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TÓM T�²T 

Nghiên c�í u m�Ýt s�Õ thu�±t toán phân c�ém �ÿi�Çn hình trên d�ó li�Ëu �ÿ�Ïnh danh nh�µm m�éc �ÿích t�Ùng h�çp, 
phân tích, �ÿánh giá m�Ýt s�Õ thu�±t toán phân c�ém d�ó li�Ëu �ÿ�Ïnh danh �ÿi�Çn hình nh�m K-mode, ROCK, MMR 
giúp �ÿ�Ýc gi�§ có cái nhìn tr�õc quan v�Å các thu�±t toán này �ÿ�Ç t�ï  �ÿó d�É dàng l�õa ch�Ñn m�Ýt thu�±t toán phù 
h�çp cho bài toán th�õc t�Ã trong quá trình khai phá d�ó li�Ëu. Nghiên c�í u t�±p trung phân tích thu�±t toán phân 
c�ém d�ó li�Ëu �ÿ�Ïnh danh MMR d�õa trên lý thuy�Ãt t�±p thô. Thu�±t toán MMR �ÿã �ÿ�m�çc cài �ÿ�»t thành ch�m�kng 
trình máy tính, th�ñ nghi�Ëm và ch�Í ra ch�©t l�m�çng phân c�ém khá t�Õt so v�ßi các thu�±t toán phân c�ém khác.  

T�ï  khóa: D�ó li�Ëu �ÿ�Ïnh danh, lý thuy�Ãt t�±p thô, khai phá d�ó li�Ëu, phân c�ém d�ó li�Ëu.  

Some Algorithms for Clustering Categorical Data in Data Mining 

ABSTRACT 

The paper describes some typical clustering algorithms for categorical attributes. Specifucally, we 
focus on research clustering algorithm called MMR which is based on the rough set theory. The algorithm 
has the ability to control uncertainty in processing cluster. It has been successfully installed and four 
standard data sets were tested. The results indicate that MMR generates better quality clusters than some 
traditional algorithms.  

Keywords: Cluster analysis, categorical data, data mining, rough set theory. 

 

1. �ô�zT V�qN �ô�• 

Hi �Çn nay, v �åi s�â bùng n�Õ c�Úa công ngh�Ç 
thông tin, vi �Çc tìm ra các thông tin h �áu ích, 
ti �Ãm �´n t�Þ kho d�á li�Çu l �ån là m �×t v �³n �õ�Ã 
h�Ät s�ßc quan tr�Ñng trong nhi �Ãu �ßng d�Üng 
th�âc ti �Æn. Quá trình tìm ki �Äm tri th �ßc trong 
các c�ã s�æ d�á li�Çu là nhi �Çm v�Ü c�Úa Data 
Mining - m�×t l �Ënh v �âc khoa h�Ñc �õã và �õang 
�õ�Ý�èc các nhà khoa h�Ñc n�Ö l �âc nghiên c�ßu. 
Trong các nhi �Çm v�Ü c�Úa Data Minin g, phân 
c�Üm d�á li�Çu �õóng m�×t vai trò quan tr �Ñng. 
Các k�ì thu �¶t phân c �Üm �õã �õ�Ý�èc �ßng d�Üng 
trong nhi �Ãu l �Ënh v �âc nh�Ý Y h�Ñc, kinh 

doanh, tin sinh, và trong các ngành khoa 
h�Ñc khác... (Parmar  & cs., 2007). 

Trên th �Ä gi�åi �õã có khá nhi �Ãu công 
trình nghiên c �ßu c�Úa các nhà khoa h�Ñc liên 
quan �õ�Än v�³n �õ�Ã này nh �Ý các công trình 
nghiên c �ßu c�Úa Krishnapuram (1993), 
Raymond & cs., (1994), Jain (1997), Guha 
& cs., (1998), Guha & cs., (2000), Andritsos 
(2002), Andritsos & cs., (2003), He & cs., 
(2004), Huang (1998), Parmar  (2007),.... 
Tuy nh iên, �æ Vi �Çt Nam các công trình 
nghiên c �ßu và tài li�Çu vi �Ät v �Ã v�³n �õ�Ã này còn 
h�°n ch�Ä, �õ�¼c bi�Çt là �õ�Ôi v �åi d�á li �Çu �õ�Ình 
danh. Vì v �¶y, m�Üc tiêu c�Úa nghiên c �ßu này 
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là t �Õng h�èp, phân tích, �õánh giá m �×t s�Ô 
thu�¶t toán phân c �Üm d�á li �Çu �õ�Ình danh �õi�Ån 
hình nh �Ý K-mode (Huang, 1998), Rock 
(Guha & cs., 2000), MMR ( Parmar , 2007). 
Trên c�ã s�æ �õó t�Õng h�èp, phân tích �õánh giá 
và so sánh các thu�¶t toán trên. �ô�¼c bi�Çt, 
chúng tôi ti�Än hành cài �õ�¼t và nghiên c�ßu 
sâu thu�¶t toán phân c �Üm d�á li�Çu �õ�Ình danh 
áp d�Üng lý thuy �Ät t�¶p thô - m �×t thu �¶t toán 
có cách ti�Äp c�¶n khá m �åi trong l�Ënh v �âc phân 
c�Üm d�á li�Çu, có kh�® n�·ng �õi�Ãu khi �Ån không 
ch�¹c ch�¹n trong quá trình phân c �Üm.  

2. PH�›�¡ NG PHÁP NGHIÊN C �• U 

Tr �Ý�åc h�Ät, ti �Än hành nghiên c �ßu t�Õng 
quan v �Ã khai phá d�á li �Çu, phân c �Üm d�á 
li �Çu, sau �õó l�²n l �Ý�èt nghiên c �ßu các thu�¶t 
toán phân c �Üm d�á li�Çu �õ�Ình danh K-mode 

(Huang, 1998), Rock (Guha & cs., 2000) và 

MMR ( Parmar  & cs., 2007). Trên c �ã s�æ �õó, 
các thu�¶t toán trên, �õ�¼c bi�Çt là thu�¶ t toán 
MMR �õ�Ý�èc phân tích, �õánh giá. Các d �á li�Çu 
th�à nghi �Çm �õ�Ý�èc l�³y t �Þ kho d�á li�Çu chu�´n 
c�Úa “UCI Machine Learning” t �°i �õ�°i 
ch�Ê:http://www.ics.uci.e du/~mlearn/MLRep
ository.html.  

3. M�• T S�’  THU �t T TOÁN PHÂN C �šM 

�ô�ŠNH DANH 

3.1. Thu �¶t toán K-mode  

3.1.1. C�ã s�æ lý thuy �Ät c �Úa thu �¶t toán 

Thu �¶t toán K-mode là mô hình m �æ 
r �×ng c�Úa thu �¶t toán phân c �Üm trên d�á li �Çu 
d�°ng s�Ô K- mean vì v �¶y c�ã s�æ lý thuy �Ät c�Úa 
nó nh�Ý sau: 

�ô�× �õo không t�Ý�ãng t�â 

Vì các �õ�Ôi t �Ý�èng có thu �×c tính d �°ng �õ�Ình 
danh (catagorical attribute) không có quan 
h�Ç th�ß t �â, nên không th�Å dùng kho �®ng cách 
Euclide �õ�Å �õo kho�®ng cách gi�áa các �õ�Ôi 

t �Ý�èng mà ph �®i dùng �õ�Än �õ�× �õo “t �Ý�ãng t �â” 
ho�¼c �õ�× �õo “không t�Ý�ãng t �â” gi �áa chúng.  

