
- 1- 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 

 

HUỲNH TẤN DỰNG 

 

 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRI THỨC XÂY DỰNG  
HỆ HỖ TRỢ HỎI ĐÁP TỰ ĐỘNG TRONG  

TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO  
 
 
 

Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH 
Mã số: 60.48.01 

 

  

TTÓÓMM   TTẮẮTT  LL UUẬẬNN  VVĂĂNN  TTHHẠẠCC  SSĨĨ  KKỸỸ  TTHHUUẬẬTT 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2012 

- 2- 

 
Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 

       Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Phan Huy Khánh 
 

 

 

       Phản biện 1: TS. Huỳnh Hữu Hưng 

 

 

 

       Phản biện 2: PGS.TS. Đoàn Văn Ban 

 

 

 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận 

văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà 

Nẵng ngày 11 tháng 09 năm 2011. 

 

 

 

 
Có thể tìm hiểu Luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng. 
 



- 3- 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

  Ngày nay, 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. 

Trong khi các hệ thống tìm kiếm thông tin 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, hệ thống hỏi ñáp lại có thể cho ta câu trả 

lời ở dạng ngắn gọn, súc tích chứ không phải một tập tài liệu. Tuy 

nhiên, ñể có thể có câu trả lời thường phải sử dụng kết hợp nhiều 

phương pháp liên quan ñến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ba 

lĩnh vực chính là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language 

Processing), tìm kiếm thông tin (Information Retrieval) và rút trích 

thông tin (Information Extraction). 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… trên nhiều lĩnh vực 

khác nhau. Các hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng dành cho tiếng Anh ñã 

ñược nghiên cứu rất nhiều, ứng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, 

ñặc biệt là tìm kiếm câu trả lời từ kho dữ liệu khổng lồ Internet. Các 

hệ thống hỏi-ñáp cho tiếng Việt còn sơ khởi và chưa ñược ứng dụng 

rộng rãi. Vì thế, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỏi-ñáp cho 

tiếng Việt là một việc làm có ý nghĩa và thiết thực. 

- 4- 

Cùng với sự phát triển của Internet, nhu cầu trao ñổi thông tin 

trên các diễn ñàn ngày càng lớn. Thực tế cho thấy các diễn ñàn trên 

mạng ngày một nhiều. Rất nhiều diễn ñàn tư vấn trực tuyến phục vụ 

học tập cũng ra ñời. Các câu hỏi ñược gởi lên diễn ñàn ñể ñược các 

chuyên gia trong các lĩnh vực ñó giải ñáp. Khi số lượng câu hỏi ngày 

càng nhiều và lặp ñi lặp lại thì việc trả lời thủ công như vậy là không 

khả thi, hệ thống hỏi-ñáp là một phương pháp hữu hiệu ñể trả lời tự 

ñộng. Đây là một nhu cầu cần thiết. Diễn ñàn tư vấn là một nhánh 

ứng dụng của hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng. 

Trong tuyển sinh ñào tạo hiện nay có một khối lượng lớn các 

tài liệu ñiện tử cho phép tìm kiếm của bất kỳ thông tin tuyển sinh 

nào, thông tin tuyển sinh thường xuyên thay ñổi và cập nhật hằng 

năm cho phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Tuy nhiên, ñể khai 

thác khối lượng lớn dữ liệu này ñòi hỏi tốn rất nhiều thời gian và 

công sức. Trong một vài năm trở lại ñây, nhờ ứng dụng tốt công nghệ 

thông tin và truyền thông, thông tin tuyển sinh ngày càng dễ tiếp cận. 

Bên cạnh ñó số lượng thí sinh ñăng ký dự thi vào trường hằng năm 

liên tục tăng cao, năm 2007 trường có số thí sinh ñăng ký thi là 1.120 

trong khi chỉ tiêu tuyển là 240, năm 2008 có 5.812 thí sinh dự thi và 

chỉ tiêu tuyển sinh là 400, ñến năm 2011 số thí sinh ñăng ký thi lên 

ñến 12.552 trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 1.250. Song với việc tuyển 

sinh là số lượng thí sinh ñăng ký thi vào các ngành là không 

ñồng ñều nhau dẫn ñến chênh lệch ñiểm trúng tuyển ngành cao và 

ngành thấp là khá lớn. 

