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TÓM TẮT 
 

Đề tài nghiên cứu bài toán khai thác các tập phổ biến trên cơ sở dữ liệu số 

lượng, nghiên cứu bài toán khai thác Top-rank-k tập phổ biến, nhằm phát triển thuật 

toán khai thác Top-rank-k các tập phổ biến trên cơ sở dữ liệu được đánh trọng số. 

Các nghiên cứu được trình bày ở trên cho thấy việc khai thác các mẫu phổ biến 

chủ yếu dựa vào cơ sở dữ liệu nhị phân, chỉ cho thấy người mua có mua sản phẩm 

nào đó hay không, nhưng chưa hỗ trợ việc khai thác các trọng số của từng sản 

phẩm. Vì vậy việc khai thác các mẫu phổ biến Top-rank-k được đánh trọng có giá 

trị hiệu quả cao trong khai thác dữ liệu. 

Thông tin từ cơ sở dữ liệu nhị phân chỉ cho biết khách hàng có mua sản phẩm 

hay không, không khai thác được những thông tin khác như tần suất sản phẩm hay 

giá thành. Tương tự mỗi một hạng mục trong giao dịch cũng có các trọng số khác 

nhau tùy theo từng loại cơ sở dữ liệu cụ thể. Vì vậy khai thác các tập phổ biến được 

đánh trọng số trên cơ sở dữ liệu trọng số là một hướng mới cho kết quả nghiên cứu 

mang tính thực tiễn cao. 

Luận văn nghiên cứu các thuật toán khai thác tập đánh trọng, áp dụng Diffset, cùng 

thuật toán WIT-FWI-DIFF, và đề nghị thuật toán khai khác Top-rank-k sử dụng 

Diffset nhằm giảm thời gian khai thác và tiết kiệm bộ nhớ lưu trữ. 
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ABSTRACT 

Thesis researches topics of itemset mining problem on the quantitative 

databases, researches exploiting Top-rank-k itemset, to develop algorithms to 

exploit Top-rank-k itemset in the database that data is weighted. 

The researches presented above show that the exploitation of the common 

template based primarily on the basis of binary data, indicating buyers to purchase 

any product or not, but does not support the exploitation of the weight of each 

product yet. So exploiting the popular Top-sample rank-k-value is considered 

significant efficiency in data mining. 

Information from the quantitative database only provides if customers buy the 

product or not, does not mining other information such as the frequency of product 

or price. Similarly each item in the transaction have different weights depending on 

the specific type of database that occur subsequently exploiting the common 

practice is weighted on the basis of weighted data is a new direction research results 

for practical. 

The thesis applies Diffset, the algorithm WIT-FWI-DIFF, and propose an 

algorithm mining Top-rank-k by used Diffset to reduce extraction time and save 

memory storage. 
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CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 

1.1. Đặt vấn đề 

Khai thác dữ liệu là lĩnh vực đã và đang được nghiên cứu nhiều trong thời gian 

vừa quavới mục đích hỗ trợ các nhà quản lý tìm ra mối quan hệ giữa các sản phẩm 

trong số lượng lớn danh mục sản phẩm và nhờ đó có thể giúp tăng doanh thu. Quá  

trình khai thác dữ liệu là quá trình phát hiện ra các mẫu thông tin có giá trị tiềm ẩn 

trong cơ sở dữ liệu (CSDL). 

Khai thác luật kết hợp là một trong những phương thức hay và phổ biến nhất 

để đạt được mục đích này. Việc khai thác các luật kết hợp nhằm mục đích phát hiện 

ra các mối quan hệ giữa các tập thuộc tính trong CSDL với nhau, trongđó khai thác 

tập phổ biến đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác các luật kết hợp. Các tập 

phổ biến thường được khai thác từ các cơ sở dữ liệu nhị phân trong đó từng hạng 

mục trong một giao dịch có thể có những ý nghĩa khác nhau. 

Tuy nhiên những cơ sở dữ liệu nhị phân chỉ quan tâm đến vấn đề khách hàng 

có mua hay không mua sản phẩm nào đó. Nhưng trên thực tế, mỗi một sản phẩm mà 

khách hàng mua lại có thể có giá khác nhau. Tương tự mỗi một hạng mục trong 

giao dịch cũng có các trọng số khác nhau tùy theo từng loại cơ sở dữ liệu cụ thể. 

Khai thác các tập được đánh trọng số trên các cơ sở dữ liệu được đánh trọng số 

ưu tiên hiện nay vẫn chưa được phát triễn. Vì vậy việc nghiên cứu các kỹ thuật để 

khai thác các cơ sở dữ liệu này mang tính thực tiễn rất cao. Luận văn nghiên cứu về 

các thuật toán khai thác các tập phổ biến trên cơ sở dữ liệu nhị phân, dựa vào đó 

làm nền tảng để tiến hành nghiên cứu bài toán khai thác Top-rank-k các tập phổ 

biến được đánh trọng số. 

1.2. Mục tiêu của đề tài 

Đề tài tập trung vào nghiên cứu các thuật toán khai thác các tập được đánh 

trọng số dựa trên các thuật toán khai thác tập phổ biến trên cơ sở dữ liệu giao dịch 

nhị phân. Đề xuất ra thuật toán khai thác các Top-rank-k của các tập được đánh 

trọng số dựa trên cơ sở dữ liệu giao dịch có trọng số. Từ đó ứng dụng các thuật toán 

này vào trong thực tiễn. 
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Nội dung tập trung nghiên cứu: 

- Đề tài nghiên cứu bài toán khai thác các itemset trên cơ sở dữ liệu số 

lượng. 

- Nghiên cứu bài toán khai thác Top-rank-k tập phổ biến. 

- Phát triển thuật toán khai thác Top-rank-k itemset trên cơ sở dữ liệu 

được đánh trọng số. 

1.3. Giới hạn của đề tài 

Luận văn nhằm nghiên cứu các thuật toán khai thác các tập được đánh trọng số 

dựa trên các thuật toán khai thác tập phổ biến trên cơ sở dữ liệu giao dịch nhị 

phân. Cải tiến thuật toán khai thác các Top-rank-k tập được đánh trọng số dựa 

trên cơ sở dữ liệu giao dịch có trọng số bằng cách sử dụng diffset. 

1.4. Bố cục của đề tài 

Luận văn được chia làm 5 chương cụ thể như sau: 

Chương 1: Giới thiệu về luận văn gồm các mục: đặt vấn đề, mục tiêu của đề 

tài, giới hạn của đề tài, tổng kết chương. 

Chương 2: Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu, nêu các khái niệm, định nghĩa, 

cơ sở khoa học, các công trình nghiên cứu liên quan, các phương pháp nghiên cứu 

và nhận xét ưu khuyết điểm của các phương pháp. 

Chương 3: Đề xuất phương pháp khai thác Top-rank-k tập phổ biến được đánh 

trọng. 

Chương 4: Trình bày về thực nghiệm bao gồm môi trường thực nghiệm, cơ sở 

dữ liệu thực nghiêm, đánh giá các kết quả thu được. 

Chương 5: Trình bày các kết quả đạt được của luận văn, nhận xét ưu khuyết 

điểm và hướng phát triển của đề tài. 
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Các khái niệm, định nghĩa 

Khai thác dữ liệu là một công cụ giúp khai thác những thông tin hữu ích từ 

những kho dữ liệu được tích trữ trong suốt quá trình hoạt động của một công ty, tổ 

chức nào đó. Khai thác dữ liệu được dùng để mô tả quá trình tìm kiếm, chắt lọc và 

khai phá tri thức trong cơ sở dữ liệu hay chỉ việc tìm kiếm một tập hợp nhỏ có giá 

trị từ một số lượng lớn các dữ liệu thô. Quá trình này bao gồm tập hợp nhiều kỹ 

thuật được sử dụng trong tiến trình khám phá tri thức để tự động khai thác và chỉ ra 

sự khác biệt giữa các mối quan hệ và các mẫu chưa biết bên trong dữ liệu. 

Khai thác luật kết hợp là một phần quan trọng trong quá trình khám phá tri 

thức trong dữ liệu (KDD) [2]. Khai thác luật kết hợp được sử dụng để xác định mối 

quan hệ giữa các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu giao dịch và điều này dẫn đến việc 

nó chỉ quan tâm đến việc khách hàng có mua hay không mua sản phẩm nào đó. 

Thực tế, mỗi một sản phẩm có thể có giá trị khác nhau. Tương tự mỗi item trong cơ 

sở dữ liệu giao dịch cũng có trọng số khác nhau tùy thuộc từng cơ sở dữ liệu cụ thể. 

Vì vậy việc khai thác trên loại dữ liệu này mang tính thực tiễn cao. 

Năm 1998, Ramkumar, Ranka và Tsur [4] cũng như Cai, Fu, Cheng và Kwong 

[3] đã đề xuất một mô hình để mô tả các khái niệm về việc khai thác luật kết hợp có 

trọng số và dựa trên giải thuật Apriori để tìm ra các tập phổ biến được đánh trọng. 

Từ đó nhiều kỹ thuật khai thác luật kết hợp có trọng số được đề xuất như: Wang, 

Yang, và Yu [6] và Tao, Murtagh, và Farid [5]. 

2.1.1. Tổng quan về khai thác luật kết hợp 

Trong lĩnh vực khai thác dữ liệu, mục đích của luật kết hợp (Association Rule - 

AR) là tìm ra các mối quan hệ giữa các đối tượng trong khối lượng lớn dữ liệu. Nội 

dung cơ bản của luật kết hợp được tóm tắt như dưới đây. 

Cho cơ sở dữ liệu gồm các giao dịch T là tập các giao dịchT = {t1, t2, …, tn}. 

Cho I = {i1,i2,…,im} là một tập các item. Mỗi tập con trong I được gọi một 

itemset, số lượng các phần tử trong một itemset được gọi là kích thước của một 

itemset. 
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Mục đích của luật kết hợp là tìm ra sự kết hợp (association) hay tương quan 

(correlation) giữa các items. 

Cho X, Y là các itemset, trong đó X và Y là hai tập không giao nhau khác rỗng. 

Một luật kết hợp được ký hiệu là 푋 	 ⟶ 푌, thể hiện mối ràng buộc của tập Y với tập 

X theo nghĩa là sự xuất hiện của tập X sẽ kéo theo sự xuất hiện của tập Y trong các 

giao dịch, có thể hiểu rằng những người mua các mặt hàng trong tập X cũng thường 

mua các mặt hàng trong tập Y. Ví dụ, nếu X = {Táo, Chuối} và Y = {Anh Đào, Sầu 

Riêng} và ta có luật kết hợp XY thì chúng ta có thể nói rằng những người mua 

Táo và Chuối thì cũng thường mua Anh Đào và Sầu Riêng. 

Tập X được gọi là xuất hiện trong giao dịch t nếu như nó là tập con của t. Độ 

hỗ trợ và độ tin cậy là hai tham số dùng để đo lường luật kết hợp. 

Thuật toán phổ biến nhất tìm các luật kết hợp là Apriori sử dụng các luật kết 

hợp nhị phân. 

Định nghĩa 2.1: Độ hỗ trợ 

Độ hỗ trợ (Sup) của luật kết hợp 푋 	 ⟶ 푌 là tần suất giao dịch chứa tất cả các 

item trong cả hai tập X và Y. Ví dụ: độ hỗ trợ của luật 푋 	 ⟶ 푌 là 40%, có nghĩa là 

40% các giao dịch X và Y được mua cùng nhau. 

Công thức: 

푆푢푝  (푋 	 ⟶ 푌) = 푃(푋 ∪ 푌) =  
푛(푋	 ∪ 푌)

푁
 

Trong đó n(푋 	 ∪ 푌) là số giao dịch có chứa cả X lẫn Y vàN là tổng số giao 

dịchtrong CSDL. 

Định nghĩa 2.2: Độ tin cậy (Conf) là xác suất xảy ra khi Y đã biết X. 

