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MỞ ĐẦU 

   1. Lý do chọn đề tài: 

Công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ đã đem lại 

nhiều tiện ích cho cuộc sống với những ứng dụng công nghệ c      c   

      ự độ             ả        mộ               đ   Đặc biệt là các ứng 

dụng trên Internet, các dịch vụ thông tin truyề    ô     ư xử lý  ă   ản 

tự độ  ,   ư   ệ  đ ện tử, tin tức đ ện tử, Website cung cấ    ô       đã 

l m c   số lượ    ă   ản xuất hiện trên mạ   I  er e   ă    ới một tốc 

độ rấ          

Vớ  lượng thông tin khổng lồ được  ạ  r , l m s   để chúng ta quản 

lý, cập nhật và phân phối nh   , đú   đ     ười dùng có nhu cầu? 

Trong thực t , số lượng thông tin quá lớn, việc phân lớp dữ liệu thủ công 

l  đ ều không khả thi. Giả        ướ   đ   l  x    ự   mộ  c ươ   

trình máy tính tự động phân lớ  c c  ă   ản nhờ khả  ă    í         ới 

tốc độ cao củ  m    í   để xử lý khố  lượng công việc rất lớn mà việc 

thực hiện bở  c     ười là không khả thi.  

Một giả       để thực hiện việc phân lớ   ă   ản tự động là ứng 

dụng kỹ thuật học máy. Tuy nhiên, việc giải quy t vấ  đề       ường 

gặp nhiều khó khă   ì c c  ữ liệu huấn luyệ    ường rất hi m    đắt do 

đò   ỏi phải tốn nhiều thời gian và công sức củ  c     ườ  để đọc,   ể , 

      ã  c   c c     l ệ   Để khắc phục những hạn ch  trên cần phải có 

mộ    ươ         ọc không cần nhiều dữ liệu gán n ã      đầu và có 

khả  ă    ận dụ   được các nguồn dữ liệ  c ư        ã     đ  l  

  ươ         ọc bán giám sát.  

Trong  luậ   ă     ,  ô   ập trung nghiên cứu ứng dụng bài toán 

phân lớ   ă   ản sử dụng quá trình học        m s     e  mô  ì      
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 rợ  ec  r để đ    c ỉ số  Đề tài có tự  đề: “Ứng dụng kỹ thuật học bán 

giám sát để phân lớp văn bản”   

   2. Mục đích nghiên cứu: 

Đề tài tập trung nghiên cứu về các kỹ thuật học máy và nghiên cứu 

một số giải thuậ    ường sử dụng trong học m    S   đ  ứng dụng kỹ 

thuật học máy bán giám sát vào bài toán phân lớ   ă   ản.  

    3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu: Các vấ  đề l ê       đ   lĩ    ực học máy, 

học bán giám sát và các giải thuật học bán giám sát. 

Phạm vi nghiên cứu: Kỹ thuật học máy bán giám sát và ứng dụng 

kỹ thuật học m          m s   để giải quy t bài toán phân lớ   ă   

   4. Phương pháp nghiên cứu: 

Bao gồm   ươ            l ệ       ươ          ực nghiệm: 

Phương pháp tài liệu: Tập trung nghiên cứu về cơ sở lý thuy t về 

học m  , cơ sở lý thuy t về kỹ thuật học        m s      cơ sở lý thuy t 

về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

Phương pháp thực nghiệm: Triển khai ứng dụ   c ươ    rì   mẫu 

SVMlin vào chạy trên dữ liệu thực; Tập trung vào việc xây dựng kho dữ 

liệu huấn luyện, dữ liệu thử nghiệm và xây dự     êm c ươ    rì   

Vector để tìm vector, tạo vector và nhãn cho kho dữ liệu. Cấu trúc các 

tập tin (file) dữ liệu tạo ra từ c ươ    rì   Vector tuân thủ theo cấu trúc 

của SVMlin để làm dữ liệ  đầu vào cho SVMlin trong huấn luyệ  cũ   

  ư   ểm thử. 

      5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 

Ý nghĩa khoa học: Hiểu và ứng dụ   được kỹ thuật học bán giám 

sát vào bài toán thực t : “Ứng dụ     ươ        SVM          lớp 

 ă   ả ”  rê  c ươ    rì   SVMl      t bằng ngôn ngữ C, chạy trên Hệ 
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Đ ều Hành Linux biên dịch lại và chạy trên Hệ Đ ều Hành Windows. 

Vi     êm c ươ    rì      trợ để ứng dụ   được tố   ơ  c ươ    rì   

mẫu này vào bài toán thực t . 

Ý nghĩa thực tiễn: Học        m s   l    ươ         ọc tốn ít 

thờ         ư   đạt hiệu quả c    Đ   l  sự k t hợp củ  “học không 

giám sát”    “học có giám sát”,  ì  ậy rất thích hợ  để ứng dụng vào xử 

lý, giải quy t các bài toán thực t .  

    6. Cấu trúc của luận văn: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan. C ươ        rì            

quát về bài toán phân lớp dữ liệu, phân lớ   ă   ản, học máy và các kỹ 

thuật học máy. Quá trình phát triển và nhu cầu giải quy t các bài toán 

thực t .  

Chương 2: Học máy bán giám sát SVM. C ươ        rì       

một số thuật toán học máy và các ứng dụng của học máy trong khoa học 

gồm học máy có giám sát, học máy bán giám sát. Ứng dụng học máy 

bán giám sát h  trợ vector vào bài toán phân lớ   ă   ản. 

