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TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI 
 

Khi sử dụng các hệ thống search engine để tìm kiếm thông tin trả lời cho câu 

hỏi, người dùng phải tự tìm lấy các thông tin cần thiết trong nhiều tài liệu có liên 

quan đến câu hỏi. Điều này làm cho họ mất nhiều thời gian và công sức. Do đó, 

mong muốn của họ là có một hệ thống tự động trả lời câu hỏi nhanh chóng, rõ ràng, 

cô đọng và hiệu quả. Hệ thống hỏi đáp tự động đáp ứng được các yêu cầu đó. 

Hệ thống hỏi đáp tự động là một hệ thống tự động trả lời câu hỏi của người 

dùng dựa trên quá trình tự động nhận diện, phân tích câu hỏi; tìm kiếm các tài liệu 

có liên quan đến câu hỏi và cuối cùng, hệ thống xử lý các tài liệu này để trích chọn 

câu trả lời. 

Hiện nay, hệ thống hỏi đáp tự động là một lĩnh vực được nhiều nghiên cứu 

quan tâm vì nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dùng. Việc xây dựng một hệ 

thống hỏi đáp tự động trả lời tất cả các câu hỏi về tất cả các lĩnh vực (open-domain) 

rất khó thực hiện vì hệ thống cần tri thức quá rộng [8]. Do vậy, nhiều nghiên cứu 

tập trung xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động cho một lĩnh vực cụ thể nào đó [28]: y 

khoa, địa lý… 

Trong thực tế, có thể có nhiều loại câu hỏi được người dùng đặt ra: câu hỏi 

yes/no, câu hỏi về nơi chốn (where), câu hỏi định nghĩa (what)… Hệ thống hỏi đáp 

cần phải xử lý và cho câu trả lời tương ứng. 

Trong bối cảnh trên, chúng tôi xác định công việc của đề tài là nghiên cứu và 

xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động cho loại câu hỏi định nghĩa trong y khoa; góp 

phần hoàn thiện hệ thống hỏi đáp tự động trong lĩnh vực này. 

Một hệ thống hỏi đáp tự động cho câu hỏi định nghĩa có 03 thành phần xử lý 

[8]: thành phần phân tích câu hỏi, thành phần tìm kiếm tài liệu và thành phần trích 

chọn câu trả lời. 
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- Thành phần phân tích câu hỏi là quá trình xử lý, phân tích để hệ thống có 

thể “hiểu” được câu hỏi. Đề tài dựa vào cú pháp ngữ pháp của câu hỏi định 

nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Anh [1], [12] để phân tích và trích ra các thuật ngữ 

trong câu hỏi cần được định nghĩa. 

- Thành phần tìm kiếm tài liệu là quá trình tìm kiếm các tài liệu có liên quan 

đến thuật ngữ cần định nghĩa và trả về một tập các tài liệu có độ liên quan được 

sắp xếp giảm dần. 

Đề tài sử dụng kho dữ liệu MEDLINE (xem mục 1.3) để tìm kiếm tri thức và 

trả lời câu hỏi. MEDLINE chứa các tóm tắt (abstract) của các bài báo khoa học 

về y khoa. Hong Yu [28] nhận định: các thuật ngữ thường được định nghĩa 

trong phần Introduction và background của abstract. Do đó, đề tài trích chọn ra 

các câu định nghĩa trong hai thành phần này để xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) 

phục vụ cho công tác tìm kiếm câu trả lời (xem chương 4). 

- Thành phần trích chọn câu trả lời là quá trình xử lý dựa trên kết quả tìm 

kiếm để trích ra câu trả lời phù hợp. Đề tài trích lọc thuật ngữ có độ liên quan 

cao nhất với câu hỏi trong tập kết quả tìm kiếm để trả lời câu hỏi người dùng. 

Câu trả lời của hệ thống được trích ra từ các bài báo khoa học nên độ tin cậy 

của chúng đã được các nhà khoa học khẳng định. Trên thực tế, một thuật ngữ có 

thể có rất nhiều câu định nghĩa ở những góc độ khác nhau. Do đó, đề tài hiển thị 

tất cả các câu này, cho phép người sử dụng chọn cho mình câu trả lời tốt nhất. 

Các hệ thống hỏi đáp tự động cho một lĩnh vực cụ thể thường sử dụng 

ontology1 trong quá trình xử lý để cải thiện hiệu quả câu trả lời [13], [28]. Trong 

lĩnh vực y khoa, ontology UMLS (Unified Medical Language System) và  MeSH 

(Medical Subject Headings) cung cấp từ vựng về những khái niệm và quan hệ giữa 

chúng (xem mục 1.2). Đề tài khai thác quan hệ đồng nghĩa giữa các thuật ngữ trong 

UMLS và MeSH nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu truy nhập thông tin của người 

dùng. 

                                                            
1 Ontology là hình thức biễu diễn các khái niệm trong một lĩnh vực và quan hệ giữa chúng. 
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GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 
 

1. Mở đầu 

Thông tin sức khỏe (health information) thật sự rất cần thiết không chỉ cho các 

y, bác sĩ, bệnh nhân mà còn là nhu cầu thông tin của mọi người, của cả xã hội. 

- Đối với cán bộ chuyên ngành y khoa, thông tin định nghĩa các đối tượng trong 

y khoa sẽ hỗ trợ trong công tác điều trị, ra quyết định và theo dõi bệnh án bệnh 

nhân. Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, kịp thời, nhanh chóng, chính 

xác, hiệu quả trong công tác điều trị và nghiên cứu. Hơn nữa, xã hội ngày một 

phát triển; môi trường sống của con người thay đổi theo chiều hướng không 

thuận lợi. Theo đó, các loại bệnh tật mới xuất hiện ngày càng nhiều và có diễn 

biến phức tạp. Vậy nên, tri thức về các loại bệnh mới cần được phổ cập đến 

mọi người để có biện pháp phòng tránh, điều trị kịp thời và hiệu quả. 

- Đối với mọi người trong xã hội, một hệ thống hỏi đáp tự động giúp họ tra cứu 

nhanh các thông tin về bệnh án, tiền sử bệnh tật, cách phòng tránh, liệu pháp 

sơ cứu, chữa trị… Một trong những số đó là thông tin về định nghĩa về các đối 

tượng trong y khoa. Ví dụ, họ muốn biết bệnh ung thư?, bệnh ung thư phổi là 

gì?... 

- Đối với ngành khoa học Biomedical Informatics (BI), xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống hỏi đáp đặt ra như là một nhu cầu tất yếu. Được sự hỗ trợ của các 

ngành khoa học và các kết quả nghiên cứu trước đó, hệ thống hỏi đáp trong 

lĩnh vực y khoa cũng đạt được các thành tựu quan trọng. Điển hình là hệ thống 

hỏi đáp của dự án HERMES2 cho phép trả lời hầu hết các loại câu hỏi. Tuy 

nhiên, hệ thống hỏi đáp còn có nhiều hạn chế do các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ 

                                                            
2 http://snake.ims.uwm.edu:8080/qaseam/home.seam?cid=4424 
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tự nhiên (Natural Language Processing) (NLP) chưa có độ chính xác cao và 

còn hạn chế cho nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. 

 

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó, các hệ thống search engine hiện nay như 

Google, Yahoo… cho phép người dùng có thể tìm kiếm thông tin theo yêu cầu. Tuy 

nhiên, trong các tài liệu liên quan đến câu hỏi của người dùng, một số tài liệu có độ 

tin cậy thấp do chúng không được chứng thực. Hơn nữa, người sử dụng phải tự 

mình tìm lấy thông tin cần thiết trong các tài liệu. Hệ thống hỏi đáp tự động trả lời 

câu hỏi rõ ràng và cô đọng hơn, giúp người dùng tìm kiếm nhanh và hiệu quả. 

Hệ thống hỏi đáp tự động là một hệ thống tự động trả lời câu hỏi của người 

dùng dựa trên quá trình tự động nhận diện, phân tích câu hỏi; tìm kiếm các tài liệu 

có liên quan đến câu hỏi và cuối cùng, hệ thống xử lý các tài liệu này để trích chọn 

câu trả lời. 

Hiện nay, hệ thống hỏi đáp tự động là một lĩnh vực được nhiều nghiên cứu 

quan tâm vì nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dùng. Việc xây dựng một hệ 

thống hỏi đáp tự động trả lời tất cả các câu hỏi về tất cả các lĩnh vực (open-domain) 

rất khó thực hiện vì hệ thống cần tri thức quá rộng [8]. Do vậy, nhiều nghiên cứu 

tập trung xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động cho một lĩnh vực cụ thể nào đó [28]: y 

khoa, địa lý… 

Trong thực tế, có thể có nhiều loại câu hỏi được người dùng đặt ra: câu hỏi 

yes/no, câu hỏi về nơi chốn (where), câu hỏi định nghĩa (what)… Hệ thống hỏi đáp 

cần phải xử lý và cho câu trả lời tương ứng. 

Trong bối cảnh trên, chúng tôi xác định công việc của đề tài là nghiên cứu và 

xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động cho loại câu hỏi định nghĩa trong y khoa; góp 

phần hoàn thiện hệ thống hỏi đáp tự động trong lĩnh vực này. Hệ thống sẽ là công 

cụ tốt hơn cho mọi người về phương diện tra cứu thông tin định nghĩa cho một đối 

tượng nào đó. Hệ thống trả lời câu hỏi rõ ràng và cô đọng hơn hệ thống search 
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engine như Google, Yahoo… Hơn nữa, câu trả lời của hệ thống đã được các nhà 

khoa học xác thực và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và đời sống. 

Một hệ thống hỏi đáp tự động cho câu hỏi định nghĩa có 03 thành phần xử lý 

[8]: thành phần phân tích câu hỏi, thành phần tìm kiếm tài liệu và thành phần trích 

chọn câu trả lời. 

- Thành phần phân tích câu hỏi là quá trình xử lý, phân tích để hệ thống có thể 

“hiểu” được câu hỏi. Đề tài dựa vào cú pháp ngữ pháp của câu hỏi định nghĩa 

trong ngôn ngữ tiếng Anh [1], [12] để phân tích và trích ra các thuật ngữ trong 

câu hỏi cần được định nghĩa. 

- Thành phần tìm kiếm tài liệu là quá trình tìm kiếm các tài liệu có liên quan 

đến thuật ngữ cần định nghĩa và trả về một tập các tài liệu có độ liên quan 

được sắp xếp giảm dần. 

Đề tài sử dụng kho dữ liệu MEDLINE (xem mục 1.3) để tìm kiếm tri thức và 

trả lời câu hỏi. MEDLINE chứa các tóm tắt (abstract) của các bài báo khoa 

học về y khoa. Hong Yu [28] nhận định: các thuật ngữ thường được định 

nghĩa trong phần Introduction và background của abstract. Do đó, đề tài trích 

chọn ra các câu định nghĩa trong hai thành phần này để xây dựng cơ sở dữ liệu 

(CSDL) phục vụ cho công tác tìm kiếm câu trả lời (xem chương 4). 

- Thành phần trích chọn câu trả lời là quá trình xử lý dựa trên kết quả tìm 

kiếm để trích ra câu trả lời phù hợp. Đề tài trích lọc thuật ngữ có độ liên quan 

cao nhất với câu hỏi trong tập kết quả tìm kiếm để trả lời câu hỏi người dùng. 

Câu trả lời của hệ thống được trích ra từ các bài báo khoa học nên độ tin cậy 

của chúng đã được các nhà khoa học khẳng định. Trên thực tế, một thuật ngữ 

có thể có rất nhiều câu định nghĩa ở những góc độ khác nhau. Do đó, đề tài 

hiển thị tất cả các câu này, cho phép người sử dụng chọn cho mình câu trả lời 

tốt nhất. 

Các hệ thống hỏi đáp tự động cho một lĩnh vực cụ thể thường sử dụng một 

ontology trong quá trình xử lý để cải thiện hiệu quả câu trả lời [13], [28]. Trong lĩnh 
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vực y khoa, National Library of Medicine3 (NLM) đã xây dựng các ontology 

UMLS4 (Unified Medical Language System) và MeSH5 (Medical Subject 

Headings) (xem mục 1.2), cung cấp từ vựng về các khái niệm và quan hệ giữa 

chúng kèm theo các công cụ phần mềm hỗ trợ khai thác. Do vậy, đề tài khai thác 

quan hệ đồng nghĩa giữa các thuật ngữ trong UMLS và MeSH nhằm đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu truy cập thông tin của người dùng. 

Để định hướng công việc cần phải làm, chúng tôi tiến hành khảo sát các 

nghiên cứu trước đây có liên quan đến hệ thống hỏi đáp để có cái nhìn tổng quan. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định các mục tiêu nghiên cứu và sử dụng các hướng 

tiếp cận, các kỹ thuật xử lý để đạt được các mục tiêu đó. 

2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

Trước khi tiến hành nghiên cứu của mình, chúng tôi đã tìm hiểu tổng quan về 

tình hình nghiên cứu chung về quá trình xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động trong 

và ngoài nước. Các hệ thống này được chia làm ba hướng tiếp cận chính như sau: 

- Hướng tiếp cận dựa vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có các hệ thống như: 

Hệ thống hỏi đáp tự động QA-LaSIE được xây dựng bởi Greenwood [22], là hệ 

thống lớn và phức tạp; sử dụng phân tích ngữ nghĩa đầy đủ (full semantic 

parsing) để xác định loại câu hỏi, tìm kiếm tài liệu liên quan và lựa chọn các câu 

trả lời phù hợp. 

- Hướng tiếp cận dựa vào tìm kiếm thông tin (IR) và NLP bề mặt (shallow) có 

các hệ thống như: 

PERSIVAL (PErsonalized  Retrieval and Summarization of Image, Video And 

Language), được xây dựng bởi McKeown [13], sử dụng UMLS để phân tích ngữ 

nghĩa của các thuật ngữ y khoa, kết hợp các thuật ngữ để biểu diễn các tài liệu và 

tính toán độ liên quan giữa các tài liệu này để tìm câu trả lời cho người dùng. 

Hệ thống trả lời tự động trong lĩnh vực y khoa là kết quả của dự án HERMES do 

Hong Yu [28] xây dựng. Hệ thống HERMES cho phép người dùng có thể đặt 
                                                            
3 http://www.nlm.nih.gov 
4 http://www.nlm.nih.gov/research/umls 
5 http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 
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nhiều loại câu hỏi khác nhau. Dựa vào việc phân tích dữ liệu từ các bài báo khoa 

học được lưu trữ và quản lý bởi NLM, từ WWW và các ngồn khác, hệ thống tìm 

kiếm câu trả lời phù hợp. Cấu trúc của câu trả lời là một đoạn bao gồm nhiều câu 

đã được tổng hợp (summarize). 

- Hướng tiếp cận template-based có các hệ thống như: 

Hệ thống Medline Button [5] tạo ra các mẫu ngữ nghĩa bằng cách dựa vào mức 

độ xuất hiện thường xuyên các câu hỏi của người dùng. Phân loại các mẫu này và 

tự động tạo ra các câu hỏi. Ví dụ mẫu câu hỏi “Does <procedure> cause  

<disease>?” sẽ được tạo ra khi người sử dụng chọn một <procedure> và 

<disease> mà họ quan tâm. 

Hệ thống EpoCare (Evidence at Point of Care) [15] tìm kiếm các câu trả lời ứng 

viên thông qua IR. Sau đó, phân lớp chúng với định dạng PICO6 và so khớp 

(matching) với câu hỏi (đã được đưa về dạng PICO). 

