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MỞ  ĐẦU 

1. Lý do chọn luận văn 

Trong những năm gần ñây, công nghệ thông tin phát triển mạnh 

mẽ và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực ñời 

sống, kinh tế xã hội ñã làm lượng dữ liệu ñược thu thập và lưu trữ ở 

các hệ thống thông tin tăng lên một cách nhanh chóng. Trước tình 

hình ñó, việc khai thác và chọn lọc những dữ liệu có ích từ lượng dữ 

liệu khổng lồ ñó là việc cần thiết, ñóng vai trò quyết ñịnh thành công 

trong mọi hoạt ñộng. Các dữ liệu chắt lọc ñó sẽ giúp cải thiện hoạt 

ñộng trong hiện tại hay ñưa ra những dự ñoán giúp việc ñưa ra quyết 

ñịnh trong tương lai sẽ chính xác hơn. 

Với những lý do ñó, nhu cầu phát triển các kỹ thuật thu thập, lưu 

trữ, phân tích dữ liệu, … ñược ñặt ra và nó ñòi hỏi phải ñược xử lý 

thông minh và hiệu quả hơn. Từ ñó ñã làm phát triển kỹ thuật mới và 

với kỹ thuật này cho phép ta khai thác ñược tri thức hữu dụng từ cơ 

sỡ dữ liệu lớn ñược gọi là các kỹ thuật khai phá dữ liệu (Data Mining 

- DM). Các kỹ thuật khai phá dữ liệu ñược ứng dụng trong nhiều lĩnh 

vực như: kinh tế, tài chính, y tế, giáo dục… 

Trong việc ứng dụng khai phá dữ liệu vào nhiều lĩnh vực khác 

nhau của ñời sống, khai phá dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục ñang dần 

có ñược sự quan tâm ñúng mức. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng 

giáo dục là nhân tố quyết ñịnh sự phát triển của ñất nước về nhiều 

mặt. Mục tiêu phát triển xã hội một cách bền vững ñang ñặt ra cho 

giáo dục những yêu cầu mới. Giáo dục ñào tạo có nhiệm vụ ñịnh 

hướng và hoạch ñịnh chính sách cho ñối tượng chính của giáo dục là 

thế hệ trẻ, là lực lượng kế thừa của việc xây dựng, bảo vệ và phát 

triển ñất nước trong tương lai một cách ñúng ñắn và kịp thời. Chính 
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vì vậy, việc ñịnh hướng và xây dựng chính sách trong giáo dục ñào 

tạo cần phải ñược hỗ trợ bởi các công cụ khoa học ñể tránh những sai 

lầm ñáng tiếc. Trong số những công cụ ñó, khai phá dữ liệu là một 

công cụ hữu ích và có tính khoa học cao, giúp các nhà quản lý giáo 

dục có ñược những tri thức quý giá phục vụ cho công tác quản lý và 

sinh viên cũng có thể sử dụng những kết quả hữu ích từ quá trình 

chắt lọc dữ liệu trong khai phá dữ liệu. 

Ngày nay, các trường ñại học và cao ñẳng ña số ñã chuyển sang 

ñào tạo theo học chế tín chỉ. Việc tư vấn học tập, chủ yếu liên quan 

ñến lựa chọn lộ trình học phù hợp nhằm ñạt ñược kết quả học tập cao 

nhất cho mỗi sinh viên ñược ñặc biệt quan tâm. Đó cũng là khó khăn 

chung không chỉ của mỗi sinh viên, mà còn của các bên tham gia tư 

vấn, từ các tổ chức quản lý trong trường ñại học cho ñến các cán bộ 

ñược phân công chuyên trách như giảng viên chủ nhiệm. Các giảng 

viên chuyên trách không thể tiếp cận toàn bộ dữ liệu về ñiểm của 

sinh viên. Ngay cả với các cấp quản lý, bằng cảm tính hoặc suy luận 

thủ công từ khối dữ liệu khổng lồ ñể ñưa ra những tư vấn tốt trong 

việc chọn lộ trình học cho mỗi sinh viên không phải là khả thi. 

Trước thực tế ñó và ñược sự ñồng ý của TS. Nguyễn Trần Quốc 

Vinh, tôi chọn luận văn “ Ứng dụng khai phá dữ liệu ñể tư vấn học 

tập tại Trường Cao ñẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam”. Luận văn 

thực hiện việc khai phá dữ liệu từ thông tin tuyển sinh ñầu vào kết 

hợp với lộ trình học nhằm ñể dự ñoán kết quả học tập của sinh viên. 

Dựa vào kết quả dự ñoán ñó, hệ thống – kết quả chính của luận văn, 

sẽ giúp sinh viên lựa chọn cho mình một lộ trình học phù hợp với 

ñiều kiện và năng lực của bản thân ñể ñạt ñược kết quả tối ưu. 
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2. Mục ñích của luận văn 

- Nghiên cứu phương pháp khai phá tìm luật kết hợp và cây 

quyết ñịnh dựa trên dữ liệu giáo dục. 