Chương 3: Chương trình thực nghiệm. Ứng dụng phần mềm mã 

nguồn mở SVMl   đã được biên dịch chạ   rê  W    ws    được vi t 

bằng ngôn ngữ C vào thuật toán SVM và bán giám sát SVM. Vi t thêm 

c ươ    rì    Vector h  trợ tạo vector và tạo nhãn cho kho dữ liệu. 
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CHƯƠNG 1  

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY 

1.1.1. Khái niệm và một số định nghĩa về học máy 

Học máy (Machine Learning) là mộ  lĩ    ực của trí tuệ nhân tạo 

l ê       đ n việc phát triển các kỹ thuật cho phép các máy tính có thể 

"học". Cụ thể  ơ ,  ọc máy là mộ    ươ        để tạ  r  c c c ươ   

trình máy tính bằng việc phân tích các tập dữ liệu. Học máy l  lĩ    ực 

liên quan nhiều đ n thống kê do cả     lĩ    ực đều tập trung vào việc 

nghiên cứu để phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, học máy có sự khác biệt với 

thống kê, học máy tập trung vào nghiên cứu sự phức tạp của các giải 

thuật trong quá trình tính toán, xử lý dữ liệu. Trên thực t , có nhiều bài 

toán suy luậ  được x p loại là bài toán nhị phân khó, vì th  một phần 

của học máy là nghiên cứu sự phát triển các giải thuật suy luận xấp xỉ 

để có thể xử lý được lớp các bài toán nhị phân một cách tổng quát nhất. 

Việc chia nhóm các thuật toán học máy phụ thuộc vào tính chất 

của tập dữ liệu huấn luyện đầu vào, các thuật toán học máy được chia 

thành ba nhóm: 

- Nhóm1: Các thuật toán học có giám sát (supervised 

learning): Huấn luyện trên tập dữ liệu mẫu đã được gán nhãn. 

Nhóm thuật toán này   ườ   được sử dụng trong các bài toán 

phân lớp hoặc nội suy.  

- Nhóm 2: các thuật toán học không giám sát (unsupervised 

learning): Nhóm này sử dụng các thuật toán gom cụm để khai 

thác các cấu trúc vốn có trong dữ liệ  c ư        ã  để tìm ta các 

cấu trúc, các luật trong tập dữ liệ  đư       
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- Nhóm 3: các thuật toán học bán giám sát (semi-supervised 

learning): Nhóm này sử dụng cả các mẫu dữ liệ  đã gán nhãn và 

c ư        ã   r         rì   ti              íc  để gán nhãn 

cho dữ liệu mới- dữ liệ  c ư        ã . Nhóm thuật toán này 

       m đ n các tập dữ liệu với tập mẫu đã được gán nhãn chỉ 

chi m một phần nhỏ (chỉ một vài mẫu trong m i lớp).  

Một số định nghĩa về học máy: 

- Một quá trình nhờ đó một hệ thống cải thiện hiệu suất (hiệu 

quả hoạt động) của nó [5]. 

- Một quá trình mà một chương trình máy tính cải thiện hiệu 

suất của nó trong một công việc thông qua kinh nghiệm [4]. 

- Việc lập trình các máy tính để tối ưu hóa một tiêu chí hiệu 

suất dựa trên các dữ liệu ví dụ hoặc kinh nghiệm trong quá 

khứ [8]. 

Học máy là mộ  lĩ h vực của trí tuệ nhân tạ  l ê       đ n việc 

phát triển các kỹ thuật cho phép các máy tính có thể "học".  

+ Định nghĩa học máy  

Với: Một tập dữ liệu trong không gian X 

- Một tập mẫu S, cho S là tập hợp con của X 

- Một số hàm đích quá trình ghi nhãn f: X → {®óng, 

sai} 

- Một tập huấn luyện D được gán, D = { x, y | x thuộc S và 

y = f(x)} 

- Tính toán một hàm f’: X → {®óng, sai} bằng cách 

sử dụng D như là: 

 f’x  f(x) (1.1) 

cho tất cả các x thuộc X. 
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Có các   ươ      p học máy    c được gọi là học không có 

giám sát, không cần dữ liệu huấn luyện. Cuối cùng,   ươ   trình (1.1) 

 r    đị      ĩ  của chúng ta về học máy chính thức nói rằng việc học 

có thể được xem   ư l   í          m f’   ư một phép tính xấp xỉ hoặc 

mô hình củ       rì       đầu f dựa trên các ví dụ huấn luyện trong D.  

  1.1.2. Học có giám sát  

Học có giám sát (Supervised Learning) là một kỹ thuật của ngành 

học máy để xây dựng một hàm từ dữ liệu huấn luyện. Dữ liệu huấn 

luyện bao gồm các cặp gồm đố   ượ   đầu vào dạng vector và đầu ra 

mong muố   Đầu ra của một hàm có thể là một giá trị hoặc là dự đ    

một nhãn phân lớp cho mộ  đố   ượ   đầu vào (chẳng hạ    ư phân lớp 

 ă   ản). Nhiệm vụ củ  c ươ    rì    ọc có giám sát là dự đ         rị 

của hàm cho mộ  đố   ượng bất kỳ l  đầu vào hợp lệ, s       đã xem x   

một số ví dụ huấn luyệ  (   ĩ  l , c c cặ  đầ         đầ  r   ươ   

ứng): 

- Xác định cấu trúc của hàm chức  ă   cần tìm và giải thuật học 

 ươ   ứng 

- Hoàn thiện thi t k .  

