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TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
DỰA VÀO KỸ THUẬT VOTING

Nguyễn Nhật An1, Trần Ngọc Anh2

Tóm tắt

Tóm tắt văn bản là quá trình rút gọn văn bản mà vẫn giữ được những thông tin quan trọng. Bài
báo này đề xuất một tiếp cận mới trong tóm tắt văn bản tiếng Việt bằng kỹ thuật Voting (bầu chọn)
trên cơ sở kế thừa một số phương pháp tóm tắt văn bản trước đây. Ý tưởng của phương pháp này
là xem kết quả của mỗi phương pháp tóm tắt văn bản khác nhau là một lá phiếu đã được sắp xếp
thứ tự ưu tiên các câu trích rút, sử dụng kỹ thuật Voting để lựa chọn các câu ưu tú dựa trên các lá
phiếu đã nêu. Để so sánh và đánh giá, chúng tôi sử dụng phép đo độ tương tự ngữ nghĩa giữa văn
bản tóm tắt của hệ thống với con người. Qua thử nghiệm, cho thấy kết quả thu được sau khi đánh
giá có độ chính xác cao, có thể áp dụng tốt trong thực tế.

Text summarization is the text concise process that retains the important information. This
report proposes a new approach in the Vietnamese text summarization by voting techniques based
on inheriting some methods of text summarization before. The idea of this approach is to view
the result of each method of the different text summarization is a voting leaf sorted order in the
extracted sentence, use the voting technique to choose elite candidate sentences based on the voting
leaves. For comparison and evaluation, we used the measurement of semantic similarity between the
summarization text of system and human. Experiments show the results obtained after evaluation
are highly accurate, can be applied in practice.

Từ khóa

Tóm tắt văn bản tiếng Việt, Voting.

1. Giới thiệu

Trong thời đại bùng nổ thông tin điện tử, nhu cầu tự động tổng hợp thông tin nổi bật từ kho
văn bản điện tử khổng lồ đó trở nên đặc biệt quan trọng và được sự quan tâm rộng rãi. Tóm
tắt văn bản là quá trình rút gọn văn bản mà vẫn giữ được những thông tin quan trọng của văn
bản. Kỹ thuật tóm tắt văn bản được các nhà nghiên cứu phân ra thành hai loại là: tóm tắt văn
bản là tóm tắt rút trích ES(Extraction Summarization) và tóm tắt tóm lược AS(Abstraction
Summarization). Hầu hết các nghiên cứu về tóm tắt văn bản là ES [ 2,11 ] vì nó dễ thực hiện
và có tốc độ nhanh hơn so với AS. Hướng tiếp cận ES là thực hiện trích ra tập câu nguyên
văn nổi bật nhất của văn bản. Trong khi đó, AS là dựa vào các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự
nhiên kết hợp với thông tin về ngôn ngữ để tạo ra các tóm tắt cuối cùng. Đối với tóm tắt văn
bản tiếng Việt, các nghiên cứu chủ yếu dựa theo hướng tiếp cận ES. Có thể liệt kê một số

(1)Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, (2)Học viện Kỹ thuật Quân sự
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công trình như sau theo các hướng cụ thể sau: Một là, sử dụng phương pháp thống kê, học
máy dựa vào các đặc trưng như từ tiêu đề, tần suất từ, từ trích dẫn, vị trí câu. . . [10,13,14];
Hai là, Biểu diễn đồ thị dựa vào đặc trưng độ tương đồng giữa hai câu [15,16]; Ba là: Dựa
vào lập trình gen để xác định những câu quan trọng nhất của văn bản[17]. Tuy nhiên, kết
quả của các nghiên cứu này vẫn chưa được đánh giá cụ thể. Qua nghiên cứu từng phương
pháp, chúng tôi nhận thấy mỗi phương pháp đều có điểm mạnh riêng do các tác giả dựa vào
các tiêu chí “quan trọng” khác nhau để đánh giá câu.

