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ABSTRACT
In this study, we propose a solution to build a semi-automatic consultancy
system (a semi-automatic question-answering system) using
mobile/Internet networks and machine learning approaches. To build the
system, at first, we need to build modules for sending and receiving
SMS/email messages. These modules are important for pupils to send their
questions that need to be consulted. Next, a message classification module
is built using a combination of machine learning method (e.g., SVM) and
text processing technologies. Finally, a whole web-based system is
conducted to integrate these modules. The initial results show that the
system can classify the questions at 82.33% of accuracy, thus, the
proposed approach is feasible.
TÓM TẮT
Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một giải pháp xây dựng Hệ thống hỗ
trợ tư vấn tuyển sinh bán tự động sử dụng kết hợp các kỹ thuật trong xử lý
văn bản, máy học SVM và xử lý tin nhắn SMS trong hệ thống thông tin di
động. Hệ thống tư vấn này có khả năng tiếp nhận câu hỏi của thí sinh từ
trang Web/email hoặc qua tin nhắn SMS, sau đó, câu hỏi sẽ được phân
loại tự động bằng máy học SVM để chuyển đến chuyên gia thích hợp trong
từng lĩnh vực. Sau khi có câu trả lời từ chuyên gia, hệ thống sẽ phản hồi
tức thì cho thí sinh. Bên cạnh đó, ngay sau khi thí sinh đặt câu hỏi, hệ
thống sẽ xử lý và tìm độ tương đồng của câu hỏi hiện tại so với các câu đã
được trả lời trước đây, nhằm gợi ý cho thí sinh có thêm thông tin. Thử
nghiệm trên tập dữ liệu thu thập được từ 447 câu hỏi thuộc 8 lĩnh vực
thường được nhiều thí sinh quan tâm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác
82.33%. Độ chính xác này sẽ còn được cải thiện theo thời gian khi mà
lượng câu hỏi đủ lớn cho mô hình máy học, vì thế, giải pháp đề xuất này
sẽ mở ra một hướng mới trong hỗ trợ tư vấn tuyển sinh.
nhiều yếu tố như địa điểm, thời gian, nhân sự,.. do
vậy chỉ hỗ trợ được một bộ phận thí sinh ở thành
phố hoặc những thí sinh có điều kiện tham dự.
Phần lớn các thí sinh ở vùng sâu vùng xa không có
điều kiện tham gia. Bên cạnh đó, một số tổ chức
cũng đã thiết lập các trang web để nhận và trả lời
các câu hỏi của thí sinh, như: tuvantuyensinh.vn,
huongnghiep.tuvantuyensinh.vn,... Tuy nhiên, các
trang này đa phần là nhận câu hỏi của thí sinh sau

1 GIỚI THIỆU
Gần đây do công tác tuyển sinh có nhiều thay
đổi cả về nội dung lẫn hình thức nên rất nhiều thí
sinh và cả gia đình khá bối rối, việc tư vấn tuyển
sinh và chọn ngành học phù hợp là nhu cầu mà xã
hội đang rất quan tâm. Mặc dù hàng năm, phần lớn
các trường (đơn vị) đều tổ chức các đợt tư vấn cho
thí sinh, tuy nhiên việc này còn phụ thuộc vào
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Để đáp ứng được yêu cầu của hệ thống như đã
mô tả, chúng tôi tiến hành xây dựng các modules
và thực hiện các công việc như sau:

đó việc giải đáp cũng được tổ chức theo định kỳ
chứ không trực tuyến.
Hiện tại, điện thoại di động không còn xem là
một mặt hàng xa xỉ mà nó đang là phương tiện
truyền/nhận thông tin tức thời và hiệu quả, đặc biệt
là ở những nơi vùng xâu, vùng xa. Với giới trẻ,
việc sử dụng Internet hay điện thoại để gửi tin nhắn
là việc hết sức đơn giản. Chính vì thế, việc tư vấn
tuyển sinh qua hệ thống tin nhắn sẽ đảm bảo tính
tức thời và hiệu quả, nhằm giúp các em cập nhật
thông tin, được giải đáp các câu hỏi một cách
nhanh nhất trong tuyển sinh và những vấn đề liên
quan. Từ những thực trạng trên, nhu cầu cần một
hệ thống tư vấn tuyển sinh có thể hoạt động một
cách tự động 24/7, để có thể hỗ trợ cả thí sinh lẫn
gia đình là rất cần thiết. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy
có hệ thống nào có khả năng đáp ứng được các yêu
cầu trên.

