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MỞ ĐẦU 

 

1.  Lý do chọn đề tài 

Trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin đang trở thành 

nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi. Mỗi lĩnh 

vực, mỗi sản phẩm trong xã hội đều mang dấu ấn của công nghệ 

thông tin. Hiện nay, nhu cầu tra cứu thông tin hữu ích rất cần thiết 

đối với mọi người, có thể tra cứu thông tin trên sách báo, truyền 

thông…, nhất là thời điểm bùng nổ thông tin như hiện nay: thông tin 

thay đổi từng ngày, từng giờ, luôn luôn cập nhập thông tin, tra cứu 

thông tin trên Internet được mọi người quan tâm. Công cụ tra cứu 

chủ yếu trên Internet sử dụng ngôn ngữ Châu Âu (tiếng Anh, tiếng 

Pháp…), đối với tiếng Việt các công cụ này tra cứu tìm kiếm kém 

hiệu quả, bởi vì tiếng Việt là thứ tiếng đa nghĩa, một từ thường có 

nhiều hơn một nghĩa, rất dễ hiểu nhầm vì có tính nhập nhằng cao. 

Việc vận dụng công nghệ thông tin vào ngành Giáo Dục 

không còn xa lạ, hầu như tất cả các trường học đều ứng dụng tin học 

vào giảng dạy và học tập. Trường Cao Đẳng Lương Thực-Thực 

Phẩm Thành phố Đà Nẵng là trường trọng điểm của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. Trường đào tạo đa dạng nhiều ngành nghề 

bậc Cao đẳng, Trung cấp, trong đó ngành đào tạo trọng tâm của nhà 

trường: ngành Chế biến thực phẩm, ngành đã đào tạo nguồn nhân lực 

lớn cho các xưởng, xí nghiệp, công ty chế biến thực phẩm… 

Ngành Chế biến thực phẩm bao gồm những kiến thức cơ bản 

về nguyên liệu, kĩ thuật chế biến một số sản phẩm từ rau quả, thủy 

sản, bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát; quy trình công nghệ chế 

biến, yêu cầu công nghệ và các thông số kĩ thuật cần thiết của từng 
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quá trình, những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến một số sản 

phẩm từ rau quả, sản phẩm thủy sản, bánh kẹo, bia, rượu, nước giải 

khát đánh giá được chất lượng sản phẩm 

Ngành Chế biến thực phẩm bậc cao đẳng được đào tạo trong 3 

năm, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc của 

cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca...ở các dây chuyền sản 

xuất, chế biến thực phẩm tại các cở sở chế biến, bảo quản và kinh 

doanh thực phẩm, các cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn thực 

phẩm, các cở sở nghiên cứu, tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực thực 

phẩm 

Tra cứu tài liệu là quá trình tìm tòi kiến thức qua các phương 

tiện như sách, báo, Internet…nhằm đạt kết quả nào đó. Kiến thức 

ngành Chế biến thực phẩm rất đa dạng, phong phú, có rất nhiều bộ 

môn đòi hỏi tính thực tế cao, do đó các nguồn sách về chuyên ngành, 

giáo trình cũng phải thường xuyên thay đổi với kiến thức hiện tại để 

phù hợp nhu cầu của nhà sử dụng lao động. Để có tài liệu phục vụ 

giảng dạy và học tập, các giáo viên và sinh viên không ngừng tra cứu 

tài liệu bằng nhiều phương thức khác nhau như các sách ở thư viện, 

thu thập và tổng hợp các kiến thức từ Internet… 

Tuy nhiên kiến thức tra cứu các sách có ở thư viện chưa cập 

nhật so với kiến thức hiện tại. Do đó, vấn đề sử dụng các công cụ hỗ 

trợ tra cứu tài liệu trên Internet rất quan trọng, cập nhật những kiến 

thức mới, có thể bổ sung cho tài liệu giảng dạy và học tập.  

Trong quá trình tra cứu tài liệu trên Internet, giáo viên và sinh 

viên thường gặp khó khăn trong vấn đề thu thập và tổng hợp các kiến 

thức sao cho phù hợp với yêu cầu sử dụng, vì kiến thức sau khi tra 

cứu rất nhiều, đòi hỏi phải tự mình đọc và trích lọc ra những kiến 

thức liên quan đến các nội dung cần tra cứu, và các kiến thức này 
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không phân loại theo các chủ đề, thể loại. Và đặc biệt là khi nhập nội 

dung tra cứu trên Internet thường xảy ra hiện tượng nhập nhằng.  

