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MỞ ĐẦU  

 

1. Lý do chọn đề tài 

 Phân nhóm dữ liệu là một kỹ thuật điển hình trong các hệ thống 

truy vấn thông tin, nhằm phân nhóm một tập dữ liệu lớn thành một 

số nhóm nhỏ thường được dùng cho việc phân tích thống kê và phân 

lớp trong nhiều ứng dụng. Đặc biệt, đối với các ứng dụng truy vấn 

thông tin, việc phân nhóm dữ liệu được dùng để làm tăng tốc độ xử 

lý truy vấn bằng cách chỉ xem xét một số nhỏ các điểm đại diện cho 

nhóm thay vì toàn bộ dữ liệu trong kho dữ liệu.  

 Nhiều hệ thống truy vấn thông tin đều gặp phải những khó khăn 

vì các thuật toán phân nhóm đang tồn tại không thể thích hợp để duy 

trì các nhóm dữ liệu trong một không gian dữ liệu quá biến động như 

thế. Do đó vấn đề cập nhật các nhóm dữ liệu mà không phải thường 

xuyên thực hiện phân nhóm lại toàn bộ kho dữ liệu đã được đặt ra để 

giải quyết những khó khăn đó. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu 

các phương pháp phân nhóm dữ liệu động áp dụng vào hệ thống truy 

vấn thông tin” để làm luận văn tốt nghiệp.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ  

Nhằm giải quyết những khó khăn đã được trình bày trong lý do 

chọn đề tài, mục tiêu của chúng tôi là dựa vào các phương pháp 

nghiên cứu để phát triển một hệ thống ứng dụng mang tính thực tiễn 

cao. Đó là tiến hành nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng một 

hệ thống vấn tin dựa vào các phương pháp phân nhóm dữ liệu động 

và phương pháp truy vấn thông tin.  

Nhiệm vụ của đề tài là tiến hành nghiên cứu và phân tích các 

phương pháp phân nhóm dữ liệu tĩnh và dữ liệu động nhằm đề xuất 
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một phương pháp phân nhóm dữ liệu hiệu quả kết hợp với phương 

pháp vấn tin để phát triển hệ thống truy vấn thông tin. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Các kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu; 

 Các phương pháp phân nhóm dữ liệu; 

 Các phương pháp truy vấn thông tin; 

 Các kỹ thuật đánh phương pháp phân nhóm dữ liệu và truy 

vấn thông tin. 

4. Giả thiết nghiên cứu 

Để đáp ứng được các mục tiêu mà đề tài đã đặt ra, thông qua 

quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu liên quan trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến mục tiêu đã đặt ra, chúng tôi nhận thấy rằng với các 

kiến thức về phân nhóm dữ liệu, truy vấn thông tin, mối quan hệ giữa 

chúng cũng như các kiến thức liên quan đến quá trình thu thập, phân 

tích, xử lý và lưu trữ dữ liệu sẽ là các giả thiết quan trọng trong quá 

trình phát triển luận văn. 

5.  Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu  sách, báo, tạp chí 

khoa học,  Int rn t,   liên quan đến kỹ thuật phân nhóm dữ liệu, 

truy vấn thông tin và các vấn đề liên quan. 

Phương pháp điều tra: Điều tra người sử dụng và kết quả đánh 

giá của việc áp dụng các kỹ thuật phân nhóm dữ liệu vào hệ thống 

truy vấn thông tin. 

Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng hệ thống truy vấn thông 

tin hoàn chỉnh dựa vào phương pháp phân nhóm dữ liệu động. 
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6.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

T ng hợp, trình bày, phân tích những vấn đề liên quan đến phân 

nhóm dữ liệu và truy vấn thông tin nhằm tạo ra một tài liệu khoa học 

đáng tin cậy để tham khảo. 

Cung cấp số liệu thống kê kết quả thực nghiệm các phương 

pháp phân nhóm dữ liệu và truy vấn thông tin. 

Tiến hành phân tích thiết kế và triển khai xây dựng hệ thống tìm 

kiếm thông tin dựa trên phương pháp phân nhóm dữ liệu động. 

7. Bố cục của luận văn 

Bố cục luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1 – Nghiên cứu t ng quan. Chương này trình bày một 

cách t ng quan về phân nhóm dữ liệu và truy vấn thông tin.  

Chương 2 – Phân nhóm dữ liệu. Chương này trình bày một cách 

khái quát về các kiến thức có liên quan đến kỹ thuật phân nhóm. 

Trong chương này, luận văn đặc biệt quan tâm đến mô hình phân 

nhóm dữ liệu động. 

Chương 3 – Các thuật toán phân nhóm dữ liệu động. Chương 

này đi sâu nghiên cứu, phân tích các phương pháp phân nhóm dữ 

liệu. 

Chương 4 – Ứng dụng phương pháp phân nhóm dữ liệu động 

vào hệ thống truy vấn thông tin. Chương này đặc tả ứng dụng, thiết 

kế mô hình hệ thống ứng dụng đồng thời tiến hành cài đặt hệ thống 

truy vấn thông tin.  

Phần kết luận và hướng phát triển trình bày t ng hợp các kết quả 

thực hiện, những tồn tại của luận văn và đề ra hướng phát triển cho 

luận văn. 
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CHƯƠNG 1 

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN  

Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày các kiến thức cơ bản 

về khái niệm, quy trình, một số kỹ thuật phân nhóm và phạm vi ứng 

dụng của các kỹ thuật phân nhóm dữ liệu và truy vấn thông tin.  

