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MỞ  ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Văn hóa Cơtu có từ lâu đời, đó là văn hóa Làng, văn hóa cộng 

đồng và văn hóa dân gian lành mạnh, trong sáng. Văn hóa dân tộc 

Cơtu nói chung, chữ viết của người Cơtu nói riêng là một trong 

những bộ phận cấu thành tạo nên một “Nền văn hóa Việt Nam đậm 

đà bản sắc dân tộc”.  

Tiếng Cơtu đang có nguy cơ bị mai một và mất đi. Đặc biệt, 

thế hệ trẻ ngày nay nhiều người đã tiếp cận nền văn hóa hiện đại từ 

nhỏ nên không biết tiếng mẹ đẻ. Nguy cơ thất truyền chữ viết của 

đồng bào Cơtu đang là vấn đề rất cấp thiết, rất cần một giải pháp 

nhằm bảo tồn chữ viết của đồng bào. 

Các địa phương miền Trung tổ chức dạy học nội trú cho con 

em đồng bào Cơtu. Nhằm giúp đồng bào có nhiều kinh nghiệm về 

phát triển kinh tế, chăm sóc sức khoẻ, bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hoá đặc sắc của các dân tộc, giữ vững an ninh biên giới... Quá 

trình dạy của giáo viên đối với học sinh người Cơtu còn gặp nhiều 

khó khăn, trong cùng lớp học thì các em thường có số điểm thấp hơn 

các em học sinh khác. Đồng thời vì trở ngại về mặt ngôn ngữ nên các 

em học sinh người Cơtu vẫn khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, 

đặt biệt là các môn tự nhiên, trong đó có môn Tin học. 

Ngày nay, chúng ta không thể tìm thấy một văn bản chính 

thức nào của nhà nước mà không được thực hiện trên máy tính. Việc 

soạn thảo văn bản giờ đây đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi 

người. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm vững các nguyên tắc gõ 

văn bản cơ bản nhất, đa số sinh viên tốt nghiệp các trường đại học 

không nắm vững các qui tắc này! 

Từ các thực tế đó, chúng tôi đề xuất đề tài: “Xây dựng hệ 

thống trợ giúp học sinh người Cơtu học tin học văn phòng”. 
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2. Mục tiêu của đề tài 

  c tiêu chính mà đề tài hướng đến là nghiên cứu các vấn đề 

về xử lý ngôn tiếng Việt như kỹ thuật tách từ tiếng Việt, kho ngữ 

vựng song ngữ, xây dựng hệ thống hỏi-đáp tự động. 

Xây dựng kho ngữ vựng Cơtu có cấu trúc mở và dễ kế thừa để 

ph c v  cho các chương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Việt-Cơtu) 

khác. 

Khai thác kho ngữ vựng để xây dựng hệ hỏi-đáp tự động Việt-

Cơtu trong ngữ cảnh hạn chế để hỗ trợ cho học sinh người Cơtu học 

tin học văn phòng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Để đáp ứng m c tiêu đã nêu, đề tài giải quyết những vấn đề 

chính sau   

Tìm hiểu lý thuyết 

Tìm hiểu đặc trưng ngữ pháp của tiếng Việt, tiếng Cơtu. Tìm 

hiểu các đặc điểm khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Cơtu. 

Tìm hiểu lý thuyết về hệ thống hỏi-đáp tự động, kỹ thuật tách 

từ tiếng Việt, cơ sở dữ liệu đa ngữ, cách tổ chức kho ngữ vựng song 

ngữ bằng XML. Phân tích cấu trúc các câu hỏi thường gặp và đưa ra 

cấu trúc câu Việt-Cơtu tương ứng cho các câu. 

Cập nhật kho ngữ vựng Cơtu 

Thu thập dữ liệu từ các mẫu câu, trích rút từ vựng từ các mẫu 

câu để xây dựng kho ngữ vựng Việt-Cơtu ph c v  cho hệ thống hỏi-

đáp tự động. 