3. Một số vấn đề còn tồn tại 

Đối với hướng tiếp cận xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hỏi đáp có thể xác 

định câu trả lời cho nhiều loại câu hỏi khác nhau; hệ thống QA-LaSIE trả lời được 

83% câu hỏi trong TREC7-8 [2], [22]. Tuy nhiên, hệ thống phải mất khoản thời gian 

khá lâu để trả lời một câu hỏi đơn giản do tiêu tốn nhiều thời gian cho quá trình 

phân tích ngữ nghĩa. Hơn nữa, ngôn ngữ tự nhiên rất đa dạng, với mỗi loại ngôn 

ngữ khác nhau thì có một hệ thống các cú pháp, ngữ nghĩa… khác nhau. Do đó, để 

xây dựng hệ thống hỏi đáp theo hướng NLP cần đội ngũ nhân sự có chất lượng cao 

như: chuyên gia ngôn ngữ, kỹ sư lập trình, kỹ sư về tri thức và quản trị CSDL. Cho 

đến nay, vấn đề này vẫn còn là một thách thức lớn. 

Đối với Hướng tiếp cận dựa vào tìm kiếm thông tin (IR) và NLP bề mặt 

(shallow), như đã nói trên, hệ thống cho câu trả lời nhanh hơn. Tuy nhiên, hệ thống 

                                                            
6 Định dạng của PICO 

P: a description of the patient (or the problem); 
I: an intervention; 
C: a comparison or control intervention (may be omitted); 
O: the clinical outcome. 

7 http://trec.nist.gov 
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chỉ phù hợp cho việc xây dựng hệ thống hỏi đáp trả lời cho một loại câu hỏi cụ thể 

(loại câu hỏi định nghĩa, sự kiện, nơi chốn, liệt kê…). Hơn nữa, phương thức xử lý 

không xét đến ngữ cảnh của người hỏi, câu hỏi và câu trả lời do vậy khó có thể đạt 

được độ chính xác (precision) cao [2]. 

Đối với hướng tiếm cận template-based thường cho độ bao phủ (recall) cao 

nhưng độ chính xác lại  thấp. Ngoài ra, các mẫu cần phải được tạo bằng tay. Đây là 

công việc rất mất thời gian và nhàm chán. Hơn nữa, hướng tiếp cận này không thể 

sử dụng để xây dựng hệ thống hỏi đáp theo kiểu đối thoại (dialogue) hoặc nếu có thì 

cũng cho kết quả nghèo nàn [2]. 

4. Mục tiêu của đề tài 

Do những nghiên cứu và ứng dụng đi trước còn có các hạn chế và những vấn 

đề chưa giải quyết hoàn chỉnh như: 

- Các hệ thống hỏi đáp sử dụng phân tích ngữ nghĩa đầy đủ nên thời gian đáp 

ứng chậm, chưa phù hợp với thực tế. 

- Hệ thống HERMES có ưu điểm là trả lời được nhiều loại câu hỏi khác nhau. 

Tuy nhiên, dữ liệu trả lời được lấy từ nhiều nguồn và hệ thống cho câu trả lời 

là một đoạn gồm nhiều câu. Điều này làm ảnh hưởng đến thời gian đáp ứng và 

độ tin cậy của thông tin giảm. 

- Hệ thống HERMES tổ chức đánh chỉ mục toàn bộ dữ liệu. Do vậy, đòi hỏi 

không gian lưu trữ lớn và tiêu tốn thời gian để xử lý và tìm kiếm câu trả lời. 

 

Vì vậy, chúng tôi đặt mục tiêu của đề tài là giải quyết được các vấn đề sau: 

- Phân loại tự động dữ liệu trả lời được lấy từ MEDLINE8 

- Xây dựng các case frame tự động để rút trích các câu định nghĩa. 

- Trích lọc các câu định nghĩa của các đối tượng tương ứng. 

- Xây dựng CSDL trả lời với cách thức đánh chỉ mục các câu định nghĩa theo 

đối tượng tương ứng. 

                                                            
8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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- Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động cho một loại câu hỏi nhất định; loại câu 

hỏi định nghĩa. 

 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, chúng tôi kết hợp hướng tiếp cận dựa vào 

tìm kiếm thông tin (IR) và NLP bề mặt (shallow) [2], [28] và hướng tiếp cận 

template-based [8], [9], [16] để xây dựng một hệ thống hỏi đáp tự động cho loại câu 

hỏi định nghĩa trong y khoa bằng cách thực hiện: 

- Xử lý dữ liệu từ MEDLINE, sử dụng các case frame để xác định các câu định 

nghĩa của các đối tượng (các case frame này được tạo tự động dựa trên các tập 

mẫu cú pháp [17], [18], [19]); lưu trữ, đánh chỉ mục dữ liệu để sử dụng cho quá 

trình tìm kiếm câu trả lời. 

- Sử dụng NLP bề mặt trong quá trình phân tích cú pháp của câu hỏi để xác định 

từ khóa, thông tin đối tượng cần được định nghĩa. NLP cũng được sử dụng 

trong quá trình xác định các câu định nghĩa ứng viên cho từng loại đối tượng, 

xây dựng các case frame tự động để rút trích các câu định nghĩa và sử dụng các 

mẫu để trích lọc các câu định nghĩa. 

5. Phương pháp và quy trình thực hiện mục tiêu 

Các mục tiêu của đề tài cần phải làm rõ một số khái niệm, mô hình và sử dụng 

một số kỹ thuật, thuật giải cũng như các phần mềm chuyên dụng để giải quyết bài 

toán. Chi tiết các công việc được thực hiện như sau: 

- Chúng tôi đề cập đến các khái niệm cơ bản về hệ thống hỏi đáp tự động (xem 

mục 1.1, 2.1); các thành phần xử lý trong quá trình xây dựng một hệ thống hỏi 

đáp tự động cho câu hỏi định nghĩa: phân tích câu hỏi định nghĩa (xem 2.2), 

tìm kiếm tài liệu liên quan (xem 2.3), lựa chọn câu trả lời (xem 2.4). Ngoài ra, 

chúng tôi nghiên cứu và khai thác quan hệ ngữ nghĩa của các thuật ngữ trong 

các ontology UMLS (xem mục 1.2), WordNet (xem mục 2.4.3) và MeSH 

(xem mục 2.4.4) để đưa ra các gợi ý cho người sử dụng. 

- Với câu hỏi của người dùng, chúng tôi dựa vào cú pháp ngữ pháp của ngôn 

ngữ tiếng Anh [1] [12] (xem mục 2.2) và phần mềm SharpNLP (xem mục 
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1.5.3) để phân tích và trích chọn các thuật ngữ mà người dùng muốn định 

nghĩa. 

- Kho dữ liệu MEDLINE (xem mục 1.3) được hệ thống sử dụng để tìm kiếm 

câu trả lời cho câu hỏi (2,524,468 abstracts). MEDLINE chứa các tóm tắt 

(abstract) của các bài báo khoa học về y khoa. Hong Yu [28] nhận định: các 

thuật ngữ thường được định nghĩa trong phần Introduction và background của 

abstract. Do đó, đề tài trích chọn ra các câu định nghĩa trong hai thành phần 

này để xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ cho công tác tìm kiếm câu trả 

lời (xem chương 4). 

- Với các abstract không được phân tách riêng biệt (không có phần Introduction 

và background) (hình 4.3) cũng có chứa nhiều thuật ngữ được định nghĩa. Hơn 

nữa, các abstract này có số lượng lớn trong MEDLINE. Để xác định các câu 

trong các abstract này có thuộc thành phần Introduction hay background ?, 

chúng tôi xác định đây là bài toán phân lớp văn bản và tiến hành huấn luyện 

phân lớp dữ liệu sử dụng kỹ thuật phân lớp SVM (Support Vector Machine) 

được trình bày trong mục 1.4.1. Các bước tiền xử lý dữ liệu được trình bày 

trong chương 4, kết quả huấn luyện và phân lớp dữ liệu đạt độ chính xác 

80.96%. 

- Số lượng các câu trong thành phần Introduction và background là rất lớn 

(4,657,334 câu). Trong đó có nhiều câu không là loại câu định nghĩa. Do đó, 

chúng tôi tạo tự động các case frame dựa trên tập mẫu cú pháp của AutoSlog 

[17], [18], [19] (xem chương 3) để rút trích các thông tin định nghĩa của các 

thuật ngữ trong tập dữ liệu đã được phân lớp. Cơ sở thuật toán tạo tự động các 

case frame (xem mục 1.4.3, 1.4.4) và hệ thống rút trích thông tin sử dụng case 

frame được trình bày trong mục 1.5.1. Cách thức xử lý được trình bày trong 

chương 3. Kết quả thực nghiệm tạo tự động được 348 case frame (xem mục 

3.6). Sử dụng các case frame này loại trừ được 3,423,430 câu không phải là 

câu định nghĩa (76%) (xem mục 4.7). 
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- Đến đây, chúng tôi đã có tập dữ liệu bao gồm các thuật ngữ và các câu định 

nghĩa tương ứng. Chúng tôi sử dụng phần mềm Lucene (xem mục 1.5.2) để 

xây dựng CSDL trả lời và tìm kiếm các tài liệu liên quan (xem chương 4). Số 

lượng thuật ngữ được đánh chỉ mục là 484,252 ứng với 1,233,904 câu định 

nghĩa. Kích thước CSDL 365(MB). 

- Cuối cùng, chúng tôi cài đặt hệ thống hỏi đáp tự động như là một ứng dụng 

web để đáp ứng nhu cầu truy xuất thông tin của người dùng (xem chương 5). 

6. Nội dung luận văn 

Nội dung của luận văn được trình bày dưới bố cục như sau: 

Chương 1: Trình bày các kiến thức cơ sở về hệ thống hỏi đáp, kiến trúc của UMLS 

và các kiến thức về kỹ thuật, thuật giải xử lý của máy tính mà nghiên cứu sử dụng 

như: SVM, AutoSlog, AutoSlog-TS… 

Chương 2: Trình bày kiến trúc tổng quan của hệ thống hỏi đáp trả lời cho loại câu 

hỏi định nghĩa. Chức năng các thành phần của hệ thống cùng với các hướng tiếp 

cận, kỹ thuật áp dụng để đạt được mục đích xử lý. 

Chương 3: Trình bày cấu trúc của case frame phù hợp với hệ thống hỏi đáp tự động 

và quy trình xây dựng tự động các case frame để rút trích các thông tin của các thuật 

ngữ và các câu định nghĩa kèm theo.  

Chương 4: Trình bày cách thức trích chọn các câu có dạng định nghĩa cho một đối 

tượng từ dữ liệu trong các abstract của MEDLINE bằng cách sử dụng các case 

frame. Tổ hợp các câu và hình thức đánh chỉ mục để tạo CSDL trả lời. 

Chương 5: Trình bày quy trình xây dựng hệ thống hỏi đáp bằng ASP.NET. Kết hợp 

sử dụng các ontology UMLS và MeSH để đưa ra các gợi ý cho phép người sử dụng 

có nhiều lựa chọn hơn. 

Kết luận và hướng phát triển của đề tài: Tóm lược những nội dung chính đạt 

được của để tài và đưa ra định hướng nghiên cứu trong thời gian tới. 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục
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1 CHƯƠNG 1 CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ 

 

1.1 Sơ lược về hệ thống hỏi đáp tự động 

1.1.1 Định nghĩa 

Hệ thống hỏi đáp tự động là một hệ thống tự động trả lời câu hỏi của người 

dùng dựa trên quá trình tự động nhận diện, phân tích câu hỏi; trên cơ sở kết quả 

phân tích dữ liệu, hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu có liên quan đến câu hỏi và cuối 

cùng, hệ thống xử lý các tài liệu này để trích chọn câu trả lời. 

Mô hình của QA bao gồm 03 bộ phận đảm nhận 03 chức năng chính [8] (hình 1.1): 

- Phân tích câu hỏi (Question Analysis) 

- Rút trích tài liệu (Document Retrieval) 

- Lựa chọn câu trả lời (Answer Extraction) 

 
Hình 1.1 Mô hình tổng quan của một hệ thống hỏi đáp 
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1.1.2 Phân tích câu hỏi 

Đây là phần xử lý đầu tiên của hệ thống. Người sử dụng có thể đặt ra các loại 

câu hỏi khác nhau bằng ngôn ngữ tự nhiên và yêu cầu hệ thống trả lời. Quá trình 

phân tích câu hỏi giúp cho hệ thống “hiểu” được câu hỏi và có câu trả lời phù hợp. 

Quá trình này đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ tiến trình hoạt động của hệ 

thống. Nếu công đoạn này hoàn thành không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng, 

sự thỏa mãn của người dùng về câu trả lời của hệ thống. 

Nếu các câu hỏi là độc lập lẫn nhau người ta thường dùng các kỹ thuật phân 

tích cú pháp và phân loại, giới hạn câu hỏi để xác định loại câu trả lời tương ứng. 

Tuy nhiên, trên thực tế, người sử dụng đặt các câu hỏi thường liên quan với nhau 

(câu hỏi tình huống). Trong trường hợp này, tri thức, phạm vi của câu hỏi trước đó 

cần được lưu trữ và xử lý; hay nói cách khác các câu hỏi trước đó là cơ sở cho việc 

xử lý và lựa chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi đang hỏi. 

Vai trò của quá trình phân tích câu hỏi: 

- Tạo ra các câu truy vấn thông tin làm cơ sở đáp ứng cho quá trình tìm kiếm 

tài liệu liên quan. 

- Xác định, phân loại câu hỏi giúp cho quá trình lựa chọn câu trả lời xác định 

đúng loại câu trả lời phù hợp. 

Các loại câu hỏi thường gặp: 

- Câu hỏi dạng định nghĩa (WHAT) 

- Câu hỏi về nơi chốn (WHERE) 

- Câu hỏi như thế nào (HOW) 

- Câu hỏi đúng/sai (YES/NO) 

- … 

1.1.3 Tìm kiếm tài liệu liên quan 

Vai trò chính của thành phần tìm kiếm tài liệu liên quan là rút trích ra một tập 

con từ tập tài liệu cha. Tập tài liệu con này sẽ làm đầu vào cho bộ lựa chọn câu trả 

lời. Vấn đề chính ở đây là mô hình nào là phù hợp với khối lượng và cấu trúc của 

văn bản rút trích. Nhiều hướng tiếp cận sử dụng cơ chế sắp xếp (ranking) các tài 
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liệu đang được rất nhiều nghiên cứu quan tâm và cải tiến [8]. Với hướng tiếp cận 

này, kết quả trả về là một tập các tài liệu được sắp xếp giảm dần độ liên quan của 

chúng với câu hỏi đã cho. Để đánh giá kết quả tìm kiếm, hai thông số được sử dụng 

là độ chính xác (precision) và độ bao phủ (recall). Gaizauskas [7] đã đưa ra nhận 

định: nếu tăng số lượng các tài liệu tìm kiếm được; tức là làm tăng độ bao phủ 

nhưng lại làm giảm độ chính xác của quá trình lựa chọn câu trả lời. Vì thế, trong 

quá trình tìm kiếm cần phải cân đối hai thông số này. 

Ngoài ra, hướng tiếp cận sử dụng mô hình boolean để biểu diễn và rút trích tài 

liệu cho kết quả tìm kiếm rất khó để đánh giá mức độ liên quan với câu trả lời vì nó 

xem các thuật ngữ là tách biệt, không có quan hệ với nhau về mặt ngữ nghĩa. 