Tính sẵn có của các tài liệu cơ sở về tuyển sinh là rất nhiều, 

trong khi chưa có bất kỳ thông tin nào ñảm bảo chất lượng và tính 

chính thống của các thông tin này. Vì vậy, ñó là một mối quan tâm 
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lớn trong công tác tuyển sinh của phụ huynh và học sinh khi chọn thi 

vào trường nào, ngành nào. Nếu chúng ta xây dựng một hệ thống hỏi 

ñáp giới hạn trong lĩnh vực tuyển sinh và ñào tạo thì việc làm này hết 

sức có ý nghĩa và mang tính cấp thiết.  

Tại phòng Đào tạo trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II, là một bộ 

phận phụ trách công tác tuyển sinh hằng năm của Nhà trường, với số 

lượng thí sinh ñăng ký dự thi hằng năm liên tục tăng cao, số lượng 

học sinh và phụ huynh quan tâm lớn. Vì vậy, vấn ñề tư vấn học sinh 

và phụ huynh của học sinh biết về tất cả thông tin tuyển sinh của Nhà 

trường là rất cần thiết. 

Với những lý do trên, tôi quyết ñịnh chọn ñề tài “Ứng dụng 
Công nghệ Tri th ức xây dựng hệ hỗ trợ hỏi ñáp tự ñộng 
trong tư vấn Tuyển sinh ñào tạo”  nhằm giúp cho học sinh và 

phụ huynh của học sinh quan tâm có hiểu biết về công tác tuyển sinh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung và của Trường Cao ñẳng Kỹ 

thuật Y tế II nói riêng ñể từ ñó có lựa chọn ñúng ñắn trường và ngành 

sẽ học trong tương lai. 

2.  Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 

 Những kết quả nghiên cứu nhằm ứng dụng có hiệu quả cho 

công tác tư vấn tuyển sinh tại Trường cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II. Để 

hoàn thành mục ñích ý tưởng ñề ra cần nghiên cứu các nội dung như 

sau: 

Nghiên cứu tổng quát về hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng, tập trung 

nghiên cứu các phương pháp có thể áp dụng cho ngôn ngữ tiếng Việt 

dựa trên những thành quả xử lý ngôn ngữ tiếng Việt ñã có. Dựa trên 

những nghiên cứu này, nhằm ñề xuất ra ñược một giải pháp xây dựng 
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hệ hỗ trợ tư vấn  tự ñộng bằng tiếng Việt trong tuyển sinh ñào tạo. 

Những nghiên cứu này làm cơ sở lý thuyết cũng như thực nghiệm 

cho việc xây dựng các hệ thống hỏi-ñáp tiếng Việt có hiệu quả trong 

tương lai. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu là các website tìm kiếm trực tuyến, 

nghiên cứu các phương pháp ñể xây dựng một hệ thống tư vấn, 

nghiên cứu các công nghệ mới xây dựng một website hiệu quả với 

tốc ñộ truy cập nhanh, có khả năng tích hợp hệ thống tư vấn. 

 Đánh giá ứng dụng của hệ thống. 

 Phạm vi nghiên cứu 

 Các vấn ñề hỏi ñáp liên quan ñến tuyển sinh và ứng dụng tại 

phòng ñào tạo Trường cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II. 

4.  Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài này sẽ kết hợp hai phương pháp nghiên cứu, ñó là: 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

 Nghiên cứu tài liệu, ngôn ngữ và công nghệ liên quan, tổng 

hợp các tài liệu, phân tích và xây dựng hệ thống dựa vào công nghệ 

tri thức. 

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

 Phân tích yêu cầu thực tế của bài toán và ñề xuất giải pháp 

xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh.  
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 Xây dựng dữ liệu và hệ thống thông tin dựa trên các số liệu 

và thống kê tuyển sinh của Nhà trường và của các trường ñại học, cao 

ñẳng cả nước. 

