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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN 
Rút trích tự động cụm từ đặc trưng ngữ nghĩa (CTĐTNN) là quá trình tự động 

chọn lọc cụm từ có khả năng mô tả chủ đề trong câu hay cụm từ mang thông tin 
về nội dung nồng cốt của một câu. Việc rút trích CTĐTNN chính xác là một vấn 
đề khó và cốt lõi trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Cụ thể, kết 
quả rút trích CTĐTNN đạt được rất hữu dụng trong nhiều ứng dụng như tóm 
lược văn bản (Text Summarization), truy hồi thông tin ngữ nghĩa (semantic 
information retrieval) và rút trích thông tin (Information Extraction). 

Luận án trình bày mô hình rút trích cụm từ đặc trưng ngữ nghĩa trong tiếng 
Việt (Vietnamese Key Phrase Information Extraction Model - ViKE). ViKE là mô 
hình kết hợp hai hướng tiếp cận chính: (1) hướng tiếp cận xác định cụm danh từ 
đặc trưng ngữ nghĩa, cụ thể là sử dụng phương pháp so trùng thể loại trên 
Ontology của Wikipedia; (2) hướng tiếp cận rút trích cụm danh từ đặc trưng ngữ 
nghĩa hay hướng tiếp cận học máy. Từ đây, các bài toán chính cần giải quyết 
trong phạm vi luận án bao gồm: 

Bài toán 1 - Xây dựng mô hình xác định cụm từ đặc trưng ngữ nghĩa ViKEa 
(Vietnamese Key phrase Extraction for Assignment approach). Ngoài mô hình 
được đề xuất dựa trên các tri thức ngôn ngữ tự nhiên (như hệ thống luật và 
Ontology) và các bài toán tiền xử lý (như phân đoạn từ và gán nhãn từ loại), luận 
án nghiên cứu và khai thác nguồn tài nguyên của Vi.wikipedia để xây dựng một 
ontology tiếng Việt ViO nhằm phục vụ yêu cầu đặt ra của bài toán.  

Bài toán 2 - Xây dựng mô hình rút trích cụm từ đặc trưng ngữ nghĩa ViKEe 
(Vietnamese Key phrase Extraction for Extraction approach). Luận án nghiên 
cứu và phân tích các mô hình học máy. Từ đó đề xuất mô hình rút trích CTĐT 
dùng phương pháp SVMs nhằm cải thiện tối đa hiệu quả của hệ thống khi việc 
khai thác ngôn ngữ còn có giới hạn. 

Bài toán 3 - Xây dựng mô hình lai ViKE (Vietnamese Key phrase Extraction) 
kết hợp hai mô hình ViKEa và ViKEe cho bài toán rút trích cụm từ đặc trưng ngữ 
nghĩa trong tiếng Việt, với mục tiêu khai thác tối đa độ chính xác của việc rút 
trích CTĐT của từng mô hình trong bài toán 1 và 2.
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2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 
2.1  Đóng góp về mặt khoa học 

* Đóng góp thứ nhất: Đề xuất mô hình xác định cụm từ đặc trưng ngữ nghĩa 
ViKEa dùng phương pháp so trùng mẫu dựa trên việc khai thác Vi.Wikipedia như 
một Ontology tiếng Việt. 
* Đóng góp thứ hai: Đề xuất mô hình rút trích cụm từ đặc trưng ngữ nghĩa ViKEe 
dùng phương pháp học máy SVMs với bốn đặc trưng: (1) vị trí từ trong câu; (2) 
nhãn từ loại; (3) cấu trúc cụm từ; (4) các từ quan hệ giữa các cụm từ.  
* Đóng góp thứ ba: Đề xuất mô hình lai ViKE, là mô hình kết hợp hai mô hình 
ViKEa và ViKEe cho bài toán rút trích cụm từ đặc trưng ngữ nghĩa trong tiếng 
Việt.  
* Đóng góp thứ tư: Đề xuất cơ chế rút trích cụm từ đặc trưng ngữ nghĩa trong 
câu tiếng Việt. Đồng thời xây dựng được một kiến trúc công nghệ hoàn chỉnh 
cho ứng dụng rút trích CTĐT trong tiếng Việt. 
* Đóng góp thứ năm: Đề xuất phương pháp khai thác Vi.Wikipedia như một 
ontology tiếng Việt không chỉ để phục vụ cho việc xác định cụm danh từ đặc 
trưng ngữ nghĩa cho câu tiếng Việt mà còn mở ra một hướng giải quyết cho vấn 
đề thiếu hụt về kho ngữ liệu của các công trình nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ 
tiếng Việt bằng máy tính hiện nay. 

2.2  Đóng góp về mặt thực tiễn 
Những kết quả đạt được của luận án cùng các đóng góp nêu trên đặt nền 

tảng cho định hướng nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt như tóm 
lược văn bản, truy hồi thông tin, và rút trích thông tin, đồng thời góp phần phát 
triển các ứng dụng cho công trình nghiên cứu khoa học thực tiễn. 

3. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 
- Về hướng tiếp cận xác định CTĐTNN, cần mở rộng khai thác các mối quan hệ 
đồng nghĩa thông qua các ontology về ngôn ngữ (như Wiktionary, WordNet, ...). 
- Về hướng vấn đề rút trích CDTĐTNN, cần khai thác là giai đoạn huấn luyện 
mẫu cho mô hình học máy cho từng lĩnh vực cụ thể, cũng như cập nhật thêm 
các kho ngữ liệu huấn luyện nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống.
- Phát triển áp dụng các mô hình này cho các ngôn ngữ khác. 
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