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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vùng ĐBSCL của Việt Nam cũng được gọi là vùng đồng bằng 

Nam Bộ hay là miền Tây Nam Bộ gồm 12 tỉnh và 1 thành phố là các 

tỉnh An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, 

Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long 

và thành phố Cần Thơ. Vùng ĐBSCL cũng là nơi sinh sống của 

nhiều dân tộc như Kinh, Khmer, Hoa…với những nét văn hoá độc 

đáo thể hiện qua các lễ hội, làng nghề, di tích văn hoá lịch sử đã trở 

thành một vùng giàu tiềm năng phát triển du lịch của Việt Nam. 

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của du lịch cả nước, du 

lịch vùng ĐBSCL cũng đã được quan tâm khai thác, phát triển và đạt 

được nhiều thành quả đáng khích lệ góp phần vào sự phát triển kinh 

tế xã hội của từng địa phương trong vùng.  

Kết quả thống kê số lượt khách quốc tế đến tham quan du lịch 

ĐBSCL từ năm 2008 đến 2011 như sau:  

Số lượt khách quốc tế đến du lịch ĐBSCL từ năm 2008-2011
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Qua kết quả thống kê du khách quốc tế đến tham quan du lịch 

ở ĐBSCL thì số lượng khách quốc tế đến tham quan các tỉnh là 

không đồng đều, có sự chênh lệch rất lớn chủ yếu tập trung ở các 

tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang. Sự 
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chênh lệch này vì những lý do khác nhau như: chính sách đầu tư 

chưa thật sự thu hút, cơ sở hạ tầng không đảm bảo, việc quảng bá 

hình ảnh du lịch chưa được đẩy mạnh, thiếu kênh thông tin về tra 

cứu du lịch hoặc do tác động của môi trường và nhiều yếu tố ảnh 

hưởng khác. Vì thế mà lượng khách quốc tế đến ĐBSCL tương đối 

thấp, trong khi đó tiềm năng phát triển du lịch ở ĐBSCL thì rất lớn 

cho nên cần phải được đầu tư và khai thác một cách hiệu quả để 

tương xứng với tiềm năng hiện có. 

Đối với khách du lịch nội địa đến tham quan ĐBSCL từ năm 

2008 đến năm 2011 được thống kê như sau: 

Số lượt khách nội địa đến du lịch ĐBSCL từ năm 2008-2011
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Đơn vị: Nghìn người

(Nguồn: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch các tỉnh ĐBSCL) 
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Theo số liệu thống kê cho thấy số lượng khách nội địa đến tham 

quan du lịch ở các tỉnh ĐBSCL hàng năm tương đối thấp, tuy nhiên 

lượng khách nội địa chỉ tập trung đông vào các dịp lễ hội như: Lễ hội 

vía bà chúa Xứ (An Giang), Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang), Lễ 

hội Ok Om Bok và đua ghe ngo Sóc Trăng, Lễ hội nghinh ông Nam 

Hải (Trà Vinh), Lễ Chon Chnam Thmay (người Khmer)… 

Bên cạnh đó cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin 

đặc biệt là Internet thì việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây 

dựng website tra cứu thông tin về du lịch là rất cần thiết đối với 

ngành Du lịch, từ đó du khách có thể tra cứu mọi lúc mọi nơi về các 
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địa điểm, địa danh, ẩm thực, các dịch vụ du lịch hoặc các lễ hội 

truyền thông, văn hóa các dân tộc…mà du khách có thể tìm hiểu 

hoặc đến tham quan, đây chính là cầu nối giữa khách du lịch với các 

nhà phát triển du lịch ở từng địa phương. Từ đó sẽ hình thành nên 

mạng lưới du lịch rộng lớn trong Vùng, dần dần thúc đẩy và phát 

triển ngành Du lịch ở ĐBSCL tiến xa hơn nữa và có thể ngang tầm 

với các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

Hiện nay, các hệ thống phục vụ để tra cứu các thông tin du 

lịch về ĐBSCL thông qua hệ thống các trang website của Sở VH-

TT&DL các tỉnh, trang website Hiệp hội du lịch ĐBSCL 

(www.mdta.vn). Nhưng đối với tỉnh Sóc Trăng thì việc tra cứu và 

tìm kiếm thông tin về du lịch phải vào trang web của Hiệp hội du 

lịch Sóc Trăng (www.dulichsoctrang.org). Các hệ thống website này 

đều ứng dụng công nghệ Web 1.0 và Web 2.0, vì thế cho nên kết quả 

tra cứu trên các trang website này không mang lại hiệu quả, thông tin 

trả về chỉ mang tính chất giới thiệu chung chung, chưa thật sự chi 

tiết, chưa có tính thuyết phục và không có tính liên kết các thông tin 

về mặt ngữ nghĩa của từ khóa cần tìm. 