Xây dựng ứng dụng 

Xây dựng hệ thống hỏi-đáp tự động Việt-Cơtu để hỗ trợ học 

sinh người Cơtu học tin học văn phòng. 
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4. Giả thiết nghiên cứu 

Hệ thống sẽ phát huy hết tác d ng nếu được đầu tư cơ sở vật 

chất và nguồn nhân lực về công nghệ thông tin tại các địa phương đã 

hoàn thiện. Việc ứng d ng của tin học vào cuộc sống được chính 

quyền địa phương quan tâm và tạo điều kiện để phát triển. Đồng bào 

nhiệt tình hưởng ứng và sử d ng các hệ thống máy tính để tìm hiểu 

về nền văn hóa và cuộc sống. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập dữ liệu từ các học sinh trong quá trình học. Phân tích 

từ vựng và mẫu câu Việt-Cơtu tương ứng.  

Xây dựng kho ngữ vựng có cấu trúc dưới dạng X L để ta có 

thể miêu tả dễ dàng nội dung của tài liệu cũng như truy xuất, mở 

rộng, chuyển đổi các định dạng dữ liệu. 

Tìm hiểu các công c  phù hợp để ph c v  cho công việc lập 

trình, Khai thác kho ngữ vựng để xây dựng ứng d ng hỏi-đáp tự 

động. 

Kiểm thử chương trình, nhận xét và đánh giá kết quả. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 

Ý nghĩa khoa học: Nắm bắt được các vấn đề cơ bản trong xử 

lý tiếng Việt, tiếng Cơtu. Đây là tiền đề cho các bài toán xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên cho ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số (như hỏi-đáp tự 

động, từ điển, website đa ngữ…). 

Ý nghĩa thực tiễn: Ph c v  cho công tác dạy và học của thầy 

và trò trường THPT Phạm Phú Thứ nhằm tạo thuận lợi cho học sinh 

trong việc tiếp thu kiến thức khoa học, góp phần nâng cao dân trí cho 

đồng bào người Cơtu.  

7. Cấu trúc luận văn 

 áo cáo của luận văn được tổ chức thành   chương  
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Chương 1. Nghiên cứu tổng quan: Trình bày các vấn đề tổng 

quan về hệ thống hỏi-đáp tự động và các phương pháp phân tích câu 

hỏi và tìm kiếm câu trả lời trong hệ thống hỏi-đáp tự động. Các quy 

tắc soạn thảo văn bản. 

Chương 2. Tìm hiểu ngôn ngữ : Chương này tìm hiểu về các 

đặc điểm của hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Cơtu.  So sánh sự 

giống và khác nhau của hai ngôn ngữ.  

Chương 3. Xây dựng hệ thống hỏi-đáp tự động Việt-Cơtu 

nhằm hỗ trợ học sinh người Cơtu học tin học văn phòng: Đề xuất 

giải pháp rút trích từ khóa, gom c m và tìm kiếm câu trả lời. 
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CHƯƠNG 1                                                        

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

1.1 HỆ THỐNG HỎI-ĐÁP TỰ ĐỘNG 

Những thắc mắc của người dùng dưới dạng truy vấn sẽ được 

tìm kiếm và trả về một cách ngắn gọn, súc tích, chính xác nhất là 

những gì mà họ mong muốn. Đó chính là m c tiêu của hệ thống hỏi-

đáp tự động. Phần này sẽ trình bày các vấn đề sau  

1.1.1 Giới thiệu hệ thống hỏi-đáp tự động và lịch sử phát 

triển 

 a) Giới thiệu hệ thống hỏi-đáp tự động 

Hệ thống hỏi-đáp tự động liên quan đến 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). 

Có hai loại hệ thống hỏi-đáp: 

• Hệ thống hỏi-đáp lĩnh vực hẹp  

• Hệ thống hỏi-đáp lĩnh vực rộng  

b) Sơ lược lịch sử phát triển 

1.1.2.  Kiến trúc hệ thống hỏi-đáp tự động 

Mô hình cơ bản của hệ thống IR   có kiến trúc như sau: 

 

Hình 1.2 - Hệ thống tìm kiếm thông tin  
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Các hệ thống IR thường không giúp được người sử d ng 

tìm ra chính xác thông tin mà người dùng cần, nó chỉ có thể tổng 

hợp các thông tin tồn tại trong hệ thống và tìm các văn bản có liên 

quan đến yêu cầu của người sử d ng. Tính năng này là một bước 

tiến gần hơn để xây dựng một hệ thống hỏi-đáp. 

