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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Cộng ñồng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi sống tập trung chủ yếu 

ở 330 thôn của 63 xã thuộc 6 huyện miền núi và 16 xã miền núi thuộc 6 

huyện ñồng bằng. Dân số khoảng 284.770 người, dân tộc thiểu số 

chiếm 53,42% dân số trên ñịa bàn và chiếm 11,83% dân số toàn tỉnh; 

trong ñó dân tộc H’re khoảng 110.000 người; dân tộc Cor khoảng 

28.000 người, dân tộc Cadong khoảng 16.000 người, dân tộc khác 

khoảng 300 người. 

Tộc người thiểu số Hrê sử dụng ngữ hệ Nam Á, hiện sống chủ yếu ở 

các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi và 

huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

Tiếng Hrê không có chữ viết truyền thống và chưa ñược latinh hoá 

chính thức trong thời gian vừa qua. Trong thời gian kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ, một số cán bộ người Kinh và người Hrê ñã có một 

số cố gắng latinh hóa văn bản tiếng Hrê ñể làm tài liệu tuyên truyền và 

dạy chữ nhưng quá trình này ñến nay chưa có kết quả chính thức, hoàn 

chỉnh và có hệ thống. 

Ở miền Nam dưới chế ñộ cũ, từ năm 1958 ñến 1971, Viện ngôn Ngữ 

học Mùa hè (Summer Institute of Linguistics -SIL) của Mỹ ñã cử một 

số nhà khoa học ñến nghiên cứu các ngôn ngữ thiểu số phía Nam vì 

những mục ñích riêng, trong ñó có tiếng Hrê. Trên cơ sở ñó ñã có một 

số sản phẩm về phương án chữ viết, về ngữ pháp và từ vựng ñược sử 

dụng nhưng cũng chưa chính thức. 

Hiện nay, tiếng Hrê ñược phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình 

Quảng Ngãi và ñài truyền thanh các huyện miền núi. Văn bản tiếng Hrê 

dạng viết vẫn là phương án tạm thời. 
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Tóm lại, hiện trạng tiếng Hrê hiện nay là: chưa ñược tin học hóa; 

ngữ vựng chưa hoàn thiện; sử dụng không thống nhất; còn quá ít tài 

liệu nghiên cứu và hướng dẫn học tiếng Hrê,... Tuy nhiên, với sức sống 

mãnh liệt của một dân tộc ñã trải qua lịch sử phát triển lâu ñời và có 

những ñóng góp to lớn trong công cuộc ñấu tranh bảo vệ ñất nước, 

tiếng Hrê cần ñược giữ gìn và phát triển lên một tầm cao mới nhằm góp 

phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt ñẹp của dân tộc mình, ñồng thời 

là phương tiện ñể ñồng bào nâng cao ñời sống vật chất cũng như tinh 

thần trong bối cảnh hội nhập trong nước cũng như quốc tế. 

Xuất phát từ thực tế trên, một giải pháp nhằm góp phần nâng cao 

hiệu quả việc học tiếng Hrê, từ ñó nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ñến ñồng bào, ñồng thời 

góp phần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chữ viết Hrê phục vụ cho công 

tác dạy và học tiếng Hrê, tôi thực hiện ñề tài: “Hoàn thiện hệ thống ngữ 

vựng tiếng Hrê, ứng dụng xây dựng từ ñiển Hrê – Việt và Viêt – Hrê”. 

2. Mục ñích của ñề tài 

 Mục ñích chính của ñề tài là trên cơ sở những cái ñã có xây 

dựng hoàn thiện kho ngữ vựng Hrê có cấu trúc mở, dễ kế thừa. Từ ñó, 

ứng dụng xây dựng từ ñiển Hrê-Việt và Viêt – Hrê ñể phục vụ cho công 

tác dạy và học tiếng Hrê.  

3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là giới hạn trong phạm vi: tìm 

hiểu ñặc ñiểm, cấu trúc tiếng Hrê; nghiên cứu tìm hiểu những tài liệu ñã 

có về tiếng Hrê, từ ñó hoàn thiện kho ngữ vựng, ứng dụng xây dựng từ 

ñiển Hrê – Việt và Việt – Hrê 
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4. Phương pháp triển khai 

- Công cụ ñược xây dựng bởi ngôn ngữ lập trình ASP.NET/C# trên 

nền Dot Net 2005 truy cập dữ liệu từ XML. Quá trình thực hiện: 

- Thu thập tài liệu từ sách, báo, internet và các ngồn khác về tiếng 

Hrê. Sau ñó, tổng hợp các tài liệu liên quan. 

