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MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

- Sự ph át triển nhanh chóng của các ứng dụng công nghệ 

thông tin và Internet vào nhiều lĩnh vực đời sống xã hội , quản lý kinh 

tế, khoa học kỹ thuật … đã tạo ra nhiều cơ sở dữ liệu khổng lồ . Các 

cơ sở dữ liệu này không phải khi  nào cũng bất biến theo thời gian mà 

cùng với sự phát triển trên , các cơ sở dữ liệu cũng không ngừng thay 

đổi để đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người . Quá trình tiến hóa 

của lĩnh vực cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nên việc khai phá dữ liệu 

(Data Mining) được coi là giai đoạn tiến hóa mới của công nghệ 

CSDL, việc thu thập và lưu trữ các kho chứa dữ liệu khổng lồ được 

liệt kê ở ngoài mục đích khai phá dữ liệu, nhằm phát hiện các tri thức 

mới giúp ích cho hoạt động của con người trong tập hợp dữ liệu. 

Chẳng hạn, từ một giải pháp phân cụm trong khai phá dữ liệu Web 

(Web Mining), có thể phát triển thành một thành phần của máy tìm 

kiếm (Search Engine) để khi một trang Web mới được tải về, máy 

tìm kiếm sẽ tự động nó vào một cụm  trang Web đã được xác định; 

việc phân cụm sẽ tạo ra thuận lợi cho việc tìm kiếm về sau cho người 

dùng. Chính vì lý do này mà tôi nghiên cứu và chọn đề tài: “Phương 

pháp phân cụm dữ liệu Web và xây dựng ứng dụng trong máy tìm 

kiếm”  là điều cấp thiết hiện nay, dưới sự hướng dẫn của thầy PGS-

TS. Lê Văn Sơn. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu là nắm được một số phương pháp phân cụm dữ liệu 

Web từ đó xây dựng dữ liệu tìm kiếm nhanh thông qua các địa chỉ từ 

khóa cần tìm. Để thực hiện mục đích ý tưởng đề ra cần nghiên cứu 

và tiến hành triển khai các nội dung như sau: 
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- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các khai phá dữ liệu Web 

trong việc tìm kiếm. 

- Thu thập, phân loại các phân cụm Web từ thuật toán cổ điển 

đến hiện tại. 

- Tìm hiểu các thuật toán phân cụm hiện có. 

- Xây dựng được chất lượng của các kết quả tìm kiếm sẽ tốt 

hơn trong việc phân cụm văn bản trên Web. 

- Xử lý từng mẫu thông tin ngay khi lấy được từ Web có kết 

quả tức thời ứng với tại mỗi thời điểm. 

- Tạo các liên kết với các trang Web tìm kiếm qua URL. 

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Từ những yêu cầu của đề tài ta xác định được đối tượng và 

phạm vi nghiên cứu như sau: 

* Đối tượng nghiên cứu:  

- Xây dựng khai phá dữ liệu số, phân loại theo dạng văn bản. 

- Cấu trúc đối tượng là CSDL quan hệ, khai phá dữ liệu Text 

tự do. 

* Phạm vi nghiên cứu: 

- Áp dụng phương pháp phân cụm trong việc tìm kiếm nhanh 

các  trang Web  theo chủ đề từ khóa cần tìm. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Thu thập và phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến 

đề tài. 

- Xem xét, lựa chọn phương pháp để giải quyết vấn đề. 

- Triển khai xây dựng chương trình ứng dụng. 

- Kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá kết quả. 

5. Bố cục của đề tài 

Luận văn được trình bày bao gồm các phần chính như sau: 
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+ Phần mở đầu 

+ Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu Web. 

+ Chương 2: Một số phương pháp phân cụm dữ liệu. 

+ Chương 3: Xây dựng phương pháp tìm kiếm và kết quả thực 

nghiệm. 

+ Phần kết luận. 

6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

Máy tìm kiếm (Search Engine) đã phát triển khá hoàn thiện 

vào cuối thế kỷ 20 ở các nước phát triển. Ở Việt Nam, nghiên cứu và 

ứng dụng máy tìm kiếm đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. 

Trong luận văn này tài liệu nghiên cứu và tham khảo của nhiều tác 

giả thường tìm hiểu sâu vào các công nghệ quan trọng của máy tìm 

kiếm: phương pháp phân cụm dữ liệu,  bộ lập chỉ mục (indexing), bộ 

tìm kiếm (searching), bộ xếp hạng (ranking). Đồng thời nghiên cứu 

kiến trúc các hệ thống URL sẵn có phục vụ mục đích xây dựng một 

hệ tìm kiếm cho trang Web. Áp dụng những thành tựu của khoa học 

máy tính để hoàn thiện cỗ máy tìm kiếm là một công việc quan trọng 

. Bởi tìm kiếm những thứ tốt nhất phục vụ cho công việc và cuộc 

sống là một nhu cầu rất cần thiết của mỗi người. 