Chính vì vậy, trong bài báo này chúng tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất hướng tiếp cận mới giải
quyết bài toán tóm tắt đơn văn bản tiếng Việt bằng kỹ thuật Voting, đề xuất 3 phương pháp
tóm tắt đơn văn bản dựa vào phương pháp thống kê làm đầu vào cho kỹ thuật Voting. Để so
sánh và đánh giá, chúng tôi sử dụng phép đo độ tương tự ngữ nghĩa giữa văn bản tóm tắt
của hệ thống với con người. Nghiên cứu được trình bày theo thứ tự sau: Phần 2 trình bày
nội dung nghiên cứu; Sau đó, Phần 3 trình bày các kết quả thử nghiệm, và so sánh đánh giá;
cuối cùng kết luận được trình bày trong Phần 4.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Nội dung nghiên cứu

Như chúng tôi đã nêu ở trên, các nghiên cứu theo hướng tiếp cận ES dựa trên các đặc trưng
(TFxIPF, Title, Position. . . ) sử dụng phương pháp thống kê, học máy (Naı̈ve-Bayes; Decision
Tree; HMM;...) và phân tích ngôn ngữ tự nhiên [1,3,6,9,10]. Quy trình thực hiện tóm tắt văn
bản tổng quát của các phương pháp được mô tả như sau:

• Bước 1. Tiền xử lý văn bản đầu vào: tách câu, tách từ, lọc bỏ các hư từ.
• Bước 2. Tính toán điểm số các câu theo các thực từ, tiêu đề, vị trí câu, độ dài câu...
• Bước 3. Lựa chọn, rút trích các câu có điểm số tốt nhất từ trên xuống theo tỉ lệ tóm tắt.
• Bước 4. Xuất nguyên các câu đã rút trích theo thứ tự xuất hiện trong văn bản gốc.

Hình 1. Quy trình tóm tắt văn bản tổng quát

Với quy trình này, chúng ta có thể nhận thấy mỗi nghiên cứu đều có quan điểm về độ quan
trọng của các đặc trưng khác nhau nên tính trọng số của các câu đều khác nhau. Tuy nhiên,
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các tác giả đều có cùng một quan điểm chung là cố gắng chọn ra các câu “quan trọng nhất”
theo quan điểm của mình. Dựa vào quan sát này, chúng tôi đề xuất hướng tiếp cận tóm tắt
đơn văn bản dựa theo kỹ thuật Voting với ý tưởng xem kết quả của mỗi phương pháp tóm
tắt văn bản khác nhau là một lá phiếu đã được sắp xếp thứ tự ưu tiên các câu trích rút, sử
dụng kỹ thuật Voting để lựa chọn các câu ưu tú dựa trên các lá phiếu đã nêu. Kết quả của
phương pháp này sẽ nghiên về những quan điểm có sự đồng thuận nhiều hơn nên chắc chắn
sẽ có kết quả tốt hơn các phương pháp đơn lẻ.

2.2. Phương pháp Voting

Voting là một quá trình đưa ra quyết định của cử tri để chọn ra một danh sách ứng cử viên
tốt nhất thoả mãn các tiêu chí bầu chọn cho một mục đích cụ thể nào đó [2,4,7,8]. Trong
nghiên cứu này, chúng tôi chỉ trình bày kỹ thuật voting dựa trên các lá phiếu có sự ưu tiên
(sắp xếp). Chúng ta xem ví dụ trong bảng sau:

Bảng 1. Minh hoạ phương pháp Voting

Số phiếu bầu chọn

2 3 1

Ưu tiên 1 A B C

Ưu tiên 2 B C B

Ưu tiên 3 C A A

Ưu tiên 4 D D D

Chúng tôi trình bày hai phương pháp là phương pháp tính điểm Borda (Borda Method) và
phương pháp so sánh cặp (Pairwise Comparison Method)

2.2.1. Phương pháp tính điểm Borda: Trong phương pháp này, các vị trí được tính điểm
như sau: vị trí cuối cùng được 1 điểm, tiếp theo trên vị trí cuối cùng được 2 điểm,. . . Sau
đó, các điểm được nhân với số phiếu để và cộng lại với nhau để có được tổng số điểm cho
mỗi ứng viên. Xét ví dụ trên (Bảng 1): Ưu tiên 1 được 4 điểm, ưu tiên 2 được 3 điểm, ưu
tiên 3 được 2 điểm và ưu tiên 4 được 1 điểm: Điểm cho mỗi ứng cử viên là:

• A = 4× 2 + 2× 3 + 2× 1 = 16

• B = 3× 2 + 4× 3 + 3× 1 = 21

• C = 2× 2 + 3× 3 + 4× 1 = 17

• D = 1× 2 + 1× 3 + 1× 1 = 6

Kết quả bầu chọn từ cao xuống thấp, ta được danh sách theo thứ tự: B, C, A, D.

