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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo, nhóm tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến việc biểu diễn văn 
bản theo mô hình vec-tơ, sau đó ứng dụng các độ đo để tính khoảng cách giữa hai vec-tơ để biết 
được độ tương đồng của hai văn bản và độ tương đồng của văn bản truy vấn so với tập văn bản 
mẫu. Phương pháp của nhóm tác giả đề xuất là chuyển các văn bản thành các vec-tơ. Mỗi phần 
tử của vectơ là trọng số tương ứng với từ chỉ mục xuất hiện trong văn bản. Việc so sánh mức độ 
giống nhau của hai văn bản được chuyển về tính khoảng cách giữa hai vec-tơ qua các độ đo 
Cosine, Jaccard, Matthanan, Levenshtein. Kết quả cho biết được mức độ giống giữa hai văn bản. 
Nhóm tác giả đã phát triển công cụ phục vụ so sánh hai văn bản hoặc một văn bản với một tập n 
văn bản cho trước. Kết quả đạt được phản ánh đúng mức độ giống nhau của văn bản so với giá 
trị ước lượng của tập văn bản mẫu. 
 

         Từ khóa: Độ tương đồng; Mô hình vec-tơ; So khớp văn bản; Đo khoảng cách vec-tơ; Phát 
hiện sao chép. 

  

Abstract: 
 

In this paper, we first present the research results related to the representation of text in vector 
model, then apply some measurements to calculate the distance between two vectors to define 
the similarity of the two test textual documents and the similarity of the testing text documents 
versus the sample text dataset. Our proposed method is to convert text-based documents into 
vectors. Each element of the vector is the weight corresponding to the index text. Comparison of 
the two texts is shifted to the calculation of the distance between two vectors via the Cosine, 
Jaccard, Matthanan, Levenshtein measures. Consequently, those results denote the similarity 
between the two texts. We have developed a tool for comparing two texts or a abitrary document 
with a given document. The achieved results accurately reflect the similarity of the text versus 
the estimated value of the sample text set.  
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