Mỗi ngành cụ thể lại có các phương pháp và công cụ tìm kiếm  

đặc thù khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng là cho ra kết quả tìm 

kiếm tốt nhất. Trong quá trình hoàn thành luận văn, tôi đã tìm hiểu 

và sử dụng các nguồn tài liệu rất có giá trị sau đây:  

Các tài liệu về phương pháp phân cụm dữ liệu; Hoàng Văn 

Dũng, “Khai phá dữ liệu Web bằng kỹ thuật phân cụm”, luận văn 

thạc sĩ, Trường ĐHSP Hà Nội, 2007; Hà Quang Thụy, “Khai phá dữ 

liệu Web”, Bài giảng, Trường Đại học công nghệ, ĐHQGHN,2008; 

Ho Tu Bao, Knowledge Discovery and Data Mining, 2000.  
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Các tài liệu về phân cụm và áp dụng bộ máy tìm kiếm; Hà 

Quang Thụy, “Giáo trình khai phá dữ liệu Web”, Nhà xuất bản giáo 

dục Việt nam, 2009; Lizhen Liu, Junjie Chen, Hantao Song, The 

research of Web Mining, IEEE, 2002; các nguồn dữ liệu hiện có hiện 

nay bing.com .v.v. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

1.1. KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

1.1.1. Tại sao cần phải khai phá dữ liệu (datamining) 

1.1.2. Các bƣớc của quá trình phát hiện tri thức 

1.1.3. Các hƣớng tiếp cận và các kỹ thuật trong KPDL 

1.1.4. Các loại dữ liệu có thể khai phá 

1.1.5. Các ứng dụng của khai phá dữ liệu (KPDL) 

a. Các ứng của khai phá dữ liệu (KPDL) 

b. Những vấn đề chú trọng trong khai phá dữ liệu 

1.2. KỸ THUẬT PHÂN CỤM TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

1.2.1. Tổng quan về kỹ thuật phân cụm 

1.2.2. Phân cụm là gì 

1.2.3. Một số ứng dụng của phân cụm dữ liệu 

1.2.4. Các yêu cầu đối với kỹ thuật phân cụm 

1.2.5. Các kiểu dữ liệu và độ đo tƣơng tự 

a. Các kiểu dữ liệu dựa trên kích thước miền 

b. Khái niệm độ đo tương tự, phi tương tự và khoảng cách 

1.3. KHAI PHÁ WEB 

1.3.1. Giới thiệu về khai phá web và nhu cầu khai thác 

thông tin 

1.3.2. Đặc điểm của dữ liệu Web 

1.3.3. Các hƣớng tiếp cận khai phá dữ liệu Web 

1.3.4. Các kiểu dữ liệu Web 

a. Sơ đồ dữ liệu Web 

b. Dữ liệu văn bản 

1.3.5. Một số xử lý văn bản trong khai phá dữ liệu Web 

a. Xử lý dữ liệu văn bản 

b. Loại bỏ từ dừng 
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Trong ngôn ngữ tự nhiên thông thường các từ thường biểu 

diễn về cấu trúc câu chứ không biểu đạt nội dung của nó. Do đó các 

từ như giới từ, từ nối … thường xuất hiện nhiều lần mà không liên 

quan gì về chủ đề hoặc nội dung văn bản nên ta phải loại bỏ đi để 

giảm số chiều của vector biểu diễn văn bản, những từ như vậy được 

gọi là những từ dừng. 

c. Chọn từ gốc (Word stemming)  

Trong tiếng anh hay trong nhiều ngôn ngữ khác, nhiều từ có 

chung một nguồn gốc, hoặc là biến sang từ gốc nào đó. Chẳng hạn, 

các từ “computer”, “computers”, “computing” đều có chung một 

nguồn gốc là “comput”. Ý tưởng chọn từ gốc để biểu diễn các từ 

trong văn bản thông qua từ gốc. 

d. Kết hợp các từ có chung nguồn gốc 

Hầu hết trong các ngôn ngữ đều có rất nhiều từ có chung 

nguồn gốc với nhau, chúng mang ý nghĩa tương tự nhau. Để giảm 

bởt số chiều trong biểu diễn văn bản, ta sẽ kết hợp các từ có cùng gốc 

thành một từ. 

Ví dụ: Trong tiếng Anh các từ user, users, used, using có cùng 

từ gốc và sẽ được quy về là use; các từ engineering, engineered, 

engineer có cùng từ gốc sẽ được quy về là engineer. Ví dụ xử lý từ 

gốc trong tiếng Anh:  

- Nếu một từ kết thúc bằng “ing” thì xóa “ing”, ngoại trừ 

trường hợp sau khi xóa còn lại một ký tự hoặc còn lại “th”.  

