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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Hiện nay người ta có xu hướng quay trở về với cây thuốc có 

nguồn gốc thiên nhiên tạo ra hơn là hóa chất làm thuốc. Xu hướng này 

đã tác động đến việc sản xuất, thu hái, chế biến, lưu thông, tiêu thụ và 

sử dụng dược liệu thảo mộc. Trong khi các tài liệu tra cứu về cây thuốc 

chủ yếu được viết trên sách, do đó hạn chế đối tượng sử dụng nhất là 

không phải là nhà chuyên môn muốn tìm hiểu sử dụng cây thuốc. 

Nhiều cây thuốc mà dân gian có thể nhầm lẫn trong việc xác định loài 

dựa trên tên phổ thông hay những loài có hình dạng giống nhau, rất dễ 

nhầm lẫn nếu thiếu sự mô tả tỷ mỉ đặc điểm hình thái và giải phẫu, có 

thể dẫn đến việc nhầm lẫn hay gây khó khăn trong việc lựa chọn cây 

thuốc trong điều trị bệnh.  

 Trong khuôn khổ luận văn này tôi sẽ ứng dụng kỹ thuật phân 

cụm dữ liệu trong khai phá dữ liệu để tìm kiếm thông tin cây thuốc 

nam, với mục đích giúp người dân dễ dàng tìm kiếm được thông tin cây 

thuốc nam để phục vụ cho điều trị bệnh cho dù không có kiến thức 

chuyên môn về cây thuốc. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ 

2.1. Mục tiêu 

Đề tài “Áp dụng phương pháp phân cụm trong việc tìm kiếm 

thông tin cây thuốc nam” là dùng phương pháp phân cụm để gom cụm 

các cây thuốc nam có chung thuộc tính, công dụng trị bệnh lại chung 

với nhau, để người bệnh dễ dàng lựa chọn cây thuốc dễ tìm nhất, nơi 

địa phương sinh sống phục vụ cho việc trị bệnh. 

2.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ chúng tôi sẽ thu thập dữ 

liệu gồm tất cả các loại thuốc nam và biết được công dụng của từng loại 

cây thuốc. Tiếp theo là gom những cây thuốc có cùng công dụng trị 

bệnh vào chung một nhóm. 
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2.2.1. Về lý thuyết 

-  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về khai phá dữ liệu trong gom cụm. 

-  Tìm hiểu các thuật toán phân cụm hiện có. 

-  Thu thập được dữ liệu là thông tin về các loại thuốc nam. 

-  Xử lý thông tin dữ liệu đầu vào cho thuật toán phân cụm. 

2.2.2. Về thực tiễn 

Đề tài cho ra một chương trình, mà người dùng có thể tìm kiếm 

và lựa chọn cây thuốc nam phù hợp để sử dụng điều trị bệnh. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Từ những yêu cầu của đề tài ta xác định được đối tượng và phạm vi 

nghiên cứu như sau : 

 3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các loại cây thuốc nam đang có ở Việt Nam. 

- Các kỹ thuật phân cụm. 

- Nhu cầu của người bệnh. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ của một luận văn thực nghiệm, tôi chỉ giới hạn 

thực nghiệm áp dụng phương pháp phân cụm để người bệnh dễ dàng 

lựa chọn loại thuốc mà mình dễ tìm nhất để trị bệnh. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Chúng tôi đã sử dụng hai phương pháp chính là nghiên cứu lý thuyết và 

nghiên cứu thực nghiệm. 

 4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến đề 

tài. 

- Xem xét, lựa chọn phương pháp để giải quyết vấn đề. 

- Các tài liệu liên quan đến một số nghiên cứu về phân cụm dữ 

liệu. 
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4.2. Phương pháp thực nghiệm 

- Áp dụng phương pháp phân cụm để tìm kiếm thông tin cây 

thuốc nam. 

- Thực nghiệm và kiểm tra một số ứng dụng phân cụm để tìm 

kiếm sự tương quan giữa các cây thuốc nam, phân loại cây thuốc nam 

theo công dụng phục vụ nhu cầu tìm kiếm của người dùng. 