Ví dụ độ tin cậy của {Táo}⟶{Chuối} là 80% có nghĩa là 80% khách hàng mua 

{Táo} cũng mua {Chuối}. 

Công thức: 

퐶표푛푓(푋 	 ⟶ 푌) = 푃(푌|푋) =
푛(푋 ∪ 푌)
푛(푋)  

Để thu được các luật kết hợp, ta thường áp dụng 2 tiêu chí: độ hỗ trợ tối thiểu 

minsup và độ tin cậy tối thiểu minconf là hai giá trị ngưỡng tối thiểu cho trước. 
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Luật kết hợp 푋 	 ⟶ 푌 được coi là một mẫu có giá trị nếu xảy ra đồng thời 

푆푢푝  (푋 	 ⟶ 푌) ≥ 푚푖 푛푠푢푝 và 퐶표푛푓(푋 	 ⟶ 푌)  ≥ 푚푖 푛푐표푛푓. 

Một tập X có độ hỗ trợ vượt quá ngưỡng minsup được gọi là một tập phổ biến. 

Định nghĩa 2.3: Lớp tương đương 

 Cho X⊆I, 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 sau: 

푋, 푌 ⊆ 퐼, 푋 ≡ , 푌  푝(푋 , 푘) = 푝(푌, 푘) 

Tập hợp tất cả itemset có cùng tiền tố là X gọi là lớp tương đương, và được ký 

hiệu là [X]. 

Kết nối Galois 

Cho quan hệ hai ngôi 훿 ⊆ 퐼 × 푇 chứa CSDL cần khai thác, trong đó I là tập 

các danh mục còn T là tập các giao tác. Đặt 푋 ⊆ 퐼và 푌 ⊆ 푇. Ta định nghĩa hai ánh 

xạ giữa P(I) và P(T) như sau: 

I. 푡: 퐼 	 ⟼ 푇, 푡(푋) = {푦 	 ∈ 푇|∀ 푥 ∈ 푋 , 푥훿푦} 

II. 푖 : 푇 	 ⟼ 퐼, 푖(푌) = {푥 	 ∈ 퐼|∀푦 ∈ 푌 , 푥훿푦 } 

Ánh xạ t(X) là tập hợp tất cả các giao dịch có chứa X trong CSDL giao dịch, và 

ánh xạ i(Y) là tập hợp tất cả các item chứa trong tất cả giao dịch Y 

Cho X, X1, X2 ∈P(I) và Y,Y1,Y2 ∈ P(T). Dựa theo Galois [9] ta có các tính chất 

sau: 

(i). 푋 ⊂ 푋 ⇒ 푡(푋 ) ⊇ 푡(푋 ) 

(ii). 푌 ⊂ 푌 ⇒ 푖(푌 ) ⊇ 푖(푌 ) 

(iii). 푋 ⊆ 푖 푡(푋) 푣à 	푌 ⊆ 푡 ( 푖(푌)) 

2.1.2. Phương pháp Apriori 

Khai thác tập phổ biến được đề xuất bởi Agrawal và các đồng sự năm 1993 [3] 

là một phương thức dành cho doanh nghiệp để phân tích giỏ hàng, nhằm mục đích 

tìm ra những quy luật trong việc mua sắm của khách hàng, siêu thị, v.v… 

Thuật toán Apriori là thuật toán sinh ứng viên được đề xuất bởi Agrawal và 

Srikant vào năm 1994 [2]. Tư tưởng chính của thuật toán Apriori là: 

- Tìm ra tất cả các tập phổ biến có thể có trong cơ sở dữ liệu: k-itemset (tập 

danh mục gồm k phẩn tử) được dùng để tìm (k+1)-itemset. 
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- Đầu tiên tìm 1-itemset (ký hiệu L1). L1 được dùng để tìm L2 (2-itemset). L2 

được dùng để tìm L3 (3-itemset) và tiếp tục cho đến khi không có k-itemset được 

tìm thấy. 

- Từ phổ biến sinh ra các luật kết hợp mạnh (các luật kết hợp thỏa mãn minsup 

và minconf) 

Thuật toán Apriori dùng cách tiếp cận lặp được biết đến như tìm kiếm theo 

mức, với các tập có kích thước là k gọi là k-itemset được dùng để thăm dò các tập có 

kích thước k+1 gọi là (k+1)-itemset.  

Tính chất 2.1: Mọi tập con của tập phổ biến đều phổ biến, nghĩa là ∀푋 ⊆ 푌, 

có nghĩa là nếu 푆푢푝(푌) ≥ 푚푖 푛푠푢푝 thì 푆푢푝(푋) ≥ 푚푖 푛푠푢푝. 

Tính chất 2.2: Mọi tập cha của tập không phổ biến đều không phổ biến, nghĩa 

là ∀푌 ⊇ 푋, nếu 푆푢푝(푋) < 푚푖 푛푠푢푝 thì 푆푢푝(푌) < 푚푖 푛푠푢푝 

Các bước của giải thuật Apriori: 

Bước 1: Tính độ hỗ trợ cho mỗi item có kích thước là 1, sau đó lọc ra các item 

thỏa mãn yêu cầu minsup và đặt nó là tập L1: 1-itemset là tập kết quả tìm được. 

Chọn L1 là tập hạt giống. 

Bước 2: Bắt đầu từ tập hạt giống 1-itemset là tập phổ biến có kích thước là 1 

đã tìm được ở trên, phát sinh ra các tập phổ biến có kích thước là 2 gọi là các tập 

ứng viên (C) và tính độ hỗ trợ cho mỗi tập (C) này, từ đó chọn ra các tập phổ biến 

thỏa yêu cầu và đặt nó là tập L2: 2-itemset được dùng làm tập hạt giống cho bước kế 

tiếp. 

Bước 3: Lặp lại bước 2, từ việc tiến hành chọn tập hạt giống có kích thước l là 

l-itemset để tìm ra các tập ứng viên có kích thước là (l+1)-itemset, quá trình này sẽ 

kết thúc khi không còn tìm được tập phổ biến nào thỏa yêu cầu minsup. 
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Giải thuật Apriori: 

Đầu vào: Tập các giao dịch D, ngưỡng hỗ trợ tối thiểu cminsup 

Đầu ra: L các tập phổ biến có trong D. 

Phương thức: 

Apriori() 

{ 

Gọi Ck Tập các ứng viên có kích thước k 

Lk Các tập phổ biến có kích thước k 

L1 = { các tập phổ biến có kích thước là 1 thỏa cminsup}; 

for ( k = 1; Lk!= ∅; k++ ) 

{ 

 Ck + 1= Apriori_gen(Fk) // Các ứng viên được tạo ra từ Fk 

 for each t in D  

 { 

 Ct = {푐 ∈ 퐶 |푐 ⊆ 푡} 

 for 푐 ∈ 퐶 

 { 

 c.count++ 

 } 

 퐹 = {푐 ∈ 퐶 |푐 . 푐표푢푛푡 ≥ 푐푚푖푛푠푢푝} 

} 

return ⋃ 퐹  

} 

 

Thuật toán Apriori sử dụng độ hỗ trợ tối thiểu dưới dạng số đếm (cminsup-

minsup count) để loại bỏ các ứng viên. Giá trị cminsup do người dùng đưa ra. 

Hàm Apriori_gen có nhiệm vụ sinh ra các tập itemset có kích thước k + 1 từ 

tập hạt giống có kích thước là k trong tập Lk. Thủ tục này được thực thi bằng cách 

nối (join) các tập item có chung các tiền tố (prefix) và sau đó áp dụng tính chất 1.1 

để loại bỏ các tập không thỏa mãn: 
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Bước nối: sinh ra các tập Lk+1 là ứng viên của tập phổ biến có kích thước k+1 

bằng cách kết hợp tập phổ biến Pk và Qk có kích thước k và trùng nhau ở k-1 tập đầu 

tiên. Ví dụ ta có: 퐿 + 1	 = 	 푃 + 	 푄  = 	 {푖 , 푖  , … , 푖 , 푖 } với Với 푃  =

 {푖 , 푖  , … , 푖 , 푖 } và푄  = 		 {푖 , 푖  , … , 푖 , 푖 } trong đó 푖 ≤ 푖 ≤ ⋯ ≤ 푖 ≤

푖 ≤ 푖  

Bước tỉa: Giữ lại tất cả các ứng viên Lk+1 thỏa thỏa mãn tính chất Apriori (tính 

chất 1.1) tức là mọi tập con có kích thước k của nó đều là tập phổ biến (∀X ⊆ Lk+1 

và |X| = k thì X ∈ Fk). 

Ta có cơ sở dữ liệu D gồm 4 giao dịch với các tập item sau: 

Bảng 2.1 Cơ sở dữ liệu các giao dịch D 

Transaction Item 

1 A, B, D, E 

2 B, C, E 

3 A, B, D, E 

4 A, B, C, E 

5 A, B, C, D, E 

6 B, C, D 

 

Áp dụng giải thuật Apriori, cho CSDL giao dịch D với ngưỡng minsup = 0.4 

Bước 1: Quét CSDL Dđể xác định độ hỗ trợ cho các tập phổ biến có kích 

thước là 1. Các tập item nào có độ hỗ trợ nhỏ hơn 40% sẽ bị loại bỏ. Sau lần quét 

đầu tiên thì tất cả các tập phổ biến đều thỏa ngưỡng minsup, ta có: 

퐿 = {퐴}, {퐵}, {퐶}, {퐷}, {퐸}  
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Hình 2.1 Apriori 1-itemset thỏa minsup 

Bước 2: Tạo ra các tập phổ biến có kích thước là 2 dựa trên các tập phổ biến 

có kích thước là 1 thỏa điều kiện minsup vừa tìm được, quét cơ sở dữ liệu D để xác 

định độ hỗ trợ cho từng tập phổ biến và loại bỏ tất cả các tập phổ biến có độ hỗ trợ 

nhỏ hơn minsup. Sau khi quét ta có: 

 

 
Hình 2.2 Apriori 2-itemset thỏa minsup 

Bước 3: Tạo ra các tập phổ biến có kích thước là 3 dựa trên các tập phổ biến 

có kích thước là 2 thỏa minsup vừa tìm được, quét cơ sở dữ liệu D để xác định độ 

hỗ trợ cho từng tập phổ biến và loại bỏ tất cả các tập phổ biến có độ hỗ trợ nhỏ hơn 

minsup. 
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Hình 2.3 Apriori 3-itemset thỏa minsup 

Bước 4: Tạo ra các tập phổ biến có kích thước là 4 dựa trên các tập phổ biến 

có kích thước là 3 vừa tìm được, quét cơ sở dữ liệu D để xác định độ hỗ trợ cho 

từng tập phổ biến và loại bỏ tất cả các tập phổ biến có độ hỗ trợ nhỏ hơn minsup. 

 

 
Hình 2.4 Apriori 4-itemset thỏa minsup 

Bước 5: Tổng hợp tất cả các tập phổ biến tìm được thỏa điều kiện ngưỡng hỗ 

trợ minsup = 40%, ta có: 

 

2.1.3. Phương pháp IT-tree 

Phương pháp IT-tree được Zaki đề xuất vào năm 1997 [8]. IT-Tree có cách tiếp 

cận đơn giản là dựa trên phần giao nhau của tập các giao tác để tính độ phổ biến và 

khái niệm mới lớp tương đương nhằm chia không gian xử lý ban đầu thành tập các 

không gian nhỏ độc lập giúp cho việc tìm kiếm nhanh hơn. Một điểm mới nữa của 

phương pháp IT-tree là dựa trên phần khác nhau trên Tidset của các tập dữ liệu 



 11

nhằm làm giảm kích thước bộ nhớ yêu cầu và giúp cho việc tính độ phổ biến nhanh 

hơn. 

