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MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 Trong những năm gần đây, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm 
và so khớp nội dung tài liệu văn bản là lĩnh vực đang được cộng đồng 
khoa học trong và ngoài nước quan tâm. 

Hiện nay, dữ liệu được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau, 
nhưng văn bản vẫn là hình thức chủ yếu để lưu trữ và trao đổi thông 
tin. 

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, dữ liệu văn 
bản đã trở nên phong phú về nội dung và tăng nhanh về số lượng. Chỉ 
bằng một vài thao tác đơn giản, tại bất kỳ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào, 
ta cũng có thể nhận về một khối lượng khổng lồ các trang web và các 
tài liệu điện tử liên quan đến nội dung tìm kiếm. Chính sự dễ dàng này, 
dẫn đến tình trạng sao chép, vi phạm bản quyền và gian dối, chống đối 
trong các kết quả học tập, nghiên cứu diễn ra khá sôi nổi và khó kiểm 
soát. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, việc người học tham 
khảo và chép bài của nhau là phổ biến, làm giảm khả năng tư duy và 
chất lượng nghiên cứu, học tập. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để xác 
định phép đo độ giống nhau giữa các văn bản, trên cơ sở đó đưa ra 
những kết luận về việc sao chép bài, làm căn cứ để phân loại và đánh 
giá kết quả bài luận, nghiên cứu của người học. 

Trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm, so khớp, trích chọn thông 
tin… một lượng lớn dữ liệu thường được lưu trữ trong các tập tin tuyến 
tính và khối lượng dữ liệu thu thập được tăng lên rất nhanh nên đòi hỏi 
phải có các thuật toán xử lý và so khớp dữ liệu văn bản hiệu quả. 

So khớp chuỗi là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực xử lý 
văn bản. Các thuật toán so khớp chuỗi được xem là những thành phần 
cơ sở được ứng dụng trong các hệ thống thực tế. Hơn thế nữa, các thuật 
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toán đối sánh chuỗi còn cung cấp các nền tảng, mô hình cho nhiều lĩnh 
vực khác nhau của khoa học máy tính như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, 
khai thác dữ liệu văn bản, tin y sinh… Vì vậy, chúng tôi nghiên cứu 
các thuật toán so khớp chuỗi để có thể ứng dụng trong bài toán tính độ 
tương đồng văn bản. 

Để đánh giá mức độ giống nhau của văn bản, thường sử dụng 
các phép đo độ tương tự giữa các văn bản. Sự tương đồng giữa hai văn 
bản là sự giống nhau về nội dung giữa hai văn bản đó. Do đó, hai văn 
bản là bản sao hoặc gần giống nhau thì sẽ có nội dung giống nhau 
nhiều, hay độ tương đồng giữa hai văn bản là cao. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về đánh giá độ tương tự 
giữa các văn bản và có thể sử dụng trực tuyến như Plagiarism Checker, 
Turnitin, Dupli Checker... Tuy nhiên, những hệ thống này chỉ cho phép 
phát hiện sự trùng lặp trong nguồn cơ sở dữ liệu gốc và chỉ thực hiện 
được trực tuyến trên môi trường có Internet. Bên cạnh đó, việc mở 
rộng cơ sở dữ liệu mẫu theo yêu cầu người sử dụng trở nên khó khăn 
và chi phí rất cao.  

Với bài toán đặt ra như trên, chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu 
các phương pháp, kỹ thuật biểu diễn và so khớp văn bản… và quyết 
định chọn đề tài “Ứng dụng cây hậu tố để so khớp độ giống nhau giữa 
các tài liệu” làm đề tài tốt nghiệp luận văn cao học.  
 
2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng ứng dụng trong đó 
sử dụng thuật toán so khớp chuỗi để phát hiện nội dung giống nhau 
giữa các tài liệu. 
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2.2. Nhiệm vụ chính của đề tài 
- Nghiên cứu về cấu trúc tài liệu dạng văn bản. 
- Tìm hiểu về phương pháp và kỹ thuật tách câu tiếng Việt. 
- Tìm hiểu các thuật toán tìm kiếm và so khớp chuỗi. 
- Xây dựng chương trình ứng dụng để so sánh độ giống nhau 

giữa các tài liệu. 
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung: 
-  Cấu trúc tài liệu dạng văn bản 
-  Phương pháp và kỹ thuật tách câu tiếng Việt 
-  Các thuật toán tìm kiếm và so khớp chuỗi. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
-  Tài liệu bằng ngôn ngữ tiếng Việt  
- Xử lý văn bản theo cây hậu tố để phục vụ đánh giá mức độ 

giống nhau của văn bản tiếng Việt. 
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

 -   Nghiên cứu lý thuyết:  
• Thu nhập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan 

đến đề tài như: mô hình đặc trưng văn bản tiếng Việt, 
kỹ thuật tách câu tiếng Việt, các thuật toán tìm kiếm 
và so khớp chuỗi. 

• Tìm hiểu các tài liệu mô tả một số công cụ so khớp 
văn bản và các tài liệu liên quan. 

