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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình phát triển kinh 

tế hiện nay đang được các tổ chức chính trị xã hội quan tâm và sử 
dụng một cách có hiệu quả, Quảng Bình là tỉnh có tốc độ phát triển 
kinh tế tương đối chậm, là một trong những địa phương mà đời sống 
của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Quảng Bình nằm ở khu vực 
Miền Trung, giữa hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh. Kinh tế phát triển 
chủ yếu là nông - lâm - ngư nghiệp. Huyện Quảng Trạch nằm ở phía 
Bắc của tỉnh, có dân số 212.000 người, trong đó thanh niên khoảng 
45.000 chiếm 21,2%; trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn tương 
đối thấp; theo điều tra khảo sát tình hình thực tế tại địa phương có số 
liệu cụ thể như sau: 

 - Tốt nghiệp trung học cơ sở : 90% 
 - Tốt nghiệp trung học phổ thông : 60%  
 - Tốt nghiệp trung học chuyện nghiệp và học nghề : 47% 
 - Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học : 32% 
Tình trạng thanh niên không có việc làm hoặc việc làm không 

ổn định khá nhiều mà đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn; Số liệu 
cụ thể: 

- Thanh niên có việc làm ổn định : 10%  
- Thanh niên không có việc làm : 50% 
- Thanh niên có việc làm khôn ổn định : 40% 
Kiến thức để thanh niên thực hiện mô hình nuôi tôm trên cát 

ngày càng mở rộng, được lưu giữ dưới dạng tài liệu điện tử và được 
lưu giữ trong các thiết bị lưu trữ, các văn bản dành cho thanh niên 
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tìm hiểu mô hình nuôi tôm trên cát hiện tại được lưu trữ với nhiều 
bảng mã khác nhau làm cho việc tìm hiểu trở nên rất khó khăn. Các 
hệ thống tra cứu hiện nay đều chưa chuẩn hóa bảng mã trong tài liệu, 
làm cho kết quả tìm kiếm có thể bị sai lệch. Các hệ thống tìm kiếm 
hiện nay hầu hết đều tìm theo từ khóa, không hỗ trợ việc tìm kiếm 
theo ngữ nghĩa điều này làm hạn chể khả năng tìm kiếm cũng như 
khả năng hỗ trợ người sử dụng trong quá trình tìm kiếm trên hệ 
thống phục vụ.  

Hiện nay với sự phát triển không ngừng của khoa học công 
nghệ thì web ngữ nghĩa đã hình thành và phát triển để đáp ứng nhu 
cầu đòi hỏi của người sự dụng mà web hiện tại không thực hiện được 
việc xây dựng ứng dụng trên nền web ngữ nhĩa hiện nay là phù hợp 
với xu hướng phát triển hiện tại: internet ngày càng phổ cập mọi vùng, 
mọi người đều có thể truy cập và dể dàng sử dụng. thanh niên có trình 
độ THCS trở lên ở bất cứ đâu bằng điện thoại hay bằng máy tình đều 
có thể truy cập để yêu cầu tư vấn thông tin về nuôi tôm trên cát. 

Từ thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống tìm kiếm thông tin 
có khả năng “hiểu” ngữ nghĩa tiếng Việt, xử lý văn bản là cần thiết. 
Vì vậy tôi thực hiện đề tài “ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ 
thống phục vụ thanh niên làm kinh tế tại huyện Quảng Trạch, tỉnh 
Quảng Bình” bằng mô hình nuôi tôm trên cát. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích thực trạng thanh niên hoạt động kinh tế 
tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, từ nhu cầu trợ giúp thanh 
niên làm kinh tế, đề tài hướng đến xây dựng ontology về kiến thức 
làm kinh tế theo mô hình nuôi tôm trên cát, từ đó xây dựng hệ thống 
phục vụ tư vấn cho thanh niên nuôi tôm trên cát, làm kinh tế tại 
huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến web ngữ 

nghĩa, vấn đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên và văn bản hướng dẫn thanh 
niên tiếp cận và phát triển mô hình nuôi tôm trên cát. 

Phạm vi nghiên cứu là các tài liệu liên quan đến vấn đề nuôi 
tôm trên cát tại địa phương và trong cả nước, hoạt động trong môi 
trường internet. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp lý thuyết: Tìm hiểu về web ngữ nghĩa; Tìm 
hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Tìm hiểu về quá trình xây dựng một 
công cụ tìm kiếm (search engine); Ứng dụng web ngữ nghĩa để xây 
dựng website; Phương pháp xây dựng một website phục vụ hoàn 
chỉnh; Phương pháp và quy trình xây dựng một công cụ tìm kiếm, 
Tổng hợp thông tin văn bản thu thập được. 

Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng ontology; xây dựng cơ 
sở dữ liệu; Xây dựng kho dữ liệu huấn luyện; Triển khai thực tế trên 
Internet. 
5. Bố cục đề tài 

Sau phần mở đầu giới thiệu đề tài luận văn gồm các nội dung 
như sau : 

Chương 1 tôi trình bày cơ sở lý thuyết về web ngữ nghĩa, 
search engine và hệ hỏi-đáp 

Chương 2 tôi đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm của 
các hệ thống phục vụ cho thanh niên phát triển kinh tế hiện nay phân 
tích thực trạng thanh niên hoạt động phát triển kinh tế tại huyện 
Quảng Trạch, Quảng Bình và nhu cầu xây dựng đời sống mới, từ đó, 
đề xuất xây dựng hệ thống trợ giúp nuôi tôm trên cát. 

Chương 3 tiến hành phân tích, thiết kế, xây dựng ontology và hệ 
thống phục vụ thanh niên làm kinh tế bằng mô hình nuôi tôm trên cát. 

Phần kết luận của luận văn kết quả và hướng phát triển cho đề tài. 
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CHƯƠNG 1  
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

1.1. TÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA  
1.1.1.  Giới thiệu web ngữ nghĩa 
a. Web ngữ nghĩa là gì? 
Sự ra đời của ý tưởng “Web ngữ nghĩa” (web ngữ nghĩa), là 

thế hệ tiếp theo của web mà đã được Tim Berners-Lee phát thảo từ 
năm 1998. Theo ông, “web ngữ nghĩa là sự mở rộng của web hiện 
tại mà trong đó thông tin được định nghĩa rõ ràng sao cho người và 
máy tính có thể cùng làm việc với nhau một cách hiệu quả hơn 
 1.1.2.  Kiến trúc web ngữ nghĩa 

 

 
Hình 1.1. Kiến trúc web ngữ nghĩa 

Gồm các lớp cơ bản sau: 
Lớp Unicode và URI (Uniform Resource Locator): nhằm đảm bảo 

việc sử dụng tập ký hiệu quốc tế và xác định các tài nguyên trên mạng. 
Lớp XML (Extensible Markup Language): cung cấp cú pháp 

chung nhưng không  ràng buộc về ngữ nghĩa cho các tài liệu có cấu 
trúc, làm cơ sở cho sự trao đổi dữ  liệu trên web.  
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 Lớp XML SCHEMA định nghĩa cấu trúc các tài liệu XML, 
cho phép mở rộng XML bằng các kiểu dữ liệu mới. 

Lớp RDF (Resource Description Framework): cung cấp cấu 
trúc mô tả các đối tượng hay tài nguyên trên mạng và quan hệ giữa 
chúng. RDF cho phép gán kiểu cho các tài nguyên và làm nền tảng 
cho ontology. 

Lớp RDF SCHEMA cung cấp một phương tiện để đặc tả các 
từ vựng mô tả tính chất và quan hệ giữa các tài nguyên RDF. 

Lớp ONTOLOGY định nghĩa các từ vựng dùng để mô tả các 
thuộc tính, lớp trong một miền ngữ vựng nhất định.  

Lớp LOGIC cung cấp các luật suy diễn. 
Lớp PROOF sử dụng các luật của lớp Logic để kiểm tra tính 

đúng đắn của một suy diễn nào đó. Lớp LOGIC và PROOF trong 
kiến trúc đã thể hiện rõ hơn góc độ ngữ nghĩa và cung cấp cho mô 
hình này khả năng suy luận thông minh.  

Lớp TRUST hiện vẫn đang  trong giai đoạn phát triển, nhằm 
mục đích đánh giá mức độ tin cậy và quyết định có nên tin tưởng các 
bằng cớ từ một kết quả suy  luận nào đó hay không. Thông thường 
Trust chính là một hàm lượng giá áp dụng trên một tập các thông tin, 
thông tin nào có giá trị lượng giá cao hơn sẽ được chọn cho một mục 
đích nào đó, ví dụ để thể hiện trong kết quả tìm kiếm. 

1.1.3.  Các ngôn ngữ web ngữ nghĩa 
a.  XML 

b.  RDF 

c.  RDFS 
d. DAML + OIL 
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1.1.4. Giới thiệu các công trình nghiên cứu web ngữ nghĩa 
trong nước 

a. Ontology for Vietnamese Language 
b. Ontology khoa học công nghệ 
c. Ứng dụng web ngữ nghĩa để phát triển hệ thống tư vấn 

việc làm 
1.1.5. Các công trình nghiên cứu web ngữ nghĩa trên thế giới 
a. ABS (Activity Based Search) tại ĐH Stanford 
b. Công cụ i-Toolbox  

1.2. TỔNG QUAN VỀ ONTOLOGY 
1.2.1. Định nghĩa 
Trong triết học, từ “ontology” tạm dịch là “bản thể học” được 

xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là bộ môn nghiên cứu về sự tồn 
tại (theo wikipedia). Hiện nay ontology được dùng trong nhiều lĩnh 
vực như khoa học máy tính, hệ thống kỹ thuật, kỹ thuật phần mềm, 
tin sinh học, khoa học thư viện, kiến trúc thông tin và các website 
ngữ nghĩa (Semantic web). Một số định nghĩa về ontology được sử 
dụng nhiều hiện nay gồm: 

- Theo quan điểm triết học, “bản thể học” là ngành khoa học 
nghiên cứu về bản chất của sự vật, sự tồn tại hoặc những sự vật thực 
tế, cũng như các loại sự vật cơ bản và các mối quan hệ của chúng 
(wikipedia). 

