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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ 

của công nghệ thông tin đã làm cho khả năng thu thập và lưu trữ 

thông tin của hệ thống tăng lên một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó 

việc tin học hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, sản xuất kinh 

doanh cũng như các hoạt động xã hội khác đã tạo ra một lượng dữ 

liệu khổng lồ, theo như đánh giá cứ sau 20 tháng lượng thông tin trên 

thế giới lại tăng gấp đôi. Tốc độ dữ liệu quá lớn, dẫn đến kết quả là 

sự pha trộn của kỹ thuật thống kê và các công cụ quản trị dữ liệu 

không thể phân tích đầy đủ dữ liệu rộng lớn được nữa. 

Dữ liệu sau khi xử lý trực tuyến phục vụ cho mục đích nào đó 

được lưu lại trong kho dữ liệu và khối lượng dữ liệu được lưu trữ 

ngày càng lớn. Trong khối lượng to lớn này còn có nhiều thông tin 

có ích mang tính tổng quát, thông tin có tính qui luật vẫn còn đang 

tìm ẩn. Các công cụ Xử lý phân tích trực tuyến (Online Analytical 

Processing – OLAP) là cần thiết để phân tích dữ liệu, nhưng chưa đủ 

để rút thông tin từ một khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy.  Từ đó 

dẫn đến một yêu cầu cấp thiết là cần có những kỹ thuật và công cụ 

mới để biến lượng dữ liệu khổng lồ kia thành các tri thức có ích. Một 

hướng tiếp cận mới có khả năng giúp nhà trường lấy được các thông 

tin có nhiều ý nghĩa từ tập dữ liệu lớn (databases, datawarehouses, 

data repositories) đó là khai phá dữ liệu (Data Mining). Từ đó kỹ 

thuật khai phá dữ liệu trở thành vấn đề thời sự của nền công nghệ 

thông tin thế giới hiện nay nói chung và Việt Nam nói riêng. 
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Khai phá dữ liệu đang được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 

vực kinh doanh và đời sống khác nhau: marketing, tài chính – ngân 

hàng, bảo hiểm, khoa học, y tế, an ninh, giáo dục, internet … rất 

nhiều công ty, xí nghiệp, các cơ quan đã áp dụng kỹ thuật khai phá 

dữ liệu vào hoạt động của mình và đã thu được nhiều thành tựu to 

lớn. 

Kỹ thuật khai phá dữ liệu bao gồm nhiều hướng tiếp cận. Các 

kỹ thuật chính được áp dụng trong lĩnh vực này phần lớn được kế 

thừa từ lĩnh vực cơ sở dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo, lý thuyết 

thông tin, xác suất thống kê, tính toán hiệu năng cao và các phương 

pháp tính toán mềm. Các bài toán trong khai phá dữ liệu chủ yếu là 

phân lớp/dự đoán, phân cụm, khái phá luật kết hợp, khai phá chuỗi… 

trong đó khai phá luật kết hợp là một trong các nội dung quan trọng 

trong khai phá dữ liệu và đây là lĩnh vực nghiên cứu có nhiều triển 

vọng. 

Mặt khác hiện nay, tại các trường THPT việc quản lý vật tư 

thiết bị như: phòng học, bàn ghế, máy tính, máy chiếu, đồ dùng dạy 

học… là công việc nặng nhọc và hết sức khó khăn vì tài sản có giá trị 

lớn, bố trí sắp xếp nhiều nơi và nhiều người sử dụng. Người quản lý 

thiết bị rất mất nhiều thời gian để kiểm kê cơ sở vật chất, trang thiết 

bị để lập báo cáo như: cần mua thiết bị gì liên quan, mua bao nhiêu 

thiết bị, cần thay thế thiết bị nào?...  

Vấn đề đặt ra cần có một công cụ hỗ trợ người quản lý thiết bị 

ra các quyết định một cách đúng đắn. Vì vậy tôi chọn đề tài “Nghiên 

cứu ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu phục vụ quản 
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lý vật tư, thiết bị trường THPT” là cần thiết và có tính cấp thiết 

cao. 

2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ 

liệu phục vụ quản lý vật tư, thiết bị trường THPT” được xây dựng 

nhằm tạo ra kho dữ liệu có chiều sâu, thông tin để hỗ trợ cho việc ra 

quyết định phục vụ cho công tác quản lý thiết bị trường học dựa trên 

luật kết hợp. 