  1.1.3. Học không có giám sát  

Học không có giám sát (unsupervised learning) là mộ    ươ   

pháp của ngành học máy nhằm tìm ra một mô hình phù hợp với các 

quan sát. Nó khác biệt với học có giám sát ở ch  l  đầ  r  đú    ươ g 

ứng cho m   đầu vào là không bi    rước.  

  1.1.4. Học bán giám sát  

Học bán giám sát (Semi-supervised learning) l    ươ         ọc 

máy mà dữ liệ   ù   để huấn luyện bao gồm dữ liệ        ã     c ư  

gán nhãn. Học bán giám sát có thể được áp dụng vào việc phân lớp và 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_m%C3%A1y
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_hu%E1%BA%A5n_luy%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_hu%E1%BA%A5n_luy%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_m%C3%A1y
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_c%C3%B3_gi%C3%A1m_s%C3%A1t
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phân cụm. Mục tiêu của học bán giám sát là huấn luyện tập phân lớp tốt 

 ơ   ọc có giám sát từ dữ liệ        ã     c ư        ã   

1.2. PHÂN LỚP VĂN BẢN  

   1.2.1. Giới thiệu 

T ô     ường, việc phân lớ  c c  ă   ả  được ti n hành một 

cách thủ cô  ,    ĩ  là chúng ta thực hiện công việc đọc từ    ă   ản 

mộ , xem x      s   đ  l             một lớp cụ thể     đ   C c      

sẽ tiêu tốn thời gian và công sức quá lớ  m  c ư  c ắc l m x    được 

vì chúng ta có vô số  ă   ản; để gán thủ công m    ă   ản vào một lớp 

đã c   l  một vấ  đề không thể thực hiệ  được. Với số lượ    ă   ản 

đồ sộ thì việc phân lớ   ă   ản tự động là một nhu cầu bức thi t.  

  1.2.2. Các ứng dụng của bài toán phân lớp văn bản 

Ứng dụng quan trọng nhất của phân lớ   ă   ản là trong tìm ki m 

 ă   ản. Từ một tập dữ liệ  đã      lớ  c c  ă   ản sẽ được đ    số 

đối với từng lớ   ươ   ứng.  

1.3. MỘT SỐ THUẬT TOÁN HỌC BÁN GIÁM SÁT 

  1.3.1. Thuật toán học bán giám sát Self-training 

  a. Giới thiệu 

Cùng với số liệu lớn của dữ liệ  c ư        ã , các thành phần 

h n hợp có thể được nhận ra cùng với thuật toán Cực đại kỳ vọng EM 

(expectation- maximization). Chỉ cần một mẫ  đơ  đã       ã  c   

m i thành phầ  để x c đị             được mô hình h n hợp. Mô hình 

    được áp dụng thành công vào việc phân lớ   ă   ản. Một bi n thể 

khác của mô hình này chính là self- training.  

Self-training là thuật toán mà khi có một sự phân lớp l i thì có thể 

 ă   cường thêm cho chính nó, còn co-training giảm bớ  được l    ă   

cường có thể xảy ra khi có một quá trình phân lớp bị l i. 
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Cùng với quá trình phát triển và việc áp dụng phổ bi n và sự  ă   

lên về chất lượng của thuật toán SVM (Support Vector Machine), SVM 

truyền dẫn (Transductive Support Vector Machine – TSVM) nổi bật lên 

  ư một SVM chuẩn mở rộ   c     ươ      p học bán giám sát. 

a. Thuật toán 

* Mục đích: Mở rộng tập các mẫ        ã      đầu bằng cách chỉ 

cần 

một bộ phân lớp với một khung nhìn của dữ liệu. 

*Dữ liệu vào: 

- L: l   ậ  c c  ữ l ệ        ã   

- U: l   ậ  c c  ữ l ệ  c ư        ã   

* Dữ liệu ra: 

- Gán   ã  c    ậ  c   U’ củ  U c  độ     cậ  c     ấ   

* Giải thuật: 

- N ậ   ữ l ệ  đầ     : 

+ L: Tậ   ữ l ệ  đã được       ã  (L  ele  D   )  

+ U: Tậ   ữ l ệ  c ư        ã  (U l  ele  D   )  

- Repeat: 

+ H ấ  l  ệ   ộ      lớ  C  rê   ậ   ữ l ệ    ấ  l  ệ  L. 

+ Dùng C để      lớ  c    ậ   ữ l ệ  U. 

+ Tìm  ậ  c   U’ củ  U s   c   độ c í   x c l  c     ấ   

+ Gán: L = L + U’; U= U- U’; 

- Until U =  

1.3.2. Thuật toán học bán giám sát Co-training 

a. Giới thiệu 

 Thuật toán co-training dựa trên giả thi t rằng các đặc tính 

(features) có thể được phân chia thành 2 tập con; M i tập con phù hợp 
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để huấn luyện một bộ phân lớp tốt. Hai tậ  c   đ    ải thoả mãn tính 

chấ  độc lậ  đ ều kiệ  (c         l    e e  e  )     c    rước lớp 

(class) thủ tục học được ti          ư s  : 

- Học 2 bộ phân lớp riêng rẽ bằng dữ liệ  đã được gán nhãn trên hai 

tập thuộc  í   c    ươ   ứng. 

