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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Vấn đề quá tải thông tin thật sự trở nên phổ biến với sự phát 

triển mạnh mẽ của Internet và các mạng xã hội, lượng thông tin 

mà con người được tiếp cận đang ngày càng mở rộng. Mỗi ngày, 

chúng ta sẽ tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin: các thông tin trao 

đổi qua email, các bài báo trên mạng Internet, các bài đăng tải 

trên mạng xã hội, các thông tin quảng cáo từ các trang thương 

mại điện tử. Với sự mở rộng thông tin từ Internet và các mạng xã 

hội như hiện này, việc lựa chọn thông tin hữu ích để ra quyết định 

của người dùng máy tính và các thiết bị thông minh sẽ ngày một 

khó khăn hơn. Mô hình tư vấn được xem là một giải pháp hỗ trợ 

người dùng lựa chọn thông tin hiệu quả và được ứng dụng rộng 

rãi trong nhiều lĩnh vực.   

Mô hình tư vấn có khả năng tự động phân tích thông tin, phân 

loại, lựa chọn và cung cấp cho người dùng những sản phẩm, dịch 

vụ được quan tâm thông qua việc ứng dụng các kỹ thuật thống kê 

và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, các giải thuật học máy có vai trò 

quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin hỗ trợ cho 

người dùng, nhiều mô hình tư vấn đã được đề xuất như: Mô hình 

tư vấn dựa trên lọc cộng tác, Mô hình tư vấn dựa trên lọc nội 

dụng, Mô hình tư vấn dựa trên các đặc tính nhân khẩu học, Mô 

hình tư vấn dựa trên tri thức, Mô hình tư vấn tích hợp. 

Tuy nhiên, với sự bùng nổ thông tin của các trang mạng xã 

hội và sự dang đa các sản phẩm trên các trang thương mại điện 

tử như hiện nay, các mô hình tư vấn hiện tại vẫn chưa đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu phức tạp của người sử dụng. Vì thế, các 

nghiên cứu về mô hình tư vấn vẫn tiếp tục được quan tâm như: 
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nghiên cứu cả tiến các phương pháp và thuật toán để cải thiện độ 

chính xác của các mô hình tư vấn đã được đề xuất, nghiên cứu 

cải tiến các hệ thống để thích ứng với vấn đề bùng nổ thông tin 

và nghiên cứu đề xuất các mô hình tư vấn mới. 

Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, đề tài “Hệ tư vấn dựa 

trên phân tích hàm ý thống kê” được thực hiện trong khuôn khổ 

luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính với mong muốn 

được đóng góp một phần vào lĩnh vực nghiên cứu mô hình tư vấn. 

Cụ thể là mô hình tư vấn lọc cộng tác. 

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu đề xuất các mô hình tư 

vấn lọc cộng tác ứng dụng các độ đo được đề xuất từ phương 

pháp phân tích hàm ý thống kê, khuynh hướng biến thiên hàm ý 

thống kê và luật kết hợp. 

2.2. Đối tương nghiên cứu 

Các độ đo hấp dẫn khách quan, phương pháp phân tích hàm ý 

thống kê và các mô hình tư vấn. 

2.3. Phạm vi nghiên cứu 

Tập trung nghiên cứu phương pháp phân tích hàm ý thống kê, 

khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê, luật kết hợp và mô hình 

tư vấn. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phân tích và tổng hợp lý thuyết kết hợp với thực nghiệm. 

4. Bố cục của luận án 

Phần mở đầu. 

Chương 1: Tổng quan.  
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Chương 2: Phân lớp độ đo hấp dẫn khách quan theo tham số 

hàm ý thống kê. 

Chương 3: Mô hình tư vấn dựa trên chỉ số hàm ý thống kê.  

Chương 4: Mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên cường độ 

hàm ý thống kê.  

Chương 5: Mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên tương đồng 

hàm ý thống kê. 

Kết luận và hướng phát triển. 

Phụ lục  

5. Đóng góp của luận án 

-  Đề xuất phương pháp phân lớp độ đo hấp dẫn khách quan 

theo tham số hàm ý thống kê.  

-  Đề xuất mô hình tư vấn dựa trên chỉ số hàm ý thống kê.  

-  Đề xuất mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên cường độ hàm 

ý thống kê. 

-  Đề xuất mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên tương đồng 

hàm ý thống kê. 

-  Xây dựng được bộ công cụ thực nghiệm ARQAT trên ngôn 

ngữ R. 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN  

Nội dung chính của chương này nghiên cứu tổng quan về độ 

đo hấp dẫn khách quan, phương pháp phân tích hàm ý thống kê, 

khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê và mô hình tư vấn. 

Nghiên cứu các mô hình tư vấn đã được đề xuất và phân tích ưu, 

nhược của từng mô hình. Trên cơ sở những nghiên cứu này, xác 

định rõ nội dung nghiên cứu của luận án.  
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1.1. Phân tích hàm ý thống kê 

Phân tích hàm ý thống kê là một phương pháp phân tích dữ 

liệu cho phép phát hiện các luật a → b bất đối xứng theo dạng 

“nếu a sau đó gần như b” hoặc “xem xét đến mức độ nào mà b sẽ 

đáp ứng hàm ý của a”. Mục đích của phương pháp này là phát 

hiện các xu hướng trong một tập các thuộc tính (biến) bằng cách 

sử dụng độ đo chỉ số hàm ý thống kê và độ đo cường độ hàm ý 

thống kê.  

Hình 1.1.1Mô hình biểu diễn phương pháp phân tích hàm 

ý thống kê 

Giả sử E là một tập gồm 𝑛 đối tượng hoặc cá nhân được mô 

tả bởi một tập hữu hạn các biến (thuộc tính) nhị phân. Gọi 𝐴 ⊂ 𝐸 

là một tập con gồm các đối tượng thỏa các thuộc tính 𝑎; Gọi 𝐵 ⊂

𝐸 là một tập con gồm các đối tượng thỏa các thuộc tính 𝑏; �̅� 

(tương ứng �̅�) là phần bù của 𝐴 (tương ứng 𝐵); 𝑛𝐴 =  𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴) 

là số phần tử của tập 𝐴; 𝑛𝐵 =  𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐵) là số phần tử của tập 𝐵; 

Số phản ví dụ 𝑛𝐴�̅� = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴 ∩ �̅�) là số đối tượng thỏa thuộc 

tính 𝑎 nhưng không thỏa thuộc tính 𝑏. Gọi 𝑋 và 𝑌 là hai tập ngẫu 

nhiên có số phần tử là 𝑛𝑋 = 𝑛𝐴 và 𝑛𝑌 = 𝑛𝐵 tương ứng. 