Mục đích của đề tài: 

- Nghiên cứu khai phá dữ liệu (Datamining) và ứng dụng luật 

kết hợp (Association Rule) để phục vụ việc quản lý thiết bị trường 

THPT. 

Nhiệm vụ của đề tài: 

- Thu thập dữ liệu là sổ quản lý thiết bị, sổ mượn – trả thiết bị, 

sổ báo cáo tình trạng thiết bị, sổ mua mới thiết bị và sổ thanh lý thiết 

bị của trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. 

- Nghiên cứu thuật toán Apriori-TID, FP-Growth để xây dựng 

luật kết hợp. 

- Xây dựng ứng dụng đơn giản để khai phá luật kết hợp. 

- Đánh giá kết quả đạt được của đề tài. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Lý thuyết: 

- Kỹ thuật khai thác dữ liệu 

- Quản lý thiết bị trường THPT 

Dữ liệu: 
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- Cơ sở dữ liệu chứa thông tin về quản lý thiết bị của trường 

THPT. 

- Các văn bản liên quan đến việc quản lý thiết bị tại trường 

THPT. 

Công nghệ: 

- Công cụ lập trình: Visual Basic.Net 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Micorsoft SQL Server 2008 

Phạm vi: 

- Nghiên cứu việc quản lý thiết bị tại trường THPT. 

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào công tác 

quản lý thiết bị trường học. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài này sẽ kết hợp hai phương pháp nghiên cứu, đó là: 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Tiến hành nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan về khai phá 

tri thức, luật kết hợp trong khai phá dữ liệu. 

- Tìm hiểu về quản lý thiết bị tại trường THPT. 

- Nghiên cứu hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server. 

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên 

cứu thực nghiệm: 

- Thiết kế giải thuật tìm ra luật kết hợp. 

- Triển khai xây dựng ứng dụng. 

Chạy thử nghiệm và lưu trữ các kết quả đạt được, sau đó đánh 

giá lại kết quả. 
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Kết quả đạt được: 

- Tổng kết kiến thức cơ bản về khai phá luật kết hợp. 

- Có thể làm tư liệu tham khảo về khai phá dữ liệu và luật kết 

hợp 

- Xây dựng phần mềm để giải quyết bài toán quản lý vật tư, 

thiết bị trường THPT 

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

Về mặt lý thuyết 

- Phương pháp này được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và có 

nhiều đóng góp trong thực tiễn. 

- Có thể coi là tài liệu tham khảo về luật kết hợp. 

- Người khác có thể tham khảo phát triển các ứng dụng riêng 

của mình. 

- Ứng dụng Tin học vào quản lý thiết bị trong trường THPT. 

Về mặt thực tiễn 

- Hỗ trợ cho cán bộ quản lý thiết bị tại trường THPT. 

- Tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc trong việc 

tham khảo tài liệu 

6. Bố cục của luận văn 

Luận văn trình bày bao gồm phần mở đầu và 3 chương sau: 

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

Trong chương này giới thiệu tổng quan về khai phá dữ liệu 

như: Sự ra đời của khai phá dữ liệu, các dạng dữ liệu có thể khai phá, 

các phương pháp khai phá dữ liệu và các ứng dụng của khai phá dữ 

liệu. Qua đây đưa ra cái nhìn tổng quan hơn về khai phá dữ liệu. 
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CHƯƠNG 2  -  PHƯƠNG PHÁP LUẬT KẾT HỢP TRONG 

KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

Chương này giới thiệu về khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp 

và các thuật toán để khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp. 

CHƯƠNG 3 – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ. 

Trong chương này phân tích thiết kế quản lý cơ sở dữ liệu 

quản lý vật tư, thiết bị của trường THPT và xây dựng ứng dụng quản 

lý vật tư, thiết bị dựa trên luật kết hợp. 

Kết luận và hướng phát triển. 

Nêu ra kết luận, đánh giá chung về các nghiên cứu và đạt được 

từ ứng dụng, so sánh kết quả của ứng dụng với phương pháp truyền 

thống. Từ đó, đề ra định hướng phát triển ứng dụng. 



 7 

CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

Trong chương này giới thiệu tổng quan về khai phá dữ liệu như: 

Tìm hiệu sự ra đời của khai phá dữ liệu, các dạng dữ liệu có thể khai 

phá, các phương pháp khai phá dữ liệu và các ứng dụng của khai phá 

dữ liệu. Qua đây đưa ra cái nhìn tổng quan hơn về khai phá dữ liệu. 