Tài liệu đầu vào của bộ lựa chọn câu trả lời có thể tồn tại ở nhiều cấu trúc khác 

nhau. Đối với hệ thống hoạt động tốt với số lượng văn bản nhỏ, nếu sử dụng tất cả 

nội dung của kết quả tìm kiếm thì rõ ràng không phù hợp và có thể cho kết quả 

không tốt mà lại mất nhiều thời gian xử lý hơn là trả về các đoạn ngắn của tài liệu 

có liên quan [8]. Vì thế, nhiều bài báo đã nghiên cứu việc ngắt đoạn văn bản từ một 

tài liệu nguyên bản với mục đích có thể nâng cao độ bao phủ mà vẫn giữ được số 

lượng kết quả tìm kiếm ở mức nhỏ nhất. [21], [25] đề xuất cách thức chọn các đoạn 

trong tài liệu và ranking chúng; trong khi [14] không dựa trên kích thước cố định 

của đoạn văn và chỉ chọn đoạn có kích thước nhỏ nhất có chứa các từ khóa của câu 

hỏi. 

1.1.4 Lựa chọn câu trả lời 

Đầu vào của quá trình này bao gồm hai thành phần: 

- Tập các tài liệu có liên quan chứa câu trả lời ứng viên. 

- Loại câu trả lời mong đợi được trả về trong quá trình phân tích câu hỏi. 

Dựa trên các tài liệu đầu vào, quá trình lựa chọn câu trả lời sẽ thực hiện các xử 

lý như: tách câu, gán nhãn, nhận diện tên riêng… Việc lựa chọn các kỹ thuật và sự 

kết hợp các kỹ thuật tùy thuộc vào hướng tiếp cận và phương thức xử lý của từng hệ 

thống hỏi đáp cụ thể. 
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Hướng tiếp cận sử dụng các mẫu (patterns) để lựa chọn câu trả lời được rất 

nhiều bài báo đề xuất [8], [9], [14], [24]. Theo đó, quá trình lựa chọn câu trả lời 

thường không đi sâu vào xử lý tài liệu mà chỉ so khớp (matching) mẫu. Ví dụ với 

câu hỏi hỏi về ngày sinh thì các mẫu [16] có thể có là: 

<NAME> ( <ANSWER> - ) 

<NAME> was born on <ANSWER>, 

<NAME> was born <ANSWER> 

Hướng tiếp cận sử dụng các mẫu rút trích cho kết quả tốt hơn khi kết hợp với 

các kỹ thuật của NLP ngoài kỹ thuật nhận diện tên riêng (entity recognition). Tuy 

nhiên, nó cũng đòi hỏi việc xử lý trên tài liệu rút trích nhiều hơn; vì thế tốn nhiều 

thời gian hơn. 

1.2 UMLS 

1.2.1 Khái niệm 

UMLS (Unified Medical Language System) là kho tri thức về y khoa được 

thiết kế và quản lý bởi NLM. Nó được tạo thành từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau 

(hình 1.2). Mục đích thiết kế, xây dựng UMLS là để tìm kiếm và tích hợp nhiều 

thông tin y khoa từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Nó được tổ chức như là một 

ontology của các khái niệm và hỗ trợ, cung cấp dữ liệu cho quá trình xây dựng các 

hệ thống tin học ứng dụng trong y khoa. 
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Hình 1.2 Các nguồn dữ liệu được tích hợp trong UMLS9

Kiến trúc của UMLS bao gồm: Metathesaurus, Semantic Network và 

SPECIALIST Lexicon & Lexical Tools (hình 1.3). 

 
Hình 1.3 Kiến trúc tổng quan của kho tri thức UMLS10

1.2.2 Metathesaurus 

Metathesaurus là CSDL các từ vựng (vocabulary database) đa ngôn ngữ chứa 

hơn 1 triệu khái niệm (concepts) và khoảng 5 triệu các thuật ngữ có liên quan biểu 

diễn các thông tin định nghĩa, các tên gọi khác nhau cũng như các mối liên hệ giữa 

các khái niệm, thuật ngữ trong lĩnh vực y khoa. 
                                                            
9 http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/full/32/suppl_1/D267 
10 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/new_users/online_learning/OVR_001.htm 
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1.2.3 Semantic Network 

Các khái niệm trong Metathesaurus được gán một hay nhiều loại ngữ nghĩa 

(semantic types). Ứng với loại ngữ nghĩa, Semantic Network biểu diễn nhiều loại 

quan hệ ngữ nghĩa giữa lớp này với các loại ngữ nghĩa khác (hình 1.4). Có tất cả 

135 loại ngữ nghĩa và 54 loại quan hệ khác nhau. Ví dụ, hai lớp được gán nhãn là 

Disease or Syndrome và Clinical Drug có quan hệ ngữ nghĩa là Clinical Drug 

[treats] Disease or Syndrome.  

 
Hình 1.4 Các lớp khái niệm của Semantic Network11

1.2.4 SPECIALIST Lexicon & Lexical Tools  

SPECIALIST Lexicon là một từ điển Anh ngữ bao gồm các từ thuộc lĩnh vực 

y sinh học. Phần lớn từ loại của các từ là danh từ và được trích từ nhiều nguồn khác 

nhau như: Các MEDLINE abstracts của các bài báo khoa học, từ điển Dorland's 

Illustrated Medical…Mỗi một từ trong từ điển được biểu diễn cú pháp, hình thái từ 

và thông tin về chính tả (spelling). 

Lexical Tools là một tập các chương trình được viết bằng ngôn ngữ Java để 

hỗ trợ khai thác thông tin của UMLS và xây dựng, phát triển các chương trình NLP. 

1.3 Kho dữ liệu MEDLINE 
                                                            
11 http://krono.act.uji.es/people/Ernesto/UMLS_SN_OWL 
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MEDLINE, một phần của CSDL PubMed12 được quản lý và cung cấp bởi 

National Center for Biotechnology Information (NCBI), là một CSDL chứa trên 18 

triệu các bài báo, và trên 55000 tạp chí của nhiều ngôn ngữ trên thế giới về nhiều 

lĩnh vực nghiên cứu thuộc y khoa, khoa học đời sống, sinh hóa…phục vụ cho công 

tác nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, các chính sách về chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe, và các hoạt động nghiên cứu, giáo dục khác có liên quan. MEDLINE sử dụng 

MeSH (MeSH là một cấu trúc phân cấp các từ vựng về các chuyên đề khác nhau 

thuộc lĩnh vực liên quan đến y khoa) để đánh chỉ mục phân loại các phần tử dữ liệu. 

Hàng năm, các tạp chí, báo cáo khoa học tại các hội nghị được cập nhật đầy đủ bởi 

các chuyên gia giàu kinh nghiệm về các lĩnh vực có liên quan. 

1.4 Kiến thức về các thuật giải xử lý của máy tính mà nghiên cứu sử dụng 

1.4.1 Huấn luyện và phân lớp tài liệu sử dụng SVM 

1.4.1.1 Thuật giải SVM 

Support vector machines (SVM) là kỹ thuật phân lớp được đề xuất đầu tiên 

bởi Vladimir N. Vapnik [3]. SVM sử dụng các giải thuật học có giám sát để phân 

tích và nhận diện (phân lớp) các mẫu. 

Theo Vapnik, SVM được xây dựng cho tập dữ liệu huấn luyện có thể phân 

tách tuyến tính. Mỗi phần tử hoặc thuộc về lớp A; hoặc thuộc về lớp B . Giả sử tập 

dữ liệu huấn luyện có N phần tử: . Trong 

đó, 

+  

+ �

Hàm quyết định: . Trong đó, 

+  và  là các vector d chiều 

+  là tham số điều chỉnh. 

                                                            
12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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Với một tập dữ liệu phân tách tuyến tính cho trước, có vô số đường quyết định 

phân tách tập dữ liệu này thành hai lớp A và B (hình 1.5). 

 
Hình 1.5 Có vô  số đường quyết định phân tách tập dữ liệu 

Do vậy, cần xác định siêu phẳng (hyperplane)  và hai 

hyperplane và  sao cho  và  

song song với , khoảng cách , không có phần tử dữ liệu nào 

nằm trong khoảng giữa  và  và khoảng cách  đạt giá trị lớn 

nhất (hình 1.6). 

M

 
Hình 1.6 Khoảng cách tuyến tính lớn nhất 

Khoảng cách giữa  và  là  . Vì vậy, khoảng cách giữa 

 và  là  
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Do đó,  sao cho các điều kiện sau đây 

được thỏa mãn: 

 

Hay  

1.4.1.2 Sơ lược về phần mềm SVM 

1.4.1.3.1 LIBSVM 

LIBSVM13 (A Library for Support Vector Machines) là một phần mềm nguồn 

mở sử dụng kỹ thuật SVM để huấn luyện (train) dữ liệu và dựa vào kết quả huấn 

luyện để xác định (identify) một dữ liệu thuộc một phân lớp nào đó. Phần mềm này 

được xây dựng bởi nhóm Chih-Chung Chang và Chih-Jen Lin trường đại học Quốc 

gia Đài Loan. 

1.4.1.3.2 LIBLINEAR 

LIBLINEAR14 là một phần mềm nguồn mở hỗ trợ phân lớp SVM tuyến tính 

(linear SVM). Được kế thừa và mở rộng của LIBSVM, LIBLINEAR sử dụng cho 

tập dữ liệu huấn luyện lớn [6]. Theo đó, với số lượng lớn các lớp và các đặc trưng, 

LIBLINEAR cho độ chính xác tương tự như LIBSVM nhưng thời gian xử lý nhanh 

hơn. 

1.4.2 Trọng số của các đặc trưng 

1.4.2.1 Khái niệm và biểu diễn tài liệu 

Giả sử tập dữ liệu D có m tài liệu. với mỗi , có n đặc trưng, 

ký hiệu là . Tài liệu dj được biểu diễn dưới dạng một vector dj = (wj1, 

wj2, …, wji, …, wjn). Trong đó, wji là trọng số của đặc trưng ti của tài liệu dj. wji là 

giá trị tính toán thống kê được sử dụng để đánh giá độ quan trọng của đặc trưng ti 

trong dj đối với tập dữ liệu D.  

                                                            
13 http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm 
14 http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/liblinear 
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Gọi TFji (term frequency) là tần xuất xuất hiện của đặc trưng ti trong tài liệu dj. 

Gọi DFi là tần xuất xuất hiện đặc trưng ti trong D; hay số lượng tài liệu trong D có 

chứa ti. 

Khi đó, . Trong đó,  

Đây là mô hình nổi tiếng tính trọng số các đặc trưng trong một tài liệu. Sau 

này, có nhiều nghiên cứu đã cải tiến, mở rộng mô hình. Một trong các đề xuất đó là 

của E. Chishlom và T. G. Kolda. 

1.4.2.2 Một số mô hình trọng số 

Theo E. Chishlom và T. G. Kolda [4], mô hình trọng số của một đặc trưng ti 

bao gồm ba thành phần: local, global và normalization. 

 
Trong đó: 

+  là trọng số local của đặc trưng ti trong tài liệu dj, là số lần ti xuất hiện 

trong dj. 

+  là trọng số global của ti, là số tài liệu trong kho D có chứa ti. 

+ Nj là hệ số chuẩn hóa (normalization factor) của tài liệu dj, là hệ số điều 

chỉnh cho chiều dài của mỗi tài liệu; vì các tài liệu có độ dài không giống 

nhau và có thể chênh lệnh nhau rất lớn. 

Bảng 1.1 Công thức tính trọng số local Lji

Công thức Tên Viết tắt 

  Changed-coefficient ATF1 ATFC 

  
Augmented average term 

frequency 
ATFA 

 Augmented log LOGG 
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  Square root SQRT 
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Bảng 1.2 Công thức tính trọng số global Gi

Công thức Tên Viết tắt 

  Log-global frequency IDF IGFL 

  Incremented global frequency IDF IGFI 

  Square root global frequency IDF IGFS 

Bảng 1.3 Công thức chuẩn hóa tài liệu Nj

Công thức Tên Viết 

tắt 

  Cosine normalization COSN 

  Pivoted unique normalization PUQN 

1 None NONE 

 

Thực nghiệm của E. Chishlom và T. G. Kolda biểu diễn mỗi tài liệu và câu 

truy vấn là các vector tương ứng. Trọng số của các đặc trưng được tính theo các 

công thức ở bảng 1.1, bảng 1.2, bảng 1.3. E. Chishlom [4] tính độ tương đồng giữa 

câu truy vấn với các tài liệu trong các kho dữ liệu khác nhau như MEDLINE, 

CRANFIELD15, CISI16. E. Chishlom kết luận mô hình trọng số tốt nhất cho từng 

loại tài liệu: 

- Đối với câu truy vấn, nên sử dụng công thức đơn giản:  

o Sử dụng công thức LOGG để tính Lji 

o Gj có thể sử dụng bất kỳ công thức IDF nào để tính 

                                                            
15 http://ir.dcs.gla.ac.uk/resources/test_collections 
16 http://ir.dcs.gla.ac.uk/resources/test_collections 
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o Sử dụng NONE để tính Nj vì chiều dài câu truy vấn thường là nhỏ. 

- Đối với tài liệu, nên sử dụng công thức phức tạp hơn: 

o Sử dụng công thức SQRT để tính Lji 

o Sử dụng một trong các IGF 

o Sử dụng COSN để tính Nj 

Thực nghiệm [4] cho thấy sử dụng SQRT và IGF cho kết quả tốt nhất. 

1.4.2.3 Nhận xét 

- Trong kho tài liệu, mỗi tài liệu được xem là một câu. Sự chênh lệch chiều dài 

giữa các tài liệu là không quá lớn. Do đó, công thức tính Nj được chọn là 

NONE. 

- Các đặc trưng chỉ xuất hiện một, hai hoặc ba lần, theo [4] công thức tốt nhất 

tính trọng số local là LOGG 

- Cũng theo [4], trong trường hợp này trọng số global được chọn bất kỳ. Do 

đó, đề tài lựa chọn  

1.4.3 AutoSlog 

1.4.3.1 Mô hình 

AutoSlog được đề xuất bởi Riloff [19] là chương trình dùng để tạo tự động các 

mẫu rút trích thông tin từ một kho ngữ liệu của một lĩnh vực nào đó (hình 1.7). 
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Hình 1.7 Mô hình tạo mẫu tự động AutoSlog 

1.4.3.2 Kho dữ liệu 

Kho dữ liệu bao gồm các tài liệu sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và có nội dung 

thường liên quan đến một lĩnh vực nào đó. Ví dụ: biomedical, terrorist, gen… 

1.4.3.3 Bộ phân tích câu 

Bộ phân tích câu sẽ gán nhãn cho các từ, cụm từ trong câu. Kết quả của quá 

trình này: Câu được phân tách thành các cụm từ cú pháp. 

Ví dụ: Cho câu: Bacteriastrum is a genus of diatoms in family Chaetocerotaceae.  

Câu được phân tích thành cấu trúc như sau (hình 1.8) [20]: 
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    NP SEGMENT: 

      [diatoms (?)(UNK(ENTITY UNKNOWN))] 

  PP SEGMENT (PREP): 

    [in (LEX)(PREP)] 

    NP SEGMENT: 

      [family (LEX)(N SINGULAR(HUMAN))] 

      [Chaetocerotaceae (?)(UNK(ENTITY UNKNOWN))] 

  [>PERIOD (LEX)(PUNC)] 

  [<EOS (?)] 