- M    ộ      lớ  s   đ  lạ       lớ  c c  ữ l ệ    l  el       S   

đ , c ú   lự  c ọ  r  c c   l  ele       +   ã   ự đ    củ  c ú   

(c c ex m les c  độ     cậ  c  ) để  ạ  c    ộ      lớ       

- S   đ , m    ộ      lớ  được  ọc lạ  (re- r   )  ớ  c c mẫ    ấ  

l  ệ  được c    ở   ộ      lớ               rì   lặ   ắ  đầ   

Sơ đồ trực quan thiết lập Co-training 

 

b. Thuật toán 

C    rước một không gian các mẫu X = X1 × X2 , ở đ   X1 và X2 

 ươ   ứng với hai khung nhìn (views) khác nhau của cùng một mẫu 

(examples). M i mẫu x vì vậy có thể được biểu diễn bởi một cặp 
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(x1,x2) . Cụ thể, n u D là một phân phối trên  và C1, C2 là các lớp 

khái niệm (concept classes) được đị      ĩ   ươ   ứng trên X1 và X2; 

giả thi t rằng tất cả các nhãn trên các mẫu với xác suất lớ   ơ    ô   

 ưới phân phối D là trùng khớp với mộ    m đíc  (target function) 

f1∈C1 và cũ    rù     ớp vớ    m đíc  f2∈C2. Nói cách khác, n u f 

biểu diễn khái niệm đíc    t hợp trên toàn bộ mẫu, thì với bất kỳ mẫu x 

= x1×x2 có nhãn l, ta có f(x) = f1(x1) = f2(x2) = l   N  ĩ  l  D gán 

xác suất bằng không mẫu (x1,x2) bất kỳ mà f1(x1) ≠ f2(x2). 

Giả thiết thứ nhất: Tí    ươ     íc  (compatibility) 

Với một phân phối D ch   rước trên X , ta nói rằ     m đíc  f= 

(f1,f2)∈ C1 × C2 l   ươ     íc  (compatible) với D n u thoả mãn 

đ ều kiện: 

D gán xác suất bằng không cho tập các mẫu (x1,x2) mà 

f1(x1)≠ f2(x2).  

Giả thiết thứ hai: Độc lậ  đ ều kiện (conditional independence) 

Định lý (A.Blum & T. Mitchell) : 

Nếu C2 có thể học được theo mô hình PAC với nhiễu phân lớp và 

nếu giả thiết độc lập điều kiện thoả mãn, thì (C1, C2) có thể học được 

theo mô hình co-training chỉ từ dữ liệu chưa gán nhãn, khi cho trước 

một bộ dự đoán yếu nhưng hữu ích ban đầu h(x1). 
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1.3.3. Thuật toán học có giám sát SVM và bán giám sát SVM 

a. Giới thiệu 

SVM là một họ c c   ươ         ự   rê  cơ sở các hàm nhân 

( er el) để tối thiểu hoá rủ  r  ước lượ    P ươ        SVM r  đời từ 

Hai hình thức thể hiện của 1 trang web 
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lý thuy t học thống kê do Vapnik và Chervonenkis xây dựng và có 

nhiều tiềm  ă         r ển về mặt lý thuy   cũ     ư ứng dụng trong 

thực tiễn. Các thử nghiệm thực t  cho thấ ,   ươ        SVM c    ả 

 ă        lớp khá tố  đối với bài toán phân lớ   ă   ả  cũ     ư  r    

nhiều ứng dụng khác  

b. Thuật toán SVM 

- Mục đích: Tìm ra khoảng cách biên lớn nhấ  để tạo k t quả phân 

lớp tốt. 

- Dữ liệu vào. 

- Dữ liệu ra. 

- Giải thuật. 

 

w.x -b
 = 1

h= w
.x -b

 = 0

w.x -b
 = -1

 

Hình 1.3.3: Biểu diễn siêu phẳng h: w.x-b=0 chia dữ liệu huấn 

luyện thành 2 lớp dương (+) và âm (-) với khoảng cách biên lớn nhất. 

c- Huấn luyện SVM 

Huấn luyện SVM là việc giải bài toán quy hoạc         ươ   

SVM  C c   ươ        số giải bài toán quy hoạch này yêu cầu phải 

lư   rữ một ma trậ  c   íc    ước bằ    ì     ươ   của số lượng mẫu 

huấn luyện. Một số thuật toán huấn luyện dựa vào tính chất: N u trong 

tập dữ liệu huấn luyện của bài toán quy hoạc         ươ   c   cần giải 



- 13 - 

 

  

ở m    ước có ít nhất một mẫu vi phạm c c đ ều kiện KKT, thì sau khi 

giải bài toán này, hàm mục tiêu sẽ  ă    N ư  ậy, một chu i các bài 

toán quy hoạc         ươ   c    ới ít nhất một mẫu vi phạm c c đ ều 

kiệ  KKT được đảm bảo hội tụ đ n mộ    ươ       ố  ư    

d. Các ưu thế của SVM trong phân lớp văn bản 

Chúng ta có thể thấy từ các thuật toán phân lớp hai lớ    ư SVM 

đ n các thuật toán phân lớ  đ  lớ  đề  c  đặc đ ểm chung là yêu cầu 

 ă   ản phải được biểu diễ   ưới dạ    ec  r đặc  rư  ,        ê  c c 

thuậ          c đều phải sử dụng các uớc lượng tham số      ưỡng tối 

ư   r        đ     ật toán SVM có thể tự tìm ra các tham số tố  ư        

 

CHƯƠNG 2                                                                                                 

HỌC MÁY BÁN GIÁM SÁT SVM 
 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ BÁN GIÁM SÁT SVM 

Trong khi SVM là một thuật toán có giám sát sử dụng dữ liệ  đã 

      ã ,   ì S3VM được xây dựng sử dụng h n hợp dữ liệu gán nhãn 

và dữ liệ  c ư        ã   Mục đíc  l  để gán các lớp nhãn tớ  c ư      

nhãn một cách tốt nhấ , s   đ  sử dụng h n hợp dữ liệu huấn luyệ  đã 

gán nhãn và dữ liệu chư        ã  s       đã       ã  để phân lớp 

những dữ liệu mới.  