2.2.2. Phương pháp so sánh cặp: Phương pháp này cho mỗi chiến thắng đối đầu của mỗi
ứng cử viên với ứng cử viên khác là 1 điểm, nếu hoà cho 0,5 điểm. Điểm của mỗi ứng cử
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viên chính là tổng điểm chiến thắng đối đầu. Như vậy số cặp đối đầu sẽ là: n(n-1)/2. Xét ví
dụ trên (Bảng 1):

• A/B = 2;B/A = 3 + 1 = 4⇒ B được 1 điểm
• A/C = 2;C/A = 3 + 1 = 4⇒ C được 1 điểm
• A/D = 2 + 3 + 1 = 6;D/A = 0⇒ A được 1 điểm
• B/C = 2 + 3 = 5;C/B = 1⇒ B được 1 điểm
• B/D = 2 + 3 + 1 = 6;D/B = 0⇒ B được 1 điểm
• C/D = 2 + 3 + 1 = 6;D/C = 0⇒ C được 1 điểm

Tổng điểm: B=3; C=2; A=1; D=0. Vậy kết quả bầu chọn từ cao xuống thấp, ta được danh
sách theo thứ tự: B, C, A, D.

2.3. Đề xuất ba phương pháp tóm tắt văn bản dựa trên các đặc trưng

Trong phần này, chúng tôi trình bày các đặc trưng được xem xét để xác định câu quan
trọng. Qua đó đề xuất 3 phương pháp tóm tắt đơn văn bản theo hướng ES để làm đầu vào
cho phương pháp sử dụng kỹ thuật Voting do chúng tôi đề xuất. (trong đó các phương pháp
đều có sự cải tiến, đề xuất hướng tiếp cận mới).

2.3.1. Các đặc trưng:

2.3.1.1. Xác suất thực từ TFxISF: Phương pháp này bắt nguồn từ công thức nổi tiếng
TFxIDF, được sử dụng để xác định mức độ quan trọng của từ trong một văn bản, mà văn bản
đó nằm trong một tập hợp các văn bản. Công thức này phù hợp với bài toán tóm tắt đa văn
bản. Ở đây, chúng tôi tiếp cận bài toán đơn văn bản nên tính độ quan trọng của câu trong
một câu thông qua trung bình cộng độ quan trọng của từ trong câu (TFxISF) theo công thức
sau:

ScoreAV R(S) =
1

Nw

Nw∑
k=1

TF (wk, s).ISF (wk)

với:
wk : là thực từ thứ k trong câu S.
Nw : số các thực từ có trong câu S.
TF (ws, k) là số lần xuất hiện của thực từ wk trong câu S.
ISF (wk) = log

(
Ns

SF (wk)

)
là nghịch đảo của tần suất từ wk.

NS : là tổng số câu có trong văn bản.
SF (wk) : là tổng số câu trong văn bản có chứa thực từ wk.

2.3.1.2. Dựa vào chất lượng thông tin (Entropy) của câu theo xác suất unigram: Phương
pháp này lấy chất lượng thông tin của câu làm thước đo cho độ quan trọng của câu, câu có
giá trị càng thấp thì lại có độ quan trọng cao:

ScoreH(S) = −
1

Ns

logP (S) ≈ − 1

Ns

Nw∑
k=1

logP (wk)
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Hình 2. Phân bố độ dài câu tính theo thực từ.

với:
Nw : là số các thực từ trong câu.
P (S) : xác suất của câu S, được tính P (S) ≈ P (w1)P (w2) · · ·P (wN).
P (wK) =

C(wk)
Nuni

:xác suất unigram của từ wk.
C(wk) : là số lần xuất hiện của thực từ wk trong văn bản.
Nuni : tổng số các thực từ (các unigram) trong văn bản.

2.3.1.3. Phép đo đồng xuất hiện theo Dice theo tiêu đề [12]: Phương pháp này chính
là tính độ đồng xuất hiện của các thực từ trong câu với câu tiêu đề thông qua phép đo do
Dice đề xuất, giá trị của câu được tính theo công thức sau:

SimDice(S, T ) = 2
|S
⋂
T |

|S|+ |T |
với:
S = {s1, s2, s3, ..., sN} và T = {t1, t2, t3, ..., tM}
|S| = N : là số thực từ (hoặc âm tiết) trong câu
|T | =M : là số thực từ (hoặc âm tiết) trong dòng tiêu đề
|S
⋂
T | : là số thực từ (hoặc âm tiết) đồng xuất hiện trong S và T.