5. Giải pháp đề xuất 

Sử dụng thuật toán K-Means để phục vụ cho việc gôm cụm dữ 

liệu, vì thuật toán K-means là thuật toán tốt, dễ sử dụng và dễ triển khai 

trong thực tế. 

Quy trình phân cụm: Từ dữ liệu đã có 

- B1: Chọn K tâm ngẫu nhiên. 

- B2: Tính khoản cách giữa các đối tượng đến K tâm. 

- B3: Nhóm các đối tượng vào nhóm gần nhất. 

- B4: Xác định lại tâm mới cho nhóm. 

- B5: Thực hiện lại bước 2 cho đến khi không có sự thay đổi 

nhóm nào của các đối tượng. 

6. Mục đích và ý nghĩa của đề tài 

 6.1. Mục đích 

Tạo ra một công cụ hỗ trợ người dân trong việc tìm kiếm thông 

tin cây thuốc để điều trị bệnh. 

6.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài 

Về khoa học: Nghiên cứu công nghệ phân cụm trong khai phá  

dữ liệu để phục vụ việc xây dựng ứng dụng tìm kiếm thông tin cây 

thuốc nam. 

Về thực tiễn: Đề tài sẽ góp phần xây dựng một chương trình tìm 

kiếm thông tin cây thuốc nam, để mọi người có thể dễ dàng tra 

cứu thông tin cây thuốc phục vụ cho việc trị bệnh. 
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7. Bố cục của luận văn 

Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu 

Nội dung chương này trình bày kiến thức tổng quan về khai phá 

dữ liệu, giúp chúng ta có khái niệm, có những hiểu biết cơ bản về khai 

phá dữ liệu. 

Chương 2: Phân cụm dữ liệu và cách tiếp cận 

Chương này trình bày kiến thức tổng quan về phương pháp phân 

cụm mà cụ thể ở đây là các phương pháp phân cụm thuộc phân cụm 

phân hoạch và cách tiếp cận các phương pháp phân cụm đó. 

Chương 3: Ứng dụng thuật toán K-Means trong việc tìm kiếm 

thông tin cây thuốc nam. 

Chương này trình bày quá trình xử lý dữ liệu đầu vào, thực hiện 

phân cụm và cuối cùng là kết quả thực nghiệm của luận văn. 

 

Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 
 

1.1. Giới thiệu về khai phá trị thức 

Nếu cho rằng các điện tử và các sóng điện tử chính là bản chất 

của công nghệ điện tử truyền thống thì dữ liệu, thông tin và tri thức 

hiện đang là tiêu điểm của một lĩnh vực mới trong nghiên cứu và ứng 

dụng về phát hiện tri thức (Knowledge Discovery) và khai phá dữ liệu 

(Data Mining). 

Thông thường chúng ta coi dữ liệu như một dãy các bit, hoặc các 

số và các ký hiệu, hoặc các “đối tượng” với một ý nghĩa nào đó khi 

được gửi cho một chương trình dưới một dạng nhất định. Chúng ta sử 

dụng các bit để đo lường các thông tin và xem nó như là các dữ liệu đã 

được lọc bỏ các dư thừa, được rút gọn tới mức tối thiểu để đặc trưng 

một cách cơ bản cho dữ liệu. Chúng ta có thể xem tri thức như là các 

thông tin thích hợp, bao gồm các sự kiện và các mối quan hệ giữa 

chúng. Các mối quan hệ này có thể được hiểu ra, có thể được phát hiện, 
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hoặc có thể được học. Nói cách khác, tri thức có thể được coi là dữ liệu 

có độ trừu tượng và tổ chức cao. 

Phát hiện tri thức trong các cơ sở dữ liệu là một quy trình nhận 

biết các mẫu hoặc các mô hình trong dữ liệu với các tính năng: hợp 

thức, mới, khả ích, và có thể hiểu được. Còn khai thác dữ liệu là một 

bước trong quy trình phát hiện tri thức gồm các thuật toán khai thác dữ 

liệu chuyên dùng dưới một số quy định về hiệu quả tính toán chấp nhận 

được để tìm ra các mẫu hoặc các mô hình trong dữ liệu. Nói một cách 

khác, mục đích của phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu chính là tìm ra 

các mẫu hoặc các mô hình đang tồn tại trong các cơ sở dữ liệu nhưng 

vẫn còn bị che khuất bởi hàng núi dữ liệu. 