Nhập nhằng là hiện tượng mơ hồ, lập nhòe về ý tưởng làm mất 

ranh giới giữa cái này và cái nọ  

Xử lý nhập nhằng nghĩa của từ là một trong những vấn đề 

được rất nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên quan tâm đến. Vấn đề này được nêu lên như một bài toán riêng 

biệt lần đầu tiên là vào những năm cuối thập kỷ 40 của thế kỷ 20 và 

được coi như là một trong những vấn đề lâu đời nhất của lĩnh vực xử 

lý ngôn ngữ tự nhiên. Nhận được nhiều sự quan tâm và từ sớm như 

vậy là do xử lý nhập nhằng nghĩa của từ đóng vai trò quan trọng 

trong rất nhiều các bài toán khác của xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ta có 

thể thấy sự xuất hiện của hệ xử lý nhập nhằng nghĩa của từ trong các 

hệ thống tìm kiếm thông tin, khai phá dữ liệu… 

Và xử lý nhập nhẳng trong tra cứu tài liệu cũng được quan 

tâm, và đặc biệt là những tài liệu về ngành Chế biến thực phẩm 

Ví dụ: trong môn Công nghệ chế biến rau quả, nếu nhập nội 

dung tra cứu: “chế biến rau quả” này trên Internet sẽ xảy ra nhập 

nhằng trong từ “chế biến”, có thể phân tích “chế biến = chế tạo + 

biến hóa”, có thể hiểu là xử lý, đóng gói, có thể hiểu là chuẩn bị sử 

dụng ngay…, nên kết quả sau khi tra cứu từ Internet là rất nhiều. Do 

đó, cần phải giải thích ngữ nghĩa của các từ cần tra cứu, cụ thể là các 

từ liên quan đến ngành Chế biến thực phẩm và cần có một công cụ 

hỗ trợ tra cứu tài liệu ngành này để có thể hạn chế các hiện tượng 

nhập nhằng xảy ra 

Trong luận văn này với tựa đề: 

“Xử lý nhập nhằng tiếng Việt và ứng dụng trong tra cứu tài 

liệu giảng dạy và học tập”  
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Chúng tôi sẽ triển khai thực nghiệm giải pháp bằng cách xây 

dựng ứng dụng xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài liệu giảng dạy và 

học tập ngành Chế biến thực phẩm Trường Cao đẳng Lương Thực-

Thực Phẩm. 

2. Ý nghĩa khoa học và thực tế 

-   Ý nghĩa khoa học 

Về khoa học, đề tài đã tìm hiểu các hiện tượng nhập nhằng 

trong tiếng Việt, nhập nhằng trong tra cứu tài liệu. Đề xuất giải pháp 

xử nhập nhằng trong tra cứu.  

-  Ý nghĩa thực tế 

Về thực tiễn, đề tài đã vận dụng kỹ thuật xử lý nhập nhằng 

trong tra cứu tài liệu để từ đó, xây dựng ứng dụng có tính khả thi, áp 

dụng lý thuyết vào thực tế cuộc sống 

3.  Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu các hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt 

- Phân tích hệ thống, tìm hiểu hoạt động về tra cứu tài liệu 

giảng dạy và học tập ngành Chế biến thực phẩm  

- Đề xuất mô hình xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài liệu 

giảng dạy và học tập ngành Chế biến thực phẩm 

- Cài đặt thử nghiệm 

- Đánh giá kết quả  

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-  Tìm hiểu các hiện tượng nhập nhằng trong  tiếng Việt 

- Nghiên cứu mô hình và phương pháp xử lý nhập nhằng trong 

tra cứu tài liệu giảng dạy và học tập ngành chế biến thực phẩm 

- Tài liệu phục vụ cho đối tượng là học sinh sinh viên, giáo 

viên trong trường Cao đẳng Lương Thực-Thực Phẩm 
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5.  Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 

• Tiến hành nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan về ngữ 

pháp tiếng Việt 

• Tìm hiểu các hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt 

• Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình JSP, SQL Server 2008 

- Phương pháp thực nghiệm: giải quyết bài toán xử lý nhập 

nhằng trong tra cứu  tài liệu giảng dạy và học tập ngành Chế biến 

thực phẩm tại trường Cao Đẳng Lương Thực-Thực Phẩm 

6.  Bố cục luận văn 

Chương 1: Tìm hiểu các hiện tượng nhập nhằng trong 

tiếng Việt. Trình bày khái quát về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các giai 

đoạn hình thành tiếng Việt, đặc điểm của tiếng Việt, tính nhập nhằng 

trong tiếng Việt.    

