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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong vài thập niên gần đây, cùng với sự thay đổi và phát triển 

không ngừng của ngành công nghệ thông tin, luồng thông tin được 

chuyển tải mau lẹ đến chóng mặt, ước tính cứ khoảng 20 tháng lượng 

thông tin trên thế giới lại tăng gấp đôi. Với sự việc đó dẫn đến sự 

bùng nổ thông tin, làm cho các nhà quản lý rơi vào tình trạng “ngập 

luật thông tin”. Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng, hiện nay 

chúng ta đang sống trong một xã hội “rất giàu về thông tin nhưng 

nghèo về tri thức”. Những người ra quyết định trong các tổ chức tài 

chính, thương mại, khoa học…không muốn bỏ sót bất cứ thông tin 

nào, họ thu thập, lưu trữ tất cả mọi thông tin vì cho rằng trong nó ẩn 

chứa những giá trị nhất định nào đó. 

Trước tình hình đó, giải pháp hiệu quả giúp phân tích khối lượng 

lớn dữ liệu đó là khai phá dữ liệu. Với kỹ thuật khai phá dữ liệu, tác 

giả muốn nghiên cứu ứng dụng trong phân tích số liệu tuyển sinh để 

phát hiện những tri thức về công tác tư vấn tuyển sinh. 

Hiện nay, lĩnh vực giáo dục đang phát triển mạnh mẽ, hệ thống 

trường lớp đang ngày được mở rộng, khả năng cạnh tranh thu hút 

Học sinh - Sinh viên (HSSV) giữa các trường ngày một quyết liệt 

hơn. Vì vậy, công tác tuyển sinh là một trong những vấn đề quan tâm 

hàng đầu của các cơ quan giáo dục, đã có rất nhiều chương trình tư 

vấn tuyển sinh rộng khắp trên tất cả các tỉnh, thành trong cả nước với 

nhiều hình thức phong phú. Tuy nhiên, thực tế thí sinh còn cảm thấy 

thiếu thông tin về các trường, các ngành nghề mà mình quan tâm. 

Với mục đích trên, luận văn đi vào tìm hiểu khai phá dữ liệu và xây 

dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho Trường Cao đẳng nghề 

Cơ điện – Xây dựng & Nông lâm Trung bộ. 
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2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Mục đích của đề tài là tìm hiểu các kỹ thuật khai phá dữ liệu, ứng 

dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trong phân tích số liệu tuyển sinh, 

nhằm phát hiện ra các đặc điểm chung của HSSV trong việc lựa chọn 

Trường - Ngành Nghề học tập, hỗ trợ Ban Tuyển Sinh có những 

nhận định và đề ra những biện pháp phù hợp. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

 Các kỹ thuật khai phá dữ liệu. 

 Một số chương trình, mã nguồn mở ứng dụng khai phá dữ liệu. 

 Áp dụng các thuật toán khai phá dữ liệu trên cơ sở dữ liệu lưu 

trữ. (Hoạt động nghiên cứu được khảo sát trong lĩnh vực công tác tư 

vấn tuyển sinh). 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu và lựa chọn 

phương pháp khai phá dữ liệu thích hợp. 

 Thu thập thống kê số liệu từ nguồn dữ liệu công tác tuyển sinh. 

 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Phân tích thiết kế hệ 

thống, triển khai xây dựng ứng dụng. 

5. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 

Ý nghĩa khoa học: 

 Cung cấp một cách nhìn tổng quan về phát hiện tri thức và khai 

phá dữ liệu. 

 Áp dụng các thuật toán khai phá dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tuyển 

sinh. (Dữ liệu thu thập từ Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện – Xây 

Dựng & Nông Lâm Trung Bộ) 

 Phát hiện ra các đặc điểm chung của HSSV hỗ trợ Ban Tuyển 

Sinh có những nhận định cụ thể và đề ra các giải pháp hữu hiệu. 
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Ý nghĩa thực tiễn: 

 Chương trình được sử dụng cho Ban Tuyển Sinh nhằm phát huy 

hiệu quả công tác tuyển sinh, hỗ trợ cho HSSV trong việc lựa chọn 

Trường - Ngành Nghề học tập. 

