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1. Tóm tắt nội dung luận án 

Các hệ thống truy hồi tài liệu dạng văn bản hiện nay gặp nhiều thách thức trong 

việc khám phá và biểu diễn ngữ nghĩa của truy vấn và tài liệu. Truy hồi tài liệu dựa trên 

việc so trùng các từ khóa có nhiều nhược điểm bởi vì nó chỉ xem xét đến hình thức bề 

mặt của các từ xuất hiện trong văn bản hơn là ý nghĩa của các từ này. Trong khi đó, nội 

dung của văn bản phần lớn được xác định bởi các khái niệm như thực thể có tên và từ 

WordNet. Mặc khác, truy vấn đã có thể hiện rõ hơn mong muốn của người đặt truy vấn 

nếu được bổ sung các khái niệm tiềm ẩn phù hợp. Mục tiêu của luận án này là nghiên 

cứu và khai thác các ontology về thực thể có tên, từ WordNet và sự kiện về quan hệ 

thực thể để nâng cao hiệu quả truy hồi tài liệu về độ chính xác và độ đầy đủ. 

Trong văn bản, các khái niệm được diễn đạt dưới các dạng như tên của thực thể 

hoặc nhãn của từ. Các khái niệm này ẩn chứa các đặc điểm ontology bên dưới các hình 

thức bề mặt của chúng như bí danh/từ đồng nghĩa, lớp cha/nghĩa cha, lớp con/nghĩa con 

và định danh/nghĩa của từ. Ngoài ra, mỗi truy vấn còn hàm ý các thực thể liên quan đến 

các thực thể xuất hiện tường minh trong truy vấn. 
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Luận án này có ba nội dung chính. Thứ nhất, luận án khảo sát tất cả các đặc điểm 

ontology của thực thể có tên, các cách kết hợp chúng với từ khóa thông thường, và 

nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến hiệu quả truy hồi tài liệu, trong đó có cặp tên-lớp 

và định danh của thực thể có tên mà các công trình trước đây chưa khai thác. Thứ hai, 

luận án đề xuất sử dụng thêm cặp nhãn-nghĩa của từ WordNet bên cạnh các đặc điểm 

ontology cơ bản khác đã được sử dụng trước đây. Thứ ba, luận án khai thác ontology về 

sự kiện để mở rộng truy vấn bằng các thực thể tiềm ẩn theo các quan hệ tường minh với 

các thực thể trong truy vấn. 

Các mô hình đề xuất được hiện thực bằng cách mở rộng mô hình không gian vectơ 

cơ bản và được đánh giá bằng thực nghiệm trên các tập dữ liệu và độ đo hiệu quả chuẩn. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy các mô hình đề xuất cho hiệu quả truy hồi tài liệu cao hơn 

so với các mô hình ở các công trình liên quan quan và mô hình truy hồi tài liệu theo từ 

khoá thông thường. Đặc biệt luận án đã sử dụng phương pháp kiểm định ý nghĩa thống 

kê để xác nhận lại sự tăng hiệu quả thật sự của các mô hình đề xuất. 

2. Những kết quả mới của luận án 

Luận án đã đề xuất các mô hình truy hồi tài liệu khai thác các đặc điểm ontology 

về thực thể có tên, về từ WordNet và về sự kiện một cách tương đối đầy đủ và toàn diện 

nhằm nâng cao hiệu quả truy hồi, bao gồm: 

1. Mô hình khai thác các đặc điểm ontology của thực thể có tên và kết hợp chúng 

với từ khóa. 

2. Mô hình khai thác các đặc điểm ontology của từ WordNet kết hợp với từ khóa. 

3. Mô hình mở rộng truy vấn với các thực thể có tên bằng cách lan truyền theo 

các quan hệ tường minh trong truy vấn. 

4. Mô hình kết hợp các phương pháp trong các mô hình được đề xuất ở trên. 

Hiệu quả của các mô hình đề xuất được kiểm tra bằng thực nghiệm và qua bước kiểm 

định ý nghĩa thống kê. 
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3. Những vấn đề còn cần tiếp tục nghiên cứu 

Từ các nghiên cứu và kết quả đạt được của luận án này, chúng tôi đề nghị một số 

vấn đề và hướng nghiên cứu tiếp theo như sau: 

1. Khai thác các thực thể tiềm ẩn có quan hệ bắc cầu với các thực thể trong truy 

vấn thông qua các quan hệ tường minh trong đó.  

2. Kết hợp phương pháp R+CSA của luận án với phương pháp phản hồi liên quan 

giả (pseudo feedback) để các thực thể được thêm vào truy vấn sẽ thực sự phù 

hợp với nội dung của truy vấn hơn. 

3. Khai thác các đặc điểm ontology của thực thể có tên và từ WordNet trên các 

mô hình truy hồi thông tin khác với mô hình không gian vectơ. 

4. Khai thác mô hình hoá chủ đề (topic modeling) để thể hiện chủ đề bằng các 

khái niệm ontology như thực thể có tên và từ WordNet, và dùng các chủ đề này 

để biểu diễn các tài liệu và truy vấn. 

 

Người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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