- Nếu một từ kết thúc bằng “ies” nhưng không phải là “eies” 

hoặc “aies” thì thay thế “ies” bằng “y”.....  

- Nếu một từ kết thúc bằng “es” thì bỏ “s”. 

- Nếu một từ kết thúc bằng "s" và đứng trước nó là một phụ 

âm khác “s” thì xóa “s”.  
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rt.ft  K       

- Nếu một từ kết thúc bằng “ed”, nếu trước nó là một phụ âm 

thì xóa “ed” ngoại trừ sau khi xóa từ chỉ còn lại một ký tự, nếu đứng 

trước là nguyên âm “i” thì đổi “ied” thành “y”.   

e. Đinh luật Zipf  

Để mô tả định luật Zipf, ta gọi tổng số tần số xuất hiện của từ t 

trong tài liệu D là ft. Sau đó sắp xếp tất cả các từ trong tập hợp theo 

chiều giảm dần của tần số xuất hiện f  và gọi thứ hạng của mỗi từ t là 

rt.  

Định luật Zipf được phát biểu dưới dạng công thức như sau:             

                        (với K là một hằng số).   

 

Trong tiếng Anh, người ta thấy rằng hằng số: 

 

         ( N  là số từ trong văn bản bản) 

 

Ta có thể viết lại định luật Zipf như sau:  

         

 

                         

Giả sử từ ti  được sắp xếp ở vị trí thấp nhất với tần số xuất hiện 

là b nào đấy và từ tj cũng được sắp ở vị trí thấp kế tiếp với một tần số 

xuất hiện là b+1. Ta có thể thu được thứ hạng xấp xỉ của các từ này 

là: 

 

                       (1.9) 

Ta bắc đầu trừ 2 biểu thức này cho nhau ta xấp xỉ đối với các 

từ riêng biệt có tần số xuất hiện là b.  

 

 

K  N/10                           

rt   K/ ft 

rti  K/b và rtj   K/(b+1) 

rti- rtj   K/b-K/(b+1) = K/b(b+1) 
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Ta xấp xỉ giá trị của từ trong tập hợp có thứ hạng cao nhất. 

Một cách tổng quát, một từ chỉ xuất hiện một lần trong tập hợp, ta có  

          

 

 

Xét phân bố của các từ duy nhất xuất hiện b lần trong tập hợp, 

chia 2 vế cho nhau ta được K/b. Do đó, định luật Zipf cho ta thấy sự 

phân bố đáng chú ý của các tự riêng biệt trong 1 tập hợp được hình 

thành bởi các từ xuất hiện ít nhất trong tập hợp.  

Một câu hỏi thường đặt ra là: Tần số có phải là yếu tố quan 

trọng trong văn bản hay không? Xét ví dụ trong [1][26] như sau: 

 

Hình 1.1.   Lược đồ thống kê tần số của từ theo định luật Zipf 

1.3.6. Các phƣơng pháp biểu diễn dữ liệu văn bản 

a. Phương pháp Booble 

Cho một tập gồm m văn bản, D={d1, d2, ..., dm}. Tập từ vựng 

được biểu diễn dưới dạng một vector gồm n thuật ngữ T={t1, 

t2,...,tn}. Gọi W={wij} là ma trận trọng số, wij là giá trị trọng số của 

thuật ngữ ti  trong tài liệu dj. 

rmax=K.  
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1   nếu ti  dj 

  Wij=            0 nếu ti  dj 

 

b. Phương pháp dựa trên tần số 

*Phương pháp dựa trên tần số xuất hiện các từ khóa (TF-Term 

Frequency) 

Trong phương pháp dựa trên tần số xuất hiện từ khóa (TF-

Term Frequency) giá trị của các từ được tính dựa vào số lần xuất 

hiện của nó trong tài liệu, gọi tfij là số lần xuất hiện của từ ti trong tài 

liệu dj, khi đó wij  có thể được tính theo một trong các công thức sau:

  

  -    Wij = tfij    

  -    Wij = 1+log(tfij) (1.13) 

  -    Wij = ijtf  

* Phương pháp dựa trên nghịch đảo tần số văn bản (IDF- inverse 

document Frequency) 

 Gọi dfi là trọng số văn bản có chứa từ khóa ti trong tập m văn 

bản đang xét, thì giá trị trọng số từ Wij được tính bởi công thức: 

)log()log(log i

i

ij dfm
df

m
W  

* Phƣơng pháp kết hợp TF-IDF  

 Phương pháp này là tổng hợp hai phương pháp TF và IDF, 

giá trị của ma trận trọng số được tính như sau: 

  Wij   =               )log()]log(1[
i

ij
df

m
tf          nếu tfij  1 

  0          nếu tfij = 0 
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1.3.7. Thu gọn đặc trƣng biểu diễn 

Theo Dunja Mladenic bài toán lựa chọn (thu gọn) đặc trưng là 

từ một tập F các tập con F*, tập con của F có lực lượng 
F

2  phần tử 

nói trên, một số phương pháp tìm kiếm tập con F* điển hình là: 

 - Lựa chọn “tiến”: Xuất phát từ tập con rỗng, bổ sung dần 

các đặc trưng tốt nhất vào. 
 

