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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài  

Tiếng Việt phát triển nhanh chóng. Cho ñến nay có khoảng 100 

triệu từ tiếng Việt. Với số lượng ñó, tiếng Việt ñủ khả năng diễn ñạt 

mọi thuật ngữ khoa học thuộc mọi l ĩnh vực mà không cần vay mượn 

từ của các nước khác như những năm trước ñây. Tuy nhiên, cũng có 

những từ, cụm từ, câu trong tiếng Việt không theo một quy luật hay 

cấu trúc ngữ pháp nào, từ mới lai ghép, nghĩa mới xuất hiện trên mọi 

phương diện. Trong khi ñó, mọi hoạt ñộng thuộc lĩnh vực Tin học 

trong xử lý ngôn ngữ ñều có nhu cầu sử dụng kho ngữ vựng tiếng 

Việt. 

Đã có nhiều ứng dụng tin học trong xử lý tiếng Việt, nhưng 

những ứng dụng  này vẫn còn một số hạn chế, cụ thể như: 

� Tất cả các ứng dụng nói trên ñều chưa có kho ngữ liệu từ 

vựng dùng chung. Mỗi ứng dụng tự xây dựng cho mình 

một kho ngữ vựng riêng. Thiếu tính nhất quán vì các kho 

ngữ liệu này không có khả năng kết hợp ñược với nhau. 

� Đây là các kho ngữ liệu không có cấu trúc, không có tính 

mở vì thế sẽ tạo ra một số khó khăn nhất ñịnh trong việc 

khai thác, cập nhật cũng như chia sẽ nguồn dữ liệu dùng 

chung. 

Cũng ñã có nhiều công trình nghiên cứu cho ra ñời các kho ngữ 

vựng tiếng Việt tương ñối hoàn chỉnh, có cấu trúc, có tính mở, ñược 

cập nhật và sữa ñổi thường xuyên nhằm khắc phục các nhược ñiểm 

nói trên nhưng nếu ứng dụng các công trình nghiên cứu trên ñể xây 

dựng từ ñiển hay các phần mềm, các website tìm kiếm thì vẫn còn có 

các hạn chế. Cụ thể như: 
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� Các từ trong các kho ngữ liệu này có ñộ dài ngắn, chủ yếu 

là từ ñơn hay từ ghép nên những cụm từ hay câu chưa biết 

dựa nghĩa vào kho ngữ vựng nào. 

� Chủ yếu liệt kê nghĩa, chỉ có cấu trúc theo ngôn ngữ, cú 

pháp, chưa có một nghiên cứu có tính khoa học nào về 

nghĩa, cấu trúc nghĩa, khả năng vận dụng của ngôn ngữ 

tiếng Việt. 

Các ứng dụng CNTT ñang phải ñối mặt với nhiều vấn ñề như sự 

ña nghĩa về từ, sự nhập nhằng về ngữ nghĩa, sự phụ thuộc vào ngữ 

cảnh, sự khác biệt về giải thích các khái niệm…Nhưng lại thiếu các từ 

ñiển có ñầy ñủ nghĩa cho từ, cụm từ có giải nghĩa theo ñà phát triển 

của nghĩa và sử dụng nghĩa. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

Nghiên cứu, ñưa ra phương pháp xây dựng kho ngữ vựng tiếng 

Việt dựa nghĩa nhằm giải thích nghĩa của các từ, các cụm từ hay câu 

dựa vào các từ liên quan, thu nhận dữ liệu qua mạng internet. Các ứng 

dụng tin học sau này có thể dựa vào nó nhằm tiết kiệm thời gian và 

công sức tra cứu nhưng kết quả vẫn như mong muốn. 

Mục ñích chính của ñề tài là xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt 

dựa nghĩa bao gồm các từ ñơn, từ ghép, cụm từ, thậm chí cả câu và 

giải thích ý nghĩa của chúng. Để ñạt ñược mục tiêu trên, ñề tài cần 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

� Tìm hiểu tiếng Việt, ngữ nghĩa tiếng Việt, các kho ngữ 

vựng tiếng Việt, các ứng dụng xử lý tiếng Việt trong 

CNTT. 

� Tìm ra phương pháp xác ñịnh nghĩa cho các từ trong kho 

ngữ vựng dựa nghĩa. 
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� Tìm hiểu mô hình, cấu trúc của các kho ngữ vựng tiếng 

Việt hiện có, từ ñó xác ñịnh mô hình cấu trúc của kho ngữ 

vựng dựa nghĩa. 

� Xây dựng kho ngữ vựng theo mô hình và thuộc một lĩnh 

vực nhất ñịnh. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu lý thuyết, tìm hiểu các cách thức tổ chức dữ liệu, 

giải pháp cập nhật dữ liệu, các thuật toán tách từ, tách câu, ghép từ 

trong văn bản ñể ñưa ra giải pháp cho ứng dụng của mình. 

Đưa ra các mô hình về xử lý và cập nhật dữ liệu ñể tạo ra kho 

ngữ vựng dựa nghĩa.  

Nghiên cứu triển khai các thuật toán, các ngôn ngữ lập trình 

thích hợp, các công cụ hổ trợ ñể xây dựng ứng dụng thử nghiệm. 

4. Giả thiết nghiên cứu  

Nghiên cứu lý thuyết về tiếng Việt. Nghiên cứu cấu trúc kho 

ngữ vựng tiếng Việt, các giải pháp cập nhật CSDL. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Thu thập, tìm hiểu, phân tích các tài liệu và thông tin có liên 

quan ñến luận văn. Phân tích thiết kế hệ thống chương trình. Triển 

khai xây dựng chương trình. Kiểm thử, ñưa ra nhận xét và ñánh giá 

kết quả. 

