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MỞ ĐẦU 
1. Giới thi ệu chung 
Internet trở thành một kho kiến thức khổng lồ về mọi lĩnh vực. Do 

ñó, số lượng văn bản xuất hiện trên mạng Internet cũng tăng theo với 
tốc ñộ chóng mặt, ñó là chưa kể ñến các bản lưu trữ trên ñó. Tuy số 
lượng ñồ sộ như vậy nhưng ứng với những ñối tượng cụ thể lại có 
những yêu cầu cụ thể khác nhau, tốc ñộ khác nhau. Người ta quan 
tâm việc làm sao tóm gọn nội dung nhanh nhất trên những ñối tượng 
ñó. 

Tuy nhiên, với kho dữ liệu khổng lồ mà chúng ta dùng cách ñọc, 
hiểu và dùng cách này lưu trữ, phân loại từng văn bản sẽ tốn rất nhiều 
thời gian, công sức.  

Vậy, sao chúng ta không sử dụng công cụ phần mềm ñể thực hiện 

việc ñó giúp chúng ta? Lợi dụng tốc ñộ máy tính, thời gian sắp xếp 
nhanh, ñộ chuẩn xác cao và quan trọng là chúng ta không cần ñọc tất 
cả văn bản mà chúng ta có, nhưng nó vẫn ñảm bảo nhu cầu sử dụng, 
tra cứu và học tập nhanh hơn. 

Xuất phát từ nhu cầu ñó, tác giả ñã chọn ñề tài “Sử dụng phương 
pháp tách từ xây dựng công cụ phân tích văn bản trong ngữ cảnh 
hạn chế” làm ñề tài cho luận văn thạc sỹ của mình. 

2. Phát biểu bài toán 
• Phân tích văn bản ñể làm gì? 

Phân tích văn bản ñể giúp ta phân loại văn bản giúp sinh viên lưu 
trữ, tìm kiếm một cách dễ dàng hơn 

• Ngữ cảnh hạn chế là như thế nào? 
Ngữ cảnh hạn chế là hoàn cảnh giao tiếp bị hạn chế cụ thể: thời 

gian, ñịa ñiểm phát sinh cùng với những sự việc, hiện tượng xảy ra 
xung quanh. 

Ngữ cảnh hạn chế sử dụng trong luận văn là trong môi trường học 
tập của sinh viên, ngữ cảnh văn bản là các văn bản ở dạng: html, doc, 
xml,… 
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• Công cụ phân tích văn bản là gì? 
Là công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác với văn bản: 

lưu trữ, phân loại, tìm kiếm, tối ưu tìm kiếm. 

• Phương pháp tách từ như thế nào? 
Dùng một tự ñiển có ñịnh dạng có thể ñọc và phân tích ñược các 

mục giải nghĩa cho một từ, chẳng hạn các tự ñiển dạng tài liệu XML. 
Các từ ñiển dạng này có thể tải miễn phí từ Internet. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 
Xây dựng một công cụ phân tích văn bản tiếng Việt hiệu quả dựa 

trên việc phân tích những phương pháp khác nhau và sử dụng một số 
luật trong ngôn ngữ tiếng Việt ñể khử các nhập nhằng. 

Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm tài liệu nhanh chóng theo ñịnh 
dạng. 

Nghiên cứu phương pháp tách từ ñược áp dụng thành công trong 
một số luật trong ngôn ngữ như: tiếng Anh, tiếng Trung…Có ñánh 
giá về các phương pháp này khi áp dụng cho tiếng Việt. 

Nghiên cứu phương pháp tách từ trong việc tối ưu hoá tìm kiếm 
văn bản. 

4. Nội dung nghiên cứu 
• Công cụ tìm kiếm văn bản SEO 

• Phương pháp xác suất Naïve Bayes 

• Phương pháp K người láng giềng gần nhất (K- Naerest 
Neighbours) 

• Phương pháp sử dụng mang Neural 

• Phương pháp thống kê 

• Phương pháp cấu trúc diễn ngôn 

• Nguyên mẫu (prototype) 

• Mô hình xác suất Naïve Bayes 

• Phương pháp SVM (support vector Machines) 

• Phương pháp cây quyết ñịnh 

• Phân loại văn bản bằng phương pháp hồi qui 
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• Tách từ tiếng Việt dùng mô hình WFST 

• Tách từ tiếng Việt dùng mô hình Maximum Matching 

• Tách từ tiếng Việt dùng mô hình MMSeg 

• Tách từ tiếng Việt dùng mô hình Maximum Entropy 

• Bóc tách văn bản 
5. Phương pháp nghiên cứu 
Để có thể phân tích văn bản tiếng Việt trong ngữ cảnh hạn chế thì 

