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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Sự bùng nổ các thông tin trực tuyến trên Internet và World Wide 

Web tạo ra một lượng thông tin khổng lồ đưa ra thách thức là làm thế 

nào để có thể khai phá hết được lượng thông tin này một cách hiệu quả 

nhằm phục vụ đời sống con người. Sự ra đời của thế hệ web thứ ba – 

semantic web (hay web ngữ nghĩa) do W3C khởi xướng đã mở ra một 

bước tiến của công nghệ web giúp giải quyết được thách thức trên.  

Một trang web thông thường được biểu diễn bằng HTML, các 

chương trình tìm kiếm hiện tại sẽ không hiểu được thông tin trên file 

HTML đó. Ví dụ ta có một thẻ trong trang html là <b> Ông là 

Shakespeare </b>. Một chương trình tìm kiếm thông thường đọc được 

đoạn đó, nó sẽ tách thành các từ: ông, là, Shakespeare, coi chúng là các 

từ khóa rồi đưa vào CSDL, mà không hiểu được nghĩa của mỗi từ và các 

thông tin liên quan. 

Web ngữ nghĩa thì khác, đoạn văn bản trên sẽ được trình bày trong 

những mối liên hệ, như " Shakespeare" là thể hiện của một thuộc tính có 

tên là "tên", thuộc tính này nằm trong một lớp có tên là "Tác giả". Bằng 

những định nghĩa và thuộc tính này, thay vì phải tìm kiếm theo các từ 

khóa, các hệ thống tìm kiếm sẽ tìm trong không gian các mối liên hệ phụ 

thuộc, và sẽ cho ra những kết quả liên quan đến các định nghĩa, liên hệ 

đó. Như vậy, các hệ thống tìm kiếm sẽ cho ra kết quả chính xác hơn so 

với tìm kiếm dựa theo từ khóa. 

Dựa trên nền tảng XML, các thông tin trong web ngữ nghĩa sẽ dễ 

dàng được trao đổi với nhau, bởi các hệ thống đều biết cách "đọc" các 

cấu trúc dữ liệu dựa trên XML. Các tầng phía trên của web ngữ nghĩa 

cho phép định nghĩa, chú giải các thẻ XML. Như vậy, ở mức cao hơn 
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XML, web ngữ nghĩa không những cho phép trao đổi thông tin mà nó 

còn cho phép máy tính có thể hiểu được một phần thông tin trong đó và 

tự động thực hiện một số công đoạn thay con người. 

Dựa trên nền tảng lô-gic, các đối tượng, thuộc tính sẽ được trình 

bày bằng các luật lô-gic, điều này sẽ cho phép các chương trình suy luận, 

lập luận, và chứng minh dựa trên các biểu diễn bằng lô-gic trong web 

ngữ nghĩa. Đây chính là điều mà web hiện tại không thể làm được. 

Việt Nam là một quốc gia ven biển có bờ biển dài trên 3.200 km, có 

các vùng biển và thềm lục địa khoảng một triệu km
2
, gần 3.000 đảo nằm 

rải rác trên biển Đông từ Bắc chí Nam, bao gồm các đảo ven bờ và hai 

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm giữa biển. Biển và đảo ngày càng 

có vai trò quan trọng về nhiều mặt kinh tế, quân sự, chính trị... Vì vậy, 

lịch sử phát triển của đất nước ta luôn gắn chặt với việc bảo vệ các vùng 

biển và hải đảo thuộc chủ quyền của đất nước. 

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu 

vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất 

là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. 

Muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thì mỗi người cần phải có 

kiến thức nhất định về biển đảo nước mình nhưng trên thực tế không 

phải ai cũng biết nhiều về biển đảo Việt Nam. Việt Nam có bao nhiêu 

hòn đảo, các tỉnh ven biển Việt Nam gồm những tỉnh nào chắc không 

phải học sinh, sinh viên nào cũng nắm được. Những kiến thức cơ bản về 

lãnh thổ được trang bị ở chương trình địa lý ở bậc phổ thông, thế nhưng 

để hiểu rõ về biển đảo Việt Nam thì sách giáo khoa ở bậc phổ thông 

chưa có điều kiện đề cập tới. Ngay cả sinh viên chuyên ngành Địa ở các 

trường Cao đẳng cũng chỉ được học 2 trình về biển đảo. Các trang web 
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về biển đảo chưa có nhiều, việc tìm kiếm thông tin về biển đảo gặp rất 

nhiều khó khăn. 