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống xử lý nhập 

nhằng. Đưa ra mô hình xử lý nhập nhằng, phân tích và thiết kế hệ 

thống xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài liệu giảng dạy và học tập tại 

Trường Cao đẳng Lương Thực-Thực Phẩm 

Chương 3: Ứng dụng xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài 

liệu giảng dạy và học tập ngành chế biến thực phẩm. Cài đặt, 

kiểm thử chương trình xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài liệu giảng 

dạy và học tập ngành Chế biến thực phẩm 
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CHƯƠNG 1 

   TÌM HIỂU CÁC HIỆN TƯỢNG NHẬP NHẰNG TRONG 

TIẾNG VIỆT  

Trong chương này giới thiệu khái quát về Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên, các giai đoạn hình thành tiếng Việt, đặc điểm của tiếng Việt, 

tính nhập nhằng trong tiếng Việt. Từ đây chúng ta đưa ra các giải 

quyết tính nhập nhằng tiếng Việt trong tra cứu tài liệu. 

1.1. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VÀ CÁC BÀI TOÁN 

ỨNG DỤNG 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing – NLP) 

là một lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo nhằm xây dựng một 

hệ thống xử lý cho máy tính, làm cho máy tính có thể “hiểu” được 

ngôn ngữ của con người gồm cả ngôn ngữ nói và viết. Nghĩa là, khi 

chúng ta nói hay viết thì máy tính hiểu được là chúng ta đang nói gì, 

viết gì. Không chỉ với một loại ngôn ngữ của một dân tộc, của một 

quốc gia máy tính có thể hiểu được, máy tính có thể hiểu được ngôn 

ngữ của tất cả các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Nhờ đó, mọi 

người trên thế giới dựa vào máy tính cũng có thể hiểu, giao tiếp được 

với nhau mà không cần học, hiểu ngôn ngữ của nhau 

Các bài toán ứng dụng 

NLP là một lĩnh vực nghiên cứu nhằm giúp cho các hệ thống 

máy tính hiểu và xử lý được ngôn ngữ con người. Các bài toán và 

ứng dụng liên quan đến vấn đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện nay có 

rất nhiều, dưới đây là một số bài toán và ứng dụng thường gặp nhất.  

-    Nhận dạng chữ viết 

-    Nhận dạng tiếng nói 

-    Tổng hợp tiếng nói 

-    Dịch tự động (machine translate) 
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-    Tìm kiếm thông tin 

-    Tóm tắt văn bản 

-    Khai phá dữ liệu (data mining) và phát hiện tri thức 

1.2. TỔNG QUAN VỀ TIẾNG VIỆT 

1.2.1. Quá trình hình thành tiếng Việt 

Tiếng Việt có nguồn gốc rất cổ xưa và đã trải qua một quá 

trình phát triển lâu dài.  

 a.  Tiếng Việt ở giai đoạn dùng chữ Nôm 

 b.  Tiếng Việt ở giai đoạn dùng chữ quốc ngữ 

 c.   Từ Cách Mạng Tháng 8 đến nay 

Cách Mạng Tháng 8 thành công, Việt Nam đã quyết định dùng 

Tiếng Việt ở mọi cấp học, bậc học, ở mọi ngành hoạt động.  

1.2.2. Âm tiết  và đặc điểm âm tiết trong tiếng Việt 

a.  Định nghĩa 

Âm tiết là đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ nhất trong ngôn ngữ. 

Trong tiếng Việt, một âm tiết bao giờ cũng được phát ra với một 

thanh điệu, và tách rời với âm tiết khác bằng một khoảng trống. Mỗi 

âm tiết tiếng Việt được ghi thành một “chữ”. Ví dụ: “hoa học trò” 

gồm 3 chữ hoặc 3 âm tiết.  

Trong Tiếng Việt có 29 chữ cái, gồm 17 phụ âm và 12 nguyên 

âm. 

Nguyên âm: a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y. 

Phụ âm: b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x 

Ngoài ra còn có các bán nguyên âm và phụ âm ghép như sau: 

Bán nguyên âm: oa, oe, uy 

Phụ âm ghép như sau: ch, gh, kh, ng, ngh, nh, ph, th, tr, gi và qu 

b.  Đặc điểm âm tiết Tiếng Việt 

 -    Có tính độc lập cao 
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  -    Có khả năng biểu hiện ý nghĩa 

-    Có một cấu trúc chặt chẽ 

1.2.3. Từ và phân loại từ trong tiếng Việt 

a.  Định nghĩa 

Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa, có kết cấu vỏ ngữ âm bền 

vững, hoàn chỉnh, có chức năng gọi tên, được vận dụng độc lập, tái 

hiện tự do trong lời nói để tạo câu 

Ví dụ: nhà, người, áo, cũng, sẽ, thì,... đường sắt, sân bay, 

trường học… 

b.  Phân loại từ trong tiếng Việt 

Về mặt cấu tạo từ tiếng Việt được phân loại theo nhiều dạng 

khác nhau, với những tiêu chí khác nhau,  

 -   Từ đơn 

-   Từ ghép 

-   Từ láy  

-   Những từ gốc thuần Việt:  

