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1. ĐỘNG LỰC 3. PHƯƠNG PHÁP (tt) 4. KẾT QUẢ (tt) 
Quảng cáo xuất hiện tràn lan 

trên các phương tiện thông tin 
đại chúng khiến người dùng cảm 
thấy bối rối khi cần lựa chọn 
một sản phẩm hay dịch vụ phù 
hợp. 

Sự phát triển mạnh mẽ của các 
mạng xã hội tạo ra một lượng dữ 
liệu khổng lồ về người dùng và các 
sản phẩm. 

2. MỤC TIÊU 
Xây dựng một hệ cơ sở tri thức nhằm 

mô phỏng các mối quan hệ bạn bè trong 
một mạng xã hội và 

Sử dụng dữ liệu từ những mối quan hệ 
này để giúp người dùng có những đánh 
giá khách  quan hơn về các sản  phẩm. 

Average Facebook session lasts 37 minutes, Twitter 23 minutes. 
More than 400 million people use Facebook daily 1.  
1:  http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011 

3. PHƯƠNG PHÁP 

Nghiên cứu các quán cà phê. 

Thử nghiệm với mạng 
xã hội Facebook. 

Ontology mô tả các khái niệm cơ bản trong 
một ứng dụng và xác định mối liên hệ giữa các 
khái niệm này. 

Thành phần của một ontology: lớp, thuộc tính 
và ràng buộc. Facebook Open Graph 

Ontology Web Language (OWL) là ngôn ngữ được sử dụng 
để xuất bản và chia sẻ dữ liệu. 

Friend Of A Friend (FOAF) Là một bộ từ vựng 
chuẩn dùng để mô tả người và các mối quan hệ. 

4. KẾT QUẢ 

Ontology mô tả các mối quan hệ giữa người với các quán cà phê. 

Tư vấn chọn quán 

SPARQL là một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu RDF, và được coi là một 
trong những công nghệ chủ chốt của semantic web. 

Các quán được tư vấn và nguyên nhân từng quán được chọn. 

Truy vấn bằng 
SPARQL 

Người dùng và quán Mạng lưới người dùng, quán và dịch vụ 

5. KẾT LUẬN 
Đề tài đã cho thấy khả năng vô cùng mạnh mẽ của hệ cơ sở tri thức 

trong việc mô phỏng các mối quan hệ trong  một mạng xã hội hay trong 
một thế giới thực. Từ việc các mối quan hệ được thể hiện trực quan cùng 
với khả năng truy vấn đơn giản nhưng mạnh mẽ của SPARQL, các thông 
tin hữu ích có thể được rút ra một cách nhanh chóng. 

Phương thức tư vấn được áp dụng trong đề tài còn giải quyết được một 
khuyết điểm cố hữu của nhiều phương pháp tư vấn khác, đó là việc thiếu 
dữ liệu ban đầu của người cần được tư vấn. 

Do thời gian thực hiện đề tài khá ngắn, đề tài chỉ mới khai thác được 
một phần nhỏ khả năng thực sự của hệ tri thức. Trong thời gian tới, nhóm 
thực hiện sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu để khai thác một cách hiệu quả 
nhất nguồn dữ liệu vô tận từ các mạng xã hội đem lại. 
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Nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS. Nguyễn Anh 
Tuấn vì sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy đối với nhóm. 

Nhóm thực hiện cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các giảng viên của khoa Hệ 
thống thông tin cùng các bạn sinh viên lớp HTTT02 vì kiến thức và sự say mê 
nghiên cứu của thầy cô và các bạn là động lực lớn giúp nhóm hoàn thành đề tài. 
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