Hiện nay Đảng và Nhà nước đã tổ chức rất nhiều cuộc thi, các hoạt 

động liên quan đến biển đảo như “Tuần lễ biển đảo Việt Nam”, “Thiêng 

liêng biển đảo quê hương”, “Vì biển đảo thân yêu”, hay “Trường Sa, 

Hoàng Sa là của Việt Nam”… Để hoà chung khí thế sôi động đó cũng 

như muốn đóng góp phần nhỏ giúp mọi người có thể tra cứu nhanh, 

thông minh hơn để có các thông tin quý báu về lịch sử cũng như các sự 

kiện liên quan về biển đảo Việt Nam, tôi đăng ký thực hiện đề tài “ Ứng 

dụng Semantic web đ      d ng hệ  hống   a c   bi n đảo Việ  

Nam”. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ  

Đề tài: “ Ứng dụng S man ic   b đ      d ng hệ  hống   a c   

bi n đảo Việ  Nam” là sự kết hợp giữa việc nghiên cứu công nghệ web 

ngữ nghĩa với nhu cầu khai thác những thông tin về biển, đảo Việt Nam 

của người dùng. Mục tiêu của tôi đề ra là tổng quan được về web ngữ 

nghĩa và các công cụ liên quan, xây dựng kho Ontology về biển đảo Việt 

Nam và ứng dụng thành công web ngữ nghĩa vào một ứng dụng cụ thể 

trong thực tế đó là xây dựng website tìm kiếm thông minh giúp mọi 

người tìm thấy nhanh, đầy đủ nhất thông tin về biển đảo Việt Nam, 

nhằm nâng cao tình yêu biển đảo và tạo thế trận toàn dân bảo vệ Tổ 

quốc.  

Với những mục tiêu đề ra thì ta phải nghiên cứu và thực hiện những 

nhiệm vụ sau: Về lý thuyết phải nghiên cứu về web ngữ nghĩa, các công 

cụ, thư viện hỗ trợ xây dựng web ngữ nghĩa. Tìm hiểu và chọn những 

công cụ để phát triển một cách hiệu quả nhất. Về mặt phát triển ứng 

dụng ta cần xây dựng một trang web đáp ứng yêu cầu tra cứu về biển 
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đảo Việt Nam. Chương trình này có tính chất minh họa cho lý thuyết 

nghiên cứu.  

3. Đối  ượng và phạm vi nghiên c u 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Trong luận văn này, tôi tập trung nghiên cứu thông tin biển đảo 

Việt Nam, cơ sở lý thuyết về web ngữ nghĩa và các công cụ giúp xây 

dựng một trang web ngữ nghĩa. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu:  

 Phát triển trang web đồng thời cũng yêu cầu trích lọc và sử dụng 

lại dữ liệu đã có hiện nay ở các trang web 2.0. Tuy nhiên, giả thuyết rằng 

dữ liệu trích lọc đã có và chúng ta chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để 

phân tích, xử lý dữ liệu.  

Hệ thống biển đảo Việt Nam vô cùng phong phú, nhiều bãi biển, 

đảo, quần đảo, vịnh…tuy nhiên tôi chỉ tiến hành xây dựng hệ thống 

phục vụ nhu cầu tìm kiếm về các bãi biển chính và các đảo chính của 

nước ta. 

4. Phương pháp nghiên c u  

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: nghiên cứu các tài liệu liên quan 

đến web ngữ nghĩa, hệ thống biển đảo Việt Nam, tổng hợp các tài 

liệu, dữ liệu. 

- Phương pháp khảo sát: Điều tra các số liệu, thông tin về biển đảo, 

tìm hiểu các hệ thống tra cứu biển đảo hiện có. 

- Phương pháp thực nghiệm: thực nghiệm trên các công cụ hỗ trợ 

phát triển web ngữ nghĩa. 

5. Ý nghĩa khoa học và th c tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học: tổng hợp, trình bày, phân tích những vấn đề liên 

quan đến web ngữ nghĩa và sẽ tạo ra một tài liệu khoa học đáng tin cậy 
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để tham khảo bởi những người muốn nghiên cứu và ứng dụng web ngữ 

nghĩa. 

Ý nghĩa thực tiễn: đề xuất một qui trình và mô tả chi tiết các bước 

để phát triển một web ngữ nghĩa. Minh họa cụ thể qua ứng dụng web 

ngữ nghĩa xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về biển đảo Việt Nam, có 

ý nghĩa hết sức thiết thực như cung cấp những thông tin chính thống về 

biển đảo Việt Nam để mọi người hiểu biết một cách cặn kẽ hơn. Lòng tự 

hào dân tộc sẽ làm cho người Việt Nam yêu quí vùng biển quê mình 

hơn. Thế hệ trẻ cũng được tuyên truyền, giáo dục và khơi gợi ý thức chủ 

quyền dân tộc về biển đảo của Tổ quốc.  

6. Bố cục của luận văn 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ WEB NGỮ NGHĨA. Tập trung vào 

nghiên cứu về web ngữ nghĩa từ khái niệm, ý nghĩa, điểm khác biệt so 

với web hiện tại, những ngôn ngữ và công cụ liên quan. 

