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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Với sự bùng nổ và phát triển của công nghệ thông tin đã mang lại nhiều hiệu quả 

đối với khoa học cũng như các hoạt động thực tế, trong đó khai phá dữ liệu là một 

lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực cho con người. Khai phá dữ liệu đã giúp người 

sử dụng thu được những tri thức hữu ích từ những cơ sở dữ liệu hoặc các kho dữ liệu 

khổng lồ khác. Cơ sở dữ liệu trong các đơn vị, tổ chức kinh doanh, quản lý khoa học 

chứa đựng nhiều thông tin tiềm ẩn, phong phú và đa dạng, đòi hỏi phải có những 

phương pháp nhanh, phù hợp, chính xác, hiệu quả để lấy được những thông tin bổ 

ích. Những “tri thức” chiết suất từ nguồn cơ sở dữ liệu trên sẽ là nguồn thông tin hỗ 

trợ cho lãnh đạo trong việc lên kế hoạch hoạt động hoặc trong việc ra quyết định sản 

xuất kinh doanh. Tiến hành công việc như vậy chính là thực hiện quá trình phát hiện 

tri thức trong cơ sở dữ liệu (Knowledge Discovery in Database) mà trong đó kỹ thuật 

khai phá dữ liệu (Data Mining) cho phép phát hiện những tri thức tiềm ẩn. Để lấy 

được thông tin mang tính tri thức trong khối dữ liệu khổng lồ, cần thiết phải phát 

triển các kỹ thuật có khả năng tích hợp các dữ liệu từ các hệ thống giao dịch khác 

nhau, chuyển chúng thành một tập hợp các cơ sở dữ liệu ổn định có chất lượng.  

Khai phá dữ liệu đang được áp dụng một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh 

doanh và đời sống khác nhau: Marketing, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, giáo dục, 

y tế, an ninh, internet… Rất nhiều tổ chức và công ty lớn trên thế giới đã áp dụng kỹ 

thuật khai phá dữ liệu vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và thu được 

những lợi ích to lớn. 

Bài toán khai thác tập phổ biến là bài toán rất quan trọng trong lĩnh vực data 

mining. Hiện nay, có rất nhiều thuật toán tìm tập phổ biến trong khai phá dữ liệu như 

Apriori ( (Agrawal), IT-tree (M. Zaki), FP-tree (J Han) tree (J. Han), các thuật toán 

này chủ yếu dùng để tìm tập phổ biến thường xuyên. Tuy nhiên, việc áp dụng những 

mô hình tương quan thường xuyên có thể không phải là một giải pháp hấp dẫn đối 

với một số ứng dụng khác, như phát hiện xâm nhập, phân tích về sự nhầm lẫn di 

truyền từ dữ liệu sinh học, phát hiện bệnh hiếm từ dữ liệu y tế, … Gần đây, nhiều nhà 

nghiên cứu một cách tiếp cận chung, được gọi là Gmjp, tìm tập phổ biến tương quan 

thường xuyên và tương quan hiếm. Mới đây, nhà nghiên cứu Souad Bouasker đã tìm 

ra một thuật toán giải quyết cả hai vấn đề trên như thuật toán Gmjp nhưng tối ưu hơn, 

tiết kiệm thời gian và không gian cho máy tính nhiều hơn đó là thuật toán Cori. Vì 

vậy tôi chọn đề tài “Khai thác tập phổ biến tương quan hiếm sử dụng thuật toán 

Cori” làm luận văn cao học. 

2 Mục đích nghiên cứu 
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-  Phân biệt mô hình tương quan thường xuyên và mô hình tương quan hiếm; 

- Sự tích hợp thông minh của hai mô hình đơn điệu và chống đơn điệu. 