Cho x và y là hai �õ�Ôi t �Ý�èng d�á li �Çu �õ�Ý�èc 

mô t �® b�æi m thu �×c tính �õ�Ình danh x = (x 1, 

x2,…,xm), y=(y1, y2,…,ym). �ô�× �õo không t �Ý�ãng 

t�â d(x,y) gi�áa x và y �õ�Ý�èc tính theo công 

th�ßc: 
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�ô�× �õo trên cho ta s�Ô thu �×c tính mà hai 
�õ�Ôi t �Ý�èng không có giá tr �Ì b�¸ng nhau. Vì 
v�¶y, n�Äu d(x,y) càng nh �Ï thì x và y càng 
gi�Ông nhau. 

�¾ Mode c�Úa m�×t t�¶p d�á li�Çu 

Cho X ={X1, X2,…,Xn} là t �¶p n �õ�Ôi t �Ý�èng 
�õ�Ý�èc mô t�® b�æi m thu �×c tính �õ�Ình danh A 1, 
A2, …, Am. M�×t “mode” c �Úa X là m �×t vecto 
Q=[q1, q2,…,qm] nó c�âc ti�Åu hóa bi �Åu th�ßc: 

1

( , ) ( , )
n

i

D X Q d Xi Q
� 

� �¦
    

(2) 

Trong �õó, X={X1, X2,…, Xn} và d �õ�Ý�èc xác 
�õ�Ình b�æi công th �ßc (1).  

Tìm mode c�Úa m�×t t �¶p: Cho nCk,j là s�Ô �õ�Ôi 
t �Ý�èng có giá tr �Ì ck,j  trong thu �×c tính A j c�Úa 

c�Üm k và 
n

n
XcAf jkc

jkjr
,)|( , � �  liên 

quan t �åi t �²n su�³t xu �³t hi �Çn c�Úa ck,j trong X thì 
hàm D(Q,X) �õ�°t c�âc ti �Åu hóa n�Äu và ch�Ê n�Äu: 

)|()|( , XcAfXqAf jkjrjjr � �t� , 

v�åi jkj cq ,�z , �� j=1 �ym 

3.1.2. Thu �¶t toán K-mode 

Input: k c �Üm, và t �¶p d�á li�Çu có n �õ�Ôi 
t�Ý�èng, m�Öi �õ�Ôi t �Ý�èng có m thu �×c tính  
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Output:  Các c�Üm Ci ( ki ,1� )  

Thu �¶t toán: K-mode  phân t�¶p d�á li�Çu 
ban �õ�²u thành k c �Üm sao cho hàm m�Üc tiêu 
sau �õ�°t Min:  

�¦�¦
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�•
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k
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x iC
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),x( md  

Vì v �¶y, thu �¶t toán bao g �Óm các b�Ý�åc 
sau (Huang, 1998):  

B�Ý�åc 1: Ch�Ñn ng�µu nhiên k �õ�Ôi t �Ý�èng 
trong U làm k c �Üm, m�Öi �õ�Ôi t �Ý�èng là m �×t 
trung tâm c �Üm (trung tâm c �Üm là ph �²n t�à 
g�²n v�åi các ph�²n t �à trong c �Üm c�Úa nó h�ãn so 
v�åi các ph�²n t �à khác và �õ�Ý�èc g�Ñi là  mode).  

B�Ý�åc 2: Xác �õ�Ình các �õ�Ôi t �Ý�èng vào c�Üm 
theo nguyên t �¹c: “�õ�Ôi t �Ý�èng nào có giá tr �Ì 
g�²n v�åi mode nh �³t thì nó thu �×c vào c�Üm 
ch�ßa mode �õó”. Ti �Äp theo, c�¶p nh �¶t giá tr �Ì 
mode c�Úa c�Üm sau m�Öi l �²n thay �õ�Õi các �õ�Ôi 
t�Ý�èng vào các c�Üm. 

B�Ý�åc 3: L�¼p l �°i b�Ý�åc 2 cho �õ�Än khi 
không có �õ�Ôi t �Ý�èng nào thay �õ�Õi c�Üm �õ�Ôi v �åi 
toàn b�× t �¶p d�á li�Çu. 

3.1.3. Nh �¶n xét 

Dùng ph �Ý�ãng pháp d �âa trên t �²n s�Ô �õ�Å 
c�¶p nh �¶t modes c�Úa các c�Üm. Thu�¶t toán 
cho k�Ät qu �® khá t �Ôt trên t�¶ p d�á li �Çu không 
có nhi�Æu 

�ô�× ph�ßc t�°p tính toán là: O(n). 

Ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm d�á li�Çu c�Úa thu�¶t 
toán k-mode ph �Ü thu�×c nhi �Ãu vào k modes 
kh�æi t �°o ban �õ�²u. 

3.2. Thu �¶t toán ROCK   
ROCK thu �×c l�åp các thu �¶t toán phân 

c�³p, dùng k�ì  thu�¶t g�×p c�Üm 
(agglomerative) và s �à d�Üng cách ti�Äp c�¶n 
Link �õ�Å �õo �õ�× t �Ý�ãng t �â gi�áa 2 �õ�Ôi t �Ý�èng sao 
cho hàm m�Üc tiêu sau �õ�°t giá tr �Ì l �ån nh �³t:  
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Thu �¶t toán ROCK có: 

Input:   - T �¶p d�á li�Çu S 

  - S�Ô c�Üm k 

  - Tham s �Ô �I 

Output:  Các c �Üm Ci 

3.2.1. C�ã s�æ lý thuy �Ät c �Úa thu �¶t toán 

Hàng xóm (neighbours) 

Hàng xóm  c�Úa m�×t �õ�Ôi t �Ý�èng là nh �áng 
�õ�Ôi t �Ý�èng g�²n gi �Ông v�åi nó nh �³t (hay có �õ�× 
t�Ý�ãng t �â v�åi nó nh �³t). �ô�Å �õo �õ�× t �Ý�ãng t �â 
c�Úa hai �õ�Ôi t �Ý�èng x và y ng�Ý�äi ta s �à d�Üng 
hàm sim(x,y). Hai �õ�Ôi t �Ý�èng x và y �õ�Ý�èc g�Ñi 
là hàng xóm  n�Äu hàm �õo �õ�× t �Ý�ãng t �â 
sim(x,y) l �ån h�ãn m�×t ng �Ý�çng �T (�T là tham s �Ô 
�õ�Ý�èc cho b�æi ng�Ý�äi s�à d�Üng).  

�T�t),( yxsim  

Trong �õó: 0�d sim(x,y) �d 1, n�Äu giá tr �Ì 
này càng cao ch�ßng t�Ï hai �õ�Ôi t �Ý�èng x và y 
càng g�²n g�Ûi nhau. 

Hàm sim(x,y) có th�Å �õ�Ý�èc tính theo 
công th�ßc (1) ho�¼c m�×t công th �ßc �õo �õ�× 
t�Ý�ãng t �â nào �õó gi�áa hai �õ�Ôi t �Ý�èng do các 
chuyên gia cung c �³p. 