- Ứng dụng thực hiện nghiên cứu ñể xây dựng mô hình khai phá 

dữ liệu dựa vào thông tin tuyển sinh ñầu vào và kết quả học tập ñã 

thu thập ñược của sinh viên trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật 

Quảng Nam. Từ ñó, triển khai xây dựng hệ thống ứng dụng từ mô 

hình ñã ñược xây dựng nhằm dự ñoán kết quả học tập của sinh viên 

qua việc kết hợp giữa thông tin tuyển sinh ñầu vào và lộ trình học, từ 

ñó giúp cho sinh viên có thể chọn lựa ñược một lộ trình học ñạt kết 

quả tối ưu nhất phù hợp với ñiều kiện và năng lực của mình. Bên 

cạnh ñó, hệ thống cho phép hiển thị các mô hình khai phá dữ liệu ñã 

xây dựng nhằm hỗ trợ cho người dùng cuối. Hệ thống không chỉ hỗ 

trợ cho sinh viên mà còn hỗ trợ cho phòng ñào tạo, các khoa chuyên 

ngành, các giáo viên chủ nhiệm có thể tư vấn cho sinh viên. 

- Tạo tiền ñề ñể phát triển các ứng dụng khác. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn 

+ Kỹ thuật khai phá dữ liệu. 

+ Dữ liệu ñào tạo. 

+ Hệ thống tư vấn 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Các kỹ thuật phân lớp: cây quyết ñịnh (Deccision tree – 

DT) và luật kết hợp (Association rules – AR). 

+ Công cụ hỗ trợ khai phá Business Intelligence 

Development Studio (BIDS)  2008 R2 và các mô-ñun hỗ trợ. 

+ Dữ liệu thực tại trường Cao ñẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng 

Nam gồm: Kết quả học tập và thông tin cá nhân của  khoảng 2000 
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sinh viên với các ngành học như sau: Kế toán, Quản trị, Quản lý ñất 

ñai, Nuôi trồng thủy sản, Lâm nghiệp. 

+ Xây dựng ứng dụng dự ñoán kết quả học tập ñể tư vấn ñào 

tạo tại trường Cao ñẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

1. Nghiên cứu lý thuyết về khai phá dữ liệu, cụ thể là kỹ thuật 

luật kết hợp và cây quyết ñịnh. 

2. Xác ñịnh bài toán cụ thể là xây dựng công cụ liệt kê tất cả các 

lộ trình học cho mỗi ngành học và gắn lộ trình học với mỗi sinh viên, 

chuẩn bị nguồn dữ liệu ñể xây dựng chương trình. 

3. Xây dựng mô hình dự báo kết quả học tập của sinh viên theo 

các kỹ thuật khác nhau như cây quyết ñịnh, luật kết hợp, Ứng dụng 

công cụ Business Intelligence Development Studio ñể xây dựng và 

kiểm tra các mô hình. 

4. Đánh giá kết quả dự báo của các mô hình ñó và lựa chọn mô 

hình tốt nhất ñể thực hiện dự báo. 

5. Nghiên cứu các thư viện liên quan và Data Mining Extension 

(DMX) ñể Xây dựng chương trình ứng dụng mô hình ñược lựa chọn 

ñể dự báo kết quả học tập của sinh viên dựa vào các thông tin ñầu 

vào, từ ñó thực hiện tư vấn cho sinh viên trong việc lựa chọn lộ trình 

học nhằm ñạt kết quả học tập cao nhất.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

- Trường Cao ñẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam ñang thực 

hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy và học rất 

tốt. Việc xây dựng ứng dụng dự ñoán kết quả học tập sẽ hỗ trợ cho 

sinh viên trong việc lựa chọn  phương pháp học và môn học (nếu 

trường học theo hình thức tín chỉ) ñể ñạt kết quả tốt trong các học kỳ 

kế tiếp. 

- 6 -  

 

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập, ñọc hiểu, phân 

tích thông tin, dữ liệu từ các tài liệu, giáo trình, sách liên quan ñến 

khai phá dữ liệu.  

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Tiến hành nghiên cứu các 

kỹ thuật cho phép phân lớp trong khai phá dữ liệu, ứng dụng các kỹ 

thuật ñó ñể xây dựng mô hình dự ñoán kết quả học tập của sinh viên 

dựa vào các thông tin ñầu vào. Đề tài tiến hành so sánh kết quả của 

các kỹ thuật ñể lựa chọn kỹ thuật cho kết quả chính xác nhất. Từ ñó, 

xây dựng chương trình dự báo kết quả học tập cho mỗi sinh viên ñể 

tư vấn cho sinh viên chọn lộ trình học phù hợp nhất ñể ñạt ñược kết 

quả học tập cao nhất. Việc xây dựng mô hình ñược tiến hành theo các 

bước:  

- Làm sạch và tích hợp dữ liệu 

- Lựa chọn dữ liệu và chuyển ñổi dữ liệu 

- Khai thác dữ liệu 

- Đánh giá mô hình 

- Sự trực quan hóa 

Dữ liệu ñầu vào cho các kỹ thuật phân lớp có thể là sẵn có như 

các thông tin cá nhân (khu vực, giới tính, dân tộc, ñiểm ưu tiên…), 

ñiểm tuyển sinh, chuyên ngành ñào tạo và cũng có thể là lộ trình học 

là kết quả thực hiện của một công cụ là một phần của kết quả của ñề 

tài. 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu ngôn ngữ lập 

trình, hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (CSDL); Xây dựng ứng dụng. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn gồm ba chương: 
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Chương 1: Nghiên cứu tổng quan, chương này giới thiệu tổng 

quan về quá trình khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu, giới 

thiệu thuật toán xây dựng mô hình khai phá dữ liệu. Giới thiệu công 

cụ xây dựng mô hình khai phá dữ liệu và các công cụ phát triển hệ 

thống. 

