
Những tiến bộ trong Thu thập Thông tin 

Bài báo thảo luận về một số tiến bộ gần đây trong việc truy xuất 

thông tin. Các chủ đề được đề cập bao gồm Biểu thức truy vấn, Mô 

hình ngôn ngữ được đào tạo trước và  Mô hình xác suất. Các mô 

hình dựa trên tính năng cũng đã được thảo luận.  Hiện nay, hầu hết 

mọi người sử dụng kết hợp các tính năng từ các loại mô hình khác 

nhau. Những Tiến bộ trong Thu thập Thông tin sẽ thảo luận chi tiết 

về từng cách tiếp cận này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thư 

mục sau đây. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ thành thạo với các 

cách tiếp cận khác nhau trong việc truy xuất thông tin.  

Biểu thức truy vấn (Query expression) 

Những tiến bộ trong việc truy xuất thông tin đã dẫn đến nhiều cải 

tiến trong biểu thức Truy vấn, bao gồm các cách trình bày tốt hơn 

và các công cụ tìm kiếm mạnh mẽ hơn.  Toán tử Boolean có một số 

lợi thế, bao gồm dễ thực hiện và hiệu quả về mặt tính toán.  Chúng 

cũng cho phép người dùng xác định các ràng buộc khác nhau về 

cấu trúc và khái niệm cũng như các đặc điểm ngôn ngữ, đồng thời 

có thể được sử dụng để diễn đạt một loạt các mối quan hệ và khái 

niệm phức tạp. Một vấn đề phổ biến gặp phải trong biểu thức 

Boolean là toán tử AND, toán tử này quá nghiêm ngặt và không thể 

phân biệt giữa các khái niệm được thỏa mãn bởi cùng một truy vấn.  

Hệ thống IR có một tập hợp các từ và cụm từ chuyển tải các ràng 

buộc mà các đối tượng phải đáp ứng.  Bất cứ khi nào người dùng 

nhập một thuật ngữ trong biểu thức truy vấn, hệ thống sẽ nhận 

dạng từ này và chuyển nó thành một đối tượng thích hợp.  Nếu 

không, người dùng có thể kết thúc việc tìm kiếm thứ gì đó không 

liên quan. Để giúp giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã 

phát triển một số kỹ thuật, chẳng hạn như phản hồi về mức độ liên 

quan, điều chỉnh truy vấn dựa trên đánh giá của người dùng về các 

tài liệu được truy xuất. 

Một trong số đó là ghi nhãn thuật ngữ, gán nhãn sự thật cơ bản 

cho các thuật ngữ được sử dụng làm mở rộng ứng viên.  Theo cách 



này, các nhãn này được coi là mục tiêu học tập và được sử dụng 

để tính toán sự mất xếp hạng trong quá trình đào tạo mô hình.  Để 

cải thiện độ chính xác của việc mở rộng truy vấn, một chiến lược 

gắn nhãn được xác định rõ là điều cần thiết. Các chiến lược ghi 

nhãn hiện tại thường dựa trên sự lựa chọn của chúng dựa trên 

mức độ liên quan của thuật ngữ.  Sử dụng các đặc điểm thuật ngữ 

phong phú, Lee và đồng sự nắm bắt các liên kết cơ bản của các 

thuật ngữ bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê.  Ngược 

lại, Cao và đồng sự phân loại các thuật ngữ ứng viên mở rộng sử 

dụng máy vectơ hỗ trợ. 

Một phương pháp khác, được gọi là mạng láng giềng gần nhất, 

dựa trên nghiên cứu trước đó và đơn giản hóa cấu trúc cơ bản để 

cung cấp giao diện thân thiện với người dùng.  Bằng cách kết hợp 

các kỹ thuật và chiến lược khác, mạng có thể phát triển theo thời 

gian. Một số vấn đề vẫn chưa được khám phá, chẳng hạn như "vấn 

đề từ vựng" - trong đó ý nghĩa của từ khác nhau giữa các khái 

niệm. Do đó, một giải pháp cho vấn đề này là cần thiết.  