Trong quá trình chọn mẫu, biến ngẫu nhiên 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑋 ∩ �̅�) tuân 

theo phân phối Poisson với tham số λ =
nAnB̅

n
. 

Luật 𝑎 → 𝑏 được cho là chấp nhận được đối với một ngưỡng 

cho trước α nếu: 
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Pr[card(X ∩ Y̅) ≤ card(A ∩ B̅)] ≤ α (1.2) 

Chúng ta hãy xem xét trường hợp nB̅ ≠ 0. Trong trường hợp 

này, biến ngẫu nhiên 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑋 ∩ �̅�) theo phân phối Poisson có thể 

được chuẩn hóa ngẫu nhiên như sau:  

Q(A, B̅) =
card(X ∩ Y̅) −

nA(n − n𝐵)
n

√nA(n − n𝐵)
n

 (1.3) 

Trong thực nghiệm, giá trị quan sát q(A, B̅) của Q(A, B̅) được 

định nghĩa bởi: 

q(A, B̅) =
nAB̅ −

nA(n − n𝐵)
n

√nA(n − n𝐵)
n

 (1.4) 

Giá trị này đo độ lệch giữa giá trị ngẫu nhiên và giá trị mong 

đợi khi a và b là hai biến độc lập. Giá trị này được gọi là chỉ số 

hàm ý thống kê. 

Khi độ xấp xỉ được điều chỉnh phù hợp (ví dụ  > 4), biến 

ngẫu nhiên q(A, B̅) có giá trị xấp xỉ phân phối chuẩn với giá trị 

trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Giá trị cường độ hàm ý 

thống kê φ(a, b) của luật 𝑎 → 𝑏 được định nghĩa bởi: 

φ(a, b) = 1 − Pr(𝑄(𝐴, �̅�) ≤ 𝑞(𝐴, �̅�)) = {

1

2𝜋
∫ 𝑒−

𝑡2

2  𝑑𝑡  if 𝑛𝑏 ≠ 𝑛,

∞

𝑞(𝐴,�̅�)

 

0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒.

 1.5 

Độ đo này được sử dụng để xác định độ không chắc chắn của 

các phản ví dụ (counter-example) 𝑛𝐴�̅� trong tập E. Giá trị cường 

độ hàm ý thống kê φ(a, b) được chấp nhận với ngưỡng α cho 

trước nếu φ(a, b) ≥ 1 − α.  

1.2. Khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê 

Khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê là một phương pháp 

nghiên cứu nhằm kiểm tra tính ổn định của cường độ hàm ý thống 

kê để thấy được sự biến thiên rất nhỏ của các độ đo trong không 
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gian lân cận của các tham số 𝑛, 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐴𝐵. Để thấy rõ hơn về 

khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê, chúng ta tiến hành 

khảo sát độ đo chỉ số hàm ý thống kê theo 4 tham số 

𝑛, 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐴𝐵 với công thức độ đo được định nghĩa (1.4). 

Để quan sát sự biến thiên của q theo sự biến thiên của các 

tham số 𝑛, 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐴𝐵, chúng ta xem các tham số 𝑛, 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐴𝐵 

là các số thực thỏa mãn bất đẳng thức sau:  

𝑛𝐴𝐵 ≤ inf (𝑛𝐴, 𝑛𝐵) và sup (𝑛𝐴, 𝑛𝐵) ≤ 𝑛 1.6 

Trong trường hợp này q được xem như một hàm vi phân liên 

tục: 

𝑑𝑞 =
𝜕𝑞

𝜕𝑛
𝑑𝑛 +

𝜕𝑞

𝜕𝑛𝐴
𝑑𝑛𝐴 +

𝜕𝑞

𝜕𝑛𝐵
𝑑𝑛𝐵 +

𝜕𝑞

𝜕𝑛𝐴�̅�
𝑑𝑛𝐴�̅� = grad q. dM  1.7 

Hàm 𝑞(𝑛, 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐴𝐵) là một hàm 4 tham số. Để quan sát sự 

biến thiên của q theo các tham số chỉ cần lấy đạo hàm riêng theo 

từng tham số. Trên thực tế, sự biến thiên này nằm trong sự ước 

tính tăng của hàm q với sự biến thiên của q theo các biến thiên 

thành phần tương ứng ∆𝑛, ∆𝑛𝐴, ∆𝑛𝐵, ∆𝑛𝐴𝐵. Vì vậy, chúng ta có 

công thức: 

∆𝑞 =
𝜕𝑞

𝜕𝑛
∆𝑛 +

𝜕𝑞

𝜕𝑛𝐴
∆𝑛𝐴 +

𝜕𝑞

𝜕𝑛𝐵
∆𝑛𝐵 +

𝜕𝑞

𝜕𝑛𝐴�̅�
∆𝑛𝐴�̅� 1.8 

Lấy đạo hàm riêng của hàm q theo 𝑛𝐴𝐵 ta có công thức sau: 

𝜕𝑞

𝜕𝑛𝐴�̅�
=

1

√𝑛𝐴(𝑛 − 𝑛𝐵)
𝑛

> 0 
(1.12) 

Từ công thức (1.12) cho thấy, nếu ∆𝑛𝐴𝐵 có khuynh hướng 

tăng thì chỉ số hàm ý thống kê q có khuynh hướng tăng.  

1.3. Mô hình tư vấn 

1.3.1. Các khái niệm cơ bản 

1.3.2. Mô hình tư vấn dựa trên lọc nội dung 
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1.3.3. Mô hình tư vấn dựa trên lọc cộng tác 

1.3.4. Mô hình tư vấn dựa trên các đặc tính nhân khẩu học 

1.3.5. Mô hình tư vấn dựa trên tri thức 

1.3.6. Mô hình tư vấn dựa trên luật kết hợp 

1.3.7. Mô hình tư vấn dựa trên phân tích hàm ý thống kê 

1.3.8. Mô hình tư vấn tích hợp 

1.4. Đánh giá mô hình tư vấn 

1.4.1. Phương pháp xây dựng dữ liệu đánh giá 

1.4.2. Phương pháp đánh giá mô hình tư vấn 

1.5. Ứng dụng của mô hình tư vấn 

1.6. Hướng phát triển của mô hình tư vấn 

1.7. Kết luận chương 1 

Đóng góp của chương này nghiên cứu về độ đo hấp dẫn khách 

quan, phương pháp phân tích hàm ý thống kê. Nghiên cứu các 

mô hình tư vấn, phân tích ưu, nhược của từng mô hình. Đây là cơ 

sở để xác định nội dung nghiên cứu của luận án. 