Chương 2: Nghiên cứu xây dựng ứng dụng, trong chương này 

các nội dung ñề cập ñến ñó là: Mô tả ứng dụng, xây dựng bài toán 

liệt kê lộ trình học cho từng ngành học, phân tích thiết kế hệ thống, 

trình bày các bước thu thập, xử lý dữ liệu. 

Chương 3: Phát triển và Demo ứng dụng, chương này trình bày 

giao diện hiển thị hai mô hình khai phá dữ liệu ñã ñược xây dựng và 

ñồng thời chương trình có thể thực hiện chức năng dự ñoán kết quả 

học tập của sinh viên kết hợp giữa thông tin tuyển sinh ñầu vào và lộ 

trình học, từ ñó sinh viên có thể chọn cho mình một lộ trình học phù 

hợp với ñiều kiện và năng lực ñể ñạt kết quả ñầu ra tốt nhất. 

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

1.1.   Khai phá dữ liệu 

1.1.1. Khái niệm 

Khai phá dữ liệu ñược dùng ñể mô tả quá trình phát hiện ra tri 

thức trong CSDL. Quá trình này kết xuất ra các tri thức tiềm ẩn từ dữ 

liệu giúp cho việc dự báo trong kinh doanh, các hoạt ñộng sản xuất, 

... Khai phá dữ liệu làm giảm chi phí về thời gian so với phương pháp 

truyền thống trước kia (ví dụ như phương pháp thống kê). 

1.1.2. Mô hình khai phá dữ liệu tổng quát 

1.1.3. Ứng dụng của khai phá dữ liệu  

1.2.  Dự báo dựa vào khai phá dữ liệu 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Các phương pháp dự báo 
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1.3.  Luật kết hợp và cây quyết ñịnh trong khai phá dữ liệu 

1.3.1. Cây quyết ñịnh (Decision Trees) 

1.3.1.1  Giới thiệu  

1.3.1.2  Hoạt ñộng của thuật toán 

1.3.1.3.Dữ liệu ñược yêu cầu cho việc xây dựng mô hình cây quyết 

ñịnh 

1.3.1.4  Những tham số ñược hỗ trợ trong thuật toán cây quyết ñịnh 

1.3.1.5. Xây dựng cây quyết ñịnh sử dụng thuật toán C4.5 

Thuật toán C4.5 ñược phát triển và công bố bởi Quinlan vào năm 

1996. Thuật toán C4.5 là một thuật toán ñược cải tiến từ thuật toán 

ID3 với việc cho phép xử lý trên tập dữ liệu có các thuộc tính số 

(numeric attributes) và làm việc ñược với tập dữ liệu bị thiếu và bị 

nhiễu.  

Mã giả thuật toán C4.5: 

Ví dụ minh họa cho thuật toán C4.5 

Để minh hoạ, tác giả xin trích dữ liệu của 10 sinh viên từ dữ liệu 

sẽ ñược sử dụng ñể nghiên cứu. 

 
Để giải quyết bài toán dự ñoán kết quả học tập, người ta ñưa ra 

mô hình cây quyết ñịnh:  

Theo cây quyết ñịnh trên, các luật (Series of Rules) ñược sinh ra 

từ cây quyết ñịnh dùng ñể dự ñoán như sau: 
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Rule 1: Nếu Điểm thi ñầu vào<=10 thì sinh viên sẽ xếp loại học 

lực Trung bình. 

Rule 2: Nếu 16<Điểm thi ñầu vào<=18 thì sinh viên sẽ xếp loại 

học lực Giỏi. 

Rule 3: Nếu Điểm thi ñầu vào>18 thì sinh viên sẽ xếp loại học 

lực Xuất sắc. 

Rule 4: Nếu 10<Điểm thi ñầu vào<=16 và Mã ngành là Lâm 

nghiệp thì sinh viên sẽ xếp loại học lực Khá. 

Rule 5: Nếu 10<Điểm thi ñầu vào<=16; Mã ngành là Kế toán và 

Mã lộ trình là 46 thì sinh viên sẽ xếp loại học lực Trung bình. 

Rule 6: Nếu 10<Điểm thi ñầu vào<=16; Mã ngành là Kế toán và 

Mã lộ trình là 47 thì sinh viên sẽ xếp loại học lực Khá. 
 

BIẾN PHỤ THUỘC: KETQUA 

 

Từ các luật trên, dự ñoán kết quả học tập cho các sinh viên sau:  
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Dựa vào các luật ñược sinh ra từ cây quyết ñịnh trên, có thể cho 

biết ñược: 

+ Sinh viên 1 với Điểm thi ñầu vào là 19 ñiểm thì sẽ xếp 

loại học lực Xuất sắc (Rule 3). 