Vì thế, cho nên cần nghiên cứu công nghệ mới và giải pháp kỹ 

thuật tạo ra website với công cụ tra cứu linh hoạt hơn, thông minh 

hơn và chính xác hơn về mặt ngữ nghĩa, để khắc phục được những 

mặt tồn tại của các trang website hiện nay trong việc tra cứu thông 

tin. Xuất phát từ những ý tưởng đó cũng như những lý do đã được 

trình bày ở trên và tính cấp thiết của đề tài đã nêu ra, thì việc lựa 

chọn một thế hệ web mới để giải quyết được các yêu cầu đặt ra đó 

chính là Semantic Web (thế hệ Web 3.0). 

Chính vì những lý do trên và được sự đồng ý và hướng dẫn tận 

tình của cán bộ hướng dẫn PGS.TS Võ Trung Hùng nên tôi chọn đề 
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tài “Ứng dụng Semantic Web để xây dựng hệ thống tra cứu thông 

tin về du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của đề tài là ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy 

mạnh hoạt động du lịch tại ĐBSCL mà cụ thể là cung cấp thêm một 

kênh thông tin cho người du lịch. Để đạt được mục tiêu đó, nhiệm vụ 

của đề tài là:  

Nghiên cứu lý thuyết và các ứng dụng  đã có  Semantic Web 

Phân tích và thiết kế hệ thống 

Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xây dựng bộ từ vựng ontotoly 

cho miền du lịch ở ĐBSCL. 

Xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin trên Semantic Web để 

người dùng có thể tra cứu thông tin về du lịch. Cài đặt, kiểm thử và 

triển khai ứng dụng trên web. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về Semantic 

Web và các thông tin du lịch ở vùng ĐBSCL; tìm hiểu công cụ 

Protégé để xây dựng Ontology và ngôn ngữ truy vấn SPARQL; ngôn 

ngữ lập trình C# và các gói thư viện mở OwlDotNetApi. 

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu và ứng dụng 

Semantic Web vào lĩnh vực quản lý các thông tin du lịch ĐBSCL. 

Đồng thời xây dựng chương trình minh họa để tra cứu thông tin về 

địa danh của các loại hình du lịch tại ĐBSCL. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phư ng  h   nghiên cứu l  thu  t: nghiên cứu các tài liệu liên 

quan đến Semantic Web và thông tin về du lịch tại ĐBSCL. 

Phư ng  h   thu thậ  số liệu: các số liệu về du lịch ở 

ĐBSCL. 
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Phư ng  h   thực nghiệm: thực nghiệm trên các công cụ hỗ 

trợ phát triển Semantic Web và xây dựng ứng dụng triển khai thực tế. 

5. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận của đề tài thì bố cục của đề tài 

gồm 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý về Semantic Web. 

Chương 2. Tìm hiểu du lịch đồng bằng sông Cửu Long và giải 

pháp xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin du lịch. 

Chương 3. Xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin du lịch. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Để bắt tay vào nghiên cứu và thực hiện đề tài “Ứng dụng 

Semantic Web để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về du lịch tại 

đồng bằng sông Cửu Long”, chúng ta cần nắm được một số kiến thức 

tổng quan về công nghệ Semnatic Web và tìm hiểu một số công trình 

nghiên cứu của các nhà khoa học, các tác giả trong và ngoài nước đã 

được công bố về lĩnh vực tra cứu thông tin ứng dụng công nghệ 

Semantic Web. Từ đó, đưa ra tiêu chí để thu thập các tài liệu trong 

nước và nước ngoài phục vụ cho công tác nghiên cứu bao gồm: các 

công trình nghiên cứu search engine ứng dụng Semantic Web; các 

sách, bài báo, tạp chí khoa học; các đề tài, luận văn liên quan đến 

lĩnh vực nghiên cứu về công nghệ Semantic Web và các tài liệu trên 

internet. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đặc biệt là 

internet thì việc sưu tầm các tài liệu tham khảo thì không khó. Vì thế, 

để có nguồn tài liệu tham khảo đúng mục đích, phục vụ tốt cho công 

tác nghiên cứu thì chúng ta phải biết chọn lựa, sàng lọc tài liệu cho 

phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 
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CHƯƠNG 1  
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SEMANTIC WEB 

1.1. SEMANTIC WEB 

1.1.1. Giới thiệu về Semantic Web 

a.  Sự phát triển của công nghệ web  và những hạn chế 

Đầu tiên, giai đoạn Web 1.0 (1990-2000) là nền tảng công nghệ, 

gồm hệ thống các giao thức cho phép mạng máy tính giao tiếp và 

trình bày thông tin với những máy chủ từ xa và người dùng đầu cuối. 