Kiến trúc chung của các hệ thống hỏi-đáp thường có dạng như 

sau: 

 

Hình 1.3- Kiến trúc hệ thống hỏi-đáp 

a)   Giao diện người dùng (User Interface) 

b)   Phân tích câu hỏi (Question Analyzer) 

c)   Tìm kiếm dữ liệu (Data Retrieval) 

d)   Rút trích câu trả lời (Answer Extraction) 

e)   Chiến lược xếp hạng (Ranking) 

f)   Xác minh câu trả lời (Answer Verification) 

1.1.3   Một số vấn đề quan tâm khi xây dựng hệ thống hỏi-

đáp tự động 

 Loại câu hỏi 

 Xử lý câu hỏi 

 Ngữ cảnh và hệ thống hỏi đáp 

 Nguồn dữ liệu cho hệ thống hỏi đáp 
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 Trích xuất câu trả lời 

1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÂU HỎI VÀ TÌM 

KIẾM CÂU TRẢ LỜI  

Ba bước quan trọng nhất trong hệ thống hỏi-đáp là: phân 

tích câu hỏi, tìm kiếm tài liệu có chứa câu trả lời và rút trích câu trả 

lời từ tài liệu. Do m c tiêu của luận văn là hướng đến một hệ thống 

hỏi-đáp tự động cho một miền c  thể là tin học văn phòng với các 

đặc thù trình bày trong phần mở đầu, không có nhu cầu rút trích 

thông tin câu trả lời từ tài liệu, nên chúng tôi trình bày trong 

chương này hai nội dung chính là các phương pháp phân tích câu 

hỏi và các phương pháp tìm kiếm câu trả lời. 

1.2.1 Phương pháp phân tích câu hỏi 

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

hình hệ thống hỏi-đáp nào. Trong giai đoạn này, câu hỏi được phân 

tích và xử lý để trích lọc càng nhiều thông tin càng tốt để có thể được 

sử d ng trong giai đoạn tìm kiếm dữ liệu sau này. 

Có hai phương pháp phân tích câu hỏi, cũng được xem như 

hai phương pháp của hệ thống hỏi-đáp tự động. Đó là phương pháp 

nông và phương pháp sâu. 

a)   Phương pháp nông (Shallow Method) 

b)   Phương pháp sâu (Deep Method) 

1.2.2 Tìm kiếm thông tin 

Để tìm kiếm thông tin có hiệu quả, các tài liệu thường được 

chuyển đổi thành các cách biểu diễn tài liệu thích hợp. Có rất nhiều 

phương pháp khác nhau được đề xuất, được tổng hợp như sau: 

 Các mô hình lý thuyết tập hợp 

 Các mô hình đại số 

 Các mô hình xác suất 

 Mô hình không gian vector  
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1.2.3 Phương pháp gom cụm dữ liệu 

a) Thuật toán K-Means 

Input: K, và dữ liệu về n mẫu của một cơ sở dữ liệu. 

Output:  ột tập K c m sao cho cực tiểu về tổng bình phương 

sai.  

Thuật toán: 

  ước 1: Chọn ngẫu nhiên K mẫu vào K c m. Coi tâm của 

c m chính là mẫu có trong c m. 

  ước 2: Tìm tâm mới của c m. 

  ước 3: Gán (gán lại) các mẫu vào từng c m sao cho 

khoảng cách từ mẫu đó đến tâm của c m đó là nhỏ nhất. 

  ước 4: Nếu các c m không có sự thay đổi nào sau khi thực 

hiện bước 3 thì chuyển sang bước 5, ngược lại chuyển sang bước 2. 

 Bước 5: Dừng thuật toán. 

b) Thuật toán HAC 

HAC (Hierarchical Agglomerative Clustering) là thuật toán 

phân c m không giám sát (không cần biết trước số c m cần phân 

vào) nhưng phải cung cấp điều kiện dừng. 

