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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Địa điểm du lịch là một nơi chốn cụ thể có thể là di tích lịch sử 
hoặc cảnh đẹp nổi tiếng mà nhiều người muốn đến chiêm ngưỡng. 
Tại thành phố Đà Nẵng có rất nhiều địa điểm du lịch như là:  núi Bà 
Nà, suối Mơ, làng đá mỹ nghệ Non Nước, Ngũ Hành Sơn, bãi biển 
Phạm Văn Đồng … Với lợi thế và tiềm năng sẵn có, Đà Nẵng đang 
có những cơ hội lớn để phát triển nhanh, mạnh và bền vững "ngành 
công nghiệp không khói". Hiện nay, Đà Nẵng không ngừng đầu từ và 
phát triển tiềm năng du lịch. Đề tài thực hiện khảo sát ý kiến đánh 
giá các địa điểm du lịch tại Đà Nẵng mà cụ thể là núi Bà Nà có thể 
phần nào đưa ra đánh giá khách quan về dịch vụ du lịch tại núi Bà 
Nà. Qua đó thu thập được các ý kiến đánh giá, tìm hiểu được những 
gì tốt và chưa tốt trong công tác phát triển dịch vụ du lịch, góp phần 
cải thiện chất lượng dịch vụ đưa du lịch Đà Nẵng ngày càng phát 
triển mạnh mẽ. 

Như chúng ta đã biết, hầu hết các thông tin được trao đổi hiện 
nay nằm dưới dạng tài liệu văn bản. Các thông tin đó có thể là các 
bài báo, các tài liệu kinh doanh, các thông tin kinh tế, các bài nghiên 
cứu khoa học. Dù áp dụng Cơ sở dữ liệu vào trong hoạt động của tổ 
chức là rất phổ biến và đem lại nhiều lợi ích khi lưu trữ và xử lý, 
nhưng ta không thể quên được rằng có rất nhiều dạng thông tin khác 
được lưu trữ dưới dạng văn bản. Thậm chí ngay cả trong các thông 
tin được lưu trong các cơ sở dữ liệu, phần lớn trong số chúng cũng 
được tổ chức dưới dạng văn bản. Hiện nay, các tổ chức đã áp dụng 
công nghệ thông tin vào quản lý hệ thống công văn giấy tờ, ví dụ các 
hệ thống sử dụng Lotus Node. Tuy nhiên đó chỉ thực sự là cách quản 
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lý luồng dữ liệu văn bản, cung cấp các công cụ kho chứa, còn dữ liệu 
vẫn thực sự nằm dưới dạng văn bản. Chúng ta chưa có các giải thuật 
phân loại, tìm kiếm tài liệu, các công cụ trích lọc thông tin nhằm mục 
đích thống kê, phát hiện tri thức, ra quyết định trực tiếp trên các 
nguồn dữ liệu kiểu này. 

Với thực tế đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể khai 
thác được những thông tin hữu ích từ các nguồn tài liệu văn bản nói 
chung. Các nguồn dữ liệu này phải được xử lý như thế nào để người 
dùng có thể có những công cụ tự động hoá trợ giúp trong việc phát 
hiện tri thức và khai thác thông tin. Rõ ràng, chúng ta phải hiểu rõ 
bản chất của dữ liệu văn bản, hiểu rõ các đặc trưng của các dữ liệu 
loại này để có thể có được những phương pháp luận cần thiết. 

Việc khai thác thông tin từ các nguồn dữ liệu văn bản trong các 
tổ chức Việt Nam chắc chắn phải dựa vào những kết quả nghiên cứu 
về văn bản nói chung, về dữ liệu văn bản và các kỹ thuật xử lý đã 
được phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, những văn bản tiếng Việt lại 
có những đặc trưng riêng của nó. Ta có thể nhận thấy được ngay sự 
khác biệt về mặt kí pháp, cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt trong các 
văn bản so với các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới như tiếng Anh, 
tiếng Pháp. Vậy thì những đặc trưng này ảnh hưởng thế nào đến các 
kỹ thuật khai phá dữ liệu văn bản, ta cần phải có những kỹ thuật mới 
nào để có thể tận dụng được những ưu thế của tiếng Việt cũng như 
giải quyết được những phức tạp trong tiếng Việt. 

Để trả lời được những câu hỏi này, đồ án sẽ đi từ những bước 
nghiên cứu về Khai phá dữ liệu văn bản, tìm hiểu những đặc trưng 
của tiếng Việt, từ đó đề ra phương hướng giúp giải quyết bài toán 
phân loại văn bản tiếng Việt phức tạp ở các nghiên cứu cao hơn. 
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Mạng xã hội trong những năm gần đây đang phát triển cực kỳ 
mạnh mẽ. Theo một số liệu thống kê chưa chính thức, tính tới tháng 
1-2012 Việt Nam đang có gần 3,8 triệu tài khoản Facebook, đứng 
thứ 40 trên thế giới. Mạng xã hội giúp người dùng có thể dễ dàng nói 
chuyện, cập nhật, chia sẻ, trao đổi thông tin, hình ảnh... một cách 
nhanh chóng, trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống 
thường nhật của hàng trăm triệu người dân trên toàn thế giới. Vì thế 
tôi quyết định sử dụng mạng xã hội để thực hiện khai thác dữ liệu. 
Chúng tôi trong nhóm hướng dẫn của TS. Huỳnh Công Pháp đã cùng 
thực hiện nghiên cứu về đề tài khai phá dữ liệu mạng xã hội, và sử 
dụng dữ liệu đó để phân loại ý kiến đánh giá. Trong đó, bạn Trần Thị 
Ái Quỳnh đã thực hiện việc khai phá thu thập dữ liệu từ các mạng xã 
hội, anh Nguyễn Hải Minh thực hiện phân tích ý kiến khách hàng về 
sản phẩm điện tử, còn tôi sẽ thực hiện phân tích ý kiến đánh giá về 
địa danh du lịch tại thành phố Đà Nẵng. 