 Đánh giá kết quả ñạt ñược. 

5.  Kết quả dự kiến 

 Nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực hỏi-ñáp tự ñộng 

(Question Answering). 

 Tìm hiểu các phương pháp phân tích câu hỏi. 

 Tìm hiểu các phương pháp tìm kiếm văn bản. 

 Phân tích thực trạng công tác tuyển sinh ñào tạo tại trường 

Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II từ năm 2005 ñến năm 2009, ñề 

xuất giải pháp xây dựng hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng phục vụ 

tư vấn tuyển sinh ñào tạo. 

6.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

Về mặt lý thuyết 

 Tìm hiểu cơ sở lý thuyết liên quan ñến ñề tài, tìm hiểu các 

phương pháp phân tích câu hỏi và tìm kiếm thông tin trong hệ thống 

hỏi-ñáp, phân tích số liệu về tuyển sinh. 

Về mặt thực tiễn 

 Ứng dụng các công cụ ñể xây dựng hệ thống hỏi-ñáp. 

 Sản phẩm là hệ thống hỏi ñáp phục vụ cho công tác tuyển 

sinh và ứng dụng tại phòng ñào tạo Trường cao ñẳng Kỹ thuật Y tế 

II. Đồng thời giúp cho học sinh và phụ huynh của học sinh quan tâm 

có hiểu biết về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- 8- 

nói chung và của Trường cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II nói riêng ñể từ ñó 

có lựa chọn ñúng ñắn trường và ngành sẽ học trong tương lai. 

 Hướng ñến xây dựng hệ thống hỏi-ñáp ứng dụng ñược trong 

tương lai. 

7.  Bố cục luận văn 

 Nội dung chính của luận văn ñược chia thành 3 chương như 

sau: 

Chương 1 – Cơ sở lý thuyết, trong chương này gồm có hai nội 

dung chính là tổng quan về hệ thống hỏi ñáp tự ñộng và các  

phương pháp phân tích câu hỏi, tìm kiếm thông tin trong hệ thống 

hỏi-ñáp.  

Chương 2 – Nghiên cứu thực nghiệm, chương này chủ yếu tập 

trung ñể phân tích công tác tuyển sinh và ñào tạo tại trường Cao ñẳng 

Kỹ thuật Y tế II, từ ñó nhằm ñưa ra giải pháp cần thiết phải xây dựng 

hệ thống hỗ trợ hỏi ñáp tự ñộng trong chương 3. 

Chương 3 –Xây dựng hệ thống hỏi-ñáp, chương này ñưa ra giải 

pháp nhằm xây dựng hệ thống hỏi ñáp trong tư vấn tuyển sinh và ñào 

tạo tại trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II. 

Phần kết luận ñánh giá những việc ñã làm ñược và những việc 

chưa làm ñược, ñưa ra hướng phát triển trong tương lai. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 

1.1. Tổng quan v ề hệ thống hỏi ñáp tự ñộng 

             1.1.1. Hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng. 

Hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng (Question Answering-QA) là một 

hệ thống ñược xây dựng ñể thực hiện việc tìm kiếm câu trả lời cho 

một câu hỏi của người dùng. Hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng liên quan ñến 

3 lĩnh vực lớn là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language 

Processing), tìm kiếm thông tin (Information Retrieval) và rút trích 

thông tin (Information Extraction). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Lĩnh vực hỏi-ñáp tự ñộng 
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  1.1.2. Sơ lược lịch sử phát triển 

  1.1.3. Kiến trúc hệ thống hỏi-ñáp 

Hệ thống hỏi-ñáp phát triển từ lĩnh vực tìm kiếm thông tin 

(IR). IR truyền thống thực hiện tìm kiếm thông tin dựa trên từ khóa 

của các câu truy vấn. Trong quá trình tìm kiếm, các từ khóa sẽ ñược 

so khớp (matching) với một chỉ mục tài liệu tham khảo cho các tài 

liệu khác nhau. Mô hình cơ bản của một hệ thống IR [2] có kiến trúc 

như sau: 