Thuật toán HAC có thể tóm gọn như sau: 

Giả sử có N phần tử và ma trận khoảng cách N*N 

  ước 1: Bắt đầu cho mỗi phần từ vào một phân vùng của 

nó. Nếu có N phần tử thì có N phân vùng khởi tạo 

  ước 2: Tìm cặp phân vùng có khoảng cách nhỏ nhất và 

hợp lại thành một phân vùng. Lúc này số phân vùng đã giảm đi một 

  ước 3: Tính khoảng cách giữa phân vùng mới với các phân 

vùng còn lại 

  ước 4: Lặp lại bước 2,   cho đến khi chỉ còn lại một phân 

vùng hoặc thỏa mản điều kiện dừng nào đó 
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1.3 MỘT SỐ QUY TẮC SOẠN THẢO VĂN BẢN CƠ BẢN 

1.3.1 Khái niệm ký tự, từ, câu, dòng, đoạn 

1.3.2 Nguyên tắc tự xuống dòng của từ 

1.3.3 Một số quy tắc gõ văn bản cơ bản 

1.3.4  Các dấu mở ngoặc và mở nháy  

Được hiểu là ký tự đầu từ, do đó ký tự tiếp theo phải viết sát 

vào bên phải của các dấu này. Tương tự, các dấu đóng ngoặc và 

đóng nháy phải hiểu là ký tự cuối từ và được viết sát vào bên phải 

của ký tự cuối cùng của từ bên trái 

Kết luận 

Trong chương này, tôi đã trình bày ba vấn đề chính là hệ 

thống hỏi-đáp tự động, phân tích câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời 

trong hệ thống hỏi-đáp tự động và một số quy tắc soạn thảo văn bản 

cơ bản. 
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CHƯƠNG 2                                                                 

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ  CƠTU  

 

Phần quyết định cho hệ thống hỏi-đáp tự động là ta cần nắm rõ 

đặc điểm của ngôn ngữ. Trong luận văn này, tôi nghiên cứu thực 

hiện trên hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Cơtu. Như vậy, trước hết 

ta cần tìm hiểu rõ đặc trưng cơ bản của tiếng Cơtu, một số vấn đề 

trong tiếng Việt và so sánh cấu trúc ngữ pháp của hai ngôn ngữ này, 

từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng hệ thống hỏi-đáp tự động Việt-

Cơtu.  

2.1  TÌM HIỂU TIẾNG VIỆT 

2.1.1 Lịch sử hình thành tiếng Việt 

2.1.2 Đặc điểm tiếng Việt  

Tiếng Việt thuộc ngôn ngữ đơn lập, tức là mỗi một tiếng (âm 

tiết) được phát âm tách rời nhau và được thể hiện bừng một chữ viết. 

Đặc điểm này thể hiện rõ rệt ở tất cả các ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

2.1.3 Chữ viết Tiếng Việt 

a) Bảng chữ cái 

Trong Tiếng Việt có 29 chữ cái, bao gồm 17 ph  âm đơn và 

12 nguyên âm.  

b) Dấu trong tiếng Việt 

Tiếng Việt bao gồm sáu thanh âm được chia làm hai loại là 

thanh bằng và thanh trắc.  

2.1.4  Ngữ pháp tiếng Việt 

a) Từ trong tiếng Việt  

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 d ng độc lập, tái 

hiện tự do trong lời nói để tạo câu. 
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b) Vấn đề phân tích câu hỏi trong ngôn ngữ tiếng Việt 

Việc phân tích câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên ph  thuộc rất 

nhiều vào đặc trưng ngôn ngữ của từng l o ạ i  ngôn ngữ khác 

nhau.  

2.1.5  Hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt  

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

trong giao tiếp hàng ngày con người ít để ý đến nó bởi vì họ xử lý tốt 

hiện tượng này. Nhưng trong các ứng d ng liên quan đến xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên khi phải thao tác với ý nghĩa từ vựng mà điển hình là 

hỏi-đáp tự động thì nhập nhằng trở thành vấn đề nghiêm trọng.  

a) Nhập nhằng về lỗi chính tả khi viết 

b) Nhập nhằng về ranh giới từ 

c) Nhập nhằng do tính đa nghĩa của từ 

d) Nhập nhằng về từ đồng âm nhưng khác nghĩa 

e) Nhập nhằng trong cách phân biệt từ loại 

f) Nhập nhằng trong phân tích cú pháp 

g) Nhập nhằng về ngữ cảnh 

2.2 TÌM HIỂU TIẾNG CƠTU  

2.2.1 Giới thiệu dân tộc Cơtu và lịch sử  tiếng cơtu 

a) Giới thiệu dân tộc 

Đồng bào Cơtu cư trú chủ yếu tại ba huyện Đông Giang, Tây 

Giang, Nam Giang và làng Yều ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam); 

hai huyện Nam Đông, A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế); các xã Hoà 