-   Những từ vay mượn gốc Hán  

1.3. XỬ LÝ TIẾNG VIỆT TRÊN MÁY TÍNH  

Hầu hết các máy tính cá nhân ở Việt Nam đều cài đặt những 

phần mềm hỗ trợ tiếng Việt ví dụ như phông chữ 

1.3.1. Tổng quan các bộ mã tiếng Việt 

1.3.2. Một số đặc điểm của font Unicode 

1.3.3. Tiếng Việt trong bộ mã Unicode 

1.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH TỪ TRONG TIẾNG 

VIỆT 

 1.4.1. Giải pháp xác định danh từ riêng 

 1.4.2. Giải pháp xác định danh từ láy 
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1.5. HIỆN TƯỢNG NHẬP NHẰNG TRONG TIẾNG VIỆT 

Tiếng Việt là một thứ tiếng đa nghĩa, một từ có thể mang 

nhiều nghĩa, do đó thường xảy ra các hiện tượng nhập nhằng trong 

khi nói, khi viết… 

Nhập nhằng là hiện tượng mơ hồ, lập nhòe về ý tưởng làm mất 

ranh giới giữa cái này và cái nọ.  

Nhập nhằng xảy ra trên hầu hết ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt 

không tránh khỏi quy luật chung. 

Nhập nhằng trong ngôn ngữ học là hiện tượng thường gặp kể 

cả trong giao tiếp hàng ngày.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5 Các hiện tượng nhập nhằng tiếng Việt 

1.5.1. Nhập nhằng khi nói 

-  Nhập nhằng về từ loại 

-  Nhập nhằng khi phát âm 

-  Nhập nhằng về từ đồng âm và khác nghĩa 

-  Nhập nhằng về từ đồng nghĩa nhưng khác âm 

1.5.2. Nhập nhằng khi viết 

-   Nhập nhằng khi viết tiếng Việt không dấu 

-   Nhập nhằng về lỗi chính tả khi viết 
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-   Nhập nhằng về việc bỏ dấu 

-   Nhập nhằng về ranh giới từ 

1.5.3. Nhập nhằng về cử chỉ 

1.5.4. Nhập nhằng về sự vận dụng 

1.6. HIỆN TƯỢNG NHẬP NHẰNG TRONG TRA CỨU TÀI 

LIỆU 

Tra cứu tài liệu là giải pháp nhằm tìm ra các giải pháp giúp 

người sử dụng có thể tìm thấy các thông tin mình cần trong một khối 

lượng lớn dữ liệu 

Qua phân tích hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt ta thấy 

rằng điều đó không thể không xảy ra trong tra cứu tài liệu, trong quá 

trình tra cứu thường xảy ra tượng nhập nhằng ở các quá trình sau: 

-  Nhập nhằng trong lúc nhập yêu cầu tra cứu tài liệu 

+  Nhập nhằng do chọn sai chế độ tra cứu  

+  Nhập nhằng do chọn sai bảng mã 

+  Nhập nhằng khi ta nhập từ viết tắt 

- Nhập nhằng trong lúc tra cứu tài liệu 

- Nhập nhằng khi phân loại tài liệu 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương này tập trung, giới thiệu khái quát về Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên, tổng quan về tiếng Việt, các giai đoạn hình thành tiếng 

Việt, đặc điểm của tiếng Việt, tính nhập nhằng trong tiếng Việt. Từ 

đây chúng ta đưa ra các giải quyết tính nhập nhằng tiếng Việt trong 

tra cứu tài liệu. 

Phần tiếp theo của luận văn này đó là phân tích bài toán xử 

lý nhập nhằng trong tra cứu tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập 

ngành Chế biến thực phẩm. 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH  VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG  

XỬ LÝ NHẬP NHẰNG 

2.1. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 

 2.1.1. Giới thiệu Ngành Chế biến thực phẩm Trường Cao 

đẳng Lương Thực-Thực Phẩm 

a. Giới thiệu Trường Cao đẳng Lương Thực-Thực Phẩm 

Trường Cao Đẳng Lương Thực-Thực Phẩm là trường công lập 

nằm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trực thuộc Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. Trải qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, 

Trường luôn là một cơ sở đào tạo nồng cốt, cung cấp nguồn nhân lực 

cho sự phát triển của ngành ở khu vực ở miền Trung-Tây Nguyên và 

trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Trường đào tạo đa dạng nhiều ngành nghề bậc Cao đẳng, 

