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Tóm tắt

Phân loại câu hỏi là một thành phần quan trọng trong các hệ thống hỏi đáp tự động.
Nhiệm vụ chính của phân loại câu hỏi là dự báo kiểu thực thể của câu trả lời của các câu
hỏi viết bằng ngôn ngữ tự nhiên. Phân loại câu hỏi có thể được thực hiện bằng các tiếp cận
khác nhau như: tiếp cận dựa trên luật, tiếp cận dựa trên học máy. Các đặc trưng khác nhau
về từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa có thể được trích xuất tự động từ các câu hỏi để phục vụ
việc phân loại. Trong bài báo này chúng tôi kết hợp các đặc trưng về từ vựng, cú pháp, ngữ
nghĩa trong phân loại câu hỏi. Chúng tôi đề xuất sử dụng mẫu câu hỏi (Question pattern)
như là một đặc trưng để kết hợp với các đặc trưng khác trong phân loại câu hỏi. Chúng tôi
nhận thấy rằng khi sử dụng mẫu câu hỏi như là một đặc trưng và kết hợp với các đặc trưng
từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa khác có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của phân loại câu
hỏi. Chúng tôi đã kiểm tra những đề xuất của mình bằng cách sử dụng bộ phân loại Support
Vector Machine trên bộ dữ liệu TREC và đã đạt được độ chính xác phân loại câu hỏi cao
hơn so với những nghiên cứu trước đó trên cùng nguyên tắc phân loại và tập dữ liệu.

Question classification plays an important role in automated question answering systems.
The task of question classification is to predict the entity type for answering a natural language
question. Question classification can be done using the approaches including rule-based
methods and machine learning-based methods. Different lexical, syntactical and semantic
features should be extracted automatically from the input (i.e. the questions) to use for the
classification. In this paper we combine lexical, syntactical and semantic features to question
classification. We also propose a new feature type which we call question pattern. We found
that by combining this new features with the lexical, syntactical and semantic features can
significantly improve the accuracy of question classification. We tested our proposed approach
using a Support Vector Machines as the classifier and using TREC dataset. The achieved
classification accuracy is greater than the previous studies on the same question taxonomy
and dataset.

Từ khóa

Phân loại câu hỏi, hệ thống hỏi đáp, mẫu câu hỏi, máy hỗ trợ vectơ.

1. Tổng quan

(1) Đại học Tây Bắc
(2) Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
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HỆ thống hỏi đáp tự động đã trở thành hướng nghiên cứu quan trọng trong xử lý
ngôn ngữ tự nhiên [7, 14]. Mục đích của các hệ thống hỏi đáp tự động là tìm

kiếm câu trả lời chính xác và ngắn gọn cho những câu hỏi viết bằng ngôn ngữ tự nhiên
thay vì trả về một danh sách các tài liệu liên quan đến câu hỏi như trong các máy tìm
kiếm. Phân loại câu hỏi là một thành phần quan trọng trong các hệ thống hỏi đáp tự
động. Nhiệm vụ chính của phân loại câu hỏi là dự báo kiểu thực thể của câu trả lời của
các câu hỏi viết bằng ngôn ngữ tự nhiên. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để phân
loại câu hỏi như: tiếp cận dựa trên luật [5, 6], tiếp cận dựa trên học máy [3, 10, 17].
Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận dựa trên học máy với việc
sử dụng nhiều đặc trưng và sử dụng mẫu câu hỏi (Question pattern) như là một đặc
trưng mới để kết hợp với các đặc trưng đã có. Các kết quả kiểm tra cho thấy đề xuất
của chúng tôi làm tăng đáng kể độ chính xác trong phân loại câu hỏi trong cả phân
loại lớp thô và lớp mịn.

Bài báo này được tổ chức như sau: phần 2 trình bày về phân loại câu hỏi và các vấn
đề liên quan; phần 3 trình bày về các đặc trưng có thể được trích rút trong phân loại
câu hỏi; phần 4 trình bày về các thực nghiệm và các kết quả; phần 5 chúng tôi so sánh
một số kết quả nghiên cứu của các tác giả khác về phân loại câu hỏi; kết luận và hướng
phát triển sẽ được trình bày trong phần 6.