Ứng dụng IT-Tree trong giai đoạn khai thác tập phổ biến: 

Nhận xét: chỉ những itemset nào có tập giao tác khác rỗng thì mới có thể xuất 

hiện trong giao tác, lúc đó mới tính độ hỗ trợ và so sánh với minsup. Còn lại những 

itemset có tập giao tác bằng rỗng thì không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu đó. Ví dụ 

một tập các món hàng mà không được bán lần nào hết thì tập món hàng đó không 

xuất hiện trong hoá đơn bán hàng. Do vậy ta có thể tỉa bớt những tập đó trong quá 

trình sinh tập k-itemset từ tập (k-1)-itemset để giảm bớt không gian xử lí. 

Để ứng dụng IT-Tree ta cần thay thế hàm Apriori_gen trong thuật toán Apriori 

thành hàm IT_Tree, như trong hình 2.2, để sinh ra một k-itemset từ hai (k-1)-

itemset ta cần phải xét đến hai yếu tố: 

1. Hai (k-1)-itemset phải cùng tiền tố 

2. Giao hai tập giao tác của hai (k-1)-itemset, nếu lực lượng của phần giao lớn 

hơn hay bằng minsup thì k-itemset được thêm vào tập Ck. 

Giải thuật Eclat 

Bước 1: Đầu tiên quét cơ sở dữ liệu, khởi tạo lớp tương đương rỗng với tiền tố 

{} ( hay [∅]) chứa tất cả các tập phổ biến có kích thước là 1 thỏa điều kiện 

≥minsup. 

Bước 2: Gọi hàm ENUMERATE_FREQUENT với đầu vào là lớp tương 

đương với tiền tố {}. Thủ tục này sẽ xét mỗi nút li∈ [ 푷]  với lj∈ [푷] đứng sau nó, với 

mỗi một cặp (li,lj), thủ tục này sẽ tính Y=t(li ∪ lj) = t(li) ∩ t(lj), nếu|Y|≥ 	푚푖푛푠푢푝 

nghĩa là độ hỗ trợ của li ∪ lj thỏa minsup thì thêm nút X ×Y vào lớp tương đương 

[Pi]. 

Bước 3: Tiếp tục lặp lại bước 2 cho đến khi không tìm được lớp tương đương 

nào thỏa điều kiện minsup. 

Giải thuật Eclat 

Đầu vào: cơ sở dữ liệu D với ngưỡng phổ biến cminsup 

Đầu ra: IT-tree chứa tất cả các tập phổ biến của cơ sở dữ liệu 

Phương thức: 
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Eclat( ) 

1. [∅] = 푖 ∈ 퐼 ∧ 휎(푖) ≥  푐푚푖푛푠푢푝} 

2. ENUMERATE_FREQUENT([∅]) 

ENUMERATE_FREQUENT([푃]) 

3. For all li∈ [푃]do 

4.  [Pi]={ ∅} 

5.  For all lj∈ [푃], with j > i do 

6. X=li ∪ lj 

7. Y=t(li) ∩ t(lj) 

8.   If |Y| ≥ 	푐푚푖푛푠푢푝 then 

9. [Pi]= [Pi] ∪{X×Y} 

10. ENUMERATE_FREQUENT([Pi]) 

Đầu tiên, thuật toán khởi tạo lớp tương đương rỗng ([∅]) chứa toàn bộ các 

nútcó kích thước là 1 gọi 1-itemsets, và chúng đều thỏa điều kiện ngưỡng minsup. 

Tất cả các nút ở mức 1 sẽ trở thành một lớp tương đương với tiền tố là [∅] (dòng 

1). Sau đó hàm ENUMERATE_FREQUENT với biến đầu vào là lớp tương 

đương rỗng sẽ được thực thi. Thủ tục ENUMERATE_FREQUENT sẽ xét mỗi nút 

li∈ [푃] (dòng 3) với nút lj∈ [푃] (dòng 5) đứng sau nó, với mỗi cặp (li,lj), thủ tục này 

sẽ tính Y= t(li ∪ lj)= t(li) ∩ t(lj) (dòng 7), nếu |Y|≥ 	푐푚푖푛푠푢푝 nghĩa là độ hỗ trợ 

theo số đếm của li ∪ lj thỏa cminsup thì thêm nút X ×Y vào lớp tương đương [Pi] 

(được khởi tạo rỗng ở dòng 4). Sau đó, gọi đệ qui thủ tục 

ENUMERATE_FREQUENT để sinh ra các lớp tương đương con cho đến khi 

không còn lớp tương đương nào được tạo ra (dòng 10). 

Sử dụng cơ sở dữ liệu D (Bảng 2.1) để tiến hành khai thác các tập phổ biến có 

độ hỗ trợ thỏa minsup = 0.4. 

Bước 1: Khởi tạo lớp [∅] chứa tất cả các tập phổ biến có kích thước là 1 
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{}

Ax1345 Bx123456 Cx2456 Dx1356 Ex12345  
Hình 2.7 Khởi tạo lớp tương đương rỗng trên cây IT-tree 

Bước 2: Với mỗi một nút ở mức 1, ta tiến hành khởi tạo các lớp tương đương 

của các tập phổ biến có kích thước là 2, và loại bỏ các tập không thỏa điều kiện 

minsup. 

ABx1345 ACx45 ADx135 AEx1345

{}

Ax1345 Bx123456 Cx2456 Dx1356 Ex12345

BCx2456 BDx1356 BEx12345 CDx56 CEx245 DEx135
 
Hình 2.8 Cây IT-tree với lớp tương đương ở mức 2 

Bước 3: tiến hành lặp lại bước 2, khởi tạo các lớp tương đương cho các tập phổ 

biến có kích thước là 3, với tiền tố là từ các tập ở lớp tương đươngmức 2, loại bỏ 

các tập không thỏa điều kiện minsup. 

ABDx135 ABEx1345 ADEx135 BCDx56 BCEx245 BDEx135

ABx1345 ACx45 ADx135 AEx1345

{}

Ax1345 Bx123456 Cx2456 Dx1356 Ex12345

BCx2456 BDx1356 BEx12345 CDx56 CEx245 DEx135

x x

 
Hình 2.9 Cây IT-tree với lớp tương đương ở mức 3 
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 Bước 4: tạo ra các tập phổ biến có kích thước là 4, từ các tập ở mức 3, và 

tiến hành loại bỏ các tập không thỏa điều kiện minsup 

ABDx135 ABEx1345 ADEx135 BCDx56 BCEx245 BDEx135

X

ABDEx135

ABx1345 ACx45 ADx135 AEx1345

{}

Ax1345 Bx123456 Cx2456 Dx1356 Ex12345

BCx2456 BDx1356 BEx12345 CDx56 CEx245 DEx135

x x

 
Hình 2.10 Cây IT-tree với lớp tương đương ở mức 4 

Bước 5: Không thể phát sinh ra được các ứng viên nào thỏa điều kiện cminsup. 

Giải thuật dừng lại. 

Kết thúc giải thuật ta thu được tập F gồm các tập phổ biến thoả điều kiện 

minsup 

퐹 =  
{퐴}, {퐵}, {퐶}, {퐷}, {퐸}, {퐴퐵}, {퐴퐷}, {퐴퐸}, {퐵퐶 }, {퐵퐷}, {퐵퐸}, {퐶퐸}

, {퐷퐸 }, {퐴퐵퐷}, {퐴퐵퐸 }, {퐴퐷퐸}, {퐵퐶퐸}, {퐵퐷퐸}, {퐴퐵퐷퐸 }  

2.1.4. Phương pháp FP-tree 

Nhược điểm của thuật toán Apriori là phát sinh ra quá nhiều ứng viên và việc 

quét cơ sở dữ liệu nhiều lần dẫn tới phát sinh chi phí lớn khi kích thước của các tập 

phổ biến tăng lên. Giải thuật khai thác tập phổ biến dựa trên cấu trúc cây FP-tree 

được Han và các đồng sự giới thiệu vào năm 2000 [7] đã khắc phục được nhược 

điểm này của thuật toán Apriori: 

- Sử dụng cấu trúc dữ liệu nén dữ liệu từ tập dữ liệu vào cây FP-tree: 

o Giảm chi phí cho toàn tập dữ liệu dung trong quá trình khai 

thác do những phần tử không phổ biến (không thỏa mãn điều 

kiện minsup) đã bị loại bỏ ngay từ đầu. 
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o Tránh tạo tập dự tuyển mỗi lần kiểm tra một tập phần tử 

- Cấu trúc này cho phép thực hiện việc tìm kiếm theo chiều sâu và áp 

dụng mô hình chia để trị khá hiệu quả do quá trình khai thác được 

chia thành các tác vụ nhỏ: 

o Xây dựng cây FP-tree 

o Khai thác tập phổ biến với FP-tree 

Cây FP được xây dựng theo các bước sau: 

Bước 1: Duyệt CSDL, lấy ra tập các item phổ biến F và tính độ phổ biến của 

chúng. 

Sắp xếp các item trong tập F theo thứ tự giảm dần của độ phổ biến, ta được tập 

kết quả là L. 

Bước 2: Tạo nút gốc cho cây T, và tên của nút gốc sẽ là Null. 

Sau đó duyệt CSDL lần thứ hai. 

Ứng với mỗi giao tác trong CSDL thực hiện 2 công việc sau: 

- Chọn các item phổ biến trong các giao tác và sắp xếp chúng theo thứ 

tự giảm dần độ phổ biến trong tập L 

- Gọi hàm Insert_Tree(P,Root) để đưa các item vào trong cây T 

Thủ tục con Insert_Tree được định nghĩa như sau: 

Insert_Tree(P, R) 

{ 

 Đặt P=[p|P – p], với p là phần tử đầu và P – p là phần còn lại của tập hợp; 

 IfR có một con N sao cho N.item-name = pthen 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; 
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 H[p].head = N; 

 } 

 // Tăng biến count của p trong bảng header thêm 1 

 H[p].count ++; 

 If (P – p) != null then Call Insert_Tree(P – p, N) ; 

} 

 

Để khai thác các các tập phổ biến từ FP-tree, ta sử dụng thủ tục FP-Growth. 

Phương pháp này là phương pháp duyệt cây theo chiều sâu và dựa vào mô hình chia  

để trị. 

FP-Growth(Tree, α) 

{ 

 F = 흓; 

 If Tree chỉ chứa một đường dẫn đơn P then 

 { 

 For each tổ hợp β của các nút trong P do  

 { 

 Phát sinh mẫu p = β∪ α; 

 support_count(p) = độ hỗ trợ nhỏ nhất của các nút trong β; 

 F = F ∪ p; 

 } 

 } 

 else{ 

 For each ai trong bảng header của Tree 

 { 

 Phát sinh mẫu β = ai∪α; 

 support_count(β)=ai.support_count; 

 F = F ∪ β; 

 Xây dựng cơ sở có điều kiện của β; 

 Xây dựng FP-tree có điều kiện Treeβ của β; 
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 If(푇푟푒푒  ! =  휙) then gọi FP_Growth(Treeβ, β); 

 } 

 } 

} 

 

Dựa vào cơ sở dữ liệu D1 ta tiến hành khai thác tìm ra các tập phổ biến, với 

ngưỡng hỗ trợ minsup = 0.6 

 Bảng 2.2 Cơ sở dữ liệu các giao dịch D1 

Transaction Item 

1 f, a, c, d, g, i, m,p 

2 a, b, c, f, l, m, o 

3 b, f, h, j, o 

4 b, c, k, s, p 

5 a, f, c, e, l, p, m, n 

 

Bước 1: Quét cơ sở dữ liệu tìm ra tất cả các tập phổ biến có kích thước là 1. 