Vì vậy, tôi xây dựng đề tài “Khai phá dữ liệu từ các mạng xã hội 
để khảo sát ý kiến đánh giá các địa điểm du lịch tại Đà Nẵng” . 
2. Mục tiêu nghiên cứu  

Trên cơ sở lý thuyết về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích từ 
vựng trong đoạn văn bản tiếng Việt, bước đầu xây dựng ứng dụng 
demo có thể phân tích ý kiến đánh giá từ một đoạn văn bản. Dữ liệu 
đầu vào của chương trình được khai thác từ các trang mạng xã hội 
như Facebook, Twitter. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn thực hiện dựa trên dữ liệu khai thác từ mạng xã hội 
Facebook, Twitter. Và sử dụng dữ liệu đó để phân tích. Do thời gian 
có hạn nên trong luận văn chỉ nghiên cứu về phương pháp phân loại 
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văn bản SVM. Ưu nhược điểm của phương pháp SVM và sử dụng 
thuật toán SVM để xây dựng một ứng dụng demo. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp tài liệu: 
 Tìm hiểu phương pháp khai thác dữ liệu từ mạng xã hội. 
 Tìm hiểu các phương pháp nhận dạng và phân loại văn bản, 
chủ yếu là phương pháp Máy học véc tơ hỗ trợ (SVM). 
 Tìm hiểu các phương pháp so sánh văn bản tương đồng. 
 Phương pháp thực nghiệm: 
 Tiến hành phân tích và xây dựng ứng dựng mô phỏng cho lý 
thuyết nghiên cứu. 
 Phân tích văn bản đã khai thác được từ mạng xã hội để xem 
văn bản đó là mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Khai thác được những thông tin hữu ích từ các nguồn tài liệu 

văn bản nói chung. Xây dựng công cụ có thể tự động hoá trợ giúp 
trong việc phát hiện tri thức và khai thác thông tin. 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống có thể đánh giá được các mẫu 
văn bản từ các trang mạng xã hội. Từ đó có thể thực hiện các cuộc 
khảo sát về các địa điểm du lịch và đánh giá được khách quan hơn. 
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CHƯƠNG I 
TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP  

KHAI PHÁ DỮ LIỆU 
1.1. KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ QUÁ TRÌNH KHAI PHÁ DỮ 
LIỆU 

1.1.1. Khai phá dữ liệu là gì? 
Về cơ bản, khai phá dữ liệu là xử lý dữ liệu và nhận biết các 

mẫu và các xu hướng trong thông tin đó để bạn có thể quyết định 
hoặc đánh giá. Các nguyên tắc khai phá dữ liệu đã được dùng nhiều 
năm, nhưng với sự ra đời của big data (dữ liệu lớn), nó lại càng phổ 
biến hơn. 

Big data gây ra một sự bùng nổ về sử dụng nhiều kỹ thuật khai 
phá dữ liệu hơn, một phần vì kích thước thông tin lớn hơn rất nhiều 
và vì thông tin có xu hướng đa dạng và mở rộng hơn về chính bản 
chất và nội dung của nó. 

Khai phá dữ liệu là một lĩnh vực khoa học mới xuất hiện, nhằm  
tự  động hóa khai thác những thông tin, tri thức hữu ích, tiềm ẩn 
trong các CSDL cho các tổ chức, doanh nghiệp,... từ đó thúc đẩy khả 
năng sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp 
này. Các kết quả nghiên cứu cùng với những ứng dụng thành công 
trong khai phá dữ liệu, khám phá tri thức cho thấy khai phá dữ liệu là 
một lĩnh vực khoa học tiềm năng, mang  lại nhiều  lợi  ích, đồng thời 
có ưu thế hơn hẳn so với các công cụ phân tích dữ liệu truyền thống. 
Hiện nay, khai phá dữ liệu được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực 
như: Phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định, điều trị y học, tin-sinh 
học, thương mại, tài chính, bảo hiểm, text mining, web mining... 
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Hình 1.1 – Quy trình phát hiện tri thức 

1.1.2. Quá trình khai phá dữ liệu 
Quá trình khám phá tri thức có thể phân thành các công đoạn 

sau: 
 Trích lọc dữ liệu:  Là bước tuyển chọn những tập dữ liệu cần 

được khai phá từ các tập dữ liệu lớn (databases, data warehouses, 
data repositories) ban đầu theo một số tiêu chí nhất định. 