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

Ý nghĩa khoa học : Hỗ trợ cho việc xây dựng từ ñiển ñơn, song 

hoặc ña ngữ hay các chương trình ứng dụng khác.  

Ý nghĩa thực tiễn : Khả năng ứng dụng kho ngữ vựng ñể xử lý 

ngôn ngữ tiếng Việt như: tìm kiếm văn bản, phân tích văn bản, dịch 

thuật… 



 6 

7. Bố cục của luận văn  

Phần mở ñầu: Lý do chọn ñề tài, mục tiêu, nhiệm vụ, ñối tượng, 

phạm vi, giả thiết, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực 

tiễn của ñề tài.  

Phần nội dung: Bao gồm 3 chương 

Chương 1: Nghiên cứu tiếng Việt và ngữ nghĩa trong tiếng Việt 

Chương 2:  Giải pháp xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt dựa 

nghĩa. 

Chương 3: Triển khai xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt dựa 

nghĩa . 

Kết luận. 

 

CHƯƠNG 1 : NGHIÊN CỨU TIẾNG VIỆT VÀ NGỮ NGHĨA 

TIẾNG VIỆT 

1.1.Tìm hiểu tiếng Việt 

1.1.1.Đặc ñiểm tiếng Việt 

1.1.1.1.Đặc ñiểm ngữ âm 

1.1.1.2.Đặc ñiểm từ vựng 

1.1.1.3.Đặc ñiểm ngữ pháp 

1.1.1.4.Đặc ñiểm ngữ nghĩa 

Từ vựng trong tiếng Việt thường xảy ra hiện tượng ña nghĩa, 

ñồng nghĩa và ñồng âm. 

Hiện tượng ña nghĩa là hiện tượng cùng một hình thức ngữ âm 

của từ có thể ứng với nhiều phạm vi sự vật, hiện tượng khác nhau và 

có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Hiện tượng nhiều nghĩa là kết 

quả của sự chuyển biến ý nghĩa của từ. Có hai phương thức chuyển 

nghĩa phổ biến: Phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ. 
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Hiện tượng ñồng nghĩa là hiện tượng những từ có nghĩa gần 

nhau hay giống nhau, có thể thay thế ñược cho nhau trong những ngữ 

cảnh giống nhau mà ý nghĩa chung của câu không thay ñổi về cơ bản.  

Hiện tượng ñồng âm là những từ khi giữa chúng có hình thức 

ngữ âm giống nhau và không có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa. Có 

2 loại từ ñồng âm: Ðồng âm giữa từ với từ, ñồng âm giữa từ với tiếng. 

1.1.2.Các ñơn vị cấu tạo nên văn bản tiếng Việt 

1.1.2.1.Tiếng 

Tiếng là ñơn vị cơ sở cấu tạo từ tiếng Việt. Tiếng là yếu tố có 

nghĩa hoặc có giá trị về nghĩa. 

1.1.2.2.Từ ñơn 

Từ ñơn là những từ ñược cấu tạo bằng một tiếng ñộc lập. 

1.1.2.3.Từ ghép 

Từ ghép ở tuyệt ñại ña số ñều xây dựng dựa trên cơ sở hai thành 

tố trực tiếp mặc dầu số lượng ñơn vị gốc có thể lên ñến số 3, 4. Tuy 

nhiên ñây là những trường hợp không ñiển hình. 

Đa số các TGTV có thể ñược hình thành với 9 kiểu kết hợp sau: 

Danh từ + Danh từ, Danh từ + Động từ, Danh từ + Tính từ, Động từ + 

Động từ, Động từ + Danh từ, Động từ + Tính từ, Tính từ + Tính từ, 

Tính từ + Danh từ, Tính từ + Động từ [19]. 

AB là một từ ghép thì nghĩa của AB là A hoặc B hoặc A+B 

hoặc B+A. 

1.1.2.4.Cụm từ 

Cụm từ là một tổ hợp gồm từ hai từ trở lên ñược kết hợp với 

nhau theo một quan hệ nào ñó. 

Ngữ là cụm từ ñược cấu tạo theo quan hệ chính phụ. Sơ ñồ 

chung của ngữ là:  Pt – T –  Ps.  

a)Ngữ danh từ 
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Ta có thể kết hợp các từ loại theo cấu trúc sau ñể hình thành 19 

kiểu ngữ danh từ gồm 3 tiếng: Cái + Danh từ chỉ loại + Danh từ; Cái + 

Danh từ chỉ ñơn vị + Danh từ; Từ chỉ số lượng + Danh từ chỉ loại + 

Danh từ; Từ chỉ số lượng + Danh từ chỉ ñơn vị + Danh từ; Từ chỉ số 

lượng + cái + Danh từ; Từ chỉ tổng lượng + Danh từ chỉ ñơn vị + 

Danh từ; Từ chỉ tổng lượng + danh từ chỉ loại + Danh từ; từ chỉ tổng 

lượng +cái + Danh từ; từ chỉ tổng lượng +Từ chỉ số lượng + Danh từ; 