Phú, Hoà Bắc (huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng), với tổng số 

gần 60 ngàn người, xếp thứ 28 về dân số các dân tộc trong nước. Ở 

bên Lào, dân tộc Cơtu cư trú trên địa bàn rộng thuộc ba tỉnh 

Xalavan, Xêcông và Chămpaxắc với hơn 20 ngàn người. Như vậy, ở 

Lào và vùng miền núi miền Trung có gần 80 ngàn người Cơtu sinh 

sống. Ngoài ra, có khá nhiều hộ dân người Cơtu di cư tự do trong 

http://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BB%AD_l%C3%BD_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BB%AD_l%C3%BD_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_v%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng


12 
 

nhiều năm qua đang sống rải rác ở một số nơi thuộc tỉnh Quảng 

Ngãi, Kon Tum, Đắc Lắc...(chưa thống kê được). 

b) Lịch sử tiếng Cơtu  

Chữ viết Cơtu đã được sáng tạo, hoàn chỉnh và đi vào thực 

tiễn đời sống trở thành ngôn ngữ giao tiếp của cộng đồng dân tộc 

Cơtu hàng ch c thập niên qua.  

2.2.2 Một vài nét về tiếng Cơtu và chữ viết Cơtu 

a) Một vài nét về tiếng Cơtu 

Tiếng Cơtu được các nhà dân tộc học và các nhà ngôn ngữ học 

xếp vào tiểu nhóm Cơtuic thuộc nhóm Môn-Khmer, ngữ hệ Nam Á.  

b) Chữ viết Cơtu 

Chữ viết Cơtu chủ yếu phiên âm từ chữ phổ thông, cho nên 

việc sử d ng nguyên âm, ph  âm gốc (chữ Quốc ngữ) không thay 

đổi.  

2.2.3 Đặc điểm ngữ pháp tiếng Cơtu 

Về hoạt động ngữ pháp, tiếng Cơtu là một ngôn ngữ không có 

hệ biến hoá hình thái, tiếng Cơtu cũng sử d ng các phương tiện ngữ 

pháp ở bên ngoài từ như phương tiện trật tự, hư từ và ngữ điệu như 

các ngôn ngữ đơn lập. 

a) Từ trong tiếng Cơtu 

Đơn vị cơ bản trong cấu tạo từ Cơtu vừa là từ căn theo phương 

thức ph  gia lại vừa là hình vị có khả năng độc lập tạo từ đơn (từ đơn 

đơn tiết) và tạo từ theo phương thức ghép hoặc láy.  

b) Đặt câu đơn có nghĩa  

c) Đặt câu phức  

2.2.4 Hiện tượng giao thoa ngôn ngữ và phát triển từ vựng 

Cơtu 
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a) Hiện tượng giao thoa ngôn ngữ 

Hiện tượng giao thoa ngôn ngữ là một hiện tượng không thể 

thiếu trong lịch sử phát triển mỗi ngôn ngữ. Trong quá trình phát 

triển không thể không nói thứ tiếng của dân tộc có số dân đông hơn, 

mạnh hơn, đó là do nhu cầu cuộc sống, cho nên việc học song ngữ 

cũng được đẩy mạnh, học song ngữ thuận với nhu cầu phát triển kinh 

tế, văn hóa đồng thời cũng góp phần vào giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ của 

mỗi dân tộc.  

b) Phát triển tiếng nói người Cơtu 

Vốn từ vựng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi của “cái rừng, 

cái núi”, nghĩa là không có các vốn từ về khoa học công nghệ hiện 

đại, kinh tế thị trường, chính trị như hiện nay. Vì thế mà các thế hệ 

trẻ người Cơtu, muốn mở mang tri thức, muốn nắm bắt khoa học, 

hay muốn tiến thân trong sự nghiệp ở các thành phố lớn thì họ phải 

sử d ng ngôn ngữ phổ thông là tiếng Việt để tìm hiểu, để giao tiếp. 