2.2. BÁN GIÁM SÁT SVM VÀ PHÂN LỚP VĂN BẢN 

Phân lớ   ă   ản là một cách ti p cận mớ  để tạo ra tập phân lớp 

 ă   ản từ các mẫ  c    rước. Cách ti p cận này phối hợp với sự thực 

thi ở mức độ cao và hiệu suất cùng với những am hiểu về mặt lý thuy t, 

tính chấ    ô      c    được hoàn thiệ   P ươ        SVM c    ả 

 ă    í        sẵn sàng và phân lớp, nó trở thành lý thuy t học định 
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 ướng những ứng dụng thực t  trên toàn cầ   Đặc  rư   cơ  ản quy t 

định khả  ă        lớp là khả  ă        lớp những dữ liệu mới dựa 

vào những tri thức đã  íc  l ỹ được trong quá trình huấn luyện.  

2.3. MÔ TẢ THUẬT TOÁN 

Thuật toán này cần có dữ liệ  đầu vào là các tập tin  ă   ả  đã 

      ã  để huấn luyện dữ liệu và các tập tin  ă   ả  c ư  gán nhãn để 

kiểm thử. Đầu ra ra tập tin k t quả huấn luyện và k t quả kiểm thử 

(output files). B   đầu, khi huấn luyện trên dữ liệ  đã       ã      

đầ , đ     ực chất là quá trình học có giám sát; sau khi thêm dữ liệu có 

nhãn do chính nó gán cho các dữ liệ  c ư  c    ã    ì    mới thực sự 

trở thành học bán giám sát. 

2.4. ÁP DỤNG SVM VÀO PHÂN LỚP TRANG WEB 

2.4.1. Phân lớp dữ liệu 

a. Bài toán phân lớp dữ liệu 

Phân lớp dữ liệu là quá trình phân lớp mộ  đố   ượng dữ liệu vào 

một hay nhiều lớp c    rước nhờ một mô hình phân lớp. Mô hình phân 

lớp     được xây dựng dựa trên một tập hợ  c c đố   ượng dữ liệ  đã 

được gán nhãn từ  rước gọi là tập dữ liệu học (tập huấn luyện). Quá 

trình phân lớ  cò  được gọ  l       rì         ã  c   c c đố   ượng dữ 

liệu. 

Có nhiều bài toán phân lớp dữ liệ ,   ư      lớp nhị phân, phân 

lớ  đ  lớp, phân lớ  đ   rị,…  

Phân lớp nhị phân là quá trình ti n hành việc phân lớp dữ liệu vào 

một trong hai lớp khác nhau dựa vào việc dữ liệ  đ  c        ô   một 

số đặc tính theo q   định của bộ phân lớp. 

Phân lớ  đ  lớp là quá trình phân lớp với số lượng lớp lớ   ơ  

hai.  
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Ví dụ về nhu cầu phân lớp trang Web của báo chí 

S   đ    ô    ới thiệu về quá trình phân lớp dữ liệ     sơ  ộ về 

  ươ             lớp dữ liệu. 

b. Quá trình phân lớp dữ liệu 

- Bước 1: Xây dựng một mô hình dựa trên việc       íc  c c đối 

 ượng dữ liệ  đã được gán nhãn từ  rước.  

- Bước 2: Sử dụ   mô  ì   đã được xây dựng ở  ước 1 để phân 

lớp dữ liệu mớ  (c ư  được gán nhãn lớp). 

2.4.2. Phân lớp văn bản 

Do nhiều tính  ă   ư    ệt của tài liệu số   ư c c  lư   rữ gọn 

nhẹ, thờ       lư   rữ lâu dài, tiện dụng  r     r   đổ  đặc biệt là qua 

Internet, dễ dàng sử  đổ …  ê  c        , số lượ    ă  bản số càng 

 ă   lê  mộ  c c        c     đặc biệt là trên World Wide Web (vă  

bản HTML). Với số lượ    ă   ả  đồ sộ thì việc phân lớ   ă   ản tự 

động là một nhu cầu bức thi t và l  lĩ    ực được chú ý nhiều    đã 

được nghiên cứu nhiều trong nhữ    ăm  ầ  đ    

a. Mô hình vector biểu diễn văn bản 

T ô     ường nguờ       ường biểu diễ   ă   ản bằng mô hình 

vector, m    ă  bả  được biểu diễn bằng một vector trọng số  Ý  ưởng 

của mô hình này là xem m i một  ă   ản Di được biểu diễn theo dạng 

),( idD ii   ,  r    đ    l  c ỉ số  ù   để nhận diệ   ă   ản này và id  là 

 ec  r đặc  rư   củ   ă   ản Di    ,  r    đ : id = 

(wi1,wi2,.....win) và n là số luợ   đặc  rư   củ   ec  r  ă   ản, wij 

là trọng số củ  đặc  rư     ứ j , j=1..n. 
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Ví dụ về   c  ơ  rọng số của mộ   ă   ản: 

 

Các đặc trưng của văn bản khi biểu diễn dưới dạng vector: 

- Số chiề    ô        đặc  rư     ường lớn.  