2. Phân loại câu hỏi

2.1. Nguyên tắc phân loại câu hỏi

Một tập các loại câu hỏi (các lớp) thường được đại diện như là nguyên tắc phân
loại câu hỏi. Các nguyên tắc phân loại câu hỏi khác nhau được đề xuất trong các công
trình nghiên cứu khác nhau, nhưng hầu hết trong các nghiên cứu gần đây đều dựa trên
nguyên tắc phân loại hai lớp được đề xuất bởi Li và Roth (2002)1. Nguyên tắc phân
loại này bao gồm 6 lớp thô và 50 lớp mịn. Bảng 1 là danh sách các lớp theo nguyên
tắc phân loại này.

Bảng 1. Các lớp câu hỏi thô và mịn

Lớp câu hỏi thô Lớp câu hỏi mịn
ABBREVIATION Abbreviation, expression
ENTITY Animal, body, color, creative, currency, dis.med, event, food, instrument, lang, letter,

other, plant, product, religion, sport, substance, symbol, technique, term, vehicle, word
DESCRIPTION Definition, description, manner, reason
HUMAN Group, individual, title, description
LOCATION City, country, mountain, other, state
NUMERIC Code, count, date, distance, money, order, other, period, percent, speed, temperature,

size, weight

1http://cogcomp.cs.illinois.edu/Data/QA/QC/definition.html
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2.2. Thuật toán phân loại câu hỏi

Có nhiều bộ phân loại khác nhau đã được sử dụng trong phân loại câu hỏi như:
Support Vector Machine, Naive Bayesian, Maximum Entropy Models, Sparse Network
of Winnows, . . . Tuy nhiên trong các bộ phân loại đó thì Support Vector Machine với
hàm nhân tuyến tính được xem là hiệu quả hơn cả [3, 6, 11] vì trong vấn đề phân loại
câu hỏi các câu hỏi được biểu diễn trong không gian có số chiều rất lớn, điều này có
thể được phân loại tốt bởi Support Vector Machine. Chính vì vậy trong nghiên cứu của
mình, chúng tôi sử dụng bộ phân loại Support Vector Machine với hàm nhân tuyến
tính.

2.3. Hiệu suất trong phân loại câu hỏi

Thông thường hiệu suất của bộ phân loại câu hỏi được đo bằng việc tính toán chính
xác trong đó phân loại vào một tập kiểm tra cụ thể. Độ chính xác (accuracy) của bộ
phân loại câu hỏi được định nghĩa như sau:

Độ chính xác =
Tổng số câu hỏi phân loại đúng
Tổng số câu hỏi được phân loại

Ngoài ra còn có độ chính xác của bộ phân loại trên một lớp cụ thể precision. Precision
của một bộ phân loại trên một lớp cụ thể c được định nghĩa như sau:

Precision(c) =
Tổng số câu hỏi phân loại đúng của lớp c

Tổng số câu hỏi lớp c được phân loại

Đối với các hệ thống trong đó một câu hỏi chỉ có thể thuộc về một lớp, một câu hỏi
được phân loại đúng nếu như nhãn dự báo là tương tự như nhãn đúng. Nhưng đối với
các hệ thống mà cho phép một câu hỏi được phân loại vào nhiều hơn một nhãn lớp [9,
10], một câu hỏi được phân loại đúng nếu một trong các nhãn lớp dự đoán là tương tự
với nhãn đúng.

3. Các đặc trưng trong phân loại câu hỏi

Trong phân loại câu hỏi, tập các đặc trưng khác nhau có thể được trích rút. Các đặc
trưng trong phân loại câu hỏi có thể được phân thành 3 loại khác nhau: các đặc trưng
về từ vựng, các đặc trưng về cú pháp và các đặc trưng về ngữ nghĩa.

