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TÓM T ẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN: 

Trong truy xuất thông tin, do những yếu tố khác nhau, người sử dụng thường dùng 
các truy vấn dạng ñơn giản biểu diễn yêu cầu cần tìm. Việc này dẫn ñến kết quả tìm ñược 
không ñáp ứng ñủ nhu cầu mong muốn, hoặc chất lượng thấp. Do ñó, mở rộng truy vấn là 
vấn ñề cần thiết, ñể từ ñó giúp hệ thống truy xuất thông tin có thêm thông tin theo ngữ cảnh 
nhằm cải tiến các kết quả truy vấn. Thông tin theo ngữ cảnh có thể thu ñược từ những thông 
tin phản hồi liên quan, từ ñồng hiện hay mô hình tri thức như bản thể học (ontology).  

Luận án này ñề xuất phương pháp mở rộng truy vấn dựa trên cơ sở bản thể học 
(ontology-based query expansion). Để thực hiện mục tiêu trên, luận án thực hiện giải quyết 
các bài toán chính bao gồm: 

* Bài toán 1-Xây dựng ontology OOMP: Nghiên cứu và phát triển cấu trúc ontology 
OOMP cùng cơ chế huấn luyện dữ liệu. Từ ñó tạo dữ liệu ban ñầu dựa trên tập tài liệu tiếng 
Anh từ nguồn TREC (Text REtrieval Conference) và khai thác dữ liệu từ WordNet ñể cung 
cấp ontology OOMP nhằm phục vụ yêu cầu của bài toán 2. 

* Bài toán 2-Xây dựng phương pháp hoàn chỉnh mở rộng truy vấn: Dựa trên 
ontology ở bài toán 1, nghiên cứu xây dựng phương pháp tiếp cận mới cho việc mở rộng truy 
vấn nhằm tạo truy vấn kết quả có dạng truy vấn hoàn chỉnh (biểu diễn ở dạng cụm danh từ về 
mặt ngôn ngữ học) và xây dựng các giải thuật hỗ trợ trong phạm vi bài toán 2. 

Phần thực nghiệm của luận án ñược tiến hành cho ngôn ngữ tiếng Anh dựa trên nguồn 
dữ liệu và truy vấn tiếng Anh từ nguồn TREC trong một số lĩnh vực. Các kết quả thực 
nghiệm phản ánh tính khả thi của những phương pháp ñề xuất trong luận án, ñồng thời cho 
thấy nhiều triển vọng phát triển của các ñề xuất lý thuyết trong luận án. 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN: 

Luận án ñã ñề xuất ñược mô hình lý thuyết và phương pháp luận nghiên cứu về mở 
rộng truy vấn trên cơ sở ontology trong lĩnh vực truy xuất thông tin dựa trên việc xây dựng 
cụm danh từ hoàn chỉnh (một dạng cụm danh từ vừa thỏa mãn chức năng ngữ pháp của ngôn 
ngữ tự nhiên vừa ñáp ứng thông tin ngữ nghĩa cần thiết cho việc tìm kiếm thông tin có kết 
quả tốt hơn) qua ñó xây dựng lý thuyết nền tảng về mô hình mở rộng truy vấn và các giải 
thuật ñể kiểm tra, hoàn thiện, mở rộng truy vấn và xây dựng hệ thống chỉ mục hướng ngữ 
nghĩa. Những kết quả này ñáp ứng ñược mục tiêu của Bài toán 1 và 2 ban ñầu, ñồng thời cho 
thấy luận án có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn với các ñóng góp mới chính yếu như sau: 

* K ết quả thứ nhất về một phương pháp luận ñề xuất làm nền tảng cho tất cả bài 
toán và phương pháp xử lý trong luận án gồm các ñề xuất về khái niệm như quan hệ ngữ 
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nghĩa như mR , pR , mR
f

 và pR
f

, truy vấn hoàn chỉnh, cây phân tích và dạng ñồ thị ngữ nghĩa 

cùng các mô hình lý thuyết liên quan ñến hệ thống mở rộng truy vấn như OB
IRMQE+

− , 
POB

IRMQE ++
− , OB

IRMQE+
+  và POB

IRMQE ++
+ , có thể áp dụng trong phạm vi luận án và trong một số lĩnh 

vực khác trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ngoài ra, việc xây dựng các lớp tương 
ñương từ các quan hệ nêu trên sẽ giúp cho việc phân loại ñối tượng hiệu quả hơn. 

* K ết quả thứ hai về mô hình ontology OOMP ñề xuất và phương pháp huấn luyện 
dữ liệu như CB-KBT, WB-KBT và A-KBT. Ontology này có thể phục vụ bài toán mở rộng 
truy vấn và những bài toán khác theo hướng khai thác các quan hệ khái niệm, ñồng thời còn 
có thể ñược phát triển trên những ngôn ngữ tự nhiên khác (tiếng Việt, Pháp …) tương ñối 
thuận lợi.  

* K ết quả thứ ba về mô hình xử lý truy vấn (truy vấn dạng cụm danh từ) ñề xuất trên 
ontology OOMP với nền tảng là những giải thuật như CNPV, NPC, SNPE và NPMR, qua ñó 
có thể áp dụng trong bài toán 2 của luận án và các bài toán khác trong lĩnh vực xử lý ngôn 
ngữ tự nhiên (truy xuất thông tin, rút trích thông tin, tóm lược nội dung văn bản).  

* K ết quả thứ tư về phương pháp xây dựng chỉ mục hướng ngữ nghĩa. Phương pháp 
này thiết lập một ñịnh hướng nghiên cứu trong lĩnh vực truy xuất thông tin và web ngữ nghĩa, 
qua ñó giúp phát triển một hệ thống truy xuất thông tin ñáp ứng việc tìm kiếm kết quả tốt hơn 
cho người dùng, tạo tiền ñề cho các nghiên cứu ứng dụng liên quan ñến truy xuất thông tin. 

Các kết quả này ñã ñược ñược giới thiệu trong các công trình khoa học của tác giả. 

CÁC ỨNG DỤNG/KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN:  

Những kết quả ñạt ñược của luận án cùng các ñóng góp nêu trên ñặt nền tảng cho ñịnh 
hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả, ñồng thời góp phần phát triển các ứng dụng trong 
những công trình nghiên cứu khoa học mà tác giả tham gia và các ứng dụng truy xuất thông 
tin trong thực tế. 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU: 

* Vấn ñề 1: Tối ưu hơn phần cài ñặt của các giải thuật và tận dụng tính ưu việt của một 
số phần mềm chuyên dụng về tổ chức quản trị cơ sở dữ liệu hướng ñối tượng. 

* Vấn ñề 2: Hiệu chỉnh một số bước tiền xử lý cho các phương pháp ñể có thể áp dụng 
cho tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác. 

* Vấn ñề 3: Tiếp tục phát triển các nghiên cứu về chỉ mục hướng ngữ nghĩa và các ứng 
dụng liên quan. 

* Vấn ñề 4: Tối ưu chi phí về thời gian xử lý của phương pháp mở rộng kết quả tìm kiếm.  

  Xác nhận của người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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