 

CHƯƠNG 2. PHÂN LỚP CÁC ĐỘ ĐO HẤP DẪN KHÁCH 

QUAN THEO THAM SỐ HÀM Ý THỐNG KẾ  

Nội dung chính của chương này trình bày về độ đo hấp dẫn 

khách quan, các phương pháp phân lớp các độ đo hấp dẫn khách 

quan và đề xuất phương pháp phân lớp độ đo dựa trên cách tiếp 

cận bất đối xứng sử dụng các tham số hàm ý thống kê.  

Kết quả nghiên cứu của chương này được công bố tại các công 

trình (3), (4) trong danh mục công trình công bố của tác giả. 

2.1. Độ đo hấp dẫn khách quan  

Độ đo hấp dẫn khách quan là độ đo đánh giá các mẫu tri thức 

trên cơ sở phân phối của dữ liệu. Giả sử rằng chúng ta có một tập 
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hữu hạn 𝑇 các giao dịch, với mỗi giao dịch chứa các sản phẩm 

trong tập 𝐼. Luật kết hợp được biểu diễn dưới dạng 𝑎 → 𝑏 trong 

đó A và B là hai tập phần tử rời nhau (𝐴 ∩ 𝐵 = ∅) với a là các 

thuộc tính của các đối tượng thuộc tập A, b là các thuộc tính của 

các đối tượng thuộc tập B. Tập phần tử A (tương ứng B) được gắn 

với một tập con các giao dịch 𝑡𝐴 = 𝑇(𝐴) = {𝑇 ∈ 𝐼, 𝐴 ⊆ 𝑇} 

(tương ứng 𝑡𝐵 = 𝑇(𝐵)). Tập phần tử �̅� (tương ứng �̅�) được gắn 

kết 𝑡�̅� = 𝑇(�̅�) = 𝑇 − 𝑇(𝐴) = {𝑇 ∈ 𝐼, 𝐴 ⊊  𝑇} (tương ứng 𝑡�̅� =

T(�̅�)). Mỗi một luật được mô tả bằng 4 tham số: 𝑛 = |𝑇|, 𝑛𝐴 =

|𝐴|, 𝑛𝐵 = |𝐵|, 𝑛𝐴�̅� = |𝐴 ∩ �̅�|. Khi đó, giá trị hấp dẫn của một 

luật kết hợp dựa trên một độ đo hấp dẫn khách quan sẽ được tính 

dựa trên 4 tham số của một luật  𝑚(𝑎 → 𝑏) = 𝑓(𝑛, 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐴�̅�). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1.2Bản số của một luật kết hợp 𝐚 → 𝐛 

2.2. Phân lớp độ đo hấp dẫn khách quan 

2.2.1. Phân lớp độ đo dựa trên khảo sát các thuộc tính  

2.2.2. Phân lớp độ đo dựa trên khảo sát các hành vi  

2.3. Phân lớp độ đo hấp dẫn khách quan theo tham số hàm 

ý thống kê 

2.3.1. Quy tắc xác định giá trị biến thiên của độ đo dựa trên 

đạo hàm riêng 

 

n 
𝑛𝐵 

𝑛𝐴 

𝑛𝐴𝐵 

A 

B 𝑛𝐴�̅� 

𝑛�̅�𝐵 

T 
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Giá trị biến thiên các độ đo hấp dẫn khách quan theo tham số 

hàm ý thống kê được xác định theo các quy tắc sau: 

-  Nếu đạo hàm riêng theo tham số có giá trị dương thì thuộc tính 

biến thiên của độ đo theo tham số tương ứng được gán nhãn bằng 1;  

-  Nếu đạo hàm riêng theo tham số có giá trị âm thì thuộc tính biến 

thiên của độ đo theo tham số tương ứng được gán nhãn bằng -1;  

-  Nếu đạo hàm riêng theo tham số bằng không thì thuộc tính biến 

thiên của độ đo theo tham số tương ứng được gán nhãn bằng 0.  

2.3.2. Quy tắc phân lớp độ đo dựa trên thuộc tính biến thiên 

Các độ đo được phân lớp theo quy tắc sau:  

-  Nếu giá trị khảo sát của đạo hàm riêng có nhãn bằng 1 thì 

xếp độ đo vào lớp các độ đo tăng theo tham số tương ứng;  

-  Nếu giá trị khảo sát của đạo hàm riêng có nhãn bằng -1 thì 

xếp độ đo vào lớp các độ đo giảm theo tham số tương ứng;  

-  Nếu giá trị khảo sát của đạo hàm riêng có nhãn bằng 0 thì 

xếp độ đo vào lớp các độ đo độc lập tham số tương ứng;  

-  Nếu giá trị khảo sát của đạo hàm riêng có nhãn nhiều hơn 

một giá trị (1, 0, -1) thì xếp độ đo đó vào lớp các độ đo khác. 

2.4. Kết quả phân lớp các độ hấp dẫn khách quan bất đối 

xứng 

2.4.1. Kết quả phân lớp các độ đo dựa trên đạo hàm riêng theo n 

2.4.2. Kết quả phân lớp các độ đo dựa trên đạo hàm riêng theo 𝒏𝑨 

2.4.3. Kết quả phân lớp các độ đo dựa trên đạo hàm riêng theo 𝒏𝑩 

2.4.4. Kết quả phân lớp các độ đo dựa trên đạo hàm riêng theo 𝒏𝑨𝑩 

2.5. So sánh và đánh giá kết quả phân lớp theo tham số hàm 

ý thống kê 

-  Lớp các độ đo độc lập với tham số n theo phương pháp phân 

lớp dựa trên khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê được xếp 
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vào lớp các độ đo thỏa tính chất mô tả (Descriptive) theo phương 

pháp phân lớp dựa trên thuộc tính của độ đo.  

-  Phần lớn các độ đo thỏa tính chất bất đối xứng đều tăng theo 

tham số 𝑛𝐴 và giảm theo tham số 𝑛𝐵 khi tính giá trị dựa trên luật 

kết hợp.  

-  Lớp các độ đo thỏa tính chất thống kê (Statistical) luôn biến 

thiên tăng hoặc giảm với tham số hàm ý thống kê.  