N�Äu x và y �õ�Ãu �õ�Ý�èc mô t�® b�æi các 
thu�×c tính có ki �Åu logic (Boolean) thì hàm 
Sim(x,y) th �Ý�äng �õ�Ý�èc s�à d�Üng nh�Ý sau: 

yx

yx
yxsim

�‰

�ˆ
� ),(  

Trong �õó: 

|x �ˆ  y| là s �Ô thu �×c tính mà x và y có 
giá tr �Ì gi�Ông nhau; 

|x �‰ y| là s �Ô thu �×c tính c �Úa x h�èp v�åi 
s�Ô thu �×c tính c�Úa y.  

Links 
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B�Ý�åc 2: Tính �õ�× �õo goodness g(Ci, Cj) gi�áa 
các c�Üm Ci và Cj �õ�Å có chi�Än l �Ý�èc n�Ôi c�Üm. 

Cho hai �õ�Ôi t �Ý�èng x,y, ta nói Link(x,y) 

là s�Ô hàng xóm chung c�Úa x và  y . N�Äu 
Link(x,y) càng l�å n thì kh �® n�·ng x và y 
thu�×c cùng vào m�×t c�Üm càng cao. Phép 
ti �Äp c�¶n d�âa trên Link có th �Å �õ�°t �õ�Ý�èc s�â 
ti �Äp c�¶n toàn c �Üc �õ�Ôi v �åi bài toán phân c �Üm. 
Vì v �¶y, thu �¶t toán ROCK d �âa trên link �õ�Å 
n�Ôi các �õ�Ôi t �Ý�èng vào m�×t c�Üm là m�×t cách 
ti �Äp c�¶n r �³t t �Ôt. 

B�Ý�åc 3: Tính q[Ci] ch �ßa các Cj v�åi g(Ci, 
Cj) �z0, q[Ci] �õ�Ý�èc s�¹p x�Äp theo chi �Ãu gi �®m 
d�²n c�Úa �õ�× �õo g(Ci, Cj) 

B�Ý�åc 4: K�Ät n�Ôi hai c �Üm Ci, Cj có hàm 
g(Ci, Cj) l �ån nh �³t b �¸ng cách: 

Xây d�âng m�®ng Q, Q ch�ßa t�³t c�® các 
c�Üm (trong Q các c�Üm �õ�Ý�èc s�¹p x�Äp theo 
chi �Ãu gi �®m d�²n c�Úa g(Ci, Cj)). Th�âc hi�Çn 
n�Ôi c�Üm có hàm g(Ci, Cj) l�ån nh �³t trong Q 
(gi�® s�à là c�Üm j) v �åi c�Üm có q[i] l �ån nh �³t 
thành m �×t c�Üm. Hàm g(j, max(q[i])) �õ�Ý�èc s�Ý 
d�Üng �õ�Å thay �õ�Õi c�Üm j trong Q. 

Hàm �õi�Ãu ki�Çn (criterion fuction) 

Nh�Ý �õã nêu �æ trên, v �åi ph �Ý�ãng pháp 
ti �Äp c�¶n này, hàm �õi �Ãu ki �Çn s�À là  

 C�âc �õ�°i hóa hàm El:  
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* �T     (4) L �¼p l �°i quá  trình trên t �Þ b�Ý�åc 2 cho 

�õ�Än khi s �Ô c�Üm k �õ�Ý�èc tr�® v�Ã ho�¼c cho �õ�Än 
khi links gi �áa các c�Üm b�¸ng 0.  Trong �õó:  

Chi  ti �Ät mô t�® thu�¶t toán �õ�Ý�èc trình 
bày �æ hình 1. 

- C j ch�Ê c�Üm i có kích th�Ý�åc  

- n i. ni
1+2f(�T) là t �Õng s�Ô link trong c�Üm Ci  

3.2.3. �ô�× ph�ßc t �°p c �Úa thu �¶t toán - f(�T) là hàm �õ�Ý�èc xác �õ�Ình tùy thu �×c 
vào t �¶p d�á li�Çu. N�Äu t �¶p d�á li�Çu có d�°ng 
CSDL thì  

�ô�× ph�ßc t�°p tính toán c �Úa thu �¶t toán 
ROCK là O(n 2). �› u �õi�Åm c�Úa thu �¶t toán 
ROCK là có x�à lý nhi�Æu, và ph �²n t �à ngo�°i lai, 
bên c�°nh �õó k�Ät qu�® phân c�Üm �õ�°t t�Ôi �Ýu 
toàn c�Üc. H�°n ch�Ä c�Úa thu �¶t toán này là �õ�× 
ph�ßc t�°p tính toán khá cao O(n 2),thu �¶t toán 
c�²n hai tham s �Ô �õ�²u vào là k và ng �Ý�çng �T.  
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)(f
   

 

- k là s �Ô c�Üm. 

�ô�× �õo s�â g�²n g�Ûi gi�áa hai c�Üm 
(goodness) 

3.3. Thu�¶t t oán phân c �Üm d �á li�Çu �õ�Ình 
danh s �à d �Üng lý thuy �Ät t �¶p thô  
(Min Min Roughness - MMR) 

�ô�× �õo s�â g�²n g�Ûi gi�áa hai c�Üm Ci và Cj 
�õ�Ý�èc tính theo công th �ßc sau: 
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Ý t �Ý�æng c�æ b�®n c�Úa thu�¶t toán là chia 

t�¶p d�á li �Çu ban �õ�²u thành k c �Üm (k: giá tr�Ì 
�õ�Ý�èc xác �õ�Ình tr �Ý�åc d�âa trên yêu c�²u c�Úa 
ng�Ý�äi s�à d�Üng ho�¼c d�âa trên s �â hi�Åu bi �Ät v �Ã 
t�¶p d�á li�Çu c�Úa ng�Ý�äi dùng). Trong thu �¶t 
toán s�à d�Üng lý thuy�Ät t�¶p thô �õ�Å phân c�Üm 
d�á li�Çu. Thu �¶t toán MMR có:  

Trong �õó: 

 �¦ �•�•
� 

jriq CpCp rqji ppLinkCCLink
,

),(),(  

N�Äu hai c �Üm Ci, Cj có g(Ci, Cj) �õ�°t giá 
tr �Ì c�âc �õ�°i, thì khi �õó chúng �õ�Ý�èc �õ�Ý�èc n�Ôi 
t�Ôt nh�³ t. 

Input:  -  T�¶p d�á li�Çu U  
3.2.2. Thu �¶t toán   - S�Ô c�Üm k 

Output:   Các c�Üm Ci B�Ý�åc 1: M�Öi �õi �Åm d�á li�Çu là m�×t c�Üm 
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Thu �¶t toán �õ�Ý�èc mô t �® chi ti �Ät nh �Ý sau : 

 

BEGIN 
for i :=1 to n do {tính neighbour c�•a m�oi ph�?n t�… i} 
 Tính nbrlist[i] ;  
for i :=1 to n-1 do {tính link c�•a m�oi c�Op ph�?n t�… i,j} 
   For j:=i+1 to n do 
   Tính Link[i, j]; 

V�ßi m�Ûi ph�«n t�ñ i �• S 
Xây d�õng m�§ng q[i]  

Xây d�õng m�§ng Q 
while (size(Q) > k and max_g(Q) > 0) do 
  Begin 

u = extractmax(Q) {tách c�}m u kh�gi m�;ng Q}  
v = max(q(u)) {v là c�}m có q[u] l�sn nh�=t} 
delete(Q, v) {xóa v kh�gi Q } 
w = merge(u, v) {n�i i c�}m v v�si u} 

V�ßi m�Ûi x �•q(u) �‰ q(v) 
Begin 

link[x,w] := link[x,u] + link[x,v] 
delete(q(x), u);  
delete(q(x), v) 
insert(q(x), w, g(x,w)); 
insert(q(w), x, g(x,w)) 
update(Q, x, q(x)) 

End ; 
insert(Q, w, q(w)) 

  End ; 
END. 