 Tiền xử lý dữ liệu:  Là bước làm sạch dữ liệu (xử lý dữ liệu 
không đầy đủ, dữ liệu nhiễu, dữ liệu không nhất quán), tổng hợp dữ 
liệu (nén, nhóm dữ liệu, tính tổng, xâydựng các histograms, lấy 
mẫu,…), rời rạc hóa dữ liệu (rời rạc hóa dựa vào histograms, 

Hình thành và định 
nghĩa bài toán 

Thu thập và tiền 
xử lý dữ  liệu 

Khai phá dữ liệu, 
rút ra các tri thức 

Phân tích và kiểm 
tra kết quả 

Phân tích và kiểm 
tra kết quả 
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entropy, phân khoảng,...). Sau bước tiền sử lý này, dữ liệu sẽ nhất 
quán, đầy đủ, được rút gọn và rời rạc hóa. 

 Biến đổi dữ liệu: Là bước chuẩn hóa và làm mịn dữ liệu để 
đưa dữ liệu về dạng thuận lợi nhất nhằm phục vụ việc áp dụng các kỹ 
thuật khai phá ở bước sau. 

 Khai phá dữ liệu: Là bước áp dụng những kỹ thuật phân tích 
(phần nhiều là các kỹ thuật học máy) nhằm khai thác dữ liệu, trích 
lọc những mẫu tin (information patterns), những mối quan hệ đặc 
biệt trong dữ liệu. Đây được xem là bước quan trọng và tiêu tốn thời 
gian nhất của toàn bộ quá trình KDD. 

 Đánh giá và biểu diễn tri thức: Những mẫu thông  tin và mối 
quan hệ trong dữ  liệu đã được phát hiện ở bước khai phá dữ  liệu 
được chuyển sang và biểu diễn ở dạng gần gũi với người sử dụng 
như đồ thị, cây, bảng biểu,  luật,... Đồng thời bước này cũng đánh giá 
những tri thức khai phá được theo những tiêu chí nhất định. 
1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT KHAI PHÁ, XỬ LÝ 
DỮ LIỆU 

1.2.1. Các kĩ thuật khai phá dữ liệu 
Đứng trên quan điểm của học máy, thì các kỹ thuật trong 

KPDL, bao gồm: 
 Học có giám sát  
 Học không có giám sát  
 Học nửa giám sát  
Nếu căn cứ vào lớp các bài toán cần giải quyết, thì KPDL bao 

gồm các kỹ thuật áp dụng sau: 
 Phân lớp và dự đoán (classification and prediction) 
 Phân cụm (clustering/segmentation) 
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 Luật kết hợp (association rules)  
 Phân tích hồi quy (regression analysis) 
 Phân tích các mẫu theo thời gian (sequential/temporal 

patterns)  
 Mô tả khái niệm (concept description and summarization) 
1.2.2. Các phương pháp chính trong khai phá dữ liệu 
- Phân lớp và dự đoán: 

Xếp một đối tượng vào một trong những lớp đã biết. Ví dụ: 
phân lớp vùng địa lý theo dữ liệu thời tiết. Đối với hướng tiếp cận 
này thường áp dụng một số kỹ thuật như học máy (Machine 
learning), cây quyết định (Decision tree), mạng nơron nhân tạo 
(Neural network). Với hướng này, người ta còn gọi là học có giám 
sát (Supervised learning). 

- Phân cụm và phân đoạn: 
Sắp xếp các đối tượng theo từng cụm. Các đối tượng được gom 

cụm sao cho mức độ tương tự giữa các đối tượng trong cùng một 
cụm là lớn nhất và mức độ tương tự giữa các đối tượng nằm trong 
các cụm khác nhau là nhỏ nhất. Lớp bài toán phân cụm còn được gọi 
là học không giám sát. 

- Luật kết hợp: 
Luật kết hợp là dạng luật biểu diễn tri thức ở dạng khá đơn giản. 

Mục tiêu của phương pháp này là phát hiện và đưa ra các mối liên hệ 
giữa các giá trị dữ liệu trong CSDL. Mẫu đầu của giải thuật KPDL là 
tập luật kết hợp tìm được. 

- Khai phá chuỗi theo thời gian: 
Cũng tương tự như KPDL bằng luật kết hợp nhưng có thêm tính 

thứ tự và tính thời gian. Hướng tiếp cận này được ứng dụng nhiều 
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trong lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán bởi vì chúng có 
tính dự báo cao. 

- Mô tả khái niệm và tổng hợp hóa: 
Liên quan đến các phương pháp tìm kiếm một mô tả cho một 

tập con dữ liệu. Các kỹ thuật toán tắt thường được áp dụng cho các 
phân tích dữ liệu tương tác có tính thăm dò và tạo báo cáo tự động. 

1.2.3. Các ứng dụng của khai phá dữ liệu 
Khai phá dữ liệu tuy là một lĩnh vực mới nhưng đã thu hút được 

sự quan thâm của rất nhiều nhà nghiên cứu, nhờ có những ứng dụng 
trong thực tiễn, các ứng dụng điển hình có thể liệt kê như sau: 

- Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. 
- Điều trị trong y học: mối liên hệ giữa triệu chứng, chuẩn 

đoán và phương pháp điều trị. 
- Phân lớp văn bản, tóm tắt văn bản và phân lớp các trang 

web. 
- Tin sinh học: tìm kiếm, đối sánh các hệ gen và thông tin di 

truyền, mối liên hệ giữa một số hệ gen và một số bệnh  
di truyền. 