 Chương trình là một giải pháp tin học hóa trong công tác tuyển 

sinh. Giải pháp giúp tạo lập một thống thông tin tích hợp, phục vụ 

hiệu quả công tác tuyển sinh. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Báo cáo của luận văn được tổ chức thành 3 chương 

 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

 

1.1 TỔNG QUAN VỀ KHO DỮ LIỆU 

1.1.1 Định nghĩa kho dữ liệu 

Kho dữ liệu là tuyển tập các cơ sở dữ liệu tích hợp, hướng chủ đề, 

được thiết kế để hỗ trợ cho chức năng trợ giúp quyết định. 

1.1.2 Mục đích kho dữ liệu 

 Đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin của người sử dụng. 

 Hỗ trợ để các nhân viên của các tổ chức thực hiện hiệu quả công 

việc của mình. 

 Giúp các tổ chức, xác định, quản lý, điều hành một cách hiệu 

quả và chính xác. 

 Tích hợp dữ liệu và các siêu dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu. 

Muốn đạt được những yêu cầu trên thì DW phải đảm bảo các mục 

tiêu: Truy cập dễ dàng, thông tin nhất quán, thích nghi với sự thay 

đổi, hỗ trợ  ra quyết định, bảo mật. 

1.1.3 Các đặc tính của kho dữ liệu 
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a. Hướng chủ đề 

b. Tính tích hợp 

c. Tính bền vững 

d.Gắn với thời gian và có tính lịch sử 

e. Dữ liệu tổng hợp 

1.1.4 Kiến trúc của kho dữ liệu 

Mô hình kiến trúc kho dữ liệu gồm 3 thành phần: Dữ liệu nguồn, 

khu vực xử lý và kho dữ liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Các cách thức khai thác kho dữ liệu 

 Theo cách khai thác truyền thống hỏi đáp và báo cáo. 

 Dùng để hỗ trợ cho xử lý phân tích trực tuyến. 

 Khai phá dữ liệu. 

1.2 TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

1.2.1 Tại sao cần phát hiện tri thức 

Ngày nay, sự phát triển của Công nghệ thông tin (CNTT) và 

ngành công nghiệp phần cứng đã làm lưu lượng thông tin tăng rất 

nhanh. Sự bùng nổ này đã dẫn tới một yêu cầu cấp thiết là cần có 

những kỹ thuật và công cụ mới để tự động chuyển đổi lượng dữ liệu 

khổng lồ kia thành các tri thức có ích. Từ đó, các kỹ thuật Khai phá 

dữ liệu đã trở thành một lĩnh vực thời sự của nền CNTT thế giới hiện 

nay. 

Hình 1.1 Kiến trúc kho dữ liệu 
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1.2.2 Khám phá tri thức và khai phá dữ liệu 

Khám phá tri thức từ cơ sở dữ liệu được định nghĩa như là quá 

trình trích xuất các thông tin có giá trị tiềm ẩn bên trong lượng lớn 

dữ liệu được lưu trữ trong các Cơ sở dữ liệu (CSDL), kho dữ liệu. 

Khai phá dữ liệu (DM) là một khái niệm ra đời vào những năm 

cuối của thập kỷ 80, Nó bao hàm một loạt các kỹ thuật nhằm phát 

hiện ra các thông tin có giá trị tiềm ẩn trong các kho dữ liệu. Về bản 

chất, DM liên quan đến việc phân tích các dữ liệu và sử dụng các kỹ 

thuật để tìm ra các mẫu tri thức trong tập dữ liệu. 

1.2.3 Kiến trúc của hệ thống khai phá dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Quá trình khai phá dữ liệu 

Quy trình khai phá dữ liệu là một chuỗi lập và tương tác gồm các 

bước bắt đầu với dữ liệu thô và kết thúc với tri thức. Quá trình khai 

phá dữ liệu được thể hiện bởi mô hình sau: 

Hình 1.5. Kiến trúc của hệ thống khai phá dữ liệu 

Giao diện người dùng 

Đánh giá mẫu 

Mô tơ khai phá dữ liệu (Data 

Mining Engine) 

CSDL hay kho dữ liệu phục vụ 

CSDL, Kho dữ liệu, WWW, 

Nguồn lƣu trữ khác 

Làm sạch, tích hợp, lọc dữ liệu 

Cơ sở tri 

thức 
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1.2.5 Các kỹ thuật khai phá dữ liệu 

Trong thực tế có nhiều kỹ thuật khai phá dữ liệu khác nhau và 

được chia thành hai nhóm chính: kỹ thuật khai phá dữ liệu mô tả, kỹ 

thuật khai phá dữ liệu dự đoán. 