Danh từ chỉ loại + Danh từ + Thực từ; Danh từ chỉ ñơn vị + Danh từ + 

Thực từ; Cái + Danh từ + Thực từ; Từ chỉ số lượng + Danh từ + Thực 

từ; Từ chỉ tổng lượng + Danh từ + Thực từ; Danh từ chỉ ñơn vị + 

Danh từ + Định từ; Cái + Danh từ + Định từ; Từ chỉ số lượng + Danh 

từ + Định từ; Từ chỉ số lượng + Danh từ + Định từ; Danh từ + Thực từ 

+ Định từ;  

b)Ngữ ñộng từ 

Ta có thể kết hợp các từ loại theo cấu trúc sau ñể hình thành 5 

kiểu ngữ ñộng từ gồm 3 tiếng như sau: Động từ tình thái + Động từ + 

1 từ ñơn khác; Phó từ + Động từ + 1 từ ñơn khác;Thực từ + Động từ + 

1 từ ñơn khác; Phó từ + Động từ tình thái +Động từ ; Thực từ + Động 

từ tình thái +Động từ; 

c)Ngữ tính từ   

Ta có thể kết hợp các từ loại theo cấu trúc sau ñể hình thành ngữ 

tính từ  gồm 3 tiếng: Phó từ + Tính từ + Danh từ; Phó từ + Tính từ + 

Động từ; Phó từ + Tính từ + Đại từ;  Phó từ + Tính từ + Phó từ; Phó từ 

+ Tính từ + Tính từ;  

Mô hình ngữ nghĩa của các ngữ (danh từ, ñộng từ, tính từ) có 

thể là: Nghĩa của ngữ = Nghĩa của phần phụ trước +Nghĩa của phần 

trung tâm + Nghĩa của phần phụ sau. 
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1.1.2.5.Câu  

1.1.3.Từ loại trong ti ếng Việt 

1.1.4.Các yếu tố ảnh hưởng ñến ngữ nghĩa tiếng Việt 

1.1.4.1.Sự ña nghĩa của từ 

Một từ ngoài nghĩa gốc của nó còn có các nghĩa khác. Sự ña 

nghĩa cuả từ gây ra sự nhập nhằng.  

1.1.4.2.Trật tự từ 

Trật tự từ có vai trò rất quan trọng trong diễn ñạt các ý nghĩa 

của từ. Vị trí thay ñổi, ý nghĩa của mỗi từ cũng thay ñổi theo. Trật tự 

thay ñổi có thể dẫn ñến vô nghĩa 

1.1.4.3.Hư từ 

Cái hay và ñặc sắc của ngữ pháp tiếng Việt là ở những hư từ. 

Hãy ñặt hư từ trong ngữ pháp giao tiếp, nhiều hiện tượng khó hiểu của 

ngữ pháp tiếng Việt sẽ trở nên sáng sủa.  

1.1.4.4.Ngữ ñiệu 

Ngữ ñiệu là phương thức biểu hiện các ý nghĩa ngữ pháp bằng 

cách làm thay ñổi chất giọng trong lời nói. Ngữ ñiệu là phương thức 

có tác dụng trong lời nói.  

1.1.4.5.Ngữ cảnh 

Có những từ, cụm từ, câu hoàn toàn giống nhau khi ở trong ngữ 

cảnh khác nhau thì có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. 

1.1.5.Xu thế phát triển của tiếng Việt 

1.1.5.1.Sự hoà trộn các phương ngữ 

Thay cho sự phân biệt rạch ròi sử dụng từng phương ngữ, ñang 

dần dần hình thành một cộng ñồng người Việt Nam sử dụng cùng một 

lúc, ở những thời ñiểm khác nhau, hoặc trong những cuộc ñối thoại 

khác nhau, các biến thể phương ngữ khác nhau.  
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1.1.5.2.Sự thâm nhập của các ngoại ngữ 

Ðể có thể bù ñắp cho sự thiếu hụt về ngôn ngữ trong giai ñoạn 

mở cửa ñể có thể "làm bạn" và giao lưu, buôn bán với thị trường mới, 

ñặc biệt là các nước ASEAN,... chúng ta chứng kiến sự thâm nhập của 

các ngoại ngữ.  

1.2.Xử lý tiếng Việt Trong CNTT 

1.2.1.Các chủ ñề nghiên cứu chính 

1.2.2.Các kết quả ñã ñạt ñược 

1.2.3.Tình hình và xu thế phát triển  

1.3.Từ ñiển học 

1.3.1.Khái niệm từ ñiển 

1.3.2.Phân loại từ ñiển 

1.3.3.Một số từ ñiển thông dụng 

1.3.3.1.Từ ñiển giấy 

1.3.3.2.Từ ñiển ñiện tử 

1.3.3.3.Từ ñiển máy tính 

1.3.4.Một vài nhận xét về hình thức lưu trữ từ ñiển 

Đặc ñiểm chung của các CSDL từ vựng là nguồn dữ liệu rất lớn, 

không cùng tổ chức và không cùng cách biểu diễn bên trong máy tính. 

Việc bảo trì, khai thác, cập nhật thường gặp nhiêu khó khăn. Một 

trong những nguyên nhân là các nguồn dữ liệu lấy từ nhiều nơi, từ các 

từ ñiển giấy, hoặc từ mạng internet, không ñồng nhất về cách tổ chức, 

không hoàn toàn giống nhau về nội dung. 

1.4.Kết luận chương 

Đối với các ứng dụng CNTT trong nghiên cứu tiếng Việt, muốn 

thành công thì công việc cần thiết ñầu tiên là phải xây dựng một kho 

ngữ liệu từ vựng tiếng Việt có phẩm chất tốt. 
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CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHO NGỮ VỰNG 

TIẾNG VIỆT DỰA NGHĨA 

2.1.Vấn ñề xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa 

2.1.1.Khái niệm dựa nghĩa 

Kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa chứa các từ ghép, cụm từ 

(ngữ) và câu (câu ñơn bình thường) cùng với ý nghĩa của chúng. Ý 

nghĩa này chính là ý nghĩa của từ ñơn trong các cách vận dụng các từ 

ñơn vào trong các ñơn vị lớn hơn (từ ghép, cụm từ, câu). Các mục từ 

trong kho ngữ vựng dựa nghĩa ñược xây dựng trên cơ sở các từ ñơn và 

ý nghĩa của nó dựa vào các kho ngữ vựng ñã có. Như vậy, khái niệm 

dựa nghĩa ở ñây chính là cách vận dụng các từ ñơn trong các ñơn vị 

lớn hơn nó (từ ghép, cụm từ, câu). 