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN NHÓM DỮ LIỆU 

1.1.1. Khái niệm   

Phân nhóm dữ liệu là quá trình phân chia một tập dữ liệu ban 

đầu thành các nhóm dữ liệu sao cho các phần tử trong một nhóm 

"tương tự" với nhau và các phần tử trong các nhóm khác nhau sẽ 

"không tương tự" với nhau.  

 

 

Hình 1. 1 Mô phỏng sự phân nhóm dữ liệu 

1.1.2. Quy trình phân nhóm dữ liệu 

Để giải bài toán phân nhóm dữ liệu, chúng tôi cần thực hiện 

theo quy trình: 

 Biểu diễn dữ liệu. 

 Xây dựng hàm tính độ tương tự. 

 Xây dựng các tiêu chuẩn phân nhóm. 

 Xây dựng mô hình cho cấu trúc nhóm dữ liệu. 

 Xây dựng thuật toán phân nhóm và xác lập các điều kiện 

khởi tạo. 
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 Xây dựng các thủ tục biểu diễn và đánh giá kết quả phân 

nhóm. 

1.1.3. Các phương pháp phân nhóm dữ liệu 

Các kỹ thuật áp dụng để giải quyết vấn đề phân nhóm dữ liệu 

đều hướng tới hai mục tiêu chung: Chất lượng của các nhóm khám 

phá được và tốc độ thực hiện của thuật toán. Tuy nhiên, các kỹ thuật 

phân nhóm có thể được phân loại thành một số loại cơ bản dưa trên 

các phương pháp tiếp cận như sau: 

a.  Phân nhóm phân hoạch 

Kết quả một quá trình phân nhóm phân hoạch là phân nhóm một 

tập dữ liệu thành một số nhóm dữ liệu  cho trước  và mỗi nhóm 

không có chứa nhóm con nào bên trong nó. 

b. Phân nhóm phân cấp 

Kết quả của một quá trình phân nhóm phân cấp là một chuỗi các 

nhóm dữ liệu, trong đó một số nhóm có thể chứa các lớp con bên 

trong. Bắt đầu tất cả tập dữ liệu như một nhóm rồi sau đó phân chia 

các nhóm nhỏ hơn trong bước kế tiếp, hoặc ban đầu mỗi điểm dữ liệu 

được x m là một nhóm rồi ghép hai nhóm thành một nhóm dữ liệu 

trong bước kế tiếp. 

1.1.4. Ứng dụng của phân nhóm dữ liệu  

Phân nhóm dữ liệu là một trong những công cụ chính của khai 

phá dữ liệu được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thương mại và 

khoa học. Các kỹ thuật phân nhóm dữ liệu đã được áp dụng cho một 

số ứng dụng điển hình trong các lĩnh vực sau: thương mại, sinh học, 

phân tích dữ liệu không gian, lập quy hoạch đô thị, nghiên cứu trái 

đất, phân đoạn ảnh, khai phá Web,... 
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1.2. TỔNG QUAN VỀ TRUY VẤN THÔNG TIN 

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, khối 

lượng thông tin lưu trữ trên máy tính ngày càng nhiều, vì vậy cần có 

các hệ thống truy vấn thông tin (IR: Information Retrieval) cho phép 

người dùng tìm kiếm một cách chính xác và nhanh nhất các thông tin 

mà họ cần trên kho dữ liệu kh ng lồ này, trong đó Int rn t chính là 

một kho dữ liệu như thế.  

1.2.1. Khái niệm 

Truy vấn thông tin (information retrieval)  là quá trình xử lý tập 

tài liệu nhằm khảo sát và sắp xếp các tài liệu th o mức độ liên quan 

đến câu truy vấn, từ đó phản hồi kết quả truy vấn. 

1.2.2. Quy trình hệ thống truy vấn thông tin  

 Một hệ thống truy vấn thông tin thông thường bao gồm: 

 Các tài liệu đã được xử lý để chọn các đặc trưng nhằm so 

sánh với câu truy vấn. 

 Câu truy vấn được xử lý để lấy các đặc trưng. 

 Các đặc trưng của tài liệu và câu truy vấn được so sánh để 

tính mức độ liên quan giữa chúng. 

 Sắp xếp các tài liệu đã được chọn th o một vài tiêu chuẩn 

cụ thể. 

1.2.3. Các phương pháp truy vấn thông tin 

Có hai kiểu truy vấn thông tin đó là tìm kiếm dựa trên so khớp 

chính xác và dựa trên sắp xếp.  

Trong các hệ thống truy vấn dựa trên sự so khớp chính xác, việc 

đánh giá hệ thống chủ yếu dựa trên việc đánh giá mức độ liên quan. 

Giả sử j là giá trị nhị phân và được cho trước.  
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Việc đánh giá tính hiệu quả của hệ thống tìm kiếm dựa trên sắp 

xếp là phức tạp hơn. Một cách tính độ hiệu quả ph  biến cho các hệ 

thống này “độ chính xác trung bình”.  