1.1 TÌM HIỂU KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

Khai phá dữ liệu (KPDL ) là quá trình tìm kiếm mẫu mới, 

những thông tin tiềm ẩn mang tính dự đoán trong các khối dữ liệu 

lớn. Những công cụ KPDL có thể phát hiện những xu hướng mới 

trong tương lai, các tri thức mà KPDL mang lại cho các doanh 

nghiệp có thể ra quyết định kịp thời và trả lời những câu hỏi trong 

lĩnh vực kinh doanh mà trước đây tốn nhiều thời gian để xử lí.  

Quá trình khai phá dữ liệu (Datamining), được định nghĩa như 

một quá trình chắt lọc hay khai phá tri thức từ một lượng lớn dữ liệu 

được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu. Khai phá dữ liệu là 

một tập hợp các kỹ thuật được sử dụng để tự động khai thác và tìm ra 

các mỗi quan hệ lẫn nhau của dữ liệu trong một tập hợp dữ liệu 

khổng lồ và phức tạp, đồng thời cũng tìm ra các mẫu tiềm ẩn trong 

tập dữ liệu đó. 

 Quá trình khai phá dữ liệu được mô hình hoá như: 

- Gom dữ liệu (Gathering) 

- Trích lọc dữ liệu ( selection ) 

- Chuyển đổi dữ liệu (Transƒormation) 

- Phát hiện và trích mẫu dữ liệu . 
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- Đánh giá kết quả mẫu (Enaluvation of Resurt ) 

1.1.1 Quá trình phát hiện tri thức từ CSDL 

 
Hình 1.3 Các bước của quá trình khám phá tri thức 

1.1.2 Các dạng dữ liệu có thể khai phá dữ liệu 

1.1.3 Kiến trúc hệ thống khai phá dữ liệu 

Kiến trúc của hệ thống khai phá dữ liệu có các thành phần như 

sau: 

Cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu: Đó là một hoặc tuyển tập các cơ sở 

dữ liệu, kho dữ liệu … Các kỹ thuật làm sạch dữ liệu, tích hợp, lọc 

dữ liệu có thể thực hiện trên dữ liệu. 

 Cơ sở dữ liệu hoặc kho dữ liệu phục vụ: Là kết quả lấy dữ 

liệu có liên quan trên cơ sở khai phá dữ liệu của người dùng. 
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  Cơ sở tri thức: Đó là lĩnh vực tri thức được sử dụng để hướng 

dẫn việc tìm hoặc đánh giá các mẫu kết quả thu được. 

 Mô tả khai phá dữ liệu: Bao gồm tập các modul chức năng để 

thực hiện các nhiệm vụ mô tả đặc điểm, kết hợp, phân lớp, phân cụm 

dữ liệu… 

 Đánh giá mẫu: Thành phần này sử dụng các độ đo và tương 

tác với modul khai phá dữ liệu để tập trung vào tìm các mẫu quan 

tâm. 

 Giao diện người dùng: Đây là modul giữa người dùng và hệ 

thống khai phá dữ liệu. Cho phép người dùng tương tác với hệ thống 

trên cơ sở những truy vấn hay tác vụ, cung cấp thông tin cho việc tìm 

kiếm. 

1.1.4 Phân loại hệ thống khai phá dữ liệu 

Phân loại khai phá dữ liệu dựa trên các tiêu chí khác nhau. 

Phân loại dựa trên kiểu dữ liệu được khai thác: Cơ sở dữ liệu 

quan hệ, kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu giao tác, cơ sở dữ liệu hướng đối 

tượng, cơ sở dữ liệu không gian thời gian, cơ sở dữ liệu đa phương 

tiện, cơ sở dữ liệu văn bản… 

Phân loại dựa trên dạng tri thức được khám phá: Tóm tắt và 

mô tả, luật kết hợp, phân lớp, phân cụm, khai phá chuỗi… 

Phân loại dựa trên lĩnh vực được áp dụng: Thương mại, viễn 

thông, tài chính, y học, web mining… 

Phân loại dựa trên kỹ thuật được áp dụng: Phân tích trực 

tuyến, học máy (cây quyết định, mạng nơ ron nhân tạo, K-Mean, 

thuật toán di truyền, máy vec tơ hỗ trợ - SVM, tập thô, tập mờ…) 
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1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

1.2.1 Phương pháp suy diễn, quy nạp 

1.2.2 Phương pháp sử dụng cây quyết định và luật 

1.2.3 Phương pháp phát hiện luật kết hợp 

Luật kết hợp là một biểu thức có dạng : X  Y, trong đó X và 

Y là tập các trường gọi là item. Ý nghĩa của các luật kết hợp khá dễ 

nhận thấy: Cho trước một CSDL có D là tập các giao tác – trong đó 

mỗi giao tác T  D là tập các item – khi đó X Y diễn đạt ý nghĩa 

rằng bất cứ khi nào giao tác T  có chứa X thì chắc chắn T có chứa Y. 