2.3.1.4. Vị trí câu trong đoạn [1, 5, 8, 9, 10]: Trong quá trình khảo sát kho ngữ liệu
tiếng Việt thu thập, chúng tôi nhận thấy câu đầu tiên trong đoạn là quan trọng nhất. Vì vậy
độ quan trọng của câu trong một đoạn (paragraph) được tính theo công thức 1

k
, trong đó k

là câu thứ k trong đoạn văn bản.

2.3.1.5. Độ dài câu [5, 9]: Các nghiên cứu trước đây đều đưa ra quan điểm loại bỏ câu
quá ngắn hoặc quá dài. Đối với tiếng Việt, qua quá trình khảo sát kho ngữ liệu chúng tôi có
sơ đồ phân bố độ dài câu theo thực từ và chuẩn hoá về đoạn [0,1] như sau: Công thức độ
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dài câu được xây dựng như sau:

Flenght(s) =

{
ax2 + bx+ c, 12 > x > 0
α

σ+
√

2Π
exp

(
− (x−µ)2)

2σ2

)
, x > 12

}
Trong đó: a = −0.00529; b = 0.12174; c = 0.3;α = 26.3;µ = 11.5;σ = 10.5

2.3.2. Đề xuất ba phương pháp tổng hợp từ các đặc trưng: Chúng tôi đề xuất 3 phương
pháp tóm tắt văn bản tiếng Việt dựa vào tập đặc trưng nêu trên:

Score(S) = (1 + 1/k)× ScoreAV R(S)× Flength(S) (1)

Score(S) = (1 + 1/k)× ScoreH(S)× Flength(S) (2)

Score(S) = (1 + 1/k)× SimDICE(S)× Flength(S) (3)

Trong 3 phương pháp trên, chúng tôi lựa chọn 2 đặc trưng chung có độ quan trọng cao theo
quan điểm của nhiều chuyên gia là vị trí câu và độ dài câu. Điểm khác nhau của 3 phương
pháp là đặc trưng tần suất từ (TFxISF), chất lượng thông tin (Entropy) và độ đồng xuất hiện
với tiêu đề (Dice). Do vậy, mỗi phương pháp đều có điểm mạnh theo các tiêu chí riêng: (1)
từ xuất hiện nhiều nhất là quan trọng nhất; (2) câu có chứa thông tin cao so với toàn bộ văn
bản là quan trọng nhất; (3) câu có độ tương tự cao với tiêu đề là câu quan trọng nhất.

Theo lý thuyết, nếu một phương pháp tốt và 2 phương pháp kém thì kết quả Voting sẽ cho
kết quả kém. Tuy nhiên, theo phân tích trên thì cả 3 phương pháp trên đều dựa vào các tiêu
chí quan trọng và không mâu thuẫn nhau cho bài toán tóm tắt nên sử dụng kỹ thuật Voting
trong trường hợp này là hợp lý.

2.3.3. Mô hình sử dụng kỹ thuật Voting cho bài toán tóm tắt đơn văn bản tiếng Việt: Mô
hình tiếp cận sử dụng kỹ thuật Voting cho bài toán tóm tắt đơn văn bản được mô tả như sau:

Bước 1: Tiền xử lý văn bản tiếng Việt cho đầu vào: tách câu, tách từ, gán nhãn loại bỏ hư
từ...

Bước 2: Thực hiện tính trọng số câu theo 3 phương pháp (1), (2), (3). Kết quả của mỗi
phương pháp là tập các câu được sắp xếp từ cao xuống thấp theo trọng số (Max-Min như
trong hình 3).

Bước 3: Thực hiện kỹ thuật Voting trên tập các kết quả, kết quả Voting là tập các câu được
sắp xếp lại theo trọng số Voting từ cao xuống thấp làm kết quả đầu ra.

Bước 4: Thực hiện lấy các câu có trọng số Voting từ cao xuống thấp theo tỉ lệ tóm tắt,
xuất nguyên các câu đã rút trích theo thứ tự xuất hiện trong văn bản gốc.