Chương 2 PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG. Phân tích và thiết kế hệ 

thống, để làm được một ứng dụng web ngữ nghĩa cần những gì, mô hình 

hoạt động như thế nào, công cụ nào sẽ được lựa chọn, gói thư viện nào 

sẽ hỗ trợ chúng ta trong quá trình triển khai thành ứng dụng.  

Chương 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG. Nội dung của 

chương này tiến hành xây dựng chương trình dựa trên những phân tích 

và thiết kế hệ thống mà ta đã có, các kết quả đạt được sau khi chúng ta 

triển khai ứng dụng thành công.  

Ngoài ra, để đánh giá lại kết quả đạt được trong quá trình nghiên 

cứu ta xây dựng phần tổng kết để xem xét những kết quả đã đạt được, 

những khúc mắc còn tồn đọng đồng thời xác định những mục tiêu và 

hướng phát triển để chất lượng đề tài này ngày càng nâng cao. 
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CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ WEB  NGỮ NGHĨA 

1.1. SEMANTIC WEB – WEB NGỮ NGHĨA 

1.1.1. Thế hệ Web 1.0 và 2.0 

Web 1.0 là thời kỳ của Netscape. Trong đó người dùng chỉ sử dụng 

thông tin. Thông tin trên website có nội dung tĩnh. Mức tương tác giữa 

những người cung cấp và người sử dụng thông tin bị hạn chế. Các nhà 

cung cấp thông tin tập trung và công khai thông tin là chính.  

Web 2.0 là thời kỳ của Google và weblogs đóng vai trò quan trọng. 

Ở thời điểm này, người sử dụng thông tin đóng vai trò tích cực. Họ 

không chỉ sử dụng thông tin, mà còn thêm và chia sẻ thông tin. Trang 

HTML được tạo tự động. Web 2.0 không phải là một ứng dụng độc lập 

mà là ứng dụng chạy trên nền Web Server. 

 Dưới đây là hình ảnh minh họa web 1.0 và web 2.0. 
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1.1.2. Hạn chế web 2.0 và s   a đời của Semantic Web (SW) 

World Wide Web (gọi tắt là Web) đã trở thành một kho tàng thông 

tin khổng lồ của nhân loại và một môi trường chuyển tải thông tin không 

thể thiếu được trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay.  

Điều đó đã đặt ra thách thức làm sao để khai thác thông tin trên web 

một cách hiệu quả, mà cụ thể là làm thế nào để máy tính có thể trợ giúp 

xử lý tự động được chúng. Muốn vậy, web phải có khả năng mô tả các 

sự vật theo cách mà máy tính có thể “hiểu” được. Hầu hết các trang web 

được lấp đầy các thông tin và các tag liên quan. Các tag này chủ yếu thể 

hiện về mặt định dạng như <H1>… Một số trang có gắn các tag để tạo 

ngữ nghĩa như <META> tuy nhiên chúng thiếu gắn kết với nhau để 

cung cấp ngữ nghĩa cho trang web. 

Chính những vấn đề này đã thúc đẩy sự ra đời của ý tưởng web ngữ 

nghĩa (Semantic Web), một thế hệ mới của web, mà chính cha đẻ của 

World Wide Web là Tim Berners-Lee đề xuất vào năm 1998.  

1.1.3. Khái niệm web ngữ nghĩa. 

Theo Tim Berners-Lee, web ngữ nghĩa là sự mở rộng của web hiện 

tại mà trong đó thông tin được định nghĩa rõ ràng sao cho con người và 

máy tính có thể cùng làm việc với nhau một cách hiệu quả hơn. Mục tiêu 

của web có ngữ nghĩa là để phát triển các chuẩn chung và công nghệ cho 

phép máy tính có thể hiểu được nhiều hơn thông tin trên web, sao cho 

chúng có thể hỗ trợ tốt hơn việc khám phá thông tin (thông tin được tìm 

kiếm nhanh chóng và chính xác hơn), tích hợp dữ liệu (dữ liệu liên kết 

động), và tự động hóa các công việc. 
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1.1.4. Ích lợi web ngữ nghĩa 

Máy có thể hiểu được thông tin trên web  

Thông tin được tìm kiếm nhanh chóng và chính xác hơn  

Dữ liệu liên kết động  

Hỗ trợ công cụ tự động hóa  

1.1.5. Kiến trúc của web ngữ nghĩa 

Web ngữ nghĩa là một tập hợp một chồng (stack) các ngôn ngữ. Tất 

cả các lớp của web ngữ nghĩa được sử dụng để đảm bảo độ an toàn và 

giá trị thông tin trở nên tốt nhất. 