Tiếp đến, Web 2.0 (2000-2010) dựa trên nền tảng công nghệ Web 

1.0 để tạo nên hệ thống web tương tác hai chiều, cho phép người 

dùng tạo ra thông tin và chia sẻ nội dung thông tin, trở thành người 

sáng tạo và sở hữu thông tin hơn là người sử dụng thông tin một cách 

thụ động. Web 2.0 là sự chuyển đổi mô hình web một chiều, hướng 

thông tin chỉ cho phép đọc thông tin sang mô hình web hai chiều, 

hướng con người-xã hội, đọc và viết thông tin.  

b.  Sự ra đời của Semantic Web 

Chính vì vậy sự ra đời của Semantic Web là thế hệ mở rộng của 

web hiện tại được đưa ra bởi Tim Berners-Lee vào khoảng năm 

1998. Semantic Web là để hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin một 

cách nhanh chóng, chuẩn xác và thông minh hơn so với các công cụ 

tìm kiếm truyền thống, các ứng dụng liên quan đến Semantic Web 

cũng được mở rộng như: Phát triển các chuẩn công nghệ chung để 

biểu diễn thông tin và cho phép máy tính có thể hiểu được thông tin 

trên web, hỗ trợ tìm kiếm thông minh hơn, hỗ trợ việc tách chiết 

thông tin, tích hợp dữ liệu và tự động hóa một số công việc thay cho 

con người.  
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c.  Định nghĩa Semantic Web 

Theo Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila: Semantic 

Web là mở rộng của Web hiện tại trong đó thông tin được định nghĩa 

rõ ràng, sao cho con người và m   tính có thể làm việc với nhau một 

c ch có hiệu quả. 

1.1.2. Kiến trúc của Semantic Web 

a.  Tầng URI và IRI  

b.  Tầng  XML 

c.  Tầng RDF và RDFS  

d.  Tầng Ontology 

e.  Tầng Logic 

f.  Tầng Proof 

g.  Tầng Trust 

h.  Tầng User Interface & Application 

1.1.3. Các lĩnh vực ứng dụng của Semantic Web 

a.  Lĩnh vực ứng dụng Semantic Web 

b.  Một số ứng dụng sẵn có của Semantic Web 

1.2. RDF NỀN TẢNG CỦA SEMANTIC WEB 

1.2.1. Giới thiệu về RDF 

1.2.2.  RDF cơ bản 

a.  Mô hình RDF 

Mô hình cơ bản của RDF gồm 3 đối tượng như: Tài nguyên 

(Resource), Thuộc tính (Property), Phát biểu (Statement) 

b.  Đồ thị RDF 

Tập các bộ ba (triple) tạo thành đồ thị RDF (RDF Graph).  
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Hình 1.1. Mối quan hệ giữa c c thành  hần trong một tri le 

c.  Namespace 

d.  Qualified name 

e.   Literal   

1.2.3. Cấu trúc RDF/XML 

a.  Cú pháp RDF/XML 

Để biểu diễn những phát biểu RDF trong một cách thức để máy 

có khả năng xử lý được, RDF sử dụng rất nhiều ngôn ngữ trong đó 

có ngôn ngữ XML.  

b.  RDF Container 

c.  RDF Collection 

1.2.4. RDF Schema (RDFS) 

RDF mô tả các nguồn tài nguyên bằng các lớp, các thuộc tính 

và các giá trị. Tuy nhiên, chúng ta cần phải định nghĩa các lớp và các 

thuộc tính trong các ứng dụng chuyên biệt. Để làm được điều này, 

chúng ta sẽ phải sử dụng một phiên bản mở rộng của RDF, gọi là 

RDFS hay RDF Schema. 

a.  Lớp (Class) 

b.  Thuộc tính (Property) 

1.3. NGÔN NGỮ TRUY VẤN SPARQL 

1.3.1. Giới thiệu SPARQL 

Ngôn ngữ SPARQL truy vấn từ các đồ thị RDF để lấy thông tin 

hoặc tách chiết thông tin dưới các dạng URI, nút trắng (blank node) 

hoặc các plain literal và typed literal.  

1.3.2. Cú pháp truy vấn SPARQL 
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a.  Truy vấn trên mẫu đồ thị nhóm 

b.  Truy vấn dựa trên ràng buộc các giá trị 

c.  Truy vấn trên mẫu đồ thị tùy chọn  

d.  Truy vấn trên mẫu đồ thị kết hợp  

 

1.4. ONTOLOGY 

1.4.1. Tổng quan về ontology 

1.4.2. Định nghĩa ontology 

Theo Natalya F. Noy  and Deborah L. McGuinness, 2011: 

“Ontolog  là một mô tả hình thức rõ ràng của c c kh i niệm trong 

 hạm vi cụ thể, c c thuộc tính của kh i niệm mô tả đặc tính và tính 

chất của kh i niệm, c c ràng buộc của thuộc tính”. 

1.4.3. Các thành phần của ontology 

Về cơ bản có ontology: Lớp (Classes), Cá thể (Individuals), 

Thuộc tính (Properties) và Mối quan hệ (Relations). 