2.1.2.Bài toán xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa 

Với nguồn dữ liệu từ Internet và từ phía người sử dung, vấn ñề 

ñặt ra là làm sao và bằng cách nào có thể xây dựng ñược một kho ngữ 

liệu ngôn ngữ căn bản hoàn chỉnh ñược cập nhật và sữa ñổi thường 

xuyên, có tính mở, không nhập nhằng về nghĩa trong quá trình tra cứu.  

Kho ngữ vựng cho phép người sử dụng có thể tra cứu ñược các từ ñơn 

cùng với các ý nghĩa của chúng, cách vận dụng từ ñơn vào các ñơn vị 

lớn hơn như: từ ghép, cụm từ… Kho ngữ vựng có các tính chất trên 

chính là kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa mà ta cần xây dựng. 

2.1.3.Vai trò, nội dung và trạng thái của kho ngữ vựng tiếng Việt 

dựa nghĩa  

Kho ngữ vựng tiếng Viêt dựa nghĩa dùng ñể lưu trữ tất cả các từ 

vựng (từ ñơn, từ ghép), các ngữ, các cụm từ, các câu dài nhất có thể và 

nghĩa của chúng. Với kho ngữ vựng tiếng Viêt dựa nghĩa, chúng ta có 

thể xây dựng các công cụ khai thác giúp ích cho việc dạy - học tiếng 

Việt cũng như phát triển thêm các ứng dụng khác như: Xây dựng từ 
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ñiển, bắt lỗi chính tả trong xử lý văn bản tiếng Việt, nhận dạng tiếng 

Việt… Đặc biệt là dùng ñể giải quyết bài toán dịch tự ñộng - một 

trong những bài toán khó ñối với ngành CNTT hiện nay. 

Để dữ liệu trong kho ngày càng ña dạng và phong phú, dễ tiếp 

cận, dễ khai thác, ta cần xây dựng một kho ngữ vựng luôn ñặt trong 

trạng thái mở.  

2.1.4.Cấu trúc của kho ngữ vựng dựa nghĩa 

2.1.4.1.Cấu trúc cập nhật và khai thác CSDL 

Cấu trúc của kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa bao gồm các 

bảng dữ liệu:  

Bảng TUGHEP: Chứa các từ ghép trong kho ngữ vựng dựa 

nghĩa.  

Bảng NGHIATUGHEP: Chứa các nghĩa của từ ghép tương ứng 

với từng nội dung.  

Bảng CUMTU: Chứa các cụm từ của kho ngữ vựng dựa nghĩa. 

Bảng NGHIACUMTU: Chứa các nghĩa của các cụm từ tương 

ứng với từng nội dung. 

Hai TUGHEP và NGHIATUGHEP liên kết với nhau thông qua 

trường MaTuGhep. Hai CUMTU và NGHIACUMTU liên kết với 

nhau thông qua trường MaCumTu. 

2.1.4.2.Cấu trúc lưu trữ XML 

Với cấu trúc CSDL như phần 2.1.5.1, ta xây dựng một công cụ 

chuyển các tệp CSDL sang dạng cấu trúc XML. Tệp TUGHEP.XML 

có cấu trúc như sau: 
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2.1.5.Phương pháp cập nhật dữ liệu  

2.1.5.1.Cập nhật bằng phương pháp tự ñộng 

2.1.5.2.Cập nhật bằng phương pháp thủ công 

2.2.Nguồn dữ liệu của kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa 

2.2.1.Xây dựng kho dữ liệu nguồn 

2.2.1.1.Xây dựng kiến trúc mục từ 

Bảng TUDON 

Bảng 2.11: Cấu trúc của bảng TUDON 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng 

MaTuDon Autonumber 8 

NoiDung Text 50 

Bảng NGHIATUDON 

Bảng 2.12: Cấu trúc bảng NGHIATUDON 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng 

MaNghia Autonumber 8 

MaTuDon Number 8 

MaLoaiTu Number 8 

Nghia Memo 4000 

Hai bảng này liên kết với nhau thông qua trường MaTuDon. 

Bảng TUDON của kho dữ liệu nguồn liên kết với bảng TUGHEP và 

CUMTU của kho ngữ vựng dựa nghĩa thông qua trường MaTuDon. 

2.2.1.2.Cập nhật dữ liệu cho kho dữ liệu nguồn(TUDON) 

2.2.2.Các nguồn dữ liệu 
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2.2.2.1.Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

2.2.2.2.Dự án từ ñiển tiếng Việt miễn phí 

2.2.2.3.Dự án Jeuxmots 

2.2.2.4.Từ ñiển trực tuyến Vdict 

2.3.Các công cụ hỗ trợ xây dựng CSDL và lập trình 

2.3.1.XML 

2.3.2.Hệ quản trị CSDL Access 

2.3.3.PHP 

2.3.4.CHARP (C#) 

2.4.Kết luận chương 

Cần phải phát triển ứng dụng trên môi trường Internet bằng cách 

sử dụng một Website ñể cập nhật dữ liệu, sử dụng hệ quản trị CSDL 

Access và ngôn ngữ lập trình C# ñể phát triển ứng dụng. 