Các mô hình ngôn ngữ được đào tạo trước  

(Pretrained language models) 

Việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ để truy xuất thông tin đã tăng 

lên trong những năm qua, phần lớn là do những tiến bộ trong học 

máy. Các mô hình ngôn ngữ được đào tạo trước để truy xuất thông 

tin có khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả các địa 

chỉ email trong thế giới thực.  Mặc dù rất khó để có được các địa 

chỉ email chức năng từ một mô hình ngôn ngữ, nhưng mô hình 

ngôn ngữ càng lớn thì việc lấy các địa chỉ email chức năng càng 

dễ dàng hơn. Do đó, việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ để truy 

xuất thông tin dự kiến sẽ phát triển trong những năm tới. 

Sự phát triển của các mô hình quy mô lớn được đào tạo trước đã 

dẫn đến những cải tiến đáng kể về tính hiện  đại cho hầu hết mọi 

nhiệm vụ NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên). Sự tổng quát hóa của các 

mô hình này đang thay đổi bối cảnh nghiên cứu cho AI và 

NLP. Trọng tâm hiện tại của các nhà nghiên cứu là mở rộng việc 



sử dụng các mô hình ngôn ngữ được đào tạo trước ngoài các văn 

bản ngôn ngữ tự nhiên và mở rộng chúng sang các phương thức 

khác. Hội thảo này nhằm mục đích giới thiệu những phát triển mới 

nhất trong các mô hình ngôn ngữ được đào tạo trước và thảo luận 

về tương lai của chúng trong lĩnh vực này.  

Ngoài việc thảo luận về việc thiết kế các mô hình ngôn ngữ để truy 

xuất thông tin, hội thảo này là cơ hội để thúc đẩy các nghiên cứu 

mới bằng cách tập hợp các nhà nghiên cứu học thuật và công 

nghiệp. Những người tham gia có thể thảo luận về các kết quả gần 

đây và xác định những thách thức chính  của việc thiết kế và áp 

dụng PTM trong các ứng dụng trong thế giới thực.  Hội thảo 

PLM4IR sẽ là một địa điểm tuyệt vời cho các học viên và các nhà 

nghiên cứu học thuật quan tâm đến chủ đề này.  Bạn có thể đăng 

ký trực tuyến cho hội thảo ngay bây giờ.  Nó có miễn phí mà mở 

cho công cộng không! 

Để hiểu rõ hơn ngữ nghĩa đằng sau các tài liệu và truy vấn, các mô 

hình ngôn ngữ đã được hiển thị để cải thiện khả năng truy xuất 

thông tin. Tuy nhiên, các mô hình vẫn còn thiếu kiến thức và khả 

năng suy luận. Tuy nhiên, chúng có thể được nâng cao với kiến 

thức có cấu trúc, nhận thức chung, lược đồ miền cụ thể và lý 

thuyết. Với kiến thức này, họ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ 

như xếp hạng tài liệu và lập luận thành phần.  Tuy nhiên, điều cần 

thiết là phải hiểu lợi ích của các mô hình ngôn ngữ trước khi sử 

dụng chúng trong các ứng dụng trong thế giới thực.  

Mô hình xác suất (Probabilistic model) 

Mô hình liên quan theo xác suất được phát triển bởi Stephen E. 

Robertson và Karen Spärck Jones. Nó là một khuôn khổ cho các 

mô hình xác suất. Sử dụng mô hình này, người dùng sẽ nhận được 

thông tin dựa trên mức độ phù hợp có thể xảy ra của một mặt hàng 

với sở thích của họ. Công cụ tìm kiếm sẽ sử dụng mô hình này để 

giới thiệu thông tin phù hợp nhất cho người dùng.  Khi người dùng 

đã thu hẹp tìm kiếm cho một chủ đề cụ thể, họ có thể sử dụng kết 

quả để đưa ra đề xuất. 