- Nghiên cứu ñặc trưng của tiếng Hrê, vấn ñề từ ñiển, cơ sở dữ liệu 

ña ngữ. 

- Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công cụ cập nhật làm giàu kho 

ngữ vựng (sử dụng phương pháp cập nhật tự ñộng và thủ công dựa trên 

việc kế thừa các nguồn dữ liệu có sẵn). 

- Nghiên cứu khai thác kho ngữ vựng.  

- Xây dựng ứng dụng web. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Về mặt ý nghĩa khoa học, ñề tài là cơ sở tiền ñề ñể phục vụ cho các 

bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (dịch, từ ñiển, phần mềm học tập tiếng 

Hrê…), về ý nghĩa thực tiễn thì kết quả của ñề tài là kho ngữ vựng và 

từ ñiển Hrê  - Việt – Hrê ñể phục vụ cho công tác dạy và học tiếng Hrê 

ñồng thời phục vụ cho công tác truyền thông của ñài phát thanh truyền 

hình tỉnh, ñài truyền thanh các huyện miền núi và các ñơn vị chức năng 

trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước ñến ñồng bào cũng như truyền ñạt những thông tin có ích về trồng 

trọt, chăn nuôi, sức khoẻ, giáo dục cho ñồng bào Hrê từ ñó nâng cao 

ñời sống vật chất lần tinh thần cho ñồng bào. Qua ñó, góp phần tăng 

cường khối ñại ñoàn kết dân tộc. 
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6. Bố cục luận văn 

Luận văn ñược tổ chức thành 3 chương:  

Chương 1: Tìm hiểu tiếng Hrê 

Nêu thực trạng tình hình sử dụng tiếng Hrê hiện nay, ñồng thời trình 

bày một số nội dung cơ bản của tiếng Hrê như: từ ngữ âm, nguyên âm, 

phụ âm, các phương án phiên âm. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết 

Trong chương này, sẽ nêu ra cơ sở lý thuyết dùng ñể xây dựng ứng 

dụng; tìm hiểu về từ ñiển; nêu các công cụ và kỹ thuật cập nhật kho dữ 

liệu. 

Chương 3: Xây dựng Từ ñiển Hrê – Việt – Hrê 

Trong chương cuối này sẽ nêu giải pháp cập nhật cơ sở dữ liệu; 

phân tích thiết kế hệ thống và cuối cùng là triển khai thí nghiệm ñánh 

giá kết quả chương trình. 
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CHƯƠNG 1:  TÌM HI ỂU TIẾNG HRÊ 

1.1.  Tình hình sử dụng tiếng Hrê 

1.1.1.  Vài nét về tiếng Hrê 

Ngôn ngữ của người Hrê thuộc ngữ hệ (họ) Nam Á. Đây là một ngữ 

hệ có phạm vi tồn tại rộng lớn ở Đông Nam Á, từ Indonesia ñến một số 

khu vực thuộc vùng phía nam Trung Quốc. 

Từ trong tiếng Hrê ngày xưa có cấu tạo ña âm tiết (polysyllable) 

nhưng ngày nay ñã rơi rụng dần và gần như một ngôn ngữ ñơn âm (nói 

từng tiếng rời). Một số tiền tố, hậu tố trong từ chuyển thành dấu hiệu 

căng chùng khi phát âm như ñặc trưng thanh hầu, họng ở ñầu và ñặc 

trưng căng cao ở cuối như trong 'mau (lúa), hnoiq (nói). 

Hiện nay, tiếng Hrê ñược phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình 

Quảng Ngãi và các ñài truyền thanh huyện miền núi. Văn bản tiếng Hrê 

dạng viết vẫn là phương án tạm thời. Hiện nay có rất nhiều tài liệu biên 

soạn chữ viết về tiếng Hrê nhưng tất cả vẫn còn sơ khai, chưa thống nhất 

và chưa ñược Nhà nước công  nhận chính thức, vì thế gây nhiều khó 

khăn trong việc dạy và học tiếng Hrê. 