- C c đặc  rư   độc lập nhau. 

- C c đặc  rư   rời rạc: Vec  r đặc  rư   id  có thể có nhiều 

thành phần mang giá trị 0 do có nhiề  đặc  rư     ô   x ất 

hiệ   r     ă   ản id . 

Nhóm cướp chuyên gây án với nữ công nhân sa lưới 

(Dân trí) - Với thủ đ ạn ép nạn nhân vào lề đườ  ,  ù    ì    ơ  c   xịt vào mặt 

cướp tài sả ,    m cướp liên tục         rê  đ ạ  đường Phạm Vă  Đồng từ Hải 

P ò   r  Đồ Sơ      n hàng vạn nữ công nhân các nhà máy da giầ   rê  đ ạ  đường 

    đ    ất an. 

Công an quậ  Dươ   K   , Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm 

   m 3  ê  cướng gồm: Mai Th  Tài (25 tuổ ), Vũ T    Đạt (21 tuổi) và Nguyễn 

Xuân Thanh (22 tuổ ), đều ở Hải Phòng. 

Theo thông tin từ cơ      cô     ,   ờ          ,  rê  đ ạn đường Phạm Vă  Đồng 

từ Hả  P ò   r  Đồ Sơ  x ất hiệ     m cướp gây án táo tợn vào thờ  đ ểm đêm  ối 

với nạn nhân chủ y u là các nữ công nhân. Thủ đ ạn táo tợn của chúng là ngang 

   ê  đe  ọa, hành hung nạ       để cướp dây chuyề      ,             , ĐTDĐ  . 

Công an quậ  Dươ   K    đã  r ển khai lực lượng, bố trí các trinh sát mật phục tại 

nhữ   đ ạ  đ     rọng y u vây bắ  c c đố   ượng. Tối 26/11, sau khi nhận diện các 

đố   ượng khả nghi, các trinh sát hình sự bất ngờ khống ch  đố   ượng Tài. Lực lượng 

công        được  r      ười Tài một con dao tông, một xe máy và nhiều tang vật 

   c   ư  ă      ,   ẩ   r        ù       cướp giật. 

K  m x    ơ  ở củ  T  , cô      cò      được một số tang vật gồm 5 dây chuyền, 1 

 ò   đe       ằ           4 ĐTDĐ    

Tạ  cơ    n công an, Tài khai nhậ  đã cù   đồng phạm gây ra nhiều vụ cướp giật 

 rê  đường Phạm Vă  Đồng. Từ lời khai củ  T  , c c  r    s   đã  ắt khẩn cấ  2 đối 

 ượ   Đạt và Thanh. 

Hiện sự việc đ    được cơ      cô         p tục đ ều tra làm rõ. 

Quốc Đô 

 

luật 

vi phạm 

gây án 

vây bắt 

phạt tù 

tạm giam 

giam giữ 

tòa án 

thẩm phán 

nhân chứng 

khám xét 

hành hung 

cướp 

bị cáo 

bị can 

bị hại 

nghi can 

nghi phạm 

tội phạm 

phạm tội 

đ m 

chém 

đánh 

công an 

 

0 

0 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

7 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

 

Véc- ơ đặc  rư   Vă   ản Di id  
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b. Phương pháp phân lớp văn bản 

C c  ă   ả  đã được phân lớp sẵn và hệ thống của chúng ta phải 

 ìm c c  để   c  r  đặc  rư   củ  c c  ă   ản thuộc m i nhóm riêng 

biệt. Tậ   ă   ản mẫ   ù   để huấn luyện gọi là tập huấn luyện (train 

set), hay tập mẫu (pattern set), còn quá trình máy tự  ìm đặc  rư   của 

các nhóm gọi là quá trình học (le r    )  S       m   đã  ọc xong, 

  ười dùng sẽ đư  c c  ă   ản mới vào và nhiệm vụ của máy là tìm ra 

xem  ă   ản đ    ù  ợp nhất vớ     m     m  c     ườ  đã   ấn 

luyện nó. 

2.4.3. Phân lớp trang Web 

a. Biểu diễn trang Web 

Hiện nay có rất nhiều cách biểu diễn trang Web, với m i mục 

đíc     c        ì sẽ có cách biểu diễn trang Web riêng. Trong các máy 

tìm ki m   ư Y    , Al    s  , G   le      ô   sử dụng mô hình 

vector mà sử dụng hệ thống từ khoá móc nối song không biểu diễn nội 

      ă   ản. Hiện nay cách ti p cận biểu diễn Website là một cách 

ti p cận nhậ  được nhiều sự quan tâm của nhiề    ười trên th  giớ , đối 

 ượng quan tâm không phải là Webpage mà là Webs  e,    ĩ  l  đối 

 ượng tìm ki m không phải là các trang Web đơ   ữa mà là cả một 

Website. 

b. Phân lớp trang Web 

Phân lớp trang Web là mộ   rường hợ  đặc biệt của phân lớ   ă  

bản bởi sự hiện diện của các siêu liên k t trong trang Web, cấu trúc 

trang Web chặt chẽ, đầ  đủ  ơ ,  ẫ  đ   c c  í    ă     n hợ    ư l  

plain texts, các thẻ    er ex ,    erl   s… Với việc sử dụng các siêu 

liên k t giữa các trang Web từ đ  c    ể lấ  được các thông tin về mối 

liên hệ giữa nội dung các trang và dự      đ  để nâng cao hiệu quả 
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phân lớp và tìm ki m. 