Độ tin cậy của luật (rule confidence) có thể được hiểu như xác suất 

điều kiện p(YT XT). Ý tưởng của việc khai thác các luật kết 

hợp có nguồn gốc từ việc phân tích dữ liệu để đánh giá và phân loại 

học sinh tại trường Cao đẳng Công nghệ là một học sinh khi tốt 

nghiệp ra trường đạt loại: Giỏi, khá, trung bình và nhận ra rằng 

“Một học sinh có học lực đạt loại giỏi X1 và hạnh kiểm loại xuất 

sắc X2 thì sẽ tốt nghiệp ra trường đạt loại giỏi Y với xác suất là 

c%”. Ứng dụng trực tiếp của các luật này trong các bài toán đánh 

giá phân loại học sinh làm cho luật kết hợp trở thành một phương 

pháp khai thác phổ biến. 

1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM 

1.3.1 Một số hướng nghiên cứu kỹ thuật trong khai phá dữ 

liệu 

Một số hướng nghiên cứu của khai phá dữ liệu hiện nay: 

OLAM (Online Analytical Mining): là sự tích hợp giữa cơ sở 

dữ liệu, kho dữ liệu và khai thác dữ liệu. Một số hệ cơ sở dữ liệu 
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như Oracle, MS SQL Server đã tích hợp tính năng xây dựng kho dữ 

liệu và phân tích trực tuyến. 

Những tính năng này được hỗ trợ dưới dạng các công cụ đi 

kèm và người sử dụng phải mua nếu cần sử dụng. Các nhà nghiên 

cứu trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu muốn có thêm sự tích hợp giữa cơ 

sở dữ liệu, kho dữ liệu và khai thác dữ liệu. 

Khám phá được nhiều tri thức khác nhau từ các kiểu dữ liệu 

khác nhau. Tính chính xác và hiệu quả, khả năng mở rộng và tích 

hợp, xử lý dữ liệu bị nhiễu không đầy đủ và tính có ích của tri thức 

được khám phá. Vấn đề song song hóa và phân tán quá trình khai 

thác dữ liệu. Vấn đề ngôn ngữ truy vấn trong khai thác dữ liệu cung 

cấp cho người sử dụng một ngôn ngữ thuận tiện, gần gũi tương tự 

như trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Biểu diễn các tri thức khai thác 

được sao cho trực quan và gần gũi với người sử dụng để người sử 

dụng tri thức có hiệu quả hơn. 

1.3.2 So sánh với các phương pháp khác 

1.3.3 Các ứng dụng của khai phá dữ liệu 

- Bảo hiểm, tài chính và thị trường chứng khoán: Phân tích tình 

hình tài chính và dự báo giá của các loại cổ phiếu trong thị 

trường chứng khoán. Danh mục vốn và giá, lãi suất, dữ liệu 

thẻ tín dụng, phát hiện gian lận. 

- Thống kê, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. 

- Điều trị y học và chăm sóc y tế: một số thông tin về chẩn đoán 

bệnh lưu trong các hệ thống quản lý bệnh viện. Phân tích mối 

liên hệ giữa triệu chứng bệnh, chuẩn đoán và phương pháp 

điều trị (chế độ dinh dưỡng …) 
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- Sản xuất và chế biến: quy trình, phương pháp chế biến và xử 

lý sự cố. 

- Text mining & Web mining: phân lớp văn bản và các trang 

web, tóm tắt văn bản. 

- Lĩnh vực khoa học: Quan sát thiên văn, dữ liệu gene, dữ liệu 

sinh vật học, tìm kiếm, so sánh các hệ gene và thông tin di 

truyền, mối liên hệ gene và một số bệnh di truyền… 
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CHƯƠNG 2  

PHƯƠNG PHÁP LUẬT KẾT HỢP TRONG  

KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

2.1 VÀI NÉT VỀ KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP 

Luật kết hợp là mục tiêu của phương pháp này là phát hiện và 

đưa ra các mối liên hệ giữa các giá trị dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

Nội dung của phương pháp tiếp cận dựa trên luật kết hợp trong khai 

phá dữ liệu sẽ được tập trung nghiên cứu trong phần sau. 

