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Tóm tắt: 
 

Hệ thống truy vấn dữ liệu tùy chọn là hệ thống cho phép người sử dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên 
có thể truy vấn vào các cơ sở dữ liệu được biểu diễn bằng các mô hình khác nhau như cơ sở dữ 
liệu ngữ nghĩa, cơ sở dữ liệu quan hệ… mà không cần biết hình thức, cấu trúc hay nội dung của 
các cơ sở dữ liệu này. Mô hình hệ thống truy vấn dữ liệu tùy chọn dựa trên ngữ nghĩa câu truy 
vấn đã được phát triển , nhưng việc phân tích ngữ nghĩa câu truy vấn vẫn còn nhiều hạn chế. Bài 
báo này trình bày giải pháp xây dựng một ontology phục vụ cho hệ thống truy vấn dữ liệu tùy 
chọn.  Dựa trên ontology này, hệ thống sẽ phân tích ngữ nghĩa của câu truy vấn bằng ngôn ngữ 
tự nhiên và gợi ý câu truy vấn tương ứng với loại cơ sở dữ liệu được lựa chọn. 
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Abstract: 
 

A system of optional data query is a system that allows users by natural language to query the 
databases represented by different models such as semantic databases, relational databases ... 
without knowing their form, structure, or content. Asystem  of optional data query model based 
on the semantics of the query has been developed, but analysis of semantics of the query is still 
limited. This paper presents a measure to construct anontology for the system of the optional 
query. Based on this ontology, the system will analyze the semantics of the query in natural 
language and suggests the query corresponding to the type of database selected.  
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