 

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI XÂY D ỰNG KHO NGỮ VỰNG 

TIẾNG VIỆT DỰA NGHĨA 

3.1.Triển khai xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa  

3.1.1.Phạm vi 

Chúng ta xác ñịnh trong ñề tài này, ta chỉ dừng lại ở việc làm 

thế nào ñể tạo ra ñược kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa. Để thu thập 

dữ liệu cho kho ngữ vựng này, thực hiện các công việc: Xây dựng cấu 

trúc của kho, thêm từ vựng mới vào kho, giải thích từ vựng. Các từ 

vựng trong kho dựa nghĩa bao gồm: Từ ghép, các ngữ (danh ngữ, tính 

ngữ, ñộng ngữ) bao gồm 3 tiếng. 

3.1.2.Hoạt ñộng 

Ta sẽ xây dựng một kho ngữ vựng tiếng Việt hoạt ñộng theo 

hướng mở ñối với dữ liệu. Để làm ñược ñiều này, ta sẽ xây dựng một 

Website ñể thu thập dữ liệu cho kho ngữ vựng, mọi thành viên của 
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Website ñều có thể cập nhật, sữa ñổi và góp ý kiến với dữ liệu của kho 

ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa. Website ñược xây dựng nhằm lấy ý 

kiến của thành viên (tham khảo), sau ñó sẽ quyết ñịnh bởi chuyên gia. 

Để thu hút thành viên, ta sẽ thiết lập môi trường vui chơi cho 

các thành viên, ghi lại các ñóng góp của từng thành viên và sắp xếp 

cấp bậc (ảo), cấp bâc càng cao càng có nhiều quyền lợi trên Website. 

3.1.3.Chọn lọc dữ liệu 

3.1.3.1.Cách thức lựa chọn chuyên gia 

Quy trình chọn chuyên gia ñược thực hiên như sau: Thành viên 

ñóng góp tích cực cho Website: Hoàn thành 3 bài tập ở phần trò chơi, 

cập nhật ñược hơn 10 từ vựng mới, thêm ít nhất 100 từ, cụm từ vào 

kho ngữ vựng. Người quản lý Website sẽ quyết ñịnh có bổ nhiệm làm 

chuyên gia hay không, hoặc tước quyền chuyên gia của thành viên. 

Khi một chuyên gia cập nhật sai 10 từ vựng thì sẽ bị tước quyền 

chuyên gia. 

3.1.3.2.Chọn lọc dữ liệu 

Dữ liệu của Website ñược tập hợp từ hai phần 

Phần gốc: Dữ liệu của phần này bao gồm: 

• Kho dữ liệu nguồn (kho TUDON): Kho từ ñơn có thể 

nhập tay hoặc trích xuất từ các bộ từ ñiển.  

• Kho dữ liệu thô: Nguồn dữ liệu ñược lấy từ sách, báo, 

tạp chí… do người sử dụng trực tiếp nhập vào Website 

hoặc lấy từ internet. Nguồn dữ liệu này sẽ ñược chương 

trình tách câu và lưu vào kho, làm dữ liệu cho trò chơi 

trong Website. 

• Kho dữ liệu trung gian: Chứa các từ, các cụm từ ñược 

cập nhật bằng phương pháp tự ñộng (nhờ một modul 
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của chương trình) và bằng phương pháp thủ công (thông 

qua trò chơi) chưa qua sự kiểm duyệt của chuyên gia. 

• Kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa: Ở trạng thái ban 

ñầu, chưa có dữ liệu, dữ liệu sẽ càng ngày càng nhiều 

khi thực hiện phần bổ sung. 

Phần bổ sung: Trong mọi thời ñiểm, dữ liệu sẽ ñược cập nhật, 

bổ sung bởi các thành viên tham gia Website. 

3.1.4.Mô hình 

Mô hình thu thập dữ liệu cho kho ngữ vựng dựa nghĩa 

 

Hình 3. 1: Mô hình thu thập dữ liệu cho kho ngữ vựng dựa nghĩa 

3.1.5.Cấu trúc cơ sở dữ liệu 

Ngoài các kho dữ liệu nguồn và kho dữ liệu dựa nghĩa, ta cần có 

các kho dữ liệu sau: 
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a)Kho dữ liệu thô: Dùng làm CSDL cho sân chơi.  

b)Kho dữ liệu trung gian: Là bảng chứa các từ, cụm từ, câu…mà 

người sử dụng cập nhật, thay ñổi từ kho dữ liệu thô, chưa qua sự kiểm 

duyệt của chuyên gia.  

c)Bảng thông tin thành viên: Dữ liệu của bảng ñược lưu khi người 

dùng ñăng ký tài khoản thành công, việc thay ñổi dữ liệu có thể thực 

hiện bởi người dùng.  

d)Bảng cấp bậc người chơi: Là bảng chứa thông tin ñã sắp xếp cấp 

bậc của người tham gia sân chơi của chương trình. Ở ñây cấp bậc sẽ 

ñược ñưa ra căn cứ vào số bài post lên trang web của người chơi và số 

vòng chơi mà người ñó ñã vượt qua trong sân chơi. Dữ liệu ñầu vào cố 

ñịnh và ñược Admin cập nhật hoặc thay ñổi theo yêu cầu của hệ 

thống.  

3.1.6.Phân tích và thiết kế hệ thống 

3.1.6.1.Phân tích hệ thống 

a)Sơ ñồ phân cấp chức năng 

b)Biểu ñồ luồng dữ liệu 

Bao gồm: Biểu ñồ luồng dữ liệu mức khung cảnh, biểu ñồ luồng 

dữ liệu mức ñỉnh, biểu ñồ luồng dữ liệu mức dưới ñỉnh. 