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 

Ở chương này đã tập trung nghiên cứu sự ra đời của công nghệ 

Semantic Web và các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ này, bên 

cạnh đó tìm hiểu cấu trúc của RDF, RDFS và cú pháp của ngôn ngữ 

truy vấn dữ liệu SPARQL trên các mẫu đồ thị và các ràng buộc nhằm 

tạo tiền đề cho việc xây dựng ứng dụng tra cứu thông qua ngôn ngữ 

này. Ngoài ra, đã nêu được định nghĩa ontology của Natalya F. Noy  

and Deborah L. McGuinness và các thành phần quan trọng của 

ontology, từ đó đề xuất phương pháp xây dựng ontology. 
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CHƯƠNG 2  

TÌM HI U DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 

LONG VÀ GIẢI PHÁP XÂY D NG ỨNG DỤNG 

TRA CỨU THÔNG TIN DU LỊCH 

2.1. TÌM HI U DU LỊCH ĐBSCL 

2.1.1. Khái niệm du lịch 

Theo luật Du lịch Việt Nam năm 2005: Du lịch là các hoạt động 

có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường 

xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, 

nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định.  

2.1.2. Các loại hình du lịch ĐBSCL 

Du lịch sinh thái 

Du lịch tìm hiểu văn hóa 

Du lịch tham quan miệt vườn, sông nước, du lịch cộng đồng 

Du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng 

Du lịch lễ hội, tín ngưỡng 

Du lịch thương mại, công vụ 

Du lịch nghỉ dưỡng biển đảo 

2.1.3. Tiềm năng du lịch ĐBSCL 

Với tiềm năng phát triển du lịch ĐBSCL rất lớn, thu hút du 

khách trong nước và quốc tế cao. Cho nên cần phải đẩy mạnh các 

chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch sâu rộng nhằm quảng bá 

các hình ảnh du lịch ĐBSCL. Cần sự quan tâm các cấp chính quyền, 

cụ thể Sở VH-TT&DL của 13 tỉnh ở khu vực ĐBSCL đưa ra các giải 

pháp, các chương trình xúc tiến và quảng bá một cách hiệu quả.  

2.1.4. Hiện trạng phát triển du lịch ĐBSCL 

Theo báo cáo của Bộ VH-TT&DL trong năm 2010, du lịch 
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ĐBSCL đã đón được 9,236 triệu lượt khách (trong đó lượng khách 

quốc tế đạt 1,222 triệu lượt khách). Trong năm 2011, các tỉnh thành 

trong khu vực đã đón tiếp hơn 17,4 triệu lượt khách (trong đó có hơn 

1,4 triệu lượt khách quốc tế) tăng 11,48% so với năm 2010.  

Khách quốc tế đến vùng ĐBSCL chủ yếu tập trung ở các tỉnh 

Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang. Trong khi 

đó, khách nội địa đến ĐBSCL hằng năm tương đối thấp, tuy nhiên 

khách nội địa chỉ tập trung đông các dịp lễ hội như: Lễ hội vía bà 

chúa Xứ (An Giang), Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang), Lễ hội Ok 

Om Bok và đua ghe ngo Sóc Trăng, Lễ Chon Chnam Thmay (người 

Khmer) 

2.1.5. Nhu cầu việc tra cứu thông tin du lịch ĐBSCL 

Việc tra cứu các thông tin du lịch, các địa điểm, địa danh du 

lịch nổi tiếng ở ĐBSCL các thông tin này chưa thật sự hấp dẫn, thu 

hút đối với du khách trong và ngoài nước, các sinh viên ở trường đại 

học, cao đ ng có đào tạo các chuyên ngành Du lịch, muốn tra cứu về 

du lịch sinh thái, tìm hiểu văn hóa, tham quan di tích lịch sử, lễ hội, 

tín ngưỡng…Tuy nhiên nhu cầu tra cứu các thông tin du lịch ĐBSCL 

là rất lớn, mà các thông tin nằm rải rác khắc nơi, không tập trung cho 

nên việc tra cứu tìm kiếm tư liệu có liên quan rất khó khăn.  

2.1.6. Hiện trạng hệ thống phục vụ tra cứu thông du lịch 

ĐBSCL 

Hiện nay, chưa có hệ thống chuyên biệt để phục vụ tra cứu 

thông tin du lịch ĐBSCL, cho nên việc tra cứu thông qua các trang 

website các Sở VH-TT&DL 13 tỉnh hoặc trang web Hiệp hội du lịch 

ĐBSCL hoặc Google. Vì thế, việc tra cứu ở các website này thì bộc 

lộ những hạn chế nhất định vì có rất ít đường link liên kết các 

website khác và chỉ cung cấp thông tin chưa cung cấp tri thức có liên 

quan. 
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2.2. GIẢI PHÁP XÂY D NG ỨNG DỤNG 

2.2.1. Lý do chọn Semantic Web 

Việc lựa chọn công nghệ Semantic Web để xây dụng công cụ 

tìm kiếm chính xác hơn về mặt ngữ nghĩa. 