 -  Nghiên cứu ứng dụng: Nghiên cứu các công cụ, đề xuất thuật 
toán và xây dựng môi trường tương tác. 
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5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 
Ý nghĩa khoa học: 
- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần mở rộng các ứng 

dụngtrong so khớp văn bản hiện nay. 
Ý nghĩa thực tiễn: 
-   Đề tài đóng góp một công cụ giúp minh bạch trong học thuật 

nhằm hạn chế tình trạng sao chép các tài liệu dạng văn bản.  
6. BỐ CỤC LUẬN VĂN 
Báo cáo của luận văn được tổ chức thành 3 chương chính: 
Chương 1. Nghiên cứu tổng quan 

Trong chương này, chúng tôi trình bày tổng quan về các 
thuật toán tìm kiếm và so khớp mẫu hiện có, giới thiệu một số ứng 
dụng tương tự. 
Chương 2. Ứng dụng cây hậu tố để so khớp độ giống nhau giữa 
các tài liệu 

Chương 2 được dành để trình bày khái niệm và các vấn đề 
liên quan đến cây hậu tố, xác định và phân tích bài toán, cách tính độ 
đo tương đồng. 
Chương 3. Xây dựng ứng dụng và thử nghiệm 

Trong chương này, chúng tôi trình bày tổng quan về đặc điểm 
ngôn ngữ tiếng Việt, lựa chọn công cụ phát triển, xử lý tài liệu đầu vào 
để đưa vào ứng dụng. Giới thiệu các bước triển khai, xây dựng chương 
trình, đánh giá kết quả. 
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CHƯƠNG 1.  
NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

1.1. Đặt vấn đề 
 Đánh giá sự giống nhau giữa các văn bản được ứng dụng vào 

nhiều mục đích khác nhau như: phân loại văn bản, tóm tắt văn bản, 
truy vấn thông tin, tìm kiếm… Đây không còn là vấn đề mới, đã có 
nhiều nghiên cứu được thực hiện với nhiều giải pháp khác nhau được 
đưa ra. Với những khảo sát và nghiên cứu liên quan, các hệ thống phát 
hiện sự giống nhau của văn bản (hay sao chép văn bản) hầu hết đều 
dựa vào phương pháp so khớp chuỗi với bộ sưu tập các tài liệu nguồn 
(hay kho dữ liệu). 
 Quá trình xử lý trong hệ thống phát hiện sự giống nhau của 
văn bản thực hiện qua nhiều công đoạn, trong đó việc nghiên cứu đề 
xuất các thuật toán so sánh văn bản là một nhiệm vụ rất quan trọng. Từ 
những kết quả khảo sát, chúng ta có thể hình thức hóa bài toán phát 
hiện sự giống nhau của tài liệu văn bản như sau: Cho một văn bản T 
gọi là văn bản kiểm tra (hay nghi ngờ) và P là một tập hợp các văn bản 
nguồn (hay một kho dữ liệu). Vấn đề là phải xác định mức độ tương 
tự của văn bản T với các văn bản D trong P. Nếu độ tương tự của T với 
các văn bản trong P là lớn thì T được coi là giống với các văn bản trong 
P. Việc đo độ tương tự của hai văn bản thường dựa trên việc đo độ 
tương tự giữa các thành phần đơn vị trong T với các thành phần đơn vị 
của các văn bản trong P, các thành phần đơn vị này có thể là từ, cụm 
n từ, câu, hay cả đoạn.  
 Cho P[1..n] là một chuỗi bao gồm n ký tự, trong đó các P[i], 
1<=i<=n là từng ký tự ở trong chuỗi. Cho T[1..m] là chuỗi mẫu bao 
gồm m ký tự, m<=n. Ta giả sử rằng P và T chỉ chứa các ký tự có trong 
tập hữu hạn S. Ví dụ S = {0, 1} hoặc S = {a, b, c,…, z}. Vấn đề đặt ra 
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là tìm xem T có xuất hiện trong P hay không. Hay nói cách khác là tìm 
số nguyên s (0<s<n) sao cho P[s+1..s+n] = T[1..m]. 
 Cho chuỗi T[1..n], một chuỗi con của T được định nghĩa là 
T[i..j] với 1<=i, j<=n. Chuỗi con này chứa các ký tự từ chỉ số i đến chỉ 
số j của mảng các ký tự trong T. Lưu ý rằng T cũng chính là một chuỗi 
con của T với i=1, j=n. 
 Một chuỗi con thực sự của chuỗi T[1..n] là chuỗi T[i..j] với i<j 
và (i>0 hoặc j<n). Trong trường hợp i > j thì T[i..j] là một chuỗi rỗng. 
Tiền tố của một chuỗi T[1..n] là chuỗi T[1..i] với 1<=i<=n. Hậu tố của 
một chuỗi T[1..n] là chuỗi T[j..n] với 1<=j<=n. 
1.2. Các thuật toán so khớp chuỗi 
1.2.1. Thuật toán Naïve 
 Đây là giải thuật cơ bản và đơn giản nhất. Giải thuật này kiểm 
tra tất cả các khả năng của chuỗi mẫu P[1..m] nằm trong chuỗi T[1..n] 
bằng cách duyệt từ đầu tới cuối chuỗi T, và đưa ra kết quả so khớp. 
Phương pháp này còn gọi là cách tiếp cận ngây thơ. 
1.2.2. Thuật toán Brute – Force 