ñiều ñầu tiên là cần lấy nguồn văn bản một cách nhanh nhất. Bước 
tiếp theo phải tách văn bản thành các từ và cụm từ có nghĩa trong 
tiếng Việt. Vì thế trong luận văn này, tác giả ứng dụng một số 
phương pháp tách từ áp dụng cho tiếng Việt và công cụ tách từ hiệu 
quả trên văn bản tiếng Việt. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài  
Việc xây dựng thành công công cụ phân tích văn bản trong ngữ 

cảnh hạn chế sẽ có thể ñược áp dụng vào nhiều ứng dụng trong việc 
tìm kiếm tài liệu học tập cho sinh viên, góp phần giảm thiểu về thời 
gian và công sức con người. Đồng thời việc nghiên cứu và xây dựng 
thành công công cụ tách từ hiệu quả trên văn bản tiếng Việt mở ra 
ñiều kiện thuận lợi cho các bài toán xử lý nguôn ngữ tự nhiên khác 
trên tiếng Việt. Đưa ra cái nhìn tổng quát cho bải toán tìm kiếm văn 
bản chính xác, tiết kiệm thời gian, công sức. 

7. Bố cục luận văn 
Luận văn gồm 3 chương có nội dung như sau: 
Mở ñầu: giới thiệu lý do chọn ñề tài, giới thiệu bài toán, mục 

ñích, mục tiêu và hướng nghiên cứu của ñề tài. 
Chương 1: Tìm hiểu về phân tích văn bản tiếng Việt: giới 

thiệu tổng quan về lý thuyết về từ tiếng Việt, văn bản, xử lý văn bản, 
các phương pháp biểu diễn văn bản, các phương pháp tách từ tiếng 
Việt, bài toán phân tích văn bản tiếng Việt và các thuật toán liên 
quan 

Chương 2:Giải pháp phân tích văn bản sử dụng phương 
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pháp tách từ: phân tích các chức năng của hệ thống, từ ñó thiết kế 
cho các chức năng và tổ chức dữ liệu của hệ thống. 

Chương 3: Xây dựng ứng dụng và ñánh giá kết quả thử 
nghiệm: xây dựng các module chính, các thuật toán, cài ñặt chương 
trình và trình bày kết quả thử nghiệm. 

Kết luận và hướng phát triển: nêu ra các nhận xét về kết quả 
ñạt ñược và một số phương pháp phát triển tiếp theo của ñề tài. 
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CHƯƠNG 1  BÀI TOÁN PHÂN TÍCH V ĂN BẢN 
1.1 LÝ THUYẾT VỀ VĂN BẢN VÀ  PHÂN TÍCH V ĂN BẢN 
1.1.1 Khái niệm văn bản 

Với nghĩa thông thường, văn bản là tên gọi chỉ những tài liệu, bài 
viết ñược in ấn, lưu hành hang ngày trong giao tiếp (một bài báo, một 
công văn, một tập tài liệu, một quyết ñịnh,…). Với nghĩa là một thuật 
ngữ ngôn ngữ học, văn bản là một trong những ñơn vị phức tạp, có 
nhiều cách hiểu và ñịnh nghĩa khác nhau. 

Có thể hệ thống hóa một số cách ñịnh nghĩa về văn bản như sau: 

• Hướng thiên về nhấn mạnh hình thức 

• Hướng thiên về nhấn mạnh mặt nội dung  

• Hướng tổng hợp 

• Hướng phân biệt văn bản và diễn ngôn 
1.1.2 Phân lớp văn bản 

Phân lớp là quá trình mà trong ñó những ý tưởng và các ñối tượng 
ñược nhận ra, ñược phân biệt và hiểu rõ.  

Có 3 phương pháp tiếp cận chủ yếu: 

• Phân lớp cổ ñiển (classical categorization) 

• Khái niệm clustering (conceptual clustering) 

• Lý thuyết mẫu (Prototype theory) 
1.1.3 Phân tích văn bản 

Phân tích văn là mô tả một tập hợp các ngôn ngữ, thống kê, và 
máy học kỹ thuật dựa trên mô hình và cấu trúc nội dung thông tin của 
các nguồn văn bản ñể các có ñược thông tin, phân tích dữ liệu thăm 
dò, nghiên cứu, hoặc ñiều tra. Nhóm phân tích cần tự ñặt ra và trả lời 
những câu hỏi sau ñây: 

• Đây là loại văn bản gì? 

• Văn bản này ñược viết với mục ñích gì? 

• Văn bản ñược viết cho ñối tượng nào? 

• Văn bản này ñược ñọc với mục ñích gì? 

• Văn bản này cung cấp cho người ñọc thông tin gì? 
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1.1.4 Lịch sử và quy tình phân tích 
Lịch sử: Sự xuất hiện của phân tích văn bản trong hình thức hiện 

tại của nó bắt nguồn từ một tái tập trung nghiên cứu vào cuối những 
năm 1990 từ thuật toán phát triển ñể ứng dụng, như mô tả của giáo sư 
A. Marti Hearst trong các văn bản giấy Untangling Khai thác dữ liệu. 