2.5. MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI 

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của phân lớ   ă   ản 

là trong tìm ki m  ă   ản. Từ một tập dữ liệ  đã      lớ  c c  ă  bản 

sẽ được đ    số đối với từng lớ   ươ   ứ    N ười dùng phải x c định 

chủ để phân lớ   ă   ản mà mình mong muốn tìm ki m thông qua các 

câu hỏi.  

Thứ 2 là ứng dụng của phân lớ   ă   ả  để lọc c c  ă   ản hoặc 

một phầ  c c  ă   ản chứa dữ liệu cần tìm mà không làm mấ  đ   í   

phức tạp của ngôn ngữ tự nhiên. 

Quá trình phân lớp văn bản trải qua 4 bước cơ bản sau: 

- Đánh chỉ số (indexing):  

- Xác định độ phân lớp:  

- So sánh:  

- Phản hồi (thích nghi):  

 

CHƯƠNG 3                                                                                             

TRIỂN KH I THỰC NGHIỆM 

Qua phần tìm hiểu về cơ sở lý thuy  ,  ô  đã  rì        ấ  đề cơ 

bản của kỹ thuật học máy bán giám sát và các ứng dụng của thuật toán 

học máy bán giám sát h  trợ  ec  r để phân lớp  ă   ản. 

Trong phần thực nghiệm này, tôi sẽ trình bày việc ứng dụng phần 

mềm nguồn mở SVMlin được vi t bằng ngôn ngữ C. Đ   l  một công 

trình nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán học máy của tác giả Vikas 

Sindhwani-  Trung tâm Nghiên cứu IBM T.J. 

(http://vikas.sindhwani.org/) với 4 thuật toán:  

Để tham khảo và ứng dụ   được hiệu quả,  ô  đã đ ều chỉnh lại và 

http://vikas.sindhwani.org/
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c   đặt dữ liệu, biên dịc  c ươ    rì  , đồng thời vi t thêm mộ  đ ạn 

c ươ    rì    ạo vector mô tả  ă   ản tự động dự       ec  r đặc  rư   

3.1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH SVMLIN 

Phần mềm SVMlin được c   đặt dựa trên các thuật toán Support 

Vector Machine cho phép thực hiện việc “ ọc”   ô        ập dữ liệu 

huấn luyện và phân lớp dữ liệu theo nhãn. Phần mềm được vi t bằng 

ngôn ngữ C, được biên dịch và chạy trên hệ đ ều hành Linux. Phiên bản 

hiện tại của bộ công cụ SVMlin chỉ áp dụng cho bài toán phân lớp nhị 

phân và cho phép chọn 1 trong 4 ứng dụng h  trợ lựa chọn theo các 

thuật toán   ư sau: 

 Học có giám sát: 

0 -- Regularized Least Squares (RLS) Classification:T  ậ       

     lớ   ì     ươ    ố     ể  đã được c  ẩ             í    

1 -- SVM (L2-SVM-MFN) (default choice): T  ậ        ọc       

 í   SVM sử  ụ      ề  lầ  c   ể  đổ   

 Học bán giám sát: 

2 -- Multi-switch Transductive SVM (using L2-SVM-MFN): T  ậ  

      ọc        í   SVM  r  ề   ẫ  sử  ụ      ề  lầ  c   ể  đổ . 

3 -- Deterministic Annealing Semi-supervised SVM (using L2- 

SVM-MFN): Thuật toán học tuy n tính sử dụng kỹ thuật tôi luyện xác 

định dành cho SVM bán giám sát. 

3.2. LỰA CHỌN CÔNG CỤ 

SVMlin cũ   l  ứng dụ   được vi t bằng ngôn ngữ C và tôi sử 

dụ   M  GW để biên dịch.  

Tr    đ , gpl.txt là tập tin nói về "GNU GENERAL PUBLIC 

LICENSE"- giấy phép sử dụng chung GNU (GNU- các c ươ    rì   mã 
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nguồn mở sử dụng hạt nhân hệ đ ều hành Linux); tập tin c ươ    rì   

chính là SVMlin.cpp; Makefile là tập tin  ướng dẫn biên dịch các tập 

tin. 

- Ti        c   đặt MinGW: Chọn có c   đặt MinGW Shell. 

- Dùng MinGW Shell biên dịch tạo ra tậ       SVMl   exe để ti n 

hành ứng dụng. 

3.3. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI 

3.3.1. Xây dựng kho dữ liệu 

- T ư mục true: chứ   ă   ả  đã       ã   ươ    

- T ư mục false: chứ   ă   ả  đã       ã   m  

- T ư mục test: chứ  c c  ă   ản kiểm  r  s       c ú      đã 

huấn luyệ  c   c ươ    rì    

3.3.2. Xây dựng kho dữ liệu cho các tập tin đầu vào 

Bước 3.3.1 tạo ra 03 tập tin dữ liệ  đầu vào:  

- traindt.dat : tập tin chứa dữ liệu huấn luyện. 

- trainlb.dat : tập tin chứa nhãn của dữ liệu huấn luyện. 

- test.dt : tập tin dữ liệu kiểm tra. 