- Loại bỏ “lùi”: Xuất phát từ tập F, loại dần các đặc trưng 

kém giá trị ra. 

 - Lựa chọn “tiến bậc thang”: Xuất phát từ tập con rỗng, trong 

mỗi bước dùng chiến thuật tham lam bổ sung và loại bỏ đặc trưng. 

 - Loại bỏ “lùi bậc thang”: Xuất phát từ tập F, trong mỗi bước 

dùng chiến thuật tham lam bổ sung và loại bỏ đặc trưng. 

 

 

 

 

 



 11 

CHƢƠNG 2 

MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN CỤM DỮ LIỆU 

2.1. PHÂN CỤM PHÂN HOẠCH 

2.1.1. Thuật toán k-means 

Tham số đầu vào của thuật toán là số cụm k, tập CSDL gồm n 

phần tử và tham số đầu ra của thuật toán là các trọng tâm của các 

cụm dữ liệu. Độ đo khoảng cách D giữa các đối tượng dữ liệu thường 

được sử dụng dụng là khoảng cách Euclide 

Thuật toán k-means là sinh ra k cụm dữ liệu {C1, C2,…, Ck } từ 

một tập dữ liệu ban đầu gồm n đối tượng trong không gian d chiều  

Xi =(xi1, xi2, …,xid) ( ni ,1 ), sao cho hàm tiêu chuẩn:  

)(2

1

mxDE i

k

i

Cix  đạt giá trị tối thiểu.          

2.1.2. Thuật toán Pam 

PAM bắt đầu bằng cách lựa chọn k đối tượng medoid bất kỳ. 

Sau mỗi bước thực hiện, PAM cố gắng hoán chuyển giữa đối tượng 

medoid Om và một đối tượng Op không phải là medoid, miễn là sự 

hoán chuyển này là Cjmp nhằm cải tiến chất lượng của phân cụm, quá 

trình này kết thúc khi chất lượng phân cụm không thay đổi. 

+ Nếu Oj hiện thời thuộc về cụm có đại diện là Om, nhưng Oj 

ít tương tự với Om,2 so với Op (d(Oj,Op)< d(Oj,Om,2)). Lúc này giá 

trị Cjmp được xác định như sau: Cjmp=(Oj,Op)- d(Oj, Om). Cjmp ở 

đây có thể là âm hoặc dương. 

+ Giả sử Oj hiện thời không thuộc về cụm có đối tượng đại 

diện là Om mà thuộc về cụm có đại diện là Om,2. Mặt khác, giả sử 

Oj tương tự với Om,2 hơn so với Op, khi đó, nếu Om được thay thế 

bởi Op thì Oj vẫn sẽ ở lại trong cụm có đại diện là Om,2. Do đó: 

Cjmp = 0. 
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+ Giả sử lúc này Oj hiện thời thuộc về cụm có đại diện là Om 

và Oj tương tự với Om,2 hơn Op (d(Oj, Op) d(Oj, Om,2)). Vì vậy, 

giá trị hoán chuyển Cjmp được xác định như sau: Cjmp = d(Oj, 

Om,2) – d(Oj, Om). Giá trị Cjmp là không âm. 

+ Nếu trường hợp Oj hiện thời thuộc về cụm có đại diện là 

Om,2 nhưng Oj ít tương tự tới Om,2 hơn so với Op. Do đó, giá trị 

hoán chuyển Cjmp được xác định là: Cjmp= (Oj,Op)- d(Oj, Om,2). 

Cjmp ở đây luôn âm. 

2.1.3. Thuật toán CLARA 

2.1.4. Thuật toán CLARANS 

2.2. THUẬT TOÁN PHÂN CỤM TRÊN MẬT ĐỘ 

2.2.1. Thuật toán phân cụm DBSCAN 

2.2.2. Thuật toán phân cụm Optics 

-  Mô tả cấu trúc phân dữ liệu cụm dựa trên mật độ của dữ 

liệu, nó chứa thông tin tương ứng với phân cụm dựa trên mật độ từ 

một dãy các tham số được thiết lập và tạo thứ tự của các đối tượng 

trong CSDL, đồng thời lưu trữ khoảng cách lõi và khoảng cách liên 

lạc phù hợp của mỗi đối tượng. 