 Xây dựng module quản lý, tiếp nhận và trả
lời câu hỏi qua giao diện web (gồm cả việc quản lý,
gửi và nhận email)
 Xây dựng module quản lý, tiếp nhận và trả
lời câu hỏi qua SMS
 Xây dựng module xử lý câu hỏi (tách từ,
loại bỏ từ dừng, chọn từ khóa)
 Xây dựng module phân loại (tự động) câu
hỏi theo từng lĩnh vực bằng kỹ thuật phân loại máy
học véc-tơ hỗ trợ (SVM)
 Xây dựng module quản lý chuyên gia và nội
dung phản hồi từ chuyên gia
 Xây dựng module gợi ý các câu hỏi liên
quan (dùng tf-idf và độ tương đồng Cosine)

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một giải
pháp xây dựng Hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh
(bán) tự động sử dụng kết hợp các kỹ thuật trong
xử lý văn bản (xử lý ngôn ngữ tự nhiên), máy học
SVM, và xử lý tin nhắn SMS trong hệ thống thông
tin di động. Thử nghiệm trên tập dữ liệu thu thập
được từ 447 câu hỏi thuộc 8 lĩnh vực khác nhau
cho thấy hệ thống đạt độ chính xác khá tốt, vì thế,
giải pháp đề xuất này sẽ mở ra một hướng mới
trong hỗ trợ tư vấn tuyển sinh một cách tự động.

 Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống
(nền web) hoàn chỉnh để tích hợp các module trên.

2 KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG
Kiến trúc của hệ thống được trình bày trong
Hình 1. Ở đó, khi thí sinh cần được tư vấn, họ sẽ
đặt câu hỏi thông qua email, website, hoặc tin nhắn
SMS. Câu hỏi này sẽ được hệ thống xử lý (như
tách từ, loại bỏ từ dừng, chọn từ khóa) và đưa vào
bộ phân loại SVM. Câu hỏi sau khi được phân loại
sẽ được gửi tới các chuyên gia (cán bộ chuyên
trách) thuộc lĩnh vực tương ứng như Giáo vụ, Tài
vụ, các ngành công nghệ thông tin,... Ngay sau khi
nhận được câu trả lời từ các chuyên gia hệ thống sẽ
phản hồi tức thì cho thí sinh (qua email hoặc qua
tin nhắn SMS tùy công cụ mà người hỏi sử dụng).
Bên cạnh đó, ngay sau khi thí sinh đặt câu hỏi và
trong thời gian chờ câu trả lời từ chuyên gia, hệ
thống sẽ tự động hiển thị các câu hỏi tương tự mà
đã có câu trả lời trước đó thông qua chức năng tìm
các câu hỏi tương đồng.

Hình 1: Kiến trúc của hệ thống tư vấn tuyển sinh

Do tin nhắn SMS rất ngắn và cô đọng, nên số
lượng từ khóa không nhiều và ít khi lặp lại, chúng
tôi đề xuất ba phương án chọn từ khóa là phương
án thủ công, phương án tự động và kết hợp cả 2.
 Phương án chọn từ khóa thủ công: Hệ thống
sẽ sử dụng những từ có trong danh sách từ khóa
(tập đặc trưng văn bản) đã được xây dựng thủ công
bởi các chuyên gia/admin. Ví dụ, liên quan đến
lĩnh vực CNTT thì có những từ như Hệ thống
thông tin, Khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo,…
Phương án này đòi hỏi tốn chi phí về thời gian và
công sức của chuyên gia.

Hệ thống này có khả năng làm việc song song
để tiếp nhận và phản hồi các câu trả lời thông qua
website, email và tin nhắn SMS, hoạt động liên tục
24/7 trong năm.