Hệ thống IR sử dụng các tài liệu do người dùng kiểm tra để đánh 

giá hiệu quả của các mô hình xác suất khác nhau.  Chúng tôi cũng 

đã chạy thử nghiệm với các mô hình xác suất khác nhau bằng cách 

sử dụng Terrier 3.5 để xác định mô hình nào hoạt động tốt 

nhất. Trong số các mô hình xác suất khác nhau được thử nghiệm, 

mô hình IFB2 cung cấp các giá trị chính xác tốt nhất cho tập dữ 

liệu kho tin tức. Hơn nữa, mô hình IFB2 được phát hiện là tạo ra 

lượng thông tin lớn nhất dựa trên truy vấn của người dùng.  

Các nguyên tắc cơ bản của mô hình xác suất được giải thích trong 

Nguyên tắc xếp hạng xác suất, trong đó nói rằng hệ thống truy xuất 

thông tin nên xếp hạng tài liệu theo xác suất mà chúng có liên 

quan đến tìm kiếm của người dùng.  Tuy nhiên, hệ thống phải tính 

đến sự không chắc chắn liên quan đến nhu cầu thông tin và tài 

liệu. Để làm được điều này, người dùng nên hiểu về mô hình xác 

suất và logic cơ bản đằng sau nó.  Hướng dẫn này sẽ là một công 

cụ có giá trị cho những ai đã và đang làm việc trong lĩnh vực này.  

Trong khi mô hình độc lập nhị phân là biến thể phổ biến nhất của 

mô hình xác suất, BM25F là một sửa đổi của lược đồ trọng số 

Okapi. Trong khi mô hình độc lập nhị phân đã có từ lâu, BM25F là 

một trong những mô hình xác suất nổi tiếng nhất.  Mặc dù cả hai 

mô hình đều có những ưu điểm và nhược điểm nhưng chúng đều 

có giá trị riêng. Ví dụ, mô hình độc lập nhị phân mạnh hơn mô hình 

liên quan theo xác suất. 

Mô hình dựa trên tính năng  (Feature-based model) 

Các mô hình dựa trên tính năng trong truy xuất thông tin thường 

được sử dụng để cải thiện độ chính xác của kết quả tìm kiếm.  Các 

mô hình này dựa trên quan điểm cho rằng các tài liệu trả về có liên 

quan đến truy vấn của người dùng.  Nghiên cứu đã tập trung vào 

các mô hình xếp hạng cho các nhiệm vụ truy xuất khác nhau như 

trả lời câu hỏi dựa trên cộng đồng và đối sánh blog vi mô.  Hơn 

nữa, các mô hình LTR cũng hữu ích cho các truy vấn động và các 

tài liệu có liên quan. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về một 

số tính năng chính của mô hình LTR trong việc truy xuất thông tin.  



Các mô hình dựa trên màu sắc sử dụng màu sắc như một đặc điểm 

để đại diện cho một đối tượng. Họ tính toán sự giống nhau giữa 

hai hình ảnh dựa trên thời điểm màu.  Sử dụng phương trình (3), 

khoảnh khắc màu cho phép máy tính truy xuất hình ảnh dựa trên 

màu sắc của chúng. Một tính năng quan trọng khác là độ lệch, 

được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của màu sắc của hình 

ảnh và phương sai của nó. Thời điểm màu là một tính năng quan 

trọng để truy xuất máy tính. 

Một tính chất quan trọng khác của các mô hình này là chúng có thể 

kết hợp một số lượng lớn các tính năng.  Họ cũng kết hợp tiến trình 

của mô hình truy xuất vào quá trình học tập.  Phương pháp học tập 

để xếp hạng có một số lợi ích và có thể hiệu quả để đáp ứng nhu 

cầu thông tin phức tạp của người dùng web.  Trong bài báo này, 

chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn bốn khía cạnh chính của phương 

pháp học tập để xếp hạng. Sự khác biệt chính giữa phương pháp 

học theo thứ hạng và phương pháp dựa trên tính năng là phương 

pháp học theo thứ hạng phức tạp hơn và liên quan đến việc sử 

dụng nhiều tính năng hơn. 