Hình 1. Thu �¶t toán ROCH (Guha và cs ., 2000) 

 

3.3.1. M �×t s�Ô thu�¶t ng �á 

U: t �¶p d�á li�Çu bao g�Óm các �õ�Ôi t �Ý�èng (x1¸, 

x2, …, xn), m�Öi �õ�Ôi t �Ý�èng có m thu �×c tính. 

X : t�¶p con c�Úa U, X �• U  

xi : m�×t �õ�Ôi t �Ý�èng thu �×c vào X (xi �• X) 

A: t�¶p t �³t c�® các thu�×c tính c �Úa �õ�Ôi 

t�Ý�èng 

 ai: là thu �×c tính th �ß i (ai �• A)  

V(ai): t�¶p các giá tr �Ì phân bi �Çt c�Úa 

thu�×c tính a i (có th�Å g�Ñi là mi�Ãn c�Úa ai- hay 

Domain(a i) ) 

B: T�¶p con khác r�Öng c�Úa A (B �•A) 

BX : x�³p x�Ê d�Ý�åi c�Úa X �õ�Ôi v �åi B 

BX  : x�³p x�Ê trên c �Úa X �õ�Ôi v �åi B  

Raj (X) : �ô�× thô c�Úa X �õ�Ôi v �åi {a j} 

Roughaj(ai): Trung bình �õ�× thô trên 
thu�×c tính a i �ßng v�åi {aj} 

MR (ai): �õ�× thô nh �Ï nh�³t c�Úa thu �×c tính a i 

MMR: �õ�× thô nh �Ï nh�³t trên t�³ t c�® các 
thu�×c tính  

Ind(B): quan h �Ç không phân bi�Çt �õ�Ôi 
v�åi B 
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[x i]Ind(B) : L�åp t�Ý�ãng �õ�Ý�ãng c�Úa xi trong 

Ind(B), c �Ûng có th�Å coi nh�Ý t�¶p thành viên 

trong B. 

3.3.2. C�ã s�æ lý thuy �Ät c �Úa thu �¶t toán  

C�ã s�æ lý thuy �Ät c�Úa thu�¶t toán là t�¶ p 

thô, trong �õó s�à d�Üng quan h�Ç không phân 
bi�Çt, x�³p x�Ê trên, x�³p x�Ê d�Ý�åi c�Úa m�×t t�¶p và 
�õ�× thô. 

Quan h�Ç không phân bi�Çt 
(Indiscernibility Relation)  

Kí hi �Çu là: Ind(B)  

Cho hai �õ�Ôi t �Ý�èng xi, xj �•U, chúng 

không phân bi �Çt b �æi t �¶p các thu �×c tính B 

n�Äu và ch�Ê n�Äu a(x i) = a(xj) v�åi m �Ñi a �• B. 

Ngh �Ëa là (x i, xj) �• Ind(B) n �Äu và ch�Ê n�Äu �� a 

�• B (B �ŽA), a(x i) = a(xj ). 

Nói cách khác: :UUy){(x,(B)Ind �u�•�  

v�åi �� a �•B, a(x i )=a(xj)}  

Nh�Ý v�¶y, quan h �Ç không phân bi �Çt là 

m�×t quan h �Ç t �Ý�ãng �õ�Ý�ãng. 

L�åp t�Ý�ãng �õ�Ý�ãng c�Úa B (Equivalence 
Class)  

 [x] Ind(B) bi �Åu th �Ì l �åp t �Ý�ãng �õ�Ý�ãng 

(Equivalence Class) �õ�Ý�èc xác �õ�Ình b�æi x �ßng 

v�åi Ind(B) và �õ�Ý�èc xem nh�Ý m�×t t �¶p thành 

viên (elementary set) �ßng v �åi B. 

 [x] Ind(B) ={y�•U: (x,y) �• Ind(B) } 

U/Ind(B) là h �Ñ t �³t c�® các l�åp t�Ý�ãng 

�õ�Ý�ãng c�Úa quan h�Ç Ind(B), �õ�Ý�èc g�Ñi là các 

t�¶p thành viên (elementary sets). 

 U/Ind(B)= {[x]  Ind(B) : x�•U} 

X�³p x�Ê d�Ý�åi (Lower Approximation) 

Cho m�×t t�¶p các thu �×c tính B trong A, 

t�¶p các �õ�Ôi t �Ý�èng X trong U, x�³ p x�Ê d�Ý�åi 

(Lower Approximation) c �Úa X là t�¶p t�³ t c�® 

các thành viên ch�¹ c ch�¹n thu�×c X và �õ�Ý�èc 

kí hi �Çu BX v�åi: 

� > � @�^ �`XxUxX BIndiiB �Ž�•�‰� )(|
 

V�¶y, t�¶p x�³p x�Ê d�Ý�åi c�Úa X là m�×t t �¶p con 

c�Úa X, bao g�Óm các �õ�Ôi t �Ý�èng ch�¹c ch�¹n 

thu�×c X. 

X�³p x�Ê trên (Upper Approximation) 

Cho m�×t t�¶p các thu �×c tính B trong A, 

t�¶p các �õ�Ôi t �Ý�èng X trong U, x �³p x�Ê trên 

(upper approximation) c �Úa X �õ�Ý�èc �õ�Ình 

ngh�Ëa là h �èp c�Úa t�³t c�® các t�¶p thành viên, 

nh�áng t�¶p này giao v �åi t �¶p X khác r �Öng và 

�õ�Ý�èc kí hi �Çu BX : 

�> �@�^ �`�I�z�ˆ�•�‰� XxUxX BIndiiB )(|  

V�¶y, x�³p x�Ê trên c �Úa X ch�ßa t�³t c�® các 

�õ�Ôi t �Ý�èng ch�¹c ch�¹n �õ�Ý�èc phân l �åp vào X 

ho�¼c có th�Å �õ�Ý�èc phân l �åp vào X.  

Mi�Ãn bao (boundary region) 

Mi �Ãn bao c�Úa X là m �×t t�¶p g�Óm các �õ�Ôi 

t�Ý�èng có th�Å �õ�Ý�èc phân l �åp vào X ho�¼c 

không �õ�Ý�èc phân l �åp vào X và �õ�Ý�èc kí hi �Çu: 

BN(X B ). 