2.2 LÝ THUYẾT VỀ LUẬT KẾT HỢP 

2.2.1 Khái niệm 

2.2.2 Phát biểu bài toán khai phá luật kết hợp 

Cho một tập các khoản mục I, một cơ sở dữ liệu giao dịch D, 

ngưỡng trợ giúp tối thiểu, ngưỡng tin cậy tối thiểu.  

Hãy tìm tất cả các luật kết hợp có dạng X  Y  trên D sao 

cho: supp(X  Y) ≥ minsup và Conf(X  Y) ≥ minconf. 

Trong thực tế, các thuật toán khai phá dữ liệu có nhiều dạng 

khác nhau, nhưng về cơ bản thì chúng tuân theo một lược đồ chung. 

2.2.3 Một số tính chất liên quan đến hạng mục phổ biến 

Tính chất 1 (Độ hỗ trợ của tập con): 

Với A và B là tập các mục, nếu A  B thì sup(A)  sup (B) 

Điều này rõ ràng vì tất cả các giao tác của D hỗ trợ B thì cũng 

hỗ trợ A. 

Tính chất 2  

Một tập chứa một tập không phổ biến thì cũng là tập không phổ 

biến. 
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Nếu một mục trong B không có độ hỗ trợ tối thiểu trên D nghĩa 

là sup (B)< minsup thì một tập con A của B sẽ không phải là một tập 

phổ biến vì support(B)support(A)<minsup (theo tính chất 1). 

Tính chất 3: các tập con của tập phổ biến cũng là tập phổ biến 

Nếu mục B là mục phổ biến trên D, nghĩa là support (B)  

minsup thì mọi tập con A của B là tập phổ biến trên D vì support(A) 

support(B)>minsup.Một số hướng tiếp cận trong khai phá luật kết 

hợp 

*  Các tính chất của luật kết hợp: 

Tính chất 1:(không hợp các luật kết hợp) 

Nếu có X Z và YZ trong D thì không nhất thiết X  Y  

Z là đúng 

Xét trường hợp X  Z =  và các tác vụ trong D hỗ trợ Z nếu 

và chỉ  nếu chúng hỗ trợ mỗi X hoặc Y, khi đó luật X  Y  Z có độ 

hỗ trợ 0% 

Tương tự: X  Y  X  Z  X  Y  Z 

Tính chất 2: không tách luật 

Nếu XY X thì XZ và YZ chưa chắc xảy ra. 

Ví dụ trường hợp Z có mặt trong một giao tác chỉ khi cả hai X 

và Y cũng có mặt, tức là sup(XY)=sup(Z), nếu độ hỗ trợ của X và Y 

đủ lớn hơn sup(XY), tức là sup(X)>sup(XY) và 

sup(Y)>sup(XY) thì hai luật riêng biệt sẽ không đủ độ tin cậy. 

Tuy nhiên đảo lại: XYZXYXZ 

Tính chất 3 (Các luật kết hợp không có tính bắc cầu) 

Nếu XY và YZ, chúng ta không thể suy ra XZ 
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Ví dụ: giả sử T(X) T(Y)  T(Z), ở đó T(X),T(Y),T(Z) tương 

ứng là các giao dịch chứa X, Y, Z và độ tin cậy cực tiểu minconf. 

Conf(XY)=conf(YZ)=minconf thế thì: 

conf(XY)=minconf2 < minconf vì minconf<1, do đó luật XZ 

không đủ độ tin cậy 

Tính chất 4: 

Nếu A(L-A) không thỏa mãn độ tin cậy cực tiểu thì luật 

B(L-B) cũng không thỏa mãn với các tập mục L,A,B và 

BAL 

Vì supp(B)sup(A) (theo tính chất 1) và định nghĩa độ tin cậy, 

chúng ta nhận được: conf(B(L-B))= 

sup( ) sup( )
min

sup( ) sup( )

L L
conf

B A
      (1.3) 

Cũng như vậy: Nếu có (L-C)C thì ta cũng có luật (L-D)D, 

với DC và D. 