Tài liệu IR có nhiều mô hình xếp hạng.  Một số mô hình phụ thuộc 

vào truy vấn trong khi những mô hình khác sử dụng một mô hình 

độc lập để đánh giá tài liệu. PageRank, ví dụ, sử dụng cấu trúc 

siêu liên kết của Web để xếp hạng tài liệu.  Cách tiếp cận theo 

chiều điểm là một sai lầm phổ biến trong IR, vì nó bỏ qua sự phụ 

thuộc lẫn nhau giữa các tài liệu và không tận dụng được các tài 

liệu được liên kết với cùng một truy vấn.  Kết quả của hệ thống xếp 

hạng dựa trên mô hình dựa trên truy vấn nhìn chung không chính 

xác lắm. 

Các chỉ số đánh giá (Evaluation metrics) 

Đánh giá mức độ liên quan được sử dụng rộng rãi làm thước đo 

đánh giá, nhưng chúng có một số nhược điểm, trong đó đáng kể 

nhất là chi phí tạo thủ công cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

xem xét mối tương quan giữa các chỉ số đánh giá truy xuất thông 

tin và chi phí của chúng. Nghiên cứu trước đây đã xác định mối 



tương quan giữa các số liệu đánh giá truy xuất thông tin, nhưng 

người ta ít chú ý đến việc tìm hiểu lý do tại sao những mối tương 

quan này tồn tại. Chúng tôi trình bày kết quả và thảo luận về các 

trực giác toán học làm cơ sở cho một số mối tương quan.  

Đánh giá mức độ phù hợp là một phần quan trọng của các thước 

đo đánh giá và cần được xem xét khi lựa chọn thước đo.  Điểm chủ 

đề của một số liệu đánh giá có thể được sử dụng để tính toán các 

mối tương quan Pearson và xác định xu hướng.  Phân tích hồi quy 

tương ứng được thực hiện cho từng số liệu trong bảng dưới 

đây. Phân tích này cũng có thể được áp dụng cho các đánh giá về 

cơ sở kiến thức và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.  Kết quả của 

nghiên cứu này chỉ ra rằng các chỉ số đánh giá mức độ liên quan 

có mối tương quan cao với mức độ sử dụng của chúng.  

Nghiên cứu bao gồm một số cài đặt khác nhau. Giường thử nghiệm 

thường bao gồm một ca sử dụng hoặc tình huống bối cảnh giả 

định. Đánh giá mức độ phù hợp và nghiên cứu mô phỏng giao diện 

là các cài đặt đánh giá phổ biến khác.  Một mô hình phân tầng ngữ 

cảnh lồng nhau đã được Jarvelin và Ingwersen đề xuất. Họ cũng 

trình bày kết quả của một môi trường người dùng mô phỏng.  Các 

nghiên cứu này nhằm xác định các giải pháp phù hợp nhất cho 

từng số liệu. Tuy nhiên, việc so sánh kết quả với dữ liệu trong thế 

giới thực nên được thực hiện một cách thận trọng, vì nhiều chỉ số 

đánh giá sẽ có vấn đề. 

Về mức độ liên quan, một cách tiếp cận khác để đánh giá hệ thống 

truy xuất là sử dụng các bộ sưu tập thử nghiệm.  Các bộ sưu tập 

thử nghiệm này bao gồm các tài liệu và chủ đề được các chuyên 

gia xác định trước. Tệp liên quan của truy vấn được tạo với các 

phán đoán có liên quan. Số lượng các tài liệu liên quan được hệ 

thống truy xuất lấy ra quyết định tính hiệu quả của nó.  Điều quan 

trọng cần lưu ý là một bộ sưu tập thử nghiệm yêu cầu một con 

người tạo ra các phán đoán về mức độ phù hợp.  Sử dụng cách tiếp 

cận này có thể giảm chi phí tạo bộ sưu tập thử nghiệm.  

 


