là 

ai? 
-  Tại sao họ lại cần? 
-  Ai mới thực sự là người 

dùng?  

S	A	S	I	A	
Attention Interest  Search Action Share 

Khách hàng 
cần thông tin 
gì? 
Chủ đề nào là 
chủ đề được 
quan tâm? 

Yếu tố quyết 
đ ị n h  đ ế n 
hành vi mua 
h à n g  c ủ a 
người dùng? 

Đánh giá của 
người dùng 
về sản phẩm, 
chất lượng/S 
Tại sao họ lại 
đ á n h  g i á 
vậy? 

Market research Brand research 

Mô	hình	hành	vi	1êu	dùngーAISAS 
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What? – Các chủ đề quan tâm là gì? 

So sánh sự thay đổi trước và sau khi khách hàng đến với Shop (tương ứng với giai đoạn 1 và giai 
đoạn 2 ở trên) trên một số chủ đề như sau: 

11.63% 

5.43% 

1.16% 
0.39% 

6.79% 

1.79% 
2.50% 

6.96% 

Độ dày Độ cứng-êm Độ đàn hồi Màu sắc 

Giai đoạn 1 

Giai đoạn 2 Trước khi tiếp xúc với thông tin bán hàng, 
khách chỉ quan tâm hơn đến độ dày của đệm 
và độ cứng. Đây là 2 tiêu chí cùng với kích 
thước được người dùng định hình sẵn à Tuy 
nhiên, có thể thấy 2 tiêu chí này có thể dễ 
dàng thay đổi được trong quá trình chốt sale 
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What? – Các chủ đề quan tâm là gì? 

So sánh sự thay đổi trước và sau khi khách hàng đến với Shop (tương ứng với giai đoạn 1 và giai 
đoạn 2 ở trên) trên một số chủ đề như sau: 

11.63% 

5.43% 

1.16% 
0.39% 

6.79% 

1.79% 
2.50% 

6.96% 

Độ dày Độ cứng-êm Độ đàn hồi Màu sắc 

Giai đoạn 1 

Giai đoạn 2 

Yếu tố độ đàn hồi và màu sắc được quan tâm 
hơn khi khách hàng tiếp xúc với sản phẩm cụ 
thể. 
àKhách hàng chỉ quan tâm đến các tiêu chí 
cơ bản phù hợp với nhu cầu của mình, và đến 
khi mua hàng thì ngoài những tiêu chí đó, tiêu 
chí thẩm mỹ cũng rất được cân nhắc 
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What : Người dùng quan tâm đến yếu tố gì? 

Từ các mối quan tâm của người dùng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, đưa ra thông điệp 
đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng 

      Đâu là điều người tiêu dùng quan tâm nhất khi lựa chọn bếp từ ? 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

4% 

4% 

7% 

11% 

Bền	

Không	ồn	

Làm	nóng	ngay	

Mặt	kính	chống	xước	

Dễ	lau	chùi	

Tính	thẩm	mỹ	cao	

Dễ	sử	dụng	

Nấu	nhanh	

Tiết	kiệm	điện	

An	toàn	

Nhấn mạnh yêu tố “nấu nhanh” 
tới người tiêu dùng thay vì giới 
thiệu “sản phẩm bền” khi chưa 
hiểu suy nghĩ của người dùng 

?
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BRAND PROFILE 
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Case : Chọn kênh quảng cáo hiệu quả 

Dựa trên độ tương tự của đối tượng Brand điều tra với Fanpage của các chương trình TV, từ 
đó lựa chọn khung quảng cáo hiệu quả nhất, 