2.6. Kết luận chương 2 

Đóng góp chính của chương này là đề xuất phương pháp phân 

lớp các độ đo hấp dẫn khách quan dựa trên tham số hàm ý thống 

kê. Sau đó ứng dụng phương pháp này để tiến hành phân lớp trên 

39 độ đo hấp dẫn khách quan bất đối xứng. Kết quả này có thể 

giúp cho người dùng lựa chọn độ đo phù hợp cho mô hình tư vấn 

lọc cộng tác. 

 

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH TƯ VẤN DỰA TRÊN CHỈ SỐ 

HÀM Ý THỐNG KÊ 

Nội dung chính của chương này đề xuất mô hình tư vấn dựa 

trên tiếp cận bất đối xứng sử dụng luật kết hợp, độ đo chỉ số hàm 

ý thống kê và đạo hàm riêng theo các tham số hàm ý thống kê. 

Mô hình này đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ hàm ý giữa các 

thuộc tính điều kiện và các thuộc tính quyết định trên cùng một 

đối tượng để đưa ra kết quả tư vấn cho người dùng.  

Kết quả nghiên cứu của chương này được công bố tại các công 

trình (1), (2) trong danh mục công trình công bố của tác giả. 
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3.1. Luật kết hợp dựa trên thuộc tính quyết định  

3.1.1. Định nghĩa luật kết hợp dựa trên thuộc tính quyết định 

Gọi 𝑈 =  {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛} là tập n người dùng, trong đó mỗi 

người dùng được lưu trữ như một giao dịch, 𝑈 được xem là cơ 

sở dữ liệu giao dịch;  𝐼 =  {𝑖1,  𝑖2, … , 𝑖𝑘 ,  𝑖𝑘+1, … , 𝑖𝑚} là tập m 

thuộc tính của mỗi người dùng, trong đó 𝐼Đ𝐾  =  {𝑖1,  𝑖2, … , 𝑖𝑘} là 

tập các thuộc tính điều kiện, 𝐼𝑄Đ  =  { 𝑖𝑘+1, … , 𝑖𝑚}  là tập các 

thuộc tính quyết định.  

Một luật kết hợp dựa trên tập thuộc tính quyết định được sinh 

từ cơ sở dữ liệu giao dịch 𝑈 là một biểu thức hàm ý có dạng:  

𝑅𝑈𝑄Đ = {𝑎 → b|𝑎 ⊆ 𝐼Đ𝐾 , 𝑏 ⊆ 𝐼𝑄Đ, |𝑎| ≥ 1, |𝑏| ≥ 1} 

3.1.2. Thuật toán sinh luật kết hợp dựa trên thuộc tính quyết định 

Input: Tập dữ liệu giao dịch người dùng 𝑈. 

Output: Tập luật kết hợp cho mô hình tư vấn. 

Begin 

 Bước 1: Duyệt toàn bộ tập 𝑈 để xác định support 𝑆 của mỗi ứng 

viên trong tập 1 thuộc tính, so sánh 𝑆 với min_sup, để có được tập 1 

thuộc tính (𝐿1). 

 Bước 2: Sử dụng 𝐿𝑘−1 nối (join) 𝐿𝑘−1 để sinh ra phần tử ứng viên 

của tập 𝑘 thuộc tính. Loại bỏ các tập không phải là tập phổ biến ta 

thu được tập 𝑘 thuộc tính.  

 Bước 3: Duyệt toàn bộ tập 𝑈 để xác định Support 𝑆 của mỗi ứng 

viên trong tập 𝑘 thuộc tính, so sánh 𝑆 với min_sup để thu được tập 

k thuộc tính phổ biến (𝐿𝑘). 

 Bước 4: Lặp lại từ bước 2 cho đến khi tập ứng viên sinh ra là 

rỗng.  

 Bước 5: Với mỗi tập phổ biến 𝐼, sinh các tập con 𝑠 không rỗng 

của 𝐼. 

 Bước 6: Với mỗi tập con 𝑠  không rỗng của 𝐼 , sinh ra các 

luật: 𝑹𝑼𝑸Đ = {𝒔 → (𝑰 − 𝒔)|(𝑰 − 𝒔) ∈ {𝒊𝒌+𝟏, … , 𝒊𝒎},  Confidence((𝑰 −

𝒔) → 𝒔)  ≥  min_conf} 



12 

 

 
 

End. 

3.2. Tham số hàm ý thống kê của luật kết hợp  

3.2.1. Tham số hàm ý thống kê 

3.2.2. Tham số hàm ý thống kê dựa trên ma trận nhị phân 

3.3. Tính chỉ số hàm ý thống kê và giá trị đạo hàm riêng dựa 

trên các tham số hàm ý thống kê 

3.4. Mô hình tư vấn dựa trên chỉ số hàm ý thống kê 

3.4.1. Định nghĩa mô hình tư vấn dựa trên chỉ số hàm ý thống kê 

Mô hình tư vấn dựa trên chỉ số hàm ý thống kê được định 

nghĩa như sau: 

𝑅𝑆 = < 𝑈, 𝐼, 𝑅𝑈, 𝐹 > 

Trong đó: 

- 𝑈 =  {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛} là tập n người dùng;  

- 𝐼 =  {𝑖1,  𝑖2, … , 𝑖𝑘 ,  𝑖𝑘+1, … , 𝑖𝑚} là tập m thuộc tính cho mỗi 

người dùng, trong đó 𝐼Đ𝐾  =  {𝑖1,  𝑖2, … , 𝑖𝑘} là tập các thuộc tính 

điều kiện, 𝐼𝑄Đ  =  { 𝑖𝑘+1, … , 𝑖𝑚} là tập các thuộc tính quyết định;  

- 𝑅𝑈 = {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑗} là tập luật kết hợp được chọn cho mô 

hình; 

- 𝐹 ∶ 𝑈 𝑥 𝐼 → 𝑅𝑈𝑎 là các hàm tính toán để tìm ra các luật kết 

hợp 𝑅𝑈𝑎 = {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑁} có giá trị tư vấn cho người dùng u𝑎 

dựa trên độ đo chỉ số hàm ý thống kê và đạo hàm riêng theo các 

tham số hàm ý thống kê. 

3.4.2. Thuật toán tư vấn dựa trên chỉ số hàm ý thống kê  

Input: - Tập dữ liệu giao dịch; 

           - Tập giá trị các thuộc tính điều kiện (𝐼Đ𝐾) của người dùng 𝑢𝑎; 

Output: Tập luật kết hợp hỗ trợ lựa chọn giá trị của thuộc tính quyết định; 

Begin 

 Bước 1: Sinh tập luật kết hợp dựa trên thuộc tính quyết định từ tập dữ 

liệu giao dịch. 