- Nhận dạng. 
- Tài chính và thị trường chứng khoán: phân tích  tình hình tài 

chính và dự đoán giá cổ phiếu. 
- Bảo hiểm. 
- Giáo dục. 
1.2.4. Các phương pháp phân loại văn bản 

a. Support vector Machine (SVM) 
b. K–Nearest Neighbor (kNN) 
c. Naïve Bayes (NB) 
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d. Neural Network (NNet) 
e. Linear Least Square Fit (LLSF) 
f. Centroid- based vector 

1.2.5. Các phương pháp tách từ tiếng Việt 
a. Phương pháp Maximum Matching:  forward/backward 
Phương pháp khớp tối đa (Maximum Matching) còn gọi là Left 

Right Maximum Matching (LRMM). Theo phương pháp này, ta sẽ 
duyệt một ngữ hoặc câu từ trái sang phải và chọn từ có nhiều âm tiết 
nhất có mặt trong từ điển, rồi cứ thể tiếp tục cho từ kế tiếp cho đến 
hết câu. Thuật toán được trình bày trong [14]. 

b. Phương pháp giải thuật học cải biến (Transformation-
based Learning, TBL) 

Đây là cách tiếp cận dựa trên ngữ liệu đã đánh dấu. Theo cách 
tiếp cận này, để huấn luyện cho máy tính biết cách nhận diện ranh 
giới từ tiếng Việt, ta có thể cho máy “học” trên ngữ liệu hàng vạn 
câu tiếng Việt đã được đánh dấu ranh giới từ đúng. 

c. Mô hình tách từ bằng WFST và mạng Neural   
Mô hình mạng chuyển dịch trạng thái hữu hạn có trọng số 

WFST (Weighted finit–state Transducer) đã được [15] áp dụng để 
tách từ tiếng Trung Quốc. Ý tưởng cơ bản là áp dụng WFST kết hợp 
với trọng số là xác suất xuất hiện của mỗi từ trong ngữ liệu. Dùng 
WFST để duyệt qua câu cần xét. Cách duyệt có trọng số lớn nhất sẽ 
là cách tách từ được chọn. 

d. Phương pháp quy hoạch động  
Phương pháp quy hoạch động [20] chỉ sử dụng tập ngữ liệu thô 

để lấy thông tin về tần số thống kê của từ, làm tăng độ tin cậy cho 
việc tính toán. 
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e. Phương pháp tách từ tiếng Việt dựa trên thống kê từ 
Internet và thuật toán di truyền  

Phương pháp IGATEC do H.Nguyễn et al (2005) [17] giới thiệu 
việc tách từ với mục đích phân loại văn bản mà không cần dùng đến 
một từ điển hay tập huấn luyện nào. Trong hướng tiếp cận này, tác 
giả kết hợp giữa thuật toán di truyền (Genetics Algorithm - GA) với 
dữ liệu thống kê được trích xuất từ Internet tiến hoá một quần thể 
gồm các cá thể là các khả năng tách từ trong câu. 
1.3. CÁC CÔNG TRÌNH KHAI PHÁ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐÃ 
ĐƯỢC PHÁT TRIỂN 

 Khai phá dữ liệu website bằng kĩ thuật phân cụm 
 Lựa chọn thuộc tính trong khai phá dữ liệu 
 Nghiên cứu ứng dụng tập phổ biến và luật kết hợp vào bài 

toán phân loại văn bản Tiếng Việt có xem xét ngữ nghĩa 
 Phân loại văn bản Tiếng Việt với bộ vector hỗ trợ SVM 
 Phương pháp luật kết hợp và ứng dụng 
 Ứng dụng khai phá dữ liệu để tư vấn học tập 
 Nghiên cứu ứng dụng phân lớp dữ liệu trong quản lý khách 

hàng trên mạng 
 Dự báo bùng nổ sự kiện trong mạng xã hội 

1.4. KẾT LUẬN 
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CHƯƠNG 2 
PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN 

VÀ PHÂN LOẠI 
2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN 

2.1.1. Phương pháp khảo sát thủ công 
Điều tra khảo sát có thể chia thành hai loại lớn: Bảng hỏi và 

Phỏng vấn. Bảng hỏi thường là danh sách các câu hỏi trên giấy, 
người tham gia điều tra sẽ điền. Phỏng vấn được điền bởi người 
phỏng vấn dựa trên thông tin cung cấp từ người tham gia phỏng vấn. 

a. Bảng hỏi 
 Khảo sát qua Email, Mạng xã hội 

Một dạng bảng hỏi là phiếu khảo sát được gửi qua email, hoặc 
đăng câu hỏi khảo sát trên mạng xã hội.  

Phương pháp này có rất nhiều điểm mạnh: Chi phí thấp, người 
tham gia nhiều, không phụ thuộc thời gian… 

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số điểm yếu: Tỷ lệ 
phản hồi thường thấp, không thể đưa nhiều thông tin chi tiết dưới 
dạng viết. 

 Phiếu thăm dò có giám sát 
Một nhóm những người tham gia được tập trung lại và được yêu 

cầu trả lời một bộ câu hỏi. Thông thường, để thuận tiện, việc thực 
hiện bảng hỏi được thực hiện theo từng nhóm. 

b. Phỏng vấn 
Phỏng vấn là một hình thức nghiên cứu có tính chất cá nhân hơn 

nhiều so với bảng hỏi. Trong phỏng vấn cá nhân, người phỏng vấn 
làm việc trực tiếp với người được phỏng vấn. Không giống như 
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phiếu điều tra gửi qua email, người phỏng vấn sẽ có cơ hội được đặt 
những câu hỏi tiếp theo. 