Bảng 2.3 Độ hỗ trợ của các item trong cơ sở dữ liệu D1 

Item a b C d E f g i j l k M n O p s 

Supp 3 3 4 1 1 4 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1 

 

Sắp xếp chúng theo danh sách với trật tự giảm dần theo tần số xuất hiện. Loại 

bỏ các tập phổ biến có độ hỗ trợ không thỏa minsup ta có danh sách. Ta có một 

danh sách các mặt hàng phổ biến: 

L=  {f (4), c (4), a (3), b (3), m (3), p (3)} 

Bước 2: Xây dựng cây FP qua từng bước. Các item trong mỗi giao dịch được 

xử lý theo trật tự trong L. 
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Bảng 2.4 Các mặt hàng phổ biến thỏa mãn minsup trong CSDL D1 

TID Các mặt hàng được mua Các mặt hàng phổ biến thỏa mãn 
minsup (đã sắp theo thứ tự) 

1 f, a, c, d, g, i, m,p f, c, a, m, p 

2 a, b, c, f, l, m, o f, c, a, b, m 

3 b, f, h, j, o f, b 

4 b, c, k, s, p c, b, p 

5 a, f, c, e, l, p, m, n f, c, a, m, p 

 

Khởi tạo FP-tree với nút gốc là root gán nhãn “null” 

 
Hình 2.5 Khởi tạo nút root trên cây FP 

Xét giao dịch các giao dịch và thêm vào cây ta được cây FP-tree như sau: 

 
Hình 2.6 Cây FP hoàn chỉnh 
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2.2. Tổng quan về khai thác luật kết hợp trên CSDL được đánh trọng số 

2.2.1. Định nghĩa và tính chất của tập được đánh trọng số 

Cơ sở dữ liệu giao dịch của tập được đánh trọng số bao gồm: một tập hợp các 

giao dịch T = {t1,t2,….,tm} ; một tập các item I = {i1,i2,…,in} và một tập hợp các 

trọng số W = {w1,w2,…,wn} tương ứng với mỗi một item có trong I. 

Bảng 2.6 Trọng số giao dịch của CSDL D 

Item Weight 
A 0.6 
B 0.1 
C 0.3 
D 0.9 
E 0.2 

 

Định nghĩa 2.1: Trọng số giao dịch của một giao dịch (transaction weight – 

tw)tk được gọi là tw và được nghĩa là tỉ số của tổng các trọng số của các item được 

mua chia cho số item: 

푡 푤(푡 ) =
∑ 푤∈

|푡 |  

Khai thác tập được đánh trọng phổ biến quan tâm đến trọng số (weighted hay 

benefit) của các mặt hàng và chưa quan tâm đến số lượng mua. 

Dựa vào dữ liệu trong Bảng 2.1 và Bảng 2.5 và định nghĩa 2.1 ta tính được 

trọng số giao dịch của giao dịch T1 như sau: 

Ta có T1 = {A, B,D,E} tương ứng với WA= 0.6, WB= 0.1, WD= 0.9, WE = 0.2 

suy ra ta có tw(t1)được tính như sau: 

푡 푤(푡 ) =
푊 + 	 푊+ 푊 + 푊

4
=

0.7 + 0.1 + 0.9 + 0.2
4

= 0.45 

Tương tự với các giao dịch khác ta có: 
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Bảng 2.6 Trọng số giao dịch của các giao dịch có trong D 

Transation tw 
1 0.45 
2 0.2 
3 0.45 
4 0.3 
5 0.42 
6 0.43 
Sum 2.25 

Định nghĩa 2.2: Trọng số hỗ trợ được ký hiệu là ws của một tập phổ b iến 

được định nghĩa như sau: 

푤푠 (푋) =
∑ 푡푤 ( 푡 )∈ ( )

∑ 푡푤 ( 푡 )∈
 

Trong đó T là danh sách của tất cả các giao dịch có trong CSDL (D) 

Từ định nghĩa 2.1 và Bảng 2.1 và 2.3, ta bắt đầu tìm kiếm tất cả trọng số hỗ trợ 

tương ứng với từng tập phổ biến. Ví dụ ta xét item A để tính ws(A), ta thấy item A 

xuất hiện trong các giao dịch T1, T3, T4, T5 vì vậy ta có ws(A) là: 

푤푠 (퐴) =  
푡 푤(푡 ) + 푡푤(푡 ) + 푡푤(푡 ) + 푡푤 ( 푡 )

푆푢푚
=

0.45 + 0.45 + 0.3 + 0.42
2.25

= 0.72 

 Bảng 2.7: Bảng trọng số hỗ hợ cho tập phổ biến 1 phần tử: 

X Weighted support (ws) 
A 0.72 
B 1 
C 0.6 
D 0.78 
E 0.81 

 

Để khai thác các tập được đánh trọng số, chúng ta phải xác định được tất cả 

các trọng số hỗ trợ tương ứng với từng tập phổ biến thỏa yêu cầu của ngưỡng trọng 

số hỗ trợ tối thiểu (minws) do người dùng đặt ra. 

퐹푊퐼 =  {푋 ⊆ 퐼|푤푠 ( 푋 ) ≥ 푚푖푛푤푠} 

Định lý 2.1:“Mọi tập con khác rỗng của tập phổ biến cũng là tập phổ biến và 

mọi tập chứa tập không phổ biến đều là tập không phổ biến” có nghĩa là nếu cho 

푋 ⊂ 푌 khi đó 푤푠 (푋) ≥ 푤푠 (푌 ) . 

2.2.2. Thuật toán khai thác dựa trên WIT-tree[9] 
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2.2.2.1. Cấu trúc WIT-tree 

Để khai thác các luật kết hợp có trọng số, đầu tiên chúng ta phải tìm tất cả các 

tập được đánh trọng số thỏa điều kiện ngưỡng trọng số tối thiểu minws. Việc khai 

thác các tập được đánh trọng số được xem là quá trình quan trọng nhất trong việc 

khai thác các luật kết hợp có trọng số. Ramkumar và các đồng sự [4] đã trình bày 

giải thuật khai thác các tập được đánh trọng số dựa trên mô hình thuật toán Apriori. 

Nhược điểm chính của các giải thuật dựa trên thuật toán Apriori là việc phải 

quét cơ sở dữ liệu nhiều lần để tìm ra các tập phổ biến, dẫn đến việc sẽ phát sinh chi 

phí lớn. 

FWI khai thác trên CSDL giao dịch có quan tâm đến trọng số của các mục. 

Năm2003, Tao và các đồng sự đề xuất phương pháp khai thác WAR (Weighted 

Association Rule) [11]. Thuật toán được đề nghị sử dụng một biến thể của thuậttoán 

Apriori cho khai thác các FWI. Năm 2013, Vo và các đồng sự đề xuấtmột phương 

pháp khai thác nhanh FWI sử dụng WIT-tree và phát triển các tính chất trên WIT-

tree để tính nhanh ws của các itemset [17]. 

Giải thuật khai thác các tập được đánh trọng số dựa trên cấu trúc WIT-tree 

(Weighted Itemset-Tidset), cấu trúc này là phần mở rộng dựa trên cấu trúc cây IT-

tree đã được trình bày ở mục 1.2.3. Mỗi một node trên WIT-tree bao gồm 3 thành 

phần: 

1) X: đại diện cho một tập phổ biến 

2) t(x):Tidset tập hợp các giao dịch có chứa X 

3) ws: trọng số hỗ trợ của X 

Mỗi một nút được ký hiệu như là một bộ ba 〈푋 , 푡(푋), 푤푠〉. 

Giá trị của mỗi một nút được tính dựa theo công thức trọng số hỗ trợ (định 

nghĩa 2.2). Việc tính toán các trọng số hỗ trợ dựa trên các Tidset. Các liên kết kết 

nối các nút ở mức thứ k (gọi là X) với các các mức thứ k+1 (gọi là Y). 

Nút gốc “root” của cây WIT-tree chứa tất cả các nút có kích thước là 1 gọi là 

1-itemset. Tất cả các nút ở mức 1 sẽ trở thành lớp tương đương với tiền tố là {} (hay 

[∅] ). Mỗi một nút trong mức 1 sẽ trở thành một lớp tương đương mới, và sử dụng 

các item này như là một tiền tố. Với mỗi một nút có chung tiền tố, nó sẽ kết hợp với 
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các nút phía sau nó để tạo ra các lớp tương đương mới. Quá trình này sẽ được thực 

hiện đệ qui để tìm ra các lớp tương đương ở các mức cao hơn. 

2.2.2.2. Giải thuật WIT-FWI 

Mô tả giải thuật: 

Bước 1: Cho tập Lr chứa tất các các tập được đánh trọng có kích thước là 1 và 

trọng số hỗ trợ của chúng thỏa điều kiện ngưỡng trọng số hỗ trợ tối thiểu minws 

(dòng 1). 

Bước 2: Các nút chứa trong Lr được sắp xếp theo thứ tự tăng dần dựa trên 

trọng số hỗ trợ (dòng 2). 

Bước 3: Khởi tạo tập FWI và gán nhãn “null” (dòng 3). 

Bước 4: Gọi hàm FWI-EXTEND để khai thác các tập được đánh trọng (dòng 

4). Hàm FWI-EXTEND: sẽ xem xét mỗi một nút licó trong Lr với các nút phía sau 

nó để tạo ra một tập những nút mới là Li (dòng 5 và 7). Để tạo ra Li: đầu tiên, cho X 

= li.itemset ∪ lj.itemset và tính toán Y = t(X) = t(li) ∩ t(lj) (dòng 8). Nếu ws(X) 

(được tính toán thông qua t(X), (dòng 9) thỏa điều kiện minws (dòng 10). Nút mới 

tạo ra sẽ được thêm vào trong tập Li (dòng 11). Sau khi tạo thành Li, hàm FWI-

EXTEND sẽ được gọi đệ qui với biến đầu vào là Li (dòng 13) nếu số lượng các nút 

có trong tập Li lớn hơn 1. Hàm COMPUTE-WS(Y) được sử dụng để tính trọng số 

hỗ trợ của tập X dựa trên giá trị trong Bảng 2.2 với Y = t(X) (dòng 12). 

Đầu vào: cơ sở dữ liệu D và minws (ngưỡng trọng số hỗ trợ tối thiểu) 

Đầu ra: tập FWI chứa các tập phổ biến được đánh trọng thỏa ngưỡng minws 

Phương thức: 

WIT-FWI () 

{ 

1.Lr = tất cả các item mà ws thỏa minws 

2.Sắp các nút trong Lr tăng dần theo ws 

3.Khởi tạo tập FWI = ∅ 

4. Gọi hàm FWI-EXTEND với tham số là Lr 

FWI-EXTEND(Lr) 

5.Cho mỗi nút li trong Lr 
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6.Chèn (li.itemset, li.ws) vào trong FWI 

7. Tạo một tập Li bằng cách nối livới tất cả lj theo sau trong Lr: 

8.  Tập X = li.itemset  lj.itemset và Y = t(li)  t(lj) 

9. ws(X) = COMPUTE-WS(Y) 

10.  Nếu ws(X) thỏa minws khi đó 

11.   Chèn một nút  vào trong Li 

12. Nếu số lượng nút trong Li  2 khi đó 

13. Gọi đệ qui hàm FWI-EXTEND với biến Li 

} 

Sau đây ta sẽ tiến hành khai thác các tập được đánh trọng phổ biến dựa trên 

Bảng 2.1 và 2.2 với ngưỡng trọng số hỗ trợ tối thiểu minws = 0.4 

Bước 1: Ta tiến hành tính toán trọng số hỗ trợ của các tập có kích thước là 1 và 

khởi tạo tập Lr. Ta có ws(A) = 0.72, ws(B) = 1, ws(C) = 0.6, ws(D) = 0.78, ws(E) = 

0.81. Tất cả các giá trị của các tập này đều thỏa điều kiện minws. Suy ra ta có tập: 

Lr=

 

Sau đó ta tiến hành sắp xếp Lr theo thứ tự tăng dần của trọng số hỗ trợ, chúng 

ta có: 

Lr=

 

Ta tiến hành khởi tạo lớp {} chứa các tập có kích thước là 1. 