Thuật toán Brute – Force  [9] là một thuật toán theo kiểu vét 
cạn. Bằng cách dịch chuyển biến đếm j từ trái sang phải lần lượt từng 
ký tự của tập tin văn bản có chiều dài n. Sau đó lấy m ký tự liên tiếp 
trong s (bắt đầu từ vị trí j) tạo thành một chuỗi phụ r. So sánh r với p, 
nếu giống nhau thì trả về kết quả. Thực hiện lại quá trình trên cho đến 
khi j > n-m+1. Thuật toán này không có bước tiền xử lý. 

Xuất phát từ ý tưởng vét cạn nên Brute – Force có một số đặc 
điểm là ít tốn không gian bộ nhớ và không sử dụng thệm mảng phụ để 
lưu trữ. 

Thuật toán Brute – Force so khớp tất cả các vị trí xuất hiện của 
đoạn mẫu trong văn bản nên trong trường hợp xấu nhất thuật toán 
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Brute – Force có độ phức tạp thực thi là O(n*m). 
 1.2.3. Thuật toán Rabin – Karp 

 Thuật toán này do Michael Rabin và Richard Karp đề xuất 
[12]. Ý tưởng trung tâm của thuật toán là sử dụng hàm băm để chuyển 
đổi mỗi xâu thành một số nguyên và phép toán so sánh hai xâu được 
đưa về phép toán so sánh các số nguyên. 

Ta nhận thấy rằng mỗi chuỗi S cấu tạo từ S đều có thể số hóa 
thành 1 số được. Ví dụ S = {0,1,2..,9},S = “1234” thì ta sẽ có digit(S) 
= 1,234.  

Với mẫu p[1..m] đã cho, gọi p là biểu diễn số tương ứng của 
nó. Tương tự như thế, với văn bản T[1..n], ký hiệu t, là biểu diễn số 
của chuỗi con T[s+1..s+m] có độ dài m, với s= 0, 1, .., n-m. Hiển nhiên, 
ts = p nếu và chỉ nếu T[s+1..s+m]= p[1..m]. 

Trong quá trình tiền xử lý của thuật toán Rabin – Karp có độ 
phức tạp là O(m), tuy nhiên trong quá trình so sánh thì trường hợp tốt 
nhất sẽ có độ phức tạp là  
O(n-m). Nhưng trong trường hợp xấu nhất thì việc so sánh phải thực 
hiện thêm lệnh kiểm tra P[1..m]và T[i+1..i+m], điều này chỉ tiêu tốn 
O(m)thời gian thực thi. Vì vậy,độ phức tạp của thuật toán Rabin - Karp 
là O(n*m). 
1.2.4.  Thuật toán Boyer – Moore 
 Thuật toán Boyer – Moore [11] kiểm tra các ký tự của mẫu từ 
phải sang trái và khi phát hiện sự khác nhau đầu tiên thì thuật toán sẽ 
tiến hành dịch cửa sổ đi. Trong thuật toán này, với ý tưởng là giả sử có 
chuỗi s và chuỗi p, cần tìm p trong s; bắt đầu kiểm tra các ký tự của p 
và s từ phải sang trái và khi phát hiện sự khác nhau đầu tiên, thuật toán 
sẽ tiến hành dịch p qua phải để thực hiện so sánh tiếp. 
 Thuật toán Boyer – Moore có độ phức tạp trong trường hợp 
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tốt nhất là O(n/m). Tuy nhiên vì cách dịch này không phân tích triệt để 
các thông tin của những lần thử trước, những đoạn đã so sánh rồi vẫn 
có thể bị so sánh lại nên độ phức tạp thực thi của thuật toán này thông 
thường là O(n*m). 

Bảng 1.1. So sánh và đánh giá một số thuật toán so khớp chuỗi 
 

 
Thuật toán 

Độ phức tạp  
Đánh giá Tiền 

xử lý 
So  

khớp 
Naïve  O(m*n) Thuật toán lần lựơt xét từng vị 

trí trong xâu ký tự gốc nên số 
bước thực hiện lớn. 

Brute – 
Force 

 O(m*n) Theo kiểu vét cạn nên độ phức 
tạp lớn. 

Rabin - 
Karp 

O(m) O(m*n) So sánh dựa trên giá trị băm, 
tính toán nhanh, không phụ 
thuộc vào chuỗi cần tìm kiếm. 
Tiết kiệm bộ nhớ đệm vì không 
lưu lại nhiều kết quả tìm kiếm 
trước đó.  

Boyer – 
Moore 

O(m) O(m*n) Sử dụng hai hàm dịch chuyển, từ 
phải sang trái, cho kết quả tìm 
kiếm nhanh. 

  
1.3. Các công cụ hiện có 
1.3.1. Hệ thống phần mềm Plagiarism Checker 

Ưu điểm: 
- Tránh được hiện tượng đạo văn và phát hiện trùng lặp nội dung. 
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- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. 
- Kiểm tra sự độc đáo của nội dung. 