3.1. Các đặc trưng từ vựng

Các đặc trưng từ vựng của một câu hỏi thường được trích rút dựa trên ngữ cảnh của
các từ của câu hỏi, nghĩa là, các từ đó xuất hiện trong một câu hỏi. Trong phân loại câu
hỏi, một câu hỏi được biểu diễn giống như sự biểu diễn tài liệu trong mô hình không
gian vectơ. Một câu hỏi x có thể được biểu diễn như sau:

x = (x1, x2, ..., xN)
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trong đó xi là tần số xuất hiện của từ i trong câu hỏi x và N là tổng số các từ trong x.
Do tính thưa thớt của các đặc trưng, chỉ các đặc trưng có giá trị khác không mới được
giữ lại trong vectơ đặc trưng. Bởi vậy các câu hỏi cũng được biểu diễn dưới hình thức
sau:

x = {(t1, f1), ..., (tp, fp)}

trong đó ti là từ thứ i trong câu hỏi x và fi là tần số xuất hiện của ti trong câu hỏi x.
Không gian đặc trưng này được gọi là các đặc trưng bag-of-words hoặc là unigrams.
Unigrams là một trường hợp đặc biệt của cách gọi các đặc trưng n-gram. Để trích rút
các đặc trưng n-gram, bất kì n từ nào liên tiếp trong một câu hỏi đều được coi là một
đặc trưng. Bảng 2 là danh sách các đặc trưng từ vựng của câu hỏi “How many Grammys
did Michael Jackson win in 1983 ?”.

Bảng 2. Ví dụ về các đặc trưng từ vựng

Tên đặc trưng Đặc trưng
Unigram {(How, 1) (many, 1) (Grammys, 1) (did, 1) (Michael, 1) (Jackson, 1) (win, 1) (in, 1) (1983,

1) (?, 1)}
Bigram {(How-many, 1) (many-Grammys, 1) (Grammys-did, 1) (did-Michael, 1) (Michael-Jackson,

1) . . . (1983-?, 1)}
Trigram {(How-many-Grammys, 1) (many-Grammys-did, 1) . . . (in-1983-?, 1)}
Wh-Word {(How, 1)}
Word-Shapes {(lowercase, 4) (mix, 4) (digit, 1) (other, 1)}

3.2. Các đặc trưng cú pháp

Các đặc trưng cú pháp có thể được trích rút dựa vào việc phân tích cấu trúc cú pháp
của câu hỏi.

POS Tags và Tagged Unigrams

POS tags cho biết thẻ từ loại của mỗi từ trong câu hỏi như NN (Noun-danh từ), NP
(Noun Phrase-cụm danh từ), VP (Verb Phrase-cụm động từ), JJ (adjective-tính từ), . . .
Ví dụ câu hỏi sau “How many Grammys did Michael Jackson win in 1983 ?” với POS
tags của nó:

How_WRB many_JJ Grammys_NNPS did_VBD Michael_NNP Jackson_NNP win_VBP
in_IN 1983_CD ?_.

Từ chính (Head-Words)

Từ chính được định nghĩa như là từ chứa thông tin nhất trong câu hỏi hoặc một từ
cụ thể chỉ đối tượng mà câu hỏi tìm kiếm [3]. Xác định chính xác từ chính có thể cải
thiện đáng kể độ chính xác của việc phân loại do nó là từ chứa thông tin nhất trong
câu hỏi. Ví dụ cho câu hỏi “What is the oldest city in Canada ?” từ chính là “city”. Từ
“city” trong câu hỏi này có thể có đóng góp cao cho bộ phân loại để phân loại câu hỏi
này là “LOC:city”. Bảng 3 là danh sách một số câu hỏi từ tập dữ liệu TREC cùng với
nhãn lớp của chúng.
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Bảng 3. Danh sách các câu hỏi từ tập dữ liệu TREC cùng các nhãn lớp của nó. Từ chính của mỗi câu
hỏi là từ được gạch chân

Câu hỏi Nhãn lớp
What city had a world fail in 1900 ? LOC:city
Who developed the vaccination against polio ? HUM:ind
What is autism ? DESC:def
George Bush purchased a small interest in which basebal team ? HUM:gr
What is a biosphere ? DESC:def
What rever in the US is known as the Big Muddy ? LOC:other

Mẫu câu hỏi (Question Pattern)

Qua nghiên cứu tập dữ liệu TREC chúng tôi nhận thấy một số câu hỏi vốn không có
từ chính. Ví dụ đối với câu hỏi “What is biosphere ?” không có từ chính phù hợp nào.