Chữ viết Hrê ñã có là loại chữ ghi âm tự dạng la – tinh. Hệ thống chữ 

ñầu tiên ñược các nhà khoa học thuộc Viện Ngữ học mùa hè (SIL) xây 

dựng vào khoảng những năm 70 của thế kỷ 20 (trước giải phóng miền 

Nam). Nó ñã ñược dùng ñể ghi tiếng Hrê ở các tỉnh Quảng Ngãi và Bình 

Định, sử dụng trong một số sách dạy và học tiếng Hrê, nhưng chưa thực 

sự phổ biến trong cộng ñồng Hrê.  

Sau giải phóng, tập thể các ông Đinh Văn Bay, Đinh Xuân Trâm và 

Đinh Văn Lâm (trí thức của dân tộc Hrê) ñã soạn thảo ra một bộ chữ 

khác. Hệ thống chữ này cho ñến nay rất ít người ñược biết. Căn cứ trên 

bộ chữ của các ông Đinh Văn Bay, Đinh Xuân Trâm..., ông Đinh Văn 
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Thành – trí thức Hrê, công tác tại Sở Giáo dục Bình Định – ñã hiệu chỉnh 

và chế tác một hệ thống chữ ñể ghi tiếng Hrê. Trên cơ sở chữ này, ông 

Đinh Văn Thành ñã biên soạn một số tài liệu phục vụ cho dạy và học 

tiếng Hrê.  
1.1.2.  Hệ thống ngữ âm 

1.1.2.1.  Từ ngữ âm 

Tiếng Hrê có hai dạng từ ngữ âm: từ ñơn tiết và từ ña tiết 

Từ ngữ âm ñơn tiết: chỉ gồm một âm (một tiếng), ví dụ: 

aw (tôi, tao)    hla (lá) 

am (ñi)   hnim (nhà) 

maw (lúa)   khe (trăng)… 

Từ ngữ ña âm tiết: gồm một (hoặc hai) âm tiết ñứng trước (gọi là 

“ti ền âm tiết” và âm tiết ñứng sau ñược phát âm nhấn mạnh hơn (gọi là 

“âm tiết chính”, ví dụ  

mangai (người)   kani (chuột) 

tanih (ñất)   tamui (khách) 

alah (lười)   pahaceh (xẻ thành tấm), … 

1.1.2.2.  Hệ thống phụ âm 

Hệ thống phụ âm tiếng Hrê bao gồm các phụ âm ñơn và các phụ âm 

kép (còn gọi là “tổ hợp phụ âm”). Chúng ở vị trí phần ñầu và phần cuối 

của âm tiết 
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� Các phụ âm ñơn 

Bảng 1.1. Các phụ âm ñơn 

Vị trí cấu âm 

 

Phương thức phát âm 

môi ñầu lưỡi 
mặt 
lưỡi 

gốc 
lưỡi 

hầu 

vô thanh p t c k ? 

vô thanh bật 
hơi 

(ph) (th)  (kh)  

hữu thanh (b) (d)    

hữu thanh 
thở 

(bh) (dh) (jh) (gh)  

T 

Ắ 

C 

mũi m n  η  

vô 
thanh 

 (s)   h 

hữu 
thanh 

w  j   

bên  l r   

KHÔNG 

TẮC 

rung      

1.1.2.3.   Hệ thống nguyên âm  

Hệ thống nguyên âm Hrê gồm các loại sau:  

Xét về số lượng các yếu tố cấu thành, có thể phân biệt nguyên âm 

ñơn (chỉ gồm một yếu tố, ví dụ: i, ε, a, ...) với nguyên âm ñôi (gồm hai 

yếu tố, ví dụ: ua,...) 
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Xét về cách phát âm tạo nên những “giọng” khác nhau, có thể phân 

biệt nguyên âm căng (hay còn gọi là “cứng”, ñược phát âm với “gi ọng” 

cao và trong, ví dụ: i, εa,...) với nguyên âm chùng (hay còn gọi là 

“mềm”, ñược phát âm với “gi ọng” trầm ñục, có tiếng thở, ví dụ: ì, ε`a,...) 