Bởi vì DC nên (L-D) (L-C) do đó sup(L-D)sup(L-C) 
      

2.3 PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP TRÊN HỆ THỐNG THÔNG 

TIN 

2.3.1 Thuật toán phát hiện luật kết hợp và tập chỉ mục 

nhiều mức 

Vấn đề tìm tập khoản mục phổ biến là một trong những vấn 

đề rất được quan tâm hiện nay trong khai phá tri thức nói chung và 

khai phá dữ liệu nói riêng. Đã có rất nhiều phương pháp cho phép 

tìm tập khoản mục phổ biến trong các cơ sở dữ liệu rất lớn đã được 

đề xuất, xem thông tin chi tiết về các thuật toán này trong tài liệu 
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[8][9]. Tuy nhiên trong giới hạn của luận văn này, tôi chọn phương 

pháp tìm tập khoản mục phổ biến nỗi tiếng nhất, và được ứng dụng 

rộng rãi trong nghiên cứu khai phá luật kết hợp, đó là phương pháp 

dựa vào thuật toán Apriori. 

2.3.2 Thuật toán Apriori – Tid 

2.3.3 Thuật toán FP -  Growth 

2.4 KẾT LUẬN 

Trên đây tôi đã nghiên cứu về khái niệm luật kết hợp trong 

khai phá dữ liệu để tìm được mối liên hệ giữa các mục dữ liệu 

(items) của cơ sở dữ liệu bằng thuật toán Apriori – Tid và FP-

Growth. Trong Giáo dục và Đào tạo tìm ra mối liên kết giữa người 

quản lý thiết bị và thiết bị để làm cơ sở đánh giá đáng tin cậy. 

Chương tiếp theo tôi sẽ phát biểu bài toán quản lý thiết bị và đưa ra 

các luật để khai phá dữ liệu thiết bị. 
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CHƯƠNG 3  

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 

 

Chương này sẽ tìm hiểu về bài toán thiết bị, vật tư và phân tích 

thiết kế quản lý cơ sở dữ liệu quản lý vật tư, thiết bị của trường 

THPT và xây dựng ứng dụng vật tư, thiết bị dựa trên luật kết hợp. 

3.1 GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC 

Trường THPT số 1 Tuy Phước là một trong những trường đạt 

chuẩn quốc gia của Tỉnh Bình Định cho nên việc đầu tư trang thiết bị 

hiện đại và tương đối nhiều. 

3.2 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 

Bài toán quản lý thiết bị, vật tư: 

 Giả sử chúng ta có rất nhiều thiết bị, vật tư như: bàn ghế, đèn 

quạt, máy vi tính, loa, máy chiếu, ampli,… (coi là tính chất hoặc 

trường). Giáo viên trong quá trình dạy học sẽ mượn, khai thác một số 

thiết bị nào đó và chúng ta muốn tìm hiểu về quá trình sử dụng thiết 

bị đó như thế nào. Nhà quản lý sẽ sử dụng những thông tin này để bố 

trí lớp học cho phù hợp hoặc bổ sung, sữa chữa, đánh giá mức độ sử 

dụng thiết bị, vật tư trong nhà trường để học sinh học tập tích cực và 

có hiệu quả cao. 
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3.3 MÔ HÌNH GIẢI PHÁP TỔNG QUÁT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4 Mô hình giải pháp tổng quát bài toán vật tư, thiết bị 

3.3.1 Giai đoạn thu thập, phân loại và trích lọc dữ liệu 

Giai đoạn này nhằm thiết lập các đối tượng dữ liệu trong 

CSDL vật tư, thiết bị tại trường THPT. Tất cả dữ liệu được đưa về 

dạng văn bản, các thuộc tính (item) được ánh xạ bởi các số tự nhiên. 

Mỗi dòng (bản ghi) được mô tả thành dòng văn bản như liệt kê số 

DDữữ  lliiệệuu  

TTrrưườờnngg  

TTHHPPTT  

Tạo kho 
 dữ liệu  

  SSổổ  mmưượợnn,,  ssổổ  

mmuuaa,,  ssổổ  

tthhaannhh  llíí……  

Thu thập, phân loại 
và trích lọc DL theo 

các tiêu chí đánh giá 

Kho tri 
thức 

G
ia

o
 d

iệ
n
 

Khai 
phá 
dữ 
liệu 
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thứ tự của các thuộc tính. Tìm tập mục phổ biến và luật kết hợp dựa 

trên số thứ tự này, kết quả được ánh xạ ngược trở lại tên các mục. 

3.3.2 Giai đoạn tạo kho dữ liệu 

Theo John Ladlaey, Công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse 

Technology) là tập các phương pháp, kỹ thuật và các công cụ có thể 

kết hợp, hỗ trợ nhau để cung cấp thông tin cho người sử dụng trên cơ 

sở tích hợp từ nhiều nguồn dữ liệu, nhiều môi trường khác nhau. 