2.1.2. Phương pháp khảo sát tự động. Hệ thống S4-TS01 
2.1.3. Một số các đề tài khảo sát ý kiến đánh giá 

a. Đề tài Khảo sát thư viện trường THCS Trần Cao Vân 
[18] 

b. Đề tài Khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ 
thẻ quốc tế của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín [9] 

c. Khảo sát chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công Ty 
TNHH Co.opMart Cống Quỳnh Quận 1, TP.Hồ Chí Minh [8] 

d. Một số các dự án thực hiện lấy ý kiến người dùng khác: 
 Phát hiện cộng đồng sử dụng thuật toán CONGA và khai 

phá quan điểm cộng đồng [7]: Công trình đã trình bày cách phát hiện 
cộng đồng dựa trên thuật toán CONGA do Steve Grogery đề xuất 
năm 2007 và sử dụng kỹ thuật học máy xác suất Naïve Bayes để 
phân lớp quan điểm cộng đồng . 

 Khai phá quan điểm trên dữ liệu TwiTter [6]: đây là công 
trình khai phá dữ liệu từ trang mạng xã hội nổi tiếng Twister lấy về 
tất cả các tweets thể hiện quan điểm của người sử dụng về một sự 
vật, hiện tượng, hay sự kiện nào đó. Từ đó dùng kĩ thuật phân lớp 
theo tiếp cận học máy để phân lớp quan điểm của người dùng theo 
theo 2 bộ phân lớp tweet đó là negative-positive và negative-neutral-
positive. 

 Nghiên cứu của J.Bollen về Dự báo thị trường chứng khoán 
dựa trên Twitter [15]: Công trình này đã nêu và giải quyết bài toán 
dự báo thị trường chứng khoán dựa trên các thông tin mà người dùng 
để lại trên Tweeter, dùng kĩ thuật khai phá dữ liệu để lấy tất cả các 
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thông tin này sau đó dùng phương pháp phân loại vân bản SVM kết 
hợp với kNN để phân tích cảm xúc của người dùng từ đó đưa ra 
những dự đoán về giá chứng khoán trên thị trường. 
2.2. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 
2.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

Dựa vào mạng xã hội doanh nghiệp có thể truy cập, quản lý và 
tận dụng nhiều công cụ như diễn đàn thảo luận, chat nội bộ và các 
công cụ khác để tạo lập nội dung tin cậy, hiểu được thị hiếu, quan 
điểm, xu hướng của khách du lịch, đồng thời quản lý hình ảnh 
thương hiệu hiệu quả trên môi trường trực tuyến, đánh giá hiệu quả 
của các hoạt động tiếp thị theo thời gian thực, lựa chọn được những 
phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả nhất về mặt chi phí. Như 
vậy, phương pháp chúng ta sử dụng là dựa vào mạng xã hội để thực 
hiện khảo sát lấy ý kiến. 
2.4. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI  
VĂN BẢN 

2.4.1. Phương pháp phân loại văn bản sử dụng thuật toán 
SVM 

a. Thuật toán SVM 
Thuật toán máy vector hỗ trợ (Support Vector Machines - SVM) 

được Corters và Vapnik giới thiệu vào năm 1995 [35]. SVM rất hiệu 
quả để giải quyết các bài toán với dữ liệu có số chiều lớn như các 
vector biểu diễn văn bản. Thuật toán SVM ban đầu chỉ được thiết kế 
để giải quyết bài toán phân lớp nhị phân tức là số lớp hạn chế là hai 
lớp. Hiện nay, SVM được đánh giá là bộ phân lớp chính xác nhất cho 
bài toán phân lớp văn bản, bởi vì đó là bộ phân lớp tốc độ rất nhanh 
và hiệu quả đối với bài toán phân lớp văn bản. 
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Cho tập dữ liệu học D = {(xi,yi),i=1,…,n} với xi ∈ Rm và yi ∈ {-
1,1} là một số nguyên xác định xi là dữ liệu dương hay âm. Một tài 
liệu xi được gọi là dữ liệu dương nếu nó thuộc lớp ci; xi được gọi là 
dữ liệu âm nếu nó không thuộc lớp ci. Bộ phân lớp tuyến tính được 
xác định bằng siêu phẳng: 

 {x: f(x)=wT + w0 = 0} (2.1) 
Trong đó w ∈ Rm và w0 ∈ R đóng vai trò là tham số của mô 

hình. Hàm phân lớp nhị phân h : Rm  {0,1} có thể thu được bằng 
cách xác định dấu của f(x): 

   
 (2.2) 

 
b. Huấn luyện SVM 

Huấn luyện SVM là việc giải bài toán quy hoạch toàn phương 
SVM. Các phương pháp số giải bài toán quy hoạch này yêu cầu phải 
lưu trữ một ma trận có kích thước bằng bình phương của số lượng 
mẫu huấn luyện. Trong những bài toán thực tế, điều này là không 
khả thi vì thông thường kích thước của tập dữ liệu huấn luyện 
thường rất lớn (có thể  lên  tới hàng chục nghìn mẫu). Những thuật 
toán này dựa trên việc phân rã tập dữ liệu huấn luyện thành những 
nhóm dữ liệu. Điều đó có nghĩa là bài toán quy hoạch toàn phương 
với kích thước nhỏ hơn. Sau đó, những thuật toán này kiểm tra các 
điều kiện KKT (Karush-Kuhn- Tucker) để xác định phương án tối 
ưu. 