* Học dữ liệu: 

Cú pháp: SVMlin -A 2 training_examples training_labels 

* Kiểm tra (Test) dữ liệu: 

Cú pháp: SVMlin -f training_examples.weights 

test_examples_filename 

Quá trình này sẽ tạo ra 1 tập tin test.outputs chứ  c ươ     t quả 

kiểm tra. 

* Chạy chương trình và giao diện: 

SVMlin -A 2 traindt.dat trainlb.dat  
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Sau khi quá trình thực thi hoàn tất, sẽ tạo ra 2 tập tin: 

traindt.dat.weights và traindt.dat.outputs phục vụ c    ước thứ 2 

là kiểm tra dữ liệu.  

3.3.3. Xây dựng chương trình hỗ trợ 

1/ Lư   ec  r đặc  rư       tập tin: M i chiều của vec  r lư   rê  

một dòng.  

2/ Lư  c c tập tin  ă   ản mẫ      ă   ản cần phân lớp (có phần 

mở rộ   l  “  x ”).  

3.4. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 

B          ư s  : Ti n hành phân lớ   ă   ản có phả  l   ă   ản 

pháp luật hay không? Dựa vào véc- ơ đặc  rư  : 
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C ươ    rì     ô   sử dụng tham số STT mà dữ liệ  đầu vào tuân 

thủ   e  định dạng của SVM-Light/LIBSVM được biểu diễ   ưới dạng 

<STT đặc tả>:<Giá trị>. 

1- traindt.dat: Là tập tin chứa dữ liệu huấn luyện. 

2- trainlb.dat: Nhãn của dự liệu huấn luyệ : C ươ    rì   vector 

sẽ tạo ra khi thực        lư      tập tin trainlb.dat ở vị  rí  ươ   ứng với 

tập tin  ă   ản trong tập tin traindt.dat. 

3- test.dt: Dữ liệ  c ư        ã  để kiểm  r  c ươ    rì    

3.5. ĐÁNH GIÁ 

C ươ    rì   đã c ạy tố      ô  đã   ực thi thành công ứng dụng 

 em  được để hiể  rõ  ơ   ản chất vấ  đề phân lớp và phân lớ   ă  

1.  luật 

2.  vi phạm 

3.  gây án 

4.  vây bắt 

5.  phạt tù 

6.  tạm giam 

7.  giam giữ 

8.  tòa án 

9.  thẩm phán 

10.  nhân chứng 

11.  khám xét 

12.  hành hung 

13.  cướp 

14.  bị cáo 

15.  bị can 

16.  bị hại 

17.  nghi can 

18.  nghi phạm 

19.  tội phạm 

20.  phạm tội 

21.  đ m 

22.  chém 

23.  đánh 

24.  công an 

 

STT Véc- ơ đặc  rư   

http://svmlight.joachims.org/
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/
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bản. Với công cụ Vector mà PGS. TS. Võ Trung Hùng  ướng dẫn tôi 

xây dự     êm để h  trợ việc x c định vector cho mộ   ă   ản, việc ti n 

hành tạo dữ liệ  đầ      c   c ươ    rì   SVMlin để thực thi và kiểm 

thử trở nên rất thuận tiện và nhanh chóng. 

Để việc phân lớ   ă   ả  đạ  độ chính xác chấp nhậ  được thì cần 

phải xây dự    ec  r đặc  rư     ù  ợp với số chiều khá lớn. Từ việc 

phân lớp nhị phân, chúng ta có thể phân lớ   ă   ản vào tất cả các lớp 

vớ   ec  r đặc  rư     ù  ợp cho m i lớp cần phân loại. 

 



- 24 - 

 

  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Qua quá trình thực hiệ  đề t  ,  ô  đã  ìm   ể  được về các kỹ thuật 

phân lớ   ă   ản và tập trung vào kỹ thuật học máy bán giám sát h  trợ 

vector, các thuậ         ường dùng trong kỹ thuật phân lớ   ă   ản và 

ứng dụng thuật toán học máy bán giám sát SVM vào việc phân lớ   ă  

bản. 

Bên cạnh việc tìm hiểu về mặt lý thuy  ,  ô  đã c   đặt, dịch và 

chạ  được c ươ    rì   ứng dụng SVMlin để thực hiệ  c   đặt dữ liệu, 

test và kiểm tra k t quả phân lớ   ă   ản. Hiện nay, bài toán phân lớp 

 ă   ả  l m s   đạt hiệu quả cao nhất vẫn là vấ  đề n   , được nhiều 

  ười quan tâm bởi tính cập thi t của nó. C ươ    rì   Vector do tôi 

vi t thêm tuy không lớ    ư   cũ     ú    ệc thực thi ứng dụng thuận 

tiệ   ơ  rất nhiều và có thể ứng dụng được c ươ    rì   SVMlin khi 

lượng dữ liệu khá lớn hoặc rất lớn. 

Hướng phát triển: Với tính hiệu quả do thuật toán học máy SVM 

mang lạ , đã c  sẵ  c c m   l c ươ    rì   m ễ    í, đề tài của em có 

xây dựng thêm công cụ h  trợ để ti n tới thực hiện hoàn thiện việc phân 

lớ   ă   ản nhị phân. N u ti p tục đầ   ư   êm  ữa thì có thể hoàn thiện 

được việc ứng dụng vào phân lớ   ă   ản Ti ng Việt và phân lớ   ă  

bản đ   rị.` 