- Theo Gruber trong tài liệu [20] , một ontology là một đặc tả 
rõ ràng của một sự trừu tượng hóa (An ontology is an explicit 
specification of a conceptualization). 

- Theo John F.Sowa [46], một ontology có thể được đặc tả bởi 
một danh mục các loại được xác định hoặc không được xác định chỉ 
bằng những câu phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Một ontology 
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chính thức được xác định bởi một tập hợp các tên khái niệm và loại 
quan hệ được tổ chức phân nhóm theo thứ tự cục bộ. 

Một ontology định nghĩa một tập từ vựng cho những nhà 
nghiên cứu sử dụng khi cần chia sẻ thông tin trong một lĩnh vực. Nó 
bao gồm những định nghĩa của các khái niệm cơ bản trong một lĩnh 
vực và mối quan hệ gi ữa chúng mà máy có thể hiểu được. Trong 
khoa học máy tính, một ontology là một mô hình dữ liệu biểu diễn 
một lĩnh vực và được sử dụng để suy luận về các đối tượng trong 
lĩnh vực đó và mối quan hệ giữa chúng. 

Tóm lại, trong khoa học máy tính có thể hiểu ontology gồm 
những tri thức khái niệm về một lĩnh vực cụ thể và các mối quan hệ 
giữa chúng. Một ontology về một lĩnh vực sẽ mô tả rõ ràng những 
thực thể, khái niệm, ràng buộc, quan hệ ngữ nghĩa thuộc lĩnh vực 
giúp con người và máy có thể hiểu và suy luận được theo ngữ nghĩa 
trong phạm vi lĩnh vực đó. 

1.2.2. Vì sao phải xây dựng ontology? 
1.2.3. Thành phần của ontology 
- Các lớp (Classes) - Khái niệm 
Lớp là nhóm, tập hợp các đối tượng trừu tượng có thể chứa 

các cá thể, lớp khác hoặc cả hai. Các ontology biến đổi tuỳ thuộc vào 
cấu trúc và nội dung của nó: Một lớp có thể chứa các lớp con, có thể 
là một lớp tổng quan (chứa tất cả mọi thứ), có thể là lớp chỉ chứa 
những cá thể riêng lẻ. Các lớp được sắp xếp theo cấu trúc có thứ bậc, 
thông thường một ontology có một lớp thông dụng nhất kiểu Thing ở 
trên đỉnh và các lớp con rất cụ thể ở phía dưới cùng (theo Protégé 4 
Tutorial). 

Lớp có thể có các ràng buộc (res trictions) cho các quan hệ 
của cá thể thuộc lớp đó, ví dụ như một Tác giả phải viết một hoặc 
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nhiều tác phẩm thì một cá thể của tác giả phải có quan hệ “là tác giả 
của” với một hoặc nhiều cá thể của tác phẩm. 

- Các cá thể (Individuals) 
Là những đối tượng đại diện thuộc một lớp cụ thể trong một 

lĩnh vực (domain). Mỗi cá thể có thể có các thuộc tính của lớp mà nó 
thể hiện và quan hệ với các cá thể khác theo ràng buộc của lớp. 
Những cá thể còn có thể được coi như là những trường hợp của lớp. 
Trên thực tế một cá thể có thể có nhiều tên vì vậy có thể có trường 
hợp nhiều cá thể có tên khác nhau nhưng thực chất đều tham chiếu 
đến một cá thể thực sự. Ví dụ như lớp Quốc gia có 2 cá thể là Hoa Kì 
và Mỹ nhưng thực tế đây là cùng chỉ một quốc gia nên chúng sẽ cùng 
tham chiếu đến một cá thể. Nói cách khác, 2 tên đó là chỉ cùng một 
cá thể và chỉ có 1 cá thể được tạo ra để biểu diễn cho quốc gia đó. 

- Các thuộc tính (Properties) 
Các đối tượng trong ontology có thể được mô tả thông qua 

việc khai báo các thuộc tính của chúng. Mỗi một thuộc tính đều có 
tên và giá trị của thuộc tính đó. Các thuộc tính được sử dụng để lưu 
trữ các thông tin mà đối tượng có thể có. Ví dụ, đối với một cá thể 
của lớp người có thể có các thuộc tính: Họ_tên, ngày_sinh, 
quê_quán, số_cmnd… 

Giá trị của một thuộc tính có các kiểu thông thường như 
String, int, float, date… và cũng có thể có các kiểu dữ liệu phức tạp 
như một cá thể khác chẳng hạn. 