 Bước 2: Xác định giá trị các tham số hàm ý thống kê cho tập luật kết hợp: 
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Với mỗi luật kết hợp dựa trên thuộc tính quyết định thuộc tập luật 

 <Xác định giá trị của tham số 𝑛>; 

 <Xác định giá trị của tham số 𝑛𝐴>; 

 <Xác định giá trị của tham số 𝑛𝐵>; 

 <Xác định giá trị của tham số 𝑛𝐴�̅�>; 

 Bước 3: Tính giá trị chỉ số hàm ý thống kê và giá trị đạo hàm riêng dựa 

trên các tham số hàm ý thống kê: 

Với mỗi luật kết hợp dựa trên thuộc tính quyết định 𝑟𝑗  thuộc tập luật RU 

 <Tính giá trị chỉ số hàm ý thống kê của luật 𝑟𝑗>; 

 <Tính giá trị đạo hàm riêng theo tham số hàm ý thống kê 𝑛 của 

luật 𝑟𝑗>; 

 <Tính giá trị đạo hàm riêng theo tham số hàm ý thống kê 𝑛𝐴 của 

luật 𝑟𝑗>; 

 <Tính giá trị đạo hàm riêng theo tham số hàm ý thống kê 𝑛𝐵 của 

luật 𝑟𝑗>; 

 <Tính giá trị đạo hàm riêng theo tham số hàm ý thống kê 𝑛𝐴�̅�  của 

luật 𝑟𝑗>; 

 Bước 4: Chọn tập luật tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎: 

Với mỗi luật kết hợp dựa trên thuộc tính quyết định 𝑟𝑗  thuộc tập luật 𝑅𝑈 

Nếu (<Giá trị các thuộc tính vế trái của luật 𝑟𝑗> ⊆ < Tập giá trị của 𝐼Đ𝐾>) 

thì  

<Đưa luật kết hợp 𝑟𝑗  vào tập luật tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎>; 

 <Sắp xếp tập luật tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎  theo chỉ số hàm ý 

thống kê và các giá trị đạo hàm riêng theo các tham số hàm ý thống kê>; 

 <Chọn N luật có chỉ số hàm ý thống kê và giá trị đạo hàm riêng cao 

nhất để tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎>; 

End. 

3.5. Thực nghiệm 

3.5.1. Dữ liệu thực nghiệm 

Mô hình được thực nghiệm trên hai tập dữ liệu: tập dữ Lenses 

của UCI và tập dữ liệu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy 

của Trường Đại học Trà Vinh (DVT-Data). 
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3.5.2. Đánh giá độ chính xác của mô hình trên tập dữ liệu 

chuẩn 

Bảng 3.17. Kết quả tư vấn với các thuộc tính điều kiện {i1=1, 

i2=2, i3=2, i4=1} 

Từ kết quả tư vấn trong bảng 3.17, người dùng có xem xét 

dựa trên các giá trị của thuộc tính quyết định để đưa ra quyết định 

cuối cùng có sử dụng kính áp tròng hay không. 

3.5.3. Đánh giá độ chính xác của mô hình trên tập dữ liệu 

thực 

Mô hình đã đưa ra 8 kết quả có chứa mã ngành học do thí sinh 

đăng ký trên 10 lần chạy. Đặc biệt, hầu hết kết quả tư vấn đều 

dựa trên các luật liên quan đến khối thi và điểm thi của các môn 

trong khối thi. Đây là một đặc điểm khá phù hợp với yêu cầu thực 

tế của công tác tư vấn tuyển sinh.  

3.6. Kết luận  

Đóng góp của chương này là đề xuất mô hình tư vấn dựa trên 

chỉ số hàm ý thống kê và luật kết hợp. Điểm khác biệt của mô 

hình này là dựa vào giá trị của các thuộc tính điều kiện để tính 

toán ra các giá trị của các thuộc tính quyết định của cùng một đối 

tượng.  

 

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC DỰA 

TRÊN CƯỜNG ĐỘ HÀM Ý THỐNG KÊ 

Chương này đề xuất một mô hình mới cho mô hình tư vấn lọc 

cộng tác dựa trên tiếp cận bất đối xứng. Mô hình tư vấn lọc cộng 
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tác sử dụng luật kết hợp và độ đo cường độ hàm ý thống kê. Trong 

đó, mô hình sử dụng tập luật kết hợp có độ ngạc nhiên cao được 

sinh ra dựa trên ma trận xếp hạng và độ đo cường độ hàm ý thống 

kê.  

Kết quả nghiên cứu của chương này được công bố tại công 

trình (12) trong danh mục công trình công bố của tác giả. 

4.1. Luật kết hợp dựa trên cường độ hàm ý thống kê 

4.1.1. Định nghĩa luật kết hợp dựa trên cường độ hàm ý thống 

kê 

Gọi 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛}  là tập n người dùng; 𝐼 =

{𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑚} là tập m sản phẩm; 𝑅 = {𝑟𝑖,𝑗} là ma trận xếp hạng 

của người dùng cho các sản phẩm với mỗi dòng biểu diễn cho 

một người dùng 𝑢𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛), mỗi cột biểu diễn cho một sản 

phẩm 𝑖𝑗 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚); 𝑟𝑖,𝑗 là giá trị xếp hạng của người dùng 𝑢𝑖 

cho sản phẩm 𝑖𝑗; 𝑡𝑖 là tập các sản phẩm được xếp hạng bởi người 

dùng 𝑢𝑖; 𝑡𝑘 là tập các sản phẩm được xếp hạng bởi người dùng 

𝑢𝑘 và 𝑡𝑖, 𝑡𝑘   𝐼.  

Luật kết hợp dựa trên độ đo cường độ hàm ý thống kê được 

định nghĩa:  𝑎 → 𝑏  

Trong đó 𝑎, 𝑏  là hai tập rời nhau với 𝑎  𝑡𝑖, 𝑏  𝑡𝑘  và 𝑎 ∩

𝑏 = ∅ 

Luật này được chấp nhận với ngưỡng cường độ hàm ý thống 

kê: 𝜑(𝑎, 𝑏) ≥ 1 − 𝛼 với 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

Trong đó 𝜑(𝑎, 𝑏) được định nghĩa trong công thức (1.5). 