 Phương án chọn từ khóa tự động: Hệ thống
sẽ tự động chọn từ khóa bằng cách tách từ, loại bỏ
các từ dừng (stopwords - là những từ thường
xuất hiện trong văn bản nhưng không có giá trị
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Cách 2: Truy cập đến Trung tâm tin nhắn
(SMSC) hoặc SMS Gateway của mạng không dây.
Mọi tin nhắn SMS nhận được sẽ được chuyển tiếp
đến máy tính thông qua giao thức/giao diện được
hỗ trợ bởi SMSC hoặc SMS Gateway.

phân loại chẳng hạn như “và”, “nhưng”, “có”,
“không”,..) 234.
 Phương án kết hợp: Do trong giai đoạn ban
đầu, bộ từ khóa và tập dữ liệu do nhóm tác giả thu
thập và xây dựng chưa nhiều, chưa phong phú nên
chúng tôi kết hợp cả 2 phương án trên để xây dựng
bộ từ khóa.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng thư
viện SMSLIB 14 để hỗ trợ việc gửi và đọc tin nhắn
SMS từ modem 3G và lưu vào cơ sở dữ liệu
hệ thống.
3.1.2 Module tiếp nhận câu hỏi qua Web/Email

Sau khi có bộ từ khóa, hệ thống sẽ véc-tơ hóa
chúng để làm đầu vào cho bộ phân lớp SVM. Hiện
tại, trong giai đoạn thử nghiệm nên hệ thống vận
hành theo cơ chế bán tự động, nghĩa là sau khi hệ
thống phân loại câu hỏi, người quản trị sẽ kiểm tra
kết quả và thực hiện phân loại lại (nếu có sai sót)
để làm cơ sở (gán nhãn) cho việc xây dựng và huấn
luyện lại mô hình sau này. Trong phần tiếp theo,
chúng tôi sẽ mô tả chi tiết cách xây dựng các
modules như đã trình bày.

Tương tự như những trang web truyền thống,
người dùng sẽ thông qua một form để điền gửi các
thông tin cần được tư vấn. Để gửi và nhận email,
hệ thống sử dụng giao thức smtp để gửi và pop3
để nhận.
3.2 Xây dựng module rút trích tập đặc
trưng văn bản tiếng Việt

3 XÂY DỰNG CÁC MODULES HỖ TRỢ
PHÂN LOẠI CÂU HỎI TỰ ĐỘNG
3.1 Xây dựng module tiếp nhận câu hỏi
3.1.1 Moulde tiếp nhận câu hỏi qua SMS

Các câu hỏi sau khi được tiếp nhận sẽ được xử
lý bằng các phương pháp như trong xử lý ngôn ngữ
tự nhiên 234. Việc xử lý này được thực hiện qua
hai bước: Tách từ và lựa chọn đặc trưng (từ khóa).
3.2.1 Tách từ

Gửi tin nhắn SMS: Về tổng thể, có 2 cách để
gửi tin nhắn SMS từ máy tính đến điện thoại di
động:

Nhận tin nhắn SMS: Tương tự như việc gửi
tin SMS, ta cũng có 2 cách để nhận tin nhắn SMS
trên máy tính.

Tách từ là một trong những bước tiền xử lý cơ
bản trong việc phân loại văn bản 234. Việc tách từ
tiếng Anh khá đơn giản do trong tiếng Anh mỗi từ
là một nhóm ký tự có nghĩa, được phân cách bởi ký
tự khoảng trắng trong câu. Trong khi đó tiếng Việt
phải đối mặt với vấn đề ngược lại do thực tế một từ
tiếng Việt có thể có nhiều hơn một âm tiết được
tách ra do đó khoảng trắng không phải luôn luôn là
ký tự để phân tách một từ tiếng Việt. Chính vì thế
ta không thể áp dụng các thuật toán tách từ tiếng
Anh cho tiếng Việt. Việc tách từ tiếng Việt đã được
nhiều tổ chức và cá nhân quan tâm nghiên cứu với
nhiều cách tiếp cận khác nhau, trong đó 2 đã cho
thấy phương pháp so khớp tối đa (Maximum
Matching) cho kết quả tách từ đạt độ chính xác
96%-98%.