 
BBB XXXBN ��� )(

 

N�Äu BB XX � thì t �¶p bao r�Öng, t �ßc thì 

X là chính xác (extract) �ßng v�åi B 

 N�Äu BB XX �z  thì X là thô (inexact) 

�ßng v�åi B  

�ô�× thô (Roughness)  

V�åi X �Ž U, �õ�× thô c�Úa X �õ�Ôi v �åi B (kí 

hi �Çu RB(X)) �õ�Ý�èc tính nh �Ý sau:  

B

B
B

X

X
XR ��� 1)(  
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v�åi a i, aj �•A, a i �z aj, 1�d i,j �d n  Trong �õó, BB XX ,  l �²n l �Ý�èt là s �Ô �õ�Ôi 

t�Ý�èng c�Úa t�¶p X �õ�Ôi v �åi B. �ô�× thô nh�Ï nh�³t trên t�³t c�® các thu�×c 
tính (Min MinRoughness - MMR) 

- N �Äu RB(X) = 0 thì X rõ v �åi B (g �Ñi X là 

crisp) Cho n thu �×c tính, �õ�× thô nh �Ï nh�³t trên 

t�³t c�® các thu�×c tính (kí hi�Çu là MMR) �õ�Ý�èc 

�õ�Ình ngh �Ëa là giá tr �Ì nh�Ï nh�³t c�Úa các 

MR(a i) v�åi i = 1 �yn.  

- N �Äu RB(X) <1 thì X m �ä (thô) v �åi B (g �Ñi 

X là rough). 

Mean Roughness  
))(( i

n

i
aMRMinMMR � 

 
(8)

 
v�åi a i �•A    

Cho ai �•  A, V(a i) - t �¶p các giá tr �Ì c�Úa ai, 

X là t �¶p con c�Úa các �õ�Ôi t �Ý�èng có m�×t giá tr �Ì 

xác �õ�Ình �D trên thu �×c tính a i, kí hi �Çu là X(a i 

=�D) ; )( �D� ia aX
j

 là x �³p x�Ê d�Ý�åi, 

)( �D� ia aX
j

là x�³p x�Ê trên �ßng v�åi t �¶p 

thu�×c tính {a j}. Raj (X) �õ�Ý�èc �õ�Ình ngh �Ëa là �õ�× 

thô c�Úa t�¶p X �õ�Ôi v �åi {a j} và �õ�Ý�èc tính theo 

công th�ßc sau :  

Giá tr �Ì MMR  càng nh�Ï thì �õ�× chính 

xác �õ�Å phân c�Üm càng cao. Vì th �Ä, MMR 

(theo công th �ßc 8) xác �õ�Ình thu �×c tính chia 

t �Ôt nh �³t.  

3.3.3. Thu �¶t toán MMR  

Xem hình 2 

,
)(

)(
1)|(

�D

�D
�D

� 

� 
��� � 

ia

ia

ia
aX

aX
aXR

j

j

j

  (5) 3.3.4. �ô�× ph�ßc t �°p c �Úa thu �¶t toán MMR 

Gi�® s�à, cho m�×t t�¶p d�á li�Çu U, có m 

thu�×c tính, n �õ�Ôi t �Ý�èng. G�Ñi k là s �Ô c�Üm 

�õ�Ý�èc ch�Ñn, l là s �Ô giá tr �Ì phân bi �Çt l �ån nh �³t 

trong các mi �Ãn thu �×c tính, k-1 l �²n l �¼p �õ�Ý�èc 

yêu c�²u �õ�Å �õ�°t �õ�Ý�èc s�Ô c�Üm k t�Þ t�¶p d�á li�Çu.  

v�åi a i, aj �• A và a i �z aj.   

G�Ñi |V(a i)| là s �Ô giá tr �Ì phân bi �Çt c�Úa 

thu�×c tính a i.  

�ô�× thô trung bình trên thu �×c tính a i 

�ßng v�åi {a j} �õ�Ý�èc kí hi �Çu Roughaj(ai) và �õ�Ý�èc 

tính theo công th �ßc (6):  

M�Öi l�² n l �¼p th �äi gia n �õ�Å tìm t �³t c�® các 

t�¶p ph�²n t�à c�Úa m�Öi thu �×c tính là n*m, th�ä i 

gian �õ�Å tính toán giá tr �Ì trung bình c �Úa 

“roughness” (mean roughness) x �³p x�Ê b�¸ng 

n2l. Th �äi gian tính toán MR và MMR là 2n. 

Vì v �¶y, �õ�× ph�ßc t�¶p tính toán là 

O(knm+kn 2l). V �¶y, �õ�Ôi v �åi t �¶p d�á li�Çu l �ån 

(t �¶p d�á li�Çu có m và n l �ån) thì n*m r �³t l �ån. 

Do �õó, m�³t khá nhi �Ãu th�äi gian tính toán. 

�ôây là m �×t h �°n ch�Ä c�Úa MMR.Tuy nhiên, 

trong t �Ý�ãng lai, kh �® n�·ng tính toán c �Úa các 

máy tính t �·ng nhanh, h �ãn n �áa thu�¶t toán 

MMR có th �Å x�à lý song song nên tính kh �® 

thi c �Úa thu�¶t toán �õ�Ý�èc ch�³p nh �¶n. 

               

|)(|

)|(...)|(
)(

)|(|1

i

aViaia

ia aV

aXRaXR
aRough ijj

j

�D�D � ��� 
� 

v�åi a i, aj �• A và a i �z aj. 

�ô�× thô nh�Ï nh�³t trên m�Öi thu�×c tính 
(Min Roughness - MR) 

 Cho n thu �×c tính, �õ�× thô nh �Ï nh�³t 

trên thu �×c tính a i (kí hi �Çu là MR) chính là 

giá tr �Ì nh�Ï nh�³t c�Úa �õ�× thô trung bình trên 

thu�×c tính này và �õ�Ý�èc tính theo công th �ßc: 

 (ai)), (RoughMin )MR(a aj
j

i � 

    

(7) 
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Set CNC = 1   //�ÿ�»t s�Õ c�ém ban �ÿ�«u là 1 
Procedure MMR (U, k) 
Begin 
 Curr_Dataset = U // �ÿ�»t t�±p d�ó li�Ëu hi�Ën t�¥i là toàn b�Ý t�±p d�ó li�Ëu ban �ÿ�«u U 
 Do until CNC > k  
  Call MMRMain (Cur_Dataset) 
  Cur_Dataset = DetermineNextSplittingDataset (CNC) 
 Loop 
End 
Procedure MMRMain (Cur_Dataset) 

For each ai �•  A (i = 1 to m, m là s�Õ thu�Ýc tính trong A) 
// Tính Min-Roughness cho m�Ûi thu�Ýc tính 
 Determine [xj]Ind(ai)   //Tìm t�±p thành viên c�ëa thu�Ýc tính ai 

 For each aj �• A (j = 1 to m, j �z i) 
 // Tính Roughness �í ng v�ßi các thu�Ýc tính còn l�¥i 
  Calculate Rougha j (ai)  
 Next 
 Min-Roughness (ai) = Min(Rougha j (ai) ) 
Next 
Set Min-Min-Roughness = Min (Min-Roughness (ai))  
Xác �ÿ�Ïnh thu�Ýc tính chia ai �í ng v�ßi Min-Min-Roughness  
Xác �ÿ�Ïnh �ÿi�Çm chia trên ai 
 //t�©t c�§ các �ÿi�Çm chia trên aii �ÿ�m�çc �m�ßc l�m�çng, s�ñ d�éng Min-Min-Roughness  
Chia nh�Ï phân trên thu�Ýc tính ai t�¥i �ÿi�Çm chia 
Chia t�±p d�ó li�Ëu thành Clustering (CNC) và Clustering (CNC+1) 
CNC = CNC + 1 
End 
Procedure DetermineNextSplittingDataset (CNC) 
Set i = 1 
Do until i > CNC 
 Size (i) = Count (Clustering (i)) 
 i = i +1 
Loop 
Tìm Max (Size (i)) // Xác �ÿ�Ïnh c�ém có s�Õ ph�«n t�ñ l�ßn nh�©t 

Return (Clustering (i) ) �í ng v�ßi Max (Size (i)) 
End. 