+ Sinh viên 2 với Điểm thi ñầu vào là 15; Mã ngành là Kế 

toán và Mã lộ trình là 47 thì sẽ xếp loại học lực Khá (Rule 6). 

1.3.1.6. Ưu ñiểm của cây quyết ñịnh 

1.3.2  Luật kết hợp (Association Rules) 

1.3.2.1.Giới thiệu thuật toán 

Thuật toán luật kết hợp của Microsoft là một sự thực hiện ñơn 

giản của thuật toán Apriori nổi tiếng, một công cụ rất hữu ích cho 

việc phân tích giỏ thị trường. 

1.3.2.2. Hoạt ñộng của thuật toán 

1.3.2.3  Dữ liệu ñược yêu cầu cho việc xây dựng mô hình luật kết hợp 

1.3.2.4  Những tham số hỗ trợ trong thuật toán luật kết hợp 

1.3.2.5  Xây dựng mô hình luật kết hợp sử dụng thuật toán Apriori 

Ví dụ minh họa cho thuật toán Apriori 

Để minh hoạ thuật toán Apriori, ta sử dụng dữ liệu bao gồm các 

thuộc tính tương tự như bộ dữ liệu sẽ ñược dung ñể nghiên cứu. 

 
Với min_sup=50%; min_conf=70% 

Quét tập dữ liệu D 
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Với min_sup=50%; min_conf=70% 

 

 
Vì support và confidence thỏa mãn 2 tham số min_sup = 50% và 

min_conf = 70%, nên ta có luật kết hợp sau: 

 R1: DIEMTHI=16; MANGANH=KT  -> KETQUA=K 

Luật kết hợp R1có ñộ tin cậy là 100%, ñiều này có nghĩa là : 

100% sinh viên với thông tin ñầu vào DIEMTHI=16 và 

MANGANH=KT thì sẽ xếp loại học lực Khá. 

1.4. Khai phá dữ liệu với Microsoft SQL Server 2008 R2  

1.4.1. Microsoft SQL server 2008 Analysis Services 

1.4.1.1. Giới thiệu  
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1.4.1.2. Môi trường phát triển ứng dụng 

1.4.1.3.Các thuật toán khai phá dữ liệu trong Microsoft SQL Server 

2008 R2 

1.4.2. ADOMD.NET 

1.4.3.Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn mô hình (DMX) 

1.5.  Một số nghiên cứu về khai phá dữ liệu trong giáo dục 

Khi tri thức ñã ñược khái phá không chỉ người khai phá có thể sử 

dụng mà cả người sở hữu (sinh viên) cũng có thể dùng. Vì vậy, ứng 

dụng của khai phá dữ liệu trong hệ thống giáo dục có thể hướng ñến 

các tác nhân khác nhau với các góc nhìn ñặc trưng: 

Hướng ñến sinh viên: Đề xuất kinh nghiệm học tập, tư vấn tuyển 

sinh…. 

      Hướng ñến giáo viên:  Đề xuất những phương pháp dạy thích hợp 

như phân lớp các sinh viên thành các nhóm tùy theo mức học, tìm ra 

các mẫu thường và bất thường của lộ trình học tập của sinh viên, tìm 

ra các lỗi thường mắc, tìm ra các hoạt ñộng hiệu quả ñể giáo viên có 

thể cải thiện, tổ chức lại nội dung giảng dạy ñể ñạt hiệu quả tốt hơn. 

      Hướng ñến  nhà quản lý: Với những kết quả học tập mỗi năm ñều 

có nhiều lí do dẫn ñến. Vì vậy, cần ñưa ra  tập luât từ ñó tư vấn. Có 

thể có những lí do tốt và không tốt như sau: sinh viên không chuyên 

cần, xếp lớp, thời khóa biểu không hợp lý, … 

 
Hình 1.4. Qui trình ứng dụng khai phá dữ liệu trong hệ thống giáo dục 

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 
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2.1. Mô tả ứng dụng 

2.1.1. Giới thiệu về Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng 

Nam 

2.1.2. Yêu cầu ñối với hệ thống 

2.1.2.1. Xác ñịnh yêu cầu 

     Cho một kho dữ liệu lưu giữ các thông tin về kết quả học tập 

của sinh viên ñã tốt nghiệp. Hệ thống thực hiện chức năng: tìm ra 

những quy luật dựa trên những mô hình ñã ñược xây dựng ñể dự 

ñoán kết quả học tập cuối khóa cho sinh viên. Bên cạnh ñó từ dữ liệu 

ñã thu thập cần liệt kê lộ trình học cho từng sinh viên và từ ñó suy ra 

lộ trình học cho từng ngành. Với thuộc tính lộ trình học ñã ñược liệt 

kê sẽ hỗ trợ cho kết quả dự ñoán tốt hơn. 

2.1.2.2. Phạm vi bài toán 

Dữ liệu bài toán là dữ liệu về thông tin tuyển sinh ñầu vào và kết 

quả học tập của sinh viên trường  Cao ñẳng Kinh tế Kỹ thuật  Quảng 

Nam. 