Một số kỹ thuật phổ biến thường được sử dụng để khai phá dữ 

liệu hiện nay là: phân cụm dữ liệu, khai phá luật kết hợp, hồi quy, 

Phân lớp dữ liệu, giải thuật di truyền, mạng nơron. 

1.2.6 Lợi thế của khai phá dữ liệu so với các phƣơng pháp 

khác 

 So với phương pháp học máy, khai phá dữ liệu có lợi thế hơn ở 

chỗ nó có thể sử dụng các CSDL chứa nhiễu, dữ liệu không đầy đủ 

hoặc biến dổi liên tục.  

 Phương pháp hệ chuyên gia, các ví dụ của chuyên gia thường ở 

mức chất lượng cao hơn nhiều so với dữ liệu trong CSDL và chúng 

chỉ bao hàm các trường hợp quan trọng, đòi hỏi phải có sự tham gia 

của các chuyên gia trong việc phát hiện tri thức. 

 Phương pháp thống kê, có thể thấy phương pháp thống kê còn 

có một số điểm yếu mà khai phá dữ liệu đã khắc phục được: không 

phù hợp với các kiểu dữ liệu có cấu trúc trong rất nhiều các CSDL, 

Hình 1.6 Quá trình khai phá dữ liệu 

Thống kê và 

tóm tắt 

Xác định nhiệm vụ 

Dữ liệu trực 

tiếp 
Thu thập, trích lọc dữ 

liệu liên quan 

Tiền xử lý dữ liệu 

Giải thuật 

khai phá dữ 

liệu 

Mẫu 
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không sử dụng tri thức sẵn có về lĩnh vực, cần có sự hướng dẫn của 

người dùng để xác định phân tích dữ liệu như thế nào và ở đâu. 

1.2.7 Các dạng dữ liệu có thể khai phá 

Khai phá dữ liệu có khả năng chấp nhận một số kiểu dữ liệu khác 

nhau điển hình như sau: Cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu giao 

tác, cơ sở dữ liệu đa phương tiên… 

1.2.8 Những thách thức trong khai phá dữ liệu 

a. Các vấn đề về cơ sở dữ liệu 

b. Các vấn đề khác 

1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ 

LIỆU 

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu có thể đứng độc lập với nhau, tuy 

nhiên khi kết hợp được kho dữ liệu với khai phá dữ liệu thì chúng hỗ 

trợ, phục vụ cho nhau. Dữ liệu trong kho dữ liệu đã làm sạch, tích 

hợp, tổ chức có cấu trúc, phù hợp cho việc khai phá dữ liệu, cơ sở hạ 

tấng của kho dữ liệu hỗ trợ rất tốt cho việc khai phá dữ liệu. 

1.4 TỔNG KẾT CHƢƠNG 1 

Trong nội dung chương này, tôi đã trình bày tổng quan các vấn đề 

về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu. Phần tiếp theo của luận văn này, 

tôi xin trình bày cơ sở lý thuyết về khai phá dữ liệu dùng luật kết hợp 

và phân lớp với cây quyết định. Từ đó, xây dựng hệ thống dự đoán 

dựa trên khai phá dữ liệu bằng cây quyết định. 

CHƢƠNG 2. KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG LUẬT KẾT HỢP 

VÀ PHÂN LỚP VỚI CÂY QUYẾT ĐỊNH 

2.1. KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG LUẬT KẾT HỢP 

2.1.1.  Các khái niệm cơ bản 

Định nghĩa 2.1: Hạng mục (Item) 
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Là một thuộc tính nào đó 
ki  của đối tượng đang xét trong cơ sở 

dữ liệu. ( mkik ...1: , với m là số thuộc tính của đối tượng). 

Định nghĩa 2.2: Tập các hạng mục (Itemset) 
miiiI ,...,, 21

 

Là tập hợp các thuộc tính của đối tượng đang xét trong cơ sở dữ 

liệu. 

Định nghĩa 2.3: Giao dịch (transaction) 

Là tập các hạng mục trong cùng một đơn vị tương tác, mỗi giao 

dịch được xử lý một cách nhất quán mà không phụ thuộc vào các 

giao dịch khác. 

Định nghĩa 2.4: Cơ sở dữ liệu giao dịch D 

Là tập các giao dịch mà mỗi giao dịch được đánh nhãn với một 

định danh duy nhất (cơ sở dữ liệu giao dịch 

ITTTTD in ,,...,, 21
).  