1.2.4. Áp dụng phân nhóm dữ liệu trong truy vấn thông tin  

Ngày nay, nhờ sự cải tiến không ngừng của các máy tìm kiếm 

về cả chức năng tìm kiếm lẫn giao diện người dùng đã giúp cho 

người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông tin trên Web. 

Tuy nhiên, người sử dụng thường vẫn phải duyệt qua hàng chục 

thậm chí hàng ngàn trang Web mới có thể tìm kiếm được thứ mà họ 

cần. Theo tâm lý chung, người dùng chỉ xem qua vài chục kết quả 

đầu tiên, họ thiếu kiên nhẫn và không đủ thời gian để xem qua tất cả 

kết quả mà các máy tìm kiếm trả về. 

Nhằm giải quyết vấn đề này, chúng tôi có thể nhóm các dữ liệu 

này thành các nhóm theo các chủ đề, khi đó người sử dụng có thể bỏ 

qua các nhóm mà họ không quan tâm để tìm đến nhóm chủ đề quan 

tâm. Điều này sẽ giúp cho người dùng thực hiện công việc của họ 

một cách hiệu quả hơn.  

1.3. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Qua chương này, chúng tôi đã trình bày t ng quan về phương 

pháp phân nhóm dữ liệu và truy vấn thông tin. Đó là cơ sở tiền đề 

cho việc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các phương pháp này 

nhằm giải quyết các mục tiêu của luận văn. 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN NHÓM DỮ LIỆU  

 

Việc phân nhóm dữ liệu có rất nhiều vấn đề liên quan, các vấn 

đề này sẽ được chúng tôi tiến hành nghiên cứu và phân tích. Cũng 

trong chương này, luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu và phân tích các nội 

dung cơ bản của mô hình phân nhóm dữ liệu động. 

2.1. XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG KỸ THUẬT PHÂN NHÓM 

2.1.1. Dữ liệu văn bản  

Trong các loại dữ liệu hiện nay thì văn bản là loại dữ liệu ph  

biến nhất và nó có mặt khắp mọi nơi, đặc biệt là đối với dữ liệu trên 

Web. Dữ liệu văn bản có thể chia làm 2 loại chính : dạng không cấu 

trúc và dạng nữa cấu trúc. 

2.1.2. Một số vấn đề trong xử lý dữ liệu văn bản  

Một số vấn đề liên quan đến việc biểu diễn văn bản bằng mô 

hình không gian véc-tơ: không gian véc-tơ là một tập hợp bao gồm 

các từ; từ là một chuỗi các ký tự  chữ cái và chữ số  ngoại trừ các 

khoảng trống , ký tự xuống dòng, dấu; xóa bỏ các từ dừng: các giới 

từ, từ nối,... những từ như vậy xuất hiện rất nhiều trong các văn bản 

mà không liên quan gì tới chủ đề hoặc nội dung của văn bản; kết hợp 

các từ có cùng gốc: trong nhiều ngôn ngữ, nhiều từ có cùng từ gốc 

hoặc là biến thể của từ gốc sang một từ khác.  

2.1.3. Các mô hình dữ liệu văn bản 

Trong các bài toán xử lý văn bản, ta thấy rằng vai trò của biểu 

diễn văn bản rất lớn, đặc biệt trong các bài toán tìm kiếm, phân 

nhóm,  Th o các nghiên cứu về cách biểu diễn khác nhau trong xử 

lý văn bản thì cách biểu diễn tốt nhất là bằng các từ riêng biệt được 
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rút ra từ tài liệu gốc và cách biểu diễn này ảnh hưởng tương đối nhỏ 

đối với kết quả.  

Các cách tiếp cận khác nhau sử dụng mô hình toán học khác 

nhau để tính toán như các mô hình Bool, tần số, dữ liệu số, dữ liệu 

kết hợp,... 

2.1.4. Giảm số chiều của dữ liệu 

Khi số chiều của véc-tơ lớn, ta rất khó có thể sử dụng các thuật 

toán để phân tích dữ liệu hoặc tính toán khoảng cách đến không gian 

dữ liệu nguồn. Do đó, cần thiết phải giảm số chiều của véc-tơ. Một 

phương pháp giảm số chiều được dùng khá thành công là phương 

pháp “ánh xạ ngẫu nhiên”. Phương pháp này t  chức các từ dựa trên 

thông tin của ngữ cảnh nó xuất hiện. Nó giảm số chiều nhưng vẫn 

đảm bảo cấu trúc của tập dữ liệu nguồn.  

2.1.5. Đặc trưng của mô hình dữ liệu 

Vấn đề cốt lõi của bất cứ vấn đề phân nhóm nào nằm hầu hết ở 

việc lựa chọn các tập đại diện của các đặc trưng của mô hình dữ liệu. 

Tập các đặc trưng được tách ra cần phải có đủ thông tin để nó có thể 

biểu diễn dữ liệu thực sự đang được phân tích. Ngược lại, dù thuật 

toán tốt đến mấy, nó sẽ vô dụng nếu như sử dụng những đặc trưng 

không chứa thông tin. Hơn nữa, việc làm giảm số lượng đặc trưng là 

rất quan trọng vì số chiều của không gian đặc trưng luôn có tác động 

đến hiệu suất của thuật toán.  