- Các mối quan hệ (Relations) 
Là thuộc tính để mô tả mối liên hệ giữa các đối tượng trong 

ontology. Một mối quan hệ là một thuộc tính có giá trị là một đối 
tượng nào đó trong ontology. Một đối tượng có thể có một hoặc 
nhiều quan hệ trong ontology bất kể lớp của nó có quan hệ đó hay 
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không, quan hệ của đối tượng phải tuân theo ràng buộc của lớp chứa 
đối tượng đó nếu có.  

Ví dụ như một lớp Tác giả có quan hệ “nơi công tác hiện tại” 
với lớp Tổ chức. Quan hệ này có ràng buộc là một tác giả chỉ có một 
nơi công tác hiện tại, tức là một cá thể Tác giả chỉ có quan hệ với 
một cá thể của Tổ chức. 

1.2.4. Làm thế nào để xây dựng một ontology? 
1.3. LÝ THUYẾT HỆ HỎI-ĐÁP 

1.3.1.  Lịch sử phát triển  
1.3.2. Khái niệm hệ thống hỏi-đáp 
Có hai loại hệ thống hỏi-đáp:  
 Hệ thống hỏi-đáp lĩnh vực hẹp (Closed-domain Question 

Answering): hệ thống này liên quan đến các câu hỏi trong một lĩnh 
vực cụ thể, chẳng hạn như lĩnh vực y học. 
 Hệ thống hỏi-đáp lĩnh vực rộng (Open-domain Question 
Answering): hệ thống này liên quan đến các câu hỏi gần như là về tất 
cả mọi thứ. 

1.3.3.  Kiến trúc hệ thống hỏi-đáp 
a. User Interface - Giao diện người dùng 
b. Question Analyzer – Phân tích câu hỏi 
c. Data Retrieval – Tìm kiếm dữ liệu 

d. Answer Extraction – Rút trích câu trả lời 
e. Ranking – Chiến lược xếp hạng 

f. Answer Verification – Xác minh câu trả lời 
1.3.4.  Hệ thống hỏi-đáp tiếng Việt 
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CHƯƠNG 2 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHỤC VỤ 

THANH NIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
 

2.1. TÌM HIỂU CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ THANH NIÊN 
LÀM KINH KẾ HIỆN NAY 

2.1.1. Giới thiệu chung 

2.1.2. Những yếu tố chính của một hệ thống phục vụ thanh 
niên phát triển kinh tế 

Với mục đích xây dựng một hệ thống phục vụ thanh niên phát 
triển kinh tế chúng tôi xây dựng ontology đầy đủ về nuôi tôm trên cát 
và ứng dụng web ngữ nghĩa, chúng tôi đã phân loại và chọn lọc ra 
những yếu tố cơ bản nhất trong các vấn đề về nuôi tôm phục vụ 
thanh niên phát triển kinh tế. Việc phân loại ra những yếu tố cơ bản 
này có tác dụng rất lớn trong việc tổ chức cơ sở dữ liệu làm nền tảng 
cho việc phát triển hệ thống tìm kiếm theo ngữ nghĩa. 

2.1.3.  Các hệ thống phục vụ thanh niên trên thế giới 

a.  Cổng thông tin youtheconomicopportunities.org 

b.  Hệ thống youtheconomy.co.za   

c. Website của chương trình đào tạo và tài trợ để thúc đấy sự 
phát triển trong nông nghiệp SARE 

d. Website tìm kiếm theo ngữ nghĩa nổi tiếng Wolframalpha 

e. Các website và hệ thống phục vụ cho Thanh niên phát 
triển kinh tế 
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2.2. THỰC TRẠNG VỀ NUÔI TÔM TRÊN CÁT TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG 

2.2.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 
2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh tế của thanh niên huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
2.2.3. Thực trạng về nuôi tôm trên cát tại Quảng Trạch, 