Hình 1.2 Hệ thống tìm kiếm thông tin 
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Kiến trúc chung của các hệ thống hỏi-ñáp [2] thường có dạng 

như sau: 

 

Hình 1.3 Kiến trúc hệ thống hỏi-ñáp  

1.1.3.1. Giao diện người dùng 

1.1.3.2. Phân tích câu hỏi 

Phân tích câu hỏi ñóng vai trò quan trọng trong bất kỳ loại hình 

hệ thống hỏi-ñáp nào. Trong giai ñoạn này, câu hỏi ñược phân tích và 

xử lý ñể trích lọc càng nhiều thông tin càng tốt mà có thể ñược sử 

dụng sau này trong giai ñoạn tìm kiếm dữ liệu. Kết quả của bước này 

khác nhau tùy theo việc phân tích câu hỏi nông hay sâu. Ví dụ, việc 

phân tích có thể tách những từ vựng trong câu hỏi và sử dụng tất cả 

mọi thứ hay là loại bỏ các hư từ (stopword) ñể nhằm phân tích cú 

pháp của câu [14]. 

1.1.3.3. Tìm kiếm dữ liệu 

Một số thông tin ñã ñược trích xuất trong giai ñoạn phân tích 
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câu hỏi sẽ ñược sử dụng ñể tìm kiếm thông tin trong cơ sở tri thức. 

Điều này có thể ñược thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

Một hệ thống hỏi-ñáp lĩnh vực rộng sẽ sử dụng một máy tìm kiếm 

(search engine) ñể tìm kiếm các tài liệu ñược phân phối qua internet. 

Một hệ thống lĩnh vực hẹp (closed-domain) có thể tìm kiếm trong các 

nguồn dữ liệu không có cấu trúc, bán cấu trúc, hoặc có cấu trúc ví dụ 

như một cơ sở dữ liệu.  

1.1.3.4. Rút trích câu trả lời 

Rút trích câu trả lời thuộc lĩnh vực rút trích thông tin. Thông 

tin ñã ñược trả về trong giai ñoạn này có thể là các tài liệu hoặc các 

văn bản từ việc truy vấn cơ sở dữ liệu. Những thông tin này ñược sử 

dụng ñể rút trích các ñoạn (passage) có liên quan ngữ nghĩa ñến  

câu hỏi mà người dùng ñưa ra. Có rất nhiều phương pháp ñược ñưa ra 

trong việc rút trích các ñoạn văn bản chứa câu trả lời, ví dụ như 

phương pháp phân ñoạn tài liệu dựa trên chủ ñề và so khớp với câu 

hỏi do người dùng ñưa vào ñể chọn ra các phân ñoạn tài liệu tương tự 

với câu hỏi người dùng ñưa vào … 

1.1.3.5.  Chiến lược xếp hạng (Ranking) 

Nếu các kết quả của giai ñoạn rút trích câu trả lời có nhiều hơn 

một câu trả lời thì các câu trả lời sẽ ñược xếp hạng dựa trên mức ñộ 

liên quan về mặt ngôn ngữ với câu hỏi của người dùng. Có rất nhiều 

cách tiếp cận khác nhau ñể xác ñịnh mức ñộ liên quan của các câu trả 

lời và ñiều này liên quan mật thiết với cách xác ñịnh câu trả lời 

trong giai ñoạn rút trích thông tin từ các tài liệu ở bước trước. Ví dụ 

như trong [6], tác giả ñề xuất một chiến lược xếp hạng nhiều pha dựa 

trên sự kết hợp các ñộ ño tương tự giữa câu hỏi do người dùng ñưa 
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vào với câu hỏi và câu trả lời trong kho dữ liệu xác ñịnh từ giai ñoạn 

trước.  

1.1.3.6. Xác minh câu trả lời 

Một số hệ thống hỏi ñáp cải thiện thêm tính chính xác bằng 

cách phân tích các câu trả lời thu ñược, qua việc sử dụng phương pháp 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng cách phân tích sâu hơn ñể xác minh lại 

câu hỏi. Các câu hỏi và câu trả lời ñược phân tích cú pháp và chuyển 

ñổi sang cùng một hình thức logic. Các câu hỏi và câu trả lời sau ñó 

ñược so sánh với nhau ñể xác minh tính hợp lý của các câu trả lời. 