2.1.6. Độ đo về sự tương tự 

Việc tính toán độ  không  tương tự giữa 2 đối tượng được thực 

hiện thông qua các hàm tính khoảng cách  distanc  , thỉnh thoảng 

cũng có thể sử dụng các hàm tính về độ không tương tự 

(dissimilarity). Với 2 véc-tơ đặc trưng x và y, cần phải tìm ra độ 
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tương tự  hoặc không tương tự  giữa chúng. Một lớp rất hay được sử 

dụng của các hàm khoảng cách đó là “gia đình các khoảng cách 

Minkowski”, được mô tả như phía dưới: 

  , trong đó x,y  R
n
.  

2.2. MÔ HÌNH PHÂN NHÓM 

Bất cứ thuật toán phân nhóm nào cũng thừa nhận một cấu trúc 

phân nhóm nào đó. Đôi khi cấu trúc phân nhóm không thực sự rõ 

ràng tùy th o nhu cầu của bản thân thuật toán phân nhóm.  

Tùy th o vấn đề, chúng tôi có thể có các phân nhóm tách rời 

(disjoint) hoặc các phân nhóm chồng chéo (overlapping).  

2.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THUẬT TOÁN PHÂN NHÓM 

Trong các thảo luận trước về các thuật toán phân nhóm tài liệu 

việc cần phải nhận ra các yêu cầu cho các thuật toán phân nhóm là 

cần thiết, việc này sẽ giúp chúng tôi thiết kế ra các giải pháp hiệu quả 

và thiết thực hơn hướng tới các yêu cầu này.  

2.4. KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN PHÂN NHÓM 

Các kết quả của bất cứ một thuật toán phân nhóm nào cũng nên 

được đánh giá bằng cách sử dụng một thước đo chất lượng thông tin 

để chỉ ra “độ tốt” của các phân nhóm kết quả. Việc đánh giá phụ 

thuộc vào tri thức nào ta ưu tiên trong việc phân loại đối tượng dữ 

liệu.  

Nếu dữ liệu chưa được phân loại trước đó, chúng tôi cần phải sử 

dụng các tiêu chuẩn chất lượng bên trong để cho phép so sánh giữa 

các tập phân nhóm mà không phải tham khảo các tri thức bên ngoài. 

Nói th o cách khác, nếu dữ liệu đã được gán nhãn, chúng tôi sử dụng 

việc phân loại này để so sánh kết quả phân nhóm với các phân loại 

gốc, độ đo này được biết đến như một độ đo chất lượng ngoài. 
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Chúng tôi sẽ x m qua hai tiêu chuẩn chất lượng ngoài là Entropy và 

F-measure và một tiêu chuẩn chất lượng trong là Overall 

Similarity. 

2.5. PHƯƠNG PHÁP PHÂN NHÓM DỮ LIỆU ĐỘNG 

2.5.1. Giới thiệu 

Trong thực tế, dữ liệu mới có thể đến một cách đều đặn th o 

thời gian và điều đó cần thiết phải tìm ra một thuật toán phân nhóm 

động  hoặc thuật toán on-lin   mà chỉ cần cập nhật các nhóm sau mỗi 

lần có n đối tượng dữ liệu mới được thêm vào thay vì sử dụng thuật 

toán phân nhóm lại cho toàn bộ dữ liệu.  

2.5.2. Các nguyên lý phân nhóm dữ liệu động 

Khảo sát kỹ cách mà dữ liệu được nhóm trong không gian 

Euclide chúng tôi sẽ khám phá ra rằng việc nhóm là hình tượng 

tương đối. Trong phần này, tôi sẽ trình bày một vài điểm mà có thể 

giúp cho việc thiết kế các thuật toán phân nhóm t ng quát. 

Do dữ liệu mới được cập nhật là một hoặc nhiều hơn một đối 

tượng nên các tình huống sau có thể xảy ra: 

(a) Sự hấp thu dữ liệu  Absorption of data : dữ liệu mới có thể 

được nhập thêm trong một số nhóm đang tồn tại và như vậy 

việc phân nhóm  cho các nhóm còn lại là không thay đ i. 

(b) Trộn các nhóm  M rging of clustes : hai hoặc nhiều nhóm 

đang tồn tại có thể được trộn lại hoặc được kết nối thành 

một bởi dữ liệu mới. 

(c) Sự hình thành nhóm mới  N w cluster fomation): Các 

nhóm đang tồn tại có thể bị tách ra thành các nhóm mới do 

sự ảnh hưởng của dữ liệu thêm vào. 
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2.5.3. Các tình huống trong phân nhóm dữ liệu động 

Trước hết, ta xét các vấn đề của các tình huống cần tính toán  a  

và  d . Ta thấy rằng việc kiểm tra tình huống  a  nên căn cứ th o tình 

huống  b  và  c . Tình huống  d  tự động được kiểm tra trong khi 

kiểm tra tình huống  c . Tình huống     là một tình huống khó, liên 

quan đến vấn đề tìm các nhóm trong một nhóm dữ liệu. 