- Phân cụm  OPTICS xác định các làng giềng phù hợp mật độ 

thông tin tương đương với phân cụm dựa trên mật độ với dãy các 

tham số đầu vào. 

2.2.3. Thuật toán phân cụm DENCLUDE 

- Mật độ toàn cục của không gian dữ liệu được mô hình phân 

tích như là tổng tất cả các hàm ảnh hưởng của các đối tượng. 

- Các cụm có thể xác định chính xác bởi việc xác định mật độ 

cao (density attractors), trong đó mật độ cao là các điểm cực đại hàm 

mật độ toàn cục. 

2.3. THUẬT TOÁN PHÂN CẤP 

2.3.1. Thuật toán CURE 
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- Chọn ngẫu nhiên từ một tập dữ liệu ban đầu  

- Phân hoạch mẫu này thành nhiều nhóm dữ liệu có kích thước 

bằng nhau. 

- Phân cụm các điểm của mỗi nhóm và loại bỏ các phần tử 

ngoại lai sau đó đánh dấu dữ liệu với các nhãn tương ứng. 

2.3.2. Thuật toán BIRCH 

- Duyệt tấc cả các đối tượng trong CSDL gồm n đối tượng, 

ngưỡng T và xây dựng cây CF khởi tạo. 

- Nếu cây CF hiện thời không đủ bộ nhớ thì tiến hành xây 

dựng một cây CF nhỏ hơn bằng cách điều khiển bởi tham số T. 

- Thực hiện phân cụm: các nút lá của cây CF lưu giữ các đại 

lượng thông kê của các cụm con.. 

- phân phối lại các dữ liệu trung tâm cho các cụm nhằm để gán 

cho các nhãn dữ liệu khởi tạo và loại bỏ các đối tượng ngoại lai. 

2.3.3. Thuật toán ANGNES 

- Thuật toán này  bắt đầu ở ngoài với mỗi đối tượng dữ liệu 

trong các cụm riêng lẻ, các cụm được hòa nhập theo một số loại của 

cơ sở luật, cho đến khi chỉ có một cụm ở đỉnh của phân cấp, hoặc 

gặp điều kiện dừng. Hình dạng này của phân cụm phân cấp cũng liên 

quan đến tiếp cận Bottom-up bắt đầu ở dưới với các nút lá trong mỗi 

cụm riêng lẻ và duyệt lên trên phân cấp tới nút gốc, nơi tìm thấy cụm 

đơn cuối cùng với tất cả các đối tượng dữ liệu được chứa trong cụm 

đó. 

2.3.4. Thuật toán Chameleon 

- Thuật toán này dựa trên tiếp cận đồ thị k-láng giềng gần nhất 

- Chameleon chỉ ra sự tương đồng giữa mỗi cặp các cụm Ci và 

Cj  theo liên kết nối tương đối RI(Ci,Cj) và độ chặt tương đối 

RC(Ci,Cj) của chúng. Liên kết nối tương đối RI(Ci,Cj) giữa hai cụm 
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Ci và Cj được định nghĩa như liên kết nối tuyệt đối giữa Ci và Cj đã 

tiêu chuẩn hóa đối với liên kết nối nội tại của hai cụm Ci và Cj. Đó là  

;

2

1
),(

,

ji

ji

CC

CC

ji

ECEC

EC
CCRI

    

Với 
ji CCEC ,

 là cạnh cắt (edge-cut) của cụm chứa cả Ci và Cj  để 

cụm này được rơi vào trong Ci và Cj , tương tự như vậy 
iCEC (hay 

CjEC ) là kích thước của Min-cut bisector ( tức là tổng số của các 

cạnh mà chia đồ thị thành hai phần thô bằng nhau). 

Độ chặt tương đối giữa một cặp các cụm Ci và Cj là 

),( ji CCRI được định nghĩa như là độ chặt tuyệt đối giữa Ci và Cj 

được tiêu chuẩn hóa đối với liên kết nối nội tại của hai cụm Ci và Cj. 

Đó là: 

;

**

),(
,

CjCi EC

ji

i
EC

ji

i

CjCiEC

ji

S
CC

C
S

CC

C

S
CCRC

              

Với CjCiECS , là trọng số trung bình của các cạnh kết nối các đỉnh 

trong Ci tới các đỉnh  Cj và 
CiECS (hay 

CjECS ) là trọng số trung bình 

của các cạnh thuộc về Min-cut bisector của cụm Ci và Cj. 