Trung cấp, trong đó ngành đào tạo trọng tâm của nhà trường: ngành 

Chế biến thực phẩm, ngành đã đào tạo nguồn nhân lực lớn cho các 

xưởng, xí nghiệp, công ty chế biến thực phẩm… 

b. Giới thiệu ngành Chế biến thực phẩm 

Ngành Chế biến thực phẩm bao gồm những kiến thức cơ bản 

về nguyên liệu, kĩ thuật chế biến một số sản phẩm từ rau quả, một số 

sản phẩm thủy sản, bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát. Cụ thể là cấu 

tạo, thành phần hóa học của nguyên liệu và ảnh hưởng của những 

thành phần đến quá trình chế biến; quy trình công nghệ chế biến, yêu 

cầu công nghệ và các thông số kĩ thuật cần thiết của từng quá trình, 

những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến một số sản phẩm từ 

rau quả, sản phẩm thủy sản, bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát đánh 

giá được chất lượng sản phẩm 
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2.1.2.  Tình hình thực tế 

Số lượng học sinh trúng tuyển vào ngành Chế biến thực phẩm 

của trường trong những năm gần đây chỉ đạt 2/3 số lượng chỉ tiêu 

của nhà trường.  

 

Hình 2.1 Biểu đồ sinh viên trúng tuyển Ngành Chế biến thực phẩm 

Các đối tượng thường xuyên tra cứu tài liệu trong thư viện đó 

là: giáo viên và sinh viên. 

- Đối với các giáo viên, đặc biệt là các giáo viên mới vào 

trường, kinh nghiệm giảng dạy còn chưa nhiều (từ 1�3 năm), nhưng 

năm nào cũng phải tự soạn bài giảng các môn chuyên ngành để phục 

vụ cho quá trình giảng dạy, theo yêu cầu của nhà trường các bài 

giảng phải luôn cập nhật thực tế, có như vậy mới đáp ứng được việc 

học của học sinh sinh viên và tuyển dụng của nhà lao động. 

Theo thống kê của thư viện, vấn đề mượn sách chuyên ngành 

của các giáo viên hằng năm của thư viện ngày càng giảm, mặc dù 

năm nào cũng phải soạn giáo trình, giáo án, tài liệu mới, bổ sung 

 

Hình 2.2  Biểu đồ số lượng giáo viên mượn sách ngành Chế biến 
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Đặc thù các môn của ngành Chế biến thực phẩm cần nhiều 

kiến thức thực tế, mà các giáo viên trẻ chủ yếu lấy các nguồn kiến 

thức từ sách thư viện là chưa đủ, ngoài ra còn tìm kiếm, tra cứu các 

tài liệu trên Internet, tuy nhiên quá trình tra cứu tài liệu không phải 

lúc nào cũng cho những kết quả như mong muốn 

Ví dụ: trong môn chế biến rau quả, các giáo viên tra cứu bằng 

công cụ Google, gõ từ khóa: chế biến rau quả filetype:doc (nghĩa là 

các giáo viên muốn tìm các tài liệu có dạng file doc liên quan tới vấn 

đề nói trên) 

Kết quả nhận được rất nhiều, giáo viên cần có thời gian dài để 

chọn lọc các tài liệu có liên quan, đôi lúc lại không tìm được tài liệu 

cần tìm. 

 

Hình 2.3 Kết quả tìm kiếm Google 

- Hầu hết các giáo viên và sinh viên đều tra cứu tài liệu có sẵn 

trên mạng Internet, như Google, Yahoo...Khi tra cứu trên Internet, sỡ 

dĩ kết quả tìm kiếm quá nhiều như vậy là do xảy ra nhập nhằng trong 
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từ khóa tìm kiếm. Cần phải giải thích ngữ nghĩa các từ tiếng Việt cho 

đúng để có thể xử lý các hiện tượng nhập nhằng, hạn chế được 

những kết quả tra cứu không đúng với yêu cầu. 

Do đó, để thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập của các giáo 

viên và sinh viên việc tra cứu tài liệu tiếng Việt liên quan đến ngành 

Chế biến thì phải tìm chính xác những từ khi người sử dụng nhập 

vào ô tra cứu, tìm đúng ngữ vì tiếng Việt là loại tiếng phức tạp.  

2.2.  ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GIẢI PHÁP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5  Mô hình giải pháp 
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2.3. TRIỂN KHAI THIẾT KẾ HỆ THỐNG  

 2.3.1. Xây dựng nguồn dữ liệu tra cứu  

 Tài liệu các giáo viên và sinh viên cần tra cứu đó là tài liệu thu 

thập từ sách, báo thư viện, Internet và các kiến thức, giáo trình của 

các giáo viên có kinh nghiệm 

 Trên cơ sở đó, chúng ta tự xây dựng nguồn dữ liệu như sau: 

- Các nguồn dữ liệu từ Internet, sách báo: sẽ được lấy tự 

động từ Internet thông qua chương trình tự xây dựng, các 

thông tin lấy về đã được phân loại theo mục và lưu trữ 

trong CSDL (thông tin gì thì sẽ lưu vào CSDL theo mục 

đã được xây dựng sẵn) 

- Nguồn dữ liệu nhập bằng tay: đó là các giáo trình, giáo án, 

đề cương… của các thầy cô có kinh nghiệm trong trường 

cũng như các trường khác có cùng ngành Chế biến thực 

phẩm 

Đối với nguồn dữ liệu này, chúng ta sẽ tự phân loại sẵn. 