 
Hình 2.11 Khởi tạo lớp tương đương rỗng cho WIT-tree 

Bước 2: Tiến hành tạo ra lớp tương đương mới dựa trên lớp tương đương cũ. 

Ví dụ ta có C sẽ nối với D, ta có một tập được trọng mới CD với t(CD) = 56 và 
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ws(CD) = 0.38, vì ws(CD) không thỏa minws, nên không được phép thêm vào tập 

LC. Ta tiếp tục tiến hành ghép CA, với t(CA) = 45 và ws(CA) = 0.32 cũng không 

thỏa minws. Tiếp tục ghép C với E ta có CE với t(CE) = 245, ws(CE) = 

0.41 minws. Ta thêm nút CE vào trong tập LC suy ra LC= . Kết 

quả cuối cùng sau khi đã tiến hành ghép nút với các nút còn lại sau nó ta có tập LC= 

 

 
Hình 2.12 Cây WIT-tree với tập Lc 

 
Hình 2.13 Cây WIT-tree sau khi tiến hành tỉa các tập không thỏa minws 

Bước 3: Sau khi tạo ra tập LC, bởi vì số lượng các nút trong LC nhiều hơn 1, 

nên ta tiến hành gọi đệ qui hàm FWI–EXTENDđể tiến hành tạo ra các nút con của 

tập LC. Ta ghép CE với CB ta có t(CEB) = 245 , ws(CEB) = 0.41, ta thêm tập CEB 

vào trong tập LCE = . 
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Hình 2.14 Cây WIT-tree với tập LCE 

Bước 4: Ta tiến hành thực hiện tiếp đối với các nút còn lại, để tìm ra tất cả các 

tập FWI thỏa điều kiện minws. 

 

 
Hình 2.15 Cây WIT-tree hoàn chỉnh với minws = 0.4 

Kết quá ta tìm được tập FWI={{C}, {CE},{CB},{CEB},{A},{AD}, {ADB}, 

{ADBE}, {ADE}, {AE}, {AEB},{AB},{D},{DA},{DE}, {DEB},{DB}, {E},{EB},{B}} 

2.3. Phương pháp khai thác Top-rank-k các mẫu phổ biến bằng Node-list 

2.3.1. Cấu trúc PPC-tree 
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PPC-tree là một cấu trúc cây mở rộng tương tự FP-tree (Han và các đồng sự, 

2000) [7] (cấu trúc cây FP được giới thiệu trong mục 2.1.3). Nó bao gồm các thành 

phần sau: 

- PPC-tree bao gồm một gốc được gọi là “root” được gán nhãn là 

“null” và một tập các cây con. 

- Mỗi một node trên từng cây con bao gồm 5 thành phần: item-name, 

count, childrenNode-list, pre-order và post-order. 

o Item-name: Tên của nút 

o Count: trọng số hỗ trợ của mỗi node dựa trên giao dịch 

o ChildrenNode-list: là tập hợp tất cả các con của node 

o Pre-order: tiền tố của PPC-tree được xác định bằng cách duyệt 

tiền thứ tự 

 Post-order: hậu tố của PPC-tree được xác định bằng cách duyệt 

hậu thứ tự 

Thuật toán xây dựng cây PPC-tree 

Đầu vào: Cơ sở dữ liệu D 

Đầu ra:  Cấu trúc cây PPC-tree 

Procedure PPC-tree Construction 

{ 

Duyệt D lần đầu để thu được tập F gồm các tập phổ biến và 

trọng số hỗ trợ (Count) của chúng. Sắp xếp các item trong F theo 

trật tự giảm dần của trọng số hỗ trợ ta được danh sách Iorder. 

Tạo nút gốc Root của PPC - Tree và gán nhãn “null”. 

Tạo bảng Header có |F| dòng và đặt tất cả các node–link chỉ đến 

null. 

For each giao dịch Trans ∈ D 

{ 

// Duyệt D lần 2 

 Chọn các  tập phổ biến của Trans đưa vào P; 

 Sắp các item trong P theo trật tự Iorder; 
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 Call  Insert_Tree(P, R); 

} 

Duyệt PPC-tree, để tìm ra pre-order và post-order bằng cách 

duyệt tiền thứ tự và hậu thứ tự 

} 

Thủ tục con Insert_Tree được định nghĩa như sau: 

Procedure Insert_Tree(P, R) 

{ 

Đặt P=[p|P – p] , với p là phần tử đầu và P – p là phần còn lại 

của danh sách; 

If R có một con N sao cho N.item-name = p.item-name 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) ; 

} 

Dựa vào cơ sở dữ liệu D ta tiến hành vẽ cây PPC-tree: 

Bước 1: ta tiến hành vẽ lại cây FP-tree như ở mục 2.1.3, với CSDL D ở Bảng 

2.1. 
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Bước 2: tiến hành duyệt tiền thứ tự và hậu thứ tự để tìm ra pre – order và post 

– order để tạo ra PPC – Tree. 

 
Hình 2.16 Cây PPC-tree hoàn chỉnh dựa trên CSDL D 

2.3.1.1. Các định nghĩa và tính chất 

Định nghĩa 2.3: Độ hỗ trợ của một mẫu 

Cho một cơ sở dữ liệu giao dịch (D) và một mẫu , độ hỗ trợ của một 

mẫu X là số lần giao dịch có chứa X trong (D) được ký hiệu là . 

Định nghĩa 2.4: Rank của một mẫu phổ biến 

Cho một cơ sở dữ liệu giao dịch (D) và một mẫu X ( . Rank của X, RX 

được định nghĩa như sau  trong đó |Y| là số 

phần tử có trong Y. 

Định nghĩa 2.5: Top-rank-k của một mẫu phổ biến 

Cho một cơ sở dữ liệu giao dịch (D), một ngưỡng k, và một mẫu X ( , X 

được gọi là mẫu phổ biến thuộc Top-rank-k ( ) khi và chỉ khi RX không lớn hơn 

k, nghĩa là RX≤ k. 

Để tìm được Top-rank-k của một cơ sở dữ liệu giao dịch ta phải tìm tất cả các 

mẫu phổ biến mà Rank của nó không được lớn k. 

Dựa vào Bảng 1.1, ta sắp xếp lại trọng số hỗ trợ của mỗi item theo thứ tự giảm 

dần, ta có mức rank tương ứng cho mỗi item như sau: 
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2.8 Rank của 1-pattern 

1-pattern Support Rank (R) 
B 6 1 
E 5 2 
A 4 3 
D 4 3 
C 4 3 

Định nghĩa 2.6: PP – Code: với mỗi một nút N trong cây PPC-tree, ta gọi 

〈(푁 . 푝푟푒 − 표푟푑푒푟 , 푁 . 푝표푠푡 − 표푟푑푒푟): 푁 . 푐표푢푛푡〉 như là PP – code. 

Tính chất 2.1: Cho hai nút N1 và N2 trên cùng 1 cây PPC-tree, ta nói N1 là nút 

cha của N2, nếu và chỉ nếu 푁 . 푝푟푒 − 표푟푑푒푟<푁 . 푝푟푒 − 표푟푑푒푟 và 푁 . 푝표푠푡 −

표푟푑푒푟>푁 . 푝표푠푡 − 표푟푑푒푟 

Ta gọi một mẫu phổ biến với n pattern là n-pattern. Ngoài ra mỗi một n-

patternđược dại diện bằng 1 chuỗi các itemđược sắp xếp giảm dần theo Iorder. Ví dụ 

ta có tập 퐼 = {퐵(6), 퐸(5), 퐴(4), 퐷(4), 퐶(4)}, thì ta nói 1-pattern có chứa A 

được ký hiệu là {A} và 4-pattern có chứa A, B, C, D thì ta ký hiệu là {BACD}. 

Định nghĩa 2.7:Node-list của một 1 – pattern:cho một PPC-tree, Node-list của 

một 1-pattern là một chuỗi tất cả các PP – code của item được đăng ký trên các nút 

của PPC-tree và các PP – code này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của pre – 

order. 

Ví dụ ta có nút {C} thì ta có Node-list của nút {C} là 

{〈(5,2): 2〉〈(7,4): 1〉〈(8,7): 1〉}. 

Bảng 2.9 PP-code của 1-pattern 

1-Pattern PP - codes 
{B} 〈(1,8): 6〉 
{E} 〈(2,5): 5〉 
{A} 〈(3,3): 4〉 
{D} 〈(4,0): 2〉〈(6,1): 1〉〈(9,6): 1〉 
{C} 〈(5,2): 2〉〈(7,4): 1〉〈(8,7): 1〉 

Định nghĩa 2.8: Node-list của một k-pattern: gọi 푃 =  푖 푖 … , 푖( )푖 − 푖  

là một pattern ( 푘 ≥ 2), và cho: 

Node-list của 푃 = 푖 푖 … 푖( ) 푖  là: 
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〈 푋 , 푌 : 푍 〉, 〈 푋 , 푌 : 푍 〉, … , 〈 푋 , 푌 : 푍 〉  

Node-list của 푃 = 푖 푖 … 푖( ) 푖  là 

〈 푋 , 푌 : 푍 〉, 〈 푋 , 푌 : 푍 〉, … , 〈 푋 , 푌 : 푍 〉  

Node-list của P là một chuỗi tất cả PP-codes được sắp xếp theo giá trị tăng dần 

của pre-order và được tạo ra theo nguyên tắc sau: cho 〈 X , Y : Z 〉 là một 

Node-list của P1 (1 ≤ r ≤ m) và 〈 X , Y : Z 〉 là một Node-list của P2 

(1 ≤ s ≤ n). Nếu 〈 X , Y : Z 〉 là cha của 〈 X , Y : Z 〉 , thì khi đó 

〈 X , Y : Z 〉  ∈Node-list của P. Ví dụ ta có Node-list của {B} là 〈(1,8): 6〉 và 

Node-list của {E} là 〈(2,5): 5〉. Theo tính chất 2.1 thì {〈(1,8): 6〉} là cha của 

{〈(2,5): 5〉} Vì vậy ta có Node-list của {BE} là {〈(2,5): 5〉}. 

Tính chất 2.2: cho một node-list của n-pattern푃 = 푖 푖 … 푖 , với các PP – 

codes là {〈(푋 , 푌): 푍 〉, 〈(푋 , 푌): 푍 〉, … , 〈(푋 , 푌 ): 푍 〉} thì độ hỗ trợ của P sẽ 

được tính là 푍 + 푍 + ⋯ + 푍  . Ví dụ Node-list của {BC} là 

〈(5,2): 2〉〈(7,4): 1〉〈(8,7): 1〉 ta có độ hỗ trợ của {BC} là 2 + 1 +1 = 4. 

2.3.1.2. Giải thuật khai thác Top-rank-k bằng Node-list 

Bổ đề 2.1 [10]: Nếu A không phải là một Top-rank-k mẫu phổ biến, một mẫu B 

nào đó chứa A, 퐴 ⊆ 퐵, thì B cũng không thể là một Top-rank-k. 

Sơ đồ giải thuật khai thác Top-rank-k bằng Node-lists (NTK): 

Bước 1: Duyệt toàn bộ PPC-tree và tạo ra các Node-list của tất cả các mẫu có 

kích thước là 1 (1-pattern) Tìm Top-rank-k của các mẫu phổ biến có kích thước là 1 

và chèn chúng vào trong bảng Tabk. Bảng Tabk sẽ bao gồm toàn bộ các mẫu và độ 

hỗ trợ của chúng. Tất cả các mẫu với độ hỗ trợ tương tự sẽ được lưu trữ trong các 

mục tương tự. Số lượng các mục trong Tabk không được phép nhiều hơn ngưỡng k. 

