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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Tiếng Khmer [kmɛər], hay tiếng Campuchia, tên Khmer ភាសាខ្មែរ 
[pʰiːəsaː kʰmaːe]. Là ngôn ngữ của người Khmer, là ngôn ngữ 

chính thức của Campuchia. Phân bố dân số: Campuchia khoảng 13 

triệu người; Đông bắc Thái Lan khoảng 1,4 triệu người; miền nam 

Việt Nam khoảng 1 triệu người. Hiện trạng sử dụng tiếng Khmer ở           

Việt Nam: Người Khmer sống theo phum, sóc, xen kẽ với đồng bào 

Kinh. Tại Trà Vinh có khoảng 300.000 người, chiếm tỉ lệ ~30%     

dân số.  

Mức độ sử dụng ngôn ngữ Khmer của cộng đồng người Khmer 

ở Trà Vinh, có khoảng 10% không biết nói, biết nghe tiếng Việt 

(người lớn tuổi, vùng sâu, vùng xa). 60% chỉ biết giao tiếp tiếng Việt 

đơn giản như chào hỏi, mời mọc, mua bán lặt vặt…. 25% biết nói, 

biết nghe tiếng Việt trong sinh hoạt hàng ngày ở mức độ thông thạo. 

5% nói, nghe được tiếng Việt trong lĩnh vực chính trị, KHXH, kinh tế 

(những người làm việc Nhà Nước). [2] 

Thực trạng tiếng Khmer trên mạng hiện nay: tìm kiếm từ khóa 

“trang tin Khmer” có 493 000 kết quả bằng tiếng Việt – Kinh          

tuy nhiên vấn đề có rất ít trang web dùng tiếng Khmer. Phát triển 

tiếng Khmer qua các phương tiện nghe nhìn, xử lý tiếng Khmer trong 

bối cảnh xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNNTN) là nhu cầu bức thiết 

hiện nay.  

Bối cảnh của đề tài, trong lĩnh vực XLNNTN, xử lý tiếng Việt: 

Tính mặc nhiên trong suy nghĩ là xử lý tiếng Việt-Kinh. Thực tế, các 
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công trình nghiên cứu cho đến nay đều tập trung xử lý tiếng Việt-

Kinh, đa dạng, phổ biến. Mặc dù xử lý tiếng Việt-Kinh vẫn luôn là 

miền đất mới, vẫn luôn đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên trong số 55 

dân tộc thiểu số Việt Nam: Hiện có rất ít công trình NCKH và        

ứng dụng liên quan đến xử lý tiếng Khmer được công bố. Có rất ít 

chuyên gia và tài liệu liên quan đến lĩnh vực này. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ  

 Mục tiêu của đề tài: chuyên sâu vấn đề xử lý tiếng Khmer,     

từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng cây tiền tố nhận diện từ trong     

văn bản tiếng Khmer, xây dựng kho ngữ liệu từ vựng tiếng Khmer. 

Hỗ trợ việc xử lý tiếng Khmer ở mức độ cao hơn. 

 Nhiệm vụ: nghiên cứu ứng dụng XLNNTN, vấn đề xử lý   

tiếng Khmer. Tiếp cận phương pháp nhận diện từ tiếng Khmer      

dựa vào thành phần tiền tố trong từ vựng   tiếng Khmer. Cài đặt     

thử nghiệm giải pháp nhận diện từ và kho ngữ liệu từ vựng. Đánh giá 

giải pháp. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Vấn đề thành phần tiền tố trong cấu tạo âm tiết. Nguyên âm, 

phụ âm, nguyên âm độc lập, ký tự đặc biệt. Tiếp cận việc ứng dụng 

cây tiền tố nhận diện từ trong văn bản tiếng Khmer. Tổ chức kho ngữ 

liệu, cập nhật ngữ liệu từ vựng, vấn đề  tổ chức khai thác, tìm kiếm 

và xử lý văn bản tiếng Khmer. 

4. Giả thiết nghiên cứu 

Vấn đề từ vựng, từ loại và chữ viết tiếng Khmer. Cấu trúc   

câu đơn và câu phức trong văn bản. Hiện tượng nhập nhằng. 



3 

 

 
 

5. Phương pháp nghiên cứu  

 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Vận dụng các đặc trưng 

ngữ pháp tiếng Khmer. Thành phần tiền tố, cây tiền tố và        

phương pháp xây dựng cây tiền tố. 