� Hệ thống các nguyên âm ñơn (căng và chùng) ñược trình bày 

qua bảng sau: 

Bảng 1.9. Nguyên âm ñơn 

Trước Sau 

Không 

tròn môi 
Tròn môi 

 Dòng 

Độ nâng Căng Chùng 

Căng Chùng Căng Chùng 

Hẹp i ì   u ù 

Trung 

bình 
c    o  

Rộng `ε ε` a à Ǥ 
Ǥ

ɔ 
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� Hệ thống các nguyên âm ñôi (căng và chùng) như sau:   

Bảng 1.10. Các nguyên âm ñôi 

Căng ia ua εa Ǥa 

Chùng ìa ùa ε`a Ǥ`a 

 

1.2.  Phương án ñề nghị phiên âm tiếng Hrê 

1.2.1.  Những yêu cầu ñối với chữ Hrê 

1.2.2.  Phương án ñề nghị phiên âm tiếng Hrê 

1.2.2.1.  Các chữ cái và dấu 

Các chữ cái (viết hoa và viết thường): 

A a, B b, C c, D d, Đ ñ, E e, Ê ê, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, ‘M’ 

m, Nn, ‘N’n, O o, Ô ô, P p, Q q, R r, ‘R’r, S s, T t, U u, V v, W w, ‘W’ 

w, Y y, Y’ y.  

Các dấu:  

Dấu “ ′ ” (dùng ñể ghi yếu tố? trong phụ âm kép ở ñầu âm tiết) và dấu 

“ ` ” (ghi tính chất “chùng” của nguyên âm): Dấu “˜” và “΄” ñược dùng 

ñể ghi “giọng mũi” trong một số từ ngữ (ít gặp).  

Ngoài ra, trong chính tả Hrê còn có các dấu:., !,,, ?... (như chính tả 

các ngôn ngữ khác).  
1.2.2.2.  Cách ghi từ ngữ âm 

� Đối với từ ngữ âm ñơn tiết:  

Ghi bằng các chữ cái ghép lại từ trái sang phải 
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� Đối với từ ngữ âm ña tiết:  

Từng âm tiết ñược ghi như ñối với từ ngữ âm ñơn tiết. Các âm tiết 

(tiền âm tiết và âm tiết chính) ñược ghi kế tiếp liền nhau (không tách rời; 

tiền âm tiết ñứng trước âm tiết chính). Khi âm tiết chính mở ñầu bằng 

phụ âm ñơn ?, thì âm này ñược ghi bằng dấu “-”.  
1.2.2.3.  Cách ghi các phụ âm 

� Đối với các phụ âm ñơn:  

Ghi bằng các chữ cái riêng lẻ hoặc ghép lại 

� Đối với các phụ âm kép (hai yếu tố và ba yếu tố):  

Ghi bằng cách ghép các chữ cái ñể thể hiện các yếu tố, sát liền nhau, 

theo thứ tự từ trái sang phải, thể hiện ở bảng sau: 
1.2.2.4.  Cách ghi các nguyên âm 

� Đối với các nguyên âm ñơn:  

Ghi bằng một chữ cái; các nguyên âm ñơn căng ñược ghi bằng chữ 

cái không có dấu, các nguyên âm chùng ñược ghi bằng chữ có dấu “ ` ” 

� Đối với các nguyên âm ñôi:  

Ghi bằng hai chữ cái kế tiếp nhau; các nguyên âm ñôi căng ñược ghi 

bằng hai chữ cái không dấu, các nguyên âm ñôi chùng ñược ghi bằng hai 

chữ cái có dấu “`” trên chữ cái thứ nhất 

1.3.  Ý nghĩa của việc xây dựng kho ngữ vựng Hrê–Việt–Hrê 

Việc xây dựng một kho ngữ vựng Hrê có tính mở, dễ khai thác, cập 

nhật và ứng dụng xây dựng từ ñiển Hrê – Việt và Việt – Hrê giúp cho 

việc xây dựng các ứng dụng phục vụ cho các mục ñích học tập, nghiên 

cứu chữ viết Hrê.  Qua ñó, giúp cho việc xây dựng một bộ chữ viết Hrê 

thống nhất ñược Nhà nước công nhận chính thức, từ ñó phục vụ cho 

công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước ñến ñồng bào dân tộc Hrê ñược tốt hơn. 
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CHƯƠNG 2:  CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 