  VP SEGMENT (ACTIVE_VERB): 

    [is (root: be) (LEX)(COP)] 

  NP SEGMENT (DOBJ): 

    [a (LEX)(ART)] 

    [genus (root: _coronavirus) (LEX)(N SINGULAR(VIRUS))] 

Following PP attaches to: a genus 

  PP SEGMENT (PREP): 

    [of (LEX)(PREP)] 

  NP SEGMENT (SUBJ): 

    [bacteriastrum (?)(UNK(ENTITY UNKNOWN))] 

CLAUSE: 

Hình 1.8 Kết quả phân tích câu "Bacteriastrum is a genus of diatoms in family 

Chaetocerotaceae" 

Sundance (xem mục 1.5.1) cho phép thay đổi các thông số đầu vào cho từng 

lĩnh vực cụ thể để phục vụ cho quá trình phân tích câu: 

- Dấu hiệu chưa kết thúc câu (non-eos) (xem phụ lục B). 

- Các luật suy diễn để xác định các danh từ là tên riêng. 

- Từ điển định nghĩa loại từ của các từ thuộc lĩnh vực cụ thể mà trong từ 

điển chuẩn của Sundance không định nghĩa (xem phụ lục B). 

- Các cụm từ chuyên môn (xem phụ lục B). 
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Ví dụ: trong lĩnh vực y khoa, cụm từ “chiclero ulcer” được xem như là 

chiclero_ulcer  và được gán nhãn là danh từ (NOUN). 

1.4.3.4. Tập mẫu cú pháp 

Các mẫu cú pháp được [19] xây dựng và sử dụng để so khớp với các câu đã 

được phân tích cú pháp. Có tất cả là 15 mẫu cú pháp khác nhau được tạo ra và phủ 

hết các cú pháp thông thường trong tiếng Anh (bảng 1.4). Nếu câu thỏa một mẫu cú 

pháp nào đó thì các thành phần của mẫu đó được gán giá trị tương ứng (xem ví dụ 

trong mục 1.4.3.5). 

Bảng 1.4 Tập mẫu cú pháp 

1 <subject> active-verb 

2 <subject> active-verb direct-object 

3 <subject> passive-verb 

4 <subject> verb infinitive 

5 <subject> auxiliary noun 

6 active-verb <direct-object> 

7 passive-verb <direct-object> 

8 infinitive <direct-object> 

9 verb infinitive <direct-object> 

10 gerund <direct-object> 

11 noun auxiliary <direct-object> 

12 active-verb preposition <noun pharse> 

13 active-verb preposition <noun pharse> 

14 passive-verb preposition <noun pharse> 

15 infinitive preposition <noun pharse> 
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1.4.3.5 Danh sách các cụm danh từ 

Danh sách này được sử dụng để so khớp với các danh từ, cụm danh từ nằm ở 

đầu của mỗi câu được phân tích. AutoSlog sẽ tạo ra tất cả các mẫu tương ứng. 

Ví dụ [20]:  

Trong danh sách danh từ có cụm sau: World Trade Center 

Câu: World Trade Center was bombed by terrorists. 

- Bộ phân tích câu sẽ gán nhãn như sau:  

o NP: World Trade Center 

o V: was bombed 

o PP: by terrorists 

- Các mẫu cú pháp phù hợp 

o 1. <subject> passive-verb  

o 2. passive-verb preposition <noun pharse> 

- Mẫu được tạo ra: 

o <subject> was bombed (vì NP: World Trade Center có trong danh 

sách các cụm danh từ đã cung cấp trước đó). 

1.4.3.6 Nhận xét 

- Hiệu quả của quá trình tạo mẫu tự động sử dụng AutoSlog phụ thuộc nhiều 

vào hiệu quả của quá trình phân tích câu. 

- AutoSlog cần thiết phải sử dụng một danh sách các danh từ. Trong khi đó, 

các danh từ trong ngôn ngữ tiếng Anh thuộc một lĩnh vực nào đó là rất nhiều. 

Do vậy, việc tạo ra một danh sách các danh từ bằng phương pháp thủ công là 

công việc mất nhiều thời gian, nhàm chán; công việc liệt kê hết tất cả các 

danh từ, cụm danh từ dường như là không thể thực hiện. Chính vì lý do đó, 

AutoSlog-TS sẽ cải thiện vấn đề này (xem mục 1.4.4). 
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1.4.4 AutoSlog-TS 

1.4.4.1  Mô hình 

Việc tạo ra danh sách các danh từ được gán nhãn (đầu vào của AutoSlog) là 

công việc tiêu tốn nhiều thời gian và thực sự khó khăn. AutoSlog-TS [17], [18] là 

một phiên bản mới của AutoSlog với nhiều cải tiến (hình 1.9): 

- Không cần một danh sách các cụm danh từ được gán nhãn. Thay vào đó, kho 

dữ liệu được phân thành 02 lớp gọi là: Relevant text và Irrelevant text. Mục 

đích của việc phân tách này xem mục 1.4.4.2. 

- Tính toán xác suất và thống kê các mẫu xuất hiện trong Relevant text so với 

Irrelevant text. 

- Tự động chọn lọc hay lượt bỏ các mẫu không phù hợp dựa vào các số liệu 

thống kê.  

 
Hình 1.9 Mô hình tạo mẫu tự động AutoSlog-TS 

1.4.4.2 Nguyên tắc hoạt động 

AutoSlog-TS được chia làm hai giai đoạn: 
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Giai đoạn 1: Được thực hiện giống như AutoSlog (xem mục 1.4.3), nhưng kho dữ 

liệu được phân thành 02 lớp gọi là Relevant text và Irrelevant text. 

- Irrelevant text : Các tài liệu không liên quan đến lĩnh vực (domain). 

- Relevant text : Các tài liệu có liên quan. 

Giai đoạn 2: Tính toán và thống kê. AutoSlog-TS sẽ tính: 

- Xác suất các mẫu xuất hiện trong Relevant text so với Irrelevant text.  

i( | )
i

relfreqP relevant pattern
totalfreq

=   Công thức (1.1) 

Trong đó: 

 relfreqi: Số lượng mẫu i xuất hiện trong Relevant text 

 totalfreqi: tổng số mẫu i xuất hiện trong toàn bộ dữ liệu 

- Hệ số liên quan RlogF (Công thức 1.2) 

2log ( ) log ( )* ( | )i iR F pattern relfreq P relevant patterni=  

- Sắp xếp giảm dần theo giá trị RlogF của các mẫu 

1.4.4.3 Nhận xét 

- AutoSlog-TS khắc phục được nhược điểm của AutoSlog. Nó chỉ cần phân 

tích cú pháp của hai kho dữ liệu, tất cả các danh từ đều được xem xét cùng 

với các mẫu cú pháp của các danh từ đó. 

- AutoSlog-TS tính toán hệ số liên quan giữa các mẫu được tạo ra từ hai kho 

dữ liệu và sắp xếp giảm dần theo độ liên quan này. [20] cho rằng các mẫu 

được có hệ số liên quan RlogF càng cao thì càng cho hiệu quả rút trích thông 

tin tốt. 
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1.5 Các phần mềm hỗ trợ 

1.5.1 Sơ lược về hệ thống Sundance 
1.5.1.1 Giới thiệu 

Sundance [20] là một hệ thống rút trích thông tin sử dụng các cấu trúc rút trích 

gọi là case frame. Case frame bao gồm 5 yếu tố: 

 1. tên của cấu trúc (name of case frame) 

 2. Anchor 

 3. Tập các hàm kích hoạt (activation function) 

 4. Gán nhãn phân loại case frame (tùy chọn) 

 5. Tập các slots để rút trích thông tin  

1.5.1.2 Cấu trúc của một case frame 

Cấu trúc của một case frame bao gồm 05 thành phần hình (hình 1.10).  

 
Hình 1.10 Cấu trúc của một case frame 

1.5.1.3 Giải thích các thành phần 

Name: Tên của case frame (name); là một chuỗi bất kỳ dùng để phân biệt giữa 

các case frame với nhau. 

Biến số từ loại (constituent_variable) bao gồm một ký hiệu kiểu từ loại ngữ 

pháp (NP, VP (verb phrase)…) kết hợp với một số (number) để chỉ số lượng các 
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biến số từ loại xuất hiện trong câu. Ví dụ: VP1 cho biết đây là một cụm động từ 

(verb phrase) và VP2 là một cụm động từ khác trong cùng một câu. 

Anchor: Mỗi case frame có một Anchor để diễn giải một biến số từ loại và 

một từ. Các thành phần của câu được phân tích sẽ được matching với Anchor. Nếu 

có thành phần nào phù hợp thì case frame sẽ được xem xét kích hoạt. 

Ví dụ:  

Nếu Anchor là: VP1(kidnapped), case frame sẽ được xem xét kích hoạt nếu 

từ kidnapped xuất hiện ở vị trí đầu của cụm động từ (VP)  

Hàm kích hoạt (activation function): đặc tả ràng buộc. Một case frame ở 

trạng thái kích hoạt thì case frame đó phải thỏa ràng buộc của hàm kích hoạt. Mỗi 

case frame có thể có một hay nhiều hàm kích hoạt. Case frame được kích hoạt nếu 

thỏa mãn tất cả các hàm kích hoạt đó. Mỗi hàm kích hoạt có một hay nhiều tham số 

đầu vào. Các tham số này chính là Anchor của case frame. 

Ví dụ: 

Hàm kích hoạt: passive_verb_broad_p(VP1(kidnapped)) 

Diễn giải: Case frame được kích hoạt (activated) nếu cụm động từ VP1 ở thể 

bị động (passive voice) và bắt đầu bằng từ kidnapped.  

Gán nhãn phân loại case frame (Type): Cho phép người dùng phân loại các 

case frame. Gán nhãn phân loại case frame là tự chọn (optional), có thể đặc tả hoặc 

không đặc tả trong case frame. 

Slots: Đặc tả các đối tượng cần rút trích. Một case frame có thể có nhiều đặc 

tả Slots và một Slot bao gồm các thành phần: 

 Vai trò cú pháp (syntatic role): subj (subject), dobj (direct object), iobj 

(indirect object) và PP (prepositional phrase). Vai trò cú pháp có quan hệ với 

Anchor. Ví dụ:  

 Anchor: VP1(kidnapped) thì case frame có thể đặc tả vai trò cú pháp 

là subj, dobj, iobj và PP. 

 Anchor: NP1(trial) thì case frame chỉ có thể đặc tả vai trò cú pháp là 

PP 
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Tên slot (slot name): dùng để gán nhãn cho các đối tượng rút trích. Ví dụ: 

Nếu kidnapped xuất hiện ở thể chủ động (active voice) thì slot name có thể được 

gán là tác nhân (perpetrator) gây nên kidnap. Nếu kidnapped xuất hiện ở thể bị động 

thì slot name có thể được gán nhãn là nạn nhân (victim) của hành động kidnap. 

Lớp ngữ nghĩa (semantic class): Đặc tả các hạn chế về ngữ nghĩa của các đối 

tượng được rút trích. Nếu danh sách các lớp ngữ nghĩa được đặc tả trong case frame 

thì các đối tượng rút trích phải thuộc lớp ngữ nghĩa đó. 

Sử dụng dấu phẩy (,) ngăn cách giữa hai lớp ngữ nghĩa để diễn tả phép toán 

hoặc (or hay V). Điều này có nghĩa là: đối tượng rút trích phải thuộc một trong các 

lớp ngữ nghĩa đã đặc tả. 

Sử dụng dấu  để kết hợp với hai hay nhiều lớp ngữ nghĩa. Điều này có nghĩa 

là: đối tượng rút trích phải thuộc tất cả các lớp ngữ nghĩa đã đặc tả. 

Ví dụ về đặc tả lớp ngữ nghĩa cho case frame: 

Các lớp ngữ nghĩa được đặc tả như sau: 

- AIRCRAFT, AUTO: đối tượng rút trích thuộc một trong hai lớp ngữ 

nghĩa là AIRCRAFT hoặc AUTO 

- AIRCRAFT  WEAPON: Đối tượng rút trích thuộc cả hai lớp ngữ 

nghĩa AIRCRFT và WEAPON. 

- AIRCRAFT  WEAPON, MISSILE: Đối tượng rút trích thuộc cả hai 

lớp ngữ nghĩa AIRCRFT và WEAPON hoặc thuộc lớp ngữ nghĩa 

MISSILE. 

1.5.1.4 Ví dụ về một case frame 

Giả sử một case frame có cấu trúc như hình (hình 1.11) [20]. 
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Hình 1.11 Thể hiện của một caseframe 

Giả sử câu được phân tích và matching như sau: 

The plane crashed in Utah in January in a blaze of fire. 

Câu trên được Sundance phân tích như hình 1.12: 
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    NP SEGMENT: 

      [fire (LEX)(N SINGULAR(OTHER))] 

  [>PERIOD (LEX)(PUNC)] 

  [<EOS (?)] 

    NP SEGMENT: 

      [a (LEX)(ART)] 

      [blaze (INF-LEX)(ADJ) (N(ENTITY UNKNOWN))] 

Following PP attaches to: a blaze 

  PP SEGMENT (PREP): 

    [of (LEX)(PREP)] 

    [in (LEX)(PREP)] 

PP SEGMENT (PREP): 

    [in (LEX)(PREP)] 

    NP SEGMENT: 

      [January (LEX)(N SINGULAR(MONTH))] 

PP SEGMENT (PREP): 

    [crashed (root: crash) (LEX)(V PAST)] 

  PP SEGMENT-Location (PREP): 

    [in (LEX)(PREP)] 

    NP SEGMENT-Location: 

      [Utah (LEX)(N SINGULAR(LOCATION))] 

  VP SEGMENT (ACTIVE_VERB): 

CLAUSE: 

  NP SEGMENT (SUBJ): 

    [The (LEX)(ART)] 

    [plane (LEX)(N SINGULAR(VEHICLE))] 

Hình 1.12 Phân tích câu :"The plane crashed in Utah in January in a blaze of fire" 

Hình 1.13 thể hiện các đối tượng được rút trích ứng với case frame ở hình 1.11 và 

câu được phân tích (hình 1.12). 
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Hình 1.13 Case frame được matching với câu phân tích 

1.5.1.5 Nhận xét 

- Rút trích thông tin sử dụng các case frame là phù hợp trong tiến trình xây 

dựng hệ thống hỏi đáp. Tuy nhiên, cần phải tinh chỉnh lại cấu trúc của case 

frame để rút trích được thông tin theo yêu cầu. Chi tiết được trình bày trong 

phần chương 3. 

- Quá trình phân tích câu có ảnh hưởng lớn đến kết quả tạo ra các case frame. 

Chúng tôi sử dụng thêm danh mục các danh từ, cụm danh từ (xem phụ lục B) 

chuyên môn trong y khoa để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình phân tích. 

1.5.2 Sơ lược về Lucene 

Lucene17 là phần mềm nguồn mở cho phép tìm người dùng xây dựng các ứng 

dụng tìm kiếm thông tin văn bản. Nhiều đánh giá [28] gần đây cho biết Lucene cho 

kết quả xử lý tốt hơn các phần mềm tương tự khác như: Indri, Lemur. Do vậy, 

chúng tôi sử dụng Lucene làm công cụ để đánh chỉ mục và tìm kiếm dữ liệu trả lời. 

                                                            
17 http://lucene.apache.org/ 
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1.5.3 Sơ lược về SharpNLP 

SharpNLP18 là phần mềm nguồn mở được sử dụng để xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên, các xử lý như: tách câu, gán nhãn từ loại (POS), phân tích cú pháp… Chúng 

tôi sử dụng phần mềm này để phân tích cú pháp câu hỏi của người dùng và trích 

chọn ra các thuật ngữ mà người dùng muốn định nghĩa. 

