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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 
Hiện nay, chúng ta ñang sống trong thời ñại của cuộc cách mạng 

khoa học - kỹ thuật, các công nghệ mới ra ñời ñã tạo ra cơ sở cho sự phát 

triển của xã hội, nâng cao ñời sống của con người. Để theo kịp sự phát triển 

của khoa học công nghệ, hoà nhập ñược với nền kinh tế tri thức trong thế 

kỷ XXI thì sự nghiệp giáo dục cũng phải ñổi mới nhằm tạo ra những con 

người mới không những có ñủ trình ñộ kiến thức phổ thông cơ bản mà còn 

phải năng ñộng, giàu tính sáng tạo, ñộc lập tự chủ. Với yêu cầu ñó, ngành 

giáo dục nước ta phải ñổi mới toàn diện về: mục tiêu giáo dục, chương 

trình sách giáo khoa, ñội ngũ giáo viên, phương tiện dạy học ñặc biệt là 

phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học (PPDH) là một thành tố hết 

sức quan trọng của quá trình dạy học. Khi ñã xác ñịnh ñược mục ñích, nội 

dung chương trình dạy học thì phương pháp dạy - học của thầy và trò sẽ 

quyết ñịnh chất lượng của quá trình dạy học [5]. 

  Vấn ñề ñổi mới PPDH, sử dụng phương pháp trực quan, tiết dạy, giờ 

dạy phải sử dụng các phương tiện, ñồ dùng dạy học giúp học sinh nhanh 

hiểu bài hơn. Phương pháp và công nghệ dạy - học mới là bên cạnh các 

phương pháp và công cụ truyền thống như: bài giảng, giáo án, sách giáo 

khoa, giáo trình, bài tập...còn có các công nghệ mới như phim chiếu, ñèn 

chiếu Overhead, phần mềm hỗ trợ dạy và học, phần mềm kiểm tra trắc 

nghiệm trên máy, trao ñổi, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet...Với sự 

phát triển của Internet, con người ñược thừa hưởng một kho tài liệu khổng 

lồ của nhân loại với vô số tri thức từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ 

Internet, con người có thể tìm kiếm ñược các thông tin mà họ cần bằng 

cách sử dụng các công cụ tìm kiếm thông dụng hiện nay như: Google, 

Yahoo,... Các công cụ tìm kiếm này ñã giúp cho người dùng tìm kiếm 

thông tin ñược nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên các hệ thống tìm kiếm 

thông tin hiện nay chỉ có thể cung cấp các tài liệu liên quan và chúng ta 

phải tự tìm trong ñó câu trả lời cho nhu cầu thông tin của mình, còn các hệ 
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thống hỏi ñáp lại có thể cho ta câu trả lời ở dạng ngắn gọn, súc tích chứ 

không phải một tập tài liệu. Hệ thống hỏi-ñáp hỗ trợ trả lời nhiều loại câu 

hỏi khác nhau như câu hỏi về sự vật, sự kiện, ñịnh nghĩa, danh sách, quá 

trình, cách thức, lý do… trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, các hệ 

thống hỏi-ñáp tự ñộng phục vụ nhu cầu dạy, học trong lĩnh vực giáo dục 

chưa ñáp ứng ñược nhu cầu giảng dạy và học tập của học sinh nên việc xây 

dựng một hệ thống hỏi ñáp trong lĩnh vực giáo dục là việc làm có ý nghĩa 

và thiết thực.  

  Tận dụng sự phát triển của môi trường Internet, hiện nay việc học 

tập, nghiên cứu có thể ñược thực hiện ở nhà thông qua máy tính có nối 

mạng. Ở các cấp học nhà trường ñã ñẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả 

các môn học. Vật lý là môn học nền tảng cho sự phát triển của các ngành 

khoa học kỹ thuật, Vật lý là một trong các môn học ứng dụng CNTT sớm 

và rộng rãi nhất, nhưng việc ứng dụng chỉ mới dừng lại ở việc sử dụng các 

phần mềm trong soạn các bài giảng của giáo viên, tìm kiếm các tài liệu từ 

internet...nên việc dạy - học Vật lý tại các trường Trung học Phổ Thông 

(THPT) vẫn gặp rất nhiều khó khăn làm cho kết quả học tập chưa cao. Qua 

thống kê kết quả học tập môn Vật lý khối 12, HK I năm học 2007-2008 

trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước ta nhận thấy trong tổng số 

477 học sinh khối lớp 12, có 33 học sinh ñạt loại giỏi từ 8,0 ñến 10,0 chiếm 

6,9%, có 70 học sinh ñạt loại khá từ 6,5 ñến dưới 8,0 chiếm 15%, có 147 

học sinh ñạt loại trung bình từ 5,0 ñến dưới 6,5 chiếm 31%, loại yếu từ 2,0 

ñến dưới 5,0 gồm  206 học sinh chiếm 43,2%, loại kém là những học sinh 

có ñiểm học tập dưới 2,0 gồm 21 học sinh chiếm 4,4%. Như vậy số lượng 

học sinh ñạt từ trung bình trở lên chiếm tỉ lệ thấp, số lượng học sinh yếu, 

kém rất cao chiếm 47,4%.  