Biểu ñồ luồng dữ liệu mức dưới ñỉnh ñược phân tích thành 3 

biểu ñồ: Biểu ñồ luồng dữ liệu chức năng “Thu thập dữ liệu”, Biểu ñồ 

luồng dữ liệu chức năng “tra cứu từ vựng”, Biểu ñồ luồng dữ liệu 

chức năng “thống kê” 

3.1.6.2.Thuật toán thực hiện các chức năng 

a)Chức năng tách từ 

Bảng 3.6: Thuật toán tách câu 

Khởi ñộng CSDL DULIEUTHO 

WHILE Chưa hêt văn bản DO 
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IF gặp các dấu hiệu kết thúc câu THEN Tách ra thành câu ENDIF 

Cập nhật vào kho DULIEUTHO 

ENDDO 

Bảng 3.7: Thuật toán tách từ 

WHILE Chưa kết thúc câu DO 

IF gặp ký tự trống THEN Tách ra thành từ ENDIF 

ENDDO 

b)Chức năng ghép từ 

Bước 1: Xây dựng CSDL nguồn chứa tất cả các từ ñơn tiếng 

Việt, ñược gọi là bảng CSDL nguồn (ñã trình bày trong phần 2.3.1) 

Bước 2: Dựa vào trường LoaiTu, lọc từ CSDL nguồn các danh 

từ, ñộng từ, tính từ ñể tạo ra CSDL ñược ñặt tên là DDT (có kiến trúc 

mục từ như CSDL nguồn). Các mục từ ñược sắp xếp từ A ñến Y như 

trong CSDL TUDON. 

Bước 3: Tương tự, lọc từ CSDL nguồn các danh từ ñơn ñể tạo ra 

CSDL DANHTU, các tính từ ñơn ñể tạo ra CSDL TINHTU, các ñộng 

từ ñể tạo ra CSDL DONGTU, các từ chỉ tổng lượng ñể tạo ra CSDL 

TONGLUONG, các từ chỉ số lượng ñể tạo ra CSDL SOLUONG, các 

danh từ chỉ loại ñể tạo ra CSDL DT_LOAITU, các danh từ chỉ ñơn vị 

ñể tạo ra CSDL DT_DONVI, các thực từ ñể tạo ra CSDL THUCTU, 

các ñịnh từ ñể tạo ra CSDL DINHTU, các ñộng từ tình thái ñể tạo ra 

CSDL DOTT, các phó từ ñể tạo ra CSDL PHOTU. Các mục từ của 

các CSDL này ñược tổ chức theo vần từ A ñến Y. 

Thuật toán cập nhật nghĩa của từ ghép 

Bảng 3.8: Thuật toán cập nhật nghĩa của từ ghép 

Khởi ñộng các CSDL TUGHEP 

WHILE chưa xử lý hết CSDL TUGHEP DO 

Láy một từ ghép AB Є CSDL TUGHEP 
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AB.Nghia = A.Nghia; AB.NGHIA =B.Nghia ;  

AB.Nghia = A.Nghia+B.Nghia; AB.Nghia=B.Nghia+A.Nghia 

END. 

Thuật toán câp nhật từ ghép 

Bảng 3.9: Thuật toán cập nhật các từ ghép 

Khởi ñộng CSDL DANHTU, DONGTU, TINHTU 

WHILE  chưa xử lý hết CSDL DANHTU, DONGTU, TINHTU DO 

BEGIN 

Lấy một danh từ X Є CSDL DANHTU;  

Lấy một danh từ YЄ CSDL DONGTU 

Lấy một danh từ Z Є CSDL TINHTU 

Tạo từ ghép A=X+Y; Tạo từ ghép B=X+Z;  

Tạo từ ghép C=Y+X; Tạo từ ghép D=Z+X;  

Tạo từ ghép E=Y+Z; Tạo từ ghép F=Z+Y 

WHILE chưa xử lý hết CSDL DANHTU, TINHTU, DONGTU DO 

Begin 

Lấy một từ T  Є CSDL DANHTU 

IF X.Matu <> T.MaTu  THEN tao từ ghép I=X+T  

ENDIF 

Láy một từ P Є CSDL TINHTU 

IF P.MaTu <> Z.MaTu  THEN tao tu ghép K=P+Z  

ENDIF 

Láy một từ Q Є CSDL DONGTU 

IF Q.MaTU <> Y.MaTu THEN tạo từ ghép M=Q+Y  

ENDIF 

END 

Cập nhật nghĩa 

END 
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Thông báo kết quả;  

Sử dụng công cụ ñể xoá các các từ ghép không ñúng 

Thông báo kết quả 

Thuật toán cập nhật cụm danh từ 

Bảng 3.10: Thuật toán cập nhật cụm danh từ 

Khởi ñộng các CSDL DANHTU, TONGLUONG,SOLUONG,DT_LOAITU, 

DT_DONVI, THUCTU, DINHTU 

WHILE chưa xử lý hết các CSDL DO 

Lấy A Є CSDL DT_LOAITU;Lấy từ B Є CSDL DANHTU;  

Lấy từ C Є CSDL TONGLUONG; Lấy D Є CSDL SOLUONG;  

Lấy E Є CSDL DT_DONVI; Lấy F Є CSDL THUCTU;  

Lấy G ЄCSDL DINHTU 

Tạo cụm danh từ X=”Cái”+A+B;  

Cập nhật nghĩa cho X = Nghia(”CAI”+A+B) 