-  Tiếp cận thuật toán Cori để tìm tập phổ biến tương quan hiếm. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Thuật toán Cori, tập phổ biến tương quan hiếm 

Phạm vi nghiên cứu: Các thuật toán tìm tập phổ biến trong khai phá dữ liệu 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phƣơng pháp lý thuyết 

Thu thập và nghiên cứu các tài liệu, bài báo có liên quan đến đề tài. 

Nghiên cứu lý thuyết khai phá dữ liệu. 

Nghiên cứu lý thuyết khai thác tập phổ biến tương quan thường xuyên và tương 

quan hiếm. 

Nghiên cứu các thuật toán tìm tập phổ biến, thuật toán Cori. 

Phƣơng pháp thực nghiệm 

Minh họa thuật toán Cori. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

Hiểu rõ thuật toán Cori 

Hiểu rõ vấn đề khai thác tập phổ biến tương quan hiếm 

6. Bố cục của luận văn 

Chương I: Cơ sở lý thuyết. 

Chương II: Khai thác tập phổ biến tương quan hiếm bằng thuật toán Cori 

Chương III: Cài đặt thực nghiệm. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1 KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

1.1.1 Khái niệm khai phá dữ liệu 

1.1.2 Các bƣớc chính của quá trình phát hiện tri thức trong CSDL 

1.1.3 Kiến trúc một hệ thống khai phá dữ liệu 

1.1.4 Hƣớng tiếp cận và kỹ thuật chính trong khai phá dữ liệu 

1.1.5 Kiểu dữ liệu trong khai phá dữ liệu 

1.1.6 Một số phƣơng pháp khai phá dữ liệu 

1.1.7 Ứng dụng của khai phá dữ liệu 

1.1.8 Phân loại các hệ thống khai phá dữ liệu 

1.1.9 Xu hƣớng trong khai phá dữ liệu 

1.2 TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP 

1.2.1 Mở đầu 

1.2.2. Các khái niệm cơ bản 

Tập mục (itemset) 

Tập I={i1,i2,…,in} bao gồm n mục phân biệt  i1,i2,…,in,  mỗi  mục  (item)  

được hiểu như là mỗi mặt hàng trong siêu thị hay mỗi thuộc tính trong cơ sở dữ liệu. 

Tập X⊆I với k=|X| được gọi là k-tập_mục (tập mục có lực lượng bằng k). 

Giao tác 

Tập T ⊆ I được gọi là một giao tác (hay một bản ghi). 

Độ hỗ trợ của một tập mục (itemset) 

Độ hỗ trợ của một tập mục   trong cơ sở dữ liệu   là tỷ lệ giữa các giao dịch (bản ghi) 

trong T có chứa X với tổng số các giao dịch trong T. Ký hiệu là            hay         

và được tính như sau: 

        
       

 
   

Trong đó:  

-        : đếm số giao dịch trong   có chứa   

-   : Tổng số giao dịch trong   

Độ hỗ trợ của một tập mục có giá trị giữa 0 và 1, tức là 0≤supp(X)≤1 với mọi 

tập mục X. 

Tập mục phổ biến (frequent itemset) 

Tập mục X mà thoả mãn điều kiện supp(X) ≥ minsup (với minsup là một giá trị 

cho trước) được gọi là tập mục phổ biến với độ hỗ trợ cực tiểu minsup. 
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Một số tính chất của tập mục phổ biến 

i) 0 ≤ supp( X ) ≤ 1 (Độ hỗ trợ của một tập mục có giá trị nằm trong đoạn từ 

không đến một) 

ii) Giả sử X, Y là các tập mục nếu X⊆Y thì supp(X) ≥ supp(Y) vì tất cả giao 

tác của D nếu chứa Y thì cũng chứa X. 

iii) Tập con của tập mục phổ biến cũng là tập mục phổ biến: nếu tập mục B là 

một tập mục phổ biến trên D, nghĩa là supp(B) ≥ minsup thì mọi tập con 

A của B cũng đều là tập mục phổ biến trên D vì mọi giao tác trong D 

chứa B thì chắc chắn sẽ chứa A. 

iv) Bao hàm của tập mục không phổ biến cũng là tập mục không phổ biến: 

Nếu tập B không thỏa mãn độ hỗ trợ tối thiểu trên D, nghĩa là 

supp(B)<minsup thì mọi tập A chứa B đều là tập mục không phổ biến vì 

giao tác không chứa B thì chắc chắn không chứa A. 