2.2.2. Giải pháp tra cứu 

Giải pháp của bài toán được xây dựng như sau:   

Hình 2.1. Mô hình giải  h   tra cứu 

2.2.3. Phương pháp xây dựng ontology 

a.   Xác định miền và phạm vi của Ontology 

b.  Xem xét việc tái sử dụng các Ontology sẵn có 

c.  Liệt kê các thuật ngữ quan trọng trong Ontology 

d.  Xác định  lớp và phân cấp lớp 

e.  Xác định các thuộc tính của lớp 

f.  Xác định các facet của thuộc tính  

g.  Tạo các thực thể 
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2.3. NGÔN NGỮ VÀ CÔNG CỤ XÂY D NG ONTOLOGY 

2.3.1. Ngôn ngữ Web Ontology Language (OWL) 

2.3.2. Công cụ xây dựng ứng dụng 

a.  Công cụ Jena 

b.  Phần mềm Protégé 

c.  Thư viện mã nguồn mở  

TỔNG KẾT CHƯƠNG 2 

Trong chương này đánh giá được tiềm năng và thực trạng du 

lịch ở ĐBSCL, cũng như nhu cầu tra cứu thông tin và các hệ thống 

phục vụ tra cứu thông tin du lịch ĐBSCL. Từ đó, đề xuất để lựa chọn 

một công nghệ mới đó chính là Semantic Web và giải pháp xây dựng 

ứng dụng tra cứu, ứng dụng ontology và trình bày phương pháp xây 

dựng ontology một chi tiết. Qua đó, lựa chọn ngôn ngữ OWL, công 

cụ Protégé thư viện mã nguồn mở OwlDotNetApi để hỗ trợ trong 

việc xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin du lịch ở ĐBSCL. 
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CHƯƠNG 3  

XÂY D NG ỨNG DỤNG TRA CỨU THÔNG TIN    

DU LỊCH 

 

3.1. GIỚI THI U ỨNG DỤNG 

Mục đính chính của ứng dụng là xây dựng công cụ tìm kiếm 

nhằm để cải thiện kết quả tìm kiếm và truy xuất nhiều thông tin liên 

quan hơn cho mục đích của người sử dụng. Quá trình tìm kiếm thông 

tin của người sử dụng được mô tả như sau: người dùng vào hệ thống 

và cung cấp thông tin cần tìm, hệ thống sẽ hỗ trợ tìm kiếm chính xác 

hoặc tìm gần đúng.  

- Với việc tìm kiếm chính xác thì người dùng cần phải nhập 

đầy đủ và chính xác từ khóa cần tìm, có hai trường hợp xảy ra: 

+ Nếu từ khóa cần tìm là tên một điểm đến du lịch ở  

ĐBSCL thì kết quả trả về là tất cả các thực thể có quan hệ với địa 

điểm này. 

+ Ngược lại, nến từ khóa cần tìm không phải là tên của một 

địa điểm du lịch thì kết quả trả về là thông tin các thực thể liên quan 

với từ khóa cần tìm mà đã tồn tại trong hệ thống. 

- Với tìm kiếm gần đúng người dùng cần nhập chuỗi gợi nhớ 

hoặc nhập một phần chuỗi từ khóa cần tìm, thì hệ thống sẽ trả về kết 

quả là tất cả các thực thể mà trong đó có chứa một phần giống với từ 

khóa chuỗi đã gõ vào trước khi tìm kiếm. Để xem thông tin các thực 

thể có liên quan thì kích chọn chức năng xem thông tin chi tiết. 

Dựa vào các yếu tố đã được mô tả của hệ thống, từ đó xây 

dựng mô hình kiến trúc của hệ thống như sau: 
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Hình 3.1. Mô hình ki n trúc của hệ thống 

3.2. QUY TRÌNH XÂY D NG ỨNG DỤNG 

- Thi t k  ontolog  

Quá trình thiết kế ontology phụ thuộc rất nhiều vào quy mô, 

hướng tiếp cận của ứng dụng.  

- Môi trường  h t triển ứng dụng 

Công cụ Protégé 4.1 để thiết kế ontology. 

Bộ Visual Studio 2010, ngôn ngữ C# trên nền ASP.Net. 

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu RDF: SPARQL. 

Thư viện mã nguồn OwlDotNetApi. 

Thực thi trên Web browser gồm Internet Explorer hoặc Mozilla 

Firefox  

- Xâ  dựng ứng dụng 

Việc xây dựng ứng dụng dựa vào quá trình phân tích và thiết kế 

hệ thống, chọn ngôn ngữ lập trình C#, thư viện OwlDotNetApi và 

SPARQL để xây dựng các module cho hệ thống. 
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3.3. PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG 

3.3.1. Mô hình use-case 

Xây dựng mô hình use-case của hệ thống thì phải dựa vào mô tả 

yêu cầu của ứng dụng được xây dựng, nhằm cung cấp chi tiết các 

chức năng của hệ thống. 