Tạo các cụm danh từ khác theo cấu trúc của ngữ danh từ  

Cập nhật vào kho TRUNGGIAN 

ENDDO 

Thông báo kết quả 

Thuật toán cập nhật cụm ñộng từ 

Bảng 3.11: Thuật toán cập nhật cụm ñộng từ 

Khởi ñộng các CSDL TUDON, DONGTU, PHOTU,THUCTU,DOTT 

WHILE chưa xử lý hết các CSDL DO 

Lấy A Є CSDL DOTT; Lấy B Є CSDL DONGTU;  

Lấy C Є CSDL TUDON; Lấy từ E Є CSDL PHOTU;  

Lấy F Є CSDL THUCTU;  

Tạo cụm ñộng từ   X =A+B+C;  

Cập nhật nghĩa cho X = Nghia(A+B+C) 

Tạo các cụm ñộng từ vkhác theo cấu trúc của ngữ ñộng từ  
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Cập nhật vào kho TRUNGGIAN 

ENDDO 

Thông báo kết quả 

Thuật toán tạo cụm tính từ 

Bảng 3.12: Thuật toán cập nhật cụm tính từ 

Khởi ñộng các CSDL TINHTU, PHOTU, DANHTU, DAITU, DONGTU 

WHILE chưa xử lý hết các CSDL DO 

Lấy A Є CSDL PHOTU; Lấy B Є CSDL TINHTU;  

Lấy C Є CSDL DANHTU; Lấy từ E Є CSDL DONGTU;  

Lấy F Є CSDL DAITU; Tạo cụm tính từ   X =A+B+C;  

Cập nhật nghĩa cho X = Nghia(A+B+C) 

Tạo các cụm tính từ vkhác theo cấu trúc của ngữ ñộng từ  

Cập nhật vào kho TRUNGGIAN 

ENDDO 

Thông báo kết quả 

3.2.Chương trình thu thập dữ liệu cho kho tiếng Việt dựa nghĩa 

3.2.1.Sơ ñồ chương trình 

3.2.2.Các module chính của chương trình 

3.2.2.1.Phương pháp cập nhật thủ công 

3.2.2.2.Phương pháp cập nhật tự ñộng 

3.2.2.3.Xử lí của chuyên gia và Admin 

3.2.2.4.Khai thác 

3.2.3.Trang Web thu thập kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa 

3.2.3.1.Giới thiệu sơ lược về trang Web 

Giao diện chính của chương trình ñược chia làm 4 phần và ñược 

trình bày như sau 

Phần 1: Là phần trên cùng của trang web, bao gồm: Tiêu ñề 

trang web và hệ thống menu. 



 22 

Phần 2: Là phần bên trái của website, bao gồm một số các 

menu. 

Phần 3: Là phần chính giữa trang web, hiển thị các thông tin 

giới thiệu về website, thông tin nhắn gửi ñến người dùng, chào mừng 

thành viên nếu có ñăng nhập, các kết quả tra cứu, tìm kiếm, màn hình 

cập nhật dữ liệu, hiển thị câu hỏi của trò chơi… 

Phần 4: Là phần bên phải của trang web: Bao gồm các ô 

TextBox ñể người dùng ñăng nhập vào trang web. 

3.2.3.2.Một số chức năng chính của Website 

a) Tra cứu từ vựng 

Người dùng có thể tìm kiếm tra cứu từ vựng mà không nhất 

thiết phải ñăng ký tài khoản trên trang web. Chức năng tra cứu từ là 

chức năng cơ bản của Website và dành cho tất cả mọi người. 

b) Đăng ký tài khoản người dùng 

Để có thêm nhiều chức năng khác trong chương trình như: thêm 

từ vựng, thêm thông tin về từ vựng, và trao ñổi diễn ñàn, sân chơi, 

người dùng cần phải có một tài khoản của chương trình.  

c) Bổ sung dữ liệu 

Người dùng có quyền bổ sung từ vựng, bao gồm nội dung từ 

vựng, nghĩa của từ vựng, loại từ. 

d) Cập nhật kho dữ liệu thô 

Sau khi ñăng nhập, người dùng có thể cập nhật một ñoạn văn 

bản, một câu, hoặc một từ tuỳ ý. 

e) Chức năng của Admin và chuyên gia 

Các chuyên gia sẽ có thêm quyền kiểm tra tính chính xác của 

các thông tin về từ vựng và các thông tin liên quan ñến từ vựng do 

người dùng cập nhật vào. Admin còn có chức năng quản lý các tài 

khoản trên. 



 23 

f) Sân chơi 

Sau khi logon vào trang web, người sử dụng có thể tham gia vào 

sân chơi của website, ñược xếp hạng, và ñược phong cấp bậc.  

g) Chức năng cập nhật tự ñộng 

Dựa vào kho dữ liệu nguồn, chương trình sẽ ghép các từ ñơn lại 

thành các từ ghép và các cụm từ sau ñó cập nhật vào kho dữ liệu trung 

gian.  

h) Chức năng lưu trữ dữ liệu dưới dạng XML 

Công cụ này có chức năng chuyển CSDL Access về lưu trữ 

dưới dạng XML  

3.3.Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng kho ngữ vựng dựa nghĩa 

trong xử lý tiếng Việt, cho ñến nay, ñã ñạt ñược một số kết quả sau: 

Xây dựng ñược một kho dữ liệu nguồn (kho TUDON) với 5438 

mục từ, các mục từ ñược sắp xếp theo thứ tự từ A ñến Y và theo thứ tự 

dấu là không dấu, sắt, huyền, hỏi, ngã, nặng của trường Noidung với 

ñầy ñủ các nghĩa. 

Bằng phương pháp cập nhật thủ công, ñã xây dựng ñược kho từ 

ghép chứa hơn 500 mục từ ñược sắp xếp theo thứ tự từ A ñến Y của 

mã từ ñơn ñứng trước. Cũng ñã tạo ra ñược một kho bao gồm 500 

cụm từ gồm 3 tiếng thuộc ngữ danh từ, ngữ ñộng từ, ngữ tính từ. 