Hình 2. Thu �¶t toán MMR (Parma và cs., 2007)

4. CÀI �ô�zT THU �t T TOÁN MMR 

4.1. Cài �õ�¼t thu �¶t toán MMR 

Thu �¶t toán MMR �õ�Ý�èc cài �õ�¼t trên máy 
tính. Trên ph �Ý�ãng di �Çn ng�Ý�äi dùng, ch �Ý�ãng 
trình MMR có nh �áng �Ýu �õi�Åm nh �Ý sau:  

 H�Ö tr �è t �Ôt quá trình nh �¶p d�á li�Çu cho 
ng�Ý�äi dùng: Ch �Ý�ãng trình cho phép nh �¶p 

d�á li�Çu t�Þ bàn phím, ho�¼c nh�¶p t�Þ các lo�°i 
t�Çp. xls,. tab,. txt,. cvs. �ôây là nh �áng lo�°i 
t�Çp ph�Õ bi�Än hay s �à d�Üng �õ�Å l �Ýu các t�¶p d�á 
li �Çu th �Ä gi�åi th �âc; ch�Ý�ãng trình cho phép 
s�àa d�á li�Çu khi c �²n; d�á li�Çu sau khi nh �¶p 
ho�¼c phân tích hoàn toàn có th �Å �õ�Ý�èc l�Ýu 
l �°i d �Ý�åi d �°ng file, giúp thu �¶n l �èi cho các 
quá trình x�à lý ti �Äp theo.  
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Trong quá trình ki �Åm th �à thu�¶t toán, 

vì �õa ph�²n các d�á li�Çu �õ�²u vào �õ�Ý�èc 

download trên kho Mechine learning chu �´n 

�õ�Ãu không có tiêu �õ�Ã, nên ch�Ý�ãng trình h �Ö 

tr �è thêm ch �ßc n�·ng t �â �õ�×ng �õánh thu �×c 

tính cho các file không có tiêu �õ�Ã. 

H�Ö tr �è m�×t cách t�Ôt nh �³t cho ng�Ý�äi 

dùng trong quá trình �õ�Ñc và phân tích k�Ät 

qu�®: K�Ät qu �® c�Úa thu�¶t toán sau khi ch �°y 

có th�Å �õ�Ý�èc hi �Ån th �Ì d�°ng b�®ng cùng t �ë l �Ç % 

c�Úa nó trong t�¶p d�á li�Çu ban �õ�²u ho�¼c hi�Ån 

th�Ì �æ d�°ng cây phân c�Üm m�×t cách tr �âc 

quan �õ�Å ng�Ý�äi dùng có th �Å hình dung toàn 

b�× quá trình phân c �Üm trên t�¶p d�á li�Çu; 

ch�Ý�ãng trình có kh �® n�·ng hi �Ån th�Ì th �äi gian 

và ti �Än trình phân c �Üm, giúp ng�Ý�äi dùng 

bi �Ät �õ�Ý�èc th�äi gian c �Ûng nh�Ý quá trình x�à 

lý ; ch�Ý�ãng trình cho phép ki�Å m soát toàn b �× 

quá trình ch �°y t �Þng b�Ý�åc c�Úa thu�¶t toán. 

M�Öi b�Ý�åc trong thu �¶t t oán �õ�Ý�èc th�Å hi �Çn 

�õ�²y �õ�Ú và chi ti �Ät. 

4.2. Th �à nghi �Çm gi�®i thu �¶t MMR 

Các gi�®i thu �¶t phân c �Üm truy�Ãn th �Ông 

�õ�Ãu l �³y các t�Çp d�á li�Çu chu�´n �õi �Ån hình t �Þ 

kho d�á li�Çu chu�´n c�Úa “UCI Machine 

Learning” t �°i �õ�°i ch�Ê: 

http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLReposit

ory.html, do �õó chúng c�Ûng �õ�Ý�èc th �à 

nghi �Çm trên các t �Çp d�á li�Çu này làm c �·n c�ß 

�õ�Ôi sánh v �åi các nghiên c �ßu khác (m�Üc 3.1 

và 3.2). 

B �®ng 1. Chi ti �Ät các fil e d�á li �Çu th �à nghi �Çm 

T�±p d�ó li�Ëu 
S�Õ thu�Ýc 

tính 
S�Õ b�§n 

ghi 
D�ó li�Ëu b�Ï  

khuy�Ãt thi�Ãu 
Ghi chú 

Soybean 35 47 không 4 l�ßp: D(10), C(10), R(10), P(17) 

Zoo 18 101 Không 7 l�ßp v�ßi s�Õ �ÿ�Õi t�m�çng c�ëa m�Ûi l�ßp: 41, 
20,5,13, 4,8,10 

Soybean Large 35 307 Có 19 l�ßp 

Mushroom 22 8124 Có 2 l�ßp v�ßi s�Õ �ÿ�Õi t�m�çng c�ëa m�Ûi l�ßp là 4208 
edible và 3916 poisonous 

 

4.2.1. Ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm 

Tiêu chu �´n �õánh giá ch �³t l �Ý�èng phân 

c�Üm (purity):  Ch�³t l �Ý�èng m�×t c�Üm �õ�Ý�èc 

Kim & cs., (2004), Guha & cs., (2000) và các 

nhà khoa h �Ñc trong l �Ënh v �âc khai phá d�á 

li �Çu trên th�Ä gi�åi s�à d�Üng theo công th�ßc: 

1 100%
k

ii
a

r
n
� �  � u�¦

. Trong �õó, ai là s�Ô �õ�Ôi 

t�Ý�èng �õ�Ý�èc phân c�Üm �õúng trong c �Üm i, n 

là t �Õng s�Ô �õ�Ôi t �Ý�èng c�Úa t�¶p d�á li�Çu. 

Th�à nghi�Çm: 

V�åi t�¶p d�á li�Çu soybean: Vì s�Ô c�Üm th�âc 

t�Ä là 4 nên ta ch �Ñn k = 4 làm �õi �Ãu ki �Çn 

d�Þng, k�Ät qu�® cho ta 47 �õ�Ôi t �Ý�èng �õ�Ý�èc 

phân l �åp �õúng vì th �Ä ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm 

�õ�°t 100%. 