(a) Sự hấp thu dữ liệu 

(b) Trộn các nhóm dữ liệu 

(c) Việc dò tìm nhóm mới với dữ liệu lạc loài 

(d) Chia nhóm (Spliting of cluster) 

2.6. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

 Trong chương này, các nội dung liên quan đến thuật toán phân 

nhóm dữ liệu đã được trình bày một cách khái quát nhất giúp chúng 

tôi có cách nhìn t ng quan trong việc thực hiện và giải quyết bài 

toán. Đồng thời, chương này cũng đã trình bày mô hình phân nhóm 

dữ liệu động để làm cơ sở cho việc nghiên cứu các thuật toán phân 

nhóm dữ liệu động.  
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CHƯƠNG 3  

CÁC THUẬT TOÁN PHÂN NHÓM  

DỮ LIỆU ĐỘNG 

 

Với mục đích mô tả, phân tích và đánh giá tính ưu việt của các 

thuật toán phân nhóm dữ liệu động và phân nhóm dữ liệu tĩnh cũng 

như việc lựa chọn các thuật toán phù hợp đề xuất cho việc phát triển 

hệ thống ứng dụng, trong chương này chúng tôi sẽ trình bày các thuật 

toán phân nhóm dữ liệu tĩnh là K-Means và DBSCAN cùng các thuật 

toán phân nhóm dữ liệu động là thuật toán Incremental DBSCAN, 

thuật toán phân nhóm dựa vào cây hậu tố  STC) và thuật toán dựa 

vào bộ phân loại véc-tơ hỗ trợ  SVM . 

3.1. THUẬT TOÁN K-MEANS 

Thuật toán phân cụm k-m ans do MacQu  n đề xuất trong lĩnh 

vực thống kê năm 1967, mục đích của 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) (i = 1,  , n), sao 

cho hàm tiêu chuẩn:  đạt giá trị tối thiểu.   

Trong đó: mi là trọng tâm của cụm Ci, D là khoảng cách giữa hai 

đối tượng.  

Thuật toán K-means phân tích quá trình phân cụm đơn giản nên 

có thể áp dụng đối với tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên nhược điểm của 

thuật toán này là chỉ áp dụng với dữ liệu có thuộc tính số và khám 

phá ra các cụm có dạng hình cầu, K-means còn rất nhạy cảm với 

nhiễu và các phần tử ngoại lai trong dữ liệu. Chất lượng của thuật 
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toán K-means phụ thuộc nhiều vào các tham số đầu vào như: số cụm 

k và k trọng tâm khởi tạo ban đầu.  

3.2. THUẬT TOÁN DBSCAN 

Thuật toán phân nhóm dựa trên mật độ thông dụng nhất là thuật 

toán DBSCAN (Density - Based Spatial Phân nhóm of Applications 

with noise) do Ester, P. Kriegel và J. Sander đề xuất năm 1996. 

Thuật toán đi tìm các đối tượng mà có số đối tượng láng giềng lớn 

hơn một ngưỡng tối thiểu. Một nhóm được xác định bằng tập tất cả 

các đối tượng liên thông mật độ với các láng giềng của nó. Thuật 

toán DBSCAN dựa trên các khái niệm mật độ có thể áp dụng cho các 

tập dữ liệu không gian lớn đa chiều. 

Thuật toán DBSCAN có thể tìm ra các cụm với hình thù bất kỳ, 

trong khi đó tại cùng một thời điểm ít bị ảnh hưởng bởi thứ tự của 

các đối tượng dữ liệu nhập vào. Khi có một đối tượng được chèn vào 

chỉ tác động đến một láng giềng xác định. Mặt khác, DBSCAN yêu 

cầu người dùng xác định bán kính Eps của các láng giềng và các láng 

giềng tối thiểu MinPts, thông thường các tham số này được xác định 

bằng phép chọn ngẫu nhiên hoặc th o kinh nghiệm. 

3.3. THUẬT TOÁN INCREMENTAL DBSCAN 

 Trong môi trường CSDL thường xuyên cập nhật, ta cần có thuật 

toán phân nhóm động bởi những mẫu dữ liệu này có thể thay đ i 

th o thời gian. Sau khi thêm và xóa từ CSDL, việc phân nhóm được 

khám phá bởi DBSCAN phải được cập nhật.  

3.3.1. Các đối tượng bị ảnh hưởng 

 Trong phần này chúng tôi sẽ chứng tỏ rằng các thay đ i với quá 

trình phân nhóm của CSDL D là bị giới hạn trong lân cận của một 

đối tượng p được thêm vào hay xóa đi. Các đối tượng đã chứa trong 
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NEps(p) có thể thay đ i đặc tính đối tượng nòng cốt của chúng, nghĩa 

là nòng cốt có thể trở thành đối tượng không nòng cốt và ngược lại.  

Vì thế, trong hầu hết các trường hợp chúng tôi chỉ phải thực 

hiện truy vấn lân cận Eps cho p và thay đ i bộ đếm số đối tượng 

trong lân cận của các đối tượng được truy vấn. 

3.3.2.  Trường hợp thêm 

 Khi thêm một đối tượng mới p, phân bố liên thông mới có thể 

được thiết lập, nhưng không có cái nào bị hủy bỏ. Trong trường hợp 

này, đủ để hạn chế ứng dụng thủ tục phân nhóm đối với UpSeedIns.   

3.3.3. Trường hợp xóa 

Ngược lại với việc thêm vào, khi ta xóa một đối tượng p, các 

phân bố liên thông có thể bị hủy bỏ, nhưng không có liên thông mới 

nào được thiết lập. Trường hợp khó khăn cho việc xóa xảy ra khi 

chóm C của p không còn phân bố liên thông,  thông qua các đối 

tượng nòng cốt  trước  trong NEps(p) sau khi xóa p.  