Quy trình phân tích: thu thập hoặc xác ñịnh một tập hợp các tài 
liệu văn bản, trên Web hoặc ñược tổ chức tại cơ sở dữ liệu một tập 
tin, hệ thống, hoặc hệ thống quản lý nội dung, ñể phân tích. 
1.1.5 Ứng dụng 

Phân tích văn bản ứng dụng trong: Doanh nghiệp kinh doanh 
thông minh, khai thác dữ liệu, cạnh tranh trí tuệ, Quản lý hồ sơ, an 
ninh Quốc gia, khám phá khoa học, ñặc biệt là khoa học ñời 
sống,ngôn ngữ tự nhiên (Bộ công cụ và dịch vụ), Tìm kiếm thông tin 

1.2 BÀI TOÁN PHÂN TÍCH V ĂN BẢN 
Bài toán phân tích văn bản ñã ñược nghiên cứu khá lâu trên nhiều 

ngôn ngữ. Tuy nhiên, luận văn này chỉ ñi vào hai ngôn ngữ 
chính:Tiếng Anh, Tiếng Việt. 

1.2.1 Một số khái niệm cơ bản và tổng quan 
Trình bày một số khái niệm về: Hạng, Từ khóa, Từ vựng, Từ 

khóa, Thuật ngữ, Khái niệm, Lớp, Trọng số, Đặc trưng, Chọn lựa ñặc 
trưng, Rút trích ñặc trưng. 

1.2.2 Lịch sử nghiên cứu các phương pháp tiếp cấn bài toán phân 
tích văn bản 

So với bài toán phân tích văn bản áp dụng trên tiếng Anh (phát 
triển từ năm 1990), phân tích văn bản tiếng Việt mới có trong thời 
gian gần ñây.  
1.2.3 Phân loại văn bản tiếp cận theo hướng dãy từ 

1.2.3.1 Xác suất Naïve Bayes 
Naïve Bayes là phương pháp phân lớp dựa trên thống kê. Nó sử 

dụng một ước lượng bằng số về mức ñộ tin tưởng vào một giả thuyết 
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trước khi quan sát ñược bằng chứng, và tính toán một ước lượng 
bằng số về mức ñộ tin tưởng vào giả thuyết ñó. 

)(

)()/(
)/(

YP

XPXYP
YXP =  

1.2.3.2 K-láng giềng gần nhất 
KNN là phương pháp ñơn giản và không cần huấn luyện ñể nhận 

dạng mẫu trong tập huấn luyện như các phương pháp khác. Hàm 
quyết ñịnh trong giải thuật này: 

1.2.3.3 Sử dụng mạng neural 
Mạng neural nhân tạo là phương pháp máy học cung cấp phương 

pháp hiệu quả ñể tạo ra các giá trị xấp xỉ của những hàm có giá trị 
thực, giá trị rời rạc, vector. 

1.2.3.4 Phân tích văn bản bằng cây quyết ñịnh 
Bộ phân lớp cây quyết ñịnh là một dạng cây mà mỗi nút ñược gán 

nhãn là một ñặc trưng, mỗi nhánh là giá trị trong số xuất hiện của ñặc 
trưng trong văn bản cần phân lớp, và mỗi lá là nhãn phân tích mục 
ñích tài liệu.  

1.2.3.5 Hồi quy 
Hồi quy ñược ñịnh nghĩa là hàm xấp xỉ giá trị thực f thay cho giá 

trị nhị phân trong bài toán phân tích. Hàm f sẽ có nhiệm vụ học từ 
kho ngữ liệu.  

2
minarg BFAF
F

ls −=  

1.2.3.6 Phân tích văn bản sử dụng Support Vector Machines 
SVM là phương pháp nhận dạng dựa trên lý thuyết học thống kê 

ngày càng ñược sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, ñặc biệt là 
lĩnh vực phân loại mẫu và nhận dạng mẫu. 
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1.2.4 Phân tích văn bản tiếp cận theo hướng mô hình ngôn ngữ 
thống kê N-Gram 

Trong các phương pháp ñó, Naïve Bayes là một phương pháp có 
bộ phân lớp Naïve Bayes có thể ñạt ñược tỷ lệ phân lớp lỗi tối ưu nếu 
như có thể can thiệp ñến giả sử ñộc lập của phương pháp này. Trong 
thực tế, các thuộc tính phụ thuộc lẫn nhau có thể tăng ñộ chính xác 
phân lớp trong một vài trường hợp. 

1.3 BÀI TOÁN TÁCH TỪ 
1.3.1 Các vấn ñề trong bài toán tách từ 

1.3.1.1 Xử lý nhập nhằng 
Nhập nhằng trong tách từ ñược phân thành hai loại: 

•  Nhập nhằng chồng (Overlapping Ambiguity) 

• Nhập nhằng hợp (Combination Ambiguity) 
1.3.1.2 Nhận diện từ chưa biết 
Từ chưa biết bao gồm các từ tên riêng tiếng Việt hoặc tiếng nước 

ngoài và các factoids (theo ñịnh nghĩa của WordNet thì factoids là 
một ñối tượng biểu diễn những thông tin ñặc biệt. 