4.1.2. Thuật toán sinh luật kết hợp dựa trên cường độ hàm ý 

thống kê 

Input: Tập dữ liệu huấn luyện và ngưỡng giá trị cường độ hàm ý thống kê; 

Output: Tập luật kết hợp dựa trên độ đo cường độ hàm ý thống kê; 

Begin 
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Bước 1: Sinh các tập từ 1 đến k phần tử 

 <Sinh tập 1 phần tử dữ liệu huấn luyện>; 

 <Sinh tập 2 phần tử từ tập 1 phần tử>; 

   … 

 <Sinh tập k phần tử từ tập k-1 phần tử>;  

Bước 2: Sinh tập con không rỗng cho các tập ứng viên 

 Với mỗi tập ứng viên I thực hiện 

  <Sinh các tập con không rỗng s thuộc I>; 

Bước 3: Sinh các luật kết hợp với ngưỡng cường độ hàm ý thống kê 

Với mỗi tập con s khác rỗng và s thuộc I thực hiện thao tác sau: 

 <Sinh luật kết hợp r : 𝑠 → (I − s)>; 

 Nếu giá trị cường độ hàm ý của luật kết hợp r ≥ ngưỡng (𝛼) thì 

  <Chọn luật kết hợp r cho mô hình tư vấn>; 

End. 

4.2. Mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên cường độ hàm ý 

thống kê 

4.2.1. Định nghĩa mô hình tư vấn dựa trên cường độ hàm ý 

thống kê 

Gọi 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛}  là tập n người dùng; 𝐼 =

{𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑚} là tập m sản phẩm; 𝑅𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 = {𝑟𝑗,𝑘} là tập dữ liệu 

huấn luyện, với 𝑟𝑗,𝑘 là giá trị xếp hạng của người dùng 𝑢𝑗 cho sản 

phẩm 𝑖𝑘; 𝑅𝑇𝑒𝑠𝑡 = {𝑟𝑖,l} là tập dữ liệu kiểm tra, với 𝑟𝑖,l là giá trị 

xếp hạng của người dùng 𝑢𝑖  cho sản phẩm 𝑖𝑙 ; 𝑅𝑈 =

{𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑡} là tập luật kết hợp được sinh ra từ tập dữ liệu huấn 

luyện dựa trên độ đo cường độ hàm ý thống kê; 

𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑋𝐿𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 = {𝑏𝑡,𝑖} là ma trận logic, với 𝑏𝑡,𝑖 là giá trị kiểm 

tra logic giữa luật 𝑟𝑡 và người dùng 𝑢𝑖, nếu người dùng 𝑢𝑖 có xếp 

hạng cho các sản phẩm thuộc vế trái của luật 𝑟𝑡  thì 𝑏𝑡,𝑖 =

"𝑇𝑅𝑈𝐸" , ngược lại 𝑏𝑡,𝑖 = "𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸" ; 𝑅𝑈𝑢𝑎
=

{𝑟𝑢𝑎1, 𝑟𝑢𝑎2, … , 𝑟𝑢𝑎𝑘} là tập luật kết hợp được chọn cho người 

dùng 𝑢𝑎. Kết quả tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎 là tập các sản phẩm 
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thuộc vế phải của tập luật 𝑅𝑈𝑢𝑎
và các sản phẩm này chưa được 

người dùng 𝑢𝑎 xếp hạng 𝐼𝑢𝑎
= {𝑖𝑢𝑎1, 𝑖𝑢𝑎2, … , 𝑖𝑢𝑎𝑁}.  

4.2.2. Thuật toán tư vấn dựa trên cường độ hàm ý thống kê 

Input:  -  Tập luật kết hợp được sinh ra từ tập dữ liệu huấn luyện, 

        -  Tập dữ liệu kiểm tra; 

Output: Kết quả tư vấn cho từng người dùng trong tập dữ liệu kiểm tra; 

Begin 

Bước 1: Tạo ma trận logic dựa trên tập luật kết hợp và tập dữ liệu kiểm tra 

 t = <Số luật kết hợp>; 

 l = <Số người dùng của tập kiểm tra>; 

 𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑋𝐿𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 = {𝑏𝑖𝑗}, với 𝑖 = {1,2, … , 𝑡}, 𝑗 = {1,2, … , 𝑙}; 

Với mỗi luật kết hợp đã chọn thực hiện  

 Với mỗi người dùng trong tập kiểm tra thực hiện 

𝑁ế𝑢 (𝑇ậ𝑝 𝑠ả𝑛 𝑝ℎẩ𝑚 𝑡ℎ𝑢ộ𝑐 𝑣ế 𝑡𝑟á𝑖 𝑙𝑢ậ𝑡 𝑡𝑟ê𝑛 𝑑ò𝑛𝑔 𝑖)  

∩   (𝑇ậ𝑝 𝑠ả𝑛 𝑝ℎẩ𝑚 đượ𝑐 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑑ù𝑛𝑔 𝑡𝑟ê𝑛 𝑐ộ𝑡 𝑗 𝑥ế𝑝 ℎạ𝑛𝑔)

≠ ∅)) 𝑡ℎì  
               𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑋𝐿𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙[𝑖, 𝑗] = "𝑇𝑅𝑈𝐸" 

Ngược lại 
𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑋𝐿𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙[𝑖, 𝑗] = "𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸" 

Bước 2: Chọn các luật kết hợp cho từng người dùng cần tư vấn 

Với mỗi người dùng trong tập kiểm tra thực hiện 

Với mỗi luật kết hợp đã chọn thực hiện  
 Nếu (𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑋𝐿𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙[𝑗, 𝑖] = "𝑇𝑅𝑈𝐸") thì 

  <Chọn luật kết hợp ở dòng i cho người dùng ở cột j>; 

Bước 3: Chọn các sản phẩm cần tư vấn cho từng người dùng 

Với mỗi người dùng trong tập kiểm tra thực hiện 

<Sắp xếp các luật theo thứ tự giảm dần của giá trị cường độ hàm ý thống 

kê>; 

<Chọn N sản phẩm từ vế phải của luật có giá trị cường độ hàm ý thống 

kê cao nhất mà người dùng thứ j chưa xếp hạng để tư vấn cho người dùng 

thứ j>; 

End. 
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4.2.3. Đánh giá độ chính xác của mô hình 

4.3. Thực nghiệm 

4.3.1. Dữ liệu thực nghiệm 

Phần thực nghiệm được thực hiện trên hai tập dữ liệu khác 

nhau: tập dữ liệu xếp hạng dạng số thực (MovieLens) và tập dữ 

liệu xếp hạng dạng nhị phân (MSWeb). 