Nhược điểm: 
- Chỉ có các tên miền gốc được hiển thị trong cửa sổ kết quả kiểm 

tra. 
- Chương trình chỉ có thể thực hiện kiểm tra trực tuyến cho nội 

dung trùng lặp. 
1.3.2. Hệ thống phần mềm Dupli Checker 

DupliChecker.com là một phần mềm kiểm tra đạo văn trực 
tuyến miễn phí. 

Nếu bạn chỉ cần thực hiện kiểm tra nhanh, một lần, chỉ cần dán 
văn bản của bạn vào hộp văn bản được chỉ định nằm ở đầu trang. Nó 
sẽ cho bạn kết quả ngay lập tức mà không cần đăng ký. 

Bởi vì phần mềm là trực tuyến, nên nó có sẵn bất cứ nơi nào 
bạn muốn và có thể được sử dụng trên bất kỳ thiết bị nào của bạn.  

Sử dụng DupliChecker.com theo một trong hai cách sau: 
• Dán văn bản vào hộp tìm kiếm, với tối đa 1000 từ cho 

mỗi tìm kiếm. 
• Tải lên tệp Docx hoặc Text của bạn bằng nút duyệt. 
Khi yêu cầu của bạn được gửi để xử lý, kết quả sẽ hiển thị 

trong vài giây. 
Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào, thông báo sẽ hiển 

thị “Không phát hiện ra Đạo văn!” 
Trong trường hợp có các trùng lặp được tìm thấy, 

DupliChecker.com sẽ hiển thị văn bản có liên quan cũng như nguồn 
mà nó bắt nguồn từ đó. 
1.4. Kết chương  
 Chương 1 đã nghiên cứu các thuật toán so khớp chuỗi để có 
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thể ứng dụng vào bài toán so sánh văn bản. Thực tế tùy thuộc vào mô 
hình, dữ liệu, chúng ta có thể phát triển các thuật toán so khớp chuỗi 
cho phù hợp với yêu cầu. Tìm hiểu một số công cụ hiện có trong việc 
phát hiện nội dung giống nhau giữa các tài liệu. 
 

CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG CÂY HẬU TỐ ĐỂ SO 
KHỚP ĐỘ GIỐNG NHAU GIỮA CÁC TÀI LIỆU 

2.1. Giới thiệu cây hậu tố 
 Cây hậu tố (suffix trees) [2] là một cấu trúc dữ liệu quan trọng 
được sử dụng trong rất nhiều thuật toán xử lý xâu. Sức mạnh của cây 
hậu tố nằm ở khả năng biểu diễn tất cả các hậu tố của một xâu và cung 
cấp nhiều phép toán quan trọng giúp nâng cao tính hiệu quả của những 
thuật toán. Chính nhờ những tính chất đó mà cây hậu tố được sử dụng 
rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau như: xử lý văn bản, trích chọn 
và tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu sinh học, đối sánh mẫu, nén 
dữ liệu… Cây hậu tố cho một chuỗi S là một cây có các cạnh được gắn 
nhãn với các chuỗi, sao cho mỗi hậu tố của S tương ứng với đúng một 
đường đi từ gốc đến hậu tố đó, nó có thể sử dụng như một sơ đồ 
(diagram) của trạng thái dịch chuyển.  

Một trong những điểm mạnh của cây hậu tố là cho phép thay 
đổi và mở rộng cấu trúc mỗi khi có sự cập nhật dữ liệu mới. Tính chất 
này có thể xử lý trên một tập dữ liệu lớn với nhiều dạng dữ liệu khác 
nhau, sẽ tiết kiệm được thời gian và không gian xử lý dữ liệu. 
 Bên cạnh ưu điểm là một cấu trúc dữ liệu mạnh, các thuật 
toán trực tiếp xây dựng cây hậu tố có nhược điểm là phức tạp và tốn 
bộ nhớ. 
2.2. Một số khái niệm cơ sở 

Gọi Ʃ là một tập hữu hạn có thứ tự gọi là bảng chữ cái 
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(alphabet), các phần tử € Ʃ được gọi là ký tự. Ʃ* là tập các xâu (string) 
gồm các ký tự € Ʃ. Có thể coi mỗi xâu € Ʃ* là một dãy hữu hạn tử € Ʃ. 
Ký hiệu ε là xâu rỗng, tập các xâu khác rỗng được gọi là Ʃ+ = Ʃ – {ε}. 

Chiều dài của một xâu x, ký hiệu |x|, là số ký tự trong xâu x. 
Các ký tự trong xâu x được đánh số từ 0 tới |x| - 1: x = x0x1…x|x|-1. 

Xâu nối của hai xâu x và y, ký hiệu xy, có chiều dài |x| + |y| và 
taọ thành bằng cách lấy các ký tự trong xâu x sau đó nối tiếp với các 
ký tự trong xâu y. 