1.1.4.  Hệ thống hỏi-ñáp tiếng Việt 

Lĩnh vực hỏi-ñáp tiếng Việt còn khá mới mẻ và mới ñược 

quan tâm trong một vài năm gần ñây. 

Trong luận văn [1] năm 2001, tác giả luận văn ñề cập ñến 

vấn ñề hỏi-ñáp tự ñộng, tuy nhiên tác giả chỉ xây dựng hệ hỗ trợ cho 

hệ thống hỏi-ñáp, hoàn toàn chưa ñúng nghĩa là một hệ thống hỏi-ñáp 

tự ñộng. Ý tưởng của luận văn là các câu hỏi gửi lên diễn ñàn sẽ 

ñược phân loại và phân phối tự ñộng ñến các chuyên gia có chuyên 

môn tương ứng. Quá trình phân loại dựa trên các luật phân lớp ñược 

rút trích tự ñộng từ tập dữ liệu học là các câu hỏi ñã gán nhãn. Các 

câu hỏi này vẫn sẽ ñược trả lời thủ công bởi các chuyên gia. 

1.2. Các phương pháp phân tích câu h ỏi và tìm ki ếm thông 

tin trong h ệ thống hỏi ñáp 

 1.2.1. Phương pháp phân tích câu hỏi 
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1.2.1.1. Phương pháp nông (Shallow Method) 

Một số phương pháp QA sử dụng các kỹ thuật dựa trên từ 

khóa ñể xác ñịnh vị trí các ñoạn và các câu từ các tài liệu ñược trả về 

bởi giai ñoạn tìm kiếm, và sau ñó lọc ra câu trả lời dựa trên sự hiện 

diện của loại câu trả lời trong văn bản ñược trả về ñó. Sau ñó một 

chiến lược xếp hạng ñược thực hiện, dựa trên các ñặc ñiểm cú pháp 

thứ tự từ hoặc vị trí từ và sự tương tự với câu truy vấn. 

1.2.1.2. Phương pháp sâu (Deep Method) 

Tuy nhiên, trong trường hợp các kỹ thuật từ khóa hay kỹ 

thuật sử dụng khuôn mẫu không hiệu quả, thì các kỹ thuật xử lý cú 

pháp, ngữ nghĩa và ngữ cảnh phức tạp hơn phải ñược thực hiện ñể 

trích xuất hoặc xây dựng các câu trả lời. Những phương pháp này có 

thể bao gồm nhận dạng các thực thể có tên (named- entity 

regconition), phát hiện mối quan hệ, sử dụng phương pháp suy luận... 

Các hệ thống này cũng thường sử dụng những tri thức có thể ñược 

tìm thấy trong các ontology như Wordnet [8] hoặc SUMO [15]. 

  1.2.2. Vấn ñề phân tích câu hỏi trong ngôn ngữ tiếng Việt. 

  1.2.3. Tìm kiếm thông tin 

Tìm kiếm thông tin (Information Retrieval (IR)) ñã trở thành 

một lĩnh vực quan trọng trong hầu hết các nghiên cứu khi mà khối 

lượng dữ liệu ngày càng gia tăng, ñặc biệt là sự phát triển 

của Internet. Để tìm kiếm thông tin có hiệu quả, các tài liệu thường 

ñược chuyển ñổi thành các cách biểu diễn tài liệu thích hợp.  

  1.2.4. Mô hình không gian vector  

Mô hình không gian vector là mô hình ñại số biểu diễn cho 

các tài liệu trong quá trình tìm kiếm như là vector của các ñịnh danh 
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(cụ thể ñối với văn bản thì nó là từ, cụm từ). Một tài liệu ñược biểu 

diễn như một vector. Mỗi chiều của vector tương ứng với một mục từ 

(term). Mục từ có thể là một từ ñơn hay một cụm từ. Nếu mục từ này 

xuất hiện trong tài liệu thì giá trị của nó trong vector ñặc trưng là 

khác 0. Một phương pháp nổi tiếng nhất trong mô hình không gian 

vector dùng ñể xác ñịnh giá trị các cụm từ trong vector ñặc trưng là 

phương pháp trọng số tf-idf [3]. 