Định nghĩa 2.5: Độ hỗ trợ (Supp) 

Độ hỗ trợ (Supp) của tập các hạng mục X trong cơ sở dữ liệu giao 

dịch D là tỷ lệ giữa số các giao dịch chứa X trên tổng số giao dịch 

trong D. 

 

 

Định nghĩa 2.6: Tập phổ biến: Là tập các hạng mục có độ hỗ trợ 

thoả mãn độ hỗ trợ tối thiểu (minsupp - là một giá trị do người dùng 

xác định trước). Nếu tập mục X có  thì ta nói 

X là một tập các mục phổ biến. 

Tập phổ biến tối đại là tập phổ biến và không tồn tại tập nào bao 

nó. 

Tập phổ biến đóng là tập phổ biến và không tồn tại tập nào bao 

nó có cùng độ hỗ trợ như nó. 

Định nghĩa 2.7: Luật kết hợp 

(2.1) 
||

}{

D

TXDT
XSupp  
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Một luật kết hợp có dạng YX . Trong đó, YX ,  là các tập 

mục, IYX ,  và YX . X được gọi là tiên đề và Y được 

gọi là hệ quả của luật. 

Định nghĩa 2.8: Độ tin cậy (conf) 

Luật kết hợp YX  tồn tại một độ tin cậy (conf). Độ tin cậy 

được định nghĩa là khả năng giao dịch T hỗ trợ X thì cũng hỗ trợ Y. 

Ta có công thức tính độ tin cậy conf như sau: 

 

 

2.1.2.  Các tính chất 

Tính chất 2.1 

Với X và Y là tập các mục, nếu YX  thì : 

. Điều này là rõ ràng vì tất cả các giao dịch của 

D hỗ trợ Y thì cũng hỗ trợ X. 

Tính chất 2.2 

A không phổ biến  Các tập cha (A) cũng không phô biến. Nếu 

tập mục X không phổ biến nghĩa là  thì mọi 

tập Y chứa tập X sẽ không phải là một tập phổ biến vì 

 
(theo tính chất 1) 

Tính chất 2.3 

B phổ biến  Các tập con (B) cũng phổ biến. Nếu tập mục Y là 

tập phổ biến trên D, nghĩa là  thì mọi tập con 

X của Y là tập phổ biến trên D vì 

. 

Tính chất 2.4 

Nếu  không thoả mãn độ tin cậy cực tiểu thì luật 

 cũng không thỏa mãn, với các tập thoả L, A, B và 

LAB . 

XSupp

YXSupp
YXconf  (2.2) 
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Vì )()( ASuppBSupp  (theo tính chất 1) và định nghĩa độ tin 

cậy, chúng ta nhận được :  

 

 

Tương tự như vậy : Nếu có CCL )(  thì ta cũng có 

luật : DDL )( , với CD  và D . Bởi vì CD  nên 

)()( CLDL , do đó   

  

 

2.1.3. Một số hƣớng tiếp cận trong khai thác luật kết hợp  

Lĩnh vực khai thác luật kết hợp cho đến nay đã được nghiên 

cứu và phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Có những đề xuất 

nhằm cải tiến tốc độ thuật toán, có những đề xuất nhằm tìm kiếm luật 

có ý nghĩa hơn... và có một số hướng chính như: Luật kết hợp nhị 

phân, luật kết hợp tiếp cận theo hướng tập thô, luật kết hợp nhiều 

mức, luật kết hợp mờ, luật kết hợp với thuộc tính được đánh trọng 

số, luật kết hợp song song, khai thác luật kết hợp trực tuyến. 

      2.1.4. Thuật toán khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp 

Giới thiệu bài toán: 

Bài toán được phát biểu:  Cho một cơ sở dữ liệu giao dịch D, tìm 

tất cả các luật kết hợp với độ hỗ trợ tối thiểu minsupp và độ tin cậy 

tối thiểu minconf. 

Bài toán được chia làm hai bài toán nhở: 

[BT1] Tìm tất cả các tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hay bằng 

minsupp cho trước (tập mục phổ biến). 

[BT2] Sử dụng các tập mục phổ biến để sinh ra các luật kết hợp 

với độ tin cậy minconf cho trước. 

Thuật toán Apriori 

 
  (2.3) 

 

  (2.4) 
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Đầu vào: Tập các giao dịch D, độ hỗ trợ tối thiểu minsupp 

Đầu ra: L - tập mục phổ biến trong D 

Các ký hiệu: 

Ck - Tập tất cả k-mục ứng viên. |D| - Tổng số giao dịch trên D. 