Gọi xâu w là tiền tố (prefix) của xâu x, ký hiệu w ͼ x, nếu tồn 
tại xâu y để  x = wy, xâu w được gọi là hậu tố (suffix) của xâu x, ký 
hiệu w ͽ x, nếu tồn tại xâu y để  x = yw. Dễ thấy rằng nếu w là tiền tố 
hoặc hậu tố của x thì |w| ≤ |x|. Một xâu có thể vừa là tiền tố vừa là hậu 
tố của một xâu khác. Ví dụ ABA vừa là tiền tố vừa là hậu tố của xâu 
ABABA. Xâu rỗng vừa là tiền tố vừa là hậu tố của tất cả các xâu. 

Hai quan hệ ͽ, ͼ có tính bắc cầu, tức là: 
• Nếu x ͼ y và y ͼ z thì x ͼ z. 
• Nếu x ͽ y và y ͽ z thì x ͽ z. 

2.2.1. Trie hậu tố 
2.2.2. Cây hậu tố 
2.2.3. Chuỗi, chuỗi con, hậu tố và tiền tố 
2.2.4. Cây hậu tố tổng quát 

Cây hậu tố tổng quát là một cây hậu tố được xây dựng cho tập 
các chuỗi Si. Mỗi nút lá lúc này nhận hai giá trị, một là chuỗi (i); hai là 
vị trí bắt đầu (hậu tố) của chuỗi đó. 
 Để giải quyết bài toán xâu con chung của hai hay nhiều chuỗi 
chúng ta cần mở rộng khái niệm cây hậu tố để chứa nhiều chuỗi khác 
nhau trong một cấu trúc dữ liệu chung, ta sử dụng cây hậu tố tổng quát, 
ví dụ cây hậu tố tổng quát T cho hai chuỗi S1=TACTAG và S2=CACT. 



12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.5. Cây hậu tố tổng quát cho chuỗi S1=TACTAG; S2 = CACT. 
Độ sâu chuỗi của một nút v trong cây T là P(v), là tổng của tất 

cả độ dài cạnh trên đường đi từ gốc đến nút v, đường đi chính là chuỗi 
nhãn của nút v. 
2.2.5. Liên kết hậu tố 

Cho xα biểu diễn một chuỗi bất kỳ, trong đó x biểu diễn ký tự 
đơn và α biểu diễn một chuỗi con (có thể rỗng). Xét nút trong v với 
chuỗi nhãn xα, nếu có một nút khác s(v) có nhãn là α, một con trỏ từ 
v đến s(v) được gọi là liên kết hậu tố (suffix link). Trường hợp đặc biệt 
nếu α rỗng thì xα có liên kết hậu tố được trỏ đến gốc (root). Nút gốc 
không được coi là nút trong và không có liên kết hậu tố nào bắt đầu từ 
nó. Ví dụ như hình dưới đây, liên kết hậu tố được thể hiện là đường 
nét gạch nối. 
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Hình 2.6. Cây hậu tố tổng quát và các liên kết. 
2.3. Thuật toán xây dựng cây hậu tố 
2.3.1. Thuật toán Ukkonen  

• Dựng cây hậu tố ngầm định (implicit suffix tree) 
 Cây hậu tố ngầm định của chuỗi S là cây nhận được từ cây hậu 
tố của S sau các bước xử lý: 
 i) Xóa tất cả các ký tự kết thúc $ trong các nhãn 
 ii) Xóa các cạnh không có nhãn (cạnh rỗng) 
 iii) Xóa các nút có ít hơn 2 con 

Thuật toán: Gọi cây Ti là cây hậu tố ngầm định cho S[1..i]. Ý 
tưởng xây dựng của thuật toán là cập nhất cây T từ cây T2,…Tm+1 trong 
m pha. Thêm ký tự S[m+1]=$ thì việc mở rộng cuối cùng ta được cây 
hậu tố ngầm định chính là cây hậu tố của S$. 
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2.3.2. Ứng dụng cây hậu tố trong bài toán tìm xâu con chung dài 
nhất 
2.4. Ứng dụng cây hậu tố để so khớp độ giống nhau giữa các văn 
bản 
2.4.1. Phát biểu bài toán 

Chuỗi con của một chuỗi S là chuỗi thu được bằng cách chọn 
ra một số ký tự liên tục trong S. 

Xét ví dụ dưới đây, Cho 2 chuỗi S và T: 
S = ab ga ctc a gcbac t ggbcagctadacbaccgc @ 
T = ab gt  ctc t gcbacggbcagctad c acbaccgc $ 
Dễ thấy 2 chuỗi S và T có chung khá nhiều xâu con: ab, ctc, 

gcbac, ggbcagctad và acbaccgc. Trong 5 xâu con chung đó chỉ có ac 
không phải là duy nhất. Nó xuất hiện hơn một lần ở cả hai chuỗi. Bạn 
có thể chỉ ra rằng a, c, b và g cũng là xâu con chung của S và T. Tuy 
nhiên chúng không phải là lớn nhất vì chúng có trong ít nhất một xâu 
con chung dài hơn. Chúng ta chỉ xét tới những xâu con chung có độ 
dài lớn nhất 

Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra tất cả các xâu con chung duy 
nhất và có độ dài lớn nhất của hai xâu A và B cho trước. Mỗi xâu con 
chung này còn được gọi là LCS. Vì vậy LCS có hai đặc tính: 