2.1.  Cơ sở công nghệ 

2.1.1.  Công nghệ dotNET 

2.1.1.1.  Giới thiệu Microsoft.NET 

2.1.1.2.  ASP.net 

2.1.1.3.  Ngôn ngữ lập trình C#.Net 

2.1.1.4.  Visual Studio.Net 

2.1.1.5.  Visual C# 2008 

2.1.2.  Mô hình ADO.NET 

Thành phần của ADO.NET ñược thiết kế nhằm tăng tốc ñộ truy cập 

và thao tác dữ liệu trong môi trường ña lớp, gồm 2 thành phần chính là 

ñối tượng DataSet và.NET Provider. 

.NET Provider là một tập các ñối tượng trong thành phần.NET bao 

gồm Connection (Kết nối cơ sở dữ liệu), Command (Lệnh thi hành), 

DataReader (Bộ ñọc dữ liệu) và DataAdapter (Kết nối dữ liệu). Khi sử 

dụng DataSet chúng ta có thể kết nối nguồn dữ liệu, thực hiện truy vấn 

một hay nhiều bảng, sau ñó yêu cầu hệ thống ñóng kết nối. 

Provider ñược xem như một cầu nối giữa ứng dụng với cơ sở dữ liệu, 

chúng dùng ñể kết nối nguồn dữ liệu, thực hiện câu lệnh và nhận dữ liệu 

trả về. Những dữ liệu này có thể ñược xử lý trực tiếp, hay lưu trữ trên ñối 

tượng DataSet của ADO.NET. 

ADO.NET bao gồm hai Provider như sau: 

� SQL Server.NET data provider: Sử dụng cho SQL Server 7.0 

và các phiên bản sau. 



 
- 12 - 

 
� OLE DB.NET data provider: Sử dụng cho dữ liệu kết xuất 

thông qua OLE DB. 

2.1.3.  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 

SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý CSDL (Relational 

Database Management System - RDBMS) sử dụng Transact – SQL ñể 

trao ñổi dữ liệu giữa máy Client và SQL Server. Một RDBMS bao gồm 

Databases, database engine và các ứng dụng dùng ñể quản lý dữ liệu và 

các bộ phận khác nhau trong  RDBMS. 

2.2.  Tìm hiểu từ ñiển 

2.2.1.  Khái niệm từ ñiển 

2.2.2.  Một số loại từ ñiển 

2.2.2.1.  Từ ñiển giấy 

2.2.2.2.  Từ ñiển máy tính 

2.2.2.3.  Từ ñiển Internet 

2.2.3.  Nhận xét 

2.3.  Công cụ và kỹ thuật cập nhật kho ngữ vựng 

2.3.1.  Cơ sở dữ liệu từ vựng ña ngữ  

2.3.1.1.  Tổng quan về CSDL 

2.3.1.2.  CSDL từ vựng ña ngữ 

2.3.1.3.  Những vấn ñề cần xử lý khi xây dựng CSDL 

2.3.2.  Các công cụ trợ giúp xây dựng CSDL 

2.3.2.1.  Microsoft Access 

2.3.2.2.  Microsoft SQL Server 

2.3.2.3.  Microsoft Word 

2.3.2.4.  XML (eXtensible Markup Language) 
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Một trang XML cần phải theo ñúng các quy luật sau:  

 

Hình 2.4. Cấu trúc của tài liệu XML 

2.3.3.  Các kỹ thuật cập nhập dữ liệu 

2.3.3.1.  Công cụ cập nhật tài liệu bằng RTF của 
Microsoft Word 

2.3.3.2.  Kỹ thuật cập nhật sử dụng các macro 

Phần tử 
gốc duy 

Tương ứng thẻ 
mở 

Thẻ mở 

Khai báo 

Thuộc tính Thuộc tính 

Thẻ mở 

Thuộc tính 

Nội dung phần 

Thẻ ñóng 

Thẻ mở 

Thuộc tính 

Nội dung phần 

Thẻ ñóng 

Thẻ ñóng 

Nội dung phần tử 

Phần tử 
con 

Phần tử 

Định nghĩa 
bên trong 
thẻ mở 

Có th� 

bao g�m 

Đặt ở ñầu dữ liệu 
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CHƯƠNG 3:  XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN HRÊ–VIỆT–HRÊ 