Luật  kết hợp 

Một luật kết hợp là một phát biểu dạng XY, trong đó X và Y là tập mục 

thoả mãn điều kiện X,YI (X,Y#và XY=. Đối với luật kết hợp XY, X gọi 

là tiên đề, Y gọi là kết quả của luật. 

Luật kết hợp có 2 thông số quan trọng là độ hỗ trợ và độ tin cậy. 

Độ hỗ trợ của một luật (Support): 

Độ hỗ trợ của luật kết XY, ký hiệu là supp(XY) được xác định 

như sau: supp(XY) = supp(XY).  

Độ hỗ trợ của luật thể hiện phạm vi ảnh hưởng của luật trên toàn bộ cơ sở  dữ 

liệu. 

Độ tin cậy của một luật (confidence): 

Độ tin cậy của một luật kết hợp XY, ký hiệu conf(XY) là số phần trăm 

các giao tác trong D mà chứa X thì cũng chứa Y. Hay đó chính là xác suất có điều 

kiện P(Y/X). Độ tin cậy của một luật cũng có giá trị giữa 0 và 1. 

Conf(XY) = P(Y/X) = supp(XY) /supp(X)  

Độ tin cậy của luật thể hiện độ chính xác, tính đúng đắn hay khả năng tin cậy 

của luật trong phạm vi ảnh hưởng của luật (xác định bởi độ hỗ trợ). 

Độ tin cậy của luật cho biết mức độ  đúng của luật. 

Hai giai đọan cơ bản của thuật toán khai phá luật kết hợp 

Input: I, D, minsupp, minconf 

Output: Các luật thỏa minsupp,minconf.  

Thuật toán: 

1) Tìm tất cả các tập mục phổ biến trong D (tìm tất cả các tập mục có độ hỗ trợ 

lớn hơn hoặc bằng minsupp) 
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2) Sinh các luật từ các tập mục phổ biến sao cho độ tin cậy của luật lớn hơn 

hoặc bằng minconf. 

1.2.3 Một số thuật toán tìm tập mục phổ biến  

a. Thuật toán Apriori 

Apriori là thuật toán tìm các tập mục phổ biến Rakesh Agrawal, Tomasz 

Imielinski, Arun Swami đề xuất năm 1993, là nền tảng để phát triển những thuật toán 

tìm luật kết hợp sau này. 

Ký hiệu 

k-tập mục: tập mục có k phân tử 

Lk: tập các k-tập_mục phổ biến (frequent itemset) tức là các tập mục có độ hỗ 

trợ lớn hơn hoặc bằng minsupp và có lực lượng bằng k. 

Ck: tập các k-tập_mục ứng cử (candidate itemset), là các tập mục có lực lượng 

bằng k. 

Thuật toán 

Đối với thuật toán Apriori các tập mục phổ biến được tính toán thông qua các 

bước lặp. Trong mỗi bước lặp, cơ sở dữ liệu được quét một lần và mọi tập mục phổ 

biến có cỡ giống nhau được tính toán và đưa vào tập Lk, với k tương  ứng là kích cỡ 

của tập mục. 