 Nó xuất hiện duy nhất một lần trong cả hai xâu 
 Nó không nằm trong bất kì một LCSs dài hơn (hay nó 

có chiều dài tối đa). Chúng ta có định nghĩa về LCS như 
sau: 

LCS là một xâu con chung giữa 2 xâu có độ dài lớn hơn một 
độ dài d xác định và nó có độ dài lớn nhất, nghĩa là không thể mở rộng 
nó bằng cách thêm vào bất kỳ kí tự nào và cuối cùng LCS là duy nhất 
trong cả hai xâu. 
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Với ví dụ trên giả sử d = 3, Chuỗi S và T có 4 LCSs: ctc, gcbac, 
ggbcagctad, acbaccgc. Xâu con ac không phải là LCS vì có độ dài bé 
hơn d và nó không phải là duy nhất trong cả hai chuỗi. 

Bài toán:  Đưa ra tất cả các LCS giữa hai xâu S1, S2 cho trước. 
 Input: Hai xâu S1 và S2; 
 Output: Tất cả các LCS của hai xâu; 

2.4.2. Xây dựng tập dữ liệu 
Ý tưởng cơ bản của thuật toán là xây dựng cây hậu tố cho xâu 

có độ dài bé hơn trong hai xâu nhằm giảm thời gian duyệt cây do đó 
tăng tốc độ tìm kiếm các LCS. Sau đó duyệt xâu còn lại trên cây vừa 
xây dựng được để đưa ra được các xâu con chung, cuối cùng ta mở 
rộng các xâu con này ra tới mức tối đa và thu được các LCS. 
2.5. Mô hình tổng quát của hệ thống 
2.5.1. Kiến trúc hệ thống 

 Để đánh giá mức độ giống nhau của văn bản, từ những nghiên 
cứu liên quan về so khớp chuỗi giữa hai văn bản và mô hình tổng quan 
của hệ thống phát hiện sự  giống nhau của văn bản, chúng tôi đề xuất 
mô hình xử lý: (1) So sánh mức độ giống nhau giữa hai tài liệu và (2) 
So sánh giữa một tài liệu (văn bản truy vấn) và kho dữ liệu 

Chúng tôi đề xuất mô hình kiến trúc của hệ thống như trong 
hình 2.10: 
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Hình 2.10. Mô hình kiến trúc của hệ thống 
2.5.2. Sơ đồ chi tiết 
2.6. Phương pháp đo độ tương đồng văn bản 
 Sự tương đồng giữa hai văn bản là sự giống nhau về nội dung 
giữa hai văn bản đó. Do đó, hai văn bản là bản sao hoặc gần giống 

Các bước Tiến trình 
1  

 
  
 

Thu thập tài 
liệu  

2  
 
 
 
 

Tiền xử lý các 
tài liệu 

 

3  
 
 
 
 
 

Xây dựng hệ 
thống kiểm tra 
nội dung giống 

nhau 

4  

Kiểm tra và 
hiển thị kết quả 

trùng khớp 

… 

Kết quả 

 

Tập các tài liệu đã được 
chuẩn hóa 
(tiền xử lý) 

Hệ thống kiểm tra nội dung giống nhau, tính độ 
tương đồng 
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nhau thì sẽ có nội dụng giống nhau nhiều, hay “độ tương đồng” giữa 
hai văn bản là cao. Độ tương đồng nằm trong khoảng [0,1], hay giống 
nhau từ 0% đến 100%, như vậy độ tương đồng càng gần 1 (100%) thì 
khả năng các văn bản là bản sao hoặc gần giống nhau là cao và ngược  
lại. 
 Khoảng cách Jaro 

 Khoảng cách Jaro định nghĩa độ đo tương tự giữa hai chuỗi. 
Cho hai câu s1 và s2, khoảng cách Jaro [13] d giữa s1 và s2 được tính 
như sau: 
 

𝑑𝑑 =
1
3

(
𝑚𝑚

|𝑠𝑠1| +
m

|𝑠𝑠2| +
𝑚𝑚− 𝑡𝑡
𝑚𝑚

)  

trong đó: m là số từ giống nhau, t là ½ số bước chuyển. 
Phép chuyển vị trí sẽ được thực hiện khi hai từ giống nhau trong hai 
câu s1 và s2 có khỏang cách không lớn hơn giá trị: 

max (|𝑠𝑠1|, |𝑠𝑠2|)
2

− 1 

 Mỗi từ trong câu s1 được so sánh với tất cả các từ trong s2. Số 
bước chuyển được định nghĩa là số lượng từ giống nhau giữa hai câu 
(nhưng thứ tự trong chuỗi khác nhau) chia cho 2. 
2.7. Kết chương 
 Trong chương này, chúng tôi đã trình bày tổng quan về các 
chức năng của cây hậu tố, một số kiến thức liên quan đến việc tìm kiếm 
chuỗi và xây dựng mô hình tổng quát của bài toán ứng dụng cây hậu 
tố để so khớp độ giống nhau giữa các văn bản đồng thời tính toán độ 
tương đồng của hai văn bản hoặc một văn bản với tập văn bản trong 
kho dữ liệu. 
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CHƯƠNG 3. 
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ THỬ NGHIỆM 