Một số thuật toán huấn luyện dựa vào tính chất: Nếu trong tập 
dữ liệu huấn luyện của bài toán quy hoạch toàn phương con cần giải 
ở mỗi bước có ít nhất một mẫu vi phạm các điều kiện KKT, thì sau 

 
1 ( ) 0

0

if f x
h x

else
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khi giải bài toán náy, hàm mục tiêu sẽ tăng. Như vậy, một chuỗi các 
bài toán quy hoạch toàn phương con với ít nhất một mẫu vi phạm các 
điều kiện KKT được đảm bảo hội tụ đến một phương án tối ưu. Do 
đó, ta có thể duy trì một tập dữ liệu làm việc đủ lớn có kích thước cố 
định và tại mỗi bước huấn luyện, ta loại bỏ và thêm vào cùng một số 
lượng mẫu. 

2.4.2. So sánh các phương pháp phân loại văn bản 
Các thuật toán phân loại trên từ thuật toán phân loại 2 lớp 

(SVM) đến các thuật toán phân loại đa lớp (kNN) đều có điểm chung 
là yêu cầu văn bản phải được biểu diễn dưới dạng vector đặc trưng. 
Ngoài ra các thuật toán như kNN, NB, LLSF đều phải sử dụng các 
ước lượng tham số và ngưỡng tối ưu trong khi đó thuật toán SVM có 
thể tự tìm ra các tham số tối ưu này. Trong các phương pháp SVM là 
phương pháp sử dụng không gian vector đặc trưng lớn nhất (hơn 
10000 chiều) trong khi đó chỉ là 2000 đối với NB, 2415 cho kNN và 
LLSF, 1000 cho Nnet [40]. Thời gian huấn luyện cũng khác nhau đối 
với từng phương pháp, Nnet (sử dụng mỗi mạng tương ứng một chủ 
đề) và SVM là hai phương pháp có thời gian huấn luyện lâu nhất 
trong khi đó kNN, NB, LLSF và Centroid là các phương pháp có tốc 
độ (thời gian huấn luyện, phân loại) nhanh và cài đặt dễ dàng. 
2.5. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI 

Có nhiều phương pháp để phân loại các ý kiến của khách hàng 
vào từng nhóm tiêu chí cụ thể, tôi quyết định chọn phương pháp 
phân loại sử dụng máy học vector hỗ trợ SVM để nghiên cứu và xây 
dựng ứng dụng mô tả cho lý thuyết nghiên cứu.  

Đối với tiếng Việt việc ứng dụng các phương pháp này để phân 
loại gặp khá nhiều khó khăn do cấu trúc từ tiếng Việt có đặc điểm 
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riêng. Nếu như tiếng Anh mỗi từ đều có nghĩa thì trong tiếng Việt 
bên cạnh từ đơn còn có từ phức từ ghép do nhiều từ đơn ghép lại mà 
tạo nên nghĩa. Hiện nay phương pháp MMSEG và các cải tiến của nó 
đang được ứng dụng rộng rãi để tách từ tiếng Việt, đây là cách tách 
từ đơn giản nhanh sử dụng thuật toán khớp tối đa (Maximum 
Watching), độ chính xác của phương pháp này phụ thuật vào từ điển. 
Trong đề tài tôi chọn phương pháp MMSEG để tách từ tiếng việt 
trong đó có sử dụng từ điển Tiếng Việt. 

Lý do chọn phương pháp phân loại sử dụng máy học vector hỗ 
trợ SVM để phân loại ý kiên khách hàng: SVM là phương pháp tiếp 
cận phân loại rất hiệu quả, SVM cho hiệu suất cao nhất so với các 
phương pháp khác như kNN, LLSF, Nnet. 

Không gian vector đặc trưng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất 
của phương pháp SVM. Nhưng trong đề tài của chúng ta với tập tiêu 
chí gồm 3 tiêu chí là positive, negative và neutral ta nhận thấy tập từ 
vựng rút ra từ tập dữ liệu huấn luyện là hữu hạn, có kích thước nhỏ 
vì các từ khóa thể hiện quan điểm cảm xúc là hữu hạn. Do đó không 
gian vector đặc trưng sẽ không lớn và thời gian huấn luyện sẽ không 
nhiều, điều này khiến cho hiệu suất của phương pháp SVM là tốt 
hơn. 
2.6. KẾT LUẬN 
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CHƯƠNG 3 
XÂY DỰNG BÀI TOÁN PHÂN LỚP ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỊA 

DANH DU LỊCH BÀ NÀ - ĐÀ NẴNG 
3.1. BÀI TOÁN PHÂN LOẠI Ý KIẾN KHÁCH HÀNG ĐỐI 

VỚI MỘT ĐỊA DANH DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG 
3.1.1. Mô tả bài toán 
Thiên nhiên ưu đãi cho Đà Nẵng nằm giữa vùng kế cận ba di 

sản văn hoá thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ 
Sơn, chính vị trí này đã làm nổi rõ vai trò của thành phố Đà nẵng 
trong khu vực, đó là nơi đón tiếp, phục vụ, trung chuyển khách. 
Không chỉ vậy, Đà Nẵng còn có nhiều danh thắng tuyệt đẹp. 