Input: Cơ sở dữ liệu D, ngưỡng hỗ trợ  

Output: Tất cả các tập mục phổ biến  

Thuật toán: 

Quét CSDL D để tìm các tập mục phổ biến 1-tập mục L1 

For (k=2; Lk-1 ≠  ; k++ ) do Begin 

Ck:= apriori_generate(Lk-1) 

//sinh tập mục ứng viên mới k-tập_mục từ tập mục phổ biến (k-1)- tập_mục 

For giao tác t∈D do Begin 

Ct:=subset(Ck,t); 

// hàm trả về các mục ứng cử chứa trong giao tác t 

For tập mục ứng viên ci∈Ct  do 

ci.count++; 

end; 

end; 

Return L= ∪ kLk; 

- Hàm apriori_generate(): Sinh các tập mục ứng viên 

Input: Lk-1  



6 

 

Output: Ck;  

Thuật toán: 

// bước nối 

For  (k-1)-tập_mục l1∈Lk-1 do 

For  (k-1)-tập_mục  l2∈Lk-1 do 

If((l1[1]=l2[1])  and  (l1[2]=l2[2])  and... and  (l1[k-2]=l2[k-2]) 

and 

(l1[k-1]<l2[k-1])) then 

Ck ←{ l1[1], l1[2],.., l1[k-2], l1[k-1], l2[k-1] 

// bước cắt tỉa 

For tập mục ci∈Ck do 

For (k-1)-tập_mục s∈ci do 

// s là tập mục con của ci và lực lượng của s là k-1 

If (s∉Lk-1) then delete ci  from Ck; 

Return Ck; 

b. Thuật toán FP-Growth 

Thuật toán FP-Growth. 

Khai phá các tập mục thường xuyên sử dụng cây FP bằng việc tăng trưởng đoạn 

mẫu. 

Thuật toán FP-Growth bao gồm hai thuật toán: thuật toán xây dựng cây FP và 

thuật toán khai thác dữ liệu với cây FP. 

Thuật toán xây dựng cây FP 

Xây dựng cây FP-Tree từ CSDL giao tác 

Thuật toán xây dựng cây FP_Tree 

Input: cơ sở dữ liệu và ngưỡng độ hỗ trợ minsup 

Output: Cây mẫu thường xuyên FP_Tree 

Thuật toán: 

- Duyệt D lần đầu để thu được tập F gồm các tập các mục thường xuyên và số 

hỗ trợ của chúng. Sắp xếp các item trong F theo trật tự giảm dần của số hỗ trợ ta được 

danh sách L 

- Tạo nút gốc R và gán nhãn "null" 

- Tạo bảng Header có | | dòng và đặt tất cả các node -link chỉ đến null For each 

giao tác T  D  {/  /  duyệt D lần 2 

Chọn các tập mục phổ biến của T đưa vào P; 

Sắp các tập mục trong p theo trật tự L; 
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Gọi Insert_Tree(P, R); } Procedure InsertTree(P, R) { 

Đặt P=[p|P-p], với p là phần tử đầu tiên và P-p là phần còn lại của danh sách 

If  R có một con N sao cho N. item-name =p then N.count ++  

else { 

Tạo nút mới N; N.count = 1; N.item-name = p N.parent = R 

// Tạo node-link chỉ đến item, H là bảng Header N.node-link = H[p].head 

H[p].head=N 

} 

// Tăng biến count của p trong bảng header thêm 1 H[p].count ++; 

If (P-p) != null then 

Gọi Insert_Tree(P-p,N); 

} 

Thuật toán khai phá các tập phổ biến từ FP-Tree  

Input: cây FP-Tree của CSDL, ngưỡng minsup  

Output: tập các mẫu phổ biến 

Phƣơng pháp: gọi FP_Growth(Tree,null)  

Procedue FP_Growth(tree,α){  

F= ; 

If (Tree chứa một đường dẫn đơn P) then { 

For mỗi tổ hợp (kí hiệu β) của các nút trong đường dẫn P do { Phát sinh mẫu 

p=α 

Support(p) = minsup các nút trong   

F=F  P  

}  

} 

Else  

For mỗi ai trong header của Tree {  

Phát sinh mẫu  =i   

Support (= i .support F=F  P  

Xây dựng cơ sở có điều kiện của   

Xây dựng FP-Tree có điều kiện Tree của   

If Tree    Then  

Gọi FP_Growth(Tree, )  