 Xây dựng nguồn dữ liệu tra cứu đòi hỏi chúng ta phải tập 

trung nhiều công sức, thời gian đầu tư, chọn lọc, có như vậy kết quả 

tra cứu tài liệu mới đạt hiệu quả tốt nhất đối với người sử dụng 

 2.3.2. Xây dựng CSDL từ vựng lĩnh vực chế biến thực 

phẩm  

 Trước tiên tìm hiểu các môn chuyên ngành liên quan đến 

ngành Chế biến thực phẩm như: công nghệ sản xuất bia, công nghệ 

sản xuất đường, công nghệ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa, 

công nghệ sản xuất nước giải khát, công nghệ sản xuất bánh kẹo, 

công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ chế biến rau quả, dinh 

dưỡng và an toàn thực phẩm, hóa học và phụ gia thực phẩm, thiết bị 

thực phẩm, công nghệ chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm, 
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công nghệ bảo quản và chế biến lương thực, kiểm nghiệm lương thực 

thực phẩm, quản lý chất lượng thực phẩm, bao bì thực phẩm… 

 Sau khi tìm hiểu các môn này, ta sẽ có các từ khóa là tên các 

môn, dựa vào đây để xây dựng các từ đơn, từ ghép theo các từ khóa 

liên quan này 

 Tạo bảng trong CSDL để lưu tất cả các từ ghép 

 Ví dụ: có từ ghép “kiểm nghiệm”, ngoài ra còn có các từ ghép 

như là: kiểm tra, kiểm định…ta sẽ xây dựng trên cơ sở các từ đơn và 

các từ đơn ghép thành các từ ghép có nghĩa. 

2.3.3. Thiết kế hệ thống 

 a.  Các tác nhân tham gia vào ứng dụng 

Các tác nhân tham gia trực tiếp vào ứng dụng là một người 

hay nhóm người. Đối với ứng dụng xử lý nhập nhằng trong tra cứu 

tài liệu giảng dạy và học tập ngành chế biến thực phẩm thì tác nhân 

tham gia vào ứng dụng bao gồm: 

 Người sử dụng: giáo viên, học sinh sinh viên 

 Người quản trị:  

+ Cấp quyền sử dụng cho người dùng, sửa chữa, bảo mật hệ 

thống… 

 + Cập nhập kho từ điển, kho dữ liệu 

 b.  Thiết kế cơ sở dữ liệu 

 Xây dựng một kho từ vựng gồm các từ đơn và từ ghép mà mỗi 

từ này phải đúng ngữ nghĩa của tiếng Việt tránh nhập nhằng về ngữ 

nghĩa tiếng Việt; kỹ thuật xử lý nhập nhằng bắt đầu từ việc phân tích 

tiếng Việt từ đơn vị nhỏ nhất là ký tự, tiếp đến là từ đơn, từ ghép, 

ngữ và cuối cùng là câu. Ghép các nguyên âm và phụ âm thành từ 

đơn có nghĩa. Từ các từ đơn ghép thành từ ghép. Từ các từ đơn và 

các  từ  ghép,  ghép  lại  thành  ngữ,  thành  câu.  
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 Từ đây  lưu  các  từ đã ghép đúng ngữ nghĩa vào tập tin 

CSDL. Xây dựng kỹ thuật xử lý nhập nhằng cho các yêu cầu tra cứu 

bằng tiếng Việt, tránh những lỗi nhập nhằng trong tiếng Việt.  

 Do đó, thiết kế cơ sở gồm có 2 bảng như sau: TUGOC và 

TUGHEP 

Bảng 2.2  TUGOC 

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 

MaTuGoc Int 
Mã từ gốc (khóa 

chính) 

TuGoc nvarchar(50) Từ gốc 

  

Bảng 2.3  TUGHEP 

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 

MaTuGoc Int 
Mã từ gốc (từ đơn) 

(khóa ngoại) 

TuGhep nvarchar(50) 
Từ ghép (khóa 

ngoại) 

 

Dữ liệu cho quá trình xử lý phải có các nguyên âm ghép với 

phụ âm cùng các dấu thanh để tạo thành một từ đơn. Từ những từ 

đơn này ghép lại thành từ ghép.  

Để tránh nhập nhằng trong tiếng Việt là từ đơn và từ ghép sau 

khi ghép xong phải đúng ngữ nghĩa của tiếng Việt và lưu lại dưới 

dạng tập tin text. Tập tin text này chính là từ điển gồm các từ đơn và 

từ ghép. 
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Từ các từ đơn và từ ghép đã kiểm tra đúng ngữ nghĩa, sau đó 

tách từ đơn theo từ đơn, từ ghép theo từ ghép và ghi vào CSDL nhằm 

phục vụ cho việc tra cứu tài liệu.  