Quảng Bình 
2.3. Ý TƯỞNG VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG  

2.3.1. Ý tưởng xây dựng hệ thống phục vụ thanh niên làm 
kinh tế 
 - Xây dựng nên một hệ thống chuyên sâu và đầy đủ nhất 
chứa đựng tất cả các nội dung, kiến thức về vấn đề nuôi tôm trên cát 
tại huyện Quảng Trạch. 
 - Hệ thống sẽ ứng dụng công nghệ web ngữ nghĩa, nhằm tạo 
điều kiện cho người sử dụng dễ dàng tìm kiếm với lượng thông tin lớn. 
 - Hệ thống sẽ có chế độ tra cứa thông minh, tự động thu thập 
thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (từ các website, văn bản file pdf, 
file word v.v...) 
 - Sau khi thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, hệ 
thống có khả năng tự động tổ chức dữ liệu một cách logic nhất. 
 - Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng xếp hạng câu hỏi thông 
minh, nếu như xuất hiện câu hỏi nào mà hệ thống chưa có dữ liệu, 
các robot thu thập thông tin sẽ ưu tiên tìm kiếm câu hỏi mới đó trước 
một cách hoàn toàn tự động. 
 - Hệ thống cho phép người sử dụng có thể chia sẻ, đăng tải, 
hỏi về những vấn đề mà họ quan tâm bằng nhiều hình thức khác 
nhau. 
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 - Hệ thống sẽ là diễn đàn trao đổi, học hỏi tất cả những vấn 
đề liên quan đến nuôi tôm trên cát tại huyện Quảng Trạch, ngoài ra 
cập nhật thêm các mô hình nuôi tôm trên cát có hiệu quả và mang lại 
thu nhập cao trong cả nước để thanh niên tham khảo. 
 - Hệ thống hoạt động nhằm tư vấn cho thanh niên và người 
nuôi tôm những kiến thức cần thiết, các vấn đề liên quan như kỷ 
thuật nuôi, cách phòng và trị bệnh cho tôm như thế nào? chế độ ăn 
như thế nào để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cho tôm phát triển 
nhanh chóng. Từ các thông tin tư vấn người nuôi tôm càng ngày sẽ 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế và vận dụng vào nuôi tôm. 

2.3.2. Phân tích khả năng ứng dụng web ngữ nghĩa  
a. Đặt vấn đề 
b. Phân tích vấn đề 
2.3.3.  Giải pháp xây dựng ứng dụng 
Từ những khó khăn nêu trên, nhận thấy rằng, nếu chọn giải 

pháp xây dựng website này với công nghệ web 2.0 và cơ sở dữ liệu 
quan hệ thì rất khó. Giải pháp đưa ra là sử dụng công nghệ web ngữ 
nghĩa để giải quyết bài toán hiệu quả hơn. Với một website ứng dụng 
web ngữ nghĩa, con người có thể đọc và hơn thế, máy tính cũng có 
thể hiểu được thông tin. 

Web ngữ nghĩa lưu trữ dữ liệu dưới định dạng RDF, đòi hỏi 
các bảng phải được chia nhỏ theo đúng cấu trúc bộ ba. Sự lưu trữ này 
có ưu thế hơn so với lưu trữ dữ liệu truyền thống như: 

Tổ chức dữ liệu đơn giản, đồng nhất nên thông tin được dễ 
dàng thêm bớt, chỉnh sửa.  

Cấu trúc bộ ba của RDF giúp cho thông tin dễ truy xuất bởi 
các hệ thống suy luận, tìm kiếm ngữ nghĩa. Cũng nhờ vậy mà những 
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bộ xử lí RDF có thể suy luận ra những thông tin mới không có trong 
hệ dữ liệu. 

Bên cạnh đó, web ngữ nghĩa với mô hình dữ liệu thông minh 
(lưu trữ dữ liệu dưới dạng thông tin mà máy có thể hiểu được) đã 
giúp việc tìm kiếm được nhanh hơn đồng thời hỗ trợ sử dụng truy 
xuất thông tin chất lượng hơn. 

Việc tìm kiếm, đánh giá, xử lí, tích hợp thông tin có thể tiến 
hành một cách tự động. Web ngữ nghĩa sẽ định nghĩa các khái niệm và 
bổ sung các quan hệ dưới dạng máy tính có thể hiểu được. Máy tính có 
thể  xác định một thực thể  thuộc lớp hay thuộc tính cụ  thể  nào dựa 
trên ngữ cảnh chứa nó. Có thể tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác 
nhau, biết so sánh các thông tin với nhau, kết hợp các thông tin đã 
được mô tả và giàu ngữ nghĩa với bất kì nguồn dữ liệu nào.  

Dựa vào các luật suy diễn trên cơ sở tri thức về các thực thể, 
máy tính có khả năng sinh ra những kết luận mới. Ứng dụng web 
ngữ nghĩa có thể sẽ trả lời chính xác những câu hỏi dạng như: “cho 
biết các triệu chứng của bệnh đầu vàng ở tôm sú ?”  

a. Ontology 

b. Giao diện web 
2.3.4. Xây dựng chức năng của hệ thống  
Chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng hệ thống phục vụ thanh niên 

làm kinh tế với các chức năng nổi bật sau : 
Hệ thống sẽ có kho dữ liệu về văn bản lớn nhất, đầy đủ nhất 

về nội dung xây dựng và phát triển kinh tế tập trung vào lĩnh vực 
nuôi tôm trên cát  huyện Quảng Trạch. 

Hệ thống sẽ ứng dụng công nghệ web ngữ nghĩa, nhằm tạo 
điều kiện cho người sử dụng dễ dàng tìm kiếm với lượng thông tin 
quá lớn. 
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 Hệ thống sẽ có chế độ tra cứu thông minh, tự động thu thập 
thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và tự động tổ chức dữ liệu. 
 Hệ thống sẽ là diễn đàn tương tác thông minh giữa người 
dùng với nhau. Người sử dụng có thể thảo luận, trao đổi hoặc cung 
cấp thông tin qua lại với nhau. 