Hình 3.2. Mô hình use-case của hệ thống 

3.3.2. Đặc tả chức năng 

- Chức năng tra cứu thông tin 

Đây là chức năng chính hệ thống, người dùng muốn tìm thông 

tin trong hệ thống bằng cách nhập từ khóa cần tìm. Hệ thống tìm tất 

cả URI trong ontology liên quan đến từ khóa cần tìm và hiển thị kết 

quả. 

- Chức năng du ệt thông tin 

Chức năng duyệt thông tin cho phép người sử dụng xem thông 

tin theo cây phân cấp của hệ thống bằng cách đọc dữ liệu từ 

ontology, duyệt theo cây phân cấp và hiển thị kết quả. 

- Chức năng hiển thị thông tin chi ti t 

Chức năng hiển thị thông tin chi tiết cho phép người sử dụng 

xem thông tin chi tiết tài nguyên có trong hệ thống mà liên quan đến 

các thực thể trong ontology. 
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3.3.3.  ây dựng Ontology  

a.  Xác định miền và phạm vi của ontology 

Miền và phạm vi của ontology về du lịch ở ĐBSCL bao trùm 

các khái niệm và thông tin mô tả các địa điểm, địa danh, các loại 

hình du lịch, nơi tham quan, nơi ở, nơi ăn uống, nơi vui chơi giải trí. 

Hình 3.3. Mô tả miền và  hạm vi của ontolog  

b.  Tái sử dụng các ontology sẵn có 

Đối với ứng dụng này không có ontology sẵn có nào được sử 

dụng lại, cho nên cần phải xây dựng một ontology mới hoàn toàn. 

c.  Liệt kê các thuật ngữ quan trọng  

Các thuật ngữ du lịch ở ĐBSCL gồm có: 

- Địa điểm: mô tả địa điểm du lịch ở ĐBSCL.  

- Địa danh: mô tả các địa danh thuộc địa điểm du lịch. 

- Các loại hình tham quan du lịch ở ĐBSCL  

- Tổ chức các sự kiện gồm có: lễ hội, hội chợ, triển lãm. 

- Nơi ở: mô tả các nơi ở của du khách tham quan du lịch. 

- Nơi ăn uống: mô tả các nơi ăn uống của du khách. 

- Nơi mua sắm: mô tả chi tiết các nơi mua sắm  

- Vui chơi, giải trí: mô tả các khu vui chơi, giải trí  
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d.  Xác định lớp và phân cấp lớp 

Lớp chính là Du lịch ĐBSCL bao gồm các lớp như sau: 

Lớp sự kiện (Event), Lớp hoạt động (Activity), Lớp dịch vụ 

(Service) và Lớp địa điểm (Destination). 

Hình 3.4. Phân lớ  của ontolog  bằng Protégé 4.1 

e.  Xác định các thuộc tính của lớp 

Từ mô hình phân cấp lớp được mô tả ở trên, các đối tượng 

thuộc tính của các lớp được xác định như sau: 

Bảng 3.1. Lớ  và c c thuộc tính của lớ  
Tên lớp Thuộc tính  Diễn giải 

Destination 

hasName, 

hasDescription,  

hasCinema, hasCircus, 

hasTheatre, hasCafe, 

hasBar, hasPub, 

hasRestaurant, hasClub, 

hasHotel, hasMotel, 

hasFestival, hasExpo, 

hasExhibition, hasMarket, 

hasRegion, 

hasSupermarket, hasSite 

Mô tả chi tiết các điểm đến du 

lịch ở ĐBSCL 

Site 
hasName, 

hasDescription 

Lớp Site là lớp con của 

Destination nên kế thừa các 

thuộc tính lớp Destination 

Region 
hasRegion, 

hasDescription 

hasRegion, hasDescription mô 

tả 13 tỉnh/Tp 
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Activity hasDescription 
Mô tả hoạt động tham quan du 

lịch ở ĐBSCL 

Sightseeing 
hasName, 

hasDescription 

Lớp Sightseeing lớp con lớp 

Activity nên kế thừa các thuộc 

tính lớp Activity và bổ sung: 

hasName 

Ecotourism 

Cluturetourism 

Historicaltourism 

Festivaltourism 

Communitytourism 

Tradetourism 

Islandresorttourism 

hasName 

hasDescription, 

hasPhone, 

hasFax, hasAdress, 

hasSite, hasRegion 

Các lớp này kế thừa các thuộc 

tính lớp Activity, Sightseeing 

và bổ sung thêm thuộc tính: 