 

Hình 1.2. Kiến trúc của web ngữ nghĩa 

Chúng ta sẽ tìm hiểu các lớp trong kiến trúc web ngữ nghĩa và vai 

trò cuả các lớp đó. 

Lớp Unicod  & URI 

Lớp XML cùng với các định nghĩa về nam spac  và sch ma 

Lớp RDF [RDF] và RDFSchema [RDFS] 

Đó là cấu trúc dữ liệu biểu diễn ngữ nghĩa. Được phát triển dựa trên 

kỹ thuật lưu trữ dữ liệu của XML và kiểu cấu trúc dữ liệu thông minh. 

 D  sau này được định nghĩa mở rộng nhằm tinh gọn dữ liệu và được 

định nghĩa bằng  D s – RDF Schema. 
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Lớp On olog  

Ontology là cấu trúc dữ liệu biểu diễn ngữ nghĩa nâng cao. Được 

phát triển trên nền tảng  D  có phát triển thêm những định nghĩa về từ 

vựng ngữ nghĩa. 

Lớp logic 

Việc biểu diễn các tài nguyên dưới dạng các bộ từ vựng ontology có 

mục đích là để máy có thể lập luận được trong khi cơ sở lập luận chủ 

yếu dựa vào lô-gic. Chính vì vậy mà các ontology được ánh xạ sang lô-

gic, cụ thể là lô-gic mô tả để có thể hỗ trợ lập luận. 

Lớp P oof 

Lớp này đưa ra các luật để suy luận. 

Lớp T  s  

Để đảm bảo tính tin cậy của các ứng dụng trên web ngữ nghĩa.  

1.1.6. URI – Bộ định danh tài nguyên duy nhất 

URI - Uniform Resource Identifier, là một định danh web giống 

như các chuỗi bắt đầu bằng “http” hay “ftp”. Một dạng thức quen thuộc 

của U I là URL - Uniform Resource Locator hoặc URN -Uniform 

Resource Name. 

1.1.7. Lập trình web ngữ nghĩa 

Một ứng dụng SW gồm một số các thành phần riêng biệt, được chia 

thành 2 nhóm chính là các thành phần SW và công cụ SW liên quan.  

1.1.8. Nội dung xây d ng web ngữ nghĩa 

Để xây dựng hệ thống web ngữ nghĩa thay thế cho World Wide Web 

hiện tại, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực và tập trung nghiên cứu với ba 

hướng chính sau:  

 - Chuẩn hoá các ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu (XML) và siêu dữ liệu 

(RDF) trên web.  
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- Chuẩn hoá các ngôn ngữ biểu diễn Ontology cho web có ngữ 

nghĩa.  

- Phát triển nâng cao web có ngữ nghĩa (Semantic Web Advanced 

Development - SWAD)  

1.1.9. Semantic Search Engine (Tìm kiếm ngữ nghĩa) 

Vấn đề hiện nay là đa số các Search Engines hiện có đều thuộc loại 

Keyword Search Engine. Cơ chế của chúng là định kì duyệt web để phát 

hiện ra những sự thay đổi, rồi lập chỉ mục những thay đổi này. Tuy 

nhiên, phương pháp này gặp hai vấn đề chính sau đây:  

- Một từ khóa có thể có một hay nhiều ý nghĩa tùy theo từng 

ngữ cảnh và Search Engine không thể hiện mối quan hệ giữa 

các từ khóa với nhau.  

- Các trang web có cùng ý nghĩa với câu truy vấn của người sử 

dụng sẽ không tồn tại trong kết quả trả về.  

Tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic search): là tìm kiếm thông tin không 

dựa trên sự hiện diện của từ khóa hay cụm từ, mà dựa vào nghĩa của từ.. 

1.1.10. Một số thành t u của web ngữ nghĩa trên thế giới và ở 

Việt Nam 

a. ABS (Activity Based Search) tại ĐH Stanford  

b. Công cụ tìm kiếm Swoogle 

c. Công cụ tìm kiếm Kngine 

d. VN-KIM (Viet Nam Knowledge and Information 

Management) 

1.2. CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN ĐẾN WEB NGỮ 

NGHĨA 

1.2.1. Ontology 

a. Khái niệm 



 

  

11 

Ontology là một thuật ngữ có nguồn gốc từ Triết học diễn tả các 

thực thể tồn tại trong tự nhiên và các mối quan hệ giữa chúng. Ontology 

xuất hiện trong Công nghệ Thông tin trong lĩnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo 

nhằm giải quyết vấn đề về chia sẻ và tái sử dụng tri thức.  

 “Ontology là một tập các khái niệm và quan hệ giữa các khái niệm 

được định nghĩa cho một lĩnh vực nào đó nhằm vào việc biểu diễn và 

trao đổi thông tin để con người và máy tính có thể hiểu được”. 

b. Các thành phần của ontology.  

