
1 
 

 

  

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  

NCS: TẠ DUY CÔNG CHIẾN  

Tên đề tài luận án tiến sĩ: XÂY DỰNG MÔ HÌNH RÚT TRÍCH THÔNG TIN VĂN BẢN 
THEO CHỦ ĐỀ TRÊN MIỀN CHUYÊN BIỆT (TIN HỌC)  

Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH  

Mã số: 62.48.01.01  

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. PHAN THỊ TƯƠI  

Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM, VIỆT NAM  

TÓM TẮT LUẬN ÁN:  

Cùng với truy xuất thông tin, hệ thống hỏi đáp, rút trích thông tin là một trong các ứng dụng 
phổ biến trong thời đại ngày nay. Đặc biệt các hệ thống rút trích thông tin trên các miền chuyên 
biệt như y học, sinh học, giảng dạy đã mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Tuy nhiên việc 
xây dựng các hệ thống rút trích thông tin trên các miền chuyên biệt thường gặp nhiều thử thách 
như việc xử lý thông tin từ các nguồn tài nguyên khác nhau, độ chính xác của thông tin và tốc 
độ xử lý của hệ thống. Vì vậy hiện nay đã và đang có rất nhiều công trình nghiên cứu trong và 
ngoài nước liên quan đến xây dựng các hệ thống rút trích thông tin trên các miền chuyên biệt. 
Mục đích của luận án là xây dựng hệ thống rút trích thông tin văn bản theo chủ đề trên miền 
chuyên biệt (Tin học).  

Để xây dựng các hệ thống rút trích thông tin văn bản theo chủ đề trên miền chuyên biệt 
(Tin học), luận án đề xuất một cách tiếp cận dựa trên bản thể học (Ontology-based Information 
Extraction) kết hợp với các giải thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phương pháp thống kê. Để 
thực hiện mục tiêu trên, luận án phải giải quyết các vấn đề chính bao gồm: 

* Bài toán 1-Xây dựng và làm giàu Computing Domain Ontology (CDO): Nhận 
dạng và rút trích các đối tượng, các quan hệ ngữ nghĩa từ những nguồn ngữ liệu 
khác nhau để xây dựng và làm giàu CDO.  

* Bài toán 2-Nhận dạng chủ đề câu truy vấn dựa trên ontology: Việc phân tích và 
nhận dạng chủ đề câu truy vấn là một trong các bài toán mà luận án cần giải quyết 
để xây dựng hệ thống rút trích thông tin dựa trên CDO trả lời câu truy vấn. 

* Bài toán 3-Rút trích thông tin trả lời câu truy vấn: Sau khi nhận dạng chủ đề câu 
truy vấn ở bài toán 2, luận án sẽ dựa trên ontology trên miền Tin học để rút trích 
thông tin trả lời câu truy vấn. 

Phần thực nghiệm của luận án đã được tiến hành dựa trên các tập tin văn bản trong trong 
tập thư viện điện tử ACM, Wikipedia, WordNet và các câu truy vấn nhập trực tiếp từ người 
dùng  Kết quả thực nghiệm phản ánh tính khả thi của các mô hình, giải thuật được đề xuất trong 
luận án 
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NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 Luận án đã đề xuất một mô hình lý thuyết và phương pháp luận nghiên cứu về rút trích 
thông tin văn bản theo chủ đề trên miền Tin học với những kết quả chính đạt được như sau: 

* Kết quả thứ nhất về xây dựng và làm giàu Ontology trên miền Tin học. Đề xuất 
cấu trúc, các lớp và các thành phần của Bản thể học trên miền Tin học, được gọi là 
Computing Domain Ontology (CDO) được thể hiện qua nhiều quan hệ ngữ nghĩa 
hơn các mô hình Bản thể học khác nói chung.  

* Kết quả thứ hai về nhận dang chủ đề câu truy vấn. Đề xuất phương pháp nhận 
dạng chủ đề dựa trên ontology có xét đến quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong câu. 

* Kết quả thứ 3 về rút trích các quan hệ ngữ nghĩa. Xác định và rút trích các mối 
quan hệ ngữ nghĩa và cú pháp từ các tập tin văn bản trong tập thư viện điện tử ACM 
và từ các nguồn tài nguyên có sẵn như Wikipedia, WordNet. 

* Kết quả thứ tư về rút trích thông tin trả lời câu truy vấn. Luận án hiện thực và 
cài đặt hệ thống rút trích thông tin trả lời câu truy vấn dựa trên CDO.  

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

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

Những kết quả đạt được của luận án cùng các công bố của tác giả nêu trên đặt nền tảng cho 
đ5nh hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả, đồng 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 rút trích thông tin 
trong thực tế. 

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

* Vấn đề 1: Trong tương lai, luận án có thể mở rộng cho phép làm giàu ontology trên 
những tập tin không biết trước chủ đề và cho phép cập nhật tự động từ các bài báo 
khoa học hay các trang Web liên quan đến lĩnh vực Tin học. 

* Vấn đề 2: Trong tương lai ngoài các quan hệ ngữ nghĩa mà CDO có, luận án sẽ bổ 
sung thêm nhiều các quan hệ ngữ nghĩa khác để có thể áp dụng vào các ứng dụng 
khác nhau. 

* Vấn đề 3: Tối ưu một số giải thuật về rút trích thông tin từ các nguồn ngữ liệu khác 
nhau và từ CDO để trả lời câu truy vấn. 

 
    Xác nhận của người hướng dẫn khoa học  

  

   

Nghiên cứu sinh  

    GS. TS. PHAN THỊ TƯƠI      TẠ DUY CÔNG CHIẾN  

 