1.6 Kết luận 

Trong phần này, chúng tôi đã trình bày các vấn đề sau:  

- Các khái niệm, mô hình hỏi đáp tổng quan và xác định kho dữ liệu dùng 

cho việc khai thác thông tin để trả lời câu hỏi. 

- Các kỹ thuật về xử lý như: phân lớp tài liệu, kỹ thuật sử dụng case frame 

để rút trích thông tin. 

- Các công cụ hỗ trợ trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống hỏi đáp. 

                                                            
18 http://sharpnlp.codeplex.com 
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2 CHƯƠNG 2  HỆ THỐNG HỎI ĐÁP CHO 

LOẠI CÂU HỎI ĐỊNH NGHĨA 

 

2.1 Định nghĩa 

Hệ thống hỏi đáp cho loại câu hỏi định nghĩa là một hệ thống hỏi đáp tự động, 

trong đó có nhiều quy trình, công đoạn xử lý như: phân tích câu hỏi, tìm kiếm và xử 

lý câu trả lời thích hợp cho loại câu hỏi định nghĩa. Câu hỏi định nghĩa ở đây được 

hiểu theo nghĩa hẹp, tức là hệ thống sẽ trả lời định nghĩa của một thuật ngữ hoặc đối 

tượng (object) nào đó trong y khoa. Hệ thống được mô hình hóa thể hiện ở hình 2.1. 

 

Tìm kiếm 
tài liệu 

Trả lời 
câu hỏi CSDL  

Các câu 
định nghĩa 

Phân tích 
câu hỏi 

Các NP 

Câu hỏi 
định nghĩa 

Hình 2.1  Mô hình tổng quan hệ thống hỏi đáp cho câu hỏi định nghĩa 

Ví dụ câu hỏi: “What is bronchiolitis?” [28]. Câu hỏi muốn biết “bronchiolitis” là 

gì?. Một câu trả lời ứng viên có thể được hệ thống hiển thị: Bronchiolitis caused by 

the respiratory syncytial virus (rsv) in infants less than two years old is a growing 
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public health concern worldwide, and there is currently no safe and effective 

vaccine 19. 

Mô hình xử lý của hệ thống tương tự như trong mô hình hệ thống hỏi đáp tự 

động trả lời nhiều loại câu hỏi cho nhiều lĩnh vực (open-domain) [8]. Do hệ thống 

trả lời cho loại câu hỏi định nghĩa nên các thành phần chỉ xử lý các tác vụ sau: 

- Thành phần phân tích câu hỏi chỉ thực hiện tác vụ phân tích cú pháp câu hỏi 

để xác định ranh giới và trích lọc ra các cụm danh từ cần được định nghĩa. 

Các cụm danh từ này chính là các từ khóa (keyword) để tạo ra câu truy vấn. 

- Thành phần tìm kiếm tài liệu sử dụng câu truy vấn này để tìm kiếm các thuật 

ngữ có liên quan và trả về các câu định nghĩa của các thuật ngữ đó. Việc tìm 

kiếm được thực hiện trên một CSDL trả lời có cấu trúc. Quy trình xây dựng 

cấu trúc của CSDL này được trình bày trong chương 4. 

- Thành phần trả lời câu hỏi sẽ dựa vào các thông số cài đặt để lọc ra các thuật 

ngữ kèm theo các câu định nghĩa có độ liên quan cao nhất với câu hỏi và 

hiển thị chúng như là câu trả lời. Thành phần này còn thực hiện xử lý mở 

rộng các thuật ngữ bằng cách sử dụng UMLS để hiển thị các từ, cụm từ đồng 

nghĩa với chúng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm kiếm thông tin của người 

dùng. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị danh mục phân cấp của thuật ngữ trong 

MeSH để người sử dụng thuận tiện trong việc tra cứu thông tin. 

2.2 Phân tích câu hỏi định nghĩa 

Trong ngữ cảnh văn nói và văn viết tiếng Anh, có nhiều cách thức để hỏi 

thông tin định nghĩa của một đối tượng nào đó. Chúng tôi phân chia các câu hỏi trên 

thành hai loại như sau: 

- Câu hỏi có từ “What” 

- Câu hỏi không có từ “What” 

                                                            
19 http://kidshealth.org/parent/infections/lung/bronchiolitis.html 
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2.2.1 Cú pháp của câu hỏi có từ “What” 

Để hỏi về thông tin định nghĩa của thuật ngữ “lung cancer”, với loại câu hỏi có 

từ “What” khi phân tích NLP bề mặt (shallow), ta có các cú pháp để hỏi như sau 

[1], [12]: 

 

Hình 2.2 Cú pháp của câu hỏi định nghĩa (1) 

 

Hình 2.3 Cú pháp của câu hỏi định nghĩa (2) 

“What” được dịch chuyển về phía cuối câu làm bổ ngữ [1], câu hỏi dạng này được 

phân tích cú pháp như hình 2.4. Tuy nhiên, đối với hệ thống hỏi đáp này, chúng tôi 

xử lý cho phép người sử dụng có thể nhập đầy đủ câu hỏi “The definition of lung 

cancer is what?” hoặc  chỉ cần nhập “The definition of lung cancer?”. 

 

Hình 2.4 Cú pháp của câu hỏi định nghĩa (3) 
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Hình 2.5 Cú pháp của câu hỏi định nghĩa (4) 

 

Hình 2.6 Cú pháp của câu hỏi định nghĩa (5) 

2.2.2 Cú pháp của câu hỏi không có từ “What” 

Đối với loại câu hỏi này khi phân tích NLP bề mặt (shallow), cú pháp của câu 

hỏi lấy thông tin định nghĩa của một đối tượng như sau [12]: 

 

Hình 2.7 Cú pháp của câu hỏi định nghĩa (6) 
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2.2.3 Xác định các thuật ngữ cần định nghĩa 

Các thuật ngữ cần được định nghĩa được trích ra dựa vào quá trình phân tích 

cú pháp của các câu hỏi. Trong các cây phân tích (hình 2.2, 2.3,…, 2.7), các thuật 

ngữ cần được xác định là các NP được in đậm. Quy trình xử lý, phân tích được 

mô hình hóa như hình 2.8. 

 
Hình 2.8 Mô hình phân tích câu hỏi định nghĩa 

Trong trường hợp cụm danh từ có cú pháp <NP> + <PP> hay <NP1> + <PREP> + 
<NP2> (hình 2.3, 2.4 2.6, 2.7), có hai cụm danh từ cần được xem xét như sau: 

- Nếu NP1 là các từ “definition, explanation, mean” thì thuật ngữ cần định 

nghĩa chính là NP2. Ví dụ “the definition of lung cancer”. 

- Trong trường khác, ví dụ: symptom of lung cancer từ khóa được xác định là 

“symptom” và “lung cancer”, hệ thống sẽ trả lời định nghĩa của hai thuật 

ngữ cho biết “symptom” là gì? và “lung cancer” là gì?. Tuy nhiên, người 

dùng muốn ở đây là thông tin về triệu chứng của bệnh ung thư phổi. Về mối 
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liên hệ ngữ nghĩa giữa các cụm danh từ, chúng tôi chưa xét đến trong đề tài. 

Vấn đề này sẽ được xem xét và giải quyết trong các công trình nghiên cứu 

tiếp theo. 

2.2.4 Các bước thực hiện 

Bảng 2.1 Các bước phân tích câu hỏi định nghĩa 

Bước 1: Nhận câu hỏi từ người sử dụng 

Bước 2: 

 

Dựa vào công cụ NLP bề mặt của phần mềm SharpNLP, chúng tôi thực 

hiện phân tích cú pháp của câu hỏi. 

Bước 3: Kiểm tra xem cấu trúc của câu hỏi có phải là thuộc dạng câu hỏi định 

nghĩa hay không (xem mục 2.2)? 

Nếu không là câu hỏi định nghĩa: 

Bước 3.1: Hiển thị thông báo cho người dùng biết là hệ thống không 

hỗ trợ trả lời loại câu hỏi này. Người dùng nên sửa chữa nội 

dung hoặc thay thế bằng một câu hỏi khác. 

Nếu đúng là câu hỏi định nghĩa: 

Bước 3.2: Chúng tôi dựa trên kết quả phân tích cú pháp để xác định 

ranh giới các danh từ hoặc các cụm danh từ. 

Bước 3.3: Các cụm danh được tạo ra trong bước 3.2 được sử dụng làm 

câu truy vấn truy tìm thông tin. Câu truy vấn chính là các 

cụm danh từ này và được lưu trữ tạm thời để tiện cho quá 

trình tìm kiếm tài liệu liên quan. 

 
2.2.5 Ví dụ phân tích câu hỏi 

Cho câu hỏi : What is bronchiolitis?  

Câu hỏi được phân tích cú pháp như sau:  

[NP What/WP ] [VP is/VBZ ] [NP bronchiolitis/NN ] ? 

Cụm danh từ được xác định: bronchiolitis (NP) 
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2.3 Tìm kiếm tài liệu liên quan 

2.3.1 Quy trình xử lý 

Tìm kiếm thông tin yêu cầu trả về một tập các dữ liệu được sắp xếp theo thứ 

tự giảm dần độ liên quan giữa các dữ liệu kết quả và câu truy cấn thông tin. Ngoài 

ra, tốc độ tìm kiếm phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc tổ chức của CSDL trả lời. 

Lucene là phầm mềm nguồn mở được đánh giá là khá tốt [28] cho việc đánh 

chỉ mục các thuật ngữ và tìm kiếm thông tin. Chúng tôi sử dụng phần mềm này để 

hỗ trợ thực hiện xây dựng CSDL trả lời, chi tiết được trình bày trong chương 4, và 

các API (application programming interface) trong Lucene Search Engine để thực 

hiện tìm kiếm. Cấu trúc lưu trữ kết quả tìm kiếm thể hiện trong hình 2.9. Quy trình 

xử lý tìm kiếm tài liệu liên quan được mô hình hóa ở hình 2.10. 

 

 <Object>[thuật ngữ liên quan]</Object> 

 <Sentence>[câu định nghĩa] </Sentence> 

 <Sentence>[câu định nghĩa] </Sentence> 

 <Sentence>[câu định nghĩa] </Sentence> 

… 

</doc> 

 <Score>[độ liên quan]</Score> 

<doc> 

Hình 2.9 Cấu trúc lưu trữ kết quả tìm kiếm 
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Hình 2.10 Mô hình tìm kiếm tài liệu liên quan 

2.3.2 Các bước thực hiện 

Bảng 2.2 Các bước tìm kiếm tài liệu liên quan 

Bước 1: 

 

Nạp file cấu hình tìm kiếm. File này sẽ quy định cách thức tìm kiếm 

thông tin như: thông tin về đường dẫn CSDL trả lời, số lượng kết quả 

trả về… 

Bước 2: Nhận câu truy vấn. 

Bước 3: Với cấu trúc của CSDL trả lời, Lucene sẽ thực hiện tính toán so khớp 

độ liên quan giữ thuật ngữ tìm kiếm với các thuật ngữ đã được đánh 

chỉ mục và lưu trữ trong CSDL. Kết quả của quá trình này là một danh 

sách các thuật ngữ có độ liên quan với thuật ngữ tìm kiếm được sắp 

xếp từ cao đến thấp. Chúng tôi lưu trữ tạm thời kết quả này để tiện 

cho công đoạn xử lý tiếp theo. 

Bước 4: Kiểm tra, nếu chưa duyệt hết danh mục các câu truy vấn thì quay trở 

lại bước 1. Ngược lại, kết thúc quá trình tìm kiếm. 
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2.3.3 Ví dụ về tìm kiếm tài liệu liên quan 

Với giới hạn chỉ lấy 20 kết quả tìm kiếm có độ liên quan cao nhất, câu hỏi 

“What is bronchiolitis? sẽ cho kết quả tìm kiếm trả về như bảng 2.3. 

Bảng 2.3 Danh mục kết quả tìm kiếm cho câu hỏi “What is bronchiolitis?" 

Thuật ngữ Độ liên quan Câu định nghĩa tương ứng 

Bronchiolitis caused by the respiratory syncytial 

virus (rsv) in infants less than two years old … 

Severe primary respiratory syncytial virus (rsv) 

infections are characterized … 

bronchioliti 11.32149 

Many questions remain regarding optimal 

management approaches for infants requiring 

hospitalisation with bronchiolitis including … 

The purpose of this study was to investigate 

whether obliterative bronchiolitis might occur after 

xenogenic pulmonary transplantation. 

obliterate 

bronchioliti 

7.075929 

Obliterative bronchiolitis, characterized 

histopathologically by airway inflammation… 

follicular 

bronchioliti 

7.075929 Follicular bronchiolitis (fb) is a rare type of cellular 

bronchiolitis… 

… … … 
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2.4 Lựa chọn câu trả lời 

2.4.1 Trích lọc câu trả lời 

Quy trình xử lý lựa chọn câu trả lời được mô hình hóa như hình 2.11. Dựa vào 

kết quả tìm kiếm, chúng tôi lựa chọn thuật ngữ có độ liên quan lớn nhất để hiển thị 

cho người dùng như là câu trả lời cho câu hỏi của họ. Trong hệ thống hỏi đáp tự 

động do Hong Yu [28] và các cộng sự xây dựng, trước khi hiển thị câu trả lời họ sẽ 

gom cụm các câu trả lời thành một đoạn. Kết quả được thể hiện với câu hỏi “What 

is bronchiolitis?”. Hệ thống hỏi đáp HERMES của Hong Yu trả lời như sau: 

“Bronchiolitis is an acute, highly infectious lower respiratory tract infection. 

Bronchodilators are commonly used in the management of bronchiolitis in North 

America but not in the United Kingdom. The objective of this review was to assess 

the effects of bronchodilators on clinical outcomes in infants with acute 

bronchiolitis ..[Gadomski:2006]”. 

Chúng ta có thể nhận thấy được rằng đoạn trả lời này gồm 03 câu được lắp 

ghép với nhau. Trong đó, câu đầu tiên là thông tin tốt nhất định nghĩa thuật ngữ 

“bronchioliti”, các câu còn lại không có liên quan gì nhiều; đặc biệt là câu cuối 

cùng. 

Do vậy, chúng tôi dừng ở mức các câu trả lời “rời rạc”; tức là với mỗi câu 

được hiển thị là một định nghĩa của thuật ngữ tương ứng. Tuy nhiên, giải pháp này 

cũng không tốt đối với các thuật ngữ có nhiều câu định nghĩa. Ví dụ, thuật ngữ 

“lung cancer” có đến 85 câu định nghĩa20. Điều này làm cho người sử dụng tốn thời 

gian để tìm kiếm câu định nghĩa tốt nhất. 

 

                                                            
20 Được tìm thấy trong CSDL của đề tài 
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Kết thúc

Hiển thị câu trả lờiHiển thị các thuật 
ngữ có liên quan

Bắt đầu lựa chọn 
câu trả lời

Tìm thuật ngữ đồng nghĩa 
trong UMLS

Hiển thị các thuật 
ngữ đồng nghĩa

Xây dựng cây 
phân cấp MeSH

Hiển thị cây phân 
cấp MeSH

 

Hình 2.11 Mô hình xử lý lựa chọn câu trả lời 

2.4.2 Tìm kiếm các thuật ngữ liên quan 

Hệ thống hỏi đáp của Hong Yu [28] đưa ra gợi ý là các câu hỏi khác có liên 

quan đến câu hỏi của người dùng đã hỏi. Khi người dùng chọn một trong các câu 

hỏi này thì hệ thống sẽ tiếp tục phân tích và trả lời. Điều này rất cần thiết cho người 

sử dụng truy tìm thông tin. Các câu hỏi liên quan đến câu hỏi “What is 

bronchiolitis?” được hệ thống của Hong Yu et al gợi ý thể hiện trong bảng 2.4. 