Cách 1: Kết nối điện thoại di động hoặc
modem GSM/GPRS/3G vào máy tính. Sau đó dùng
tập lệnh AT để đọc tin nhắn nhận được từ điện
thoại đi động hoặc modem. Bất lợi của việc nhận
tin nhắn theo cách này là modem không thể xử lý
một số lượng lớn lưu lượng tin nhắn SMS truy cập.
Có một cách để giải quyết vấn đề này đó là sử
dụng nhiều modem để cân bằng tải lưu lượng SMS
truy cập. Mỗi một modem sẽ có một thẻ SIM và số
thuê bao riêng. Sau đó việc gửi và nhận tin nhắn
SMS thông qua tập lệnh AT

Bên cạnh đó, trong văn bản, một số từ gọi là từ
dừng (stopwords) như từ nối, dấ u chấ m câu, ký
hiê ̣u đă ̣c biê ̣t, từ chỉ số lượng (“và”, “các”, “những,
“mỗi”,…) không có giá trị trong phân loại. Do vậy,
để giảm bớt số lươ ̣ng đă ̣c trưng, nâng cao tố c đô ̣
tıń h toán, các từ dừng này cần được loại bỏ. Một
vài phương pháp thường được sử dụng để loại bỏ
các đặc trưng không quan trọng: Tần suất xuất
hiện của từ (chỉ số TF), độ lợi thông tin, thông tin
tương hỗ, độ mạnh của từ và một số phương pháp
khác 234.

Cách 1: Kết nối điện thoại di động hoặc
modem GSM/GPRS/3G vào máy tính. Sau đó dùng
tập lệnh AT (AT là từ viết tắt của ATtention) để
chỉ thị cho điện thoại hoặc modem gửi tin nhắn
SMS.
Cách 2: Kết nối máy tính với Trung tâm SMS
(SMSC) hoặc SMS Gateway của mạng không dây
hoặc nhà cung cấp dịch vụ SMS. Sau đó gửi tin
nhắn SMS bằng cách sử dụng các giao thức/giao
diện được hỗ trợ bởi SMSC hoặc SMS Gateway.

154
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng công
cu ̣ VnTokenizer 2 để tách từ và loại bỏ từ dừng.
Công cụ này được phát triển dựa trên phương pháp
so khớp tối đa (Maximum matching) với tập dữ
liệu sử dụng là bảng âm tiết tiếng Việt và từ điển từ
vựng tiếng Việt. Công cụ được xây dựng trên ngôn
ngữ Java, mã nguồn mở. Có thể dễ dàng tích hợp
vào các hệ thống phân tích tiếng Việt khác. Công
cu ̣ này tách từ cho đô ̣ chı́nh xác là 96% - 98%.
3.2.2 Xây dựng bộ từ khóa đặc trưng

Bảng 1: Các lớp (lĩnh vực) cần phân loại
Mã loại
1
2
3
4
5
6
7
8

Bộ từ khóa đặc trưng là một danh sách các từ
khóa đặc trưng cho các nhóm lĩnh vực cần phân
loại (sẽ được trình bày chi tiết sau, trong Bảng 1).
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất ba
phương án chọn từ khóa là phương án thủ công,
phương án tự động và kết hợp cả 2 phương án trên
như đã trình bày trong phần II.

Lĩnh vực liên quan
CNTT và truyền thông
Khoa học xã hội và nhân văn
Kinh tế
Kĩ thuật
Nông nghiệp
Sư phạm
Quy chế - hồ sơ
Điểm chuẩn - nguyện vọng

Quy trình phân loại câu hỏi bằng SVM được
thực hiện như mô tả như trong Hình 2. Tập câu hỏi
thu thập được sẽ được tách từ, loại bỏ từ dừng và
lựa chọn từ khóa. Sau đó chúng được véc-tơ hóa để
làm đầu vào cho bộ phân lớp SVM. Việc tách từ và
chọn từ khóa đã được trình bày ở phần B.
Để vec-tơ hóa các từ khóa (đặc trưng), do văn
bản là tin nhắn SMS/email nên số lượng từ khóa
không nhiều và ít khi lặp lại nên khi véc-tơ hóa ta
không quan tâm từ khóa đó xuất hiện bao nhiêu lần
mà chỉ cần quan tâm nó có xuất hiện hay không,
nếu có xuất hiện thì phần giá trị trọng số ghi 1, nếu
không xuất hiện thì không cần phải lưu, định dạng
này còn được gọi là định dạng thưa 5612. Định
dạng từng dòng của tập tin huấn luyện như sau:

