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Tóm tắt: 
 

Các thuật toán khai phá tập tục mục hữu ích cao thường có xu thế khai thác được các tập mục có 
nhiều mục [1, 2, 3]. Tuy nhiên, các tập mục có nhiều mục thường là các tập mục hiếm nên không 
có nhiều ý nghĩa đối với người sử dụng [5]. Thuật toán FHM+ [5] khai phá tập mục hữu ích cao, 
nhưng thu gọn được độ dài của các tập mục với điều kiện giá trị hữu ích của các mục là dương, 
nhưng trong thực tế có nhiều cơ sở dữ liệu giao tác có chứa các mục có giá trị hữu ích ngoại âm. 
Vấn đề đặt ra, là làm thế nào để khai phá tập mục hữu ích cao từ cơ sở dữ liệu có chứa các mục 
có giá trị hữu ích ngoại là âm, dựa trên ràng buộc về độ dài của tập mục. Để giải quyết vấn đề đã 
đặt ra, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán mới được xây dựng từ sự cải tiến của 
thuật toán FHM+ và FHN [4] có tên là FHNM. 
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dài. 
  

Abstract: 
 

Algorithms for mining high utility itemset normally aims at discovering itemsets that contain 
more items [1, 2, 3]. However, the itemsets that contain more items are rare in the database and 
have little meaning to users [5]. Therefore, the algorithm FHM+ [5] discovers high utility 
itemsets and reduces their length while maintains the condition that the foreign utility of those 
items is positive. The problem addressed here is how to discover high utility itemsets constrained 
by their length from database containing items that have negative foreign utility value. In order 
to solve the addressed problem, this paper proposes an algorithm named FHNM by improving 
FHM+ and FHN [4].  
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