 Nếu xây dựng ñược một hệ thống hỏi ñáp có chất lượng tốt sẽ làm 

giảm thiểu ñược những khó khăn hiện nay mà học sinh, giáo viên ñang gặp 

phải, ứng dụng ñược phương tiện dạy học mới, hiện ñại và có thể tạo ra 

hứng thú học tập của học sinh từ ñó nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

Vật lý trong nhà trường.      
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 Xuất phát từ những phân tích và quan sát trên, luận văn tiến hành 

nghiên cứu ñề tài: “ Tìm hiểu công nghệ tri thức, xây dựng hệ thống hỏi 
ñáp phục vụ giảng dạy môn Vật lý trường THPT”, nhằm góp phần phát 

triển phương pháp luận phục vụ việc dạy, học môn Vật lý, tạo môi trường 

hỏi ñáp giữa thầy và trò làm tăng tính tương tác, tính sư phạm giúp việc 

dạy và học Vật lý ñạt hiệu quả hơn.         
2. Mục tiêu và nhiệm vụ 
 Đề tài “Tìm hiểu công nghệ tri thức, xây dựng hệ thống hỏi ñáp 

phục vụ giảng dạy môn Vật lý trường THPT” ñược xây dựng nhằm tạo ra 

kho tri thức có chiều sâu ñể hỗ trợ tốt cho việc dạy - học của giáo viên và 

học sinh dựa vào sự chia sẻ tri thức từ các chuyên gia, các giáo viên chuyên 

ngành... Từ ñó giúp cho việc dạy học môn Vật lý ở các trường THPT thuận 

lợi và hiệu quả hơn.  

� Mục tiêu của ñề tài: 
Tìm phương pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy, học môn vật lý 

trường THPT.  

Bổ sung thêm cơ sở lí luận về việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác dạy - học góp phần ñổi mới phương pháp dạy học. 

� Nhiệm vụ của ñề tài: 
Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về các hệ thống hỏi ñáp, cơ sở tri thức, 

hoạt ñộng của các hệ thống hỏi ñáp trong tiến trình xây dựng hệ thống. 

Triển khai xây dựng ứng dụng tạo môi trường tương tác hỗ trợ trong 

việc dạy và học môn vật lý. 

Đánh giá kết quả thực hiện theo tiêu chí ñã cho 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 Đề tài tập trung nghiên cứu và tìm hiểu các vấn ñề cụ thể sau: 

 Các hoạt ñộng dạy và học có ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông 

 Tìm hiểu tình hình dạy học môn vật lý cấp trung học phổ thông 

 Hoạt ñộng của hệ thống hỏi ñáp, cơ sở tri thức và nội dung hỏi ñáp 

về “Dao ñộng cơ học” trong chương trình Vật Lý 12 
4. Phương pháp nghiên cứu  
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Đề tài này sẽ kết hợp hai phương pháp nghiên cứu, ñó là: 

� Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 
 Thu thập, tìm hiểu, phân tích các tài liệu, ngôn ngữ, công nghệ liên 

quan, kinh nghiệm, tri thức từ các chuyên gia, bài viết, thảo luận... 

Tổng hợp các tài liệu 

Phân tích, triển khai xây dựng kho dữ liệu cho hệ thống 

� Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: 
Phân tích yêu cầu thực tế của hoạt ñộng dạy - học, xây dựng các 

bước phân tích hệ thống ñể hỗ trợ việc lập trình, xây dựng ứng dụng. 

Xây dựng dữ liệu và hệ thống thông tin dựa trên những kinh nghiệm 

của các chuyên gia trong lĩnh vực vật lý 

Kiểm thử, ñưa ra nhận xét và ñánh giá kết quả 

5. Kết quả dự kiến 
Tìm hiểu nắm rõ lý thuyết về hệ thống hỏi ñáp, công nghệ tri thức 

Phân tích và nắm ñược tình hình dạy - học Vật lý ở các trường 

THPT hiện nay. 

Đề ra giải pháp và lựa chọn nội dung môn học thiết thực trong việc 

xây dựng hệ thống. 

Xây dựng hệ thống hỏi ñáp ứng dụng tại trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng - Tiên Phước - Quảng Nam. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 
� Ý nghĩa khoa học 

Hiểu về cách tổ chức và khai thác dữ liệu trong công nghệ tri thức 

Có sự hiểu biết về tính tương tác và tính sư phạm trong các hoạt 

ñộng dạy và học. 

� Ý nghĩa thực tiễn 
Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên, 

học sinh khi dạy, học chương dao ñộng cơ học môn Vật Lý 12.  

Tạo ra giao diện khai thác dễ dàng và hiệu quả thông qua hệ thống 

chức năng.  

Cung cấp môi trường tương tác giữa giáo viên và học sinh giúp học 

sinh học tốt hơn. 
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7. Bố cục của luận văn 
 Luận văn ngoài phần mở ñầu và phần kết luận còn có các chương 

sau: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết 

Trong nội dung chương 1, luận văn sẽ tiến hành tìm hiểu lý thuyết 

tổng quan về tri thức bao gồm các nội dung: khái niệm về tri thức, phân 

loại tri thức, cách quản lý và biểu diễn tri thức cụ thể sẽ ñi vào tìm hiểu 

cách biểu diễn tri thức bằng luật. Ngoài ra luận văn sẽ ñi vào tìm hiểu về hệ 

thống hỏi ñáp: phân loại hệ thống hỏi ñáp, các bước khi xây dựng một hệ 

thống hỏi ñáp, những ñiểm cần lưu ý khi xây dựng hệ thống hỏi ñáp... 

Chương 2: Tình hình dạy và học môn Vật lý trong các trường 

THPT 

Tìm hiểu thực trạng hoạt ñộng dạy học ở các trường THPT, các hoạt 

ñộng cải cách, ñổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, chương trình 

sách giáo khoa.... 