2.3.5.  Mô tả hệ thống 
2.4. ĐỀ XUÂT MÔ HÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

Hệ thống trợ giúp người nuôi tôm trên cát được thể hiện theo 
sơ đồ sau: 

 
Hình 2.1. Mô hình kế hệ thống nuôi tôm trên cát 

2.4.1. Xác định nguồn, thu thập dữ liệu  
2.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu 
Từ kho dữ liệu thô tiến hành các bước xữ lý trên cơ sở dữ liệu 

để thành một kho dữ liệu hoàn chỉnh trên cơ sở đó tiên hành xây 
dựng ontology về nuôi tôm trên cát. 

Thu thập 
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2.4.3.  Xây dựng ontology  
Ontology: Trong luận văn được xây dựng dựa trên phần mềm 

Protégé, cung cấp khả năng biểu diễn ngữ nghĩa mềm dẻo cho tài 
nguyên web và có khả năng hỗ trợ lập luận. Đối với ontology nuôi 
tôm trên cát chủ yếu có 7 lớp chính cơ bản như sau: 

- Phân_Loại_Tôm: Class mô tả các loại tôm áp dụng cho mô 
hình nuôi tôm trên cát. 

- Cở_Sở_Bán_Thức_Ăn: Class mô tả về các cơ sở bán thức ăn 
nuôi tôm trên cát. 

- Tổ_Chức_Nuôi_Tôm: Class mô tả cách tổ chức nuôi tôm trên cát  
- Luật_Nuôi_Tôm: Class mô tả về các quy định liên quan đến 

vấn đề nuôi tôm trên cát do Luật quy định. 
- Vùng_Nuôi_Tôm: Class mô tả về môi trường và các yếu tố 

xung quanh đảm bảo cho việc nuôi tôm trên cát. 
- Tiêu_Thụ: Class mô tả giai đoạn tiêu thụ sau khi thu hoạch 

mùa vụ nuôi tôm trên cát. 
- Cơ_Quan_Tư_Vấn: Class mô tả về các cơ quan chức năng 

trong việc tư vấn cho mọi người về kiến thức nuôi tôm trên cát. 
- Vay_Vốn: Class mô tả việc tư vấn cho người nuôi tôm về 

vay vốn để tạo nguồn vốn ban đầu đây là một trong những yếu tố rất 
quan trọng đảm bảo cho công tác tổ chức nuôi tôm. 

- Bệnh_Tôm: Class mô tả nguyên nhân gây bệnh của tôm từ 
đó có cách phòng và trị bệnh phù hợp, đây là bước đặc biệt quan 
trọng quyết định đến sản lượng mùa vụ tôm. 

- Kỷ_Thuật_Nuôi_Tôm: Class mô tả kỷ thuật nuôi tôm từ giai 
đoạn tôm giống đến giai đoạn thu hoạch. 

- Tôm_Giống: Class mô tả về các loại giống tôm bao gồm các 
cơ sở kinh doanh giống tôm đạt chất lượng trong và ngoài nước. 
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2.4.4.  Khai thác của hệ thống 
Ứng dụng được viết trên nền web nên tất cả việc quản lý cập 

nhật, hiệu chỉnh thông tin của người quản trị cũng như việc truy xuất 
và tìm kiếm dữ liệu của người dùng đầu cuối đều thông qua mạng 
Internet. Ở đây người duyệt web đóng vai trò trung gian theo sơ đồ 
xử lý sau  

2.4.5.  Xây dựng hồ sơ người nuôi tôm  
Đây là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng hệ thống; từ 

mạng lưới người nuôi tôm trên địa bàn huyện chúng ta tiến hành thu 
thập thông tin và xây dựng thành kho cơ sở dữ liệu về người nuôi 
tôm, đây là quá trình mất khá nhiều thời gian trong quá trình xây 
dựng hệ thống. 

2.4.6.  Xây dựng ontology  
Đây là bước quan trọng nhất của quá trình xây dựng hệ thống, 

trên cơ sở nguồn tài liệu, văn bản về nuôi tôm trên cát được lưu trữ ở 
nhiều cơ quan khác nhau, chúng tôi tiến hành thu thập, phân loại sau 
đó qua bước đầu tiên gọi là tiền xử lý ở bước này từ việc thu thập ta 
có kho dữ liệu thô qua bước tiền xữ lý, sau đó sẽ tiến hành cập nhật 
vào ontology công đoạn này rất quan trọng được các chuyên gia về 
xây dựng ontology thực hiện. 