3.4. THUẬT TOÁN PHÂN NHÓM CÂY HẬU TỐ   

3.4.1. Cây hậu tố 

a.  Giới thiệu về cây hậu tố 

Để tìm các xâu con chung cho hai hay nhiều chuỗi chúng tôi cần 

sử dụng một cấu trúc đặc biệt là cây hậu tố. Một cây hậu tố cho xâu s 

chứa tất cả các suffix của s và hỗ trợ tìm kiếm với tốc độ cao,  

b.  Xây dựng cây hậu tố 

Năm 1973 W in r đã đưa ra thuật toán cài đặt cây hậu tố với độ 

phức tạp tuyến tính về thời gian, cho tới năm 1976 McCr ight đã 

phát triển một thuật toán hiệu quả hơn về mặt không gian và năm 

1995 Ukkon n đã đưa ra một thuật toán đơn giản, dễ hiểu và tối ưu 

hơn hai thuật toán trước đó. 
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3.4.2. Cây hậu tố Cây hậu tố tổng quát 

a.  Khái niệm 

Trong các phần trên ta đã từng bước xây dựng cây hậu tố cho 

một chuỗi. Để giải quyết bài toán tìm các nhóm từ chung của hai hay 

nhiều chuỗi hay văn bản ta cần mở rộng khái niệm cây hậu tố để 

chứa nhiều chuỗi hơn trong một cấu trúc dữ liệu chung. 

b. Dựng cây hậu tố tổng quát trong thời gian tuyến tính 

Đầu tiên ta dựng cây hậu tố thông thường cho xâu S1. Với các 

xâu S2, S3,..., SK trước tiên ta tìm tiền tố dài nhất Sk[1 i] đã tồn tại 

trong cây. Ta thực hiện các giai đoạn i+1, i+2,..., k của thuật toán 

Ukkon n để mở rộng cây hậu tố t ng quát phủ toàn bộ xâu.  

Đi sâu vào chi tiết, việc tìm tiền tố dài nhất đã có trong cây đồng 

nghĩa với việc tìm đường đi dài nhất trong cây có nhãn Sk[1 i] bằng 

cách quét từng kí tự trên đường đi từ gốc.  

Sau khi thực hiện xong bước trên bước mở rộng đầu tiên của 

giai đoạn i+1 đã hoàn thành, ta có thể đi th o nút cha của v, theo liên 

kết hậu tố v.v... để thực hiện các bước mở rộng tiếp th o.  

3.4.3. Thuật toán STC 

Thuật toán phân nhóm cây hậu tố Suffix Tr   Clustering (STC) 

là một thuật toán phân nhóm thời gian tuyến tính dựa trên việc nhận 

dạng các nhóm từ chung của các văn bản. Một nhóm từ trong ngữ 

cảnh này là một chuỗi thứ tự của một hoặc nhiều từ. Chúng tôi định 

nghĩa một nhóm cơ bản  bas  nhóm  là một tập các văn bản có chia 

sẻ một nhóm từ chung. 

STC có 3 bước thực hiện logic:  1  “Làm sạch” văn bản,  2  

định nghĩa các nhóm cơ bản sử dụng một cây hậu tố và  3  kết hợp 

các nhóm cơ bản vào các nhóm. 
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3.5.  THUẬT TOÁN DỰ VÀO PHÂN LOẠI VÉC-TƠ HỖ TRỢ 

3.5.1. Phương pháp SVM 

Xét bài toán: Kiểm tra x m một tài liệu bất kỳ d thuộc hay 

không thuộc một phân nhóm c cho trước? Nếu d  c thì d được gán 

nhãn là 1, ngược lại thì d được gán nhãn là -1. 

 Giả sử, lựa chọn được tập đặc trưng là T = {t1,t2,  , tn}, thì mỗi 

tài liệu di sẽ được biểu diễn bằng một véc-tơ dữ liệu xi = (wi1, wi2,  , 

win), wij  R là trọng số từ tj trong dữ liệu di. Như vậy, tọa độ của mỗi 

véc-tơ dữ liệu xi tương ứng với tọa độ của một điểm trong không 

gian R
n
. 

 Dữ liệu huấn luyện cúa SVMs là tập các văn bản đã được gán 

nhãn trước: D = {(x1,y1), (x2, y2 ,  ,  xi, yi , trong đó, xi là véc-tơ dữ 

liệu biểu diễn dữ liệu di  (xiR
n
), yi{+1,-1}, cặp (xi, yi) được hiểu là 

véc-tơ xi được gán nhãn là yi. Ý tưởng của SVMs là tìm một mặt hình 

học  siêu phẳng  f x  “tốt nhất” trong không gian n-chiều để phân 

chia dữ liệu sao cho các điểm x+ được gán nhãn 1 thuộc về phía 

dương của siêu phẳng   f(x+) > 0 , các điểm x- được gán nhãn -1 

thuộc về phía âm của siêu phẳng  f(x-) < 0 . Với bài toán phân loại 

SVMs, một siêu phẳng phân chia dữ liệu được gọi là “tốt nhất”, nếu 

khoảng cách từ điểm dữ liệu gần nhất đến siêu phẳng là lớn nhất. Khi 

đó, việc xác định một tài liệu x  D có thuộc phân loại c hay không, 

tương ứng với việc xét dấu của f(x , nếu f(x) > 0 thì x  c, nếu f x   

0 thì x c.      