Bước 2: Sử dụng các mẫu phổ biến có kích thước là 1 trong Tabkđể tạo ra các 

ứng viên có kích thước là 2 (2-pattern). Nếu độ hỗ trợ của mẫu có kích thước là 2 

không bé hơn độ hỗ trợ tối thiểu của Tabk, thì các ứng viên này sẽ được chèn vào 

trong Tabk. Sau khi chèn các ứng viên vào Tabk , thì Tabk sẽ kiểm tra để đảm bảo số 

lượng các mục không được phép nhiều hơn ngưỡng k. Nếu số lượng các mục lớn 
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hơn ngưỡng k, những mục với độ hỗ trợ nhỏ hơn độ hỗ trợ thấp nhất của ngưỡng k 

sẽ bị xóa khỏi Tabk. 

Bước 3: Lặp lại bước 2 bằng cách sử dụng các mẫu phổ biến có kích thước là l 

(l-pattern) trong Tabkđể tạo ra các ứng viên có kích thước là l + 1 ( (l+1)-pattern) 

cho đến khi không còn ứng viên nào có thể được tạo ra nữa. 

Giải thuật NTK 

Đầu vào: Node-list của tất cả các mẫu phổ biến có kích thước là 1 trong 

CSDL 

Đầu ra: Tabk, với một số mục cố định. Mỗi một mục sẽ chứa những mẫu có 

cùng cấp. 

Mã giả: 

Tìm tất cả các mẫu phổ biến có kích thước là 1 với Rank không được lớn 

ngưỡng k, đặt tên là TR1, và chèn chúng vào trong Tabk, với độ hỗ trợ của chúng. 

For( j = 2; TRj – 1≠ 	∅; j++ ) 

{ 

퐶푅 ← 퐶푎푛푑푖푑푎푡푒 _ 푔푒푛 ( 푇푅 ); 

For each퐶 ∈ 퐶푅, cho C được tạo ra bởi 푃 ( ∈ 푇푅 ) và 

푃 ( ∈ 푇푅 ), Node-list của C, 푃  và 푃  được biểu thị bằng 

C.Nodelist, P1.Nodelist, P2.Nodelistdo 

{ 

 C.Nodelist = NL_intersection (P1.Nodelist, 

P2.Nodelist); 

} 

Temp ← {P|P là một pattern trong một mục của Tabk}; 

Candidate ← CRj ∪ Temp; 

Tìm các mẫu với Rank không lớn hơn k trong Candidate và 

chèn chúng cùng với độ hỗ trợ của chúgn vào trong Tabk; 

TRj← {P|P là một mẫu trong một mục của Tabk} Temp; 

} 
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Phương thức Candidate_gen sinh ứng viên j từ ứng viên j-1 
Candidate_gen(TRj-1) 

퐶푅 ← ∅; 

For each퐶 ∈ 푇푃 { 

For each퐶 ∈ 푇푃 (퐶 ≠ 퐶 ){ 

// 퐶 [푖] có nghĩa là ith item of 퐶  

If(퐶 [1] = 퐶 [1] ∧ 퐶 [2] = 퐶 [2] ∧ … … … 퐶[푗 − 2] = 퐶 [푗 − 2] ∧

퐶 [푗 − 1] ≠ 퐶 [푗 − 1])then  

{퐶 ← 퐶[1]퐶 [1]… 퐶 [푗 − 2]퐶[ 푗 − 1]퐶[푗 − 1]} 

If mỗi (j – 1) là tập hợp con của C trở thành푇푅 then{ 

퐶푅 ← 퐶푅 ∪ {퐶}} 

} 

} 

Return 퐶푅  

 

 

Procedure NL_intersection(NL1,NL2) 

푖 ← 0; 

푗	 ← 0; 

While(푖 	 < 푁퐿 . 푠푖푧푒 ( ) 	 && 푖 	 푗 < 푁퐿. 푠푖푧푒 ( ) ){ 

If(푁퐿 [푖]. 푝푟푒 _ 푐표푑푒 < 푁퐿 [푗]. 푝푟푒 _ 푐표푑푒){ 

If(푁퐿 [푖]. 푝표푠푡 _ 푐표푑푒 > 푁퐿 [푗]. 푝표푠푡 _ 푐표푑푒){ 

Insert 푁퐿 [푗] into NL; 

j++;} 

elsei++; 

} 

Elsej++; //(푁퐿 [푖]. 푝푟푒 _ 푐표푑푒 > 푁퐿 [푗]. 푝푟푒 _ 푐표푑푒) 

 } 

Return NL; 
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Ta tiến hành khai thác Top-rank-k của các tập phổ biến dựa trên CSDL D, với 

ngưỡng k = 3. 

Bước 1: Ta quét toàn bộ cơ sở dữ liệu, để tạo ra các node-list của các tập có 

kích thước là 1. Sau khi tính được pp-codes của các tập tìm được ở trên thỏa điều 

kiện chèn vào bảng Tabk như sau: 

Bảng 2.10 Tabk với mức k = 3 sau khi chèn các mẫu có kích thước là 1 

Rank Pattern PP – codes 
1 {B} 〈(1,8): 6〉 
2 {E} 〈(2,5): 5〉 
3 {A} 〈(3,3): 4〉 

Bước 2: Ta tiến hành tạo ra các tập phổ biến có kích thước là 2 từ các tập phổ 

biến có kích thước là 1, các tập được tạo ra là {BE} = 〈(2,5): 5〉, {BA} = 〈(3,3): 4〉, 

{EA}= 〈(3,3): 4〉. Ta tiến hành chèn các tập vừa tạo vào bảng Tabk. 

Bảng 2.11 Tabk với mức k = 3 sau khi chèn các mẫu có kích thước là 2 

Rank Pattern PP – codes 
1 {B} 〈(1,8): 6〉 
2 {E},{BE} 〈(2,5): 5〉 
3 {A},{BA},{EA} 〈(3,3): 4〉 

Bước 3: tiến hành tạo ra các tập có kích thước là 3, từ các tập có kích thước là 

2, ta có tập {BEA} = 〈(3,3): 4〉 , thỏa điều kiện, ta tiến hành chèn vào Tabk. Kết quả 

ta được Tabk với rank = 3 như bảng 2.2.1 5 

Bảng 2.12 Tabk với mức k = 3 sau khi chèn các mẫu có kích thước là 3 

Rank Pattern PP - codes 
1 {B} 〈(1,8): 6〉 
2 {E},{BE} 〈(2,5): 5〉 
3 {A},{BA},{EA},{BEA} 〈(3,3): 4〉 

 

2.4. Tổng kết chương 

Nội dung nghiên cứu ở chương này chủ yếu tập trung tìm hiểu các phương pháp 
khai thác các tập phổ biến trên cơ sở dữ liệu nhị phân, khai thác tập phô biến được 
đánh trọng số trên cơ sở dữ liệu được đánh trọng bằng cách sử dụng giải thuật WIT-
tree và tìm hiểu thuật toán khai thác Top-rank-k của các mẫu phổ biến dựa trên 
Node-lists. 
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CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN KHAI THÁC TOP-RANK-K TẬP  

ĐÁNH TRỌNG PHỔ BIẾN 

3.1. Top-rank-k tập phổ biến được đánh trọng phổ biến 

3.1.1. Định nghĩa về Top-rank-k tập được đánh trọng phổ biến 

Các nghiên cứu được trình bày ở trên cho thấy việc khai thác các mẫu phổ biến 

chủ yếu dựa vào cơ sở dữ liệu nhị phân, chỉ cho thấy người mua có mua sản phẩm 

nào đó hay không, nhưng chưa hỗ trợ việc khai thác các trọng số của từng sản 

phẩm. Vì vậy việc khai thác các mẫu phổ biến Top-rank-k được đánh trọng có giá 

trị hiệu quả cao trong khai thác dữ liệu. 

Cho cơ sở dữ liệu giao dịch của tập được đánh trọng số (D) bao gồm: một tập 

hợp các giao dịch T = {t1,t2,….,tm} ; một tập các item I = {i1,i2,…,in} và một tập hợp 

các trọng số W = {w1,w2,…,wn} tương ứng với mỗi một item có trong I. 

Định nghĩa: Rank của một tập được đánh trọng số 

Cho một cơ sở dữ liệu giao dịch (D) và một tập 푋(푋 ⊆ 퐼). Rank của X, RX được 

định nghĩa như sau 푅 = |{푤푠 |푌 ⊆ 퐼 	 푣à 	 푤푠 ≥ 푤푠 } | trong đó |Y| là số phần tử 

có trong Y. 

Định nghĩa: Top-rank-k của tập được đánh trọng số 

Cho một cơ sở dữ liệu giao dịch (D), một ngưỡng k và một mẫu X (푋퐼 ) .X được 

gọi là thuộc Top-rank-k mẫu phổ biến được đánh trọng khi và chỉ khi RX không lớn 

hơn k, nghĩa là RX ≤ k. 

Để khai thác các tập được đánh trọng số, chúng ta phải xác định được tất cả các 

trọng số hỗ trợ tương ứng với từng tập phổ biến thỏa yêu cầu của ngưỡng trọng số 

hỗ trợ tối thiểu (minws) do người dùng đặt ra. 

퐹푊퐼 =  {푋 ⊆ 퐼|푤푠 ( 푋 ) ≥ 푚푖푛푤푠} 

Để tìm được Top-rank-k của một cơ sở dữ liệu giao dịch có trọng số ta phải tìm 

tất cả các tập được đánh trọng số mà Rank của nó không được lớn k. 
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3.1.2. Nghiên cứu liên quan 

Các nghiên cứu cho bài toán khai thác Top-rank-k hiện nay đa số làm việc với 

cơ sở dữ liệu nhị phân, nhưng thông tin từ cơ sở dữ liệu nhị phân chỉ cho biết khách 

hàng có mua sản phẩm hay không, không khai thác được những thông tin khác như 

tần suất sản phẩm hay giá thành. Tương tự mỗi một hạng mục trong giao dịch cũng 

có các trọng số khác nhau tùy theo từng loại cơ sở dữ liệu cụ thể.Vì vậy khai thác 

các tập phổ biến được đánh trọng số trên cơ sở dữ liệu trọng số là một hướng mới 

cho kết quả nghiên cứu mang tính thực tiễn cao. 

Một nghiên cứu gần đây khai thác Top-rank-k trên tập được đánh trọng sử 

dụng Tidset do Nguyễn Lâm [13] đề nghị giải thuật WIT-TOP-K dựa trên cấu trúc 

cây WIT-tree để tiến hành khai thác Top-rank-k của các tập được đánh trọng số dựa 

trên cơ sở giao dịch nhị phân có trọng số. 

Zaki và Gouda [12] đề xuất Diffset như là một phương pháp để tính toán trọng 

số hỗ trợ của tập phổ biến một cách nhanh chóng và tiết kiệm bộ nhớ để lưu trữ 

Tidset. Vì vậy, luận vănnghiên cứu các thuật toán khai thác tập đánh trọng, áp dụng 

Diffset, cùngthuật toán WIT-FWI-DIFF [9], và đề nghị thuật toán khai khác Top-

rank-k sử dụng Diffset nhằm giảm thời gian khai thác và tiết kiệm bộ nhớ lưu trữ. 

3.2. Top-rank-k được đánh trọng số sử dụng Diffset 

3.2.1. Giới thiệu Diffset 

Diffset tính sự khác biệt giữa hai Tidset (tập khác nhau giữa Tidset(X) so với 

Tidset(Y)) trong lớp tương đương nhau. 

Trong một cơ sở dữ liệu dày đặc, kích thước của Diffset là nhỏ hơn so với 

Tidset. Vì vậy, sử dụng Diffset sẽ tiêu tốn ít dung lượng bộ nhớ, không gian lưu trữ 

giảm đáng kể và do đó cho phép các máy tính nhanh giá trị hỗ trợ được trọng. 

Cho d(PXY) là sự khác nhau giữa tập PX và PY. 

Ta có d(PXY) =  t(PX)\t(PY)[12] (3.1) 

Trong đó PX và PY thuộc lớp tương đương [P]. 