hasName, Description, 

hasPhone, hasFax, hasAdress, 

hasRegion 

Event hasTime 
Mô tả thời gian diễn ra các sự 

kiện được tổ chức  

Festival 

Expo 

Exhibition 

hasName, hasTime, 

hasDescription, 

hasAdress 

Lớp con của lớp Event, cho 

nên kế thừa các thuộc tính của 

lớp Event và bổ sung thuộc 

tính như: hasName, 

hasDescription, hasAdress 

Service hasName 
Mô tả địa điểm của các dịch vụ 

ăn, uống; nơi ở; nơi nghỉ 

FoodAndDrink 

Accommodation 

Shopping 

hasName, 

hasDescription 

Thuộc tính hasDescription để 

tả các địa điểm ăn, uống; ở; 

mua sắm và kế thừa hasName 

của lớp Service 

Bar 

Cafe 

Pub 

Club 

Restaurant 

hasName, 

hasDescription, 

hasPhone, hasAdress 

Các thuộc tính: hasPhone, 

hasAdress mô tả số điện thoại, 

số fax và địa chỉ của các quán 

hoặc nhà hàng và kế thừa thuộc 

tính lớp Service, 

FoodAndDrink 

Hotel 

hasName, 

hasDescription, 

hasPhone, hasFax, 

hasAdress, hasStandard 

Lớp Hotel thừa kế thuộc tính 

lớp Accommodation, Service 

và thêm: hasPhone, hasFax, 

hasAdress, hasStandard mô tả 

khách sạn tiêu chuẩn mấy sao 

Motel 

hasName, 

hasDescription, 

hasPhone, hasFax, 

hasAdress 

Kế thừa thuộc tính của lớp 

Accommodation, Service và bổ 

sung như: hasPhone, hasFax, 

hasAdress 

Market 

Supermaket 

hasName, 

hasDescription, 

hasPhone, hasFax, 

hasAdress 

Lớp Market và Supermarket 

bao gồm thuộc tính hasPhone, 

hasFax, hasAdress và kế thừa 

các lớp Service và Shopping 
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f.  Xác định mối quan hệ các lớp và mô tả thuộc tính  

Mô tả mối quan hệ của các lớp trong Ontology 

g.  Xây dựng các thực thể  

Ontology đã xây dựng được 34 lớp, 63 thực thể và được mã hóa 

bằng Protégé và lưu trữ file Mekongdeltatourism.owl. Để sử dụng 

ontology được khai báo như sau: 

http://www.semanticweb.org/ontologies/2012/11/Ontology1355

038645115.owl.  

3.4. XÂY D NG ỨNG DỤNG TRA CỨU 

3.4.1. Tra cứu thông tin 

3.4.2. Duyệt thông tin 

3.4.3. Hiển thị thông tin chi tiết 

3.4.4. Sử dụng thư viện OwlDotNetApi 

Sử dụng thư viện OwlDotNetApi: using OwlDotNetApi; 

Để C# đọc được file Ontology thực hiện như sau: 

static readonly IOwlParser  parser = new OwlXmlParser(); 

static readonly IOwlGraph  graph =                       

parser.ParserOwl(“D:\\Caohoc_Dinh\\Mekongdeltatourism.owl”) 
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3.5. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHI M 

3.5.1. Về giao diện của chương trình 

3.5.2. Thực hiện tra cứu thông tin 

Tra cứu với từ khóa là một điểm đến du lịch “Sóc Trăng” hệ 

thống sẽ liệt kê ra tất cả các điểm đến du lịch ở tỉnh Sóc Trăng. 

Hình 3.5. Hiển thị k t quả tra cứu điểm đ n du lịch 

Tìm kiếm từ khóa bất kỳ là “Chợ” thì hệ thống sẽ liệt kê tất các 

thực thể có chứa từ khóa này và hiển thị kết quả ra màn hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Hiển thị k t quả tra cứu với từ khóa bất kỳ 
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3.5.3. Đánh giá kết quả đạt được của hệ thống 

Qua so sánh kết quả đạt được của hai trang web 

http://dulichsoctrang.org và http://mdta.com.vn thì việc tìm kiếm 

theo hướng truyền thống chưa đáp ứng đối với du khách trong và 

ngoài nước, thông tin nằm rải rác, chưa tập trung dẫn đến chất lượng 

thông tin tìm kiếm được chưa cao, chưa đạt được kết quả mong 

muốn. 

Vì vậy, hệ thống tra cứu thông tin du lịch ĐBSCL ứng dụng 

công nghệ Semantic Web đã đạt được kết quả mong đợi trong việc 

tra cứu thông tin và đáp ứng được yêu cầu đặt ra của ngành Du lịch 

trong việc tìm kiếm thông tin và trả về kết quả tìm kiếm theo ngữ 

nghĩa. Khả năng cung cấp thêm thông tin, gợi ý các thông tin liên 

quan nhờ hiểu các mối liên hệ giữa các khái niệm là khả năng vượt 

trội tìm kiếm trên Semantic Web mà các công cụ tìm kiếm truyền 

thống chưa thể đáp ứng được. Cho nên công nghệ Semantic Web sẽ 

chiếm ưu thế trong việc xây dựng các công cụ tìm kiếm trong tương 

lai. 

TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 

Ở chương này nêu được yêu cầu đặt ra của ứng dụng từ đó phân 

tích thiết kế hệ thống và xây dựng các lớp, các thực thể và mối quan 

hệ trong ontology cho miền du lịch ở ĐBSCL, xây dựng các module 

phục vụ cho việc tra cứu, sau đó xây dựng ứng dụng minh họa và 

đánh giá, so sánh kết quả đạt được của ứng dụng tra cứu so với các 

ứng dụng thực tế đã triển khai. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu công nghệ Semantic Web và tìm hiểu các vấn 

đề có liên quan đến du lịch ĐBSCL. Từ đó, xây dựng được hệ thống 

tra cứu thông tin về du lịch tại ĐBSCL nhằm đạt được những yêu 

cầu cho người sử dụng trong việc tra cứu các thông tin du lịch một 

cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác về mặt ngữ nghĩa. Từ đó, có 

thể đánh giá được kết quả đạt được trong luận văn như mục tiêu 

chính đặt ra ban đầu như sau: 

Về lý thuyết, luận văn đã nghiên cứu trình bày những vấn đề cơ 

bản về công nghệ Semantic Web, trong đó tập trung nghiên cứu 

RDF, RDFS, Ontology và phương pháp xây dựng Ontology. Dựa 

vào cơ sở lý thuyết để xây dựng tập từ vựng cơ bản Ontology về các 

địa danh và loại hình du lịch cũng như các địa điểm tham quan du 

lịch tại ĐBSCL bằng chương trình Protégé. 

Về ứng dụng minh họa, với mục đích là làm rõ thêm phần lý 

thuyết đã nghiên cứu, trong luận văn đã xây dựng được ứng dụng 

minh họa hỗ trợ trong việc tra cứu thông tin du lịch ĐBSCL. Các 

công cụ hỗ trợ trong việc xây dựng ứng dụng như Protégé, 

OwlDotNetApi và ngôn ngữ truy vấn SPARQL, nhằm đáp ứng yêu 

cầu tra cứu của người sử dụng muốn tìm hiểu các địa danh, loại hình 

và địa điểm du lịch ở ĐBSCL một cách dễ dàng, tiện lợi trong việc 

tìm kiếm chính xác hơn về mặt ngữ nghĩa, hoặc các tài nguyên có 

liên quan mà người dùng cần tra cứu. Ngoài ra, hệ thống có thể phục 

vụ  trong công tác nghiên cứu, cũng như muốn tìm hiểu về đời sống 

văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, các di tích lịch sử, 

các lễ hội truyền thống của các dân tộc trong Vùng nhất là người dân 

tộc Khmer. Từ đó, có thể tích hợp vào trang web của Hiệp hội du 

lịch tỉnh Sóc Trăng hoặc trang web Hiệp hội du lịch ĐBSCL để 

quảng bá hình ảnh du lịch cho du khách trong nước và nước ngoài 
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góp phần làm gia tăng du khách đến tham quan du lịch tại ĐBSCL 

ngày một nhiều hơn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong luận văn còn một số 

hạn chế chưa xây dựng được module cập nhật tự động nội dung của 

Ontology mà phải thông qua chương trình Protégé. Giao diện chương 

trình chưa thật sự thu hút, bố cục chưa chặt chẽ. Ngoài ra, cũng chưa 

nghiên cứu để tích hợp kỹ thuật, công nghệ tìm kiếm của Google vào 

trong Semantic Web làm tăng khả năng tra cứu thông tin về mặt thời 

gian, cũng như kết quả tìm kiếm được chính xác hơn nữa. 

2. KIẾN NGHỊ 

Cần bổ sung và làm giàu ontology về lĩnh vực du lịch của cả 

nước không chỉ đơn thuần ở trong khu vực ĐBSCL. Hoàn thiện và 

đề xuất một công cụ tìm kiếm nâng cao dựa trên Semantic Web để 

tra cứu một cách chính xác và nhanh nhất về mặt ngữ nghĩa. 

Phát triển ứng dụng với chức năng bổ sung và cập nhật thông tin 

cho Ontology một cách tự động. Xây dựng thêm nhiều tập luật cũng 

như suy luận mới trong Ontology đáp ứng yêu cầu suy diễn. 

Song song đó, có thể tích hợp ứng dụng của công nghệ GIS 

(Geographic Information System) vào tra cứu thông tin du lịch ở 

ĐBSCL nhằm tăng sức hấp dẫn để thu hút khách du trong và ngoài 

nước đến tham quan vùng sông nước Cửu Long ngày một tăng lên 

trong những năm tiếp theo, để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội 

trong Vùng. Cũng như tính cạnh tranh của các loại hình du lịch của 

từng địa phương được phát triển hơn, tạo nên những nét đặc thù 

riêng, sức hấp dẫn đối với du khách nhất là khách quốc tế.  