 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Xây dựng cây tiền tố 

và ứng dụng trong nhận diện từ tiếng Khmer, xây dựng từ điển từ 

vựng tiếng Khmer. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Về mặt ngôn ngữ: Nghiên cứu chuyên sâu về XLNNTN,   

ngôn ngữ Khmer, đánh giá những kết quả xử lý tiếng Khmer đã được 

công bố. Đề xuất giải pháp tách từ dựa vào thành phần tiền tố     

trong một văn bản tiếng Khmer trên cơ sở xây dựng mô hình cây  

tiền tố, xây dựng kho ngữ liệu từ vựng tiếng Khmer. 

Ý nghĩa: Tìm cách trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm 

xử lý tiếng Khmer với đồng nghiệp Campuchia (nếu có thể). Ứng 

dụng kết quả nghiên cứu theo định hướng mở. Góp phần phát triển 

lĩnh vực XLNNTN tiếng Khmer, cụ thể tại trường Đại học Trà Vinh. 
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CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

 

1.1. Bài toán xử lý tiếng Việt-Kinh tiếng DTTS và tiếng Khmer 

1.1.1. Xử lý tiếng Việt-Kinh  

1.1.2. Các bài toán trong xử lý tiếng Khmer 

1.2. Vấn đề nhận diện từ Khmer 

1.2.1. Các phương pháp tách từ tiếng Việt 

1.2.2. Tách từ tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) 

1.3. Tìm hiểu tiếng Khmer 

1.3.1. Giới thiệu tiếng Khmer 

Tiếng Khmer [kmɛər], hay tiếng Campuchia, tên Khmer ភាសាខ្មែរ 
[pʰiːəsaː kʰmaːe]. Là ngôn ngữ của người Khmer, là ngôn ngữ 

chính thức của Campuchia. Phân bố dân số: Campuchia khoảng 13 

triệu người; Đông bắc Thái Lan khoảng 1,4 triệu người; miền nam 

Việt Nam khoảng 1 triệu người. 

Từ vựng Khmer  

Từ vựng Khmer được tạo thành từ một hoặc kết hợp nhiều âm 

tiết (âm tiết trong tiếng Khmer cũng là đơn vị phát âm nhỏ nhất được 

tạo thành từ phụ âm và nguyên âm). 

Ký tự Khmer 

Ký tự Khmer bao gồm: phụ âm; nguyên âm; nguyên âm độc 

lập; chữ số; các ký hiệu đặc biệt. 



5 

 

 
 

 

Bảng 1.1. Phụ âm 

Phụ âm  

Phụ âm Chân phụ âm 

Phát âm 

IPA UN 

ក ក្ [kɑː] Kâ 

ម ខ្ [kʰɑː] Khâ 

គ គ្ [kɔː] Kô 

ឃ ្ឃ [kʰɔː] Khô 

ង ង្ [ŋɔː] Ngô 

ច ច្ [cɑː] Châ 

ឆ ឆ្ [cʰɑː] Chhâ 

ជ ជ្ [cɔː] Chô 

ឈ ្ឈ [cʰɔː] Chhô 
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ញ ញ្ [ɲɔː] Nhô 

ដ ដ្ [ɗɑː] Dâ 

ឋ ឋ្ [tʰɑː] Thâ 

ឌ ឌ្ [ɗɔː] Dô 

ឍ ្ឍ [tʰɔː] Thô 

ណ ណ្ [nɑː] Nâ 

ត ត្ [tɑː] Tâ 

ថ ថ្ [tʰɑː] Thâ 

ទ ទ្ [tɔː] Tô 

ធ ធ្ [tʰɔː] Thô 

ន ន្ [nɔː] Nô 

ប ្ប [ɓɑː] Bâ 

ផ ផ្ [pʰɑː] Phâ 
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ព ព្ [pɔː] Pô 

ភ ភ្ [pʰɔː] Phô 

ម ែ្ [mɔː] Mô 

យ ្យ [jɔː] Yô 

រ ្្ [rɔː] Rô 

ល ល្ [lɔː] Lô 

វ វ្ [ʋɔː] Vô 

ស ្ស [sɑː] Sâ 

ហ ហ្ [hɑː] Hâ 

ឡ none
[6]

 [lɑː] Lâ 

អ អ្ [ʔɑː] ’â 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_alphabet#cite_note-6
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Bảng 1.2. Nguyên âm 