2.4.7 Xây dựng mô hình tư vấn cho người nuôi tôm 
Đây là giai đoạn xây dựng hệ thống tư vấn, thông qua mô hình 

người nuôi tôm được tư vấn sẽ làm tăng vòng đời kinh nghiệm của 
mình lên, có đầy đủ kiến thức để đảm bảo cho quá trình nuôi tôm 
chất lượng và cho năng suất cao. 
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CHƯƠNG 3  
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

 

3.1. CÔNG CỤ, MÔI TRƯỜNG, THƯ VIỆN VÀ NGÔN NGỮ 
3.1.1. Sử dụng Protégé xây dựng ontology 
a. Đặc điểm của Protégé  

b. Protégé sử dụng giao diện đồ họa 
c. Protégé phát triển để tích hợp các công cụ  
3.1.2 Thư viện SemWeb  
a. Giấy phép 

b. Đặc điểm của SemWeb 
3.1.3. Giao diện lập trình ứng dụng OwlDotNetApi 
3.1.4. Hệ truy vấn SPARQL 
SPARQL là một ngôn ngữ để truy cập thông tin từ các đồ thị 

RDF . SPARQL cung cấp các tính năng sau: trích thông tin trong các 
dạng của URI, các nút trống hay giá trị nguyên thủy hoặc các kiểu 
được định nghĩa từ các giá trị nguyên thủy, trích thông tin từ các đồ 
thị con và xây dựng một đồ thị RDF mới dựa trên thông tin trong đồ 
thị truy vấn. 

a. Cú pháp của câu truy vấn: 
b. Tạo một câu truy vấn đơn giản 
c. Blank node 
3.1.5 Môi trường và thư viện phát triển ứng ụng cho 

semantic web 
3.2.  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG  

3.2.1. Các giai đoạn xây dựng hệ thống 
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3.3. CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG  
3.3.1. Biểu đồ ca sử dụng 

 
Hình 3.1. Biểu đồ Ca sử dụng 

3.3.2.  Đặc tả sử dụng 
a Login 
b. Logout 
c. Import thông tin từ website 
d. Import thông tin bằng tay 
e. Xem thông tin 
f. Cập nhật thông tin 
g. Xóa thông tin 
h. Tìm kiếm thông tin 

3.4. THIẾT KẾ ONTOLOGY 
3.4.1. Các bước xây dựng ontology 
Bước 1: Xác định miền quan tâm và phạm vi của ontology

 Tương tự như các công đoạn đặc tả khác, đặc tả ontology 
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cũng bắt đầu bằng việc trả lời các câu hỏi mang tính phân tích để xác 
định chính xác các yêu cầu. Những câu hỏi thường dùng là: 

Bước 2: Xem xét việc kế thừa các ontology có sẵn 
          Bước 3: Liệt kê các thuật  ngữ quan trọng trong ontology 

Bước 4: Xây dựng các lớp và cấu trúc lớp phân cấp 
Bước 5: Định nghĩa các thuộc tính và quan hệ cho lớp 
Bước 6: Định nghĩa các ràng buộc về thuộc tính và quan hệ 

của lớp 
Bước 7: Tạo các thực thể cho lớp 
3.4.2.  Thiết kế mô hình dữ liệu ontology 
Bước 1: Xác định miền quan tâm và phạm vi của ontology 
Miền quan tâm của ontology : Văn bản tài liệu liên quan đến 

vấn đề nuôi tôm trên cát 
Phục vụ mục đích: trợ giúp thanh niên tìm kiếm thông tin về 

mô hình nuôi tôm trên cát tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 
và trên cả nước 

Phục vụ đối tượng: là thanh niên đã tốt nghiệp THCS trở lên 
có thể sự dụng internet và những người có nhu cầu tìm hiểu về phát 
triển kinh tế bằng mô hình nuôi tôm trên cát tại huyện Quảng Trạch. 

Phạm vi của ontology: các văn bản  về nuôi tôm trên cát tại 
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Bước 2: Xem xét việc kế thừa các ontology có sẵn 
Đối với ontology về mô hình nuôi tôm trên cát hiện tại, không 

có sự thừa kế từ các ontology có sẵn. 
Bước 3: Liệt kê các thuật  ngữ quan trọng trong ontology nuôi tôm 
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Gồm có các lớp cơ bản như sau: Phân_Loại_Tôm, 
Cở_Sở_Bán_Thức_Ăn, Tổ_Chức_Nuôi_Tôm, Luật_Nuôi_Tôm, 
Vùng_Nuôi_Tôm, Tiêu_Thụ, Cở_Quan_Tư_Vấn, Vay_Vốn, 
Bệnh_Tôm, Kỷ_Thuật_Nuôi_Tôm, Tôm_Giống. 