Count - Biến để đếm tần suất xuất hiện của tập mục đang xét. 

L1={ tập 1-mục phổ biến} // tìm tập phổ biến 1 hạng mục 

For (lần lượt duyệt từ mẫu tin thứ 1 đến mẫu tin cuối cùng trong tập Lk) do  

Begin 

Ck+1=apriori-gen(Lk); //sinh ra tập ứng viên (k+1) hạng mục 

For (mỗi một giao dịch ) do //duyệt cơ sở dữ liệu để tính support 

 Begin 

CT=subset(Ck+1, T); //lấy tập con của T là ứng viên trong Ck+1 

For (mỗi một ứng viên ) do 

c.count++; //tăng bộ đếm tần suất 1 đơn vị 

End; 

 

End; 

Return   

Hàm Apriori_gen: 

Input: tập mục phổ biến Lk có kích thước k-mục 

Output: tập ứng viên Ck+1 
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Function apriori-gen(Lk: tập mục phổ biến có kích thước k) 

    Begin 

       For (mỗi Ti  Lk) do 

          For (mỗi Tj  Lk) do 

             Begin 

                  If (Ti và Tj chỉ khác nhau 1 hạng mục) then 

         C= Ti  Tj ; // hợp Ti với Tj sinh ra ứng viên c 

       If subset(c, Lk) then //kiểm tra tập con không phổ biến của c trong Lk 

           Remove (c) // xoá ứng viên c 

                  Else ;11 cCC kk  // kết tập c vào Ck+1 

             End; 

      Return Ck+1 

   End; 

2.2. KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG PHÂN LỚP DỮ LIỆU 

2.2.1. Khái niệm sự phân lớp 

Phân lớp dữ liệu là gán các mẫu mới vào các lớp với độ chính xác 

cao nhất để dự đoán những nhãn phân lớp cho các bộ dữ liệu (mẫu) 

mới. 

Đầu vào - Một tập các mẫu dữ liệu huấn luyện, với một nhãn 

phân lớp cho mỗi mẫu dữ liệu. Đầu ra - Mô hình dự đoán (bộ phân 

lớp) dựa trên tập huấn luyện và những nhãn phân lớp. 

2.2.2. Quá trình phân lớp 

Quá trình phân lớp được tiến hành bao gồm 2 bước: Xây dựng mô 

hình và sử dụng mô hình. 

Bước 1: Xây dựng mô hình, mô tả một tập những bộ hoặc mẫu 

được gán thuộc về các lớp được định nghĩa trước như là được xác 

định bởi thuộc tính nhãn lớp, tập hợp của những bộ được sử dụng 

trong việc sử dụng mô hình được gọi là tập huấn luyện. Mô hình 
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được biểu diễn là những luật phân lớp, cây quyết định và những công 

thức toán học. 

Bước 2: Sử dụng mô hình, việc sử dụng mô hình phục vụ cho 

mục đích phân lớp dữ liệu trong tương lai hoặc phân lớp cho những 

đối tượng chưa biết đến. Trước khi sử dụng mô hình,  người ta 

thường phải đánh giá tính chính xác của mô hình. 

2.2.3 Các kỹ thuật phân lớp 

Có rất nhiều kỹ thuật phân lớp, mỗi kỹ thuật có những đặc điểm 

phù hợp với một lớp các bài toán, với các dạng dữ liệu và miền dữ 

liệu nhất định. Các kỹ thuật phân lớp phổ biến là Phương pháp quy 

nạp cây quyết định, phướng pháp dựa trên luật, phương pháp Naive 

Bayess, phương pháp dựa trên thể hiện, mạng nơron, SVM (support 

vector machine), tập thô. 

2.2.4 Phân lớp bằng phƣơng pháp quy nạp cây quyết định 

a. Khái niệm cây quyết định 

Cây quyết định là một cấu trúc phân cấp của các nút và các 

nhánh, nút bên trong được gán nhãn bằng các thuộc tính. Các nhánh 

bắt nguồn từ một nút có nhãn là thuộc tính A sẽ được gán nhãn bằng 

mỗi giá trị có thể có của thuộc tính A. Các nút lá của cây biểu diễn 

nhãn lớp hoặc sự phân bố của lớp.  

b. Tạo cây quyết định  

Việc tạo cây quyết định gồm 2 giai đoạn: Tạo cây và tỉa cây. 