2.1.2.3. Yêu cầu hệ thống 

Dữ liệu ñược tổ chức trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL 

Server 2008 R2. 

Công cụ khai phá dữ liệu Business Intelligence Development 

Studio, sử dụng bộ công cụ Analysis Services tích hợp cùng 

Microsoft SQL Server 2008 R2. 

Công cụ lập trình sử dụng Microsoft Visual Studio 2010. 

2.1 . Phân tích yêu cầu hệ thống 

2.2.1.  Liệt kê lộ trình học của từng sinh viên       

2.2.1.1. Giới thiệu bài toán 

 Kết quả học tập cuối khóa của sinh viên không chỉ phụ thuộc 

vào những thông tin tuyển sinh ñầu vào mà còn phụ thuộc một phần 
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không nhỏ vào ngành học và lộ trình mà sinh viên chọn học. Chính vì 

vậy, thuộc tính lộ trình học là một thuộc tính ñầu vào không thể thiếu 

khi xây dựng mô hình dự ñoán kết quả học tập cho sinh viên. 

 Với dữ liệu gần 2000 sinh viên thu thập ñược cùng với 

những ngành học và môn học tương ứng cho từng học kì cụ thể của 

mỗi sinh viên. Luận văn thực hiện ñược nhiệm vụ liệt kê ra lộ trình 

học cho mỗi sinh viên, từ ñó suy ra tất cả lộ trình học cho từng 

ngành. Trên cơ sở ñó, có thể dự ñoán ñược kết quả học tập cho từng 

lộ trình học theo từng ngành cụ thể mà sinh viên chọn học.  

2.2.1.2. Công cụ thực hiện  

2.2.1.3. Kết quả 

Bảng 2.1. Lộ trình học của mỗi sinh viên (Bảng LoTrinhHoc) 

 
Bảng 2.2. Bảng Nganh_LoTrinh 

 

2.2.2. Dự ñoán kết quả học tập 

2.2.2.1. Giới thiệu bài toán 

Việc chọn cho mình một ngôi trường ở giảng ñường ñại học là 

một ñiều hết sức quan trọng. Các thí sinh luôn băn khoăn và rất muốn 

tìm kiếm các thông tin bổ ích về các trường ñại học, cao ñẳng trong 

cả nước mà mình muốn theo học. Nhu cầu thông tin ñể các thí sinh 

tham khảo thật sự cần thiết nhằm ñảm bảo phù hợp với năng lực, sở 

thích, ñiều kiện kinh tế gia ñình, ñiều kiện khoảng cách ñịa lý,... ñây 

là một nhu cầu rất thiết thực.  
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Chính vì vậy, tôi quyết ñịnh ñưa ra giải pháp xây dựng mô hình 

khai phá dữ liệu dựa trên một lượng dữ liệu từ các hồ sơ tuyển sinh 

hằng năm và kết quả học tập ñã ñược thu thập của sinh viên trường 

Cao ñẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam nhằm dự ñoán kết quả học 

tập cuối khóa của sinh viên. Từ việc phát triển mô hình khai phá dữ 

liệu ñã xây dựng, hệ thống cũng giúp cho sinh viên chọn ñược lộ 

trình học tối ưu nhất tương ứng với ngành học ñã chọn. 

2.2.2.2. Phân tích quy luật và lựa chọn giải pháp cho bài toán 

Từ những dữ liệu ñã ñược thu thập và lưu trữ ñể áp dụng cho bài 

toán dự ñoán kết quả học tập mà tôi ñang xây dựng, thì cần phải tìm 

kiếm những thông tin gì? những thông tin ñó giúp ích gì cho việc dự 

ñoán? 

Từ góc ñộ xây dựng mô hình dự ñoán và nhu cầu thực tế của 

trường Cao ñẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam. Hệ thống cần phải 

ñáp ứng các câu hỏi ñược tạo ra một cách tự ñộng và giải quyết ñược 

các thắc mắc của từng thí sinh, phụ huynh và những người quan tâm. 

Câu hỏi thường ñược ñặt ra ñơn thuần như sau: Với những thông tin 

ñầu vào như: Dân tộc, ñiểm thi ñầu vào, khu vực, ...và với ngành học 

cụ thể thì tôi nên chọn lộ trình học nào phù hợp ñể ñạt ñược kết quả 

học tập tối ưu. 

Các câu trả lời chính xác và ñáp ứng ñược nguyện vọng cần 

thông tin của các thí sinh cũng như giúp cho các nhà quản lý ñào tạo 

của trường những cái nhìn và ñánh giá chính xác, ñòi hỏi ta phải xây 

dựng việc phân tích dựa trên dữ liệu có sẵn sẽ lấy ñược những thông 

tin gì và có dự ñoán ñược vấn ñề gì xảy ra không? Đó chính là mục 

ñích của việc khai phá dữ liệu từ những dữ liệu thu thập ñược mà tôi 

muốn thực hiện trong luận văn này. 
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Việc ñưa ra những quyết ñịnh sẽ ñược xác ñịnh từ những dữ liệu 

ñầu vào mà những người sử dụng ñã nhập vào. Hệ thống sẽ xem xét 

dựa trên mô hình ñã ñược xây dựng ñể ñưa ra những dự ñoán chính 

xác. Như vậy, yêu cầu ñặt ra ở ñây là mô hình ñược phát sinh từ ñâu. 