Bước 4: Xây dựng các lớp và cấu trúc lớp phân cấp 
Với bài toán ta sẽ xây dựng một ontology định nghĩa các vấn 

đề về nuôi tôm trên cát tại có 7 class chính ( như trình bày ở mục 
3.6.4) 

Bước 5 + 6: Định nghĩa các thuộc tính và quan hệ cho lớp, 
định nghĩa các ràng buộc về thuộc tính và quan hệ của lớp 

Chúng ta có sơ đồ tổng quát thể hiện liên kết giữa các class 
trong ontology như sau : 

 
Hình 3.2. Sơ đồ mô tả tổng quát ontology 

Bước 7: Tạo các thực thể cho lớp 
Để xây dựng thực thể cho các lớp, chung tôi sử dụng công cụ 

Protégé. 
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3.5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, TRÍCH RÚT THUỘC TÍNH 
TỰ ĐỘNG 

Hệ thống phục vụ Thanh niên làm kinh tế tại huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình sử dụng phương pháp trích rút ontology từ 
WWW của nhóm tác giả Du C.Timon, Li Feng và King Irwin. 
Phương pháp được nhóm tác giả đề nghị gồm 6 bước chính: Chuẩn 
bị, Biến đổi, Gom cụm, Nhận diện, Liên kết và Tinh chỉnh  

3.6. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 
3.6.1. Trang chủ hệ thống 
3.6.2. Màn hình hiển thị tất cả kết quả tìm kiếm 
3.6.3. Màn hình hiển thị văn bản chính xác 
3.6.4. Màn hình hiển thị thông tin chi tiết các thành phần 

có liên quan 
3.6.5. Màn hình hiển thị thông tin tác giả 
3.6.6. Đánh giá chương trình thử nghiệm 
Dựa trên ontology đã xây dựng, website đã có thể cho phép 

người dùng tìm kiếm các nội dung cần tư vấn về nuôi tôm trên cát. 
Sử dụng ngôn ngữ truy vấn SPARQL truy vấn dữ liệu. Việc truy vấn 
này không tìm theo dữ liệu thuần túy, mà dựa trên dữ liệu có nghĩa, 
theo các element được định nghĩa trong RDF trước đó. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 
Kết quả đạt được của luận văn 
Việc nghiên cứu, ứng dụng web ngữ nghĩa để xây dựng 

website phục vụ thanh niên phát triển kinh tế mô hình nuôi tôm trên 
cát tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã thu được những kết quả 
ban đầu, đáng khích lệ. 

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này đã nêu được những nét đặc 
trưng, ưu thế của web ngữ nghĩa. Bên cạnh đó, dựa trên việc tìm hiểu 
những ngôn ngữ, công cụ hỗ trợ lập trình web ngữ nghĩa, luận văn đã 
đưa ra được một ontology nuôi tôm trên cát cơ bản hoàn chỉnh đối 
với lượng kiến thức mà thanh niên và người nuôi tôm cần được tư 
vấn, xây dựng được một website tìm kiếm các lĩnh vực tư vấn theo 
chuẩn web ngữ nghĩa 

Đối với kết quả thực nghiệm với hệ thống tra cứu thông tin 
cần tư vấn, ứng dụng cho phép người dùng có thể tìm kiếm văn bản 
ở mức cơ bản hoặc tìm kiếm nâng cao hoặc cũng có thể đưa ra những 
gợi ý cho người dùng khi có nhiều kết quả trùng nhau. 

Với việc sử dụng hệ truy vấn SPARQL, việc truy vấn dữ liệu 
sẽ không tìm theo dữ liệu thuần túy, mà dựa trên dữ liệu có nghĩa, 
theo các element được định nghĩa trong RDF trước đó. 

Hạn chế của hệ thống 
Bên cạnh thành công đạt được thì nghiên cứu vẫn còn những 

hạn chế, đó là ontology chỉ ở mức độ nhỏ, chưa thật sự lớn và phong 
phú. Ta cần phải có được dữ liệu ontology đầy đủ để đánh giá mức 
độ xử lý tìm kiếm chính xác cũng như mức độ đáp ứng được bao 
nhiêu người dùng truy cập ứng dụng cùng một lúc.  
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Ngoài ra, còn chưa có sự kết nối giữa dữ liệu được trích rút từ 
WWW và dữ liệu trong ontology. Chức năng trích rút thuộc tính tự 
động này còn đang được nghiên cứu và có nhiều điểm chưa thống 
nhất trong các nghiên cứu khác nhau trên thế giới. Bên cạnh đó, việc 
cài đặt vẫn ở máy local, chưa triển khai lên một server trên Internet. 

 Hướng phát triển của luận văn 
 Trong tương lai luận văn này có thể tiếp tục phát triển ứng 

dụng được vào thực tiễn. Để đạt được mục đích này cần phải xây 
dựng hệ thống bóc tách thông tin tự động, một chương trình sẽ tự 
động dò tìm các trang web trên mạng và tiến hành bóc tách theo các 
thuật toán rẽ nhánh thông minh. 

  Mở rộng phạm vi của ontology ra cả nước để xây dựng 
website phục vụ cho người nuôi tôm chung cho cả nước. Triển khai 
ứng dụng thực tế trên internet, phát triển website trở thành một diễn 
đàn có thể cho phép người sử dụng có thể trao đổi kinh nghiệm về 
nuôi tôm. 

 Trên đây là toàn bộ nghiên cứu về lý thuyết và ứng dụng 
web ngữ nghĩa để xây dựng hệ thống phục vụ thanh niên huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phát triển kinh tế bằng mô hình 
nuôi tôm trên cát. 
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