Bên cạnh ñó luận văn sẽ tìm hiểu những khó khăn khi dạy-học môn 

Vật lý trong các trường THPT hiện nay, từ ñó ñưa ra giải pháp hỗ trợ giúp 

việc dạy-học Vật lý hiệu quả hơn. 

Chương 3: Xây dựng hệ thống hỏi ñáp và ñánh giá 

Chương này tiến hành phân tích, thiết kế các chức năng, cài ñặt và 

ñánh giá hệ thống hỏi ñáp giảng dạy Vật lý. 

Triển khai, xây dựng, ứng dụng hệ thống hỏi ñáp hỗ trợ giảng dạy 

Vật lý tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước - Quảng Nam. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SƠ LÝ THUY ẾT 
1.1. Tìm hiểu về tri th ức 
1.1.1. Khái niệm tri thức 

Tri thức là nhận thức và hiểu biết về một sự việc, sự vật hay thông 

tin ñược thu thập ở dạng kinh nghiệm, học tập hay thông qua những suy 

luận, suy ngẫm. Tri thức là sự ñánh giá về việc sở hữu, xâu chuỗi những 

chi tiết liên quan ñến một vấn ñề mà nếu ñể riêng lẻ chúng sẽ ít có giá trị 

hơn. 

Tri thức là cái mà con người cần ñể xử lý tình huống, áp dụng vào 

công việc hàng ngày. Tất cả mọi người ñều tìm kiếm tri thức, nhưng mỗi 

người quan tâm ñến một lĩnh vực, một khía cạnh khác nhau. Trình ñộ mỗi 

người khác nhau cũng làm cho việc tiếp nhận tri thức khác nhau. 

Cơ sở tri thức còn ñược gọi là bộ nhớ sản xuất (production memory) 

trong hệ chuyên gia. Trong một cơ sở tri thức, người ta thường phân biệt 

hai loại tri thức là tri thức phán ñoán và tri thức thực hành. 

1.1.2. Phân loại tri thức 
1.1.3. Quản lý tri thức 
1.1.4. Biểu diễn tri thức 
1.1.5. Xử lý tri thức 

  Xử lý tri thức bao gồm toàn bộ các kỹ thuật, ñịnh hướng việc tạo 

dựng các hệ thống dùng ñể giải quyết các bài toán có sử dụng tri thức, có 3 

kỹ thuật cơ bản trong xử lý tri thức là suy diễn, tổng hợp và chuyển ñổi tri 

thức. 

Suy diễn tri thức 

Tổng hợp tri thức 

Chuyển ñổi tri thức 

1.2. Tìm hiểu về hệ thống hỏi ñáp  
1.2.1. Đặc ñiểm hệ thống hỏi ñáp 

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm thông tin của con người ngày càng tăng, 

nhiều hệ thống tìm kiếm thông tin ra ñời nhằm ñáp ứng nhu cầu tìm kiếm 

của con người. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế, hệ thống hỏi ñáp ra ñời 

nhằm ñáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của con người, hệ thống hỏi ñáp 
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ñứng thứ hai trong sự lựa chọn của người dùng sau hệ thống trích chọn 

thông tin của người dùng. Hệ thống trích chọn thông tin nhận ñầu vào là 

các từ khóa và trả về tập các tài liệu liên quan (có chứa các từ khóa ñó). Kết 

quả mà hệ thống trích chọn thông tin (máy tìm kiếm) trả lại cho người dùng 

là rất lớn, có thể lên ñến hàng nghìn trang web mà phần nhiều không chứa 

thông tin người dùng mong muốn. Trong khi ñó, hệ thống hỏi  ñáp nhận  

ñầu vào là câu hỏi của người dùng, trả lại các ñoạn văn bản ngắn chứa câu 

trả lời trực tiếp cho câu hỏi. 

1.2.2. Phân loại hệ thống hỏi ñáp  
Có nhiều cách khác nhau ñể phân loại một hệ thống hỏi ñáp, việc 

phân loại hệ thống hỏi ñáp dựa trên các tiêu chí như: phân loại theo miền 

ứng dụng, phân loại theo khả năng trả lời câu hỏi, phân loại theo cách tiếp 

cận giải quyết bài toán…  

 Phân loại theo miền ứng dụng (domain)  

 Phân loại theo khả năng trả lời câu hỏi   

 Phân loại theo hướng tiếp cận 

1.2.3.  Các bước chung của hệ thống hỏi ñáp 
Các hệ thống hỏi ñáp hiện nay có kiến trúc rất ña dạng, tuy nhiên 

chúng ñều bao gồm các bước: 

Bước 1: Phân tích câu hỏi: Bước phân tích câu hỏi tạo truy vấn cho 

bước trích chọn tài liệu liên quan và tìm ra những thông tin hữu ích cho 

bước trích xuất câu trả lời  

Bước 2: Trích chọn tài liệu liên quan: Bước này sử dụng câu truy 

vấn ñược tạo ra ở bước phân tích câu hỏi ñể tìm các tài liệu liên quan ñến 

câu hỏi.  