Đó chính là quá trình khai phá dữ liệu ñể tìm ra tri thức phục vụ nhu 

cầu và mục ñích luận văn. 

2.2.2.3. Mô hình bài toán 

Hình 2.2. Mô hình bài toán ứng dụng dự ñoán kết quả học tập 

2.3   Thiết kế hệ thống 

2.3.1. Danh sách các actor 

2.3.2. Sơ ñồ use case 

2.3.3. Đặc tả use case  

2.3.4. Biểu ñồ tuần tự 

2.3.5. Biểu ñồ hoạt ñộng 

         
Hình 2.9. Mô hình bài toán ứng dụng dự ñoán kết quả học tập 

2.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

2.4.1. Nguồn dữ liệu 
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2.4.1.1. Thu thập dữ liệu 

2.4.1.2. Đánh giá chất lượng dữ liệu 

2.4.1.3. Xử lý dữ liệu 

2.4.1.4. Nạp dữ liệu 

2.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu trong SQL Server 

2.4.2.1. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 

 

Hình 2.10. Sơ ñồ CSDL quan hệ 

2.4.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 

CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 

3.1.  Qui trình xây dựng mô hình khai phá dữ liệu 

3.1.1. Mô tả dữ liệu 

 Dữ liệu ñược dùng ñể xây dựng mô hình là Data source gần 

2000 sinh viên của trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, 

gồm 12 thuộc tính: 

Bảng 3.1. Dữ liệu xây dựng mô hình khai phá dữ liệu 

 
       Với mục ñích xây dựng mô hình cây quyết ñịnh và luật kết hợp 

nhằm dự ñoán kết quả học tập cuối khóa của sinh viên. 
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3.1.2. Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình 

Dữ liệu nguồn (Data Source) ñược chia thành 2 tập dữ liệu dùng 

ñể huấn luyện mô hình (Training Data) và kiểm tra mô hình (Testing 

data). 

+ Data source ban ñầu gần 2000 sinh viên 

+ Training Data: 70% 

+ Testing Data: 30% 

3.1.3. Xây dựng mô hình 

Tạo DataSource 

Tạo DataSource View       
Tạo mô hình khai phá dữ liệu 

 

 Hình 3.1. Các thuộc tính ñầu vào 

      Sau ñó, chọn Suggest ñể xem những cột nào có thể là những cột 

input  

 

Hình 3.2.  Kết quả tính entropy  

Dựa vào kết quả tính entropy trên, ta thấy ñiểm số Score của 4 

thuộc tính: DIEMTHI, MALOTRINH, KHOITHI, MANGANH cao 

hơn so với những thuộc tính còn lại, tức là những thuộc tính này có 

tác ñộng mạnh ñến thuộc tính dự ñoán (kết quả học tập). Các thuộc 

tính còn lại có mức ñộ ảnh hưởng ñến mô hình là không ñáng kể. 
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Chính vì vậy, ñể tăng hiệu quả của quá trình huấn luyện mô hình, có 

thể loại bỏ các thuộc tính này và chỉ chọn 4 thuộc tính có score cao 

làm thuộc tính input ñể xây dựng các mô hình dự ñoán kết quả học 

tập. 

      Sau ñó, chọn kiểu dữ liệu và kiểu nội dung cho mỗi thuộc tính.  

+ Discrete:  Đối với những thuộc tính có giá trị rời rạc. 

+ Continuous: Đối với những thuộc tính có giá trị liên 

tục. 

+ Discretized: Đối với những thuộc tính ñược rời rạc 

hóa. 
       Hoặc: chọn Detect ñể thuật toán tự ñộng chọn lựa kiểu tốt nhất 

cho mỗi thuộc tính. 

Tab Mining Models,  

      Hai mô hình tương ứng với hai thuật toán cho trường hợp chọn 

tất cả các thuộc tính ñầu vào: phái, dân tộc, khu vực, huyện, ñiểm thi, 

khối thi, ngành và lộ trình học. 

      Hai mô hình tương ứng với hai thuật toán cho trường hợp chọn 

tất cả các thuộc tính ñầu vào không bao gồm lộ trình học. 

        Hai mô hình cho thuật toán Decision với trường hợp chỉ chọn 

các thuộc tính ñầu vào ñiểm thi, khối thi, ngành và lộ trình học, bao 

gồm và không bao gồm lộ trình học. 

 
Hình 3.4. Các mô hình ñược xây dựng 

Sau ñó, kích phải vào Project và chọn Deploy. 

- 20 -  

 

Kết quả như sau 

Từ nhiều thuộc tính ñầu vào như ban ñầu, ñể kiểm tra mức ñộ 

ảnh hưởng giữa thuộc tính input và thuộc tính dự ñoán, luận văn thực 

hiện việc xây dựng mô hình bao gồm tất cả các thuộc tính ñầu vào 

sẵn có và xây dựng mô hình ñã bỏ ñi tất cả những thuộc tính ít ảnh 

hưởng nhất ñến thuộc tính dự ñoán (tức là ngoài 4 thuộc tính có ñiểm 

số score cao nhất như trên). Qua kết quả thu ñược từ việc xây dựng 

những mô hình như trên, ta thấy có hay không có việc loại bỏ những 

thuộc tính không quan trọng từ việc xây dựng mô hình khác nhau thì 

mức ñộ tác ñộng của các thuộc tính ñầu vào với thuộc tính dự ñoán 

vẫn sẽ không thay ñổi.  