Bảng 2.4 Một số câu hỏi gợi ý liên quan đến câu hỏi “What is bronchiolitis?” 

Một số câu hỏi liên quan21

What is boop (bronchiolitis obliterans and organizing pneumonia)? 

What are the indications for ribavirin in rsv (respiratory syncytial virus, 

bronchiolitis)? 

Seven-month old boy with bronchiolitis. "how much methylprednisolone can i 

give him?" 

                                                            
21 Được lấy từ http://snake.ims.uwm.edu:8080/qaseam/answer.seam với câu hỏi “What is bronchiolitis?” 
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Trong phạm vi đề tài, chúng tôi đưa ra các gợi ý là các danh từ hoặc cụm danh 

từ có liên quan đến nội dung của câu hỏi để người dùng có thể lựa chọn. Cách làm 

này phù hợp cho hệ thống hỏi đáp tự động trả lời cho một loại câu hỏi cụ thể. Ví dụ, 

các thuật ngữ có liên quan đến câu hỏi “What is bronchiolitis?” được thể hiện trong 

bảng 2.5. 

Bảng 2.5 Một số thuật ngữ liên quan đến câu hỏi “What is bronchiolitis?” 

Một số thuật ngữ liên quan Độ liên quan 

bronchioliti obliteran 7.075929 

obliterate bronchioliti 7.075929 

follicular bronchioliti 7.075929 

acute bronchioliti 7.075929 

aspirate bronchioliti 7.075929 

bronchioliti obliteran syndrome 5.660743 

acute viral bronchioliti 5.660743 

viral etiology bronchioliti obliteran 5.660743 

2.4.3 Tìm kiếm và hiển thị các thuật ngữ đồng nghĩa 

Với mục đích giúp cho người sử dụng có thêm các gợi ý để tìm kiếm thông 

tin, chúng tôi nghiên cứu và khai thác ontology là UMLS và WordNet để tìm ra các 

thuật ngữ đồng nghĩa. 

2.4.3.1 Thuật ngữ đồng nghĩa trong UMLS 

Nhiều nghiên cứu trước đây cho rằng [27], [29]: quan hệ đồng nghĩa giữa các 

thuật ngữ trong UMLS giúp ích rất nhiều cho việc xử lý phân lớp văn bản và tìm 

kiếm thông tin. Bảng 2.6 cho biết các thuật ngữ đồng nghĩa với “lung cancer” trong 

UMLS. 
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Bảng 2.6 Các thuật ngữ đồng nghĩa của "lung cancer" trong UMLS 

Thuật ngữ đồng nghĩa với “lung cancer” 

Cancer of Lung 

Cancer of the Lung 

Lung Cancer 

Neoplasms, Lung 

Neoplasms, Pulmonary 

Pulmonary Cancer 

Pulmonary Neoplasms 

2.4.3.2 Thuật ngữ đồng nghĩa trong WordNet 

WordNet là CSDL từ vựng được xây dựng và phát triển bởi đại học Princeton 

từ năm 1985 và được sử dụng cho các nghiên cứu về NLP và các nghiên cứu khác 

có liên quan. WordNet là CSDL từ vựng chung cho tất cả các lĩnh vực, không được 

xây dựng riêng cho bất cứ lĩnh vực cụ thể nào [23]. Chính vì thế, các giải thích, 

gom cụm phân cấp các từ, các từ đồng nghĩa… có thể không liên quan, hoặc liên 

quan một phần đến lĩnh vực BI. Barry SMITH [23] đã đề xuất xây dựng một CSDL 

như thế nhưng cho một lĩnh vực cụ thể là BI. CSDL này gọi tên là Medical 

WordNet (MWN). Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, MWN vẫn chưa hoàn 

thiện và chưa được công bố sử dụng. 

J. E. Ingvaldsen [11] cho rằng WordNet với sự bổ sung thêm các thuật ngữ y 

khoa là cần thiết cho việc tìm hiểu các thông tin về bệnh án của bệnh nhân. Các từ 

đồng nghĩa hoặc các giải thích trong WordNet có thể làm cho họ hiểu được các 

thuật ngữ của bệnh án. Tuy nhiên, WordNet dùng cho nhiều lĩnh vực và các thuật 

ngữ về y khoa được bổ sung chưa đầy đủ (bảng 2.7 cho biết các từ đồng nghĩa của 

từ “flu” và giải nghĩa của từ này). Do vậy, chúng tôi chưa sử dụng WordNet để tìm 

kiếm và hiển thị các thuật ngữ đồng nghĩa. 
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Bảng 2.7 Các thuật ngữ đồng nghĩa của "flu" trong WordNet 

Đồng nghĩa với “flu” Giải nghĩa 

Influenza 

Grippe 
An acute febrile highly contagiousviral disease

2.4.4 Xây dựng cây phân cấp MeSH của thuật ngữ 

Nhằm giúp người sử dụng biết được thuật ngữ định nghĩa nằm trong nhóm nào 

trong cây phân cấp các thuật ngữ của MeSH, chúng tôi đã khai thác ontology này để 

hiển thị cây phân cấp đó. 
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Hình 2.12 Cây phân cấp của "lung cancer" trong MeSH22

Ví dụ: Với thuật ngữ “lung cancer”, thuật ngữ này thuộc nhóm bệnh ung thư, nhóm 

bệnh về phổi (xem hình 2.12). 

2.5 Kết luận 

Dựa vào mô hình hỏi đáp tự động của [8], chúng tôi đã xác định mô hình hỏi 

đáp cho câu hỏi định nghĩa. Mô hình bao gồm 03 gói chức năng chính: phân tích 

câu hỏi, tìm kiếm tài liệu liên quan và lựa chọn câu trả lời. 

Đối với quá trình phân tích câu hỏi, chúng tôi đã thực hiện được: 

- Giới hạn loại câu hỏi và NLP bề mặt cú pháp của câu hỏi định nghĩa. 

- Trích lọc các thuật ngữ cần được định nghĩa. 

- Xây dựng danh sách các câu truy vấn thông tin. 

Đối với quy trình tìm kiếm tài liệu liên quan, chúng tôi đã thực hiện được: 

- Cấu hình quá trình và kết quả tìm kiếm. 

- Duyệt qua tất cả các câu truy vấn để tìm kiếm thông tin trả lời. 

- Tổ chức cấu trúc lưu trữ kết quả tìm kiếm để phục vụ cho quy trình lựa chọn 

câu trả lời. 

Đối với quy trình lựa chọn câu trả lời, chúng tôi đã thực hiện được: 

- Lựa chọn dữ liệu có độ liên quan cao nhất với câu hỏi để hiển thị như là câu 

trả lời. 

- Trích lọc ra các thuật ngữ có độ liên quan gần với nội dung câu hỏi để gợi ý 

người dùng. 

- Sử dụng UMLS để tìm kiếm các thuật ngữ đồng nghĩa và hiển thị gợi ý 

người dùng. Ngoài ra, chúng tôi còn hiển thị cây phân cấp các thuật ngữ 

trong MeSH. 

                                                            
22 http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 
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3 CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CASE FRAME TỰ 

ĐỘNG 

3.1 Mục tiêu 

Tạo tự động một tập các case frame sử dụng cho quá trình rút trích các thuật 

ngữ và các câu định nghĩa tương ứng để xây dựng CSDL trả lời. Sau đây gọi là case 

frame định nghĩa. 

3.2 Mô hình xử lý 

Chúng tôi sử dụng AutoSlog-TS kết hợp với module xử lý phân tích câu của 

hệ thống Sundance để tạo các case frame tự động. AutoSlog-TS yêu cầu sử dụng 02 

tập dữ liệu huấn luyện đầu vào là Relevant text và Irrelevant text (xem mục 3.3). 

Quy trình xử lý bao gồm 03 thành phần (hình 3.1): 

- Phân tích cú pháp: Chúng tôi sử dụng Sudance để phân tích cú pháp của các 

câu trong hai tập dữ liệu huấn luyện. Quá trình phân tích này có kết hợp với 

các danh mục các từ chuyên môn của lĩnh vực y khoa (xem phụ lục B). 

- AutoSlog Heuristics: Quá trình tạo tự động và tính độ liên quan của case 

frame theo công thức (1.2). Sau đó, kết quả được sắp xếp giảm dần theo độ 

đo này. 

- Trích lọc case frame: Số lượng case frame được tạo tự động là rất lớn. Trong 

đó, có nhiều case frame không phù hợp cho mục đích rút trích thông tin. 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm và đưa ra các thông số thích hợp để trích 

lọc các case frame. Chi tiết được trình bày trong mục 3.5. 
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Kết hợp xử lý với 
Sundance 

 

Hình 3.1 Mô hình tạo case frame tự động 

3.3 Dữ liệu huấn luyện 

Hong Yu [28] sử dụng AutoSlog-TS để tạo tự động các tập mẫu rút trích thông 

tin. Theo đó, tập dữ liệu huấn luyện Relevant text là các câu định nghĩa của các 

thuật ngữ trong UMLS 2005 được tìm kiếm trên Google; tập dữ liệu huấn luyện 

Irrelevant text là các câu được trích ra trong phần “background” của các abstract. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định tập dữ liệu huấn luyện cho AutoSlog-TS cũng là 

tập dữ liệu có đặt tính như trên. 

3.3.1 Relevant text 

Chúng tôi sử dụng các thuật ngữ của UMLS 2009 làm từ khóa tìm kiếm trên 

Google. Với mỗi thuật ngữ và các kết quả trả về từ Google, chúng tôi trích lọc ra 

các câu định nghĩa cho thuật ngữ đó. Mô hình tìm kiếm và trích lọc thể hiện ở hình 

(hình 3.2). Bằng cách làm như thế, chúng tôi đã tải về và lưu trữ được 1641 câu 
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định nghĩa của 980 thuật ngữ (trung bình một thuật ngữ có 1,67 câu định nghĩa). 

Một số thuật ngữ và câu định nghĩa được đính kèm trong phụ lục E. 

Trích lọc được 
xử lý thủ công 

 

Hình 3.2 Mô hình tạo relevant text 

3.3.2 Irrelevant text 

Trên cơ sở kết quả của quá trình xử lý tách câu (xem mục 4.4.3 chương 4), 

chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên 4,150 trong 461,488 câu thuộc phần “background” 

của 468,234 abstract được phân tách thành các thành phần riêng biệt. 

3.4 Xây dựng cấu trúc case frame định nghĩa 

Chúng tôi xây dựng cấu trúc của case frame cho phù hợp với hệ thống hỏi đáp 

cho câu hỏi định nghĩa để có thể trích lọc các đối tượng và các câu có cú pháp loại 

định nghĩa cho các đối tượng tương ứng. Cấu trúc case frame định nghĩa bao gồm 

05 thành phần được thể hiện trong hình 3.3. 

 1. Tên của cấu trúc (name of case frame) 

 2. Anchor 
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 3. Tập các hàm kích hoạt (activation function) 

 4. Gán nhãn phân loại case frame (tùy chọn) 

 5. Slot để rút trích thông tin 

 Slot: [vai trò cú pháp] 

CF:  

Name: [tên của case frame] 

Anchor: [biến số từ loại (constituent_variable)] ([từ (word)]) 

Act_Fcns: [tập các hàm kích hoạt cùng tham số của chúng] 

Type: Nhãn phân loại case frame (optional) 

Hình 3.3 Cấu trúc case frame định nghĩa 

Các thành phần của case frame được diễn giải trong mục 1.5.1.2 và 1.5.1.3 của 

chương 1. Trong đó, thành phần thứ 5 của case frame, chúng tôi chỉ cần sử dụng 01 

slot duy nhất vì thông tin cần rút trích thông thường chính là các danh từ, cụm danh 

từ là chủ ngữ của câu. Điều này là phù hợp với cấu trúc của câu định nghĩa thông 

thường của ngôn ngữ tiếng Anh [1], [12]. Các tiêu chí trích lọc và thực nghiệm tạo 

tự động case frame được trình bày trong mục 3.5 và 3.6. 

3.5 Trích lọc case frame định nghĩa 

Như đã trình bày ở trên, số lượng case frame được tạo tự động là rất nhiều. 

Trong đó, có một số case frame không phù hợp cho hệ thống hỏi đáp. Chúng tôi xác 

định 2 tiêu chí để trích lọc ra các case frame định nghĩa. 

3.5.1 Đặc tả Slot 

Đối tượng rút trích được đặc tả trong phần Slot của case frame. Các đối tượng 

có thể rút trích đó là:  

- subj (subject) 

- dobj (direct object) 

- iobj (indirect object) 

- pp (prepositional phrase) 
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Trong hệ thống hỏi đáp, thuật ngữ được rút trích thông thường là các subj của 

câu, còn các đối tượng thông tin khác không phù hợp với hệ thống. Vì vậy, chúng 

tôi chỉ giữ lại các case frame có phần đặc tả của Slot là subj. 

3.5.2 Các thông số chọn lọc 

Trong công thức (1.2), chúng ta có thể nhận thấy rằng, RlogF(patterni) có giá 

trị lớn trong trường hợp [20]: 

- RelFreqi có giá trị lớn và P(relevant | pattern) có giá trị vừa phải. 

- P(relevant | pattern) có giá trị lớn và RelFreqi có giá trị vừa phải. 

3.6 Thực nghiệm xây dựng case frame định nghĩa 

Dữ liệu huấn luyện: 

- Relevant text: lấy được 1,641 câu định nghĩa 

- Irrelevant text: 4,150 câu được trích ngẫu nhiên từ phần “background” 

Trong trường hợp case frame chỉ xuất hiện một lần trong dữ liệu huấn luyện 

thì P(relevant | pattern) = 1. Nhưng điều này không đủ cơ sở để xác định case frame 

đó tốt cho việc rút trích thông tin [20]. Do đó, chúng tôi chọn các case frame có tần 

xuất xuất hiện 2 lần trở lên. Với dữ liệu trên, chúng tôi tạo tự động được 4,228 case 

frame xuất hiện từ 2 lần trở lên trong dữ liệu huấn luyện. 

Với ngưỡng RelFreqi >=3, tập case frame tạo được bao gồm nhiều case frame 

không phải là case frame định nghĩa (bảng 3.1). 

Bảng 3.1 Case frame không phù hợp với ngưỡng RelFreqi >=3 

Tên case frame 

<subj>_ActVp__RELEASE_807 

<subj>_AuxVp_Dobj__HAVE_EFFECTS_197 

<subj>_ActVp__RECEIVE_420 

… 
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Với ngưỡng RelFreqi >=5, một số case frame có thể rút trích thông tin định 

nghĩa của đối tượng bị bỏ sót (bảng 3.2). 

Bảng 3.2 Case frame định nghĩa bị bỏ qua với ngưỡng RelFreqi >=5 

Tên case frame 

<subj>_ActVp__ASSOCIATED_65 

<subj>_ActVp__INVOLVES_76 

<subj>_ActVp__PLAYS_177 

… 

Do vậy, chúng tôi chọn các case frame có các thông số thỏa mãn một trong 

các giá trị thể hiện trong bảng 3.3. Sử dụng hai tiêu chí chọn lọc case frame này, 

chúng tôi đã trích lọc được 348 trong tổng số 4,228 case frame. Một số case frame 

định nghĩa được trích lọc thể hiện trong bảng 3.4. 