Nguyên âm  

Nguyên âm Ví dụ 

IPA UN 

a-series o-series a-series o-series 

(none) អ [ɑː] [ɔː] Â ô 

្  អា [aː] [iə] A Éa 

្  អ  [ə], [e] [ɨ], [i] Ĕ Ĭ 

្  អ  [əj] [iː] Ei i 

្  អ  [ə] [œ] œ̆ 

្  អ  [əː] [œː] Œ 

 ្ អ  [o] [u] Ŏ Ŭ 
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Nguyên âm Ví dụ 

IPA UN 

a-series o-series a-series o-series 

 ្ អ  [ou] [uː] O U 

 ្ អ  [uə] Uŏ 

ើ្  ើអ  [aə] [əː] Aeu eu 

ើ្  ើអ  [ɨə] Œă 

ើ្  ើអ  [iə] Iĕ 

ើ្ ើអ [ei] [eː] É 

ខ្្ ខ្អ [ae] [ɛː] Ê 

ៃ្ ៃអ [aj] [ɨj] Ai ey 
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Nguyên âm Ví dụ 

IPA UN 

a-series o-series a-series o-series 

ើ្  ើអា [ao] [oː] Aô oŭ 

ើ្  ើៅ [aw] [ɨw] Au ŏu 

 

Chữ số  

Bảng 2.4. Chữ số 

 

Chữ số 

Khmer 
០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ 

Số Ả 

Rập 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Các ký tự đặc biệt 

Bảng 2.5. Các ký tự đặc biệt (ký hiệu) 

 

Dấu Tên gọi 

។ មណឌ  khăn 

៘ ល៉ៈ lăk 

ៗ ើលមើោ lékhtoŭ 

៕ បរិើោសាន bâriyaôsan 

៚ ើោម ្ត koŭmot 

៙ ខ្ភនកមាន ់phnêkmoăn 

៖ ចំណ ចព រគ ស châmnŏch pi kus 

1.3.2. Những vấn đề về ngôn ngữ 

Tiếng Khmer thuộc loại hình đơn tiết nhưng không sử dụng 

dấu thanh, vay mượn từ ngữ từ nhiều ngôn ngữ như Sanskrit, Thái, 

Chăm, Hán, Việt, kể cả Pháp, Bồ Ðào Nha. Ở Việt Nam, lớp trẻ 

Khmer vay mượn nhiều từ ngữ tiếng Việt. Ví dụ “(ើគថ ងបាវសាអ ន ង?: Kê 

thông báo sa ây nưng ?”) (Họ thông báo gì vậy ?).  Ngữ pháp Khmer 
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không quá phức tạp như ngữ pháp tiếng Việt, có cùng cách cấu tạo 

câu, cùng thể loại như câu mệnh lệnh (cầu khiến), câu cảm thán, câu 

trần thuật và câu hỏi (nghi vấn). 

1.3.3. Những khó khăn trong xử lý tiếng Khmer 

1.4. Một số phương pháp tách từ tiếng khmer 

1.4.1. Phương pháp tách từ Conditional Random File (CRF)  

1.4.2. Mô hình Bigram và mô hình chính tả âm tiết Bigram 

1.4.3. Đánh giá hai phương pháp 
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CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG CÂY TIỀN TỐ NHẬN DIỆN TỪ 

KHMER 

2.1. Cây tiền tố 

2.1.1. Khái niệm  

2.1.2. Các vận dụng cây tiền tố  

2.1.3. Khả năng vận dụng xử lý tiếng Khmer 

2.2. Giải pháp đề xuất 

2.2.1. Mô hình giải pháp 

 

Hình 3.1. Mô hình giải pháp 
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2.2.2. Các bước triển khai 

Bước 1: Tách văn bản thành các câu dựa vào các ký hiệu kết 

thúc câu hoặc khoảng trống. 

Bước 2: Xử lý tách từ 

Mô tả chi tiết công đoạn nhận diện từ 

Bước 1 : Tách văn bản thành các câu 

Hệ thống đọc văn bản đầu vào cần tách từ, dựa trên dấu kết 

thúc câu (“!”,“?”, “។”, “៕”, “ ”), tách văn bản thành các câu. Đó là 

phân tích văn bản W gồm m câu đơn t=z1z2...zm,(m≥1). 

Bước 2 : Xác định ký tự đầu cần tìm. 