Bước 3: Trích xuất câu trả lời: Bước này phân tích tập tài liệu trả về 

từ bước 2 và sử dụng các thông tin hữu ích do bước phân tích câu hỏi cung 

cấp ñể ñưa ra câu trả lời chính xác nhất.  
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Hinh 1.1: Các bước chung của hệ thống hỏi ñáp 
  

1.2.4. Các hệ thống hỏi ñáp ñã xây dựng   

1.3. Những ñiểm cần lưu ý khi xây dựng hệ thống hỏi ñáp  

1.4. Tổng kết chương  
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CHƯƠNG 2 
TÌNH HÌNH D ẠY VÀ HỌC MÔN VẬT LÍ TR ƯỜNG  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
2.1. Giới thi ệu 
2.2. Thực trạng về dạy và học hiện nay 
2.2.1. Xu thế ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông  
2.2.1.1. Xu thế ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới  

2.2.1.2. Xu thế ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam 

2.2.2. Thực trạng giáo dục phổ thông nước ta 
Hiện nay việc dạy – học trong các trường ở bậc học THPT nước ta 

bên cạnh những mặt ñã làm ñược vẫn còn một vài hạn chế, khắc phục ñược 

những hạn chế sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy – học ở các trường 

THPT trong cả nước, giáo dục ñạo ñức, kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ, 

những chủ nhân tương lai của ñất nước. 

Ưu ñiểm: 

� Hoàn chỉnh hệ thống chương trình và sách giáo khoa 

� Đảm bảo ñội ngũ giáo viên ñể giảng dạy 

� Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học 

� Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng ñào tạo 

Hạn chế: 

� Nội dung chương trình còn nặng nề, quá tải 

� Mặc dù có ñổi mới phương pháp dạy học nhưng phần lớn giáo viên 

vẫn áp dụng phương pháp dạy học truyền thống là chủ yếu 

� Chất lượng ñào tạo còn thấp 

� Việc ứng dụng CNTT vào hoạt ñộng dạy – học còn thấp, chưa 

ñồng ñều ở các nơi ñặc biệt là ở vùng núi, vùng khó khăn... 

2.2.3. Định hướng ñổi mới giáo dục 
Định hướng ñổi mới giáo dục ñề ra ở bậc học phổ thông nhằm khắc 

phục những hạn chế nêu trên, ñịnh hướng trong thời gian ñến sẽ ñổi mới hệ 

thống giáo dục gồm:  
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Đảm bảo ñược một hệ thống giáo dục toàn diện về nhiều mặt. Nội 

dung chương trình giáo dục phổ thông sẽ ñược giảm tải, tinh giản, thiết 

thực và cập nhật với sự phát triển của khoa học công nghệ. 

Coi trọng phương pháp dạy học, giúp học sinh biết cách tự học, tự 

hợp tác trong học tập; tích cực, chủ ñộng, sáng tạo. Đầu tư xây dựng hệ 

thống trang thiết bị, dụng cụ dạy học. 

Xây dựng hệ thống mạng máy tính tại mỗi trường tại các tỉnh, thành 

phố và của Bộ GD&ĐT. 

2.3. Phân tích về tình hình dạy và học môn vật lý trong nhà trường 
Vật lý là môn học cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật và công nghệ quan 

trọng. Những hiểu biết và nhận thức về Vật lý có giá trị to lớn trong ñời 

sống, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước [1]. 

Vật lý ñược giảng dạy ở tất cả các cấp học, từ lớp 5-12 và Đại học 

(những môn cơ bản hay chuyên ngành). Sau khi bộ môn Vật lý ñược ñưa 

vào giảng dạy trong các trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho 

việc dạy, học Vật lý của nhà trường ñược ñầu tư nhưng với số lượng còn 

hạn chế và chưa ñáp ứng ñược tốt nhu cầu dạy học của giáo viên và học tập 

của học sinh. 

2.4. Đặc ñiểm chương trình vật lý THPT (kh ối lớp 12) 
2.4.1. Nội dung chính 
2.4.2. Mục ñích yêu cầu môn học 

Mục tiêu chính của môn học nhằm cung cấp cho học sinh có ñược hệ 

thống kiến thức vật lý phổ thông, cơ bản phù hợp với những quan ñiểm hiện 

ñại bao gồm: 

2.4.2.1. Về kiến thức 

2.4.2.2. Về kĩ năng 

2.4.2.3. Về thái ñộ 

2.4.3. Đặc thù môn Vật lý 12 
2.4.4. Cấu trúc chương mục 
2.4.5. Chương trình và phân bố thời lượng 
2.5. Thực trạng việc dạy học Vật lý tr ường THPT 
2.5.1. Thuận lợi và khó khăn trong dạy – học Vật lý trường THPT 
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2.5.1.1. Thuận lợi 

2.5.1.2. Khó khăn   

2.5.2. Điều tra từ phiếu ñiều tra thực trạng (dành cho học sinh) 
Để nắm bắt thái ñộ học tập, tâm lí và những khó khăn của học sinh 

trong quá trình dạy và học môn Vật lý ở trường THPT, bản thân ñã ñiều tra 

lấy ý kiến từ 315 học sinh từ 7 lớp của khối 12 cơ bản năm học 2009-2011 

trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước - Quảng Nam. Nội dung và 

câu trả lời như sau: 

2.5.2.1. Câu hỏi ñiều tra 

2.5.2.2. Kết quả phiếu ñiều tra thông tin từ học sinh 

2.6. Thống kê kết quả học tập 
Hiện nay việc ñánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường nói 

chung kể cả trường THPT chủ yếu dựa trên chất lượng học tập các bộ môn, 

chất lượng học tập của từng bộ môn của mỗi học sinh phải dựa trên cơ sở 

hệ thống ñiểm mà học sinh ñạt ñược, là cơ sở có tính pháp qui và mang tính 

khoa học. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Thống kê  kết quả học tập 

Từ thống kê chất lượng kết quả học tập môn Vật lý ta thấy tỉ lệ học 

sinh yếu, kém rất cao trên 50%, tỉ lệ học sinh khá, giỏi chiếm tỉ lệ thấp. 