1.3.2 Lịch sử nghiên và hướng tiếp cận với bài toán tách từ 
L ịch sử nghiên cứu 
Các công trình lớn, nhỏ nghiên cứu về lĩnh vực này chủ yếu là thử 

nghiệm, nổi bật trong ñó là các công trình: Công trình của nhóm LC 
(http://vlcab.com), Công trình của tác giả Lê Hà An [Lê Hà An, 
2003], Công trình của [H.Nguyen, 2005], Công trình “Hệ phân tách 
từ Việt” nằm trong nhóm sản phẩm của ñề tài KC01.01/06-10 

Các hướng tiếp cận chính cho bài toán tách từ: Tiếp cận dựa 
vào từ ñiển cố ñịnh, dựa vào thống kê thuần tuý hoặc dựa vào cả hai 
phương pháp trên. 
1.3.3 Chuyển trạng thái hữu hạn có trọng số 

Đây có thể ñược xem là mô hình tách từ ñầu tiên dành cho tiếng 
Việt. Mô hình này là một cải tiến của mô hình WFST (Weighted 



 11 

Finite State Transducer) của [Richard, 1996] áp dụng cho tiếng 
Trung Quốc ñể phù hợp hơn với tiếng Việt. 
1.3.4 Một số phương pháp tách từ 

1.3.4.1 So khớp tối ña (MM:Maximum Matching) 
Maximum Maxching (MM) ñược xem như là phương pháp tách từ 

dựa trên từ ñiển ñơn giản nhất. MM cố gắng so khớp với từ dài nhất 
có thể có trong từ ñiển.  

1.3.4.2 MMSeg (Maximum Matching Segment) 
Phương pháp này sử dụng các luật nhập nhằng: 
Luật 1: sử dụng Simple Maximum Matching lấy từ với chiều dài 

nhất, Coplex maximum matching lấy từ ñầu tiên từ dãy với chiều dài 
nhất. Nếu có nhiều dãy với chiều dài dài nhất, áp dụng luật kế tiếp. 

Luật 2: hai từ 2 tiếng không ñi li ền nhau. Điều này hoàn toàn 
ñúng trong tiếng Việt. 

Luật 3: chiều dài biến ñộng nhỏ nhất (smallest variance of word 
lengths). Có 1 số ít ñiều kiện nhập nhằng mà trong luật 1 và luật 2 
không thể giải quyết ñược. 

1.3.4.3 Maximum Entropy 
Cho một câu S=c1c2..cn có chiều dài n tiếng. Ta thực hiện tách từ 

cho câu S bằng cách gán nhãn vị trí cho từng tiếng trong câu S các 
nhãn vị trí trong PIV (Position In Word). 

1.4 KẾT LUẬN 
Chương này ñã trình bày rất nhiều các phương pháp tách từ khác 

nhau, dựa trên các phân tích về ưu khuyết ñiểm của các phương pháp 
này, tác giả ñã chọn hướng tiếp cận dựa trên “tiếng” (character-
based) cho mục tiêu phân tích văn bản của mình. 

Bởi vì, mục tiêu của luận văn là phân tích văn bản tiếng Việt trong 
ngữ cảnh hạn chế do người sử dụng ñịnh nghĩa, một loại hình cực kỳ 
phong phú về nội dung và ngôn ngữ nên việc tạo ra một từ ñiển hoàn 
chỉnh và có khả năng cập nhật các thay thế diễn ra liên tục của ngôn 
ngữ khó thực hiện ñược. 
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Mặt khác, việc phân tích văn bản không yêu cầu việc tách từ phải 
có ñộ chính xác cao ñến mức từng từ. Ta hoàn toàn có thể thực hiện 
thêm việc loại bỏ các từ không cần thiết cho việc phân loại như các 
hư từ, thán từ…ñể tăng tốc ñộ và sự chính xác của các bước tách từ, 
chuẩn bị cho việc phân tích văn bản. 
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CHƯƠNG 2  GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH V ĂN BẢN 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH TỪ 

2.1 MÁY TÌM KI ẾM 
2.1.1 Một số Máy tìm ki ếm thông dụng 

Đối với những người tìm kiếm, các công cụ tìm kiếm phổ biến 
thường trả lại kết quả ñáng tin cậỵ 

• http://www.google.com.vn/ 

• http://ww.yahoo.com  

• http://www.ask.com 
2.1.2 Chiến lược tìm kiếm 

2.1.2.1 Công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa trên thế giới hiện nay  
Hầu hết các hiệu quả gần ñây của các công cụ tìm kiếm dựa vào 

ngữ nghĩa phụ thuộc vào công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên ñể phân 
tích và hiểu câu truy vấn. 

2.1.2.2 Chiến lược tìm kiếm  
Dựa vào: Bộ thu thập thông tin, Robot, Bộ lập chỉ mục – Index,   

Bộ tìm kiếm thông tin. 