Chương trình 
A 

Chương trình 
B 

Chương trình 
C 

1位 2位 3位 ... No.4 No.5 

Chương trình 
D 

Chương trình 
E 

Chương trình A có độ tương 
tự với Brand cao nhất (có 
nhiều người tiêu dùng của 
Brand xem chương trình), 
nhưng tổng số khan giả xem 
chương trình không cao.  
à Hiệu quả quảng cáo cao 
với chương trình ít khán giả 
phổ thông hơn nên chi phí đặt 
quảng cáo rẻ hơn. 
Phù hợp với các Brand muốn 
tăng hiệu quả quảng cáo với 
chi phí thấp

Chương trình B có độ tương 
tự cao, và lượng khán giả 
xem cũng đông. Chương trình 
có nhiều khán giả kéo theo 
giá quảng cáo cao, nhưng sẽ 
tiếp cận được đến nhiều lớp 
khách hàng chất lượng. 
à Phù hợp với các Brand 
chú trọng đích đến của quảng 
cáo hiệu quả hơn là vấn đề 
ngân sách

Chương trình C có nhiều khán giả xem, 
nhưng xét về thứ tự thì độ tương tự với 
Brand nghiên cứu không cao. Đối tượng 
quảng cáo target không được tốt. 
à Điều đó có thể là một yếu tố ảnh 
hưởng xấu đến hiệu quả quảng cáo. 

Chương trình có độ 
tương tự thấp, lượng 
khán giả xem cũng thấp  
à Không thích hợp để 
đặt quảng cáo

Độ cao của 
độ tương tự
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Case : Chọn kênh quảng cáo hiệu quả (2) 

Chọn khung quảng cáo hiệu quả cho nhãn hiệu “Hảo Hảo” của Acecook 

Chương 
trình A 

MasterChef 
Vietnam 

Chương 
trình B 

Chương 
trình C Chương 

trình F 

Chương 
trình G 

Chương 
trình H 

Chương 
trình I 

Chương 
trình E 

15043

Chưa có quảng cáo 

Chương trình A chưa có nhãn 
hiệu đặt quảng cáo vì lượng 
khán giả thấp, tuy nhiên đây lại 
là kênh tập trung nhiều người 
tiêu dùng của Hảo Hảo à Là sự 
lựa chọn tốt nhất cho quảng cáo 
hiệu quả với chi phí thấp 

Chương 
trình D 

...15043

Chương trình E có lượng rating cao, giá book 
quảng cáo cũng cao à Tiếp cận đến nhiều 
người nhất với mức chi phí cho phép 

...13739

Gương mặt 
thân quen nhí 

Bố ơi mình 
đi đâu thế 

Chưa có quảng cáo 

Độ cao của 
độ tương tự

Quảng cáo đến đúng đối tượng người tiêu 
dùng quan tâm đến nhãn hiệu với chi phí 

thấp hơn nhiều chi phí hiện tại! 
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AI 
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Technology Singularity 

Năm 2045 là thời điểm được dự đoán mà trí tuệ nhân tạo (máy tính) sẽ có khả 
năng lưu trữ và xử lý toàn bộ kiến thức của nhân loại (Ray Kurzweil) 
è Technology Singularity 
 
Có rất nhiều học giả nghi ngờ về dự báo này. 
Tuy nhiên, các học giả đều đồng quan điểm rằng “trong tương lai ngắn, ở một 
vài lĩnh vực cụ thể, máy tính sẽ vượt qua con người” 

Business Break	

Lĩnh vực kinh doanh về 
AI 

2015 2020 2030 2045 

AI trong tương 
lai gần sẽ vượt 
qua con người ở 
một số lĩnh vực	

AI vượt qua con 
người trong các ứng 
dụng thực tế 

AI hiểu về đặc tính xã hội và 
văn hóa của cong người. Cùng 
sống chung với con người 

 
	

Singularity	
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Kỳ vọng của Nhật Bản về AI 

•  Cỗ máy ALPHA GO của GOOGLE đã thắng đại kiện tướng level 9 cờ vây 
người Hàn Quốc 

•  Toyota đầu tư vào thung lũng Silicon ~ 1 tỷ 200 triệu USD cho phòng nghiên 
cứu AI 

•  Chính phủ Nhật quyết định đầu tư ~ 23 tỷ USD trong vòng 5 năm tới cho AI è 
Biến nó thành thế mạnh sản xuất mới của Nhật 

Vì những lý do này, các công ty lên sàn chứng khoán ở Nhật làm về AI có giá trị 
cổ phiếu tăng đột biến 
 
 
Tại thời điểm hot, giá trị cổ phiếu của Datasection cũng tăng lên gấp 3 lần. 
 