Một vấn đề quan trọng cần quan tâm khi xây
dựng tập dữ liệu là thói quen nhắn tin tiếng Việt
không có dấu của người dùng, do vậy trong quá
trình xây dựng tập dữ liệu và bộ từ khóa nếu ta chỉ
sử dụng tiếng Việt có dấu thì sẽ làm cho kết quả
phân loại trở nên không chính xác mặc dù nội dung
tin nhắn có chứa từ khóa cần thiết cho phân loại,
chỉ có khác là từ khóa đó không có dấu tiếng Việt.
Do đó, để giảm sai sót trong phân loại tin nhắn,
chúng tôi đề xuất một giải pháp để xây dựng bộ từ
khóa là tương ứng với 1 câu hỏi, sẽ tạo ra hai mẫu
tin: một cho tiếng Việt và một cho tiếng Anh.
3.3 Phân loại câu hỏi bằng SVM

<label>

<index1>:<value1> <index2>:<value2> ...

Với <label> là nhãn (lớp - class) của câu hỏi,
<index> là chỉ số của từ khóa, chỉ số này tương
ứng với số thứ tự của từ khóa trong tập tin từ khóa,
<value> là giá trị trọng số của từ khóa. Với value =
0, ta có thể không cần lưu như ví dụ sau:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi cài đặt, huấn
luyện và sử dụng SVM cho phân loại tin nhắn
thông qua công cụ LibLinear 13 .

1 1:1
1 1:1
…
3 3:1
…
6 6:1

5:1 7:1
2:1
67:1
9:1

90:1 130:1
123:1

149:1

3.4 Xây dựng module gợi ý câu hỏi liên quan

Hình 2: Quy trình phân loại câu hỏi

Ngay sau khi thí sinh đặt câu hỏi, trong thời
gian chờ đợi trả lời, chúng tôi đề xuất xây dựng
một module gợi ý các câu hỏi có liên quan đã được
trả lời trước đây để thí sinh có thêm thông tin hỗ
trợ quyết định. Ở đây chúng tôi sử dụng phương
pháp tính độ tương đồng Cosine.

3.3.1 Phân loại câu hỏi bằng SVM
Có khá nhiều lĩnh vực liên quan trong tư vấn
tuyển sinh, để minh họa, trong nghiên cứu này
chúng tôi chọn tám nhóm lĩnh vực như trình bày
trong Bảng 1. Tuy nhiên, hệ thống hoàn toàn có thể
được mở rộng bằng cách thêm vào các nhóm lĩnh
vực khác sau này.

Để tính độ tương đồng Consine, trước hết tất cả
các câu trong văn bản sẽ được vector hóa thành các
vector có độ dài bằng nhau thông qua việc tính
TF-IDF.
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phân tích, thiết kế, xây dựng và cài đặt và sau đó là
tích hợp với các modules quản lý, phân loại câu
hỏi. Tuy nhiên, do giới hạn số trang của bài viết,
chúng tôi chỉ mô tả một số mô hình/sơ đồ cơ bản.
Ngoài người dùng là thí sinh (người đặt
câu hỏi), hệ thống quản lý hai đối tượng người
dùng khác là chuyên gia (cán bộ) và quản trị/điều
phối viên.

Trong đó:
f(t,d) là số lần xuất hiện từ t trong văn bản d.
max{f(w,d) : w ∈ d} là số lần xuất hiện nhiều
nhất của một từ bất kỳ w trong văn bản.

Một phần của sơ đồ use case được biểu diễn
như trong Hình 3.