Như vậy chất lượng dạy và học Vật lý hiện nay còn rất thấp, vì vậy mục 

ñích của luận văn là tìm hiểu nguyên nhân và ñưa ra giải pháp ñể nâng cao 

chất lượng dạy và học môn vật lý tại các trường THPT. 

2.7. Đề xuất giải pháp 
Từ những khó khăn mà giáo viên và học sinh gặp phải trong việc 

dạy- học môn vật lý, nên yêu cầu ñặt ra là cần phải có một hệ thống hỏi ñáp 
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hỗ trợ cho việc dạy và học vật lý của giáo viên và học sinh các trường 

THPT. Để có thể hỗ trợ một cách hiệu quả cho công tác dạy học trong nhà 

trường THPT, hệ thống mới ñược xây dựng phải ñáp ứng các yêu cầu: 

- Cơ sở dữ liệu xây dựng kho tri thức: Phải ñược tổ chức sao cho có 

thể phối hợp ñược các nguồn tài nguyên mô tả ở nhiều dạng khác nhau 

trong hệ thống, có thể dễ dàng tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các tri thức 

mới và ñáp ứng nhu cầu dạy- học 

- Môi trường học tập: Phải tạo ra môi trường hỏi ñáp có sự tương tác 

giữa thầy và trò giúp học sinh tiếp cận với những kiến thức, thông tin bổ ích 

từ chuyên gia, giáo viên chuyên ngành và kết quả trả về phải minh bạch rõ 

ràng. 

- Quản lý: Phải tổ chức ñể có thể thu nhận ñược các tri thức mới một 

cách dễ dàng ñồng thời cũng ñánh giá ñược giá trị các tri thức ñó. 

2.8. Phác thảo mô hình hệ thống 
  Kiến thức, bài giảng từ mạng internet, kinh nghiệm của các chuyên 

gia, giáo viên chuyên ngành ñược tập hợp, sưu tập, tổng hợp, dữ liệu thu 

ñược tạo thành CSDL là cơ sở ñể tạo nên cơ sở tri thức của hệ thống hỏi 

ñáp. Người sử dụng, học sinh ñặt câu hỏi ñể khai thác tri thức của hệ thống 

hỏi ñáp, các chuyên gia, giáo viên chuyên ngành sẽ cập nhật và làm giàu cơ 

sở tri thức của hệ thống hỏi ñáp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Mô hình hoạt ñộng hệ thống 
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Hệ thống hỏi ñáp hoạt ñộng sẽ trợ giúp như sau: 

 - Đối tượng trợ giúp: Học sinh khối lớp 12, giáo viên. 

- Nội dung trợ giúp: Bước ñầu hệ thống trợ giúp những chương học sinh 

gặp khó khăn và ñạt kết quả thấp trong quá trình học tập ñó là phần dao 

ñộng cơ: Các nội dung lí thuyết trong các bài học, hướng dẫn các thao tác 

thực hành và hệ thống bài tập vận dụng các nội dung lí thuyết ñã học. 

- Phương pháp trợ giúp: Học sinh ñặt câu hỏi mình cần giải ñáp từ giao 

diện người sử dụng, hệ thống sẽ phân tích câu hỏi sau ñó tìm kiếm dữ liệu 

trong cơ sở dữ liệu là kho tri thức các câu hỏi và câu trả lời, rút trích câu trả 

lời (trường hợp có nhiều câu trả lời hệ thống sẽ xếp hạng câu trả lời) và trả 

về kết quả cho người hỏi. 

- Thời gian trợ giúp: Sau giờ học lên lớp, học sinh cần nắm lại các kiến 

thức về lí thuyết, vận dụng làm các bài tập và hướng dẫn các bước làm các 

bài tập thí nghiệm. Mỗi học sinh có 30 phút ñể thực hiện việc ñưa ra các 

câu hỏi, các bài toán, các thao tác thực hành chưa nắm ñể hệ thống suy 

diễn, so khớp câu trả lời và ñưa ra kết quả của các chuyên gia vật lý. Ngoài 

ra hệ thống còn bổ sung thêm những kiến thức hay làm tài liệu tham khảo 

cho giáo viên khi dạy. 
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CHƯƠNG 3 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP 

Qua phân tích ở chương 2 ñể hỗ trợ việc dạy học bộ môn Vật lý cho 

ñối tượng giáo viên và học sinh ở các trường THPT ñạt hiệu quả cao cần có 

hệ thống hỏi ñáp. Hệ thống hỏi ñáp phục vụ giảng dạy Vật lý ngoài những 

thành phần cơ bản của hệ thống hỏi ñáp còn có những ñặc ñiểm, chức năng 

riêng ñể phù hợp với ñối tượng sử dụng trong hệ thống và ñáp ứng tốt yêu 

cầu dạy học trong các trường THPT. Hệ thống hoạt ñộng dựa trên việc xây 

dựng cơ sở tri thức ñặc trưng là CSDL Vật lý ñược thu thập, cập nhật từ các 

bài giảng Vật lý, từ kinh nghiệm, nghiên cứu của các chuyên gia, từ mạng 

Internet.... 