4.3.2. So sánh độ chính xác của mô hình trên dữ liệu xếp 

hạng dạng nhị phân và dữ liệu xếp hạng dạng số thực 

Kết quả đánh giá độ chính xác của mô hình dựa trên ba độ đo 

Precision, Recall và Fmeasure (Hình 4.2) cho thấy mô hình cho 

kết quả tư vấn trên tập dữ liệu xếp hạng dạng nhị phân có độ 

chính xác cao hơn so với kết quả tư vấn trên tập dữ liệu xếp hạng 

dạng số thực.  

 

Hình 4.2. Biểu đồ cho thấy mô hình có độ chính xác cao trên 

dữ liệu xếp hạng dạng nhi phân 

4.3.3. Độ chính xác của mô hình so với các mô hình tư vấn 

lọc cộng tác khác 

Để đánh giá hiệu quả của mô hình đề xuất (IIR) so với các mô 

hình lọc cộng tác khác, luận án tiến hành so sánh độ chính xác 

của mô hình đề xuất với độ chính xác của các mô hình tư vấn lọc 

cộng tác: Mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên người dùng 
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(UBCF), Mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (IBCF) 

và Mô hình lọc cộng tác dựa trên luật kết hợp (AR). Kết quả so 

sánh được trình bày trong hình 4.3. 

 

Hình 4.3. So sánh độ chính xác của các mô hình tư vấn 

Kết quả này cho thấy mô hình tư vấn dựa trên cường độ hàm 

ý thống kê có độ chính xác khá cao trên hai tập dữ liệu thực 

nghiệm. Đặc biệt, trên dữ liệu nhị phân (MSWeb), mô hình có độ 

chính xác vượt xa so với các mô hình còn lại.  

4.4. Kết luận chương 4 

Đóng góp của chương này là đề xuất mô hình tư vấn lọc cộng 

tác dựa trên cường độ hàm ý thống kê. Thực nghiệm mô hình trên 

hai tập dữ liệu chuẩn và so sánh kết quả đánh giá với các mô hình 

tư vấn lọc cộng tác hiệu quả khác. Kết quả thực nghiệm cho thấy 

việc sử dụng luật kết hợp bất đối xứng dựa trên phương pháp 

phân tích hàm ý thống kê có thể làm tăng độ chính xác của mô 

hình tư vấn lọc cộng tác. 

CHƯƠNG 5. MÔ HÌNH TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC DỰA 

TRÊN TƯƠNG ĐỒNG HÀM Ý THỐNG KÊ 

Chương này trình bày các bước xây dựng độ đo tương đồng 

dựa trên tiếp cận bất đối xứng cho mô hình tư vấn lọc cộng tác 

dựa trên người dùng. Độ đo tương đồng giữa hai người dùng 
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được xây dựng dựa trên luật kết hợp và độ đo cường độ hàm ý 

thống kê.  

Kết quả nghiên cứu của chương này được công bố tại các công 

trình (7), (8) trong danh mục công trình công bố của tác giả. 

5.1. Độ đo tương đồng dựa trên cường độ hàm ý thống kê 

5.1.1. Độ đo tương đồng hàm ý thống kê giữa hai người dùng  

Giá trị tương đồng hàm ý thống kê giữa hai người 𝑢𝑎, 𝑢𝑏 xác 

định bởi công thức sau: 

SIS(u𝑎, u𝑏) = 1 −
∑ II(ri)

k
i=1

k
 

Trong đó: 

- SIS(u𝑎, u𝑏): là giá trị tương đồng giữa hai người dùng u𝑎, u𝑏; 

- II(ri): là giá trị cường độ hàm ý thống kê của luật kết hợp ri; 

- k: là số lượng luật kết hợp của tập luật kết hợp được sinh ra 

từ dữ liệu xếp hạng của hai người dùng u𝑎, u𝑏.   

5.1.2. Thuật toán đo độ tương đồng hàm ý thống kê giữa hai 

người dùng 

Input: Dữ liệu xếp hạng của hai người dùng u𝑎, u𝑏;  

Output: Giá trị tương đồng giữa hai người dùng u𝑎, u𝑏; 

Begin 

Bước 1: Sinh luật kết hợp từ ma trận xếp hạng của người dùng 

Bước 2: Chọn các luật kết hợp cho hai người dùng u𝑎 , u𝑏 
<Trích chọn các sản phẩm được người dùng u𝑎 xếp hạng: 𝐼u𝑎

>; 

<Trích chọn các sản phẩm không được người dùng u𝑏 xếp hạng: 𝐼u̅𝑏
>; 

<Chọn các luật kết hợp có dạng 𝑋 → Y với 𝑋 ∈ 𝐼u𝑎
; 𝑌 ∈ 𝐼u̅𝑏

 và 𝑋 ∩

𝑌 = ∅>; 

Bước 3: Xác định các tham số 𝑛, 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐴�̅�  cho các luật đã chọn 

Với mỗi luật trong tập luật kết hợp đã chọn  

 <Xác định các tham số 𝑛, 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐴�̅�>; 

Bước 4: Tính giá trị cường độ hàm ý thống kê cho tập luật kết hợp đã chọn 

Với mỗi luật kết hợp trong tập luật đã chọn 

<Tính giá trị của độ đo cường độ hàm ý thống kê>; 
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Bước 5: Tính độ tương đồng giữa hai người dùng u𝑎, u𝑏 (𝑆𝐼𝑆(u𝑎, u𝑏)) 

<Tính trung bình cộng của giá trị cường độ hàm ý thống kê của tập luật:  

𝑆̅>; 

<Giá trị tương đồng giữa hai người dùng u𝑎, u𝑏: 𝑆𝐼𝑆(u𝑎, u𝑏) = 1 − 𝑆̅ 

>; 

End. 

5.2. Mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên tương đồng hàm ý 

thống kê  

5.2.1. Định nghĩa mô hình tư vấn dựa trên tương đồng hàm ý 

thống kê  

Mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên tương đồng hàm ý thống 

kê được định nghĩa như sau: 

𝐶𝐹𝑅𝑆 =< 𝑈, 𝐼, 𝑅, 𝐹 > 

Trong đó: 

- 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛} là tập n người dùng của hệ thống; 

- 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑚} là tập m sản phẩm của hệ thống; 

- 𝑅 = {𝑟𝑗,𝑘} là ma trận xếp hạng của người dùng cho các 

sản phẩm, 𝑟𝑗,𝑘  là giá trị xếp hạng của người dùng 𝑢𝑗 

cho sản phẩm 𝑖𝑘; 
- 𝐹 ∶  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑅 → 𝐼𝑢𝑎

 là hàm tính toán để tìm ra các sản 

phẩm cần tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎 ∈ 𝑈  (với 𝐼𝑢𝑎
=

{𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑁}).  