2.1.3 Ví dụ máy tìm kiếm 
Search engine ñiều khiển robot ñi thu thập thông tin trên mạng 

thông qua các hyperlink. Khi robot phát hiện ra một site mới, nó gửi 
tài liệu về cho server chính ñể tạo cơ sở dữ liệu chỉ mục phục vụ cho 
nhu cầu tìm kiếm thông tin. 
2.2 TÌM HI ỀU TỪ TIẾNG VIỆT 
2.2.1 Khái niệm từ 

Theo công trình của Đinh Điền [Dinh Dien, 2000], có một số khái 
niệm tiêu biểu sau ñây: 

• Theo L.Bloomfield thì: “từ là một hình thái tự do nhỏ nhất” 

• B.Golovin quan niệm: “từ là ñơn vị nhỏ nhất có nghĩa của 
ngôn ngữ, ñược vận dụng ñộc lập, tái hiện tự do trong lời nói ñể 
xây dựng nên câu”. 
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• Theo Solncev thì lại quan niệm: “từ là ñơn vị ngôn ngữ có 
tính hai mặt: âm và nghĩa. Từ có khả năng ñộc lập về cú pháp khi 
sử dụng trong lời”. 

• Trong tiếng Việt, cũng có nhiều ñịnh nghĩa về từ. 

• Theo Trương Văn Trình và Nguyễn Hiến Lê thì: “Từ là âm 
nghĩa, dùng trong ngôn ngữ ñể diên tả một ý ñơn giản nhất, nghĩa 
là ý không thể phân tích ra ñược”. 

• Nguyễn Kim Thản thì ñịnh nghĩa: “Từ là ñơn vị cơ bản của 
ngôn ngữ, có thể tách khỏi các ñơn vị khác của lời nói ñể vận 
dụng một cách ñộc lập và là một khối hoàn chỉnh về ý nghĩa (từ 
vựng hay ngữ pháp) và cấu tạo”. 

• Theo Hồ Lê: “Từ là ñơn vị ngôn ngữ có chức năng ñịnh danh 
phi liên kết hiện thực, hoặc chức năng mô phỏng tiếng ñộng, có 
khả năng kết hợp tự do, có tính vững chắc về cấu tạo và tính nhất 
thể về ý nghĩa”. 

2.2.2 Hình thái từ tiếng Việt 
2.2.2.1 Hình vị tiếng Việt 

• Trong tiếng Việt sẽ có 3 loại hình vị như sau: 

• Hình vị gốc: là những nguyên tố, ñơn vị nhỏ nhất, có nghĩa, 
chúng có thể là hình vị thực (là những từ vựng) hay hình vị hư 
(ngữ pháp), chúng có thể ñứng ñộc lập hay ràng buộc. 

• Tha hình vị: vốn là hình vị gốc, nhưng mối tương quan với 
các thành tố khác trong từ mà chúng biến ñổi về âm, nghĩa,… 

• Á hình vị: là những chiết ñoạn ngữ âm ñược phân xuất một 
cách tiêu cực, thuần túy dựa vào hình thức, không rõ nghĩa, song 
có giá trị khu biệt, làm chức năng cấu tạo từ. 
2.2.2.2 Từ tiếng Việt 
Từ tiếng Việt ở ñây bao gồm: từ ñơn, từ ghép, từ láy và từ ngẫu 

hợp.  

2.2.3 Xử lý tài li ệu theo ngữ nghĩa 
2.2.3.1 Đặt vấn ñề 
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Hiện nay, có rất nhiều mô hình với nhiều hướng tiếp cận khác 
nhau, chủ yếu là:Dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI-based), dựa trên Cơ sở 
tri thức (Knowledge-Based), dựa trên ngữ liệu (Corpus – Based). 

2.2.3.2 Phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn (LSA) 
Định chỉ số ngữ nghĩa tiềm ẩn (LSI – Latent Semantic Index), 

phương pháp Phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn (LSA – Latent Sematic 
Analys).  

2.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 
2.3.1 Kiến trúc tổng quát của hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.4: Mô hình tổng quát của hệ thống 

Các gợi 
ý,nội dung 

VBản TV   
(html,doc) 

VBản TV 
ñã ñược 

quyết ñịnh 

Tương tác Tương tác 

Thu thập Internet 

+Chuyên gia 
+ Hệ thống thông tin 
+ Thư viện 

 

Phân tích văn bản 
ñã có 

 

Giao diện sử dụng 

- user 
- Chuyên gia 
- Quản tr ị  
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2.3.1.1 Phân tích văn bản 

Các văn bản Tiếng Việt sau khi ñã ñược tách thành các từ và cụm 
từ sẽ dựa vào kết quả này ñể tìm ra các ñặc trưng của văn bản với các 
nội dung theo mục ñích ñã ñịnh. 