}  

} 

1.2.4 Thuật toán sinh luật kết hợp 
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CHƢƠNG 2 

KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN TƢƠNG QUAN HIẾM 

BẰNG THUẬT TOÁN CORI 

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA THUẬT TOÁN CORI 

2.1.1 Tập phổ biến tƣơng quan hiếm 

Mô hình tương quan là một lớp quan trọng của quy tắc tồn tại trong cơ sở dữ 

liệu. Tương quan là mối quan hệ giữa các mặt hàng trong các giao dịch, giá trị để đo 

độ tương quan nằm trong khoảng [0,1]. Độ tương quan của một mặt hàng được tính 

như sau:  

        
        

        
 

Vì vậy giá trị độ tương quan càng cao thì càng có nhiều mặt hàng phụ thuộc vào 

nhau (nghĩa là tương quan mạnh). 

Tương quan hiếm là kết quả của sự kết hợp hạn chế chống đơn điệu và hạn chế 

đơn điệu. 

Tập phổ biến tương quan hiếm là tập phổ biến có độ hỗ trợ của các mặt hàng 

nhỏ hơn ngưỡng hỗ trợ tối thiểu minsup và độ tương quan của các mặt hàng lớn hơn 

ngưỡng tương quan tối thiểu do người sử dụng thiết lập. 

2.1.2 Thuộc tính chống đơn điệu (Anti-monotonicity) 

2.1.3 Thuộc tính đơn điệu (monotonicity) 

2.1.4 Phƣơng pháp IT-Tree 

Kết nối Galois: Cho quan hệ hai ngôi   I  T chứa CSDL cần khai thác. Với: 

X  I và Y  T. Định nghĩa hai ánh xạ giữa P(I) (Tập tất cả các tập con   của I) và 

P(T) như sau:  

+ t: P(I ) P(T ), t(X) = {yT | xX, x  y} 

+ i: P(T) P(I ), i(Y) = {xI | yY, x  y} 

Cấu trúc IT-tree và các lớp tương đương: Cho XI, ta định nghĩa hàm p(X k, 

)=X[1:k] gồm k phần tử đầu của X và quan hệ tương đương dựa vào tiền tố như sau: 

     ⊆        
                 

Mỗi nút trên IT-tree gồm 2 thành phần Itemset-Tidset: Xt(X) được gọi là IT-

pair, thực chất là một lớp tiền tố. Các nút con của X thuộc về lớp tương đương của X 

vì chúng chia sẻ chung tiền tố X (t(X) là tập các giao dịch có chứa X). 

Nhận xét về  IT – TREE  

1. (X) =|t(X)|  
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2. Chỉ cần kết hợp các phần tử trên cùng một mức của lớp tương đương là đủ để 

sinh ra các tập phổ biến. 

2.2 MÔ TẢ BÀI TOÁN 

2.3. MÔ TẢ THUẬT TOÁN CORI 

Sơ đồ thuật toán 

  
Bắt đầu 

Nhập cơ sở dữ liệu D, 

Và các ràng buộc minsup,minbond 

Vẽ cấu trúc cây 

Tập phố biến tương quan hiếm 

(RCP) 

Support(items)<minsup 

Bond(items)>=minbond 

Tập phố biến hiếm 

Đúng 

Cắt tỉa các items 

Sai 

Trả về kết quả 

Kết thúc 

Tính độ hỗ trợ của các 

items (mục) 

Chọn lần lược các items có hỗ trợ từ thấp 

đến cao 
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2.4. THUẬT TOÁN CORI (Dựa trên phƣơng pháp IT-TREE) 

Input 

1. Một tập dữ liệu thử nghiệm D. 

2. Một ngưỡng tương quan tối thiểu minbond của ràng buộc chống đơn điệu. 

3. Một ngưỡng hỗ trợ nối tiếp tối thiểu minsup của ràng buộc đơn điệu. 

Output 

Tập RCP là tập phổ biến của mô hình tương quan hiếm. 

begin 

Bước 1. Quét các tập dữ liệu D một lần để xây dựng bộ dữ liệu chuyển đổi D*. 