2.4. PHƢƠNG PHÁP PHÂN CỤM DỰA TRÊN LƢỚI 

2.4.1. Thuật toán STING 

- Xác định các tầng, mỗi tầng này tính toán khoảng tin cậy của 

xác xuất Cell này liên quan tới truy vấn. 

- Tính khoảng tin cậy của tính toán trên, gán nhãn cho có hoặc 

không liên quan  

- Nếu lớp này là lớp cuối cùng thì đăc tả truy vấn; nếu không 

thì duyệt xuống dưới cấu trúc cây phân cấp một mức 
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- Nếu đặc tả truy vấn, tìm thấy miền có cell liên quan trả lại 

miền phù hợp với yêu cầu của truy vấn và dừng ; nếu không truy lục 

lại dữ liệu vào trong các Cells liên quan và thực hiện xử lý  trả lại kết 

quả phù hợp và dừng. 

2.4.2. Thuật toán WaveCluster 

- Dữ liệu vào là các vectơ đặc trưng của các đối tượng dữ liệu 

đa chiều. 

- Lượng tử hóa không gian đặc trưng, sau đó phân các ĐT vào 

các unit; sau đó áp dụng biến đổi wavelet trong không gian đặc 

trưng; 

- Tìm các thành phần đã kết nối các cụm  

- Gán các nhãn vào các Unit 

- Làm các bảng tra cứu và ánh xạ các đối tượng vào các cụm; 

2.4.3. Thuật toán Clique 

- Phân hoạch tập dữ liệu thành các hình hộp chữ nhật và tìm 

các hình hộp chữ nhật đặc. 

- Xác định không gian con chứa các cụm được sử dụng nguyên 

lý apriori 

- Hợp các hình hộp này tạo thành các cụm dữ liệu 

- Xác định các cụm: trước hết nó tìm các cell đặc đơn chiều, 

tiếp đến chúng tìm các hình chữ nhật 2 chiều, rồi 3 chiều, v.v. cho 

đến khi hình hộp chữ đặc k chiều tìm thấy. 

2.5. CÁC THUẬT TOÁN PHÂN CỤM DỰA TRÊN MÔ HÌNH 

2.5.1. Thuật toán Cobweb  

- Khởi tạo cây bắt đầu bằng một nút rỗng.  

- Sau khi thêm vào từng nút một và cập nhật lại cây cho phù 

hợp tại mỗi thời điểm.  

- Cập nhật cây bắt đầu từ lá bên phải trong mỗi trường hợp, 

sau đó cấu trúc lại cây.  
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- Quyết định cập nhật dựa trên sự phân hoạch và các hàm tiêu 

chuẩn phân loại. 

2.5.2. Thuật toán EM 

Thuật toán EM dựa trên các tính chất của dữ liệu: Có thể nén, 

có thể sao lưu trong bộ nhớ và có thể hủy bỏ.  
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CHƢƠNG 3 

XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP TÌM KIẾM VÀ KẾT QUẢ 

THỰC NGHIỆM 

3.1. KHAI PHÁ TRONG QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM VÀ DUYỆT 

WEB 

3.2. HOẠT ĐỘNG VÀ TÍNH TOÁN ĐẠI LƢỢNG PAGERANK 

- Các hệ số cần tìm giúp đưa ra kết quả có độ chính xác cao.  

- Liên kết của Web để tính toán độ quan trọng cho từng trang 

Web.  

- Sử dụng liên kết này để xếp hạng kết quả (Ranking) tính toán 

nhanh chóng đại lượng PageRank. 

* Đại lượng pagerank được định nghĩa như sau: 

Giả sử trang A có các trang T1, T2, ...,Tn trỏ tới. Tham số d là 

hệ số hãm có giá trị trong khoảng 0 và 1. Chúng ta thường đặt 

d=0.85. C(A) là số liên kết ra từ trang A. Khi đó Pagerank của A 

được tính như sau : 

PR(A)=(1-d)+d(PR(T1)/C(T1) + ....+PR(Tn)/C(T(n)).  

Ta thấy lập chỉ mục các liên kết giữa các trang Web site và thể 

hiện một liên kết từ A đến B như là xác nhận của B bởi A. Các liên 

kết có những giá trị khác nhau. Nếu A có nhiều liên kết tới nó và C 

có ít các liên kết tới nó thì một liên kết từ A đến B có giá trị hơn một 

liên kết từ C đến B. 
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Hình 3.1.   Mô tả liên kết của các trang Web của thuật toán 

PageRank 

3.3. QUY TRÌNH PHÂN CỤM VÀ TÌM KIẾM TÀI LIỆU 

- Tìm kiếm các trang Web từ các trang Website phải thỏa mãn 

nội dụng truy vấn. 

- Trích chọn thông tin từ các trang Web và lưu trữ nó cùng với 

các URL tương ứng. 