 
Hình 3.7. Mô hình Dependency Network 

3.1.4. Kiểm ñịnh mô hình 
Lift Chart 

 

Hình 3.8. Biểu ñồ Lift Chart (có chọn giá trị dự ñoán) 

Với trường hợp không chọn giá trị dự ñoán, dùng biểu ñồ Lift 

Chart ñể kiểm tra ñộ chính xác của mỗi mô hình. Kết quả cho thấy: 
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Hình 3.9. Biểu ñồ Lift Chart (không chọn giá trị dự ñoán) 

Kết quả thống kê tỷ lệ dự báo của 6 mô hình như sau: 

STT Tên mô hình Tỷ lệ dự ñoán 

1 Luật kết hợp 62,54% 

2 Cây quyết ñịnh 96,22% 

3 Cây quyết ñịnh (không chọn Lotrinh) 95,88% 

4 Luật kết hợp (Không chọn Lotrinh) 83,34% 

5 Cây quyết ñịnh (chọn 4 thuộc tính quan trong) 97,23% 

6 
Cây quyết ñịnh (chọn thuộc tính quan trong loại bỏ 

Lotrinh) 

95,83% 

- Nếu kết hợp với lộ trình học, việc dự ñoán kết quả học tập của 

sinh viên sẽ chính xác hơn. 

- Mô hình cây quyết ñịnh cho tỉ lệ dự báo ñúng cao nhất – 

97,23%, trong khi ñó mô hình luật kết hợp cho tỉ lệ dự báo ñúng thấp 

nhất – 83,34%. 

- Việc ñưa các thuộc tính: dân tộc, khu vực, ưu tiên, phái, mã 

huyện vào mô hình không có ý nghĩa. Thuật toán cây quyết ñịnh loại 

bỏ các thuộc tính này hoàn toàn và cho kết quả hoàn toàn trùng với 

kết quả trong trường hợp mô hình không bao gồm các thuộc tính này. 

3.1.5. Sử dụng mô hình ñể dự ñoán 

Tab Mining Model Prediction 
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Sau khi thực hiện huấn luyện mô hình và chọn mô hình phù hợp 

với yêu cầu bài toán (mô hình sử dụng thuật toán cây quyết ñịnh với 

tỷ lệ dự ñoán cao nhất), ta sẽ dùng mô hình này ñể dự ñoán kết quả 

học tập cho sinh viên. Quá trình ñó ñược thực hiện như sau: 

Thông tin về sinh viên cần dự ñoán kết quả học tập cuối khóa 

ñược lưu vào bảng Dudoanketqua. Lúc này bảng DuDoanKetQua sẽ 

có cột kết quả còn ñể trống vì hệ thống chưa thực hiện quá trình dự 

ñoán: 
Bảng 3.2. Thuộc tính ñầu vào lưu vào bảng DuDoanKetQua (Bảng 

DuDoanKetQua) 

 
 

 Hệ thống sẽ chuyển tiếp dữ liệu vừa lưu ñến BI và BI sẽ tự ñộng 

thực hiện truy vấn thông qua mô hình do người quản trị chọn sử 

dụng. Dưới ñây là ví dụ truy vấn cho trường hợp mô hình Decision 

tree với ñầy ñủ các thuộc tính ñầu vào. 

Code sinh ra từ quá trình truy v ấn: 

     Sau khi thực hiện truy vấn, dữ liệu dự ñoán ñược sinh ra và ñược 

hệ thống lưu vào cột kết quả trong bảng DuDoanKetQua. Và từ ñây 

hệ thống sẽ lấy kết quả trong bảng DuDoanKetQua cùng cột kết quả 

mới ñược lưu vào ñể xuất ra màn hình cho người dùng. 

Result 

 Sau khi thực hiện truy vấn, dữ liệu sẽ lưu vào bảng 

DuDoanKetQua  
Bảng 3.3. Kết quả sau khi truy vấn  

3.2  Kết quả thử nghiệm 
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3.2.1. Mô tả hệ thống  

Hệ thống: 

Mô hình: 

Hiển thị các mô hình khai phá dữ liệu ñã xây dựng. 

Dự ñoán kết quả: 

Cho phép người dùng nhập vào những thông tin cần thiết cho 

việc dự ñoán, sau ñó hệ thống thực hiện chức năng dự ñoán và trả về 

kết quả học tập cho người dùng. 