Trong đó:
|D|: Tổng số văn bản trong tập D
|{d  D : t  d}|: Số văn bản chứa từ nhất
định, với điều kiện t xuất hiện. Nếu từ đó không
xuất hiện ở bất cứ 1 văn bản nào trong tập thì mẫu
số sẽ bằng 0 => phép chia cho không không hợp lệ,
vì thế người ta thường thay bằng mẫu thức 1+ |{d
 D: t  d}|.

Hình 3: Một phần của Sơ đồ use cases
Các chức năng chính của người dùng chuyên
gia: Xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân; Trả lời các
câu hỏi của thí sinh liên quan đến chuyên môn;
Phân loại lại tin nhắn nếu có sai sót. Các chức năng
chính của quản trị/ điều phối viên: Cập nhật các
lĩnh vực (các lớp) của phân loại; Thêm/cập nhật
cán bộ mới; Cập nhật, phân loại tin nhắn; Cấu hình
hệ thống; Thống kê.

Sau khi xác định tf-idf, ta tạo ra tập các vector
chứa chỉ số TF*IDF cho từng câu hỏi. Sau cùng là
tính độ tương đồng Cosine của vec-tơ câu hỏi hiện
tại (a) và các vec-tơ của các câu hỏi trước đây (b1,
b2, …bn) , theo công thức:

Chi tiết sơ đồ thực thể kết hợp được trình bày
trong Hình 4. Trong đó, các thực thể chính của hệ
thống bao gồm: Thí sính, Cán bộ, lĩnh vực và câu
hỏi. Một cán bộ có thể phụ trách nhiều lĩnh vực.
Một câu hỏi có thể thuộc một hay nhiều lĩnh vực…
Sau bước phân tích, thiết kế ta tiến hành cài đặt
và tích hợp các modules vào hệ thống. Hệ thống
tổng thể được xây dựng theo mô hình MVC trên
nền ngôn ngữ Java (Spring MVC framewwork) với
hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Từ kết quả độ tương đồng Cosine, ta có thể
chọn ra top-N câu hỏi tương đồng để gợi ý.
4 XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
VÀ TÍCH HỢP CÁC MÔ MODULES
Tương tự như việc xây dựng các hệ thống
thông tin quản lý khác, hệ thống này cũng được
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THONG TIN DANG NHAP
<pi> Integer
<M>
Id
User_name
Characters (10) <M>
Password
Characters (20)

HOC HAM

LINH VUC

<M>
ma_HH <pi> Integer
ten_HH
Variable multibyte (20) <M>
co linh vuc

dang nhap

co chuc danh

HOC VI

co hoc vi

<M>
ma_HV <pi> Integer
ten_HV
Variable multibyte (20) <M>

<M>
ma_LV <pi> Integer
ten_LV
Variable multibyte (20) <M>

chua

CAN_BO
ma_CB
<pi> Characters (8)
hoTen_CB
Variable multibyte (30)
ngaySinh_CB
Date
phai_CB
Variable multibyte (3)
sdt_CB
Characters (12)
email_CB
Characters (50)
diaChi_CB
Variable multibyte (50)

<M>
<M>

TU_KHOA
stt_TK
<Undefined>
noidung_TK <Undefined>

<M>
<M>

cong tac
NGUOI DAT CAU HOI

tra loi
DON VI
<pi> Characters (10)
<M>
ma_DV
ten_DV
Variable multibyte (30) <M>
sdt_DV
Characters (13)
<M>
diaChi_DV
Variable multibyte (100)

thuoc

HOI_TRALOI

stt_usr
<pi> Integer
ten_usr
Variable multibyte (20)
email_usr
Characters (50)
sdt_usr
Characters (12)

stt_CH
<pi> Integer
<M>
nd_CH
Variable multibyte (300) <M>
nd_CHPT
Variable multibyte (200)
tu_chinh
Variable multibyte (10)
thoiGian_CH
Date & Time
<M>
nd_TL
Variable multibyte (200)
thoiGian_TL
Date & Time

<M>
<M>
<M>
<M>

dat_cau_hoi

Hình 4: Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)
vậy chúng tôi đã chọn phương pháp biểu diễn dữ
liệu thưa và dùng SVM để phân lớp là phù hợp.