- Dùng thuật toán phân cụm tự động trên các trang Web, sao 

cho các trang trong cụm tương tự nhau về nội dung trang Web.  

 

Hình 3.2. Quy trình phân cụm tìm kiếm trên Web 

  

3.3.1. Tìm kiếm dữ liệu trên Web 

Ta phải tìm tập từ khóa để tìm kiếm và trả về tập gồm toàn văn 

tài liệu, tiêu đề, mô tả tóm tắt, URL, … tương ứng với các trang Web 

đó. 
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3.3.2. Tiền xử lý dữ liệu 

- Về việc xử lý văn bản (ở dạng thô về dạng văn bản) đơn 

giản, thuận tiện, chính xác mà ít ảnh hưởng kết quả sau này:  

+ Xóa các thẻ HTML và các thẻ khác trong quá trình phân 

cụm, trích từ. 

+ Chuyển các ký tự đặc biệt và ký tự hoa sang ký tự thường. 

+ Xóa bỏ các dấu câu, xóa các ký tự trắng dư thừa. 

- Hiện nay có rất nhiều từ xuất hiện với tần số lớn nhưng nó 

không hữu ích cho quá trình phân cụm dữ liệu. Ví dụ: Trong tiếng 

Anh các từ như a, an, the, of, and, to, on, by,... trong tiếng Việt như 

các từ “thì”, “mà”, “là”, “và”, “hoặc”,... Những từ xuất hiện với tần 

số quá lớn cũng sẽ được loại bỏ. 

3.4. QUY TẮC TÌM KIẾM BẰNG MÔ HÌNH VECTOR 

Để tách các từ dựa theo mô hình kết hợp TF-IDF (1.15) các từ 

hoặc câu  bằng cách xây dựng mảng W (trọng số) hai chiều có kích 

thước nm  với n là số số các tài liệu, m là số các thuật ngữ trong từ 

điển (số chiều), hàng thứ j là một vector biểu diễn tài liệu thứ j trong 

cơ sở dữ liệu, cột thứ i là thuật ngữ thứ i trong từ điển. Wij là giá trị 

trọng số của thuật ngữ i đối với tài liệu j lúc này tần số ti xuất hiện 

trong dj  và các số tài liệu chứa ti  ta sẽ tách được các từ, số hóa văn 

bản và biểu diễn tài liệu sau đó đưa vào ánh xạ vector Q(q1,q2, …,qn) 

theo các hệ số của các từ vựng khác nhau. Tức là từ vựng càng có ý 

nghĩa với nội dung cần tìm có hệ số càng lớn. 

- Qi = 0   khi từ vựng đó không thuộc danh sách những từ cần 

tìm. 

- Qi<> 0 khi từ vựng đó thuộc danh sách các từ cần tìm và Qi 

càng lớn thì mức độ liên quan tài liệu càng cao vì tài liệu có chứa các 

từ tìm kiếm có hệ số cao. 
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3.5. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN K-MEANS TRONG PHÂN 

CỤM WEB 

3.5.1. Thuật toán k-means với gán “cứng” 

- Là biểu diễn nội tại cho các đối tượng được phân cụm và 

chính các cụm thông thường dùng phương pháp biểu diễn vector cho 

trang Web. Trong thuật toán này, dùng vector đại diện (thường chọn 

vector trọng tâm của tập các vector phụ thuộc cụm) để thể hiện cho 

cụm, theo đó, cụm thứ i (ký hiệu là Si) với vector đại diện di sẽ được 

mô tả  

 Si = { d S \ sim (d,di)  sim(d,dj) ij }       

 - Trong đó :  sim(u,v) là giá trị hàm khoảng cách giữa hai 

vector u và v. Nếu có yêu cầu về mỗi trang Web chỉ phụ thuộc vào 

cụm, thì trường hợp này khoảng cách giữa vector trang Web tới 

vector đại diện cụm một số cụm như nhau 

3.5.2. Thuật toán k-means với gán “mềm” 

Gán các trang Web cho các cụm dạng mềm của k-mean biểu 

diễn mỗi cụm c sử dụng một vector c  trong không gian. K-means 

mềm là tìm khóa  c  cho mỗi cụm c tối thiểu hóa lỗi lượng tử 

2
min cd c d  với mục đích giảm lỗi là đưa ra các vector trung 

bình và khoản cách các trang Web đến cụm gần nhất. Ta cứ lập việc 

quét các trang Web và với mỗi trang Wed d, tích lũy một c cho 

cụm c gần d nhất :  

 

 

Trong đó :     - c là vector của mổi cụm c   

          -  được gọi là learning rate  
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          -  Các công thức
c

được tính : 
ccc
. 