Tạo cây,ở thời điểm bắt đầu tất cả những mẫu huấn luyện đều ở 

gốc, sau đó phân chia mẫu dựa trên các thuộc tính được chọn, với 

việc kiểm tra các thuộc tính được chọn dựa trên một độ đo thống kê 

hoặc heuristic. 

Tỉa cây, là xác định và xóa những nhánh mà có phần tử hỗn loạn 

hoặc những phần tử nằm ngoài các lớp. 
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c. Sử dụng cây quyết định 

Để sử dụng cây quyết định, chúng ta duyệt cây bắt đầu từ nút gốc 

của cây để sinh ra các luật. Căn cứ vào các luật này, chúng ta dự 

đoán cho các mẫu dữ liệu chưa biết. 

d. Giải thuật qui nạp cây quyết định C4.5 

Để xây dựng cây quyết định, ta dùng giải thuật C4.5 

Đầu vào - Một tập hợp các mẫu huấn luyện. 

Đầu ra - Cây quyết định.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Một số vấn đề cần giải quyết trong việc phân lớp dữ liệu 

  

 Việc chọn thuộc tính nào để phân chia các mẫu 

Thuộc tính được chọn là thuộc tính cho độ đo tốt nhất, có lợi 

nhất cho quá trình phân lớp. Các tiêu chuẩn để xác định độ đo là Gini 

Index (Breiman và các đồng sự, 1984), Information Gain (Quinlan, 

Function induce_tree (tập_mẫu_huấn_luyện, tập_thuộc_tính)  

begin  

if mọi mẫu trong tập_mẫu_huấn_luyện đều nằm trong cùng một lớp then  

return một nút lá được gán nhãn bởi lớp đó  

      else if tập_thuộc_tính là rỗng then  

return nút lá được gán nhãn bởi tuyển của tất cả các lớp trong tập_mẫu_huấn_luyện  

else 

begin 

chọn một thuộc tính P, lấy nó làm gốc cho cây hiện tại; 

//(thuộc tính P có độ đo GainRatio lớn nhất) 

xóa P ra khỏi tập_thuộc_tính; 

với mỗi giá trị V của P  

begin 

Tạo một nhánh của cây gán nhãn V; 

Đặt vào phân_vùng V các mẫu trong tập_mẫu_huấn_luyện có giá trị V tại thuộc tính P;  

Gọi induce_tree(phân_vùngV, tập_thuộc_tính) 

//gắn kết quả vào nhánh V 

end 

end 

end 
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1993), X
2
 – bảng thống kê các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên 

(ccontingency table statistic) 

 Điều kiện để dừng việc phân chia 

1. Tất cả những mẫu huấn luyện thuộc về cùng một lớp. 

2. Không còn thuộc tính còn lại nào để phân chia tiếp. 

3. Không còn mẫu nào còn lại. 

 Độ lợi thông tin (Information Gain) trong cây quyết định 

Information Gain (Gain): là đại lượng được sử dụng để lựa 

chọn thuộc tính có độ lợi thông tin lớn nhất để phân lớp dữ liệu. Độ 

đo Information Gain được tính dựa vào 2 độ đo info (I) và  entropy 

(E). Giả sử cho P, N là hai lớp và S là tập dữ liệu chứa p phần tử của 

lớp P và n phần tử của lớp N. Khi đó: 

Info (I) là độ đo thông tin kỳ vọng để phân lớp mẫu dữ liệu 

 

 

Entropy (E) là độ đo thuần nhất của từng thuộc tính 

 

 

Độ lợi thông tin phân nhánh trên thuộc tính A là:  

 

SplitInfo là độ đo thông tin trung bình của từng thuộc tính 

 

 

Độ đo GainRation dùng để lựa chọn thuộc tính phân lớp. 

 

 Vấn đề quá khớp trong phân lớp  

Cây được tạo ra có thể quá khớp với dữ liệu huấn luyện. Giải 

quyết vấn đề này có hai cách tiếp cận: tỉa trước và tỉa sau. 