 Trong chương này, chúng tôi tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ 
tiếng Việt và bài toán tách câu; căn cứ vào mô hình kiến trúc của hệ 
thống đã tìm hiểu ở chương trước, từ đó xây dựng ứng dụng so khớp 
độ tương đồng văn bản theo từ và câu. 
3.1. Đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt và bài toán tách câu  
3.1.1. Câu và cấu trúc câu trong tiếng Việt  
3.1.1.1. Thành phần chính của câu 

Thành phần chính là loại thành phần cơ bản, cốt lõi của câu 
mà dựa vào nó câu mới có thể tồn tại. Thành phần chính bao gồm hai 
loại nhỏ: chủ ngữ và vị ngữ.   

• Chủ ngữ (subject) 
• Vị ngữ (Predicate) 

3.1.1.2. Thành phần phụ của câu 
• Trạng ngữ 
• Định ngữ  
• Khởi ngữ  
• Bổ ngữ 

3.1.1.3. Các thành phần biệt lập 
3.1.2. Bài toán tách câu 

• Đặc điểm chính tả 
• Bảng mã tiếng Việt trên máy tính 
• Tiền xử lý văn bản tiếng Việt 

3.2. Môi trường cài đặt 
 Ứng dụng được cài đặt trên hệ điều hành Windowns, được lập 

trình trên ngôn ngữ Microsoft Visual Studio 2012 (C#). 
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3.3. Kết quả thử nghiệm và đánh giá 
3.3.1. Kết quả thử nghiệm 

Kết quả chương trình đều cho kết quả so sánh có giá trị là 
100% khi hai văn bản giống nhau hoàn toàn và kết quả là 0% khi hai 
văn bản không có bất kỳ từ vựng nào giống nhau (khác nhau hoàn 
toàn). Trong các trường hợp còn lại, kết quả của chương trình so với 
giá trị ước lượng có độ chênh lệch tương đối, cụ thể như số liệu ở bảng 
3.3. 
 Thời gian và dung lượng tiêu tốn cho quá trình so khớp phụ 
thuộc vào độ dài của văn bản so khớp (tức số lượng từ vựng có trong 
văn bản). 

• Đánh giá các phương pháp đo độ tương đồng văn bản với 
tập dữ liệu thực nghiệm: 

 Dưới đây là kết quả thử nghiệm trên bộ dữ liệu với 100 luận 
văn tốt nghiệp và cho kết quả so sánh dựa trên đơn vị từ và đơn vị câu 
theo số liệu thống kê tỉ lệ giống nhau như bảng 3.3. 
 
Bảng 3.1. Thống kê tỉ lệ giống nhau của văn bản 1 (VB1) so với các 

văn bản khác trong kho dữ liệu theo từ và câu 

Ký 

hiệu 

văn 

bản 

Tỉ lệ giống nhau 

so sánh theo 

Ký 

hiệu 

văn 

bản 

Tỉ lệ giống nhau 

so sánh theo 

Từ Câu Từ Câu 

VB01 100% 100% VB51 54.86% 28.95% 

VB02 57.28% 31.43% VB52 49.91% 27.36% 

VB03 57.59% 29.21% VB53 50.41% 30.87% 

VB04 56.61% 34.43% VB54 53.50% 30.51% 
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VB05 49.47% 31.72% VB55 52.77% 28.68% 

VB06 56.73% 30.87% VB56 57.67% 29.65% 

VB07 51.89% 29.45% VB57 54.12% 30.54% 

VB08 51.93% 30.22% VB58 55.93% 27.84% 

VB09 54.33% 30.38% VB59 53.21% 26.02% 

VB10 57.23% 28.49% VB60 51.80% 25.72% 

VB11 56.11% 31.60% VB61 41.75% 17.04% 

VB12 80.17% 79.23% VB62 52.58% 30.20% 

VB13 52.34% 27.78% VB63 45.09% 25.84% 

VB14 45.46% 24.98% VB64 50.33% 26.03% 

VB15 46.38% 27.98% VB65 58.44% 29.33% 

VB16 53.08% 28.15% VB66 46.03% 25.20% 

VB17 54.74% 27.19% VB67 35.77% 32.07% 

VB18 41.25% 26.91% VB68 56.76% 31.51% 

VB19 45.55% 25.35% VB69 55.74% 31.73% 

VB20 52.58% 29.41% VB70 51.91% 30.54% 

VB21 51.05% 26.76% VB71 46.45% 29.20% 

VB22 54.32% 29.46% VB72 43.14% 28.44% 

VB23 50.20% 27.27% VB73 53.48% 28.87% 

VB24 45.62% 29.25% VB74 49.84% 28.24% 

VB25 45.40% 24.81% VB75 55.48% 26.17% 

VB26 56.12% 26.63% VB76 51.97% 26.46% 

VB27 46.03% 27.40% VB77 51.02% 26.27% 

VB28 53.11% 26.88% VB78 49.41% 29.61% 
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VB29 41.43% 39.67% VB79 51.67% 26.43% 