3.2.2. Demo hệ thống 

3.2.2.1. Giao diện chính của chương trình 

 

Hình 3.10. Giao diện chính của chương trình 

3.2.2.2. Cửa sổ ñăng nhập 

3.2.2.3. Cửa sổ ñăng ký 

3.2.2.4. Menu mô hình 

3.2.2.5. Giao diện dự ñoán kết quả học tập 

3.3  Bảo trì mô hình 

KẾT LUẬN 

Đánh giá kết quả luận văn 

Về lý thuyết, luận văn ñã trình bày ñược cơ sở lý thuyết liên quan 

ñến hai  thuật toán cây quyết ñịnh, luật kết hợp. Nghiên cứu quy trình 

triển khai ứng dụng khai phá dữ liệu. Ngoài ra, luận văn cũng tìm 

hiểu các vấn ñề cơ bản về công cụ Microsoft SQL Server 2008 R2 

Analysis Services và các công cụ liên quan.  
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Đối với bài toán dự ñoán kết quả học tập cuối khóa của sinh viên, 

luận văn ñã ñề xuất xây dựng sáu mô hình dự ñoán dựa trên thuật 

toán cây quyết ñịnh, luật kết hợp, từ ñó so sánh sáu mô hình với nhau 

ñể chọn ra mô hình tối ưu. Với dữ liệu huấn luyện ban ñầu, mô hình 

cho phép phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến kết quả học tập của 

sinh viên, mức ñộ tác ñộng của từng yếu tố ñầu vào, ngoài ra còn truy 

vấn ñược lộ trình học thông qua dữ liệu ban ñầu, từ ñó dự ñoán ñược 

kết quả học tập cuối khóa của sinh viên qua việc kết hợp thông tin 

ñầu vào và lộ trình học. Bên cạnh ñó, luận văn còn xây dựng ñược 

chương trình demo hiển thị mô hình cây quyết ñịnh, luật kết hợp ñã 

xây dựng ñến người dùng cuối.  

Với việc triển khai hệ thống thử nghiệm cho thấy khả năng ứng 

dụng kết quả này trong việc dự ñoán kết quả học tập của sinh viên. 

Hệ thống giúp cho sinh viên lựa chọn cho mình một lộ trình học phù 

hợp với ñiều kiện và năng lực của bản thân ñể ñạt ñược kết quả học 

tập tối ưu.  

Nhìn chung, luận văn ñã cơ bản hoàn thành các mục tiêu ñề ra. 

Để ñưa mô hình dự ñoán vào ứng dụng một cách hiệu quả hơn thì cần 

tiếp tục ñầu tư thu thập dữ liệu sinh viên nhiều hơn nữa. Triển khai 

dự ñoán, kiểm chứng thực tế và ñánh giá kết quả một cách thường 

xuyên. Bản thân nhận thấy ñây là hướng tiếp cận ñúng ñắn và có tính 

thực tiễn cao.  

Hạn chế 

Do khó khăn trong việc tiếp cận và xử lý dữ liệu nên hệ thống 

cho ra kết quả chưa thật sự chính xác.  

Hướng phát triển 

Hướng phát triển của luận văn có thể nghiên cứu thêm một số mô 

hình mới ñể áp dụng vào bài toán khai phá dữ liệu giáo dục như:  
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+ Sử dụng cây quyết ñịnh (Decision Tree) ñể dự ñoán kết 

quả học tập của sinh viên ở một học kì bất kì dựa trên thông tin tuyển 

sinh ñầu vào và kết quả học tập của học kì trước ñó. Chẳng hạn: sử 

dụng các thông tin tuyển sinh ñầu vào và kết quả học tập của học kì 1 

ñể dự ñoán xem kết quả học kì 2 sinh viên ñạt loại gì (xuất sắc, giỏi, 

khá, trung bình…) 

+ Sử dụng luật kết hợp (Association Rule) ñể tìm ra các luật 

liên quan giữa các môn học mà sinh viên ñã học tốt hoặc chưa ñạt. Ví 

dụ: Nếu SV học môn CSDL trong học kỳ 1 ñạt kết quả khá thì sẽ học 

môn PTHT trong học kỳ 2 sẽ ñạt kết quả tốt, hoặc nếu SV học môn 

CSDL trong học kỳ 1 chưa ñạt thì sẽ học môn PTHT trong học kỳ 2 

sẽ chưa ñạt… 

Nghiên cứu thêm một số thuật toán ñể áp dụng vào bài toán khai 

phá dữ liệu. 

Mở rộng bài toán cho việc dự ñoán trên nhiều thuộc tính khác 

nhau ngoài kết quả học tập cuối khóa của sinh viên. 

Nâng cao khả năng hỗ trợ của ứng dụng cùng với việc dự ñoán 

kết quả học tập không chỉ cho sinh viên mà còn hỗ trợ cho giáo viên 

chủ nhiệm, các khoa chuyên ngành, phòng ñào tạo và những ai quan 

tâm. 

+ Đối với giáo viên chủ nhiệm: hỗ trợ cho giáo viên chủ 

nhiệm có thể tư vấn cho sinh viên trong việc chọn một lộ trình học 

phù hợp. 

+ Đối với các khoa chuyên ngành và phòng ñào tạo: hỗ trợ 

trong việc ñánh giá chất lượng cho từng lộ trình học nhằm nâng cao, 

cải thiện hơn nữa trong việc xây dựng các lộ trình học ñể phù hợp với 

mọi ñiều kiện và năng lực của sinh viên.  

 