Để định nghĩa một đặc trưng thay thế cho từ chính của câu hỏi chúng tôi đề xuất sử
dụng mẫu câu hỏi (Question pattern) như một kiểu đặc trưng từ vựng. Mỗi câu hỏi sẽ
được ánh xạ tới một mẫu câu hỏi và sau đó sử dụng mẫu tương ứng như là một đặc
trưng dùng để phân loại. Bảng 4 liệt kê danh sách một số mẫu câu hỏi2.

Bảng 4. Ví dụ về một số mẫu câu hỏi

Mẫu câu hỏi Nhãn lớp
What (causes|caused) DESC:reason
How is .* defined DESC:def
Where .* (M|m)ountai(n|ns) LOC:mountain
How much .* weight NUM:weight
How do (I|you) say ENTY:term
What (is|are) .* (composed|made) of ENTY:subs

3.3. Các đặc trưng ngữ nghĩa

Hypernyms

WordNet là một cơ sở dữ liệu từ vựng của các từ trong tiếng Anh, nó cung cấp một
hệ thống thứ bậc của từ vựng mà kết hợp một từ với các khái niệm ngữ nghĩa mức cao
hơn gọi là hypernyms. Ví dụ hypernyms của từ “city” là “municipality”.

Các từ liên quan (Related-Words)

Đặc trưng ngữ nghĩa khác mà chúng tôi sử dụng là related-words dựa trên ý tưởng
của Li và Roth [10]. Họ định nghĩa một nhóm các từ, mỗi nhóm từ biểu diễn bởi một
tên. Nếu một từ trong câu hỏi xuất hiện trong một hoặc nhiều nhóm, loại tương ứng
của nó sẽ được bổ sung vào vectơ đặc trưng.

Loại câu hỏi (Question-Category)

2https://qa.l2f.inesc-id.pt/wiki/images/6/6a/QuestionPatterns.txt
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Sử dụng hệ thống phân cấp WordNet để tính toán độ tương tự của head-word của câu
hỏi với mỗi lớp. Lớp với độ tương tự cao nhất sẽ được xem xét như là một đặc trưng
và được bổ sung vào vectơ đặc trưng. Xét câu hỏi: “What metal has the highest melting
point ?”. Head-word của câu hỏi này là “metal”. Để tìm đặc trưng question-category,
xem xét sự giống nhau của từ “metal” với tất cả các lớp câu hỏi. Lớp nào với sự giống
nhau cao nhất sẽ được thêm vào vectơ đặc trưng. Trong ví dụ này, lớp giống nhau cao
nhất là “substance” và do đó đặc trưng loại câu hỏi sẽ là {(substance, 1)}.

Mở rộng truy vấn (Query-Expansion)

Đặc trưng query-expansion mà về cơ bản rất giống đặc trưng hypernym. Như chúng
tôi đã trình bày trước đó, chúng ta thêm hypernym của head-word vào vectơ đặc trưng
với các từ lấy từ hệ thống phân cấp WordNet. Để đánh giá vai trò của các từ mới thêm
này, người ta định nghĩa một tham số trọng số cho các từ mới thêm này. Ví dụ xét câu
hỏi “What river in the US is known as the Big Muddy ?”, head-word của nó là “river”.
Đặc trưng query-expansion của câu hỏi này sẽ được cho như bên dưới, trọng số của
“river” là 1.

{(river, 1)(stream, 0.6)(body-of-water, 0.36)(thing, 0.22)(physical-entity, 0.13)(entity,
0.08)} Bảng 5 liệt kê danh sách các đặc trưng ngữ nghĩa được thảo luận trong phần
này cho câu hỏi “What is the oldest city in Canada ?”.