Minh hoạ: Tóm tắt văn bản có 6 câu, kết quả của mỗi phương pháp sau khi tính trọng số
và sắp xếp từ cao xuống thấp được mô tả dưới bảng sau: Kết quả sau khi Voting theo tỉ
lệ 50% là: Câu 1, Câu 2, Câu 6
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Hình 3. Mô hình sử dụng kỹ thuật Voting cho bài toán tóm tắt đơn văn bản tiếng Việt.

Bảng 2. Minh hoạ chọn câu tóm tắt bằng kỹ thuật Voting

(1) (2) (3) Voting (Borda)
Câu 2 Câu 1 Câu 1 Câu 1
Câu 1 Câu 2 Câu 2 Câu 2
Câu 6 Câu 6 Câu 3 Câu 6
Câu 3 Câu 3 Câu 6 Câu 3
Câu 5 Câu 5 Câu 4 Câu 5
Câu 4 Câu 4 Câu 5 Câu 4

3. Thử nghiệm, đánh giá

3.1. Thử nghiệm

3.1.1. Thu thập kho ngữ liệu: Chúng tôi thu thập kho ngữ liệu tin tức với 10 chủ đề khác
nhau, gồm hơn 20.000 file văn bản tin tức, với trên 400.000 câu đã được tách từ, gán nhãn.
Mô tả bằng bảng sau:

3.1.2. Cấu trúc kho ngữ liệu:

• Thư mục: mỗi thư mục chứa một chủ đề, trong đó chứa các tệp văn bản.
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Bảng 3. Kho ngữ liệu Báo Hà tĩnh điện tử (http://www.baohatinh.vn)

Chủ đề Chính trị Kinh tế Văn hoá Xã hội Thể thao Quốc phòng an ninh

Số bài 1.580 1.145 1.096 2.725 1.515 1.933

Bảng 4. Kho ngữ liệu Báo Vnexpress (http://www.vnexpress.net)

Chủ đề Đời sống Thế giới Kinh doanh Pháp luật Khoa học

Số bài 2.596 1.143 6.406 1.658 1.538

• Tệp văn bản:

– Tên tệp được cấu trúc theo chuẩn sau: XXNNNNNN.txt.xml,
– Tệp văn bản:

Trong đó, LL: Mã hoá tên chủ đề (Ví dụ: CT là chính trị, XH là xã hội).
NNNNNN: số thứ tự của văn bản sắp xếp theo thời gian (Ví dụ: 001234 là văn bản
thứ 1234 trong chủ đề).

• Nội dung tệp văn bản được cấu trúc theo chuẩn XML, đã được tách câu và tách từ và
gán nhãn từ loại (mục đích để loại bỏ hư từ)

Cấu trúc tệp văn bản theo chuẩn XML được minh hoạ như trong bảng 5:

3.1.3. Thử nghiệm: Chúng tôi tiến hành thử nghiệm 3 phương pháp tóm tắt đơn văn bản
theo các công thức (1) (2) (3). Kết quả thu được của 3 phương pháp làm đầu vào cho phương
pháp mới sử dụng kỹ thuật Voting.

3.2. Đánh giá

Do chưa có kho ngữ liệu mẫu tóm tắt văn bản tiếng Việt do con người xây dựng, cho nên
chưa áp dụng hiệu quả các phương pháp đánh giá như Fscore, ROUGE[11]. Chúng tôi đưa
ra phương pháp đánh giá kết quả tóm tắt dựa vào phương pháp đo độ đồng xuất hiện (Dice)
giữa văn bản do hệ thống tóm tắt và con người (thông tin trong cặp thẻ <SUM_HUMAN>
</SUM_HUMAN> trong bảng 5) cũng được xem là một sự đánh giá hợp lý.

SimDice(TH, TM) = 2
|TH

⋂
TM |

|TH|+ |TM |
với:
TH = {th1, th2, th3, ..., thN} và TM = {tm1, tm2, tm3, ..., tmM}
|TH| = N : là số thực từ (hoặc âm tiết) trong tóm tắt con người
|TM | =M : là số thực từ (hoặc âm tiết) trong tóm tắt của hệ thống
|TH

⋂
TM | : là số thực từ (hoặc âm tiết) đồng xuất hiện trong TH và TM.