Bảng 3.3 Các thông số chọn lọc case frame 

Thông số Giá trị thỏa 

RelFreqi >=4 

P(relevant | pattern) >= 0.8 

 

 
Hình 3.4 Biểu đồ số lượng case frame thỏa tiêu chí chọn lọc 
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Bảng 3.4 Một số case frame được trích lọc theo điều kiện 

totalfreq relfreq 

P(releva

nt | 

pattern) 

Rlog

F 
Tên case frame 

161 159 0.988 7.222 <subj>_ActVp__REFERS_577 

63 63 1.000 5.977 <subj>_AuxVp_Adjp__BE_ANY_157 

51 51 1.000 5.672 <subj>_AuxVp_Dobj__BE_GENUS_539 

159 116 0.730 5.003 <subj>_PassVp__KNOWN_9 

32 32 1.000 5.000 <subj>_ActVp__MEANS_1196 

40 38 0.950 4.986 <subj>_PassVp__CALLED_202 

54 48 0.889 4.964 <subj>_ActVp__PRODUCED_25 

82 63 0.768 4.592 <subj>_ActVp__FOUND_39 

31 29 0.935 4.545 <subj>_AuxVp_Dobj__BE_ENZYME_21 

72 56 0.778 4.517 <subj>_ActVp__KNOWN_84 

… … … … … 

3.7 Kết luận 

Chúng tôi đã thực hiện được: 

- Mô hình xử lý tạo tự động các case frame. 

- Xây dựng case frame phù hợp với hệ thống hỏi đáp. 

- Để quá trình rút trích thông tin được tốt hơn, chúng tôi đã thử nghiệm và lựa 

chọn các thông số trích lọc các case frame thích hợp. Tập các case frame 

được tạo tự động để sử dụng cho mục đích trích lọc các thông tin định nghĩa 

của các đối tượng trong lĩnh vực y khoa (phụ lục C). Ngoài ra, tập case frame 

này còn có thể sử dụng cho hệ thống rút trích thông tin định nghĩa của đối 

tượng trong các lĩnh vực khác. 
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4 CHƯƠNG 4   XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

TRẢ LỜI 

4.1 Mục tiêu 

Xây dựng một CSDL trả lời với kiểu đánh chỉ mục thích hợp để biểu diễn các 

thuật ngữ với tập các loại câu định nghĩa tương ứng. Đây là cơ sở chủ yếu để xác 

định câu trả lời cho các câu hỏi định nghĩa của người dùng. 

4.2 Quy trình xử lý tổng quan 

Quy trình xử lý tổng quan được mô hình hóa như hình 4.1. Trong mô hình này 

có 03 thành phần xử lý chính: 

- Tiền xử lý 

- So khớp (matching) 

- Tạo chỉ mục (indexing) 

Đầu vào của thành phần tiền xử lý là các tóm tắt (abstract) của các bài báo, tạp 

chí khoa học. Quá trình tiền xử lý được chia làm hai thành phần riêng biệt: tiền xử 

lý các abstract được phân tách, được trình bày trong mục 4.4, và tiền xử lý các 

abstract không được phân tách, được trình bày trong mục 4.5. 

Trong thành phần xử lý so khớp, chúng tôi sử dụng các câu định nghĩa ứng 

viên và tập các case frame để tạo ra các câu định nghĩa thật sự. Chi tiết của quá 

trinh này được trình bày trong mục 4.7.2. 

Trong thành phần xử lý tạo chỉ mục, chúng tôi đề xuất cách thức đánh chỉ mục 

dữ liệu và sử dụng phần mềm Lucene để tạo CSDL trả lời. Chi tiết xử lý được trình 

bày trong mục 4.6. 
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Hình 4.1 Quy trình xây dựng CSDL trả lời 

4.3 Dữ liệu thô 

4.3.1 Định nghĩa dữ liệu thô 

Hong Yu [28] cho rằng các thuật ngữ trong lĩnh vực y khoa thường được định 

nghĩa trong phần tóm tắt (abstract) của các bài báo, tạp chí khoa học được tổ chức 

và lưu trữ bởi NCBI. Quá trình xem xét và phân tích, Hong Yu kết luận: loại câu 

định nghĩa cho các đối tượng thường xuất hiện trong các phần giới thiệu 

(introduction) và phần nền tảng (backgound) trong phần abstract của các bài báo 

khoa học mà được các tác giả (nhà nghiên cứu) phân tách thành các thành phần 

riêng biệt. 

Do vậy, để xây dựng hệ thống hỏi đáp cho câu hỏi định nghĩa, chúng tôi sử 

dụng các thuật ngữ trong UMLS làm từ khóa tìm kiếm trong PubMed23 search 

engine và đã tải về được 2,524,468 abstract của MEDLINE. Các abstract được 

chúng tôi chia làm hai loại phục vụ cho hai quá trình tiền xử lý khác nhau: 
                                                            
23 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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- Loại 1: các abstract đã được các tác giả bài báo phân tách thành các thành 

phần riêng biệt (hình 4.2). 

- Loại 2: các abstract không được phân tách rõ ràng (hình 4.3). 

 
Hình 4.2 Bài báo được phân tách thành các thành phần riêng biệt24

 
Hình 4.3 Bài báo không được phân tách thành các thành phần riêng biệt25

                                                            
24 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16469793 
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4.3.2 Nhận xét 

- Trong MEDLINE, các bài báo khoa học về y khoa được tác giả phân tách 

thành các thành phần riêng biệt có số lượng không nhiều. Hơn nữa, các bài 

báo không thuộc diện trên vẫn có thể chứa các câu định nghĩa ứng viên. Để 

xác định các câu định nghĩa đó, chúng tôi xây dựng mô hình các lớp và huấn 

luyện dữ liệu sử dụng SVM (xem mục 4.4 và 4.5). 

- Ngoài ra, các nguồn dữ liệu trên internet cũng là tài tiệu được đánh giá là câu 

trả lời tốt cho câu hỏi định nghĩa của người dùng [28]. Tuy nhiên, trong 

phạm vi đề tài, câu trả lời được trích từ các bài báo khoa học. Nếu một câu 

hỏi nào đó mà không tìm thấy câu trả lời thì hệ thống sẽ tìm kiếm các định 

nghĩa trên internet. Đây là hướng phát triển mở rộng của đề tài. 

4.4 Tiền xử lý các tài liệu được phân tách 

4.4.1 Mô hình xử lý 

Đối với tài liệu được tác giả phân tách thành các thành phần riêng biệt, quy 

trình xử lý thông qua bốn giai đoạn được mô hình hóa như hình 4.4. 

- Quá trình phân đoạn sẽ chia nội dung của abstract thành nhiều phân đoạn 

khác nhau dựa vào dấu hiệu các phân đoạn (phụ lục A). Chi tiết thực hiện 

được trình bày trong mục 4.4.2. 

- Quá trình phân tách câu thực hiện tách các câu trong các phân đoạn và gán 

vào các phân lớp tương ứng. Chi tiết được thể hiện ở mục 4.4.3. 

- Tạo dữ liệu huấn luyện là quá trình xử lý số hóa tài liệu sử dụng mô hình 

trọng số đã lựa chọn và trình bày trong mục 1.4.2 của chương 1. Chi tiết 

được trình bày trong mục 4.4.4. 

- Huấn luyện dữ liệu sử dụng công cụ LIBLINEAR để tạo ra mô hình phân lớp 

các câu. Chi tiết được trình bày trong mục 4.7.1. 

                                                                                                                                                                                    
25 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21186076 
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Sử dụng 
LIBLINEAR 

Kết hợp xử lý với 
Sundance 

 
Hình 4.4 Mô hình xử lý các tài liệu đã được phân tách 

4.4.2 Xử lý phân đoạn 

Với mỗi tài liệu, các đoạn có dấu hiệu nhận biết được bắt đầu bởi các từ, cụm 

từ sau: "INTRODUCTION:", "INTRODUCTION AND OBJECTIVES:", 

"BACKGROUND:", "MATERIAL AND METHODS:", "RESULTS:"… Do đó, xử 

lý phân đoạn trước tiên sẽ đọc toàn bộ nội dung tài liệu. Sau đó, dựa vào dấu hiệu 

nhận biết đoạn để phân tách đoạn. Mô hình xử lý này thể hiện ở hình 4.5.  
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Hình 4.5 Mô hình xử lý phân đoạn 

Kết quả của quá trình xử lý này được chúng tôi phân loại và lưu trữ vào các 

nhóm tương ứng. Cụ thể, phân đoạn “Introduction” sẽ được lưu trữ ở “Seg_Intro”, 

phân đoạn “Background” sẽ được lưu trữ ở “Seg_Back”…chi tiết xem bảng 4.1. 

Đối với các phân đoạn có dấu hiệu chứa một trong các phân đoạn như bảng 

4.1, cũng được gán nhãn là phân đoạn đó. Ví dụ, dấu hiệu “INTRODUCTION AND 

OBJECTIVES” thì đoạn này được xem là “Introduction”. Các phân đoạn không thể 

nhận diện được, chúng tôi gán cho chúng là “Seg_Oth”. 

Bảng 4.1 Danh mục tên phân đoạn và tên lớp 

Phân đoạn của abstract Tên phân đoạn Tên lớp 

Introduction Seg_Intro Class_Intro 

Background Seg_Back Class _Back 
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Method Seg_Meth Class _Meth 

Result Seg_Res Class _Res 

Conclusion Seg_Con Class _Con 

Others Seg_Oth Class _Oth 

4.4.3 Xử lý tách câu 

Chúng tôi sử dụng công cụ Sundance [20] để xác định ranh giới câu dựa vào 

phân tích cú pháp kết hợp với nhận diện các dấu hiệu kết thúc và chưa kết thúc câu. 

Các câu được tách từ phân đoạn nào thì được gán nhãn lớp tương ứng cho câu đó. 

Mô hình xử lý thể hiện ở hình 4.6. 

Bắt đầu 
tách câu

Kết thúc

Gán nhãn tương 
ứng cho các câu

Nạp các phân đoạn

Nhận diện và tách 
câu

Duyệt danh sách các 
câu được phân tách Chưa 

duyệt 
hết

Đã duyệt hết

 
Hình 4.6 Mô hình xử lý tách câu 

Ví dụ: trong abtract được phân tách như ở hình 4.2, câu “Hyperplastic polyposis of 

the colorectum is a precancerous condition that has been linked with DNA 

methylation” sẽ được gán tên đoạn là Seg_Back và tên lớp là Class _Back; câu 
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“The existence of distinguishing molecular features was explored in a series of 

serrated polyps…” sẽ được gán tên đoạn là Seg_Meth và tên lớp là Class _Oth. 

4.4.4 Tạo và huấn luyện dữ liệu sử dụng LIBLINEAR 

Chúng tôi sử dụng mô hình tính trọng số như trình bày ở mục 1.4.2. 

   công thức (4.1) 

Trong đó: 

-  

-  

Dữ liệu huấn luyện được lưu trữ dưới định dạng sau [10]: 

<label> <index1>:<value1> <index2>:<value2>… 

… 

… 

Trong đó: 

+ <label> là một số nguyên dương để gán nhãn cho một lớp nào đó. 

+ <index>:<value> là giá trị của đặc trưng. Index là số nguyên, bắt đầu từ 1 và 

tăng dần trong một dòng; value là một giá trị kiểu số thực. 

+ Các dòng được ngăn cách bởi dấu xuống hàng và thụt vào đầu hàng (‘\n’). 

Chúng tôi dùng dữ liệu huấn luyện này để tạo mô hình phân lớp các câu. Kết quả 

của quá trình này thể hiện chi tiết tại mục 4.7.1. 

4.5 Tiền xử lý các tài liệu chưa được phân tách 

Đối với các abstract chưa được phân tách, quy trình xử lý thông qua hai giai 

đoạn được mô hình hóa như hình 4.7. 

- Giai đoạn xử lý tách câu tương tự như xử lý tách câu được trình bày ở mục 

4.4.3. 

- Giai đoạn phân lớp: chúng tôi sử dụng công cụ LIBLINEAR để thực hiện 

phân lớp tự động cho các câu với mô hình phân lớp được tạo ra trước đó 

(xem mục 4.7.1). 
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Kết hợp xử lý với 
Sundance 

 
Sử dụng 
LIBLINEAR 

 
Hình 4.7 Mô hình xử lý các tài liệu chưa được phân tách 

4.6 Xây dựng chỉ mục kho dữ liệu 

4.6.1 Tiến trình xây dựng 

Với một tập dữ liệu đầu vào là tập thuật ngữ với các câu định nghĩa tương ứng 

(hình 4.8), chúng tôi sử dụng module đánh chỉ mục của phần mềm nguồn mở 

Lucene để xây dựng chỉ mục cho tập dữ liệu. 

Sử dụng 
Lucene

 
Hình 4.8 Mô hình tiến trình xây dựng chỉ mục 
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4.6.2 Cấu trúc chỉ mục của CSDL tìm kiếm câu trả lời 

Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin các tài liệu liên quan, chúng tôi đề 

xuất cách thức đánh chỉ mục dữ liệu được thể hiện như hình 4.9. Với cách thức đó, 

các thuật ngữ sẽ được tính toán độ liên quan với thuật ngữ tìm kiếm. Kết quả sẽ 

được xắp sếp giảm dần theo độ liên quan này. Trên cơ sở đó, thuật ngữ kèm theo 

các câu định nghĩa tương ứng sẽ được trích ra và được xem như là câu trả lời cho 

câu hỏi định nghĩa trước đó. 

 
Hình 4.9 Cách thức đánh chỉ mục cho các đối tượng được định nghĩa 

4.7 Kết quả thực nghiệm 

4.7.1 Huấn luyện dữ liệu và phân lớp câu 

Tổng các abstract được tải về: (được tải vào tháng 06/2010) 

- Không được phân tách: 2,056,234 

- Được phân tách: 468,234 

Chúng tôi sử dụng các abstract có cấu trúc để xử lý, tạo tập dữ liệu huấn 

luyện. Các câu trong dữ liệu huấn luyện được gán nhãn thể hiện trong bảng 4.2. 
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Bảng 4.2 Danh mục số lượng câu trong dữ l iệu huấn luyện 

Tên lớp Số lượng câu

Class_Intro 31,296 

Class _Back 230,745 

Class _Oth 286,294 

Sau khi loại bỏ stopword, chúng tôi sử dụng công thức (4.1) để tính trọng số 

của các thuật ngữ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tạo ra dữ liệu huấn luyện và sử dụng 

LIBLINEAR để huấn luyện và phân lớp tự động. 

Với N-fold cross validation = 10, độ chính xác của kết quả huấn luyện dữ liệu 

sử dụng LIBLINEAR thể hiện trong bảng 4.3 và hình 4.10. 