Bước 2. Khởi tạo các cấu trúc cây dữ liệu. 

(a) Tính toán hỗ trợ nối tiếp của các mặt hàng và phân loại chúng theo một 

trật tự lên cao của giá trị hỗ trợ của họ. 

(b) Tập phổ biến hiếm được in trong kết quả đầu ra.  

(c) Các mục được sắp xếp thêm vào cấu trúc cây. 

Bước 3. Xử lý đệ quy của từng mặt hàng để trích xuất các tập phổ biến tương 

quan hiếm. 

Bước 4. Giải phóng bộ nhớ. 

Bước 5. Return RCP 

end. 

2.5. VÍ DỤ MINH HỌA 

2.6 ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN CORI 

Thuật toán dựa vào các ràng buộc Amc và Mc để tìm nhanh các tập phổ biến 

hiếm. 

Do thuật toán không sinh ứng viên nên hiệu quả khai thác thường cao hơn các 

thuật toán sinh ứng viên. 

Khi độ hỗ trợ tối thiểu càng nhỏ thì số lượng tập phổ biến càng nhiều mất 

nhiều thời gian khai thác. 
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CHƢƠNG 3 

CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM 

3.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO 

Đầu vào của thuật toán Cori là một cơ sở dữ liệu giao dịch và một ngưỡng hỗ trợ 

tối thiểu minsup (minsup có giá trị từ 0 đến 100%). 

Một cơ sở dữ liệu giao dịch là một tập hợp các giao dịch, mỗi giao dịch là một 

tập hợp các mặt hàng. Xét cơ sở dữ liệu giao dịch D chứa 5 giao dịch (t1, t2, t3, t4, 

t5) và 5 mặt hàng (1,2,3,4,5). Ví dụ giao dịch đầu tiên đại diện cho tập hợp t1: 1,3 và 

4. Điều quan trọng là lưu ý một items không được xuất hiện hai lần trong cùng một 

giao dịch và các mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự trong một giao dịch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH 

3.2.1 Cấu trúc 

Thuật toán Cori được cài đặt bằng ngôn ngữ Java. Chạy trên hệ điều hành 

Windows XP. 

Tham số đầu vào: 

Cơ sở dữ liệu giao dịch các mặt hàng. 

Ngưỡng hỗ trợ tối thiểu minsup người sử dụng thiết lập. 

Ngưỡng tương quan tiếu thiểu minbond người sử dụng tự thiết lập. 

Xử lý: 

Tính độ hỗ trợ các giao dịch supp(I). 

Tính độ tương quan bond(I). 

So sánh supp(I)<minsup: tập phổ biến hiếm. Ngược lại, loại các tập mục không 

thỏa minsup. 

Xét độ tương quan của các tập phổ biến hiếm bond(I)>minbond: tập phổ biến 

tương quan hiếm. 

Dữ liệu đầu ra: 

Là tập hợp tất cả các tập phổ biến tương quan hiếm. 

Transiction Items 

t1 1,3,4 

t2 2,3,5 

t3 1,2,3,5 

t4 2,5 

t5 1,2,3,5 

 

minsup=4 

minbond=0.2 
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3.2.2 Cài đặt 

* Thuật toán Cori 

Input: minsup, minbond, ma trận  

Output: Tập phổ biến tương quan hiếm 

Thuật toán 

Begin 

1. Tính support(item) 

2. For (item=1, item<item-1, item++) 

        {  

     If(support(item)<minsup  

          Save(item, support(item)) 

  } 

3. Sort (support(item))  

4. Tính Support(items) 

5. For(items=1, items<items-1, items++) 

      { 

If(support(items)>=1 and support(items)<minsup)  

   Save(items, support(items)) 

        } 

6. Bond(Item)= support( Item)/support( Item) 

7. For (i=1, i<count (items),i++) 

  { 

If(bond(I)>minbond) 

Save (items, bond(I)) 

} 

8 Return RCP 

End. 