Bước 3 : Tìm các từ từ  database có chứa ký tự  đầu cần tìm. 

Bước 4 : Xử lý đưa các từ chứa ký tự đầu đã tìm được vào cây 

tiền tố. 

Bước 5 : Tiến hành đọc ký tự kế tiếp và so khớp với dữ liệu 

trong cây tiền tố và in ra từ tìm được (việc đọc ký tự tiếp theo sẽ    

lặp lại cho đến khi tìm hết các từ có chứa trong cây tiền tố). 

Bước 6 : Xác định từ sẽ tách và tiến hành tách từ (chọn từ    

dài nhất). 

Bước 7 : Chuyển đến ký tự tiếp theo sau từ vừa tìm được và 

lặp lại việc tách từ đến khi hết văn bản. 
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2.3. Xây dựng kho văn bản nhận diện từ 

2.3.1. Xây dựng kho văn bản tiếng Khmer 

2.3.2. Sử dụng cây tiền tố 

Xây dựng cây tiền tố (trie_tu) trong tách từ 

Mục đích xây dựng trie_tu nhằm phục vụ cho mô hình trie_tu 

để tìm kiếm có   bao nhiêu từ tồn tại từ vị trí bắt đầu đến hết chuỗi. 

Với một cây tiền tố, tất cả các từ cùng tiền tố của một xâu sẽ 

được thu gọn vào cùng một nhánh của cây, các xâu trong tập S phải 

thỏa mãn tính chất phi tiền tố, ta nối thêm vào ký tự $ vào cuối     

mỗi xâu  S để đảm bảo tính chất phi tiền tố. 

Dựa vào cấu trúc dữ liệu trie, tôi xây dựng trie_tu để biểu diễn 

từ điển từ vựng cho việc nhận diện từ vựng. Từ điển từ vựng gồm có 

48947 từ đã xây dựng trước,  trong đó có: bảng âm tiết tiếng Khmer 

(khoảng 12901 âm tiết), 7278 từ đơn,  17095 từ ghép, 24574 cụm từ. 

Mỗi từ vựng có một hoặc nhiều âm tiết cách nhau bởi một khoảng 

trắng. Cho S gồm một tập gồm n=48947 từ vựng khác rỗng          

thỏa mản: không có từ vựng nào là tiền tố của một từ vựng khác. 

trie_tu của tập S là một cấu trúc dữ liệu dạng cây biểu diễn các        

từ vựng  S: 

Mỗi cạnh của cây có nhãn là một ký tự  .  là tập hợp các 

từ  trong từ điển, các cạnh đi từ một nút xuống các nút con của nó 

phải mang các nhãn khác nhau.  

Mỗi nút q trên trie_tu cũng mang một nhãn, nhãn của nút q, ký 

hiệu  là xâu tạo thành bằng cách nối tiếp các ký tự nhãn cạnh trên 
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đường đi từ gốc xuống nút q. Chiều dài của xâu :  được gọi là  

độ sâu của nút q, ký hiệu depth(q), theo cấu trúc của trie_tu, hai nút 

khác nhau phải có xâu nhãn khác nhau. 

Có tương ứng 1-1 giữa các xâu  S với các nút lá trên trie_tu. 

trie_tu có đúng n lá và mỗi lá có nhãn là một xâu  S. 

Ví dụ, xây dựng trie_tu để lưu trữ các từ vựng sau: Mỗi cung 

chuyển được ghi trên đó một âm tiết. Ví dụ, với bốn từ vựng như: ក 
(Vòng đeo cổ), កករ (cặn, mảnh vụn), កកាត (thẻ) ta sẽ có trie_tu 

 

Hình 3.2. Cây tiền tố biểu diễn từ vựng tiếng Khmer 
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2.3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

2.3.4. Phân tích use case 

2.3.5. Hiện thực hóa use case 
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CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ         

GIẢI PHÁP 

3.1. Chuẩn bị môi trường thử nghiệm 

3.1.1. Môi trường và công cụ 

3.1.2. Chuẩn bị dữ liệu 

Để tiến hành thử nghiệm, tôi đã sử dụng kho từ vựng âm tiết 

tiếng Khmer có độ lớn như sau : 

Số lượng các từ đơn: 7278 từ 

Số lượng các từ ghép: 17095 từ 

Số lượng các cụm từ: 24574  

Tôi đã sử dụng máy tính cá nhân cho các văn bản thuộc      

lĩnh vực thông tin xã hội, do trường Đại học Trà Vinh cung cấp,    

với các trường hợp khác nhau về độ lớn văn bản. 