Văn bản tiếng Việt chưa 
phân tích 

Danh sách các từ và cụm 
từ 

Tách thành từ và 
cụm từ 

Rút trích các ñặc 
trưng 

Danh sách các ñặc trưng 

So sánh các ñặc 
trưng 

Văn bản ñược phân tích 

Kho văn bản mẫu phân 
tích (tập huấn luyện) 

Tách thành từ và 
cụm từ 

Danh sách các từ và 
cụm từ theo nội dung 

văn bản 

Danh sách các ñặc 
trưng của văn bản theo 

mục ñích 

Rút trích các ñặc 
trưng 

Hình 2.5: Qúa trình phân tích văn bản 
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2.3.1.2 Tách từ và công cụ tách từ 
Dựa vào những nghiên cứu về phương pháp tách từ, sử dụng công 

cụ tách từ ñã trình bày trong chương trước cũng như những nghiên 
cứu của những người ñi trước, tác giả ñã lựa chọn phương pháp tách 
MMSeg ñể xây dựng ứng dụng của mình. 

2.3.2  Mô tả công cụ ứng dụng 
Công cụ mà tác giả xây dựng ở ñây sẽ có những phần chính: 

• Tìm kiếm văn bản  

• Phân tích văn bản theo mục ñích trong ngữ cảnh hạn chế 

• Tách từ trong văn bản tiếng Việt 
2.3.3 Các chức năng chính của chương trình 

Trong trương trình, người sử dụng sử dụng các chức năng chính 
sau: 

 
Hình 2.8:  Use case tổng quát hệ thống 

2.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 
2.4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu 
2.4.2 Xây dựng các chức năng 

2.4.2.1 Tách từ 
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Trong khi thực hiện công cụ tách từ thì bên trong nó thực chất sẽ 
xảy ra các quá trình sau: 

• Mã hóa văn bản 

• Tách tiếng 
2.4.2.2 Bóc tách nội dung 
Thực hiện bóc tách là truy xuất trực tiếp vào nội dung toàn diện 

rồi tiến hành bóc tách. Sau ñó những ñặc tả dữ liệu (meta data) ñược 
xây dựng tự ñộng trên nền nội dung ñã bóc tách. 

2.4.2.3 Phân loại văn bản 
Kết quả của quá trình tách từ là ñầu vào cho quá trình phân loại 

văn bản. Tuy nhiên, trong danh sách các từ ñã ñược tách, có các từ 
không mang nghĩa ñặc trưng của chủ ñề; ñó chính là từ dừng 

2.4.2.4 Tách từ dừng (stopword) 
Một trong những cách giảm thiểu số chiều ñặc trưng là loại bỏ các 

từ dừng. Là những từ chức năng, nó không mang nội dung mà chủ 
yếu chứa thông tin cú pháp trong câu. 
2.5 KẾT LUẬN 

Phân tích, tách văn bản thành tập từ khoá, lọc tách từ khoá của 
văn bản nhằm cô ñọng những từ khoá ñặc trưng cho ngữ nghĩa của 
văn bản, thống kê và trích lọc những văn bản có ngữ nghĩa tương 
ñồng. 
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CHƯƠNG 3 
XÂY DỰNG CÔNG CỤ VÀ ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ 

3.1 CHỌN MÔI TRƯỜNG, CÔNG CỤ 
3.1.1 Ngôn ngữ C# 

Mục tiêu của C# là cung cấp một ngôn ngữ lập trình ñơn giản, an 
toàn, hiện ñại, hướng ñối tượng, ñặt trọng tâm vào internet, có khả 
năng thực thi cao cho môi trường .NET. C# là một ngôn ngữ mới, 
nhưng tích hợp trong ñó tinh hoa của ba thập kỷ ngôn ngữ lập trình. 
Ta dễ dàng có thể thấy trong C# có những ñặc trưng quen thuộc của 
JAVA, C++, Visual Basic,… 
3.1.2 Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition 

Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition là công cụ 
ñơn giản, dễ dàng xây dựng các web cho phép nhập dữ liệu, Dễ dàng 
xuất và chia sẻ Thú vị, Dễ học, Kết nối với cộng ñồng phát triển 
ASP.NET Web. 

3.1.3 Hệ quản tr ị SQL Server 2005 
Được xây dựng dựa trên những ñiểm mạnh của SQL Server 2000, 

SQL Server 2005 sẽ cung cấp một quản trị dữ liệu hợp nhất và giải 
pháp phân tích ñể giúp các tổ chức dù lớn hay nhỏ. 