Điều này về lâu dài, sẽ gây nên việc đồng hóa ngôn ngữ. Trong câu 

nói của người Cơtu xuất hiện nhiều từ tiếng Việt xen lẫn.  

2.2.5  Tình hình sử dụng tiếng Cơtu 

a)  Nhu cầu học tiếng Cơtu để bảo tồn chữ viết 

Nhu cầu giảng dạy, phổ cập chữ viết và tiếng Cơtu cho đồng 

bào và đội ngũ cán bộ ngày càng trở nên bức thiết.  

b) Giải thoát tình trạng “đói thông tin” 

Tình trạng thiếu thông tin kéo dài hàng ch c năm qua chưa 

được khắc ph c càng làm cho tình hình kinh tế - xã hội nơi đây chậm 

phát triển.  

c) Ý nghĩa của việc xây dựng kho ngữ vựng Cơtu và hệ 

thống hệ thống hỏi đáp tự động tiếng Cơtu 

Việc xây dựng một kho ngữ vựng Việt-Cơtu có tính mở, dễ 

khai thác, cập nhật giúp cho việc xây dựng các ứng d ng ph c v  
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cho nhiều m c đích học tập, nghiên cứu và bảo tồn chữ viết Cơtu 

như từ điển đa ngữ, các giáo trình điện tử hỗ trợ dạy học tiếng Cơtu, 

các chương trình hỏi đáp tự động Việt-Cơtu ph c v  cho việc dạy và 

học nhằm giúp đồng bào thoát khỏi tình trạng “đói” thông tin.  

d) Nhận xét hai ngôn ngữ 

Nhìn chung, tiếng Việt và tiếng Cơtu có nhiều nét tương đồng. 

Chỉ khác ở một số điểm ở phần ngữ pháp.  

2.3 VẤN ĐỀ XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP TIẾNG CƠTU 

2.3.1 Học sinh Cơtu học tin học văn phòng 

Hiện nay, tại trường THPT Phạm Phú Thứ có 61 học sinh 

người Cơtu, trong đó học sinh khối 12 là: 27 học sinh, học sinh khối 

11 là: 14 học sinh, học sinh khối 10 là: 20 học sinh, số học sinh nam 

là: 32 học sinh, số học sinh nữ là: 29 học sinh. Số lượng học sinh 

tham gia học theo chương trình phổ thông không phân ban, trong đó 

có môn Tin học gồm các bộ môn như   S Word 200 ,  S Excel 

2003, MS Access 2003.  

2.3.2 Nhu cầu xây dựng hệ trợ giúp 

Dù được sự quan tâm nhiệt tình nhưng các em vẫn ngại trong 

việc hỏi về các kiến thức và khi các em về nhà nghĩ  hè thì lượng 

kiến thức đã học bị quên rất nhiều, chính vì vậy tôi xin đề xuất xây 

dựng hệ thống hỏi-đáp tự động để hỗ trợ các em khi các em ở địa 

phương.  

2.3.3 Hệ thống hỏi-đáp tiếng Việt-Cơtu 

Lĩnh vực hỏi-đáp tiếng Việt còn khá mới mẻ và mới được 

quan tâm trong một vài năm gần đây.  
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CHƯƠNG 3                                                                     

XÂY DỰNG HỆ  THỐNG  HỎI-ĐÁP TỰ  ĐỘNG TRỢ  

GIÚP NGƯỜI CƠ TU  HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG  

Chương này tôi trình bày m c tiêu, giải pháp, kế họach thử 

nghiệm và kết quả thử nghiệm hệ thống hỏi-đáp tự động. 

3.1 MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP 

3.1.1 Mục tiêu 

M c tiêu của luận văn là xây dựng hệ thống hỏi-đáp tự động 

ph c v  cho một miền xác định đó là trợ giúp người Cơtu học tin học 

văn phòng . M c tiêu của chúng tôi là xây dựng được một hệ thống 

hỏi-đáp tiếng Cơtu nhằm trợ giúp người Cơtu học tin học văn phòng 

với kết quả chấp nhận được. 