Bảng 5. Ví dụ về các đặc trưng ngữ nghĩa

Tên đặc trưng Đặc trưng
Hypernyms {(city, 1) (municipality, 1) (urban area, 1) (geographical area, 1) (region, 1) (location,

1)}
Related-Words {(Rel_be, 1) (Rel_location, 2) (Rel_InOn, 1)}
Question-Category {(city, 1)}
Query-Expansion {(city, 1) (municipality, 0.6) (urban area, 0.36) (geographical area, 0.22) (region, 0.13)

(location, 0.08)}

4. Các thực nghiệm

Để thực hiện các thực nghiệm của mình, chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu chuẩn TREC3

và trích rút các đặc trưng cơ bản từ mỗi câu hỏi bao gồm: Unigrams (U), Bigrams (B),
Wh-Word (WH), Word-Shapes (WS), Head-Word (H), Hypernyms (HY), Query-Expansion
(QE), Question-Category (QC), Related-Words (R), Question-Pattern (QP). Tập dữ liệu
huấn luyện được chia thành 5 tập con với kích thước lần lượt là 1000, 2000, 3000,
4000, 5500 câu hỏi đã gán nhãn. Tập dữ liệu dùng để kiểm tra gồm 500 câu hỏi độc
lập đã gán nhãn. Chúng tôi cũng sử dụng nguyên tắc phân loại của Li và Roth (2002)
đã được giới thiệu trong phần 2.1

3http://cogcomp.cs.illinois.edu/Data/QA/QC/
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Hình 1. So sánh độ chính xác của bộ phân loại lớp thô khi chưa sử dụng đặc trưng QP (coarse1)
và khi đã sử dụng đặc trưng QP (coarse2)

Trong thực nghiệm thứ nhất chúng tôi sử dụng sự kết hợp của các đặc trưng Unigrams,
Bigrams, Wh-Word, Word-Shapes, Head-Word, Query-Expansion, Question-Category,
Related-Words. Các kết quả của thực nghiệm này được cho trong bảng 6.

Bảng 6. Độ chính xác của bộ phân loại khi không sử dụng các đặc trưng QP

Tập dữ liệu huấn luyện 1000 2000 3000 4000 5500
Phân loại lớp thô 90.20% 91.20% 92.00% 92.60% 94.20%
Phân loại lớp mịn 79.00% 85.40% 86.60% 88.00% 90.40%

Trong thực nghiệm thứ hai chúng tôi muốn kiểm tra sự đóng góp của đặc trưng mẫu
câu hỏi mà chúng tôi đã trình bày trong mục 3.2. Vì vậy ngoài các đặc trưng như trong
thực nghiệm thứ nhất, chúng tôi bổ sung thêm đặc trưng mẫu câu hỏi. Các kết quả của
thực nghiệm này được cho trong bảng 7.

Bảng 7. Độ chính xác của bộ phân loại khi bổ sung thêm đặc trưng QP

Tập dữ liệu huấn luyện 1000 2000 3000 4000 5500
Phân loại lớp thô 90.40% 91.40% 92.80% 93.20% 94.80%
Phân loại lớp mịn 79.20% 86.00% 87.00% 88.60% 91.00%

Từ hai thực nghiệm trên chúng tôi nhận thấy đề xuất của chúng tôi coi mẫu câu hỏi
như là một đặc trưng để phân loại sẽ cho hiệu quả cao hơn trong phân loại câu hỏi lớp
thô và lớp mịn. Hình 1 và hình 2 so sánh sự khác nhau khi bổ sung thêm đặc trưng
mẫu câu hỏi trong các thực nghiệm phân loại câu hỏi của chúng tôi.
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Hình 2. So sánh độ chính xác của bộ phân loại lớp mịn khi chưa sử dụng đặc trưng QP (fine1)
và khi đã sử dụng đặc trưng QP (fine2)

Qua hai thực nghiệm trên chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong vấn đề phân loại câu
hỏi, một số câu hỏi có những khó khăn hơn trong việc phân loại so với những câu hỏi
khác. Dựa trên các kết quả thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng phân loại các câu hỏi
kiểu “ENTITY” và “LOCATION” trong tập dữ liệu TREC thì khó khăn hơn so với 4
loại còn lại trong phân loại lớp thô. Bảng 8 cho biết số lượng các câu hỏi được phân
loại đúng và phân loại sai ở mỗi lớp thô cùng độ chính xác của mỗi lớp.