Bảng 3.1. Dữ liệu thử nghiệm 

Độ  lớn văn 

bản  

Số lượng từ  Số lượng từ 

đơn  

Số lượng từ 

ghép  

23KB 12 6 6 

27KB 22 15 7 

27,6KB 100 20 80 
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3.1.3. Tiến hành thử nghiệm 

3.1.4. Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả 

Kết quả thử nghiệm tách từ được đánh giá dựa trên sự kết hợp 

giữa hai độ đo :  

Độ chính xác (Precision) là tỷ lệ giữa các từ tách được đúng 

trên từ tách được, Precision bằng 100% có nghĩa là tất cả các từ đều 

phù hợp.  

 

 

 

 

Độ bao phủ (Recall) là tỷ lệ giữa các từ tách đúng trên tổng số 

từ cần tách. 

 

 

  

 

Chỉ số F-score được sử dụng để đánh giá hiệu quả tổng thể của 

hệ thống  bằng cách kết hợp hai chỉ số Precision và Recall. 

 

 

Số từ cần tách 

Số từ tách đúng 

Recall = 

Precision + Recall 

 

2 x Precision x Recall 

F-score = 

Số từ tách được 

Số từ tách được đúng 

Precision = 
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3.2. Triển khai xây dựng ứng dụng 

3.2.1. Các bước triển khai 

3.2.2. Thu thập kết quả 

Bảng 3.2. Thu thập kết quả 

Độ lớn 

văn bản 

Số lượng 

từ 

Số lượng 

từ đơn 

Số lượng 

từ ghép 

Thời 

gian 

F-score 

23 KB 12 6 6 1s 100% 

27 KB 22 15 7 2s 100% 

27,6 KB 100 20 80 7s 100% 

3.3. Đánh giá kết quả thử nghiệm 

3.3.1. Thống kê các kết quả 

Bảng 3.3. Thống kê các kết quả 

Độ lớn 

văn bản 

Số lượng 

từ 

Số lượng 

từ đơn 

Số lượng 

từ ghép 

Thời 

gian 

F-score 

23 KB 12 6 6 1s 100% 

27 KB 22 15 7 2s 100% 

27,6 KB 100 20 80 7s 100% 
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3.3.2. So sánh giải pháp với các giải pháp đã có 

Bảng 3.4. So sánh các giải pháp 

 

Tên giải pháp 
Độ chính 

xác 

Cách tiếp cận tách từ dựa trên nguyên tắc 85% 

Word Bigram Vs Orthographic Syllable Bigram  92% 

Cách tiếp cận tách từ dựa trên từ điển 95% 

CRF-Conditional Random Fields  98% 

Giải pháp đề xuất 99% 

3.3.3. Đánh giá 

Phương pháp tách từ tiếng Khmer dùng kho ngữ liệu từ vựng 

tiếng Khmer kết hợp với việc ứng dụng cây tiền tố nhận diện từ trong 

văn bản tiếng Khmer đã đạt được độ chính xác khoảng 99%. Hạn chế 

của phương pháp là chưa giải quyết được những âm tiết và từ vựng 

sai lỗi chính tả và chỉ áp dụng ký tự Khmer viết thường. 

3.3.4. Đề xuất vận dụng (cho tách từ) 

Để đạt kết quả hợp lý, tôi sẽ nghiên cứu tiếp theo xử lý từ mới 

hay từ sai lỗi chính tả. 
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KẾT LUẬN 

Kết quả đã đạt được 

Giải pháp đề xuất mô hình phân tách từ sử dụng kho ngữ liệu 

từ vựng tiếng Khmer, kết hợp ứng dụng cây tiền tố nhận diện từ, 

hoàn toàn khả thi và có kết quả thử nghiệm đạt độ chính xác cao 

99%.  

Những vấn đề cần tiếp tục 

Xử lý vấn đề nhập nhằng, nhận diện từ vai mượn, từ mới 

Hướng phát triển 

Hướng nghiên cứu tiếp theo của tôi là xử lý các câu có chứa từ 

mới hoặc từ sai lỗi chính tả, xử lý nhặp nhằng. Áp dụng vào xử lý 

tách câu trong văn bản. 

 

 

  