3.1.2 Giải pháp 

a) Mô hình hệ thống 

Hệ thống này được chia thành 3 giai đoạn chính: 

 Giai đoạn phân tích truy vấn 

 Giai đoạn so khớp câu hỏi 

 Giai đoạn so khớp câu trả lời 
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Hình 3.1: Kiến trúc hệ thống 
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b) Giai đoạn phân tích truy vấn 

c) Giai đoạn so khớp câu hỏi 

 Xây dựng vector câu hỏi 

 Xác định c m của câu hỏi 

 So khớp câu hỏi và xếp hạng 

d) Giai đoạn so khớp câu trả lời 

e) Xây dựng kho dữ liệu thử nghiệm 

Bộ giữ liệu gồm câu hỏi thử nghiệm là 100 câu hỏi 

3.2 CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT 

Hệ thống hỏi-đáp tự động ph c trợ giúp người Cơtu học tin 

học văn phòng được cài đặt gồm các chức năng như: 

 

Hình 3.2: Chức năng hệ thống 

3.3 THỬ NGHIỆM 

3.3.1 Mục tiêu thử nghiệm 

Với m c tiêu thử nghiệm đánh giá kết quả các phương pháp 

sử d ng, kết quả của bước này làm nền tảng để thử nghiệm các bước 

tiếp theo, hướng đến m c tiêu chung của hệ thống là xây dựng được 

một hệ thống hỏi-đáp trợ giúp người Cơtu học tin học văn phòng để 

đạt được kết quả hiển thị cho người dùng là chấp nhận được, chúng 

tôi đề ra các m c tiêu chi tiết như sau  

 Thử nghiệm, so sánh, đánh giá hiệu quả rút trích từ khóa 

dựa vào từ điển. 
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 So sánh, đánh giá hiệu quả hệ thống khi sử d ng các phương 

pháp gom c m khác nhau. 

 So sánh, đánh giá hiệu quả hệ thống với hai phương pháp 

xây dựng vector đặc trưng khác nhau là sử d ng độ đo Tf và độ đo 

tổng hợp Tf- Idf. 

 Đánh giá hiệu quả sử d ng của tìm kiếm câu trả lời dựa trên 

mô hình đề xuất, với các ngưỡng T khác nhau.  

3.3.2 Giao diện hệ thống 

Các câu hỏi được học sinh nhập vào chương trình. Chương 

trình sẽ tự động dịch và trả lời bằng tiếng Việt hoặc tiếng Cơtu qua 

giao diện của chương trình. 

 

Hình 3.3: Giao diện hệ thống hỏi-đáp Việt-Cơtu 

3.3.3  Kế hoạch thử nghiệm 

3.3.4  Kết quả thử nghiệm 

a) Hiệu quả rút trích từ khóa 

Trong phần thử nghiệm này, tôi thử nghiệm hiệu quả hệ thống 

trong hai trường hợp: 

Trường hợp 1: Không sử d ng danh sách các c m từ xuất hiện 



19 
 

nhiều nhưng không có ý nghĩa. 

Trường hợp 2: Có sử d ng thêm danh sách các c m từ xuất 

hiện nhiều nhưng không có ý nghĩa. 

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong bảng 3.1 

Bảng 3.1: Thử nghiệm danh sách cụm từ xuất hiện nhiều 

 

 Đánh giá  

Phương pháp 

 

 

Trường 

hợp 1 

 

Trường 

hợp 2 

Số lượng từ khóa thu được 574 528 

Thời gian chạy trung bình 1 câu hỏi (giây) 4.35 4.15 

Thời gian xây dựng vector đặc trưng (cho 

100 cặp hỏi-đáp) (phút) 

1.87 1.75 

Độ chính xác (100 câu thử nghiệm) 100% 100% 

Độ chính xác (100 câu thử nghiệm) sử 

d ng vector trọng số tf-idf có chuẩn hóa 

77.72% 79.52% 

 

b) Hiệu quả gom cụm 

Thử nghiệm phương pháp gom c m k-means và HAC dựa trên 

vector câu hỏi của các cặp hỏi-đáp với cùng số lượng c m nC= 30, 

chúng ta được kết quả như bảng bên dưới: 
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c) Hiệu quả tìm kiếm câu trả lời 

Trong phần này, tôi thử nghiệm hiệu quả của hệ thống với hai 

phương pháp đánh trọng số tf và tf-idf kết hợp với chuẩn hóa. 