3.3.3 Giai đoạn khai phá dữ liệu 

Là gia đoạn ứng dụng các thuật toán (Apriori-Tid, FP-Growth) 

đối với dữ liệu đã được xử lý giúp tạo ra kho tri thức. 

3.3.4 Giai đoạn tạo kho tri thức [2] 

Với đặc tính của CSDL để có được luật có độ tin cậy 100% là 

vô cùng ít và hầu như đa phần là luật có độ tin cậy nhỏ hơn 100%. 

Với những luật có độ tin cậy nhỏ hơn 100%, vấn đề luật thừa cũng 

cần phải được xem lại. Lấy ví dụ, chúng ta đã có luật AB như vậy 

luật (A,C)B là luật thừa. Nhưng trong thực tế thì (A,C)B phần 

lớn có độ tin cậy cao hơn, và chính những luật có độ tin cậy cao là 

những luật chúng ta cần quan tâm và tin tưởng hơn.  

3.3.5 Yêu cầu đối với giao diện người dùng 

Dễ dàng cập nhật các thông tin cần thiết như: hồ sơ học sinh, 

theo dõi nề nếp, điểm học tập, ... 

Giúp thuận lợi cho người sử dụng khai thác dữ liệu theo chủ 

đề với các nguồn và khoảng thời gian khác nhau. 

Dễ dàng tạo ra các báo cáo đơn giản, phù hợp với nhiều người 

sử dụng ở nhiều trình độ khác nhau. 
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3.3.6 Yêu cầu đối với người quản trị hệ thống 

Hỗ trợ việc xây dựng kho dữ liệu. 

Thiết kế, cập nhật hệ thống giúp xử lý dữ liệu nhanh. Dẽ dàng 

tích hợp dữ liệu tác nghiệp mới và tạo các báo cáo mới theo yê cầu 

của người dùng. 

3.3.7 Những luật kết hợp cần đạt được từ hệ thống 

Những thông tin này sẽ giúp cho nhà quản lý có thể đưa ra các 

quyết định đúng đắn và có những thay đổi cho phù hợp với các yêu 

cầu thực tiễn của các thiết bị, vật tư trong nhà trường. 

Ví dụ: 

Nếu diện tích phòng học là 60 m2  và số quạt trần là 2 thì số 

bàn ghế phải là 40. 

Nếu số bàn ghế là 45 và số bóng đèn là 4 thì diện tích phòng 

học phải lớn hơn 60 m2 

Nếu có từ 11 đến 20 máy tính thì cần từ 11 đến 20 bàn máy 

tính và từ 11 đến 20 ghế. 

Nếu có 4 bóng đèn thì xếp được 8 máy tính. hạn như có 78% 

học sinh thi khá môn Toán và học lực TB thì được xét hoàn thành 

chương trình với độ tin cậy 91%. 

3.3.8 Hệ thống cập nhật và quản lý kho dữ liệu 

Để ứng dụng đạt được kho dữ liệu, ta cần có hệ thống phần 

mềm thu nhận, quản lý và đặc tả tri thức. Hệ thống phần mềm này 

đảm bảo cho người sử dụng dễ dàng tiếp cận kho dữ liệu. 

Bên cạnh đó, hệ thống cần được thiết kế sao cho dễ dàng cập 

nhật, bổ sung dữ liệu cũng như cơ chế xử lý. Ngoài ra, chức năng cập 

nhật kho dữ liệu giúp cập nhật các dữ liệu cho hệ thống. 
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3.4 THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP 

3.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Qua quá trình quản lý vật tư, thiết bị dựa vào hệ thống trợ giúp 

này sẽ giúp cho Ban lãnh đạo nhà trường, nhân viên quản lý thiết bị 

có thể đánh giá và nhận xét chính xác và khách quan hơn về tình 

hình sử dụng, bảo quản thiết bị. 

Đối với các cấp quản lý giáo dục sẽ có được cái nhìn tổng thể, 

khách quan và chính xác hơn về công tác quản lý thiết bị tại trường 

THPT. 