  1.2.5. Phương pháp gom cụm dữ liệu 

Đối với hệ thống hỏi-ñáp cho tư vấn tuyển sinh ñào tạo, dữ 

liệu khá lớn, cần các phương pháp có ñộ phức tạp thấp và kết quả 

phân cụm là chấp nhận ñược. K-means và HAC là hai phương pháp 

có ñộ phức tạp thấp. Vì vậy, chúng tôi chọn trình bày chi tiết 2 

phương pháp này. 

1.2.5.1. Thuật toán K-Means 

1.2.5.2. Thuật toán HAC 
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CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.1. Giới thi ệu về trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II 

Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế, ñược thành lập 

vào ngày 26/3/1963, ñịa chỉ tại số 99 Hùng Vương TP Đà Nẵng, có 

nhiệm vụ ñào tạo ñội ngũ cán bộ y tế cho các tỉnh Miền trung và Tây 

nguyên, gồm 03 chuyên ngành bậc sơ cấp, 10 chuyên ngành bậc 

trung cấp và 08 chuyên ngành bậc cao ñẳng. Trong ñó, có ñào tạo hệ 

chính quy và hệ vừa làm vừa học, ñào tạo liên thông từ bậc học thấp 

ñến bậc học cao hơn với số lượng tuyển sinh hằng năm luôn tăng 

nhằm ñáp ứng  nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân 

các tỉnh Miền trung và Tây nguyên. 

Trong công cuộc xây dựng và ñổi mới hiện nay của ñất nước, 

ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, Nhà trường không 

ngừng ñầu tư các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và ñặc 

biệt là ñầu tư vào ñội ngũ cán bộ giảng dạy với mong muốn luôn 

cung cấp cho xã hội một ñội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn kỹ thuật 

vững vàng và có phẩm chất ñạo ñức tốt nhằm góp sức cải thiện và 

nâng cao sức khoẻ của nhân dân.  
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2.2. Phân tích tuy ển sinh và ñào tạo 

  2.2.1. Tuyển sinh 

2.2.1.1. Cao ñẳng hệ chính quy 

2.2.1.2. Trung cấp hệ chính quy 

2.2.1.3. Trung cấp hệ vừa làm vừa học 

Kết luận 
Qua các số liệu thống kê kết quả công tác tuyển sinh từ năm 

2006 ñến năm 2010, ta nhận thấy: 

• Số lượng thí sinh dự thi liên tục tăng, với năm sau 

hơn nhiều so với năm trước. Điều ñó chứng tỏ học 

sinh quan tâm nhiều ñến công tác ñào tào của nhà 

trường và thích học các ngành về y tế. 

• Chỉ tiêu tuyển sinh liên tục tăng cao, ñiều ñó khẳn 

ñịnh uy tín và chất lượng ñào tạo cuả nhà trường 

không ngừng nâng cao. 
2.2.2. Phân tích kết quả ñào tạo các khóa 

2.2.2.1. Các lớp TCCN chính quy (từ năm 2003-2007) 

2.2.2.2. Các lớp TCCN chính quy (khóa 2008-2010) 

2.3. Phân tích th ực tr ạng tuy ển sinh và ñào tạo của Nhà 

trường 

Qua các bảng báo cáo chi tiết trên ñây, ta rút ra một số ý như 

sau: 

� Số lượng các ngành ñào tạo luôn tăng theo từng năm ở các 

bậc học. 
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� Số lượng học sinh ñăng ký thi vào Trường ngày càng ñông 

và ñến từ các tỉnh thành trên cả nước. 

� Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của Trường luôn tăng cao so 

với năm trước. 

� Số học sinh và sinh viên tốt nghiệp hằng năm ñạt tỉ lệ cao 

hơn năm trước và với tỉ lệ tốt nghiệp khá giỏi cũng không 

ngừng tăng cao. 