3.2 XÁC ĐỊNH NGUỒN VĂN BẢN DỮ LIỆU 
Đầu vào thứ nhất: là tập tài liệu và tập các từ khóa, ñầu ra là cập 

nhật cơ sở dữ liệu các thông tin về ñộ tương ñồng giữa các tài liệu. 
Đầu vào thứ hai: ñể tách từ trong văn bản tiếng Việt dùng mô hình 

MMseg (Maximum Matching Segment) chúng ta cần có từ ñiển . 
Đầu vào thứ ba: ñể phân tích văn bản dùng mô hình Cây quyết 

ñịnh (decision trees) chúng ta cần có kho huấn luyện. 
Đầu vào thứ tư: chính là văn bản muốn ñược phân tích 

3.2.1 Tập tài liệu và từ khóa 
Các tài nguyên là các tài liệu ñược thể hiện dưới dạng văn bản 

như một cuốn sách, tạp chí, hay một bài báo, bài diễn văn ñiện tử nào 
ñó. Việc phân tách thành từ khóa ñối với văn bản tiếng việt phải dựa 
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trên từ ñiển và các thuật toán ñọc từ khóa sao cho ñúng nghĩa nhất 
của câu. 
3.2.2 Chọn từ ñiển 

• Chọn kho từ ñiển tiếng: dùng nhận dạng một tiếng bất kỳ có 
phải là tiếng Việt hay không. 

• Từ ñiển từ: bao gồm tất cả các từ và cụm từ tiếng Việt (gồm 
từ ñơn một tiếng, từ ghép nhiều tiếng, các cụm từ) 

3.2.3 Chọn kho ngữ liệu 
Ngữ liệu xây dựng chuẩn cho tiếng Việt dựa trên nguồn tài 

nguyên chính là web hoặc văn bản offline. 

3.2.4 Văn bản cần phân tích 
Văn bản phân tích có các dạng: 

• Định dạng file: .txt, .doc,.html 

• Chuẩn chính tả: văn bản phải ñảm bảo chuẩn chính tả. 

• Độ lớn văn bản: văn bản không quá lớn (<1000 từ). 
3.3 XỬ LÝ NGUỒN DỮ LIỆU 
3.3.1 Từ ñiển và kho ngữ liệu 

• Từ ñiển: từ ñiển mã nguồn mở StarDict 
(http://stardict.sourceforge.net/). 

• Kho ngữ liệu: dạng thô và dạng tiền xử lý 
3.3.2 Tách tài liệu thành các từ khóa phục vụ tìm kiếm 

Input : tập tài nguyên là sách, tạp chí, trang thông tin (html) ở các 
ñịnh dạng tài liệu.  

Output : Tập các từ khóa với rank tương ứng. 
3.3.3 Mô hình tìm tư vấn dựa trên phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn 

Sau khi tách thành tập các từ khóa, modul này sẽ thực hiện việc 
cập nhật tiếp các tài liệu liên quan, có ñộ tương ñồng nhất ñịnh về nội 
dung.  
3.4 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
3.4.1 Cấu trúc dữ liệu 

• Văn bản cần phân tích cấp 1 (dạng thô) 
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• Văn bản cần phân tích cấp 2 (dạng min) 

• Tài liệu kiểm nghiệm của văn bản phân tích. 

• Tài liệu huấn luyện của các chủ ñề.  

• Kho tiếng của tiếng Việt.  

• Kho từ tiếng Việt.  
3.4.2 Thao tác cơ sở dữ liệu 

3.4.2.1 Tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu 
Các bảng ñược tạo: Bảng Document, Bảng Word, Bảng Topic, Bảng 
Subtopic, Bảng Template 

3.4.2.2 Tạo quan hệ các bảng dữ liệu 

 

Hình 3.7: Sơ ñồ quan hệ dữ liệu 
3.5 ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
3.5.1 Các giao diện chức năng của chương trình 

3.5.1.1.Giao diện ñăng nhập 
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Hình 3.8: Đăng nhập vào hệ thống 

3.5.1.2 Giao diện hiển thị quản lý văn bản/tài liệu 

 

Hình 3.10: Quản lý văn bản 

3.5.1.3 Giao diện tách từ 
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Hình 3.11: Tách văn bản thành các từ 

3.5.2 Dữ liệu thử nghiệm và kết quả 
3.5.2.1 Dữ liệu thử nghiệm 
Dữ liệu thử nghiệm ñược lấy từ các tờ báo ñiện tử lớn vào tháng 5 

năm 2011.  

3.5.2.2 Kết quả thử nghiệm 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 
1. Kết luận 

Việc nghiên cứu ngữ nghĩa của văn bản mở ra một hướng phát 
triển mới trong khai thác thông tin trên dữ liệu. Ngữ nghĩa của văn 
bản mang lại nhiều thuận lợi như vậy nhưng ñể thật sự hiểu rõ ñược 
các phương pháp nghiên cứu phân tích ngữ nghĩa là không dễ dàng. 
Do vậy mục tiêu của luận văn ñặt ra giải quyết : 

Về lý thuyết: nghiên cứu về ngữ nghĩa của văn bản bao gồm các 
phần như: Tách từ, Phân tích, tách văn bản thành tập từ khoá, lọc 
tách từ khoá của văn bản nhằm cô ñọng những từ khoá ñặc trưng cho 
ngữ nghĩa của văn bản, thống kê và trích lọc những văn bản có ngữ 
nghĩa tương ñồng. 