Các thành phần chính của Ontology là: Lớp (Class), thuộc tính 

(Property), thực thể (Individual).  

Lớp (class): là một bộ những thực thể, các thực thể được mô tả lô-

gic để định nghĩa các đối tượng của lớp; lớp được xây dựng theo cấu 

trúc phân cấp cha con như là một sự phân loại các đối tượng. Ví dụ như 

lớp Person. 

Th c  h  (Individual): được xem là thể hiện của một lớp, làm rõ 

hơn về lớp đó và có thể được hiểu là một đối tương nào đó trong tự 

nhiên (Thực thể của lớp Person là An, Hoa,..).  

Th ộc  ính (P op    ): 

-  thể hiện quan hệ nhị phân của các thực thể (quan hệ giữa hai 

thực thể) như liên kết hai thực thể với nhau. Ví dụ thuộc tính 

“Là cha” liên kết hai thực thể ‘An’ và ‘Hoa’ với nhau.  

- Thuộc tính có 3 kiểu: 

o Object Property: Liên kết thực thể này với thực thể 

khác. 

o DataType Property: Liên kết thực thể với kiểu dữ liệu 

XML Schema, RDF literal 
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o Annotation Property: Thêm các thông tin metadata về 

lớp, thuộc tính hay thực thể khác thuộc 2 kiểu trên. 

c. Phương pháp xây dựng Ontology  

Quy trình phát triển Ontology phổ biến là quy trình phát triển gồm 

7 bước do Stanford Center for Biomedical Informatics  esearch đưa ra.  

d. Ngôn ngữ xây dựng Ontology 

Hiện tại, các ngôn ngữ xây dựng ontology (ngôn ngữ ontology) 

điển hình bao gồm LOOM, LISP, Ontolingua, XML, SHOE, OIL, 

DAML+OIL và OWL.  

e. Công cụ xây dựng Ontology 

Bộ công cụ xây dựng và phát triển Ontology bao gồm các tool hỗ 

trợ và môi trường giúp người dùng có thể xây dựng một Ontology mới 

từ bản thiết kế mới hoặc sử dụng lại những Ontology có sẵn. Những bộ 

công cụ được sử dụng rộng rãi gần đây bao gồm OntoEdit, 

OilED,webODE, OWL S-Editor và Protégé.  

1.2.2. RDF – Nền tảng của web ngữ nghĩa 

 D  chính là nền tảng của web ngữ nghĩa, là linh hồn của web ngữ 

nghĩa.  D  mô tả siêu dữ liệu về các tài nguyên trên web.  D  dựa trên 

cú pháp XML tuy nhiên XML chỉ mô tả dữ liệu,  D  còn có khả năng 

biểu diễn ngữ nghĩa giữa chúng thông qua các tài nguyên được định 

danh bằng U I.  

1.2.3. Truy vấn trên dữ liệu web ngữ nghĩa 

Các ngôn ngữ truy vấn có thể được phân nhóm thành ba dòng khác 

biệt theo các khía cạnh như mô hình dữ liệu, tính biểu trưng, hỗ trợ 

thông tin lượt đồ, và các kiểu truy vấn gồm SPARQL, “dòng  QL” và 

một số loại ngôn ngữ truy vấn  D  khác sử dụng các mô hình khác, như 

là sử dụng các luật, hoặc như các ngôn ngữ suy diễn như T IPLE và 

Xcerpt.  
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CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG 

 

Trong chương này tôi trình bày về nhu cầu tra cứu biển đảo, hiện 

trạng của các hệ thống tra cứu biển đảo hiện tại, từ đó đưa ra các yêu cầu 

của bài toán, phân tích và chọn giải pháp cũng như công nghệ để thực 

hiện bài toán.  

2.1. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 

2.1.1. Tổng quan  

Việt Nam là một quốc gia ven biển có bờ biển dài trên 3.200 km, có 

các vùng biển và thềm lục địa khoảng một triệu km
2
, gần 3.000 đảo nằm 

rải rác trên biển Đông từ Bắc chí Nam, bao gồm các đảo ven bờ và hai 

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm giữa biển. Biển và đảo ngày càng 

có vai trò quan trọng về nhiều mặt kinh tế, quân sự, chính trị... Vì vậy, 

lịch sử phát triển của đất nước ta luôn gắn chặt với việc bảo vệ các vùng 

biển và hải đảo thuộc chủ quyền của đất nước. 