3.3 KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Cori là một thuật toán khai thác tập phổ biến hiếm (nhóm các mặt hàng) và 

tương quan trong một cơ sở dữ liệu giao dịch. Một tập phổ biến hiếm là một tập phổ 

biến có sự hỗ trợ nhỏ hơn ngưỡng minsup được thiết lập bởi người sử dụng. Sự hỗ trợ 

của một tập phổ biến là số lượng giao dịch có chứa các tập phổ biến. 

Một tập phổ biến tương quan là một tập phổ biến có tương quan không ít hơn 

ngưỡng minbond được thiết lập bởi người sử dụng. Các tương quan của một tập phổ 

biến là số lượng giao dịch có chứa các tập phổ biến chia cho số lượng giao dịch có 

chứa bất kỳ trong các tập phổ biến. Tương quan là một giá trị trong khoảng [0,1]. Giá 
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trị tương quan càng cao thì có nghĩa là tập phổ biến liên quan chặt chẽ. Lưu ý, tập 

phổ biến đơn có độ tương quan mặc định là 1. 

Ví dụ, thuật toán Cori chạy trên cơ sở dữ liệu giao dịch D đầu vào với 

minsup=4, minbond=0.2, đầu ra của thuật toán Cori như sau : 

 

 

Itemset Support Bond 

{1} 3 1 

{4} 1 1 

{1, 4} 1 0.33 

{3, 4} 1 0.25 

{1, 3, 4} 1 0.25 

{1, 2} 2 0.4 

{1, 2, 3} 2 0.4 

{1, 2, 5} 2 0.4 

{1, 2, 3, 5} 2 0.4 

{1, 3} 3 0.75 

{1, 3, 5} 2 0.4 

{1, 5} 2 0.4 

{2, 3} 3 0.6 

{2, 3, 5} 3 0.6 

{3, 5} 3 0.6 

3.4 ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN 

Để đánh giá thuật toán Cori, chúng tôi tiến hành một loạt các thí nghiệm với bộ dữ liệu 

có kích thước dày đặt và thưa thớt khác nhau. Thí nghiệm của chúng tôi đã được thực hiện 

trên một máy tính được trang bị với bộ vi xử lý Intel Core TM i3 2,40 GHz và bộ nhớ chính 

2,92GB, chạy Linux Ubuntu 10.04. Khả năng mở rộng là một tiêu chí quan trọng cho các 

phương pháp khai thác tập phổ biến hạn chế, thuật toán Cori chứng tỏ khả năng mở rộng tốt 

so với tăng kích thước tập dữ liệu theo hai chiều: số lượng giao dịch | T |và số lượng các 

mục/tập mục (items/itemset) trong các giao tác | I |. 

Ví dụ, Chúng ta thử nghiệm bộ dữ liệu Mushroom có chứa 8,124 giao dịch và 119 mục 

và Accidents với 340,183 giao dịch và 468 mục.  

Mushroom và Chess là bộ dữ liệu được chuẩn bị bởi Roberto Bayardo từ bộ dữ liệu 

UCI và PUMSB. 

Accident là bộ dữ liệu chứa dữ liệu tai nạn giao thông (ẩn danh) được cung cấp bởi 

Karolien Geurts. 
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T10I4D100K và T40I10D100K là hai bộ dữ liệu được tạo ra bằng cách sử dụng máy 

phát điện từ nhóm nghiên cứu của IBM Almaden Quest. 