(2.5) 
np

n

np

n

np

p

np

p
npI 22 loglog),(  

v

i

ii

ii npI
np

np
AE

1

),()(

 

(2.6) 

)(),()( AEnpIAGain  (2.7) 

 

(2.8) 

GainRatio(A) = Gain(A) / SplitInfo(A) 

 

(2.9) 
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 Vấn đề phân lớp cây quyết định trong cơ sở dữ liệu lớn 

Cây quyết định được đánh giá cao trong khai phá dữ liệu lớn 

vì chính xác trong phân lớp, có thể sử dụng truy vấn SQL để truy 

xuất cơ sở dữ liệu, không có giới hạn cho khối lượng dữ liệu đầu vào 

cũng như số lượng thuộc tính…  

2.3. TỔNG KẾT CHƢƠNG 2 

Nội dung chương này đã trình bày cơ sở lý thuyết về khai phá dữ 

liệu dùng luật kết hợp với thuật toán Apriori và phân lớp với cây 

quyết định, là cơ sở để phân tích số liệu và thực nghiệm trong 

chương tiếp theo. 

 

CHƢƠNG 3: KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG  

TƢ VẤN TUYỂN SINH 

 

3.1 GIỚI THIỆU CÔNG CỤ KHAI PHÁ DỮ LIỆU BUSINESS 

INTELLIGENCE DEVELOPMENT STUDIO (BIDS) 

BIDS là công cụ cho phép tổ chức quản lý và khai thác kho dữ 

liệu (xử lý phân tích trực tuyến) cũng như xây dựng các mô hình 

khai phá dữ liệu rất dễ sử dụng và hiệu quả của Microsoft. Quy trình 

xây dựng mô hình khai phá dữ liệu với BIDS như sau: 

 Tạo mới một project (Analysis Services Project) 

 Tạo một Data Source 

 Tạo một Data Source View 

 Tạo một Mining model structure. 

 Tạo các Mining models. 

 Khai thác Mining models. 

 Kiểm tra độ chính xác của Mining Models. 

 Sử dụng các Mining Models để dự đoán. 
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3.2 GIỚI THIỆU CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

3.2.1 Tình hình công tác tuyến sinh 

Trong xu hướng phát triển đất nước hiện nay, lĩnh vực giáo dục 

đang được chú trọng và đầu tư ngày càng mạnh mẽ, hệ thống trường 

lớp ngày càng mở rộng để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 

cho đất nước. Chính điều này đã tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt 

trong công tác tuyển sinh giữa các trường để thu hút HSSV. Trong 

điều kiện khó khăn như vậy, Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện – Xây 

Dựng & Nông Lâm Trung Bộ đã thực hiện nhiều chiến lược trong kế 

hoạch tuyển sinh của trường, nhưng theo báo cáo thống kê tháng 3 

năm 2012 của Phòng Đào Tạo, số lượng HSSV liên tục giảm sút và 

có nguy cơ không đáp ứng chỉ tiêu đào tạo nguồn lao động do Bộ 

Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đề ra. 

Xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan có: Sự cạnh tranh 

trong công tác tuyển sinh giữa các trường; tâm lý các em học sinh 

không muốn học ở các trường nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ 

thông; các bậc phụ huynh luôn mong muốn con mình học ở các 

trường Đại học; công tác quãng bá và hình thức tuyển sinh tốn kém, 

không hiệu quả là các nguyên nhân gây khó khăn, phức tạp và lâu 

dài trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn lao động cho khu 

vực. 

3.2.2 Đặc điểm tuyển sinh tại Trƣờng Cao Đẳng Nghề Cơ 

Điện – Xây Dựng & Nông Lâm Trung Bộ 

Tư vấn tuyển sinh luôn là công việc hết sức quan trọng và đã 

được tổ chức thường xuyên, rộng khắp. Hàng năm trường tổ chức 3 

đợt tuyển sinh vào tháng 3, tháng 7 và tháng 10 với rất nhiều hình 

thức và nội dung như sau: Cẩm nang tuyển sinh; tư vấn trực tuyến – 

ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp; Trường cũng đã chủ động 
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xây dựng trang web tuyển sinh riêng cho mình nhằm cung cấp thông 

tin đầy đủ nhất về tuyển sinh hàng năm. 

Ngoài ra, trường cũng tích cực phổ biến giới thiệu các ngành 

nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh thông qua báo chí, đài phát thanh; 

tổ chức công tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT, THCS; 

giải đáp trực tiếp qua điện thoại, trả lời trực tuyến thông quan hệ 

thống hỏi đáp website của trường; cử giáo viên về xã – phường ở các 

địa điểm tuyển sinh để cộng tác. 