Thử nghiệm kỹ thuật Voting, cho kết quả nổi trội trên các phương pháp đơn lẻ. Kết quả đánh
giá theo độ đo DICE trên kho ngữ liệu mẫu thu thập được mô tả trong bảng 6:
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Bảng 5. Minh hoạ cấu trúc XML của tệp ngữ liệu Báo Hà Tĩnh

<DOC>
<TITLE>Kỷ_niệm/V 50/M năm/M ngày/N mở/V đường/N Trường_Sơn/Np ./CH </TITLE>
<INFO>http://baohatinh.vn/news/chinh-tri/ky-niem-50-nam-ngay-mo-duong-truong-son/7/24/2009

4:09:00 PM - Nguồn ảnh : Xuân_Hải - ( Chủ_tịch Hội CCB xã Trường_Sơn , Đức_Thọ ).
</INFO>
<SUM_HUMAN> Đường/N Trường_Sơn/Np -/CH đường_mòn/N Hồ_Chí_Minh/Np ,/CH con/Nc

đường/N huyền_thoại/N đã/R không/R ít/A sách_báo/N phim_ảnh/N giới_thiệu/V con/Nc đường/N
huyền_thoại/N này/P ./CH Tuy_nhiên/C ,/CH tuyến_đường/N giao_liên/N chuyển/V quân/N từ/E Bắc/Np
vào/V Nam/Np phải/V vượt/V qua/V nhiều/A con/Nc sông/N lớn/A ./CH Để/E bộ_đội/N vượt/V sông/N
an_toàn/A ,/CH tránh/V tổn_thất/N do/E không_quân/N Mỹ/Np đánh_phá/V là/V yêu_cầu/N cao/A nhất/R
của/E nhiệm_vụ/N ./CH Bến/N đò/N Chợ/N Thượng/Np ,/CH một/M trong/E những/L trọng_điểm/N của/E
bộ_đội/N qua/E sông/N đã/R nói/V lên/R điều/N đó/P ./CH

</SUM_HUMAN>
<BODY>

<PARA ID="1">
<SENTENCE ID="1">Bến_đò/N Chợ_Thượng/Np qua/V sông/N La/Np đã/R có/V từ/E xa_xưa/A

,/CH thuộc/V xã/N Trường_Sơn/Np (/CH Đức_Thọ/Np )/CH thường_ngày/A chở/V khách/N qua/V sông/N
nối/V đôi/M bờ/N giao_lưu/V buôn_bán/V làm_ăn/V ./CH

</SENTENCE>
<SENTENCE ID="2">Chiến_tranh_phá_hoại/N nổ/V ra/R ,/CH đò/N Chợ_Thượng/Np được/V

gánh/N thêm/V nhiệm_vụ/N chở/V bộ_đội/N qua/V sông/N vào/V Nam/Np chiến_đấu/V ./CH
</SENTENCE>
<SENTENCE ID="3">Trách_nhiệm/N này/P được/V giao/V cho/E Đảng_bộ/N và/Cc nhân_dân/N

xã/N Trường_Sơn/Np suốt/A từ/E năm/N 1965/M đến/E khi/N Tổ_quốc/N thống_nhất/V ./CH
</SENTENCE>

</PARA>
<PARA ID="2">

<SENTENCE ID="1">. . . </SENTENCE>
<SENTENCE ID="2">. . . </SENTENCE>
. . .

</PARA>
. . .

</BODY>
<DOC>

4. Kết luận

Kỹ thuật Voting trong tóm tắt văn bản tiếng Việt được trình bày ở trên là mới và tỏ rõ ưu
thế của mình. Qua thử nghiệm và đánh giá, tiếp cận tóm tắt văn bản theo các phương pháp
cạnh tranh khác nhau sẽ cho các kết quả không hoàn toàn giống nhau. Sau khi sử dụng kỹ
thuật Voting, kết quả thu được là sự lựa chọn tốt nhất trong số các phương pháp đã đưa ra.
Kết quả nghiên cứu này có giá trị thực tiễn và ứng dụng rất cao, có thể phát triển thành một
sản phẩm phần mềm ứng dụng hữu ích
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Bảng 6. Bảng kết quả đánh giá

Phương pháp Phương pháp (1) Phương pháp (2) Phướng pháp (3) Phương pháp Voting

Tỉ lệ 50% 16% 17% 14% 18%

Tỉ lệ 40% 19% 20% 17% 21%

Tỉ lệ 30% 21% 20% 22% 23%

Tỉ lệ 20% 32% 28% 31% 33%

Tỉ lệ 10% 35% 31% 42% 43%
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