2.1.2. Vai trò bi n đảo 

Về phát triển kinh tế 

Về quốc phòng - an ninh 

Về tư tưởng, văn hóa, giáo dục 

2.2. NHU CẦU VIỆC TRA CỨU BIỂN ĐẢO 

Hiện nay Đảng và Nhà nước đã tổ chức rất nhiều cuộc thi, các hoạt 

động liên quan đến biển đảo như “Tuần lễ biển đảo Việt Nam”, “Thiêng 

liêng biển đảo quê hương”, “Vì biển đảo thân yêu, hay “Trường Sa, 

Hoàng Sa là của Việt Nam”…Mục đích để mỗi người bổ sung thêm 

những kiến thức nhất định để bảo vệ biển đảo, chủ quyền của dân tộc. 

Kiến thức về biển đảo không được trang bị nhiều ở trường học, cũng 
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không có nhiều sách đề cập tới. Chính vì vậy nhu cầu tra cứu về biển 

đảo rất là lớn, nhất là trong tình hình hiện nay. 

2.3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG PHỤC VỤ TRA CỨU BIỂN ĐẢO 

Để có cơ sở xây dựng hệ thống mới, tôi tiến hành khảo sát hiện 

trạng hệ thống phục vụ tra cứu hiện nay thì thấy việc tra cứu hiện tại gặp 

rất nhiều khó khăn đặc biệt là ở Tây Nguyên nơi tôi đang sinh sống. Hầu 

hết các tỉnh chưa có hệ thống quản lý biển đảo của tỉnh. Muốn tìm hiểu 

biển đảo ở tỉnh khác thì còn khó khăn hơn. 

Có thể nói chưa có một hệ thống phục vụ tra cứu biển đảo Việt Nam 

chuyên nghiệp, hoàn hảo và đầy đủ thông tin để giúp người sử dụng có 

thể tra cứu mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. 

2.4. MÔ TẢ HỆ THỐNG 

2.4.1. Yê  c   đối với hệ  hống 

Khi xây dựng hệ thống, cần đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về biển đảo Việt Nam. Hệ 

thống cũng lưu trữ thông tin như tài nguyên, di sản văn hóa 

liên quan tới biển đảo. 

- Hệ thống xây dựng trên các công cụ mở, đảm bảo tính phổ 

dụng và có chất lượng tốt. 

- Cung cấp SPARQL endpoints nhằm giúp các công cụ web ngữ 

nghĩa khác có thể tiếp cận nguồn tài nguyên. 

- Tìm kiếm cơ bản và mở rộng. Trong đó việc tìm kiếm đảm bảo 

có suy luận ngược tương ứng với một số thuộc tính nghịch 

đảo, thuộc tính bắc cầu, ... trong các đối tượng. 
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2.4.2. Kiến    c  ổng  h  

Theo yêu cầu bài toán và đặc điểm của web ngữ nghĩa, kiến trúc 

tổng thể của hệ thống cần xây dựng sẽ như mô hình sau. Web Browser: 

là trình duyệt phía người sử dụng, sẽ có các yêu cầu lên máy chủ 

(Server). Mô hình trên Server sẽ có hai tầng: tầng ứng dụng (Application 

Layer) và tầng web ngữ nghĩa (Semantic Web Layer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể của ứng dụng 

2.5. BIỂU ĐỒ CA SỬ DỤNG CỦA ỨNG DỤNG 

Biểu đồ ca sử dụng của ứng dụng sẽ chia làm hai đối tượng sử dụng 

chính: đó là người dùng và người quản trị. 

Bi   đồ ca sử dụng của người dùng 

 

Hình 2.2. Biểu đồ ca sử dụng của người dùng 

Web Browser 

Application Layer 

Semantic Web Layer 

Server 
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Bi   đồ ca sử dụng của người q ản   ị 

 

Hình 2.3. Biểu đồ ca sử dụng của người quản trị 

2.6. LƯỢC ĐỒ TUẦN TỰ CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA ỨNG 

DỤNG 

2.6.1. Ch c năng  ìm kiếm 

 

Hình 2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm 
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2.6.2. Ch c năng  hêm mộ  đối  ượng (đảo, qu n đảo…) 

 

Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm đối tượng 

2.7. CÁC CÔNG CỤ ĐỀ XUẤT 

2.7.1. Zend Framework  

Zend Framework là một nền tảng cho phép xây dựng website nhanh 

hơn và mạnh hơn, xây dựng trên ngôn ngữ lập trình PHP. Đây là một 

framework nguồn mở và có sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng. 

2.7.2. ARC2 

ARC là một hệ thống web ngữ nghĩa linh hoạt sử dụng ngôn ngữ 

PHP. Đây là công cụ miễn phí, nguồn mở, dễ sử dụng và chạy được trên 

hầu hết các web server (PHP 5.3 trở lên). 

Các đặc tính của ARC2: 

- Dễ triển khai: sử dụng ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL 

phổ biến nên rất đơn giản cho việc cài đặt sử dụng. 