3.3 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 

       3.3.1 Mô hình bài toán tƣ vấn tuyển sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Thu thập, làm sạch, làm giàu và trích lọc dữ liệu 

Dữ liệu nguồn cho việc khai phá để tìm ra thông tin có ích phục 

vụ công tác tư vấn tuyển sinh được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu 

khác nhau. Dữ liệu sẽ được tập hợp từ các hồ sơ, học bạ của học sinh 

nộp vào trường, các ngành học, môn học… 

3.3.3 Thiết kế kho dữ liệu 

      Sau khi khảo sát và phân tích hiện trạng, thu thập và tiền xử lý dữ 

liệu, tổ chức lưu trữ dưới dạng bảng tính excel theo một cấu trúc nhất 

Thu thập, tích hợp, 

trích lọc dữ liệu 

Kho dữ liệu 

Hồ sơ học sinh, 
nguồn lưu trữ khác 

Mô tơ khai phá dữ liệu (Cây 

quyết định, luật kết hợp…) 
Tập luật 

Hệ thống suy diễn 

Giao diện hỏi đáp 

tư vấn tuyển sinh 

Hình 3.2 Mô hình bài toán tư vấn tuyển sinh 
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định, để cho quá trình tư vấn được chính xác đòi hỏi nguồn dữ liệu 

huấn luyện phải luôn luôn cập nhật mới. Đáp ứng yêu cầu đó, tác giả 

đã thiết kế mô hình quan niệm là cơ sở để xây dựng kho dữ liệu cho 

hệ thống tư vấn tuyển sinh, là nguồn dữ liệu cần thiết để tiến hành 

xây dựng và lựa chọn mô hình.  

a. Mô hình quan niệm dữ liệu 

b. Mô hình tổ chức dữ liệu 

c. Mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Xây dựng và lựa chọn mô hình 

Cơ sở dữ liệu dùng để xây dựng và lựa chọn mô hình là bảng dữ 

liệu đầu vào bao gồm các thuộc tính của HSSV (Mahssv, giới tính, 

toán, lý, hóa, sinh, tên ngành). Để tìm ra mối liên hệ giữa các thuộc 

tính để từ đó rút ra được các quy luật tư vấn, sau khi thực thi ta có 

cây quyết định như sau: 

Hình 3.4 Lược đồ quan hệ cho mô hình tư vấn tuyển sinh 
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Dựa vào cây quyết định, ta rút ra được tập luật hỗ trợ cho hệ 

thống tư vấn tuyển sinh. Với việc hệ thống đưa ra giao diện hỏi đáp 

để lấy thông tin đầu vào của người sử dụng và hệ thống suy diễn từ 

tập luật, ta đưa ra kết quả dự đoán ngành học phù hợp nhất cho học 

sinh. 

 

Hình 3.13 Mô hình cây quyết định 
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3.3.5 Xây dựng giao diện tƣ vấn tuyển sinh 

Giao diện trang tuyển sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao diện trang tư vấn chọn nghề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.19 Màn hình giao diện trang tuyển sinh 

Hình 3.21Màn hình giao diện trang tư vấn chọn nghề 
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3.4 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

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

dụng kết quả này trong việc dự đoán việc lựa chọn nghề nghiệp cho 

học sinh. Hệ thống không chỉ hổ trợ cho học sinh, mà còn hổ trợ cho 

Ban Tuyển Sinh trong việc đánh giá, nhìn nhận đặc điểm của học 

sinh để đưa ra những chiến lược tuyển sinh hiệu quả. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Kết quả đạt đƣợc từ nghiên cứu 

Qua quá trình thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết, đề tài đạt 

được một số kết quả như sau: 

 Tìm hiểu tổng quát những vấn đề về kho dữ liệu và khai phá 

dữ liệu. 

 Tìm hiểu phương pháp khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp, 

phân lớp với cây quyết định. 

 Áp dụng những vấn đề đã tìm hiểu vào xây dựng và lựa chọn 

mô hình khai phá dữ liệu, rút ra các luật dự đoán việc chọn 

nghề của Học sinh Sinh viên. 

2. Hƣớng phát triển của đề tài 

Trên cơ sở các kết quả luận văn đạt được, tôi nhận thấy một số 

vấn đề cấn tiếp tục nghiên cứu: 

 Xây dựng thêm một số tính năng cần thiết để nâng cấp chương 

trình hoàn thiện. 

 Mở rộng nghiên cứu lý thuyết, tìm hiểu và cài đặt các phương 

pháp khai phá dữ liệu khác, đặc biệt là triển khai giải quyết 

các bài toán cụ thể trong thực tế. 

 