Bằng phương pháp cập nhật tự ñộng, với 900 mã từ ñơn khác 

nhau với 1800 mã nghĩa. Trong ñó,bao gồm 700 danh từ, 11 danh từ 

chỉ ñơn vị, 646 ñộng từ, 8 ñộng từ tình thái, 9 ñịnh từ, 5từ chỉ tổng 

lượng, 6 danh từ chỉ loại, 8 phó từ, và 305  tính từ. 

Từ các từ ñơn thuộc các loại từ kể trên, ta ñã tạo ra ñược một số 

lượng ñáng kể các từ ghép và cụm từ khác nhau chưa qua sự kiểm 

duyệt của chuyên gia. Từ ñây, các chuyên gia của website sẽ kiểm 
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duyệt và lựa chọn ra những từ ghép chính xác về nội dung và nghĩa. 

Các từ ghép này ñược cập nhật vào kho ngữ vựng dựa nghĩa theo mã 

của từ ñơn ñứng trước, các từ vựng này cũng ñuợc chỉnh sữa thường 

xuyên trong quá trình tra cứu của người sử dụng. 

Thiết kế ñược một website cho phép người sử dụng tra cứu các 

từ vựng trong kho ngữ vựng dựa nghĩa và thông qua website, kho ngữ 

vựng dựa nghĩa sẽ ñược sửa chữa và cập nhật thường xuyên. 
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KẾT LUẬN 

1. Những kết quả ñã ñạt ñược 

Chúng ta ñã ñi qua một chặng ñường dài phân tích ñánh giá và 

ñề xuất phương pháp trong việc xây dựng kho ngữ vựng tiếng Việt 

dựa nghĩa. Với phương pháp ñề xuất như ở trên, ta nhận thấy phương 

pháp này có nhiều ưu ñiểm nhằm xây dựng thành công kho ngữ vựng 

tiếng Việt mới: Kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa. 

Đây là một kho ngữ vựng mới, trước ñây chưa có kho ngữ vựng 

nào tương tự. Kho ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa là một kho ngữ 

vựng có tính  mở phục vụ cho cộng ñồng người Việt Nam trong việc 

học tập, nghiên cứu cũng như áp dụng ngôn ngữ vào trong cuộc sống. 

Việc xây dựng kho ngữ vựng là của cả cộng ñồng tham gia nên 

kho ngữ vựng càng ngày càng phong phú và tránh ñược các sai lệch 

do chủ quan của một số cá nhân. Kho ngữ vựng thường xuyên ñựơc 

bổ sung và sửa ñổi nên phù hợp với xu hướng chọn lọc tự nhiên của 

ngôn ngữ. Việc chỉnh sữa dữ liệu là do các chuyên gia của website 

qua quá trình hoạt ñộng tích cực nên mang tính khách quan và chính 

xác. Đồng thời việc giao tính quyết ñịnh dữ liệu cho các chuyên gia 

làm cho việc quyết ñịnh tính hợp lệ của dữ liệu ñược tiến hành nhanh 

chóng hơn. 

Phương pháp lôi cuốn người dùng bằng trò chơi hấp dẫn, chức 

danh và quyền lợi ảo tạo ñiều kiện tốt trong việc thu hút người tham 

gia vào website và ñóng góp vào kho ngữ vựng. Việc cập nhật dữ liệu 

áp dụng cả hai phương pháp tự ñộng và thủ công ñối với chương trình 

thu thập dữ liệu cho ñề tài cho hiệu quả cao. 

2. Những mặt hạn chế 

Trong luận văn sử dụng kết hợp hai phương pháp xây dựng kho 

ngữ vựng tiếng Việt dựa nghĩa là cập nhật thủ công và cập nhật tự 
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ñộng cho kết quả rất cao. Tuy nhiên, phương pháp cập nhật thủ công 

cho kết quả cao hơn nhiều so với phương pháp tự ñộng là do các 

nguyên nhân sau:  

Từ vựng trong tiếng Việt rất ña nghĩa và thường có hiện tượng 

chuyển loại từ từ loại này sang từ loại khác.  

Nghĩa của các từ, cụm từ,  câu phụ thuộc nhiều  vào yếu tố ngữ 

cảnh. Yếu tố này bản thân máy tính không thể nhận biết ñựơc và con 

người cũng không có cách diễn ñạt nào cho máy tính hiểu ñược.  

Vấn ñề nhập nhằng trong tách từ tiếng Việt hiện nay vẫn chưa 

giải quyết triệt ñể trong CNTT. 

Các thuật toán ghép các từ lại thành các từ ghép và cụm từ có ñộ 

phức tạp lớn, mất nhiều thời gian khi kho dữ liệu nguồn có nhiều dữ 

liệu. 

3. Hướng phát triển 

Từ kết quả nghiên cứu của ñề tài, ta có thể: 

Tiếp tục nghiên cứu khắc phục những mặt còn hạn chế của ñề 

tài. 

Xây dựng kho dựa nghĩa với các cụm từ gồm nhiều tiếng hơn 

(4,5,6 tiếng). 

Nghiên cứu phương pháp tách từ mới dựa vào kho ngữ vựng 

dựa nghĩa có khả năng cho ñộ chính xác cao hơn. 

Xây dựng kho ngữ vựng song hay ña ngữ, hổ trợ cho quá trình 

xây dựng từ ñiển ñơn, song hay ña ngữ và các chương trình ứng dụng 

khác trong xử lý ngôn ngữ. 