Ngày nay, với việc công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng 

cùng với sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác ñào tạo của ñất 

nước. Đặc biệt, học sinh năm cuối THPT và phụ huynh học sinh rất 

quan tâm công tác tuyển sinh hằng năm ñể lựa chọn trường và ngành 

học ñúng với sở thích và phù hợp với khả năng của mình. 

Trong các hoạt ñộng ñào tạo của nhà trường, trong ñó công tác 

tuyển sinh ñược lãnh ñạo nhà trường luôn ñặt biệt quan tâm. Từ thực 

tế ñó là cần phải có một hệ thống hỗ trợ tư vấn cho học sinh và phụ 

huynh quan tâm tìm ñược thông tin cần thiết một cách chính xác và 

nhanh chóng và giúp cho công tác tuyển sinh của nhà trường ñược 

hiệu quả. 
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CHƯƠNG 3 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP 

3.1. Mục tiêu xây d ựng hệ thống hỏi ñáp tự ñộng 

Mục tiêu của luận văn là xây dựng hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng 

phục vụ cho một miền xác ñịnh ñó là tư vấn trong tuyển sinh ñào tạo 

nên cần những phương pháp giải quyết riêng. 

Các câu hỏi và câu trả lời trong tư vấn trong tuyển sinh ñào 

tạo mang những ñặc ñiểm riêng, ñó là ở dưới dạng văn bản tự do, 

không theo một loại câu hỏi nhất ñịnh nào, cũng không theo một chủ 

ñề nhất ñịnh nào cả. Do ñó, một phần hết sức quan trọng trong hệ 

thống này là phân tích câu hỏi như thế nào ñể lấy ñược thông tin 

nhiều nhất khi mà câu hỏi không hề có một cấu trúc nhất ñịnh nào cả. 

Hầu hết các hệ thống hỏi-ñáp truyền thống ñều chỉ trả lời cho các câu 

hỏi thuộc về một loại câu hỏi nào ñó. Do ñó, phương pháp mà  tôi 

chọn thử nghiệm cho hệ thống tư vấn trong tuyển sinh ñào tạo là 

phương pháp dựa trên từ khóa, trích từ khóa. Ngoài ra, nhằm cải 

thiện hiệu quả hệ thống, giảm không gian tìm kiếm, trước khi tìm 

kiếm, các cặp hỏi-ñáp ñược phân thành các cụm gồm các câu hỏi 

tương tự nhau. 

3.2. Giải pháp 

Hệ thống này ñược chia thành 3 giai ñoạn chính: 

- Giai ñoạn phân tích truy vấn 

- Giai ñoạn so khớp câu hỏi 

- Giai ñoạn so khớp câu trả lời 
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  3.2.1. Giai ñoạn phân tích truy vấn 

Đây là giai ñoạn quan trọng nhất trong các hệ thống hỏi-ñáp, 

với mục tiêu là xác ñịnh thông tin cần thiết trong câu hỏi ñể ñưa vào 

giai ñoạn tiếp theo. Thông tin này thu ñược dựa trên các từ ngữ quan 

trọng có trong câu hỏi. Vì vậy, mục tiêu của giai ñọan này là xác ñịnh 

các từ khóa (các từ có ý nghĩa trong câu hỏi). 

- Tách từ 

- Trích từ khóa 

3.2.2 Giai ñoạn so khớp câu hỏi 

- Xây dựng vector truy vấn 

- Xác ñịnh cụm của truy vấn 

- So khớp câu hỏi và xếp hạng 

3.2.3 Giai ñoạn so khớp câu trả lời 

nQ câu hỏi tìm ñược sẽ ñược hệ thống chọn ra nQ câu trả lời 

tương ứng với các câu hỏi này. Để tăng tính hiệu quả cho hệ thống, 

hệ thống tiến hành so khớp vector truy vấn với vector của các câu trả 

lời tìm ñược dựa trên ñộ tương tự giữa các vector. 
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3.3. Xây dựng giao di ện 