3.5.2. Phương pháp FSVM 

 Trong SVMs thông thường thì các điểm dữ liệu đều có giá trị 

như nhau, mỗi một điểm sẽ thuộc hoàn toàn vào một trong hai lớp. 

Tuy nhiên trong nhiều trường hợp có một vài điểm sẽ không thuộc 
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chính xác một lớp nào đó, những điểm này được gọi là những điểm 

nhiễu, hơn nữa mỗi điểm dữ liệu có thể sẽ không có ý nghĩa như 

nhau đối với siêu phẳng. Để giải quyết vấn đề này Lin CF. và Wang 

SD  2002  đã giới thiệu phương pháp FSVMs bằng cách sử dụng 

một hàm thành viên để xác định giá trị đóng góp của mỗi điểm dữ 

liệu đầu vào của SVMs vào việc hình thành siêu phẳng.  

3.6. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Chương này trình bày chi tiết các thuật toán phân nhóm dữ liệu 

bao gồm các thuật toán phân nhóm dữ liệu tĩnh và các thuật toán 

phân nhóm dữ liệu động. Đó là cơ sở để chúng tôi có thể áp dụng các 

thuật toán này vào chức năng phân nhóm dữ liệu của một hệ thống 

cụ thể. 
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CHƯƠNG 4  

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN NHÓM  

DỮ LIỆU ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG  

TRUY VẤN THÔNG TIN 

 

 Trong chương này, chúng tôi phân tích, thiết kế và xây dựng 

một hệ thống truy vấn thông tin dựa trên kết quả phân nhóm bằng 

phương pháp phân nhóm dữ liệu. Sau đó, luận văn tiến hành các thử 

nghiệm và đánh kết quả thông qua các kỹ thuật đánh giá. Dựa vào 

các kết quả đánh giá này chúng tôi sẽ đề xuất một vài thuật toán đạt 

hiệu suất cao và phù hợp với môi trường dữ liệu đầy biến động W b. 

4.1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG ỨNG DỤNG 

4.1.1. Thành phần thu thập thông tin 

 Việc thu thập dữ liệu có thể được thực hiện một cách thủ công 

bằng cách download các tập dữ liệu mà ta cho là cần thiết. Bên cạnh 

đó, hệ thống cũng đã xây dựng một chức năng tự động thu thập dữ 

liệu, chức năng này sẽ định nghĩa một ngưỡng n cho việc lấy dữ liệu 

từ Int rn t.  

4.1.2. Tiền xử lý dữ liệu 

Quá trình làm sạch dữ liệu và chuyển dịch các tài liệu thành các 

dạng biểu diễn dữ liệu thích hợp. Giai đoạn này bao gồm: chuẩn hóa 

văn bản, xóa bỏ các từ dừng, kết hợp các từ có cùng gốc, trích rút các 

đặc trưng, số hóa và biểu diễn văn bản, ...  

4.1.3. Trích rút các từ đặc trưng 

Để trích rút đặc trưng của tài liệu áp dụng trong chương trình 

ứng dụng, chúng tôi không chọn phương pháp dựa vào trọng số mục 

từ mà áp dụng phương pháp kết hợp giữa độ hồi tưởng và số các đặc 
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trưng biểu diễn cho tài liệu nhằm cân bằng các yếu tố khác nhau để 

đạt được sự kết hợp tốt nhất giữa chúng.  

4.1.4. Tách từ, số hóa văn bản và biểu diễn tài liệu 

 Tách từ là công việc hết sức quan trọng trong việc biểu diễn văn 

bản, quá trình tách từ, véc-tơ hóa tài liệu là quá trình tìm kiếm các từ 

và thay thế nó bởi chỉ số của từ đó. Có thể sử dụng một trong các mô 

hình toán học TF, IDF, TF-IDF, ... để biểu diễn văn bản.  

4.1.5. Cơ sở dữ liệu quản lý dữ liệu  

  Là cầu nối quan trọng từ nguồn dữ liệu thô với dữ liệu đã được 

phân nhóm. 

4.1.6. Thành phần phân tích và cập nhật các nhóm dữ liệu 

 Sau khi thông tin các trang w b được đưa vào CSDL, một tiến 

trình phân nhóm các tài liệu hoặc cập nhật các nhóm sẽ được thực 

hiện để quyết định x m các tài liệu mới này sẽ thuộc nhóm nào, đồng 

thời tạo hoặc cập nhật đặc trưng đại diện cho các nhóm bị ảnh hưởng 

bởi việc thêm vào các dữ liệu này. Chức năng này được thực hiện 

trên các thuật toán K-Means, DBSCAN, Incremental DBSCAN, STC 

và FSVMs.  

4.1.7. Thành phần xử l ý truy vấn thông tin 

 Thành phần này sẽ nhận câu truy vấn từ người dùng, sau đó lấy 

véc-tơ đặc trưng cho câu truy vấn này. Tiếp đến sẽ gửi yêu cầu so 

sánh tương tự với các véc-tơ đặc trưng của các nhóm dữ liệu để tìm 

ra các nhóm tương tự nhất. Tập nhóm dữ liệu tương tự sau đó sẽ 

được gửi đến bộ truy vấn thông tin để tìm ra các tài liệu đích thực 

tương tự với các câu truy vấn của người dùng nhất.  
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4.2. CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT 

QUẢ 

4.2.1. Chức năng thu thập dữ liệu 

 
Hình 4. 1 Chức năng thu thập thông tin 

 Với kết quả đạt được, hệ thống đã đáp ứng được chức năng thu 

thập thông tin một cách tự động, nguồn dữ liệu phù hợp với mục tiêu 

và các ràng buộc của người quản trị hệ thống, tốc độ xử lý nhanh.  