Giả sử rằng chúng ta đã có d(PX) và d(PY) và cần tính d(PXY): 
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Theo các kết quả trong [12], chúng ta có thể có được nó một cách dễ dàng bằng 

cách tính toán sự khác biệt giữa tập d(PY) và d(PX): 

d(PXY) =  d(PY)\d(PX) [12] (3.2) 

Dựa vào công thức 3.1, và 3.2 ta có thể tính toán độ hỗ trợ trọng sốcủa PXY  

bằng cách tính d(PXY) như sau: 

푤푠 (푃푋푌) = 푤푠(푃푋) −
∑ 푡푤 (푡 )∈ ( )

∑ 푡푤 (푡 )∈
 

Dựa vào định nghĩa trên ta có thể sử dụng Diffset thay vì sử dụng Tidset cho 

việc tính toán trọng số hỗ trợ ws của tập itemset trong quá trình khai thác FWI. 

Định lý 3.3: 

Nếu d(PXY) = Ø thì ws(PXY) = ws(PX) 

Vì d(PXY) = Ø => ws(PXY) = ws(PX) - 
∑ ( )∈ ( )

∑ ( )∈
= ws(PX) 

Để tiết kiệm bộ nhớ cho việc lưu trữ Diffset và thời gian cho việc tính toán 

Diffset, sắp xếp tập itemsets in tập lớp tương đương tăng dần theo trọng số hỗ trợ. 

3.2.2. Thuật toán dựa trên Diffset 

3.2.2.1. Thuật toán WIT-FWI-DIFFdựa trên Diffset 

Thuật toán WIT-FWI-DIFF sử dụng Diffset để tính toán giá trị ws. Vì mức đầu 

tiên chỉ lưu trữ Tidset, nếu Lr thuộc mức đầu tiên, nghĩa làli và lj thuộc mức 1, chúng 

ta sẽ sử dụng Y=d(X) = d(li∪ lj) = t(li) \ t(lj) (theo công thức (3.1)). 

Diffset được tính từ mức thứ 2, chúng ta có thể sử dụng công thức (3.2) để tính 

Y = d(X) = d(li∪ lj) = d(lj) \ d(li). 

Ngoài ra thuật toán còn sử dụng định lý 3.3 nhằm tính toán nhanh chóng 

ws(X). 

 
Đầu vào: Cơ sở dữ liệu các giao dịch D, và ngưỡng hỗ trợ trọng số tối thiểu 
minws  
Đầu ra: FWIchứa tất cả các tập phổ biến itemsets từ CSDL D, thỏa mãn minws 
Phương thức: 
WIT-FWI-DIFF() 
{ 

1. Lr = tất cả các item mà ws thỏa minws 
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2. Sắp các nút trong Lr tăng dần theo ws 

3. Khởi tạo tập FWI = ∅ 

4. Gọi hàm FWI-EXTEND-DIFF với tham số là Lr 

FWI-EXTEND-DIFF(Lr) 

5.Cho mỗi nút li trong Lr 

6. Thêm (li.itemset, li.ws) vào trong FWI 

7. Tạo một tập Li bằng cách nối livới tất cả lj theo sau trong Lr: 

8.  Thiết lập tập X = li.itemset ∪ lj.itemset 

9.  Nếu Lrlà mức đầu tiên thì Y = t(li)\t(lj) // theo công thức 3.1 

10.  Ngược lại Y= d(lj)\d(li) // theo công thức 3.2 

11. Nếu Y= ∅ thì ws(X)= ws(li) // theo định lý 3.3 

12. Ngược lại ws(X) = COMPUTE-WS-DIFF(Y) // theo 

13.  Nếu ws(X) thỏa minws thì khi đó 

14.  Thêm một nút 〈푋 , 푌 , 푤푠 (푋 )〉 vào trong Li 

15. Nếu số lượng nút trong Li≥ 2 khi đó 

16.  Gọi đệ qui hàm FWI-EXTEND-DIFF với biến Li 

} 
Bảng 5: Thuật toán WIT-FWI-DIFF cho khai thác tâp phổ biến đước đánh trọng 

 
Sử dụng các dữ liệu ví dụ được trình bày trong bảng cơ sở dữ liệu giao dịch D 

2.1 và bảng trọng số các item trong CSDL D 2.2như sau: 

Bảng 3.1 Trọng số giao dịch của các giao dịch ở bảng 2.1 

Transations Tw 
1 0.45 
2 0.2 
3 0.45 
4 0.3 
5 0.42 
6 0.43 
Sum 2.25 
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Bảng 3.2: Bảng trọng số hỗ hợ cho tập phổ biến 1 phần tử 

X Weighted support (ws) 
A 0.72 
B 1 
C 0.6 
D 0.78 
E 0.81 

 

Ta minh họa các thuật toán WIT-FWI-DIFF với minws = 0.4 như sau. 

Mức 1 của WIT-cây có các nút con chứa duy nhất một mặt mặt hàng. Chúng 

được sắp xếp thứ tự tăng dần của |tidset|. Mục đích của việc này là để tính toán 

Diffset nhanh hơn. Ví dụ: 

- Xét các nút B và D, nếu họ không được sắp xếp, chúng ta phải tính 

toán 

- Xét A nối với C 

d(AC) = t(A) \ t(C) = 1345 \ 2456 = 13 

 ws(AC) = ws(A) - 
∑ ( )∈ ( )

∑ ( )∈
 

= 0.72 - . .
.

=0.32 <minsup 

- Xét A nối với D 

d(AD) = t(A) \ t(D) = 1345 \ 1356 = 4 

 ws(AD) = ws(A) – 
∑ ( )∈ ( )

∑ ( )∈
 = 0.72 – .

.
 

=0.59 >minsup 

- Xét A nối với E: 
d(AE) = t(A) \ t(E) = 1345\12345 = ∅ 

=> ws(AD) = ws(A) = 0.72 
- Xét A nối với B: 

d(AB) = t(A) \ t(B) = 1345 \ 123456 = ∅ 

= > 푤푠(퐴퐵) = 푤푠(퐴) = 0.72 
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Hình 3.1: 

Kết quả của thuật toán WIT-FWI-DIFF từ cơ sở dữ liệu trong 

bảng 2.1 và 2.2 với trọng số hỗ trợ tối thiểu minsup=0.4 

3.2.2.2. Thuật toán Top-rank-k dựa trên Diffset 

 
Đầu vào: cơ sở dữ liệu D, ngưỡng k 

Đầu ra: Tabk, với các mục cố định, mỗi một mục sẽ chứa các item cùng cấp 

Mã giả: 

WIT-FWI-DIFF-TOP-K() 

{ 

 1.Iorder = tất cả các tập có kích thước là 1 cùng với trọng số hỗ trợ 

 2.Sắp xếp các nút trong Iorder theo thứ tự giảm dần của ws 

 3.Tabk = {I thuộc Iorder sao cho RI  k} và gọi tập này là tập Lr 

 4. Gọi hàm WIT-FWI-DIFF-TOP-K-EXTEND với tham số là Lr 
 

WIT-FWI-DIFF-TOP-K-EXTEND (Lr) 

 5.Cho mỗi node li trong Lr 
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 6. Tạo một tập Li bằng cách nối li với tất cả lj theo sau trong Lr bằng cách 

 7.  Tập X = li.itemset ∪ lj.itemset 

 8.   Nếu Lrlà nút gốc thì Y = t(li)\t(lj) // theo công thức 3.1 

 9.   Ngược lại Y= d(lj)\d(li) // theo công thức 3.2 

 10.  Nếu Y= ∅ thì ws(X)= ws(li) // theo định lý 3.3 

 11.   Ngược lại ws(X) = COMPUTE-WS-DIFF(Y) // theo định lý 3.3 

 12.   Nếu ws(X)≥ trọng số tối thiểu của kth trong Tabk 

 13.    Chèn một node 〈푋 , 푡(푋), 푤푠〉 vào trong Li 

 14. Lisẽ được chèn vào trong Tabk 

 15. Nếu số lượng node trong Li≥ 2 khi đó 

 16.   Gọi đệ qui hàm WIT-FWI-DIFF-TOP-K-EXTEND với biến Li 

} 

 
Giải thích các bước của thuật toán: 

- Đầu tiên cho tập Iorder chứa tất các các tập được đánh trọng có kích 

thước là 1 cùng với trọng số hỗ trợ của chúng (dòng 1). 

- Các nút chứa trong tập Iorder sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của 

trọng số hỗ trợ (dòng 2). 

- Khởi tạo Tabk và chèn tất cả các tập mà Rank của nó thỏa điều kiện 

ngưỡng k cho trước (dòng 3) và gọi tập này là Lr. 

- Khởi tạo hàm WIT-FWI-DIFF-TOP-K-EXTEND với biến là tập Lr để 

khai thác các tập con dựa trên các tập cha có trong Tabk. Cho nút licó 

trong Lr với các nút phía sau nó để tạo các tập nút mới gọi là Li (dòng 

5 và 6). 

- Để tạo ra Li: đầu tiên, cho X = li.itemset ∪ lj.itemset (dòng 7). 

- Tính toán Y  

o Nếu Lr là nút gốc thì Y được tính theo công thức Y= t(li) \ t(lj) 

(dòng 8). 

o Ngược lại Y được tính bằng Diffset như sau Y = d(lj) \ d(li) 

(dòng 9). 
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- Nếu Y= ∅ thì trọng số hỗ trợws(X) chính là ws(li) ngược lại ws(X) 

được tính toán dựa trên hàm COMPUTE-WS-DIFF(Y) (định lý 3.3) 

(dòng 10, 11). 

- Nếu ws(X) lớn hơn hoặc bằng trọng số hỗ trợ của kth (mức k thấp nhất 

trong Tabk) (dòng 12) thì: 

o (li.itemset,li.ws) sẽ được chèn vào Li (dòng 13). 

o Li sẽ được chèn tiếp vào Tabk (dòng 13). 

- Nếu số lượng các nút trong Li lớn hơn 1 (dòng 15), thì tiếp tục gọi đệ 

qui hàm WIT-FWI-DIFF-TOP-K-EXTEND với biến là Li để sinh ra 

các ứng viên khác (dòng 16). Nếu các tập con sinh ra mà trọng số của 

nó nhỏ hơn trọng số của tập cha và không thỏa điều kiện ngưỡng k, thì 

toàn bộ nút đó sẽ bị xóa bỏ, và không tiến hành khởi tạo hàm WIT-

FWI-DIFF-TOP-K-EXTEND để sinh ứng viên nữa. 

Ta tiến hành sử dụng Bảng 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, để tiến hành tìm kiếm Top-rank-k 

các tập được đánh trọng với ngưỡng k = 4. 

Bước 1: Ta tiến hành tính toán trọng số hỗ trợ của các tập có kích thước là 1 và 

khởi tạo tập Iorder. Ta có ws(A) = 0.72, ws(B) = 1, ws(C) = 0.6, ws(D) = 0.78, ws(E) 

= 0.81. Ta có tập: 

Iorder= 

{〈퐴, 1345,0.72〉, 〈퐵, 123456,1〉, 〈퐶, 2456,0.6〉, 〈퐷, 1356,0.78〉, 〈퐸, 12345,0.81〉} 

Bước 2: Sau đó ta tiến hành sắp xếp Iorder theo thứ tự giảm dần của trọng số hỗ 

trợ, chúng ta có: 

Iorder = 

{〈퐵, 123456,1〉〈퐸, 12345,0.81〉〈퐷, 1356,0.78〉〈퐴, 1345,0.72〉〈퐶 , 2456,0.6〉}. 

Bước 3: Khởi tạo Tabk, và chèn tất cả các tập thỏa điều kiện ngưỡng k = 4 (tập 

Lr) vào trong Tabk. Ta có các tập sau: 

  



 42

Bảng 3.3 Tabk sau khi chèn các tập có kích thước là 1 thỏa k = 4 

Rank FWI ws 
1 {B} 1 
2 {E} 0.81 
3 {D} 0.78 
4 {A} 0.72 

 

Bước 4: Tiến hành khởi tạo lớp tương đương {}, với các tập có kích thước là 1 

chứa trong tập Lr. 