3.1. Giới thi ệu hệ thống hỏi ñáp hỗ trợ dạy học Vật lý THPT 
3.2. Đặc trưng hệ thống hỏi ñáp dạy học Vật lý 
3.3. Kịch bản hoạt ñộng hệ thống hỏi ñáp 

Hệ thống hỏi ñáp hoạt ñộng giúp việc dạy và học bộ môn Vật lý của 

giáo viên và học sinh các trường THPT hiệu quả hơn trên cơ sở xây dựng 

kho thông tin tích luỹ từ kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia, các 

giáo viên chuyên ngành trong quá trình dạy học, các bài giảng Vật lý... Hệ 

thống hỏi ñáp hoạt ñộng sẽ trợ giúp gồm: 

o Đối tượng trợ giúp 

o Nội dung trợ giúp  

o Thời gian trợ giúp 

o Phương pháp trợ giúp 

3.4. Phân tích chức năng hệ thống  
3.4.1. Mô hình chức năng hệ thống 
3.4.1.1. Đối tượng học sinh 

3.4.1.2. Chuyên gia, giáo viên  

3.4.1.3. Quản trị hệ thống 

3.4.2. Tiến trình hoạt ñộng hệ thống 
Hệ thống hỏi ñáp phục vụ giảng dạy Vật lý phục vụ cho ñối tượng 

học sinh các trường THPT có nhu cầu học tập, củng cố, khắc sâu lí thuyết, 

vận dụng các bài tập vào thực tế và hướng dẫn các thao tác thực hành sau 
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các tiết học trên lớp. Muốn khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống hỏi ñáp 

dạy học Vật lý học sinh ñăng nhập hệ thống với tài khoản của mình và thực 

hiện khai thác hệ thống, nếu chưa là thành viên học sinh, người hỏi có thể 

ñăng kí thành viên của hệ thống. Học sinh có thể thực hiện các chức năng 

dành cho mình:  

- Xem các câu hỏi trong hệ thống ñã có mà mình quan tâm. 

- Tìm kiếm các câu hỏi có nội dung cần hỏi bằng cách nhập thông tin 

cần tìm và thực hiện tìm kiếm. 

- Đặt các câu hỏi ñể nhận ñược câu trả lời, những gợi ý từ chuyên 

gia, giáo viên chuyên ngành 

Ngoài ra học sinh còn có thể thực hiện thêm một số thao tác với hệ 

thống hỏi ñáp: Làm các bài tập trắc nghiệm ñể ñánh giá mức ñộ hiểu bài 

của mình, học sinh có thể ñưa ra ý kiến, hiểu biết, quan ñiểm của mình về 

những câu hỏi ñã ñược gởi ñến hệ thống sau ñó sẽ có ñược những góp ý, 

ñánh giá từ chuyên gia... Hình sau ñây mô tả một số chức năng cơ bản trong 

tiến trình sử dụng hệ thống của ñối tượng học sinh hay người hỏi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Một số chức năng trong tiến trình sử dụng hệ thống của học sinh 
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3.4.3. Tổ chức CSDL trong hệ thống hỏi ñáp dạy - học Vật lý 
Hệ thống hỏi ñáp dạy - học Vật lý hoạt ñộng dựa trên cơ sở tri thức 

ñặc trưng là CSDL Vật lý ñược thu thập, cập nhật từ các bài giảng Vật lý 

của giáo viên chuyên ngành, từ kinh nghiệm, nghiên cứu của các chuyên 

gia, từ mạng Internet... gồm các nội dung: 

 CSDL ñược thu thập và tổ chức thành hệ thống thông tin làm cơ sở 

xây dựng kho tri thức, gồm ngân hàng các câu hỏi và câu trả lời về môn 

học vật lý mà người hỏi, học sinh quan tâm, các câu hỏi ñã ñược ñặt ra 

trong hệ thống hỏi ñáp. 

o Bảng Question 

o Bảng Answer 

o Bảng Role 

o Bảng User 

3.5. Hoạt ñộng hệ thống hỏi ñáp 
 Khi học sinh, người hỏi làm việc với hệ thống, thông qua giao diện 

người dùng, gửi câu hỏi cần ñược gợi ý, giải ñáp ñến hệ thống hỏi ñáp. Hệ 

thống sẽ phân tích câu hỏi ñể tạo ra các truy vấn cho bước trích chọn tài 

liệu liên quan và tìm ra những thông tin hữu ích ñể trích xuất câu trả lời. 

Đầu tiên hệ thống phân lớp các câu hỏi và tìm kiếm trong cơ sở tri thức 

(CSTT) là cơ sở dữ liệu (CSDL) các câu hỏi và câu trả lời ñể ñưa ra ñựợc 

phương án trả lời cho người hỏi.  

CSDL tri thức các câu hỏi ñược hình thành từ hệ thống các câu hỏi 

ñược người hỏi, học sinh gửi ñến hệ thống, những câu hỏi ñược phân lớp 

ñể tránh sự trùng lặp của các câu hỏi có cùng vấn ñề. CSDL tri thức các câu 

trả lời ñược hình thành thông qua sự cộng tác của chuyên gia, giáo viên 

chuyên ngành, thông tin tổng hợp từ các bài giảng, giáo án... Khi câu hỏi 

chưa có trong CSTT câu trả lời, câu hỏi sẽ ñược chuyển cho các chuyên 

gia, giáo viên phụ trách có khả năng trả lời câu hỏi ñó. Tập hợp kết quả các 

câu trả lời sẽ ñược ñánh giá bởi các chuyên gia và chính người hỏi ñể tìm 

ra câu trả lời tốt nhất. Các ñáp án tốt nhất cho từng câu hỏi sẽ hình thành 

nên CSDL câu trả lời. 

 Hệ thống hỏi ñáp gồm các 3 thao tác:  
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+ Tổng hợp và phân tích các câu hỏi gửi ñến hệ thống 

+ Trích chọn các tài liệu liên quan ñể xây dựng CSDL các phương án 

trả lời  

+ Trả về câu trả lời cho câu hỏi ñược ñặt ra với hệ thống. 