Bảng 8. Số lượng các câu hỏi được phân loại đúng và phân loại sai ở mỗi lớp thô
cùng độ chính xác của mỗi lớp

Nhãn dự đoán
Lớp thô Độ chính xác ABBR:* ENTY:* DESC:* HUM:* LOC:* NUM:*
ABBR:* 100% 9
ENTY:* 88.30% 83 9 1 1
DESC:* 96.38% 3 133 1 1
HUM:* 96.92% 1 1 63
LOC:* 95.06% 2 2 77
NUM:* 96.46% 4 109

5. So sánh với các nghiên cứu khác

Bây giờ chúng tôi so sánh các kết quả nghiên cứu của mình với các kết quả nghiên
cứu của các tác giả trước đó. Bảng 9 tóm tắt độ chính xác phân loại của các nghiên
cứu khác nhau trên cùng một nguyên tắc phân loại và cùng tập dữ liệu huấn luyện và
kiểm tra.

Từ bảng so sánh này cho thấy cách tiếp cận của chúng tôi cho độ chính xác cao nhất
cho phân loại lớp mịn là 91.0%.
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Bảng 9. Bảng so sánh độ chính xác của các nghiên cứu khác nhau về phân loại câu hỏi. Các đặc
trưng: Unigrams (U), Bigrams (B), Limited-Bigrams (LB), Trigrams (T), Wh-Word (WH), Word-Shapes

(WS), POS-tags (P), Head-Word (H), Head-Chunk (HC), Informer-Span (IS), Hypernyms (HY),
Indirect-Hypernyms (IH), Query-Expansion (QE), Question-Category (QC), Synonyms (S),

Name-Entities (NE), Related-Words (R), Question-Pattern (QP)

Độ chính xác phân loại
Tác giả Bộ phân loại Đặc trưng Lớp thô Lớp mịn
Li and Roth (2002) SNoW U+P+HC+NE+ R 91.0% 84.2%
Li and Roth (2004) SNoW U+P+HC+NE+ R+S 89.3%
Metzler et al. (2005) RBF kernel SVM U+B+H+HY 90.2% 83.6%
Krishnan et al. (2005) Linear SVM U+B+T+IS+HY 94.2% 88.0%
Blunsom et al. (2006) ME U+B+T+P+H+NE +more 92.6% 86.6%
Merkel et al. (2007) Language Modeling U+B 80.8%
Li et al. (2008) SVM+CRF U+L+P+H+HY+ NE+S 85.6%
Pan et al. (2008) Semantic tree kernel SVM U+NE+S+ IH 94.0%
Huang et al. (2008) ME U+WH+WS+H+HY +IH 93.6% 89.0%
Huang et al. (2008) Linear SVM U+WH+WS+H+HY +IH 93.4% 89.2%
Loni et al. (2011) Linear SVM U+WS+B+H+QE+R +QC 93.6% 89.0%
Silva et al. (2011) Linear SVM U+H+C 95.0% 90.8%
Hardy et al.(2013) Extreme Learning Machine WH + H + HY 92.8% 84.6%
This work Linear SVM U+WH+WS+B+H+

R+QE+QC+QP
94.8% 91.0%

6. Kết luận và hướng phát triển

Chúng tôi đã trình bày một tiếp cận dựa trên học máy để phân loại câu hỏi. Để huấn
luyện một thuật toán học, chúng tôi đã trích rút một tập các đặc trưng tốt từ từ vựng,
cú pháp và ngữ nghĩa. Chúng tôi cũng đề xuất sử dụng mẫu câu hỏi như là một đặc
trưng mới để kết hợp với các đặc trưng từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa. Các kết quả
thực nghiệm đã chứng minh rằng các đề xuất của chúng tôi cho hiệu quả phân loại cao
hơn so với các công trình nghiên cứu trước đó trên cùng nguyên tắc phân loại và tập
dữ liệu. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc kết hợp của tất cả các đặc trưng từ vựng,
cú pháp và ngữ nghĩa của câu hỏi để phân loại là không cần thiết. Chính vì vậy, trong
nghiên cứu tiếp theo chúng tôi sẽ nghiên cứu làm thế nào để kết hợp các đặc trưng tốt
hơn nhằm đạt được sự phân loại có độ chính xác cao hơn.
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