3.5.3.  Kết quả thực nghiệm tìm kiếm bằng thuật toán k-

mean  

- Dữ liệu lấy từ nguồn các trang Web site thông qua Bing để 

tìm kiếm tự động. 

Từ khóa tìm 

kiếm 

Kết quả tìm kiếm  

Tintuc Báohttp://tintuc.timnhanh.com.vn/the-thao.htm 

Thethao 

The thao http://bongdaso.com/news.aspx 

The thao http://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/ 

The thao http://www.bongda.com.vn/ 

Báo 

Báo http://baolaocai.vn/ 

Báo http://www.baomoi.com/ 

 Báo http://baodanang.vn/ 

Báo http://baodautu.vn/portal/public/vir/trangchu 

Tin http://vietbao.vn/The-thao/ 

 Báo http://www.baomoi.com/Home/TheThao.epi 

 Báo http://baothethao.vn/ 

.v.v. 

 

3.6. CHƢƠNG TRÌNH CHÍNH 

- Kiểm tra mạng và kết nối internet  

- Tiến hành khởi động ta có giao diện chương trình như sau: 

 

 

 

http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/39/bao-httptintuc-timnhanh-com-vnthe-thao-htm.html
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/20/the-thao-httpbongdaso-comnews-aspx.html
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/18/the-thao-httpngoisao-nettin-tucben-le.html
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/17/the-thao-httpwww-bongda-com-vn.html
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/59/bao-httpbaolaocai-vn.html
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/54/bao-httpwww-baomoi-com.html
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/46/bao-httpbaodanang-vn.html
http://baodautu.vn/portal/public/vir/trangchu
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/38/tin-httpvietbao-vnthe-thao.html
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/25/bao-httpwww-baomoi-comhomethethao-epi.html
http://nguyendinhdinh.mov.mn/ct/chi-tiet/30/bao-httpbaothethao-vn.html
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Để thực hiện các quá trình tiếp theo ta lick  nút  trước 

khi thực hiện công việc khác (phải kết nối internet trước khi thực 

hiện). 

- Xuất hiện hộp thoại : tại ô từ khóa nhập từ cần tìm kiếm địa 

chỉ trang Web mong muốn. 

- Tại ô: Liên kết URL ta nhập các địa chỉ trang Web tìm kiếm 

ví dụ như: google.com, yahoo.com, bing.com, .v.v. 

-  Ngoài ra liên kết mở rộng ta có thể có liên kết rất nhiều 

trang web tìm kiếm mà danh sách tự động ULR mà nội các trang đã 

được crawler tải về. 
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KẾT LUẬN 

1.  Kết quả đạt đƣợc 

Về mặt khoa học 

- Luận văn đã tiến hành phân tích, tìm hiểu được phương pháp 

phân cụm dữ liệu Web từ đó xây dựng ứng dụng trong máy tìm 

kiếm.  

- Nắm được các phương pháp phân cụm từ truyền thống và 

phương pháp cải tiến, áp dụng để giải quyết yêu cầu luận văn đã đặt 

ra. 

- Nghiên cứu và vận dụng tìm kiếm các địa chỉ trang Web 

nhanh nhất 

Về mặt thực tiễn 

- Luận văn đã đưa kết quả cài đặt bằng phương pháp k-mean 

và đưa ra kết quả tìm kiếm. 

- Mỗi giải thuật có ưu điểm và nhược điểm riêng và khả năng 

thực hiện trên từng kích thước dữ liệu là khác nhau.  

- Để khai phá dữ liệu có hiệu quả tốt hơn cần chọn thuật toán 

phân cụm tối ưu và đưa ra kết quả tốt nhất đặc biệt là bước tiền xử 

lý, lựa chọn thuộc tính, mô hình được giải quyết tốt. 

2.  Hạn chế  

- Hiện nay có rất nhiều chương trình tìm kiếm rất tốt và nhanh 

- Dùng thuật toán k-mean để phân cụm rồi ứng dụng trong 

việc tìm kiếm không tối ưu 

3.  Hƣớng phát triển 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và cải tiến một số phương pháp 

phân cụm mờ, phân cụm song song. v.v. nhằm nâng cao việc phân 
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cụm, phân lớp ứng dụng trong việc tìm kiếm sẽ đạt kết quả tốt hơn 

trong môi trường Web. 

- Tiếp hành cài đặt và tiếp tục nghiên cứu nhiều kỹ thuật khai 

phá dữ liệu hơn nữa, đặt biệt là triển khai và giải quyết các bài toán 

về phân cụm ứng dụng trong việc tìm kiếm theo tên chủ đề. 

- Áp dụng các kỹ thuật phân cụm vào trong lĩnh vực thương 

mại điện tử, kinh tế, ….   

 

 

 

 

 