Bảng 4.3 Kết quả huấn luyện dữ liệu sử dụng LIBLINEAR 

Số lần thử nghiệm Không có Stopword 

1 80.97%  

2 80.96%  

3 80.89%  

4 80.98%  

5 81.01%  

6 80.92%  

7 80.96%  

8 80.99%  

9 80.97%  

10 80.99%  

Trung bình  80.96%  
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Hình 4.10 Lược đồ thể hiện độ chính xác của huấn luyện dữ liệu 

Dựa vào mô hình phân lớp, chúng tôi sử dụng LIBLINEAR để phân lớp tự 

động các câu. Kho dữ liệu dùng để trả lời cho câu hỏi được tổng hợp như sau (bảng 

4.4): 

Bảng 4.4 Tổng hợp các câu được trích và huấn luyện 

Các câu được trích từ các abstract được phân tách: 

Introduction 62,592 câu 

Background 461,488 câu 

Các câu được gán nhãn qua mô hình phân lớp: (độ chính xác 80.96%) 

Introduction 53,023 câu 

Background 4,080,230 câu 

Tổng cộng 4,657,333 câu 
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Hình 4.11 Biểu đồ biểu thị tỷ lệ câu gán nhãn đúng và gán nhãn qua phân lớp 

Nhận xét: Biểu đồ trong hình 4.11 cho biết được số lượng các câu được gán nhãn 

đúng chỉ chiếm 11%. Trong đó, số lượng câu được gán nhãn qua phân lớp chiếm 

đến 89%. Do vậy, độ chính xác của huấn luyện phân lớp dữ liệu có ảnh hưởng lớn 

đến hiệu quả trả lời của hệ thống hỏi đáp. Chúng ta có thể áp dụng quan hệ ngữ 

nghĩa trong UMLS để huấn luyện [29] nâng cao độ chính xác. Đây là một trong 

hướng phát triển tiếp theo của chúng tôi. 

4.7.2 Xây dựng tập câu định nghĩa 

Chúng tôi sử dụng 348 case frame định nghĩa (xem chương 3) để so khớp 

(matching) với tập các câu đã được phân vào các lớp Class_Intro và Class _Back. 

Kết quả thể hiện trong bảng 4.5 và hình 4.12. Các câu thỏa mãn các điều kiện rút 

trích của case frame được chúng tôi trích lọc và lưu trữ dưới dạng thể hiện trong 

hình 4.13 nhằm phục vụ cho việc đánh chỉ mục dữ liệu. Một số ví dụ rút trích thông 

tin định nghĩa sử dụng case frame được đính kèm trong phụ lục D. 

Bảng 4.5 Bảng kết quả thực nghiệm xây dựng tập câu định nghĩa 

 Số câu ban đầu Thỏa case frame Không thỏa case frame 

Class_Intro 115,615 25,442 90,173 

Class _Back 4,541,718 1,208,462 3,333,256 

Tổng cộng 4,657,333  1,233,904 3,423,419 

 

Hình 4.12 Biểu đồ tỉ lệ các câu thỏa và không thỏa case frame 

 
 



 
82 

 
==> Câu định nghĩa n 

==> Câu định nghĩa 1 

… 

<[Đối tượng được định nghĩa]> 

Hình 4.13 Hình thức lưu trữ tập câu định nghĩa 

4.7.3 Xây dựng chỉ mục CSDL 

Với cấu trúc đánh chỉ mục đã đề xuất (mục 4.6.2) và tập các thuật ngữ cùng 

các câu định nghĩa tương ứng đã được xây dựng (mục 4.7.2), chúng tôi đã tiến hành 

đánh chỉ mục tạo CSDL trả lời cho hệ thống hỏi đáp với kết quả như bảng 4.6. 

Bảng 4.6 Kết quả đánh chỉ mục CSDL trả lời 

Số lượng thuật ngữ được đánh chỉ mục 484,252 

Số lượng câu được lưu trữ tương ứng 1,233,904 

Kích thước (MB) của CSDL trả lời 365 

4.8 Kết luận 

Trong chương này, chúng tôi đã giải quyết được các vấn đề sau: 

- Các mô hình xử lý dữ liệu thô. 

- Đề xuất cách thức đánh chỉ mục CSDL trả lời. 

- Thực nghiệm phân lớp các câu với độ chính xác trung bình 80.96%. Độ 

chính xác của huấn luyện phân lớp dữ liệu có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả 

trả lời của hệ thống hỏi đáp. Do vậy, nâng cao độ chính xác huấn luyện 

phân lớp là hướng phát triển trong các công trình nghiên cứu tiếp theo nhằm 

mục đích nâng cao hiệu quả của hệ thống trả lời. 

- Thực nghiệm đã xây dựng được tập các đối tượng cùng với câu định nghĩa 

tương ứng bằng mô hình case frame. Theo đó, khi áp dụng mô hình case 

frame, chúng tôi đã loại bỏ đi rất nhiều các câu không phù hợp (hình 4.12) 

với hệ thống hỏi đáp cho câu hỏi định nghĩa.
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5 CHƯƠNG 5  XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ 

LỜI TỰ ĐỘNG 
 

5.1 Mô hình xử lý tổng quan 

Chúng tôi đã xây dựng và cài đặt các module ứng với các thành phần xử lý 

chính: Phân tích câu hỏi, Tìm kiếm tài liệu và Lựa chọn câu trả lời. Ngoài ra, hệ 

thống còn hỗ trợ đưa ra các gợi ý đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dùng. 

(chi tiết xem mục 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4). Mô hình xử lý của toàn bộ hệ thống hỏi đáp 

được mô hình hóa như hình 5.1. 

Chúng tôi xây dựng và cài đặt hệ thống hỏi đáp tự động cho câu hỏi định 

nghĩa như là một ứng dụng web để thuận tiện và phổ biến rộng rãi đáp ứng nhu cầu 

tra cứu thông tin của mọi người. 

5.2 Thiết kế giao diện 

Giao diện bao gồm các thành phần chính (hình 5.2): 

- Cho phép người dùng nhập câu hỏi. 

- Danh sách hiển thị các thuật ngữ đồng nghĩa. 

- Danh sách các thuật ngữ khác có liên quan. 

- Phần hiển thị câu trả lời. 

- Hiển thị cấu trúc cây MeSH của thuật ngữ. 
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Hình 5.1 Mô hình hoạt động của hệ thống hỏi đáp 
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Hình 5.2 Giao diện thiết kế hệ thống hỏi đáp 

5.3 Nhận câu hỏi và tìm kiếm thông tin 

Người sử dụng nhập câu hỏi vào phần nhận câu hỏi của hệ thống (hình 5.3). 

Các câu hỏi này có cú pháp mà hệ thống hỗ trợ (xem mục 2.2). Chương trình sẽ 

phân tích và trích ra thuật ngữ cần được định nghĩa. Sau đó tìm kiếm các tài liệu có 

liên quan đến thuật ngữ này làm cơ sở cho việc trích chọn câu trả lời. 

 
Hình 5.3 Thành phần nhận câu hỏi và tìm kiếm thông tin 

5.4 Hiển thị câu trả lời 

Quá trình tìm kiếm sẽ tìm được thuật ngữ có độ liên quan lớn nhất so với câu 

hỏi. Chúng tôi lựa chọn các câu định nghĩa của thuật ngữ này làm câu trả lời và hiển 

thị tách biệt thành từng câu. Trong mỗi câu trả lời, chúng tôi có tô đậm (highlight) 

các thuật ngữ ứng liên quan với câu hỏi. Ngoài ra, chúng tôi còn hiển thị thêm liên 
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kết (link) cho biết câu trả lời này được trích từ abstract nào trong MEDLINE (hình 

5.4). 

 
Hình 5.4 Thành phần hiển thị câu trả lời 

5.5 Danh mục các từ đồng nghĩa 

Các từ đồng nghĩa được tìm kiếm trong UMLS. Chúng được hiển thị trong 

danh mục các từ đồng nghĩa (hình 5.5). Khi người dùng chọn một thuật ngữ nào đó 

trong danh sách này thì chương trình sẽ tự động tìm kiếm các định nghĩa cho thuật 

ngữ vừa chọn và các thuật ngữ đồng nghĩa có liên quan. 

 
Hình 5.5 Thành phần hiển thị các thuật ngữ đồng nghĩa 
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5.6 Danh mục các thuật ngữ khác có liên quan 

Thuật ngữ có độ liên quan cao nhất với câu hỏi được chọn làm câu trả lời. Các 

thuật ngữ có độ liên quan thấp hơn, chúng tôi hiển thị chúng trong danh sách các 

thuật ngữ khác có liên quan (hình 5.6). Chọn một thuật ngữ nào trong danh sách 

này, chương trình sẽ hiển thị định nghĩa tương ứng. 

 
Hình 5.6 Thành phần hiển thị các thuật ngữ khác có liên quan 

5.7 Cây phân cấp các thuật ngữ 

Cây phân cấp các thuật ngữ thể hiện được mức độ quan hệ giữa các thuật ngữ 

trong MeSH. Chúng tôi hiển thị cây phân cấp từ cấp cha và con liền kề với thuật 

ngữ hiện hành (hình 5.7). Khi người dùng chọn một trong các nội dung trên cây 

phân cấp, chương trình sẽ hiển thị thông tin tương ứng. 

 
Hình 5.7 Thành phần hiển thị cấu trúc MeSH của thuật ngữ

 
 



 
88 

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 

- Những công việc đã thực hiện được: 

o Xác định được mô hình xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động cho câu hỏi định 

nghĩa trong lĩnh vực y khoa. 

o Xây dựng mô hình case frame để rút trích được thuật ngữ ứng với các câu 

thuộc loại câu định nghĩa. 

o Xây dựng tự động bộ case frame định nghĩa có thể áp dụng cho nhiều dữ liệu 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

o Sử dụng quan hệ đồng nghĩa trong UMLS và cấu trúc cây của MeSH để gợi 

ý người sử dụng. 

o Xác định được cách thức xây dựng CSDL để giảm khối lượng lưu trữ và tăng 

khả năng tìm kiếm nhanh câu trả lời. 

o Xây dựng được CSDL tương đối tốt có thể sử dụng làm thông tin trả lời các 

câu hỏi thực tế. 

- Hướng phát triển: 

o Về mặt lý thuyết: 

 Sử dụng các nguồn tài nguyên khác như Internet…[8], [26], [28] để có 

thêm tư liệu trả lời. 

 Sử dụng ngữ nghĩa trong UMLS, kết hợp giữa các thuật ngữ để xác 

định tốt hơn từ khóa cần được định nghĩa. 

 Sử dụng ngữ nghĩa trong UMLS và mô hình đánh giá trọng số thuật 

ngữ [29] để nâng cao độ chính xác trong quá trình phân lớp các câu. 

o Về ứng dụng: Phát triển ứng dụng web trả lời câu hỏi định nghĩa trong lĩnh 

vực y khoa và cung cấp cho cộng đồng sử dụng. 
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FINDINGS:", "Methods:", "PRINCIPAL FINDINGS:", "METHODS:", "MATERIAL 

AND METHODS:", "RESULTS:", "Results.", "RESULTS AND CONCLUSIONS:", 

"RESULTS AND DISCUSSION:", "DISCUSSION:", "CONCLUSION:", 

"CONCLUSIONS:", "CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE:", "Conclusion:", 

"Conclusions.", "Conclusions:", "OBJECTIVE–", "Objective:", 

"Objectives:", "OBJECTIVES:", "RESEARCH DESIGN AND METHODS–", 

"CONCLUSIONS–", "RESULTS–", "FINDINGS:", "STUDY DESIGN:", "CASE 

PRESENTATION:" 
 

B. Một số tham số dữ liệu sử dụng thêm cho Sundance. 

Tên file Mô tả Ví dụ 

bio_append_dict.txt Từ điển dữ liệu y khoa “desulfobulbus_propionicus” 

là một danh từ (NOUN) 

bio_non_eos.txt Dấu hiệu chưa kết thúc câu “_A.” 

bio_phrasal.txt Danh mục cú pháp của các 

cụm danh từ 

“desulfobulbus propionicus” 

được phân tích là 

“desulfobulbus_propionicus” 

 

C. Một số caseframe được tạo tự động. 

CF:  

Name: <subj>_ActVp__REFERS_577 
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Anchor: VP1(REFERS) 

Act_Fcns: active_verb_broad_p(VP1(REFERS) ) 

Slot: subj 

#Stats:  

#frequency = 161 

#relativeFreq = 159 

#cond_prob = 0.988 

#rlog_score = 7.222 

CF:  

Name: <subj>_PassVp__CALLED_202 

Anchor: VP1(CALLED) 

Act_Fcns: passive_verb_broad_p(VP1(CALLED) ) 

Slot: subj 

#Stats:  

#frequency = 40 

#relativeFreq = 38 

#cond_prob = 0.95 

#rlog_score = 4.986 

CF:  

Name: <subj>_PassVp__REFERRED_285 

Anchor: VP1(REFERRED) 

Act_Fcns: passive_verb_broad_p(VP1(REFERRED) ) 

Slot: subj 

#Stats:  

#frequency = 23 

#relativeFreq = 21 
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#cond_prob = 0.913 

#rlog_score = 4.01 

CF:  

Name: <subj>_PassVp__KNOWN_9 

Anchor: VP1(KNOWN) 

Act_Fcns: passive_verb_broad_p(VP1(KNOWN) ) 

Slot: subj 

#Stats:  

#frequency = 159 

#relativeFreq = 116 

#cond_prob = 0.73 

#rlog_score = 5.003 

 

D. Mộ số ví dụ rút trích thông tin định nghĩa sử dụng case frame 

CF:  
Name: <subj>_PassVp__KNOWN_9 
Anchor: VP1(KNOWN) 
Act_Fcns: passive_verb_broad_p(VP1(KNOWN) ) 
Slot: subj 

CF: <subj>_PassVp__KNOWN_9 
Trigger(s): (KNOWN) 
EXTRACTION: 
“Niacin” 

Niacin is known to increase insulin 
resistance, and have adverse effects on 
blood glucose levels, but to have 
beneficial effects on plasma lipids and 
li

 

1Nguồn: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18591993 

 

poproteins1. 
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2Nguồn: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19350285

 
3Nguồn: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18335041

CF:  
Name: <subj>_ActVp__CAUSED_116 
Anchor: VP1(CAUSED) 
Act_Fcns: active_verb_broad_p(VP1(CAUSED) ) 
Slot: subj 

CF: <subj>_ActVp__CAUSED_116 
Trigger(s): (CAUSED) 
EXTRACTION: 
“Bronchiolitis” 

Bronchiolitis caused by the respiratory 
syncytial virus (rsv) in infants less than 
two years old is a growing public health 
concern worldwide, and there is 
currently no safe and effective vaccine3.

CF:  
Name: <subj>_AuxVp_Dobj__BE_DISEASE_12 
Anchor: VP1(ROOT:BE) 
Act_Fcns: active_aux_root_p(VP1(BE) ) 
has_dobj_following_r(VP1(BE)  NP1(DISEASE) ) 
Slot: subj 

CF: <subj>_AuxVp_Dobj__BE_DISEASE_12 
Trigger(s): (BE) 
EXTRACTION: 
“Lung cancer” 

Lung cancer is a disease of 
high symptom burden, 
major psychosocial impact 
and poor prognosis2. 
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E. Một số thuật ngữ trong UMLS 2009 có định nghĩa tìm kiếm từ Google. 

Thuật ngữ Câu định nghĩa Nguồn 

Aldolase is a protein (called an 

enzyme) that helps break down 

certain sugars into energy 

http://www.nlm.nih.gov/medli

neplus/ency/article/003566.ht

m

Aldolase 

Aldolase is a crystalline enzyme 

that occurs widely in living 

systems and catalyzes reversibly 

the cleavage of a phosphorylated 

fructose into triose sugars. 

http://www.merriam-

webster.com/dictionary/aldola

se

 

endoneuriu

m 

the endoneurium is a layer of 

delicate connective tissue that 

encloses the myelin sheath of a 

nerve fiber within a fasciculus. 

http://medical-

dictionary.thefreedictionary.c

om/endoneurium

 

genotype the genotype is the genetic 

constitution of a cell, an organism, 

or an individual (i.e. the specific 

allele makeup of the individual) 

usually with reference to a specific 

character under consideration. 

http://en.wikipedia.org/wiki/G

enotype

 

 

 
 