Về phần ứng dụng minh hoạ: xây dựng ñược một công cụ mang 
tính demo sự khả thi của các kỹ thuật phân tích văn bản 

Kết quả về mặt nghiên cứu: Qua quá trình nghiên cứu và tìm 
hiều về lĩnh vực ứng dụng ngữ nghĩa của văn bản, tác giả ñã hiểu 
ñược và ghi nhận lại một số kết quả ñạt ñược như sau: 

• Tìm kiếm ñược nhiều tài liệu hay và bổ ích về ngữ nghĩa của 
văn bản. 

• Nắm ñược các kỹ thuật phân tích ngữ nghĩa của văn bản, một 
hướng nghiên cứu mới nhất của công nghệ thông tin hiện tại 
và trong tương lai. Nắm rõ các kỹ thuật tách văn bản với các 
ñịnh dạng bất kỳ. 

• Nắm vững các kỹ thuật lọc tách từ khoá ñặc trưng cho nội 
dung văn bản. 

• Tìm hiểu và nắm ñược các kỹ thuật thống kê trích lọc những 
văn bản có ngữ nghĩa tương ñồng. 

• Tìm hiểu các kỹ thuật phân tích logfile. 

• Kết quả về mặt phát tri ển ứng dụng: Đối với ứng dụng 
minh hoạ tác giả ñã hoàn tất ñược mục tiêu của luận văn ñề 
ra là nắm vững các kỹ thuật:  
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• Tổ chức, lưu trữ dữ liệu và truy vấn dữ liệu trên SQL. Cách 
sử dụng các kỹ thuật tách từ, phân tích văn bản ñể tách văn 
bản ở ñịnh dạng bất kỳ thành các tập từ khoá ñại diện cho 
ngữ nghĩa của nó.  

• Hệ thống hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm tài liệu và 
gợi ý tài liệu dựa trên ngữ nghĩa vủa văn bản. Đồng thời hệ 
thống hỗ trợ người quản trị việc cập nhập thông tin về các 
ñối tượng trong hệ thống như thêm, sửa, xoá văn bản, thành 
viên, cấu hình hệ thống. 

Sau khi hoàn tất công cụ tác giả còn nắm thêm ñược các kiến thức 
về công nghệ: .Net, JavaScript, SQLserver, quan trọng hơn cả là nắm 
ñược khả năng phân tích ngử nghĩa của văn bản, từ ñó tự ñộng trích 
rút ñược những văn bản ñồng nghĩa. 
2. Hướng phát triển 

Dựa vào những thành quả ñã có chúng ta có thể mở ra những 
hướng mới nhằm tối ưu hoá thuật toán và nâng cao ñộ chính xác của 
kết quả. Đồng thời mở rộng nguồn dữ liệu nhờ trực tiếp tìm kiếm các 
dữ liệu trên mạng hay cải thiện tính năng tìm kiếm nhờ sử dụng các 
engine có sẵn. Dựa trên những khả năng phát triển ñó, luận văn có 
thể hoàn thiện khi có thêm các tính năng sau: 

Thu thập dữ liệu trực tuyến 
Dữ liệu trực tuyến trên mạng là một tài nguyên gần như vô hạn. 

Nếu có một cơ chế cho phép khai thác dữ liệu trên mạng là ñầu vào 
cho hệ thống thì các chức năng của hệ thống sẽ ñạt hiệu quả cao và 
phong phú hơn. Hệ thống rất cần một module cho phép lấy dữ liệu 
trực tuyến. Đây chính là một hướng phát triển chủ chốt củ ñồ án 
nhằm làm cho ñồ án hoàn thiện hơn và có tính ứng dụng thực tế cao 
hơn. 

Thông tin người dùng 
Việc nghiên cưa các thức tổ chức và lưu trữ thông tin người dùng 

hiệu quả sẽ ñem lại một kết quả bất ngờ, giúp hệ thống có thể gợi ý 
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tìm kiếm ñối với từng các nhân người dùng. Đây cũng là một ñiển 
nhấn của thế hệ web mới, hướng tới cá nhân người dùng. Phát triển 
một module cho phép quản lý thông tin người dùng rất có ích cho 
một hệ thông tìm kiếm, gợi ý. Hệ thông sẽ mang tính hướng người 
dùng hơn bởi những kết quả của hệ thống ñược lọc dựa trên thông tin 
quan tâm của người dùng. 

Sử dụng search engine: Ngày nay, các kỹ thuật tìm kiếm không 
chỉ ñạt ñộ chính xác cao mà còn ñạt tốc ñộ cao. Tốc ñộ ñó chính là 
tiêu chuẩn cạnh tranh cho các hệ thống tìm kiềm. Module này cho 
phép các hệ thống có thể lấy kết quả tìm kiếm một cách nhanh chóng 
dựa trên những tài nguyên mà máy chủ google cung cấp. 

 
 