VB30 49.71% 24.94% VB80 53.47% 27.17% 

VB31 51.82% 26.98% VB81 41.25% 25.67% 

VB32 50.46% 26.62% VB82 55.10% 27.85% 

VB33 53.30% 24.78% VB83 48.50% 30.10% 

VB34 55.39% 29.71% VB84 54.16% 27.30% 

VB35 61.53% 32.75% VB85 49.53% 23.79% 

VB36 57.18% 31.67% VB86 44.44% 24.16% 

VB37 55.49% 31.10% VB87 44.10% 18.31% 

VB38 45.55% 24.13% VB88 43.44% 25.53% 

VB39 41.50% 24.82% VB89 49.66% 26.82% 

VB40 49.84% 29.03% VB90 44.09% 27.28% 

VB41 46.06% 25.85% VB91 55.49% 27.24% 

VB42 52.24% 30.65% VB92 44.67% 23.42% 

VB43 54.79% 27.17% VB93 56.70% 27.23% 

VB44 44.35% 26.70% VB94 48.06% 25.39% 

VB45 59.27% 31.35% VB95 51.79% 26.18% 

VB46 52.35% 27.04% VB96 45.89% 27.25% 

VB47 48.97% 25.17% VB97 49.00% 28.32% 

VB48 41.25% 25.67% VB98 57.67% 29.65% 

VB49 53.16% 28.68% VB99 55.33% 27.74% 

VB50 43.60% 29.44% VB100 54.86% 30.09% 
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3.3.2. Đánh giá kết quả 
Kết quả chương trình đều cho kết quả so sánh có giá trị là 

100% khi hai văn bản giống nhau hoàn toàn và kết quả là 0% khi hai 
văn bản không có bất kỳ từ vựng nào giống nhau (khác nhau hoàn 
toàn). Trong các trường hợp còn lại, thời gian và dung lượng tiêu tốn 
cho quá trình so khớp phụ thuộc vào độ dài của văn bản so khớp (tức 
số lượng từ có trong văn bản). Khi các văn bản có sự chênh lệch về độ 
dài không quá lớn thì kết quả tỉ lệ chuẩn nhất.  

Qua thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy kết quả tỉ lệ so khớp có 
sự chênh lệch giữa so khớp theo từ và so khớp theo câu, cụ thể là tỉ lệ 
giống nhau theo từ sẽ cao hơn theo câu. Sự chênh lệch này là do so 
khớp theo từ được tính theo đơn vị nhỏ nhất là từ nên tỉ lệ sẽ lớn hơn. 
3.4. Kết chương 
 Trong chương 3, chúng tôi đã tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ 
tiếng Việt và bài toán tách câu, từ đó chúng tôi đã xây dựng được ứng 
dụng so khớp độ giống nhau giữa các tài liệu bằng phương pháp cây 
hậu tố, và áp dụng công thức tính độ tương đồng theo Jaro và khoảng 
cách Jaccard để so sánh văn bản dựa trên đơn vị từ và câu. 
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KẾT LUẬN 

 
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

•  Với những nội dung nghiên cứu liên quan về so khớp văn bản, 
chúng tôi đã xây dựng được ứng dụng sử dụng cây hậu tố để so sánh 
văn bản và áp dụng phương pháp  Jaro để tính độ tương đồng dựa trên 
đơn vị từ và câu. 

•  Ứng dụng đề xuất đã được thử nghiệm trên tập dữ liệu thử 
nghiệm tiếng Việt và cho kết quả khả quan, có thể là một phương pháp 
để giải quyết bài toán tính độ tương đồn văn bản.  
2. HẠN CHẾ 

•  Các thuật toán xây dựng cây hậu tố có nhược điểm là rất phức 
tạp và tốn bộ nhớ. 

•  Việc đo độ tương đồng cho kết quả khả quan nhưng độ chính 
xác chưa cao, tùy thuộc vào việc áp dụng theo độ đo nào. 

•  Đối với các văn bản tiếng Việt, phương thức ngữ pháp chủ 
yếu là dựa trên trật tự của từ trong câu, nên nếu áp dụng mô hình biểu 
diễn văn bản dựa trên tần số xuất hiện của từ sẽ cho kết quả không 
chính xác như mong đợi. Nguyên nhân là do không đảm bảo giữ được 
mối liên quan về mặt ngữ nghĩa giữa các từ, vị trí các từ, cụm từ và vị 
trí của câu trong văn bản. 
3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Trong phạm vi luận văn, với mục đích chính là xây dựng ứng 
dụng nhằm đánh giá mức độ giống nhau của văn bản phục vụ nhiệm 
vụ phát hiện sự giống nhau của văn bản, chúng tôi đã đạt được một số 
kết quả như đã trình bày ở phần trên, và đề ra hướng nghiên cứu tiếp 
theo gồm các nội dung: 
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•  Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương pháp hiệu quả hơn để so 
khớp độ tương đồng văn bản theo ngữ nghĩa. 

•  Nghiên cứu các kỷ thuật xử lý dữ liệu lớn (Big data) để tăng 
tốc độ xử lý, áp dụng cho các tập dữ liệu lớn và rất lớn. 
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