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Tóm tắt: 
 

Bài báo đề xuất một phương pháp để cải thiện độ chính xác của mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa 
trên sản phẩm (IBCF) bằng cách tích hợp ma trận tương đồng dựa trên các thuộc tính sản phẩm 
vào quá trình xây dựng mô hình. Trong mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên sản phẩm truyền 
thống, kết quả tư vấn được xây dựng chỉ dựa trên ma trận xếp hạng của người dùng cho các sản 
phẩm. Kết quả tư vấn của mô hình đề xuất được xây dựng dựa trên hai ma trận tương đồng: (1) 
ma trận tương đồng dựa trên giá trị hạng của người dùng cho các sản phẩm; (2) ma trận tương 
đồng dựa trên thông tin mô tả các sản phẩm. Thông qua thực nghiệm trên tập dữ liệu MSWeb 
cho thấy rằng mô hình đề xuất cho kết quả chính xác hơn mô hình tư vấn lọc cộng tác truyền 
thống.         
            

         Từ khóa:  Độ đo tương đồng; Tư vấn lọc cộng tác; Ma trận xếp hạng; Ma trận tương đồng; 
Ma trận tích hợp.  
 

Abstract: 
 

In this paper, we propose a method to improve the accuracy of item-based collaborative filtering 
recommendation model (IBCF) by integrating the similarity matrix based on the information of 
item attributes into the process of building recommendation model. It is called integrated 
recommendation model. In the traditional item-based collaborative filtering recommendation 
model, the recommendation results are built based only on the rating matrix of users for the 
items. In this integrated recommendation model, the recommendation results are based on two 
similarity matrices: the similarity matrix based on the rating value of users for items and the 
similarity  matrix based on the information of item attributes. Through experiments on MSWeb 
dataset, it shows that the results of our recommendation model are more accurate than the results 
of traditional item-based collaborative filtering recommendation model.                    
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