Đề tài thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá các địa điểm du lịch 
tại Đà Nẵng mà cụ thể là núi Bà Nà có thể phần nào đưa ra đánh giá 
khách quan về dịch vụ du lịch tại núi Bà Nà. Qua đó góp phần đưa 
du lịch Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

Bài toán được xây dựng như sau: 
 - Input: một tập văn bản (text) dữ liệu thông tin về ý kiến 
đánh giá địa danh Bà Nà.  
 - Output: Phân loại từng văn bản vào các lớp tương ứng. 

3.1.2. Đề xuất giải pháp 
a. Giải pháp cho bài toán 

 Thực hiện khai phá dữ liệu, thu thập ý kiến khách du lịch 
thông qua mạng xã hội Facebook, Twittter…về địa danh núi 
 Bà Nà. 

 Xây dựng tập từ huấn luyện tích cực, tiêu cực. 
 Xây dựng từ điển tiếng Việt bao gồm các từ thông dụng, và 

các cụm từ đặc biệt nhằm nhận dạng văn bản đánh giá về địa danh 
du lịch Bà Nà. Dựa vào tập từ điển này thì chương trình mới có thể 
tách được từ và cụm từ có ý nghĩa trong văn bản. 
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 Xây dựng tập từ dừng nhằm loại bỏ các từ không mang ý 
nghĩa phân loại văn bản, như: “ái chà”, “bởi thế”, “bỗng dưng”, “vậy 
là”… 

 Từ mã nguồn mở của thuật toán SVM xây dựng chương trình 
demo phân lớp văn bản. 

b. Mô hình giải pháp 

Hình 3.1 – Mô hình giải pháp cho bài toán phân lớp văn bản 

Tập phân lớp không  
xác định 

Tập phân lớp tích cực Tập phân lớp tiêu cực 

Tổng hợp kết quả 

Mạng xã hội 

Khai phá dữ liệu 

Tập dữ liệu đánh giá địa 
danh du lịch Bà Nà 

Tiền xử lý dữ liệu 

Biểu diễn dưới dạng vectơ  

đặc trưng 

Bộ phân lớp SVM 

Tách từ và loại bỏ từ dừng 
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3.1.3. Khai phá và thu thập dữ liệu 
Dữ liệu đầu vào của chương trình được lấy từ các mạng xã hội. 

Công việc khai phá và thu thập dữ liệu do bạn Trần Thị Ái Quỳnh đã 
thực hiện trong một luận văn khác. Tôi sẽ sử dụng dữ liệu đó để tiến 
hành xử lý phân lớp ý kiến. 

3.1.4. Tiền xử lý dữ liệu 
Module tiền xử lý tách văn bản thành các tập từ đơn (không tách 

các cụm từ). Sau khi tách từ và loại bỏ các từ dừng và một số kí tự 
đặc biệt delim (delim = _@${}()-[]:;,.<>=?*&^%#!|+~/\'\), chương 
trình tính trọng số từ khoá TF.IDF và chương trình đưa mỗi tài liệu 
về dạng vector các từ mục. 

Mỗi văn bản được biểu diễn trên một dòng và dưới dạng vector:  
<lớp> <thuộc tính>:<giá trị thuộc tính> <thuộc tính>:<giá trị 

thuộc tính>…<thuộc tính>:<giá trị thuộc tính> 
Trong đó:  
<lớp>: biểu diễn chủ đề của văn bản.  
<thuộc tính>: là số nguyên dương, tham chiếu đến tập thuộc 

tính được lựa chọn trong quá trình tiền xử lý dữ liệu. Văn bản được 
sắp xếp theo thứ tự tăng dần của <thuộc tính>. 

<giá trị thuộc tính>: biểu diễn độ quan trọng của thuộc tính 
trong tập dữ liệu học. Mỗi giá trị thuộc tính là một số thực, định dạng 
gồm 16 chữ số sau dấu phẩy và được tính theo công thức TFIDF:  

    (3.18)  
3.1.5. Trích xuất tập đặc trưng và biểu diễn TFxIDF 

Trọng số từ là tích của tần suất từ TF và tần suất tài liệu nghịch 
đảo của từ đó và được xác định bằng công thức 
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 IDF = log(N / DF) + 1  (3.19) 
Trong đó: 
N là kích thước của tập tài liệu huấn luyện;  
DF là tần suất tài liệu: là số tài liệu mà một từ xuất hiện trong đó.  
Trọng số TFIDF kết hợp thêm giá trị tần suất tài liệu DF vào 

trọng số TF. Khi một từ xuất hiện trong càng ít tài liệu (tương ứng 
với giá trị DF nhỏ) thì khả năng phân biệt các tài liệu dựa trên từ đó 
càng cao. 

3.1.6. Huấn luyện bộ phân lớp SVM 
Để chương trình có thể phân lớp được dữ liệu, ta cần phải huấn 

luyện để nó có thể xác định được ý kiến nào là positive, ý kiến nào là 
negative. Đối với từng lớp ý kiến ta truyền vào các từ, cụm từ đặc 
trưng cho lớp đó. Chương trình càng học được lượng từ lớn thì khả 
năng phân lớp được dữ liệu càng cao. 