3.1.  Ý tưởng xây dựng 

3.2.  Hoàn thiện kho ngữ vựng Hrê – Việt – Hrê 

3.2.1.  Tổng quan về quá trình xây dựng kho ngữ vựng 

 

Hình 3.1. Mô hình tổng quát xây dựng kho ngữ liệu 

3.2.2.  Xây dựng cấu trúc kho ngữ vựng 

3.2.2.1.  Cấu trúc kho dữ liệu thô  

 

Hình 3.2. Cấu trúc kho dữ liệu thô 

KK hhoo  nnggữữ  vvựựnngg  
tthhôô  hhttmmll,,  mmddbb,,  

ddoocc  

NNgguuồồnn  ((ssáácchh,,
pphhầầnn  mmềềmm,,  
II nntteerr nneett))    

KK hhoo  nnggữữ  vvựựnngg    

XXMM LL   

CCậậpp  nnhhậậtt   ddữữ  ll iiệệuu  CChhuuyyểểnn  ññổổii   ddữữ  ll iiệệuu  KK hhaaii   tthháácc  ddữữ  ll iiệệuu  
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Nguồn CSDL Hrê – Việt trong tệp HV.doc gồm các thành phần: 

Mục từ tiếng Hrê 

Từ loại 

Nghĩa tiếng Việt tương ứng 

Nguồn CSDL Việt – Hrê trong tệp VH.doc gồm các thành phần: 

Mục từ tiếng Việt 

Từ loại 

Nghĩa tiếng Hrê tương ứng 

Nguồn CSDL câu ví dụ trong tệp Ex_sent.dọc gồm các thành phần: 

Câu ví dụ tiếng Hrê 

Câu ví dụ tiếng Việt tương ứng 
3.2.2.2.  Cấu trúc kho ngữ vựng Hrê – Việt – Hrê dưới 

dạng XML 

Kho ngữ vựng Hrê – Việt – Hrê ñược xây dựng dưới dạng 2 tệp tin 

XML là HV.xml và VH.xml có chung cấu trúc như sau [5]: 

<Dictionary> 

<Word> 

 <Entry_name>[từ tiếng Hrê]</Entry_name> 

 <Type_word>[từ loại]</Type_word> 

  <Word_similar>[từ có nghĩa tương 

ứng]</Word_similar> 

 <Viet_equa>[nghĩa tiếng Việt tương ứng]</Việt_equa> 

 <Sentence> 

       <Hre_sent>[Câu ví dụ tiếng Hrê]</Hre_sent> 

       <Viet_sent>[Câu ví dụ tiếng Việt]</Viet_sent> 

 </Sentence> 

</Word> 

</Dictionary> 
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3.2.3.  Chuyển ñổi dữ liệu thô sang dữ liệu XML 

- Sử dụng phần mềm HTMLtoRTF Converter Pro ñể chuyển ñổi các 

trang HTML thành các trang văn bản Word. 

- Sử dụng ñoạn mã Macro VBA Winword ñể hợp nhất dữ liệu, tạo 

thành một tệp *.rtf hoàn chỉnh. 

- Từ tệp *.rtf, sử dụng macro chuyển ñổi ñể xuất dữ liệu cơ sở dữ liệu 

Access *.mdb. Từ ñây, sử dụng công cụ Export ñể chuyển sang tệp cơ sở 

dữ liệu *.xml. 
3.2.4.  Giải pháp cập nhập dữ liệu 

3.2.4.1.  Cập nhật tự ñộng 

Trước hết chuyển tất cả các nguồn dữ liệu thô từ internet hay các tập 

tin dữ liệu trên máy tính về dạng Microsoft Word và tổng hợp thành hai 

tập tin là HV.doc chứa tự vựng Hrê – Việt và VH.doc chứa từ vựng Việt 

– Hrê. Tuỳ vào ñịnh dạng của nguồn dữ liệu mà sử dụng các công cụ cập 

nhật khác nhau ñể chuyển ñổi sang dạng Word.  
3.2.4.2.  Cập nhập thủ công 

Nhập trực tiếp dữ liệu từ nguồn sách, từ ñiển giấy, dữ liệu do các 

chuyên gia về ngôn ngữ cung cấp. 