3.5.1. Tổng hợp và phân tích câu hỏi 
3.5.1.1. Các thao tác thực hiện 

Giai ñoạn này xây dựng CSDL các câu hỏi do người tham gia gởi ñến 

hệ thống. Việc hình thành CSDL dựa trên sự phân lớp nhằm ñảm bảo hạn 

chế sự trùng lặp giữa các câu hỏi của cùng một vấn ñề. 

Các câu hỏi ñược phân lớp dựa trên tập các vấn ñề cần giải quyết của 

mỗi chủ ñề và dựa trên từ khoá. Các câu hỏi chỉ ñược thêm mới vào CSDL 

trong khi CSDL chưa tồn tại câu hỏi tương tự như vậy. 

Các bước cơ bản của giai ñoạn thu thập và phân lớp câu hỏi thể hiện 

trên ngôn ngữ mô hình hoá UML (Unified Modeling Lânguge). Quá trình 

InputQuestion() thực hiện việc tiếp nhận các câu hỏi thuộc các chủ ñề khác 

nhau thông qua giao diện Form nhập liệu trên web. Quá trình 

CheckQuestionInfo() kiểm tra xem câu hỏi ñã tồn tại trong CSDL hay 

không. Quá trình này sẽ tiến hành phân lớp và kiểm tra mức ñộ tương tự 

giữa các câu hỏi. Nếu câu hỏi chưa tồn tại trong CSDL, quá trình Insert() sẽ 

ñược kích hoạt ñể cập nhật câu hỏi và trong CSDL. Trong trường hợp 

ngược lại, phương án trả lời tốt nhất của câu hỏi sẽ ñược lựa chọn từ CSDL 

các phương án trả lời thông qua quá trình Result() 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.6 : Quá trình tổng hợp và phân lớp câu hỏi 
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3.5.1.2. Cài ñặt thuật toán 

3.5.2. Trích chọn các tài liệu liên quan xây dựng CSDL câu trả lời  
3.5.2.1. Các bước thực hiện 

Để hình thành nên CSTT các câu trả lời thông quan việc trích chọn 

các tài liệu liên quan ñến câu trả lời. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu các câu 

trả lời gồm hai giai ñoạn. Thứ nhất, việc thu  thập các phương án trả lời 

bằng cách chuyển câu hỏi ñến các thành viên có khả năng trả lời câu hỏi 

như: giáo viên, chuyên gia. Thứ hai, nếu  vấn  ñề  ñược hỏi  ñã tồn tại trong 

CSDL các câu hỏi, hệ thống sẽ tìm ñến câu trả lời tương ứng trong CSDL 

các câu trả lời thay vì chuyển ñến các thành viên, các chuyên gia.  

Đối với mỗi câu hỏi, hệ thống sẽ tập hợp nhiều phương án trả lời từ 

các thành viên khác nhau, các chuyên gia về môn học ñó. Giai ñoạn này sẽ 

tiến hành bước ñánh giá ñể chọn lựa phương án trả lời tốt nhất cập nhật cho 

CDSL câu trả lời. 

Biểu ñồ tuần tự trong hình 3.6, mô tả các bước của việc xây dựng 

CSDL các phương án trả lời. Request Add New Answer (), Check Exist 

Question ()  và Search () tiến hành kiểm tra  ñã tồn tại câu hỏi tương ứng 

trong CSDL câu hỏi hay chưa. Nếu tồn tại rồi, hệ thống sẽ truy vấn phương 

án trả lời  tương ứng, ngược lại thu thập các phương án trả lời từ các thành 

viên trong nhóm và ñánh giá phương án trả lời tốt nhất ñể lưu vào CSDL 

các phương án trả lời thông qua kích hoạt các Delivery Search Result (), 

Insert().   

3.5.2.2. Cài ñặt thuật toán 

  Người học ñược phân loại dựa trên mô hình người học. Mô hình 

người học ñược xây dựng trên tập các thuộc tính, các thuộc tính ñược cập 

nhật trong suốt thời gian người học tham gia vào hệ thống. Việc phân loại 

các nhóm ñược kích hoạt khi người học ñưa ra các phương án trả lời hoặc 

ñánh giá về phương án trả lời từ các thành viên khác. 

Quá trình GetLearnerModel thu thập các thông tin về người học, các 

thông tin này ñược lưu trữ trong Learner profile. Quá trình này ñược lặp ñi 

lặp lại trong suốt thời gian người học tương tác với hệ thống.  
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3.5.3. Trả về câu trả lời cho câu hỏi ñược ñặt ra với hệ thống 

Sau khi ñánh giá các câu trả lời, hệ thống sẽ chuyển câu trả lời cho 

người hỏi và nhận phản hồi ñánh giá mức ñáp ứng của phương án trả lời ñó 

với câu hỏi. Những phản hồi của các thành viên này là một trong những tiêu 

chí ñể ñánh giá phương án trả lời.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 3.12. Xây dựng cơ sở dữ liệu các phương án trả lời 

Hệ thống yêu cầu người hỏi phải ñánh giá về mức ñộ hài lòng ñối 

với phương án trả lời mà họ nhận ñược qua quá trình Request Vote For 

Answer(). Người hỏi sẽ ñưa ra mức ñánh giá về sự hài lòng với phương án 

trả lời ñó thông qua quá trình  VoteForAnswer(), sau khi thu thập ñược các 

ñánh giá, quá trình CalculateRank() và UpdateRank() tính toán và cập nhật 

lại mức ñộ ñánh giá cho phương án trả lời. Để ñảm bảo phương án trả lời 

có ñiểm ñánh giá tốt nhất sẽ  ñược chọn khi hệ thống tìm kiếm phương án 

trả lời cho câu hỏi.  