Trong chương trình này, giao diện thể hiện bao gồm như sau:  

  3.3.1. Giao diện ban ñầu 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2 Giao diện ban ñầu 

3.3.2. Đăng ký thành viên 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 Đăng ký thành viên 
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  3.3.3. Nhập câu hỏi 
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Nội dung của ñề tài ñưa ra khá rộng và chỉ ñược thực thiện trong 

thời gian ngắn. Vì vậy, ñể hoàn tất ñề tài này tôi gặp rất nhiều khó 

khăn về mặt tìm kiếm tài liệu, ñọc hiểu tài liệu và một số kỹ thuật ñể 

vận dụng kiến thức mình ñã tìm hiểu ñược. Nhưng bù ñắp lại những 

khó khăn vất vả ñó là tôi ñã tiếp thu ñược rất nhiều kiến thức mới lạ 

và rất bổ ích về việc trích từ khóa, gom cụm dữ liệu ñóng ñể xây 

dựng hệ hỏi ñáp tự ñộng. Sau ñây là một số kết quả ñạt ñược những 

mục tiêu, yêu cầu ñề ra của luận văn. 

Luận văn ñã tập trung nghiên cứu về hệ thống hỏi-ñáp tự 

ñộng và các phương pháp tiếp cận trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ 

tiếng Việt và tìm kiếm thông tin trên tinh thần của hệ thống hỏi-ñáp 

tự ñộng, và xây dựng phần giao diện của hệ thống hỏi-ñáp tự ñộng 

phục vụ cho tư vấn trong tuyển sinh ñào tạo tại trường Cao ñẳng Kỹ 

thuật Y tế II. 

Việc nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống hỏi-ñáp tiếng Việt 

trong lĩnh vực hẹp là tư vấn trong tuyển sinh ñào tạo ñã ñưa ra một 

cái nhìn mới cho các nghiên cứu về hệ thống hỏi-ñáp tiếng Việt. 

Phân tích kết quả công tác tuyển sinh và ñào tạo của Trường cao 

ñẳng kỹ thuật y tế II (2006-2010). 

Những kết quả ban ñầu còn giới hạn, nhưng luận văn cũng ñã 

ñạt ñược những yêu cầu ñề ra. Kết quả ñạt ñược sẽ làm cơ sở  

lý thuyết và thực nghiệm cho việc xây dựng các hệ hỏi-ñáp tiếng Việt 

thực tế hoạt ñộng hiệu quả về sau. 
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2. Hướng phát triển của luận văn 

Luận văn ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh, nhưng cũng 

còn một số vấn ñề chưa ñạt ñược và cũng là hướng phát triển trong 

tương lai. 

Chúng ta có thể nâng cao hiệu quả của hệ thống bằng cách bổ 

sung các xử lý ngôn ngữ sâu hơn như là thêm từ ñồng nghĩa hoặc 

thêm việc phân tích ngữ pháp câu hỏi ... Đó chính là một hướng phát 

triển của luận văn. 

Việc xây dựng hệ thống hỏi ñáp hiệu quả phụ thuộc rất nhiều 

vào tính xác thực và chuẩn hóa của kho dữ liệu. Chính vì vậy, một 

hướng phát triển của ñề tài là phải xây dựng ñược nguồn dữ liệu 

trong kho dữ liệu một cách tự ñộng ñể phát sinh ra các kết quả tốt 

hơn. 

Có rất nhiều phương pháp tìm kiếm thông tin khác có thể áp 

dụng vào hệ thống. Hệ thống hỏi-ñáp chính là sự phối hợp hiệu quả 

các phương pháp khác nhau. Do ñó, một hướng phát triển khác của 

luận văn là nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp tìm kiếm và rút 

trích thông tin khác nhằm cải thiện tính hiệu quả của hệ thống. 

Hệ thống hỏi-ñáp là một lĩnh vực có rất nhiều hướng mở cần 

nghiên cứu sâu hơn nữa nhằm ñáp ứng ngày càng cao nhu cầu tìm 

kiếm thông tin súc tích, chính xác trong kho dữ liệu khổng lồ. 
 