Bảng 3.1. Báo cáo kết quả, thời gian chạy trung bình 

Dataset Average 

minsup 

Average 

minbond 

Average 

Time Cori 

Mushroom 58% 

40% 

0.30 

0.57 

0.278 

0.432 

T10I4D100K 5% 0.20 52.591 

T40I10D100K 8.2% 0.50 68.491 

Accident 7.8% 0.50 47.617 

Như vậy khi cho bộ dữ liệu khác nhau thì kết quả cũng khác nhau. 

Để đánh giá tác động của việc thay đổi ngưỡng của hai hạn chế chống đơn điệu và đơn 

điệu. Bảng 3.2 trình bày các kết quả thu được bằng cách thay đổi ngưỡng tương quan 

minbond, cho một ngưỡng minsupp cố định. Trong thí nghiệm này, chúng tôi thấy rằng 

trong bộ dữ liệu Mushroom, ngưỡng tương quan minbond được chọn ngày càng có chọn 

lọc, từ 0,2 đến giá trị cao nhất là 1. Sự thay đổi này ảnh hưởng rất nhẹ thời gian CPU và tiêu 

thụ bộ nhớ, trong khi kích thước của đầu ra giảm từ 54,395 đến 126 tập phổ biến. Đối với 

các tập dữ liệu Chess, kích thước của bộ RCP và thời gian CPU là rất dễ thay đổi với các 

biến đổi minbond. Ví dụ, một biến đổi nhẹ của minbond từ 0,40 đến 0,45 làm giảm rất nhiều 

tập phổ biến của tập RCP từ 5167, 090 đến1560,073. Thời gian CPU cũng được giảm từ 

40,124 đến 0,451 giây khi minbond giảm 0,4-0,5. Trong khi đó, đối với các tập dữ liệu 

T40I10D100K, sự biến thiên của minsupp từ 2% đến 15% gây ra một sự gia tăng thời gian 

CPU trong các bước thứ hai và thứ ba 60,09-79,49 giây. Kích thước của các kết quả đầu ra 

cũng tăng từ 341 đến 932 tập phổ biến. 
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Bảng 3.2. Tác động của sự thay đổi ngưỡng 

Dataset minsup minbond RCP 

CPU 

Time 

Step 1 

CPU 

Time 

Step2 

and 3 

Avg. Memory 

Consumption(K

o) 

Mushroom 
40% 

0.2 

1 

54,395 

126 

0.20 

0.20 

0.977 

0.198 

18,590 

Chess 

50% 

0.40 

0.45 

0.50 

0.60 

1 

5617,090 

1560,073 

162 

40 

38 

0.068 

0.068 

0.068 

0.068 

0.068 

40.124 

12.127 

0.451 

0.073 

0.054 

 

 

13,556 

T40I10D100K 2% 

11% 

15% 

0.50 341 

889 

932 

16 

16 

16 

60.09 

63.028 

79.49 

 

131,516 
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KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm, chúng tôi đã thu được nhiều kiến 

thức về khai phá dữ liệu, khai phá luật kết hợp, các giải thuật khai phá tập phổ biến 

và đặc biệt là khai phá tập phổ biến tương quan hiếm với thuật toán Cori. Thuật toán 

này là sự tích hợp thông minh của hai mô của đơn điệu và chống đơn điệu. Thuật 

toán Cori sử dụng một cấu trúc cây với một cấu trúc nút cụ thể và xây dựng tối ưu 

hóa chiến lược cắt tỉa. Hai đặc điểm chính tạo thành lực đẩy của thuật toán Cori:  

(i) Chỉ quét một lần cơ sở dữ liệu được thực hiện để xây dựng bộ dữ liệu chuyển 

đổi mới. Điều này sau giúp tối ưu hóa thời gian và không gian cần thiết cho hỗ trợ 

máy tính;  

(ii) Nó cung cấp một giải pháp về vấn đề xử lý cả hai chế hiếm và tương quan.  

Một điểm quan trọng cho công việc trong tương lai là việc áp dụng cách tiếp cận 

của thuật toán Cori trong một bối cảnh thực tế. 
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