Trong phần thử nghiệm này tôi thử nghiệm với cùng ngưỡng 

T=0.5, δ=0.5. Kết quả thử nghiệm như sau: 

 Đánh giá 

 

Phương pháp 

Độ 

chính xác 
Độ phủ 

Thời gian 

chạy trung 

bình (1 câu 

hỏi)(giây) 

Sử d ng Tf-Idf chưa chuẩn 

hóa 

77.41% 80.70% 3.91 

Sử d ng Tf-Idf có chuẩn 

hóa 

79.52% 81.67% 4.15 

Sử d ng Tf có chuẩn hóa 49,93% 61,03% 1.43 

Sử d ng Tf có chuẩn hóa, 

tăng ngưỡng T=0.55 

53% 61.03% 1.43 

 

d) Thử nghiệm hiệu quả khi thay đổi ngưỡng 

Với m c tiêu tăng độ chính xác của hệ thống, tôi thử nghiệm 

thay đổi ngưỡng T với 100 câu hỏi thử nghiệm: 

                 Phương pháp 

Đánh giá  

K-means 

 

HAC 

Số cặp trong một c m (tối đa) 79 78 

Thời gian gom c m (100 cặp) (giây) 0.63 45 

Độ  chính  xác  (100  câu  thử  nghiệm)  

sử d ng vector trọng số tf-idf có chuẩn hóa 79.52% 79.42% 
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Bảng 3.5: Bảng kết quả thử nghiệm khi thay đổi ngưỡng 

Ngưỡng Độ chính xác Độ phủ 

0.4 63.3% 83.83% 

0.45 73.03% 80.67% 

0.5 79.52% 81.67% 

0.55 75.56% 73.22% 

0.6 74.9% 70.26% 

Ta có biểu đồ so sánh như sau  
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình thử nghiệm, tôi có nhận xét như sau: 

Thứ nhất, việc trích từ khóa trong giai đoạn phân tích câu hỏi 

là rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống. 

Tôi đã đưa ra phương pháp bổ sung một danh sách các c m từ 

xuất hiện nhiều nhưng không có ý nghĩa nhằm rút trích từ khóa 

chính xác hơn, nâng cao hiệu quả hệ thống. 

Thứ hai, gom c m dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong 

hệ thống hỏi-đáp vì nó làm giảm không gian tìm kiếm câu trả lời. 

Tuy nhiên, nếu bản thân dữ liệu là không đều thì các phương pháp 

gom c m không còn phát huy tác d ng. 

Thứ ba, kết quả chính xác chấp nhận được (khoảng 80%) 

chứng tỏ mô hình không gian vector là phương pháp khả quan cho 

hệ thống hỏi-đáp miền xác định.  

Luận văn đã tập trung nghiên cứu về hệ thống hỏi-đáp tự động 

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

Việt, tiếng Cơtu và tìm kiếm thông tin trên tinh thần của hệ thống 

hỏi-đáp tự động, và xây dựng thử nghiệm hệ thống hỏi-đáp tự động 

trợ giúp học sinh người Cơtu, và đưa ra một số qui định khi soạn 

thảo văn bản trên máy tính. 

Tuy kết quả ban đầu còn giới hạn, nhưng luận văn cũng đã đạt 

được những yêu cầu đề ra. Kết quả đạt được sẽ làm cơ sở lý thuyết 

và thực nghiệm cho việc xây dựng các hệ hỏi-đáp thực tế hoạt động 

hiệu quả về sau.  
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HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN VĂN 

Qua thử nghiệm tôi nhận thấy việc phân tích câu hỏi và tìm 

kiếm thông tin dựa trên từ khóa cho kết quả chưa cao. 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 đồng nghĩa hoặc thêm việc phân 

tích ngữ pháp câu hỏi...Đó chính là một hướng phát triển của luận 

văn. 

Thử nghiệm cũng cho thấy, số chiều của vector đặc trưng 

cho mỗi cặp hỏi-đáp trong hệ thống là lớn và tăng theo tỷ lệ thuận 

với số lượng các từ khóa trong toàn bộ kho dữ liệu của hệ thống. Số 

chiều này có thể giảm xuống nhờ các phương pháp rút trích đặc 

trưng. Đây là một hướng phát triển của luận văn. 

 