 
Hình 3.2 WIT-tree với các tập có kích thước là 1 trong Tabk 

Bước 5: Tiến hành khởi tạo ra lớp tương đương mới dựa trên lớp tương đương 

cũ. 

Ví dụ: 

- Xét B sẽ nối với E, ta có BE với t(BE) = 12345: 

o d(BE) = t(B) \ t(E) = 123456 \12345 = 6 

 ws(BE) = ws(B) -  

= 1 – 0.19 = 0.81>minsup 

o ws(BE) lớn hơn trọng số tối thiểu của bậc k thứ 4, nên ta thêm 

BE vào trong tập LB.  
- Ta tiếp tục tiến hành ghép BA, với t(BA) = 1345 và ws(BA) = 0.72 

cũng thỏa điều kiện ta chèn tiếp vào tập LB.  
Tiếp tục ghép các tập với nhau ta có tập LB 

= . 
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Hình 3.3 Tập LB được khởi tạo 

Bước 6: Tiến hành chèn LB vào trong Tabk, những mục nào có cùng trọng số 

thì sẽ được xếp cùng với nhau. 

Bảng 3.4Tabk sau khi chèn các tập có trong LB thỏa minws 
Rank FWI ws 
1 {B} 1 
2 {E}{BE} 0.81 
3 {D}{BD} 0.78 
4 {A}{BA} 0.72 

 

Bước 7: Sau khi tạo ra tập LB, bởi vì số lượng các nút trong LB nhiều hơn 1, 

nên ta tiến hành gọi đệ qui hàm TOP-K-EXTEND để tiến hành tạo ra các nút con 

của tập LB. Ta ghép BE với BA ta có t(BEA) = 1345 , ws(BEA) = 0.72, ta thêm tập 

BEA vào trong tập LBE =  vì ws(BEA) không nhỏ hơn bậc k thứ 

4 trong Tabk. Ghép BE với BD ta có t(BED) = 135 , ws(BEA) = 0.53, ta xóa bỏ tập 

này vì ws(BEA) nhỏ hơn bậc k thấp nhất Tabk. 

Bước 8: ta tiếp tục thực hiện quá trình để tìm ra tập phổ biến được đánh trọng 

số thỏa điều kiện ngưỡng k = 4. Giải thuật sẽ dừng lại khi không thể tạo ra được tập 

phổ biến nào nữa. Ta có Tabk với ngưỡng k = 4 (Bảng 3.5). 
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Hình 3.4 Cây WIT-tree hoàn chỉnh mới mức k = 4 

Bảng 3.5 Tabk với mức k = 4 
Rank FWI WS 
1 {B} 1 
2 {E}{BE} 0.81 
3 {D}{BD} 0.78 
4 {A}{BA}{EA}{BEA} 0.72 

3.3. Tổng kết chương 

Trong chương này, luận văn giới thiệu các nghiên cứu liên quan trong khai 

thác các tập phổ biến trên CSDL có trọng số trong thuật toán WIT-FWI-DIFF sử 

dụng Diffset để tính trọng số hỗ trợ của các tập phổ biến, và khai thác các tập phổ 

biến trên CSDL có trọng số. Từ đó trình bày giải thuật WIT-FWI-DIFF-TOP-K dựa 

trên cấu trúc cây WIT-tree để tiến hành khai thác Top-rank-k của các tập được đánh 

trọng số dựa trên cơ sở giao dịch được đánh trọng.  
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CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1 Môi trường thực nghiệm 

Các thuật toán được sử dụng trong các thử nghiệm đã được mã hóa vào máy 

tính cá nhân có cài các phần mềm Visual Studio 2012, Windows 8, với cấu hình 

máy Intel®  Core ™ i5-2520M CPU @2.50 GHz 2.50 GHz, 4 MBs bộ nhớ RAM. 

4.2 Đặc điểm cơ sở dữ liệu thực nghiệm 

Các kết quả thực nghiệm đã được thử nghiệm trên CSDL liệu được lấy từ trang 

web Frequent Itemset Mining Dataset Repository: http://fimi.cs.helsinki.fi/data/. 

Các bộ dữ liệu này đã được sửa đổi bằng cách tạo ra một bảng để lưu trữ các giá trị 

trọng số của từng item (giá trị trong khoảng từ 1 đến 100) cho mỗi một cơ sở dữ 

liệu. 

Kết quả thực nghiệm được tiến hành khai thác trên các cơ sở dữ liệu chuẩn ở 

Bảng 4.1. Bảng 4.2 trình bày số lượng các tập được đánh trọng số tìm thấy ứng với 

từng ngưỡng k, ngưỡng k càng cao thì số lượng các tập được tìm thấy càng cao và 

không tuân theo tỉ lệ nào do số lượng các tập có cùng ws trên từng cơ sở dữ liệu là 

khác nhau. 

Bảng 4.1 Cơ sở dữ liệu thực nghiệm có chỉnh sửa 

CSDL #Trans #Item Tình trạng 

BMS-POS 515597 1656 Đã được sửa đổi 

Connect 67557 130 Đã được sửa đổi 

Chess 3196 76 Đã được sửa đổi 

Mushroom 8124 120 Đã được sửa đổi 
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4.3 Kết quả thực nghiệm 

Thời gian thực thi để tìm kiếm các tập được đánh trọng số thay đổi tùy theo từng 

ngưỡng k, và mức k càng cao thời gian thực thi càng lâu. 

Cài đặt thực nghiệm cho bài toán Top-rank-k tập phổ biến sử dụng Tidset và 

Diffset, ta nhận được kết quả thực nghiệm với cùng kết quả tập phổ biến được đánh 

trọng, nhưng khác nhau về thời gian thực thi. 

Từ những kết quả thử nghiệm ở trên, ta thấy được thời gian xử lý WIT-TOP-K 

(sử dụng Tidset) [13] tốn khá nhiều thời gian khi xử lý các cơ sở dữ liệu có số sản 

phẩm quá lớn hoặc mức ngưỡng k lớn. Tuy nhiên với thuật toán cải tiến WIT-FWI-

DIFF-TOP-K (sử dụng Diffset), hệ thống xử lý khá nhanh và ổn đối với các cơ sở 

dữ liệu có kích thước không quá lớn, vừa và nhỏ đối với mức ngưỡng thích hợp với 

từng cơ sở dữ liệu. 

 
Hình 4.1 Biểu đồ thời gian khi khai thác Top-rank-k trên cơ sở dữ liệu 

Mushroom. 
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Hình 4.2 Biểu đồ thời gian khi khai thác Top-rank-k trên cơ sở dữ liệu 

Chess 

 
Hình 4.3 Biểu đồ thời gian khi khai thác Top-rank-k trên CSDLConnect 
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Hình 4.4: Biểu đồ thời gian khi khai thác Top-rank-k trên CSDL BMS-POS 

Thuật toán tìm Top-rank-k cho tập phổ biến được đánh trọng sử dụng Diffset 

để tính trọng số hỗ trợ cho kết quá khá khích lệ khi so sánh với thuật toán có cùng 

cách tiếp cận và giải pháp, chỉ khác là sử dụng Diffset thay vì Tidset để trọng số hỗ 

trợ. 

Thời gian đáp ứng khá nhanh, khi thử nghiệm với nhiều ngưỡng k, nhất là tập 

cơ sở dữ liệu giao dịch dày đặc thì kết quả thực thi của WIT-FWI-DIFF-TOP-K 

nhanh chóng hơn so với thuật toán được đề nghị trước đó WIT-TOP-K, do trọng số 

hỗ trợ có thể được tính rất nhanh chóng. 

Với những CSDL thưa, mật độ trùng lắp các item trên các giao dịch thấp thì 

WIT-FWI-DIFF-TOP-K cho kết quả tương đương. 
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CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

5.1. Kết luận 

Đề tài tập trung vào nghiên cứu các thuật toán khai thác các tập phổ biến được 

đánh trọng số dựa trên các thuật toán khai thác tập phổ biến trên cơ sở dữ liệu giao 

dịch nhị phân. Thông qua quá trình thực hiện đề tài đã thực hiện được các mục tiêu: 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các kỹ thuật khai thác các tập phổ biến 

như các phương pháp Apriori, FP-tree, IT-tree. 

- Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu giao dịch có trọng số, trọng số hỗ trợ và các 

định nghĩa lý thuyết liên quan. 

- Tìm hiểu về độ khác nhau của hai tập tương đương Diffset 

- Nghiên cứu các thuật toán khai thác các tập phổ biến trên cơ sở dữ 

liệu giao dịch có trọng số WIT-FWI, WIT-FWI-DIF. 

- Cài đặt thực nghiệm để khảo sát kết quả của thuật toán đề xuất:  tiến 

hành khai thác Top-rank-k trên các cơ sở dữ liệu chuẩn như BMS-

POS, Chess, Connect, Mushroom. 

Từ đó đề xuất ra thuật toán khai thác các Top-rank-k của các tập được đánh trọng số 

dựa trên cơ sở dữ liệu giao dịch có trọng số áp dụng Diffset để tiến hành tính nhanh 

các trọng số hỗ trợ. Dựa vào đó để khai thác nhanh các tập được đánh trọng số giúp 

cho việc khai thác Top-rank-k được xử lý nhanh hơn. Nhờ áp dụng Diffset, chúng 

tôi có thể tính toán trọng số hỗ trợ dựa trên sự khác nhau của các tập Tidset, nhằm 

tối ưu về thời gian xử lý cho khai thác các Top-rank-k, cũng như giảm chi phí cho 

không gian lưu trữ khi khai thác tập cơ sở dữ liệu lớn. Với những cải tiến này, thuật 

toán đề xuất có hiệu suất tốt hơn so với các thuật toán trước đó với tất cả kết quả. 

Từ đó ứng dụng các thuật toán này vào trong thực tiễn. 

5.2. Nhận xét ưu điểm và hạn chế 

 Ưu điểm: 

Trong những cơ sở dữ liệu dày đặc, kích thước của Diffset là nhỏ hơn so với 

Tidset. Vì vậy, sử dụng Diffset sẽ tiêu tốn ít dung lượng bộ nhớ, không gian 
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lưu trữ giảm đáng kể và do đó cho phép các máy tính nhanh trọng số hỗ trợ 

của các itemset. 

Thuật toán phù hợp với tất cả các loại CSDL, nhưng đặc biệt hiệu quả khi 

khai thác với những CSDL mà mật độ trùng lắp giữa các giao dịch là lớn 

hoặc vừa như Chess, hoặc Connect-4 được thu thập từ thông tin trạng thái 

của người chơi trong các game (chứa các nước đi của người chơi), hoặc 

Mushroom chứa các bản ghi mô tả đặc điểm của các loài nấm khác nhau. 

 Hạn chế: 

Thuật toán đạt được hiệu quả với cơ sở dữ liệu dày đặc, mật độ trùng 

lắp giữa các giao dịch lớn, nhưng với cơ sở dữ liệu nhỏ thì thời gian thực thi 

không có sự khác biệt so với sử dụng Tidset. 

Với những CSDL thưa như CSDL chứa các giao dịch mua hàng ở các 

siêu thị lớn như BMS-POS, thì thuật toán cho hiệu quả tương đương so với 

những thuật toán đã được đề nghị trước đây. 

5.3. Hướng phát triển 

- Tiếp tục nghiên cứu cách thức khai thác Top-rank-k tập được đánh 

trọng phổ biến hiệu quả hơn. 

- Tiến đến việc khai thác Top-rank-k tập đóng được đánh trọng phổ 

biến và Top-rank-k tập được đánh trọng tối đại phổ biến. 

- Nghiên cứu cách thức cập nhật tập kết quả khi CSDL thay đổi. 
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