Đối với CSDL kho ngữ vựng Hrê – Việt – Hrê thì hầu như là phải 

nhập bằng phương pháp thủ công, vì tài liệu về tiếng Hrê trên Internet và 

và trên máy tính là hầu như chưa có gì 
3.2.5.  Thống kê kho dữ liệu 

Đã xây dựng ñược kho ngữ vựng 1500 từ và 200 câu ví dụ 

3.3.  Phân tích thiết kế hệ thống 

3.3.1.  Mô tả hệ thống 

3.3.1.1.  Yêu cầu ñối với hệ thống 

3.3.1.2.  Kiến trúc tổng thể 
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Kiến trúc tổng thể của hệ thống bao gồm những thành phần sau: 
 

 

Hình 3.3. Kiến trúc tổng thể hệ thống 

 

 

 

 

 

CSDL TỪ 
VỰNG 

HRÊ-VI ỆT-
HRÊ 

(XML) 

 

 

 

W 

E 

B 

 

DO

MD

B 

… 

HTML 

NNSSDD  

QQUUẢẢNN  TTRRỊỊ  

IInntteerrnneett  

Nguồn 
ngữ vựng  
tiếng Hrê –
Việt hi ện 

có 

Nguồn 
tài li ệu 

�

Chuyên gia  

ngôn ng ữ 

Cập nhật DL 

Chuyển 
ñổi DL 

Khai thác DL 

CCBBNNVV  
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3.3.1.3.  Mô hình hoạt ñộng 

Hình 3.4. Mô hình hoạt ñộng của hệ thống 

3.3.2.  Thiết kế chức năng 

Hệ thống cần có những chức năng cơ bản sau:  

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Chức năng chính của hệ thống 

 

Ca�n 

bô � 

nghiê�p 

vu� 

Qua�n tri� hê � thô �ng 

Câ �p nhâ �t dữ Người 

sử 

Người 
quản trị 

Tra cứu t� ñi�n 

Người truy cập tra từ 
ñiển 

Cập nhập dữ liệu 

WEB SERVER 

Ca �n bô� nghiê�p vu � 

Internet 

Interne

Ng��i qu�n tr� 

Phân quyền     quản 
trị 

Tra cứu từ ñiểm Hrê 
– Việt – Hrê Interne

DATABASE SERVER 

Kho ngữ 
vựng Hrê – 
Việt – Hrê 
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3.4.  Tri ển khai thí nghiệm và ñánh giá kết quả 

3.4.1.  Mô hình cài ñặt 

 

Hình 3.6. Mô hình cài ñặt 

3.4.1.1.  Thành phần lớp giao diện 

3.4.1.2.  Thành phần lớp xử lý các nghiệp vụ chức năng 

3.4.1.3.  Thành phần lớp xử lý dữ liệu 

 

 

Các trang giao diện ASP.NET 

Các lớp xử lý giao tiếp 

Lớp giao diện 

Các lớp xử lý nghiệp vụ chức năng 

Lớp xử lý nghiệp vụ chức năng 

Lớp xử lý dữ liệu XML 

Lớp xử lý dữ liệu 

XML 
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3.4.2.  Một số giao diện của chương trình 

 

Hình 3.7. Màn hình giao diện tra cứu từ ñiển Hrê – Việt 
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Hình 3.8. Màn hình giao diện tra cứu từ ñiển Việt – Hrê 

3.4.3.  K ịch bản sử dụng 

3.4.3.1.  Người quản trị: 

- Khởi ñộng chương trình 

- Đăng nhập quyền admin 

- Phân quyền người sử dùng 

- Cập nhập dữ liệu vào kho ngữ vựng 
3.4.3.2.   Cán bộ nghiệp vụ: 

- Đăng nhập hệ thống 

- Cập nhập dữ liệu vào kho ngữ vựng 
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3.4.3.3.  Người truy cập tra từ ñiển:  

Đối với người dùng tra từ ñiển Hrê – Việt – Hrê cần phải có các trình 

duyệt Web như Internet Explorer, Firefox, Google Chrome…; phần mềm 

hỗ trợ gõ các ngôn ngữ như Vietkey2000 hay Unikey; máy tính của 

người dùng phải kết nối ñến máy chủ Localhost chứa CSDL và chương 

trình từ ñiển). Các bước tra từ ñiểm như sau:  

- Khởi ñộng chương trình bằng cách truy cập vào trang 

http://localhost:2376/tudien/tracuu.aspx. 