Với kho dữ liệu 1000 từ ghép tạm phục vụ cho việc tra cứu tài 

liệu Ngành Chế biến thực phẩm được lưu trong CSDL SQL Server. 

 c.  Thiết kế các mối quan hệ giữa các bảng 

Chúng ta có 2 bảng, mối quan hệ của chúng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6  Mô hình quan hệ thực thể 

2.4. KỸ THUẬT XỬ LÝ NHẬP NHẰNG TRONG TRA CỨU 

TÀI LIỆU 

Muốn xây dựng kỹ thuật xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài 

liệu phục vụ giảng dạy và học tập phải đáp ứng những yêu cầu: xây 

dựng một kho từ điển từ gồm các từ đơn và từ ghép mà mỗi từ này 

phải đúng ngữ nghĩa của tiếng Việt tránh nhập nhằng về ngữ nghĩa 

tiếng Việt. Từ kho từ điển này xây dựng kỹ thuật xử lý nhập nhằng 

trong tra cứu tài liệu. Kỹ thuật xử lý nhập nhằng bắt đầu từ việc phân 

tích tiếng Việt từ đơn vị nhỏ nhất là ký tự, tiếp đến là từ đơn, từ 

ghép, ngữ và cuối cùng là câu. Trải qua các bước sau: 
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-  Liệt kê các nguyên âm và phụ âm có trong tiếng Việt, trong 

Tiếng Việt có 29 chữ cái, gồm 17 phụ âm và 12 nguyên âm (nguyên 

âm: a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y; phụ âm: b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, 

q, r, s, t, v, x) 

-  Ghép các nguyên âm và phụ âm thành từ đơn có nghĩa, từ 

các từ đơn ghép thành từ ghép. Từ các từ đơn và các  từ  ghép,  ghép  

lại  thành  ngữ,  thành  câu. Từ đây  lưu  các  từ đã ghép đúng ngữ 

nghĩa vào tập tin CSDL. Xây dựng kỹ thuật xử lý nhập nhằng cho 

các yêu cầu tra cứu bằng tiếng Việt, tránh những lỗi nhập nhằng 

trong tiếng Việt. Quá trình trên được mô phỏng qua sơ đồ sau: 

 

   Hình 2.7  Quy trình ghép từ lưu vào CSDL 

2.4.1. Kỹ thuật ghép từ đơn 

Chúng ta sử dụng bảng chữ cái trong tiếng Việt, từ các nguyên 

âm ta thêm các dấu thanh vào sẽ trở thành một từ mới, một số từ khi 

ta thêm dấu thanh vào đã có nghĩa  ngay  như:  từ  à  nhưng một  số 

nguyên  âm  khi  thêm  dấu  thanh  vẫn  chưa  có nghĩa của tiếng 
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Việt, trường hợp này ta ghép tiếp với phụ âm để thành từ đơn hoàn 

chỉnh. 

2.4.2. Kỹ thuật ghép từ ghép 

 Ví dụ: Từ đơn “Tài” ghép với các từ đơn khác để thành các từ 

ghép. 

 

Hình 2.11  Cách ghép các từ đơn 

Ngoài các từ đơn ghép với nhau như trên còn có thể ghép tiếp 

tục để có thể có thêm nhiều từ ghép như sau: 

Sau khi có từ ghép ta lưu các từ ghép vào một tập tin dạng 

Text,  từ tập tin này chương trình sẽ tách từ ghép đưa vào CSDL để 

phục vụ quá trình xử lý đầu vào của các yêu cầu tra cứu.   

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Nội dung chương này tập trung giới thiệu ngành Chế biến thực 

phẩm, tình hình tra cứu tài liệu của giáo viên và học sinh viên tại 

trường; trình bày kỹ thuật xử lý nhập nhằng, đưa ra mô hình giải 

pháp 
Phần tiếp theo sẽ xây dựng xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài 

liệu phục vụ giảng dạy và học tập ngành Chế biến thực phẩm tại 

trường.  
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CHƯƠNG 3 

ỨNG DỤNG XỬ LÝ NHẬP NHẰNG TRONG TRA CỨU  

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NGÀNH  

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

3.1.  MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ 

3.1.1.  Giới thiệu JSP 

3.1.2.  Giới thiệu Microsoft SQL Server 2008 

3.2.  CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 

Bảng 3.1   Các chức năng chính của ứng dụng 
Trang Chức năng 

1. Giới thiệu Giới thiệu chung về thư viện nhà trường 

2. Tin tức Những thông tin về thư viện trường,… 

3. Thông báo Những thông báo về hoạt động thư viện  

4. Tìm kiếm 
Tìm kiếm các tên sách, mã sách có trong thư 

viện để thuận lợi cho quá trình mượn 

5. Tra cứu tài liệu 

Giáo viên, học sinh sinh viên tra cứu các tài 

liệu ngành Chế biến thực phẩm phục vụ cho 

giảng dạy và học tập 

6. Đăng ký thành 

viên 
Đăng ký thành viên của thư viện 

Đối với giao diện tra cứu tài liệu, các giáo viên cần nhập thông tin: 