V�åi t�¶p d�á li�Çu Zoo: Vì s�Ô c�Üm th�âc t�Ä 

là 7 nên ta ch�Ñn k=7 làm �õi �Ãu ki �Çn d�Þng, 

k�Ät qu �® có 92 trong 101 �õ�Ôi t �Ý�èng �õ�Ý�èc 

phân l �åp �õúng, vì v �¶y ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm 

�õ�°t 91%. 
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Hai t �¶p d�á li�Çu soybean và Zoo �õã �õ�Ý�èc 

Kim & cs., (2004) l �²n l �Ý�èt th�à nghi �Çm trên 

thu�¶t toán K-modes v �åi ch�³t l �Ý�èng phân 

c�Üm �õ�°t �õ�Ý�èc là 69% và 60%. B�®ng 2 tóm 

t�¹t ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm c�Úa thu�¶t toán 

MMR và K-modes: 

B�®ng 2. So sánh ch �³t l �Ý�èng phân c �Üm 

c�Úa thu �¶t toán MMR v �åi thu �¶t toán K-

modes trên 2 t �¶p d�á li �Çu Soybean và Zoo 

T�±p d�ó li�Ëu K-modes MMR 

Soybean 

Zoo 

69% (Kim & cs, 2004) 

60% (Kim & cs, 2004) 

100% 

91% 

Theo b�®ng 2, MMR cho k �Ät qu�® t�Ôt h �ãn K-

modes trên c�® hai t�¶p d�á li �Çu Soybean và Zoo.  

V�åi t�¶p d�á li�Çu soybean-large: Vì s�Ô 

c�Üm th�âc t�Ä là 19, nên ta ch �Ñn k=19. K �Ät 

qu�® có 248 �õ�Ôi t �Ý�èng �õ�Ý�èc phân l �åp �õúng, vì 

v�¶y ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm �õ�°t 81%.  

V�åi t�¶p d�á li�Çu mushroom: T�¶p d�á li�Çu 

này trên kho d �á li�Çu chu�´n phân thành 2 

l �åp (l �åp �·n �õ�Ý�èc và l�åp không �· n �õ�Ý�èc), nên 

ta ch�Ñn k=2 làm �õi �Ãu ki �Çn d�Þng. K�Ät qu�® có 

6742 trong 8124 �õ�Ôi t �Ý�èng �õ�Ý�èc phân l �åp 

�õúng, vì v�¶y ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm �õ�°t 73%. 

N�Äu ta ch �Ñn k=20 làm �õi �Ãu ki �Çn d�Þng 

MMR cho ch �³t l �Ý�èng phân c �Üm 84%. 

Trên t �¶p d�á li �Çu này He & cs., (2004) 

�õã th �à nghi�Çm trên thu �¶t toán K-modes 

cho ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm �õ�°t 58%, Guha & 

cs., (2000) c�Ûng th �à nghi�Çm trên thu �¶t toán 

ROCK cho ch�³t l �Ý�èng r �³t t�Ôt ( �õ�°t 97%) n�Äu 

ch�Ñn k = 20 và �T = 0.8. B�®ng 3 tóm t �¹t ch�³t 

l �Ý�èng phân c�Üm c�Úa thu�¶t toán MMR v �åi 

K-modes và ROCK: 

V�¶y, so v�åi thu �¶t toán K-mode thì rõ 

ràng thu �¶t toán MMR cho ch �³t l �Ý�èng c�Üm 

t�Ôt h �ãn trên t �¶p d�á li�Çu Mushroom, tuy 

nhiên so v �åi ROCK thì ch �³t l �Ý�èng phân 

c�Üm th�³p h�ãn m�×t chút, nh�Ýng thu �¶t toán 

MMR có �Ýu �õi �Åm là c�²n ít tham s �Ô �õ�²u vào 

h�ãn so v�åi ROCK. Thu �¶t toán MMR ch �Ê yêu 

c�²u duy nh �³t m �×t tham s �Ô �õ�²u vào là s�Ô 

c�Üm k, trong khi �õó ROCK l �°i c�²n hai tham 

s�Ô �õ�²u vào là k và �I. M�¼t khác, theo nghiên 

c�ßu c�Úa Andritsos & cs., (2003), ch�³t l �Ý�èng 

phân c�Üm c�Úa ROCK l�°i r �³t b �Ì �®nh h �Ý�æng 

b�æi tham s �Ô �T.  

B�®ng 3. So sánh ch�³t l �Ý�èng phân c �Üm 

c�Úa thu �¶t toán MMR trên t �¶p d�á li �Çu 

Mushroom so v �åi ROCK, K-mode 

K-mode ROCK MMR 

58%  
(He & cs., 2004) 

97%%  
(Guha & cs., 2000) 

84% 

4.2.2. Kh�® n�·ng nh�°y c �®m v�åi s�â s�¹p 

x�Äp d�á li �Çu �õ�²u vào 

�ô�Å ki �Åm tra kh �® n�·ng này, chúng tôi 
�õã th �âc hi�Çn thay �õ�Õi v �Ì trí các b �®n ghi 
trong t �¶p các t�¶p d�á li�Çu trên và th �³y r �¸ng 
k�Ät qu �® phân c�Üm c�Úa thu�¶t toán không b �Ì 
�®nh h �Ý�æng. �ôi�Ãu �õó ch�ßng t �Ï r �¸ng thu �¶t 
toán không ph �Ü thu�×c vào th�ß t�â s�¹p x�Äp 
d�á li�Çu �õ�²u vào. �ôây c�Ûng là m �×t �Ýu �õi �Åm 
c�Úa thu�¶t t oán. 

4.2.3. Yêu c �²u các tham s �Ô �õ�²u vào 

Thu �¶t toán MMR, so v �åi thu �¶t toán 
ROCK thì có ít tham s �Ô �õ�²u vào h�ãn. Thu�¶t 
toán MMR ch �Ê yêu c�²u duy nh �³t m �×t tham 
s�Ô �õ�²u vào là s�Ô c�Üm k. Bên c�°nh MMR, 
thu�¶t toán K-mode c �Ûng ch�Ê yêu c�²u m�×t 
tham s �Ô �õ�²u vào là s�Ô c�Üm k, tuy nhiên, k �Ät 
qu�® c�Úa thu�¶t toán l �°i ph �Ü thu�×c nhi �Ãu vào 
vi �Çc ch�Ñn các giá tr �Ì ‘modes’ ban �õ�²u, còn 
MMR thì không. 

Nh�Ý v�¶y, thu�¶t toán MMR �õ�Ý�èc �õánh 

giá là khá t �Ôt trên nhi �Ãu ph �Ý�ãng di �Çn. �ô�¼c 
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bi �Çt MMR s �à d�Üng khái ni�Çm �õ�× thô c�Úa lý 

thuy �Ät t �¶p thô �õ�Å phân c�Üm, nên có th�Å 

kh�ºng �õ�Ình MMR cho ch �³t l �Ý�èng phân c �Üm 

khá t �Ôt �õ�Ôi v �åi các t �¶p d�á li�Çu �õ�Ình danh 

c�Úa th�Ä gi�åi th �âc.  

4.3. T �Õng k �Ät m �×t s �Ô �õ�¼c �õi �Åm c �Úa các 

thu �¶t toán phân c �Üm d �á li �Çu �õ�Ình danh 

D�âa vào các nghiên c�ßu trên, ta có th �Å 

t �Õng k�Ät các �õ�¼c tính c�Úa th u�¶t toán phân 

c�Üm d�á li�Çu trên thu �×c tính �õ�Ình danh, 

nh �¸m làm c �·n c�ß cho vi�Çc l�âa ch�Ñn ph �Ý�ãng 

pháp c�Úa ng�Ý�äi dùng khi phát tri �Ån các 

�ßng d�Üng.  