So với phương pháp quản lý vật tư, thiết bị truyền thống thì 

phương pháp quản lý vật tư, thiết bị dựa trên sự trợ giúp của hệ thống 

có những ưu điểm vượt trội như sau: 

Tạo ra được kho dữ liệu có các tri thức với kiến trúc mở, tinh 

lọc, hỗ trợ cho công tác quản lý, lưu trữ, cập nhật và khai thác được 

thuận lợi hơn; 

Công tác sữa chữa, bảo quản thiết bị được nhanh chóng, kịp 

thời hơn; 

Hệ thống cho phép bổ sung, sửa đổi các tiêu chí, các luật qua 

từng năm học khi cần thiết. Điều này tạo điều kiện để phát triển hệ 

thống được thuận lợi; 

Dữ liệu được cập nhật và khai thác theo sự phân quyền đăng 

nhập giúp cho độ tin cậy và an toàn của hệ thống được đảm bảo; 

Qua việc rút ra các luật dựa vào bộ CSDL của nhiều năm học 

giúp cho các nhà quản lý giáo dục có được sự dự đoán chính xác hơn 

về tình hình sử dụng thiết bị, tình hình bảo quản thiết bị và chất 
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lượng thiết bị để từ đó có thể có những quy trình quản lý cho phù 

hợp hơn. 

Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí và công sức của 

con người trong vấn đề quản lý vật tư thiết bị. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

1. KẾT LUẬN 

Luận văn đã trình bày tổng quan về khai thác dữ liệu (Data 

Mining) bao gồm các vấn đề cần khám phá tri thức (các loại tri thức 

tiềm ẩn trong cơ sở dữ liệu), hướng tiếp cận, nghiên cứu kỹ thuật 

khai thác dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu nhiều chiều (Data 

Warehouse), đã trình bày tổng quan về khai thác luật kết hợp, nêu ra 

những khái niệm, định nghĩa, tính chất của tập mục và luật kết hợp, 

cách xác định đỗ hỗ trợ của tập mục và luật , độ tin cậy của luật, đã 

trình bày về các thuật toán khai thác luật kết hợp, thuật toán nổi tiếng 

là Apriori và họ các thuật toán Apriori Đưa ra mô hình bài toán khai 

thác luật kết hợp, đây chính các bước chính cơ bản trong việc tìm và 

khai thác luật kết hợp, nó là xương sống để các thuật toán dựa vào đó 

phát triển và có những đánh giá so sánh giữa các thuật toán. Trong 

đó, khai phá luật kết hợp để phục vụ quản lý vật tư, thiết bị của 

trường THPT là một phương pháp khám phá tri thức quan trọng 

DataMining, đây cũng là trọng tâm của luận văn. 

Quá trình thực hiện đề tài khai phá dữ liệu về quản lý vật tư, 

thiết bị tại trường THPT đã mở ra một hướng nghiên cứu mới trong 

công tác Giáo dục và Đào tạo. Trước đây là những báo cáo mang 

tính thống kê đơn thuần, chưa có thể nói hết được những nhận định 

mang tính tiềm ẩn. Những qui luật rút ra trong thực tế chưa thể 

khẳng định ngay được, bởi đây là những vấn để mang tính nhạy cảm. 

Tuy nhiên, nó mở ra cho ta một cách nhìn mới, một phương pháp 
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mới trong việc thống kê báo cáo, cũng như những tư liệu quý làm 

căn cứ cho những quyết định mang tính đột phá sau này. 

Thời gian thực hiện chương trình rất nhanh do xây dựng kho 

dữ liệu và áp dụng các thuật toán để khám phá ra luật rất nhanh. 

Trong quá trình thực hiện, tôi có gắng tập trung tìm hiểu và 

tham khảo các tài liệu có liên quan. Tuy nhiên với thời gian và trình 

độ có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi rất 

mong được sự nhận xét và góp ý của các thầy cô giáo và bạn bè, 

đồng nghiệp, cũng như những người quan tâm để kết quả nghiên cứu 

được hoàn thiện hơn. 

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Một trong những công việc quan trọng của khai phá luật kết 

hợp là tìm tất cả các tập phổ biến trong cơ sở dữ liệu, nên trong thời 

gian tới luận văn sẽ mở rộng nghiên cứu theo hướng : ứng dụng thuật 

toán song song áp dụng cho bài toán khai phá luật kết hợp mờ, là luật 

kết hợp trên các tập thuộc tính mờ. 

Thuật toán song song chia đều cơ sở dữ liệu và tập ứng viên 

cho các bộ vi xử lý, và các tập ứng viên sau khi chia cho từng bộ xử 

lý là hoàn toàn độc lập với nhau mục đích cải thiện chi phí tìm luật 

kết hợp mờ và thời gian mờ hoá dữ liệu. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý trang thiết bị và có thể 

ứng dụng thêm các lĩnh vực khác như đào tạo, ngân hàng, siêu thị. 

 