3.1.7. Phân lớp dữ liệu đầu vào 
Khi tiến hành phân lớp 1 đoạn văn bản ta phải tiến hành tách từ, 

lọc tách các từ dừng, các từ vô nghĩa, các ký tự đặc biệt. Sau đó 
chương trình sẽ so sánh nội dung còn lại của văn bản với dữ liệu đã 
được học ở trên để kết luận văn bản thuộc phân lớp nào. 

3.1.8. Cài đặt thử nghiệm 
a. Công cụ 

 Môi trường thực nghiệm: hệ điều hành Windows 7, vi xử lý 
2.53GHz, RAM 2.0GB. 
 Chương trình được viết bằng ngôn ngữ C#, trên môi trường 
Visual Studio Express 2010. 
 Sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server 2008. 

 b. Chức năng hệ thống 
Chương trình có các chức năng chính: 
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 Huấn luyện bộ phân lớp SVM. 
 Tách từ, loại bỏ các từ dừng và các ký tự đặc biệt. 
 Phân loại văn bản. 

3.2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 
Trong thực nghiệm, có 1342 văn bản đã được tập hợp dùng để 

xây dựng máy học và kiểm chứng hiệu quả. Các văn bản được thu 
thập từ các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter. Sau khi tách từ 
và loại bỏ stopword, số từ còn lại là 4275 từ. Sau khi mô hình hóa, 
mỗi văn bản là một vector trọng số các từ, trong đó các trọng số là 
chỉ số TF*IDF như đã trình bày. Như vậy tập ngữ liệu được mô hình 
hóa như là một ma trận chứa TF*IDF của các từ và có kích thước 
4275*1342 phần tử. 

Kết quả bước đầu, chương trình đã phân lớp ý kiến đánh giá của 
văn bản đầu vào khá chính xác dựa trên những dữ liệu đã học được. 

Kết quả sau khi tiến hành phân lớp cho kết quả: 594 ý kiến tích 
cực, 668 ý kiến tiêu cực và 80 ý kiến không xác định. Và sau khi 
kiểm tra với tập dữ liệu đã được gán nhãn bằng tay thì thu được độ 
chính xác như sau: 

Loại văn bản Độ chính xác (%) 
Positive 76,38 
Negative 67,47 
Neutral 80,52 
Tất cả 74.79 

Hình 3.10 – Độ chính xác phân loại trên mỗi lớp 
và trên toàn bộ tập tài liệu kiểm thử 

3.3. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN BÀI TOÁN 
Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết để chương trình hoàn 
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thiện hơn, phải xây dựng tập từ đặc trưng đầy đủ, huấn luyện cho 
máy thêm nhiều tình huống phức tạp thì mới cải thiện được khả năng 
phân lớp của chương trình. Ngoài ra còn phải tạo ra các luật của câu 
như trường hợp trong câu chứa các từ: “nhưng”, “tuy nhiên”, “mà 
vẫn”, “ngược lại”, “vậy mà”… những câu như vậy rõ ràng sẽ có thể 
có 2 vế mang ý nghĩa trái ngược. 

Ngoài ra các trường hợp câu mang nghĩa phủ định ví dụ như 
“không đẹp”, thì dựa theo từ điển chương trình sẽ tách từ thành 
[không][đẹp]. Vì vậy, sự nhập nhằng trong văn bản ảnh hưởng rất 
lớn đến kết quả bài toán. Đó là những điều mà tôi mong muốn có thể 
cải tiến cho chương trình sau này. 

3.4. KẾT LUẬN 
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KẾT LUẬN 
Kết quả đạt được: 
 Kết quả lý thuyết: 
 Tìm hiểu và trình bày lý thuyết về Khai phá dữ liệu 
 Tìm hiểu và trình bày lý thuyết về thuật toán SVM 
 Tìm hiểu các phương pháp tách từ tiếng Việt 
 Kết quả thực nghiệm: 
 Xây dựng ứng dụng demo phân lớp văn bản dựa trên thuật 

toán SVM 
Hạn chế và hướng phát triển: 
 Hạn chế: 
 Mặc dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực nghiên cứu trong thời 

gian làm vừa qua nhưng luận văn vẫn còn những thiếu sót 
 Chưa hiểu sâu về phương pháp phân lớp SVM là phương pháp 

được sử dụng trong luận văn, do độ phức tạp của phương pháp và ít 
có tài liệu tiếng Việt về phương pháp này. 

 Chương trình phân lớp có hiệu quả phân loại còn phụ thuộc 
vào sự phức tạp của ngữ nghĩa, nếu ý kiến có ngữ nghĩa phức tạp thì 
khi áp dụng bài toán phân loại văn bản vào phân loại ý kiến thì hiệu 
quả sẽ không cao. 

 Chương trình chỉ mới phân lớp được theo chủ đề Tích cực và 
Tiêu cực một cách chung chung, chưa có các mức độ cụ thể. 

 Hướng phát triển: 
Trong luận văn này, tôi chỉ mới chọn thực nghiệm phân loại 

đánh giá với thuật toán SVM mà chưa chọn các phương pháp khác. 
Điều này do phần nhiều bởi tính chủ quan và một số hạn chế về sự 
nghiên cứu. Do đó việc mở rộng thực nghiệm phân loại văn bản tiếng 
Việt trên các hướng tiếp cận khác như Naïve Bayes, kNN… sẽ có thể 
đem lại nhiều kết quả cao hơn trong lĩnh vực này. 