4.4. S�à d �Üng thu �¶t toán MMR �õ�Å phân 

lo �°i m�×t s �Ô bài toán  

Bài toán 1: Phân c �Üm �õ�Å xây d�âng cây 

sinh loài 

Ta bi �Ät, d �á li�Çu sinh h �Ñc phân t �à nh�Ý 

DNA, RNA �õ�Ý�èc t�°o thành b �æi các 

nucleotides (A,T,G,C,U), còn protein là 

chu�Öi các amino acid bao g�Óm 20 amino 

acid �õ�Ý�èc kí hi �Çu b�æi 20 ch�á cái. Vì v�¶y, có 

thê coi m�×t dây DNA là chu �Öi kí t �â �õ�Ý�èc t�°o 

thành b �æi các kí t �â A-T-G-C; RNA là chu �Öi 

kí t �â �õ�Ý�èc t�°o thành t �Þ các kí t�â A-U-G-C, 

còn protein là chu�Öi kí t �â t�°o b�æi 20 kí t �â 

�õ�°i di�Çn cho các amino acid. 

V�åi vi �Çc bi�Åu di �Æn �æ trên vi �Çc x�à lý 

chu�Öi sinh h �Ñc �õ�Ý�èc �õ�Ýa v�Ã bài toán x �à lý 

xâu kí t�â. Vi �Çc gióng chu�Öi s�À giúp xác �õ�Ình 

m�ßc �õ�× t �Ý�ãng �õ�Óng gi �áa các chu�Öi. T �Þ �õó, 

n�Äu các chu�Öi có �õ�× t �Ý�ãng �õ�Óng cao s�À thu�×c 

v�Ã m�×t c�Üm, hay có th�Å ph�²n nào k �Ät lu �¶n 

chúng có cùng ngu�Ón g�Ôc mà �õi �Ãu này 

không d �Æ dàng xác �õ�Ình. Nh�Ý v�¶y, ta hoàn 

toàn có th �Å s�à d�Üng ch�Ý�ãng trình cài �õ�¼t 

thu�¶t toán MMR �õ�Å gióng �õa chu�Öi hay xây 

d�âng cây sinh loài. Ví d �Ü: Cho 106 chu�Öi 

DNA phía d �Ý�åi (m �Öi chu �Öi ch�ßa 57 

nucleotides): 

 

B�®ng 4. T�Õng k�Ät m �×t s�Ô �õ�¼c �õi �Åm c �Úa các thu �¶t toán  

phân c �Üm d �á li �Çu �õ�Ình danh 

Thu�±t 
toán 

���Ý �ÿo s�õ 
t�m�kng t�õ 

Các tham s�Õ 
�ÿ�«u vào 

T�±p d�ó li�Ëu phù 
h�çp 

X�ñ lý ph�«n 
t�ñ ngo�¥i lai 

X�ñ lý không 
ch�³c ch�³n 

���Ý ph�íc t �¥p 
tính toán 

K-
mode 

���Ý �ÿo theo 
công th�íc (1) 

T�±p d�ó li�Ëu 

S�Õ c�ém k 

Các t�±p d�ó li�Ëu 
l�ßn, không có 
nhi�Éu 

Không Không O(n) 

ROCK S�ñ d�éng link T�±p d�ó li�Ëu 

S�Õ c�ém k 

Ng�m�ång �T 

Các t�±p d�ó li�Ëu 
có th�Ç có d�ó li�Ëu 
không hoàn h�§o 

Có Không O(n2+nmmma+n2l
og(n) 

MMR S�ñ d�éng �ÿ�Ý 
thô 

T�±p d�ó li�Ëu 

S�Õ c�ém k 

Các t�±p d�ó li�Ëu 
có th�Ç có d�ó li�Ëu 
không hoàn h�§o 

Có Có O(knm+kn2l).  

Trong �õó, n là s�Ô �õ�Ôi t�Ý�èng, k là s�Ô c�Üm, m là s�Ô thu�×c tính, l là s�Ô giá tr�Ì phân bi�Çt l�ån nh�³t trên các thu�×c tính; 
mm, ma = s�Ô neighbours l�ån nh�³t và s�Ô neighbours trung bình c�Úa m�×t �õ�Ôi t�Ý�èng. 
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D�Ý�åi �õây là giao di �Çn �õ�²u vào và k�Ät qu�® phân tích 106 chu �Öi DNA trên: 

 

Hình 3. Giao di �Çn �õ�²u vào c �Úa 106 chu �Öi DNA 
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Hình 4. K �Ät qu �® phân tích 106 chu �Öi DNA 

 

V�åi bài toán này, s �à d�Üng thu �¶t toán 

MMR ch �°y ta có k �Ät qu�® nh�Ý sau: 

Bài toán 2: Phân lo �°i b�Çnh nhân 

 �ô�²u vào: T�¶p d�á li�Çu l �Ýu tr�á 22 k�Ät 
qu�® xét nghi �Çm liên quan �õ�Än tim c�Úa 267 
b�Çnh nhân ( �õ�Ý�èc l�³y t �Þ t �Çp “SPECT heart 
data“t �°i kho d �á li�Çu Mechine Learning). 

S�Ô b�Çnh nhân b�Ì b�Çnh t im: 204 (chi �Äm 

23%). 

S�Ô b�Çnh nhân không b �Ì b�Çnh tim: 63 

(chi�Äm 76%). 
 �ô�²u ra: H ãy phân lo �°i t �¶p d�á li �Çu trên 

thành 2 nhóm: nhóm b �Ì b�Çnh tim và nhóm 
không b �Ì b�Çnh tim.  

 

 

Hình 5. K �Ät qu �® phân tích 267 b �Çnh nhân 
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5. K �‚ T LU �t N 

Phân c�Üm d�á li �Çu �õ�Ình danh là m �×t l �Ënh 
v�âc có ph�°m vi nghiên c �ßu và �ßng d�Üng r �³t 
r �×ng, bao hàm nhi �Ãu ph�Ý�ãng pháp và các k �ì 
thu�¶t áp d �Üng t �Þ nhi �Ãu ngành nghiên c �ßu 
khoa h �Ñc khác nhau. Thu �¶t toán MMR �õ�Ý�èc 
cài �õ�¼t thành công trên máy tính v �åi nhi �Ãu 
�Ýu �õi�Åm, cho ch�³t l �Ý�èng c�Üm khá t �Ôt. Tuy 
nhiên, trong th �äi gian t �åi c�²n x�à lý song song 
thu�¶t toán MMR nh �¸m c�®i thi �Çn th �äi gian 
tính toán cho thu�¶ t toán và nghiên c �ßu thu �¶t 
toán phân c �Üm d�á li �Çu h�Ön h�èp. 

L �¢I C �l M �¡ N 

Tác gi�® xin chân thành c �®m �ãn b�× môn 
Công ngh�Ç Ph�²n m�Ãm, khoa Công ngh �Ç 
Thông tin tr �Ý�äng �ô�°i h �Ñc Nông nghi �Çp Hà 
N�×i và TS. Nguy�Æn Kim Anh tr�Ý�æng b�× môn 
H�Ç th �Ông Thông tin Vi �Çn Công ngh �Ç Thông 
tin và Truy �Ãn thông tr �Ý�äng �ô�°i h �Ñc Bách 
khoa Hà N �×i, �õã giúp �õ�ç tác gi �® trong quá 
trình th�âc hi �Çn nghiên c �ßu này... 
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