3.6. Xây dựng giao diện chương trình 
Sau khi phân tích các chức năng nhiệm vụ tiếp theo của luận văn là triển 

khai xây dựng ứng dụng của hệ thống và có một số giao diện như sau:  
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Hình 3.10. Đăng nhập vào hệ thống hỏi ñáp 

  

 
 
 

Hình 3.11. Đăng nhập vào hệ thống hỏi ñáp 
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 Hình 3.12. Giao diện ñể học sinh ñặt câu hỏi
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3.7. Thống kê và ñánh giá kết quả 

Luận văn ñã tiến hành phân tích, tìm hiểu ñược thực trạng dạy và 

học Vật lý hiện nay tại các trường THPT, ñặc biệt là những khó khăn của 

giáo viên và học sinh khi dạy và học nội dung dao ñộng cơ môn Vật lý 12, 

ñồng thời hiểu và triển khai ñược thuật toán tự ñộng trả lời trong lĩnh vực 

giáo dục ở bộ môn Vật lý. Hệ thống ñược triển khai tại trường THPT 

Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước - Quảng Nam, từ ñó hỗ trợ cho giáo viên 

và học sinh trong quá trình dạy và học môn Vật lý. 

Hệ thống hỏi ñáp gồm tập hợp hơn 100 câu hỏi và câu trả lời về nội 

dung dao ñộng cơ môn vật lý 12. Các câu trả lời trong hệ thống hỏi ñáp dựa 

trên kinh nghiệm, tri thức của chuyên gia, giáo viên chuyên ngành vật lý. 

Hệ thống gồm các nội dung lí thuyết, các bài tập vận dụng và hướng dẫn 

các thao tác thực hành, cung cấp kiến thức ñể hỗ trợ học sinh yếu, rèn 

luyện kiến thức cho học sinh chuẩn bị bước vào các kì thì tốt nghiệp, ñại 

học, cung cấp nguồn tư liệu cần thiết cho các giáo viên ñang giảng dạy nội 

dung này. 

1.5. Tổng kết. 
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KẾT LUẬN 

 

 Đề tài ñã xây dựng ñược hệ thống hỏi ñáp hỗ trợ quá trình dạy học 

tạo môi trường học tập thông qua tương tác giữa thầy và trò nâng cao tính 

tương tác, tính sư phạm giúp hoạt ñộng dạy và học vật lý hiệu quả hơn.               

Hệ thống hỏi ñáp bên cạnh những ưu ñiểm vẫn còn một số nhược ñiểm: 

1. Ưu ñiểm 
- Hệ thống hỏi ñáp ñược xây dựng hỗ trợ cho học sinh trong việc tìm 

câu trả lời, ñáp án, gợi ý câu hỏi cần quan tâm thông qua giao diện, hệ 

thống hỏi ñáp khá thân thiện, rõ ràng và các chức năng thể hiện ñầy ñủ giúp 

người sử dụng thao tác thuận tiện và dễ dàng hơn. 

 - Đã xây dựng ñược hệ thống hỏi ñáp hỡ trợ dạy học môn Vật lý, 

góp phần bổ sung thêm cơ sở lí luận về việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác dạy - học góp phần ñổi mới phương pháp dạy học 
- Các chức năng ñược ñơn giản hoá, tăng khả năng tương tác giữa 

giáo viên và học sinh. Trong quá trình hoạt ñộng hệ thống các thao tác trả 

về kết quả cho người dùng, học sinh ñược thực hiện nhanh chóng và trực 

quan. 

2. Nhược ñiểm 
 - Bước ñầu hệ thống hỏi ñáp chỉ mới trợ giúp cho môn học vật lý, 

chưa trợ giúp ñược nhiều lĩnh vực trong cùng một thời ñiểm. Để hệ thống 

hỏi ñáp thực sự hiệu quả hơn trong hoạt ñộng dạy học cần bổ sung thêm cơ 

sở tri thức về nhiều môn học ñáp ứng nhu cầu học tập hiện nay tại các 

trường THPT. 

 - Hệ thống chưa có chức năng minh họa bằng hình ảnh giúp học 

sinh, người sử dụng tra cứu dễ dàng hơn. Ngoài ra cần tích hợp thêm các 

kết quả nghiên cứu về vấn ñề xây dựng hệ thống hỏi ñáp ñể xây dựng ứng 

dụng hiệu quả và thuận tiện hơn với người dùng. 

3. Hướng phát triển 
- Để hệ thống hỏi ñáp hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc dạy và học tại các 

trường THPT cần khắc phục các nhược ñiểm của hệ thống, bổ sung thêm 

tri thức, ñáp ứng yêu cầu học tập của học sinh. 
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- Bên cạnh ñó, cần tích hợp thêm các kết quả nghiên cứu từ các vấn ñề 

liên quan ñến xử lý ngữ nghĩa, phân tích từ vựng trong câu hỏi ñể có thể 

xây dựng ứng dụng hiệu quả và thuận tiện hơn.  

- Cần nghiên cứu và bổ sung thêm module hỗ trợ cho nhiều nội dung 

khác của môn học Vật lý và nhiều môn học khác trong chương trình THPT. 

- Hệ thống hỏi ñáp thực sự hoạt ñộng hiệu quả cần tối ưu hoá các thuật 

toán ñể nâng cao tính chính xác trong hoạt ñộng xử lý câu trả lời ñáp ứng 

tốt nhất yêu cầu của học sinh, người hỏi. 

 