- Thể loại: giáo trình 

- Hình thức: doc 

- Nội dung: ví dụ: quá trình lên men bia 
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Hình 3.4  Giao diện tra cứu tài liệu 

   

 

Hình 3.5 Kết quả tra cứu tài liệu 

Sau khi xử lý nhập nhằng,  kết quả trả về: 5 

So sánh kết quả:  

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một số từ để kiểm nghiệm, nhập 

100 lần các từ sau và cho ra kết quả thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.2  So sánh trước và sau khi áp dụng kỹ thuật xử lý 

nhập nhằng 
Trước khi áp dụng kỹ 

thuật xử lý nhập nhằng 

Sau khi áp dụng kỹ thuật 

xử lý nhập nhằng 
Từ khóa tra cứu 

Số lần gõ 
Số lần gõ 

sai 
Số lần gõ 

Số lần gõ 

sai 

Quá trình 100 15 100 0 

Quá trình lên men 100 30 100 15 

Quá trình lên men 

bia 
100 35 100 10 

Dựa vào bảng so sánh trên, ta thống kê được kết quả thu được 

trước và sau khi áp dụng kỹ thuật xử lý nhập nhằng như sau: giảm 

hơn 50% sự sai sót trong từ khóa tra cứu tài liệu 

3.3.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Việt áp dụng kỹ thuật xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài liệu 

phục vụ giảng dạy và học tập được dùng cho ứng dụng Thư viện 

Trường Cao Đẳng Lương Thực-Thực Phẩm giúp cho website này trở 

nên hữu dụng nhiều. Giáo viên và học sinh sinh viên là các đối tượng 

trực tiếp tham gia vào ứng dụng, nên những ý kiến đóng góp sau khi 

sử dụng là rất quan trọng, kết quả kiểm thử ở bảng 3.4 đạt hơn 50%. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Trên cơ sở lý thuyết ở chương một, kỹ thuật xử lý nhập nhằng 

ở chương hai, chương ba trực tiếp xây dựng ứng dụng xử lý nhập 

nhằng trong tra cứu tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập. Các chức 

năng của ứng dụng đã phần nào hỗ trợ cho giáo viên, học sinh sinh 

viên lựa chọn được những tài liệu, kiến thức liên quan đến chuyên 

ngành Chế biến thực phẩm. 



 24 

KẾT LUẬN 

 

Được sự hướng dẫn tận tình của Thầy hướng dẫn và sự đóng 

góp ý kiến quý báu của các học viên khác trong lớp cao học, tôi đã 

thực hiện được luận văn: “Xử lý nhập nhằng tiếng Việt và ứng dụng 

trong tra cứu tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập”. 

1. Các kết quả đạt được trong luận văn 

Qua thời gian nghiên cứu đã có được những kết quả cụ thể như 

sau: 

- Tìm hiểu tiếng Việt và những vấn đề nhập nhằng tiếng Việt 

- Kỹ thuật xử lý nhập nhằng tiếng Việt 

- Vấn đề tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập ngành Chế biến 

thực phẩm tại Trường Cao đẳng Lương Thực-Thực phẩm còn hạn 

chế, nên luận văn đã ứng dụng xử lý nhập nhằng trong tra cứu tài 

liệu nhằm giúp giáo viên và học sinh sinh viên có thêm tài liệu tham 

khảo trong quá trình soạn bài giảng, soạn đề cương và học tập được 

tốt hơn 

2. Giới hạn của luận văn 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và 

thực hiện nhưng với lượng kiến thức lớn về xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

nhất là tiếng Việt, vì vậy luận văn còn nhiều hạn chế, ngữ pháp tiếng 

Việt có nhiều nghĩa gồm nhiều từ nhân hóa, ẩn dụ, từ lóng, từ láy ba, 

láy bốn…., giải quyết được hết các trường hợp ngữ pháp của tiếng 

Việt sẽ đem lại kết quả tra cứu hơn nữa. 

3. Hướng phát triển  

 Nghiên cứu kỹ hơn về ngữ pháp tiếng Việt để xây dựng kho từ 

điển tiếng Việt đa dạng hơn phục vụ cho tra cứu tài liệu tất cả các 

ngành nghề trong nhà trường. 