è VD: Dựa vào thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin trên mạng xã hôi, sử dụng 

thống kê và học máy để dự báo giá trị cổ phiếu. 
Tên quỹ: MASAMITSU DATASECTION BIGDATA FUND 
Cỗ máy AI dựa trên kinh nghiệm thực tế của nhà đầu tư chứng khoán. 
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Ứng dụng thực tế  
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Dịch vụ Datasection đang cung cấp 

Hệ thống filter ảnh bạo lực và ảnh 18+

•  Mỗi ngày thu thập khoảng 1 triệu bức 
ảnh cho vào học máy (Làm trong 8 
tháng) 

•  Sử dụng kỹ thuật từ các nghiên cứu 
mới nhất về AI 

•  Kỹ sư hàng đầu Nhật Bản 

Ứng dụng của dịch vụ filter 
⇒Check ứng dụng live chat có phạm luật không, các hệ thống web có phát tán ảnh, video phạm luật 
không?	

Độ chính xác đến 98%	
Vượt qua độ chính xác của CLARIFAI 
（Có lẽ là cỗ máy số 1 thế giới）	
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Dịch vụ Datasection đang cung cấp 

Kết quả:  
•  INPUT: ảnh 
•  OUTPUT: mức độ ảnh
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Dịch vụ Datasection đang cung cấp 

Kết quả:  
•  INPUT: ảnh 
•  OUTPUT: mức độ ảnh
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Dịch vụ Datasection đang cung cấp 

Hệ thống filter ảnh bạo lực	

•  Cỗ máy phát hiện ảnh bạo lực (Hàng ngày có 1 triệu bức ảnh, đang 
thực hiện phân loại) 

•  Phán đoán theo level từ 1 đến 10 
•  Đạt kết quả 98% theo đánh giá của bên thứ 3 (giá trị F) 
•  Có khả năng xử lý 1 bức ảnh trong 30msec.	

Sau khi làm hệ thống filter ảnh 18+, có rất nhiều câu hỏi về các lĩnh vực khác 
nhau, một trong số đó là cỗ máy phát hiện ảnh bạo lực. (Ngoài ra có y tế, nông 
nghiệp) 
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Dịch vụ Datasection đang cung cấp 

Hệ thống tìm kiếm ảnh chuyên sâu trên mạng xã hội	
Dịch vụ nghiên cứu đưa ra những bức ảnh có bia trên mạng xã hội, nhận dạng đồ 
gì đang được dùng khi uống bia. 

VD: Trong bức ảnh ăn sushi có chocolate. 

(Trong bức ảnh có sushi, có thể tự động tag những đồ vật trên bàn) 

 

Đối tượng dù bé nhưng vẫn có 
thể được nhận diện	

Có thể tìm kiếm bài viết mà trong nội dung không 
có ảnh tương ứng	
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RẤT	HÂN	HẠNH	HỢP	TÁC	
Công	ty	TNHH	Datasec1on	Việt	Nam	

	
Địa	chỉ:	Tầng	5,	Toà	nhà	Technosol,	Duy	Tân,	Cầu	Giấy,	Hà	Nội.	

	
Hotline:	093.111.9469	|	Điện	thoại:	+84-4-6294-1359	

	
Email:	info@datasec1on.com.vn	|	Website:	www.datasec1on.com.vn	

	
Facebook:	facebook.com/datasec1on.vietnam	