- Chọn từ ñiểm cần tra (Việt – Hrê, Hrê – Việt) 

- Nhập hoặc tìm từ cần tra, xem kết quả 
3.4.4.  Đánh giá kết quả: 

- Chương trình cho kết quả chính xác ñối với các từ vựng có sẵn 

trong CSDL. Những từ không tìm thấy, chương trình thông báo không 

tìm thấy. 

- Khi có lỗi hay sự cố, chương trình luôn thông báo thông tin cho 

người sử dụng về lỗi hay sự cố và ñưa ra hướng dẫn cách khắc phục hoặc 

gửi thông báo lỗi ñến admin. 

- Chương trình cho phép sử dụng ñồng thời 50 người dùng cuối. 
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KẾT LUẬN 

1. Kết quả ñạt ñược của ñề tài 

Với mục tiêu là hoàn thiện hệ thống ngữ vựng tiếng Hrê và ứng dụng 

xây dựng từ ñiển Hrê – Việt – Hrê, Luận văn ñã làm ñược những việc 

như: ñã nêu ñược tình hình sử dụng tiếng Hrê hiện nay; giới thiệu những 

nét chính về tiếng Hrê, hệ thống ngữ âm, phương án ñề nghị phiên âm 

tiếng Hrê. 

Về mặt lý thuyết luận văn ñã tìm hiểu về cơ sở công nghệ ñể xây 

dựng ứng dụng: công nghệ dotNET, mô hình ADO.NET, hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu SQL Server. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu từ vựng ña ngữ, các 

công cụ trợ giúp xây dựng CSDL, các kỹ thuật cập nhật dữ liệu. Luận 

văn ñã ñi sâu tìm hiểu về XML và ñã chọn XML ñể xây dựng CSDL kho 

ngữ vựng. 

Luận văn ñã xây dựng ñược kho ngữ vựng Hrê – Việt với 1.500 từ, từ 

ñó ñã ứng dụng xây dựng từ ñiển Hrê – Việt – Hrê chạy trên môi trường 

website. Điều này cho phép người sử dụng có thể tra cứu từ ñiển Hrê – 

Việt – Hrê một cách nhanh chóng, thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu học 

tập, nghiên cứu tiếng Hrê. 

Tuy nhiên, do thời gian và trình ñộ của tác giả còn hạn chế nên luận 

văn chỉ mới dừng lại ở ñó mà chưa làm ñược một số việc còn tồn tại 

như: chưa ñưa phần phiên âm vào từ ñiển; chưa xây dựng ñược những 

câu tiếng Hrê thông dụng trong ñời sống xã hội vào kho ngữ vựng. 

2. Hướng phát triển ñề tài 

Tuy kết quả ñạt ñược của ñề tài còn khiêm tốn nhưng ñó là cơ sở tiền 

ñề ñể phát triển, mở rộng  ñề tài theo hướng: 
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- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngữ vựng Hrê – Việt bằng cách 

nghiên cứu bổ sung ñầy ñủ phần phiên âm tiếng Hrê, các câu tiếng Hrê 

thông dụng trong ñời sống xã hội. 

- Tiếp tục phát triển cơ sở dữ liệu, ñặc biệt là các câu ví dụ, thành ngữ 

tiếng Hrê tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc xây dựng ứng dụng dịch tự 

ñộng. 

- Phát triển kho ngữ vựng Hrê – Việt thành kho ngữ vựng Hrê – Việt 

– Anh, ứng dụng xây dựng từ ñiển Hrê – Việt – Anh; Hrê – Việt – Pháp. 

- Kế thừa kho ngữ vựng xây dựng phần mềm học tiếng Hrê. 
 