5 KẾT QUẢ MINH HỌA
5.1 Độ chính xác của mô hình phân loại
5.1.1 Dữ liệu thử nghiệm

Kiểm tra trên độ đo Area Under the ROC Curve
(AUC – đây là độ đo thường được dùng trong xếp
hạng (rank) các phương pháp), kết quả này cũng
gần tương tự cho các phương pháp (SVM dùng
Liblinear đạt 0.899) như minh họa trong Hình 6
(phải).

Để thử nghiệm độ tin cậy của mô hình dự đoán,
chúng tôi thu thập tập dữ liệu gồm 447 câu hỏi,
trong đó có 235 câu hỏi (có dấu tiếng Việt) và 212
câu hỏi không có dấu tiếng Việt được hệ thống tự
động sinh ra. Sau khi tách từ và loại bỏ từ dừng,
còn lại 431 từ khóa. Các câu hỏi trong tập dữ liệu
này thuộc 8 lĩnh vực như đã trình bày trong Bảng
1, phân bố khá đồng đều như trong Hình 5, điều
này sẽ giúp tránh tình trạng mất cân bằng dữ liệu
(imbalanced data) sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả
phân lớp.

Hình 6: Độ chính xác (trái) và độ đo AUC (phải)
5.2 Các giao diện minh họa
Hình 7 minh hoạ giao diện “Đặt câu hỏi” để gửi
yêu cầu thông qua giao diện web. Trong thời gian
chờ câu trả lời, hệ thống sẽ tự động gợi ý các câu
hỏi liên quan (phần dưới của Hình 7) đến câu vừa
hỏi thông qua module tính độ tương đồng của câu
hỏi đang được truy vấn và các câu hỏi đã được
trả lời trước đây, nhằm hỗ trợ thông tin tốt nhất cho
thí sinh.

Hình 5: Phân phối dữ liệu của 8 lĩnh vực tương
ứng từ trái sang (8 lớp – target class)
5.1.2 Độ chính xác

Các chức năng chính của người dùng là
chuyên gia:

Bằ ng nghi thức kiể m tra chéo (10-folds cross
validation), mô hình phân loại câu hỏi bằng SVM
(dùng công cụ LibLinear) cho kết quả cao nhất đạt
82,33% trong khi Decision Tree (C4.5/J48) chỉ đạt
độ chính xác 59.51% như minh họa trong Hình 6
(trái). Từ kết quả này ta nhận thấy rằng do câu hỏi
qua tin nhắn SMS (email) rất ngắn nên tập dữ liệu
biểu diễn cho các câu hỏi này rất thưa (sparse) vì

Trả lời các câu hỏi liên quan đến chuyên môn:
Sau khi đăng nhập thành công, chuyên gia có thể
trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mà họ đã
đăng ký (nếu dùng giao diện web). Các câu hỏi này
được chuyển cho từng cán bộ nhờ vào hệ thống
phân loại câu hỏi tự động hoặc bán tự động (điều
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lượng dữ liệu thu thập đủ lớn và độ chính xác phân
loại là chấp nhận được thì hệ thống sẽ được chuyển
sang giai đoạn hai của đề tài là xây dựng hệ thống
hỗ trợ tư vấn tuyển sinh một cách tự động hoàn
toàn.

phối viên sẽ chuyển) tùy thuộc vào việc cấu hình
hệ thống.
Phân loại lại câu hỏi: Được cài đặt cùng trang
với phần trả lời câu hỏi, nếu chuyên gia thấy câu
hỏi không đúng chuyên môn của mình thì họ sẽ
phân loại lại câu hỏi đó để chuyển đến đúng cán bộ
phụ trách, như minh họa trong Hình 8.