- Hỗ trợ phân tích nhiều dạng: RDF/XML, N-Triples, Turtle, 

SPARQL + SPOG, Legacy XML, HTML tag soup, RSS 2.0, 

Google Social Graph API JSON… 
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CHƯƠNG 3:  THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 

3.1. QUY TRÌNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 

 Để thiết kế công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa ứng dụng trên, luận văn đề 

xuất mô hình hỗ trợ việc tìm gồm các công đoạn sau:  

- Giai đoạn 1 : Thu thập dữ liệu về biển đảo Việt Nam 

- Giai đoạn 2: Thiết kế Ontology 

3.2. XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU 

Dữ liệu về biển đảo chủ yếu được lấy từ các nguồn thông tin sau:  

- http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_đảo_ở_Việt_Nam 

- http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/ListObjectNews.aspx?c

oid=10184 

- http://www.biendao.org/ 

3.3. XÂY DỰNG ONTOLOGY 

Mộ  số lớp q an   ọng:  

Lớp Biển đảo: là lớp cha của các lớp về các đối tượng biển đảo: 

Biển, Bãi biển, Đảo, Quần đảo, Vịnh. 

Lớp Địa phương: là lớp chỉ đối tượng là các địa phương. Trong đó, 

một địa phương này có thể thuộc một địa phương khác. 

Lớp di sản văn hóa: lớp mô tả các di sản văn hóa. Các di sản có thể 

là vật thể hoặc phi vật thể. 

Lớp tài nguyên: mô tả tài nguyên nào đó. Một biển, đảo hoặc quần 

đảo có thể có nhiều loại tài nguyên khác nhau: khoáng vật, du lịch, … 

Lớp tư liệu: 

Một số thuộc tính dữ liệu có trong Ontology: 

- Thuộc tính Thuộc Địa phương 

- Thuộc tính Thuộc Quần đảo: Mô tả một Đảo thuộc một Quần đảo. 

- Thuộc tính Thuộc Biển: Mô tả một Đảo thuộc một Biển. 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/ListObjectNews.aspx?coid=10184
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/ListObjectNews.aspx?coid=10184
http://www.biendao.org/
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- Thuộc tính Có Biển: mô tả một Địa phương có Biển. 

- Thuộc tính Có Tư liệu: Mô tả một đối tượng biển đảo có tư liệu 

nào đó. 

3.4. PH T TRIỂN HỆ THỐNG TRUY VẤN 

Truy vấn lấy thông tin về một loại đối tượng, truy vấn đơn giản để 

lấy các đối tượng có thông tin liên quan tới từ khóa cần tìm, truy vấn 

của tìm kiếm nâng cao, chính xác tới các thông tin được người sử 

dụng đưa vào. 

3.5. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG WEB 

Hệ thống website được xây dựng trên Zend 1.12, một framework 

bằng ngôn ngữ PHP mạnh mẽ cho việc tạo các ứng dụng web hiện đại. 

Trong đó cài đặt thư viện A C2 vào như là một công cụ cho web ngữ 

nghĩa. 

3.6. KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 

Thêm đối  ượng vào danh sách.  

 

Hình 3.1. Giao diện chức năng thêm đảo 
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Tìm kiếm cơ bản:  

 

Hình 3.2. Giao diện chức năng tìm kiếm cơ bản 

Tìm kiếm n ng cao: Ta đưa vào các điều kiện tìm kiếm chi tiết 

hơn khi đó kết quả trả về sẽ chính xác hơn như thuộc loại đối tượng nào, 

thuộc khu vực nào… 

 

Hình 3.3. Giao diện chức năng tìm kiếm nâng cao 

3.7. Đ NH GI   

Dựa vào mô hình tổng quát của hệ thống và sản phẩm sau khi cài 

đặt, chúng ta có thể thấy một phần của hệ thống này tương tự như các 

web 2.0. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây hệ thống tra cứu thông tin biển 

đảo xây dựng dữ liệu trên nền tảng của web ngữ nghĩa.  
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KẾT LUẬN 

 

Ngày nay với một lượng thông tin khổng lồ trên mạng, đồng thời số 

lượng người dùng truy cập trên mạng rất nhiều đã làm cho việc tìm 

kiếm, trình bày và duy trì thông tin trên web ngày càng trở nên khó khăn 

hơn. Đúng lúc này công nghệ web ngữ nghĩa ra đời đã thật sự đem lại 

niềm hy vọng, một bước phát triển mới cho thế hệ web hiện tại. Công 

nghệ web ngữ nghĩa đã giúp cho con người có thể thêm ngữ nghĩa vào 

các tài liệu bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được. Điều này làm 

cho máy tính hiểu được thông tin trên web, từ đó giúp cho việc tìm kiếm 

được nhanh hơn và chính xác hơn. Với công nghệ web ngữ nghĩa dữ liệu 

trên web đã được định nghĩa và liên kết theo cách mà máy tính có thể 

hiểu được không chỉ cho những mục đích hiển thị mà còn cho mục đích 

tự động, tích hợp và tái sử dụng dữ liệu qua các ứng dụng khác nhau.Với 

việc phát triển ngày càng nhanh của dữ liệu văn bản thì xây dựng những 

ontology theo từng lĩnh vực là vấn đề tất yếu. Qua quá trình nghiên cứu, 

tìm hiểu và thực hiện đề tài, kết quả đề tài đã đạt được cơ bản các mục 

tiêu đề ra. 