4.2.2. Chức năng phân nhóm dữ liệu 

 
Hình 4. 2 Chức năng phân nhóm dữ liệu 
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Để đánh giá hiệu suất của các thuật toán phân nhóm một cách 

chính xác nhất có thể chúng tôi chọn nguồn dữ liệu rất ph  biến mà 

các hệ thống phân nhóm dữ liệu đã áp dụng qua phương pháp điều 

tra. Nguồn dữ liệu gồm 5 chủ đề được trích trong 20 chủ đề thu thập 

về từ trang: http://qwone.com/~jason/20Newsgroups/.  

 Với nguồn dữ liệu này, ứng với từng chủ đề chúng tôi phân 

chia: 55% tài liệu làm tập dữ liệu huấn luyện, 40% tài liệu làm tập dữ 

liệu kiểm tra, 5% tài liệu làm tập dữ liệu cho thuật toán phân nhóm 

động. 

 Với nguồn dữ liệu đã thu thập được, chúng tôi tiến hành các thử 

nghiệm trên 4 thuật toán K-Means, DBSCAN, Incremental 

DBSCAN, STC và FSVMs. 

 Nhằm đánh giá chất lượng kết quả phân nhóm, chúng tôi sử 

dụng kỹ thuật đánh giá hàm độ đo F-Measure.  

4.2.3. Chức năng truy vấn thông tin 

 

 
 

Hình 4. 3 Chức năng truy vấn thông tin 

   Giả sử rằng, nếu quá trình phân nhóm đạt hiệu suất cao thì tập 

các từ đặc trưng đại diện cho nhóm là hoàn toàn tin cậy. Chúng tôi 

tiến hành truy vấn trên toàn bộ dữ liệu và các dữ liệu trong nhóm 

http://qwone.com/~jason/20Newsgroups/
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được chọn với cùng ngưỡng sau khi tiến hành phân nhóm bằng thuật 

toán FSVMs thì kết quả trùng lặp giữa hai phương pháp trên là gần 

tương đương. Điều này lý giải rằng, nếu kết quả của quá trình phân 

nhóm tỉ lệ thuận với kết quả của quá trình truy vấn thông tin. 

4.3. TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

Với kết quả thử nghiệm và sự phân tích, đánh giá chúng tôi đề 

xuất thuật toán phân nhóm Incr m ntal DBSCAN dựa trên 

DBSCAN và FSVMs là hai thuật toán nền tảng cho việc phân nhóm 

dữ liệu động áp dụng vào hệ thống truy vấn thông tin. 

Đồng thời, chúng tôi đề xuất phương pháp xây dựng và cài đặt 

cấu trúc dữ liệu dựa vào cây M-tr   sẽ đạt hiệu quả tốt hơn so với 

cây R*-Tree khi nguồn dữ liệu thường bị khuyết thông tin, điều này 

gặp rất nhiều trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 
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KẾT LUẬN  

 

 Báo cáo luận văn đã khái quát những kiến thức t ng quan như 

định nghĩa, quy trình và các phương pháp của thuật toán phân nhóm 

dữ liệu và truy vấn thông tin. Đồng thời, chúng tôi cũng đã đi sâu 

nghiên cứu các nguyên lý và các kỹ thuật phân nhóm dữ liệu động. 

Cụ thể đã tìm hiểu thuật toán Incr m ntal DBSCAN, STC và FSVMs 

với các tính năng có thể làm việc tốt trên các CSDL lớn với không 

gian dữ liệu m tric bất kỳ. Luận văn cũng đã ứng dụng các thuật toán 

này vào việc cập nhật động các nhóm dữ liệu của hệ thống. Bên cạnh 

đó, chúng tôi cũng đã cài đặt và thử nghiệm trên các thuật toán phân 

nhóm dữ liệu động và phân nhóm dữ liệu tĩnh, từ đó đề xuất mô hình 

truy vấn thông tin dựa trên hệ thống phân nhóm dữ liệu động này. 

 Với những gì đạt được chúng tôi dự tính những phát triển sau: 

xây dựng một tác nhân thông minh đi thu thập thông tin th o sự huấn 

luyện của con người. Xây dựng một tác nhân tự động phân nhóm và 

cập nhật các nhóm mỗi khi được thông báo từ tác nhân thu thập 

thông tin. Tận dụng triệt để cấu trúc M-Tree (do Prof.PaploCiaccia 

và MacroPat lla và các cộng sự của Đại học Bologna, Ý đề xuất để 

cài đặt các thuật toán phân nhóm  nhằm cải tiến tốc độ cập nhật 

nhóm dữ liệu cũng như việc truy vấn thông tin. Nghiên cứu kỹ thuật 

đánh giá độ tương tự giữa đặc trưng câu truy vấn và đặc trưng nhóm 

dữ liệu để đưa ra một phương pháp chuẩn trong việc truy vấn           

thông tin. 

 