Hình 8: Các câu hỏi đã được phân loại tự động
và cũng cho phép chuyên gia phân loại lại
Ở module tư vấn qua tin nhắn SMS, để tránh
sai sót và thuận lợi cho hệ thống nhận diện được
đâu là tin nhắn câu hỏi của thí sinh, đâu là câu trả
lời của cán bộ hoặc tin nhắn rác (spam SMS) thì
câu trả lời theo quy tắc mà hệ thống đưa ra, chẳng
hạn như:

Hình 7: Hệ thống tự động gợi ý các câu hỏi liên quan

Các chức năng chính của người dùng là quản
trị/điều phối viên:
 Cập nhật, phân loại lại tin nhắn như của
chuyên gia

Tin nhắn SMS từ hệ thống gửi đến cho cán bộ
có cấu trúc: TVTS# + mã câu hỏi + khoảng trắng +
nội dung câu hỏi (-Tu: HeThongTuVanTuyenSinh)

 Cấu hình hệ thống: Cho phép thay đổi một
số thông số hệ thống như thời gian hệ thống lặp lại
việc truy vấn và huấn luyện lại mô hình, số lượng
tin nhắn để thực hiện huấn luyện lại,…

Khi chuyên gia trả lời câu hỏi, dùng cú pháp:
TVTS# + mã câu hỏi + khoảng trắng + nội dung
câu trả lời
Ví dụ: Thí sinh đặt câu hỏi qua SMS: “Xin
cho biết ngành công nghệ thông tin ra trường có
thể làm việc ở đâu?”. Câu hỏi được hệ thống xử lý
và chuyển đến chuyên gia: “TVTS#526 Xin cho
biết ngành công nghệ thông tin ra trường có thể
làm việc ở đâu?”, trong đó 526 là mã câu hỏi.
Chuyên gia sẽ trả lời theo quy tắc: “TVTS#526 câu
trả lời…”. Một ví dụ khác được minh hoạ trong
Hình 9.

 Thống kê tin nhắn: Cho phép thống kê tổng
số lượng câu hỏi hệ thống nhận được, số lượng tin
nhắn đã trả lời, số lượng tin nhắn theo từng chuyên
ngành, số lượng tin nhắn đã trả lời của từng cán bộ,
theo từng tháng, từng năm…
Hiện tại, hệ thống là một hệ bán tự động, mục
đích chủ yếu là thu thập dữ liệu để xây dựng các
mô hình phân loại nên trong quá trình vận hành hệ
thống ngoài thực tế, hệ thống cần thường xuyên
kiểm tra và huấn luyện lại các mô hình để nâng cao
độ chính xác cho phân loại tự động. Sau một
khoảng thời gian xác định, hệ thống sẽ tiến hành
kiểm tra số lượng tin nhắn mới thu thập được, nếu
số lượng tin nhắn đủ số lượng quy định để huấn
luyện lại mô hình thì hệ thống sẽ thực hiện huấn
luyện lại mô hình và sử dụng mô hình mới vào
phân loại tin nhắn mới đến hệ thống.
xây dựng tập dữ liệu tốt hơn sau này
Hệ thống sẽ lặp đi lặp lại việc xây dựng lại bộ
từ khóa và huấn luyện lại mô hình cho đến khi

Hình 9: Giao diện minh họa tư vấn qua tin nhắn SMS

158
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6 KẾT LUẬN
Bài viết này đã đề xuất một giải pháp xây dựng
Hệ thống tư vấn tuyển sinh bán tự động sử dụng
kết hợp các kỹ thuật trong xử lý văn bản, máy học
SVM và xử lý tin nhắn SMS trong hệ thống thông
tin di động. Hệ thống tư vấn này có khả năng tiếp
nhận câu hỏi của thí sinh từ trang Web hoặc qua tin
nhắn SMS, sau đó, câu hỏi sẽ được phân loại tự
động bằng máy học SVM để chuyển đến chuyên
gia thích hợp trong từng lĩnh vực. Sau khi có câu
trả lời từ chuyên gia, hệ thống sẽ phản hồi tức thì
cho thí sinh. Bên cạnh đó, ngay sau khi thí sinh
đặt câu hỏi, hệ thống sẽ xử lý và tìm độ tương đồng
của câu hỏi hiện tại so với các câu đã được trả
lời trước đây, nhằm gợi ý cho thí sinh có thêm
thông tin.
Để hoàn thiện hơn, hệ thống cần được triển
khai ngoài thực tiễn để thu thập thêm dữ liệu thực,
cập nhật thêm bộ từ khóa, từ đó huấn luyện lại mô
hình phân lớp nhằm đạt độ chính xác cao hơn.
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