5.2.2. Thuật toán tư vấn lọc cộng tác dựa trên tương đồng 

hàm ý thống kê 

Input:  - Tập người dùng U; Tập sản phẩm I, Ma trận xếp hạng R; 

   -  Người dùng cần tư vấn 𝑢𝑎;  
Output: Các sản phẩm tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎: Iua

=

{i1, i2, … , iN}; 
Begin 

Bước 1: Xác định danh sách k người dùng tương đồng với người 

dùng 𝑢𝑎 

Với mỗi người dùng 𝑢𝑖 ∈ 𝑈 thực hiện 



22 

 

 
 

<Xác định giá trị tương đồng giữa 𝑢𝑎  và 𝑢𝑖  bằng độ đo tương 

đồng hàm ý thống kê:  𝑆𝐼𝑆(𝑢𝑎 , 𝑢𝑖)>; 

 <Sắp xếp danh sách người dùng giảm dần theo giá trị tương 

đồng>; 

 <Chọn k người dùng đầu tiên có giá trị tương đồng cao nhất: 

𝑁(𝑎)>; 

Bước 2: Tính giá trị xếp hạng dự đoán cho các sản phẩm 
<Xác định các sản phẩm mà người dùng 𝑢𝑎  chưa xếp hạng 

(𝑟𝑎,𝑘 = ∅)>; 
<Tính toán giá trị xếp hạng dự đoán cho các sản phẩm này theo 

công thức: �̂�𝑎,𝑘 =
1

∑ 𝑠𝑎,𝑖𝑖∈𝑁(𝑎)
∑ 𝑠𝑎,𝑖𝑟𝑖,𝑘𝑖∈𝑁(𝑎) , với 𝑠𝑎,𝑖 là giá trị tương 

đồng giữa người dùng 𝑢𝑎 và người dùng 𝑢𝑖; 𝑟𝑖,𝑘 là giá trị xếp hạng 

của người dùng 𝑢𝑖 cho sản phẩm 𝑖𝑘>; 
Bước 3: Chọn các sản phẩm tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎 

<Sắp xếp các sản phẩm giảm theo giá trị xếp hạng dự đoán>; 

<Chọn N sản phẩm có giá trị xếp hạng dự đoán cao nhất giới 

thiệu cho người dùng 𝑢𝑎>; 

End. 

5.3. Thực nghiệm 

5.3.1. Dữ liệu thực nghiệm 

Phần thực nghiệm được thực hiên trên hai tập dữ liệu: tập dữ 

MovieLense và tập dữ liệu MSWeb. 

5.3.2. Đánh giá mô hình trên dữ liệu xếp hạng dạng số thực  

Bảng 5.4. So sánh các thông số lỗi của hai mô hình 

 RMSE MSE MAE 

Mô hình sử dụng độ đo tương 

đồng hàm ý thống kê 
0.8961562 0.8030960 0.7077939 

Mô hình sử dụng độ đo Pearson 0.9796664 0.9597462 0.7704055 

Bảng 5.4 cho thấy các chỉ số lỗi (RMSE, MSE, MAE) của mô 

hình có giá trị thấp hơn so với kết quả đánh giá của mô hình sử 

dụng độ đo tương đồng Pearson.  
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5.3.3. Đánh giá mô hình trên dữ liệu xếp hạng dạng nhị phân  

Kết quả của mô hình được so sánh với mô hình sử dụng độ đo 

tương đồng Jaccard bằng cách xây dựng biểu đồ ROC để vẽ 

đường tỷ số của precision và recall được trình bày trong hình 5.8. 

Qua biểu đồ cho thấy tỷ số precision và recall trên mô hình sử 

dụng độ đo tương đồng hàm ý thống kê có giá trị cao hơn so với 

tỷ số precision và recall trên mô hình sử dụng độ đo tương đồng 

Jaccard.  

Hình 5.8.3Biểu đồ ROC so sánh tỷ số precision – recall trên 

hai mô hình 

4.4. Kết luận chương 5 

Đóng góp của chương này trình bày các bước xây dựng độ đo 

tương đồng mới cho mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên người 

dùng. Độ đo tương đồng giữa hai người dùng được xây dựng dựa 

trên luật kết hợp và độ đo cường độ hàm ý thống kê được gọi là 

độ đo tương đồng hàm ý thống kê.  
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Các kết quả của luận án 

-  Nghiên cứu tổng quan về độ đo hấp dẫn khách quan, phương 

pháp phân tích hàm ý thống kê, khuynh hướng biến thiên hàm ý 

thống kê và mô hình tư vấn.  

-  Đề xuất phương pháp phân lớp các độ đo hấp dẫn khách 

quan dựa trên tiếp cận bất đối xứng sử dụng các tham số hàm ý 

thống kê.   

-  Đề xuất mô hình tư vấn dựa trên chỉ số hàm ý thống kê. Mô 

hình này giải quyết cho lớp bài toán tư vấn khi các thuộc tính 

điều kiện và thuộc tính quyết định trên cùng một đối tượng.  

-  Đề xuất mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên cường độ hàm 

ý thống kê. Mô hình này dựa trên luật kết hợp và độ đo cường độ 

hàm ý thống kê để đưa ra kết quả tư vấn cho người dùng. 

-  Đề xuất độ đo tương đồng hàm ý thống kê dựa trên tiếp cận 

bất đối xứng để cải thiện độ chính xác của mô hình tư vấn lọc 

cộng tác dựa trên người dùng.  

-  Xây dựng được bộ công cụ thực nghiệm ARQAT trên ngôn 

ngữ R bao gồm các chức năng đáp ứng cho việc triển khai các 

thực nghiệm của luận án. 

2. Hướng phát triển 

-  Xây dựng kernel tương đồng dựa trên phương pháp phân 

tích hàm ý thống kê cho mô hình tư vấn lọc cộng tác nhằm giảm 

thời gian tính toán cho các hệ thống tư vấn trực tuyến đáp ứng 

nhanh yêu cầu của người dùng. 

-  Xây dựng mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên đồ thị hàm 

ý phân cấp (implicative hierarchy graph). 
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