Kế  q ả về mặ  nghiên c  :  

- Nắm được hạn chế của các thế hệ web trước và sự ra đời cũng 

như những thuận lợi mà web ngữ nghĩa mang lại. 

-  Nắm được kiến trúc web ngữ nghĩa và vai trò các lớp trong kiến 

trúc web ngữ nghĩa. 

-  Tìm hiểu về  D , một ngôn ngữ nền tảng và giữ vai trò khá 

quan trọng trong kiến trúc web ngữ nghĩa bao gồm: lược đồ  D  

dùng để mô tả các tài nguyên dưới dạng đồ thị, cú pháp 

 D /XML dùng để tạo ra một tài liệu RDF, RDF Schema dùng 
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để định nghĩa các lớp và các thuộc tính. 

- Tìm hiểu về Ontology, như khái niệm, các thành phần, ngôn ngữ 

và công cụ xây dựng ontology. 

- Tìm hiểu về ngôn ngữ truy vấn trong  D  đó là ngôn ngữ 

SPARQL, cách tạo ra một câu truy vấn cũng như việc truy vấn 

dữ liệu trong tài liệu  D . 

- Nắm được cách sử dụng thư viện A C2, mô hình thiết kế web 

MVC (Model – View – Controller, framework ZEND và nhiều 

công cụ khác. 

Kế  q ả về chương   ình  ng dụng:  

- Ứng dụng minh hoạ đã hoàn tất được mục tiêu của luận văn đề ra 

là nắm vững các kỹ thuật xây dựng ontology, lưu trữ và truy vấn 

trên dữ liệu  D  bằng cách sử dụng thư viện A C2 trên nền 

Zend và ngôn ngữ PHP. 

- Đóng góp thêm vào kho ontology một ontology đầy đủ về biển, 

đảo, vịnh, bãi biển. Sau đó thiết lập Setup EndPoint để các ứng 

dụng bên ngoài có thể sử dụng ontology đó. 

- Qua việc thực hiện đề tài tôi cũng đã nắm được cách sử dụng một 

ontology có sẵn vào ứng dụng của mình như geo/wgs84-post là 

hệ tọa độ toàn cầu của Mỹ, hệ tọa độ mà các thiết bị GPs hiện nay 

đều sử dụng. 

-  Về mặt chương trình kết quả thu được là hai phân hệ chương 

trình: một phân hệ dành cho người sử dụng và một phân hệ dành 

cho người quản trị. Đối phân hệ dành cho người dùng có hỗ trợ 

việc tìm kiếm thông tin của biển đảo theo tìm kiếm cơ bản và 

nâng cao. Đối với phân hệ dành cho người quản trị hỗ trợ việc 

cập nhật thông tin về các đối tượng trong hệ thống như thêm, 
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sửa, xóa. 

Hướng phá    i n 

Luận văn đã được khép lại với những kết quả đạt được theo yêu cầu 

của đề tài đưa ra. Tuy nhiên qua quá trình thực hiện đề tài tôi nhận thấy 

vẫn còn nhiều vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực này cần được quan 

tâm. Do vậy những vấn đề này tôi xem như hướng phát triển của đề tài 

để nghiên cứu tiếp sau này.  

- Đối với phần lý thuyết: Còn phải nghiên cứu sâu hơn về web ngữ 

nghĩa, đặc biệt là một số tầng trong kiến trúc web ngữ nghĩa (như 

tầng Lô-gic hay là Proof), nghiên cứu các luật, các giải thuật, 

trích lọc dữ liệu từ web hiện tại từ đó mới có thể mở rộng ứng 

dụng thông qua việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên để đưa tính ngữ 

nghĩa (semantic) vào trong ứng dụng của mình. 

- Đối với ứng dụng đã xây dựng: Vì dữ liệu của ứng dụng chỉ có 

tính chất minh họa nên để đạt được những kết quả mà công nghệ 

Semantic mang lại cần tổ chức dữ liệu phong phú hơn. Cần phải 

đi sâu vào các thuật toán để xây dựng ứng dụng thành bộ máy tìm 

kiếm thông minh hơn. 

 

         PGS.TS. V  T  ng Hùng` 