1.2. Khai phá dữ liệu và các khái niệm liên quan 

Khai phá dữ liệu như là một quy trình phân tích, được thiết kế để 

thăm dò một lượng cực lớn các dữ liệu, nhằm phát hiện ra các mẫu 

thích hợp hoặc các mối quan hệ mang tính hệ thống, giữa các biến và 

sau đó sẽ hợp thức hóa các kết quả tìm được, bằng cách áp dụng các 

mẫu đã phát hiện được cho các tập tin con mới của dữ liệu. Quy trình 

này bao gồm ba giai đoạn cơ bản: Thăm dò, xây dựng mô hình hoặc 

định nghĩa mẫu, hợp thức, kiểm chứng. 

1.2.1. Khái niệm khai phá dữ liệu 

Do sự phát triển mạnh mẽ của khai phá dữ liệu (Data mining) về 

phạm vi các lĩnh vực ứng dụng trong thực tế và các phương pháp tìm 

kiếm, nên có rất nhiều các khái niệm khác nhau về khai phá dữ liệu. 

Trong bài này em xin nêu ra một định nghĩa ngắn gọn như sau: Khai 

phá dữ liệu là quá trình khám phá các tri thức mới và các tri thức có ích 

ở dạng tiềm năng trong nguồn dữ liệu đã có. 

1.2.2. Khai phá dữ liệu và các khái niệm liên quan 

Với hai mục đích chính của khai phá dữ liệu là: dự đoán 

(Prediction), người ta thường sử dụng các phương pháp sau cho khai 

phá dữ liệu: 

- Phân lớp (Classification) 
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- Hồi quy (Regression) 

- Trực quan hóa (Visualiztion) 

- Phân cụm (Clustering) 

- Tổng hợp (Summarization) 

- Tổng hợp ràng buộc (Dependency modeling) 

- Biểu diễn mô hình (Model Evaluation) 

- Phân tích sự phát triển và độ lệch (Evolution and deviation 

analyst) 

- Luật kết hợp (Associantion rules) 

- Phương pháp tìm kiếm (Search Method) 

1.2.3. Các lĩnh vực ứng dụng trong thực tiễn 

- Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. 

- Phân lớp văn bản, tóm tắt văn bản, phân lớp các trang web và 

phân cụm ảnh màu. 

- Chuẩn đoán triệu chứng, phương pháp trong điều trị y học. 

- Tìm kiếm, đối sánh các hệ Gene và thông tin di truyền trong sinh 

học. 

- Phân tích tình hình tài chính, thị trường, dự báo giá cổ phiếu 

trong tài chính, thị trường và chứng khoán. 

- Bảo hiểm…. 

1.2.4. Các hướng tiếp cận cơ bản và kỹ thuật áp dụng trong khai phá 

dữ liệu 

Các kỹ thuật khai phá dữ liệu thường được chia làm 2 nhóm chính: 

- Kỹ thuật khai phá dữ liệu mô tả: Có nhiệm vụ mô tả về các tính 

chất hoặc các đặc tính chung của dữ liệu trong CSDL hiện có. Các kỹ 

thuật này gồm có: Phân cụm (Clustering), tổng hợp (Summarization), 

trực quan hóa (Visualiztion), phân tích sự phát triển và độ lệch 

(Evolution and deviation analyst), luật kết hợp (Association rules). 
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- Kỹ thuật khai phá dữ liệu dự đoán: Có nhiệm vụ đưa ra các dự 

đoán vào các suy diễn trên dữ liệu hiện thời. Các kỹ thuật này gồm có: 

Phân lớp (Classification), hồi quy (Regression)… 

Sau đây em xin được giới thiệu 3 phương pháp thông dụng nhất 

là: Phân lớp dữ liệu, phân cụm dữ liệu và khai phá luật kết hợp. 

- Phân lớp dữ liệu: Mục tiêu của phương pháp phân lớp dữ liệu 

là dự đoán nhãn lớp cho các mẫu dữ liệu. Quá trình phân lớp dữ liệu 

thường gồm 2 bước: Xây dựng mô hình và sử dụng mô hình để phân 

lớp dữ liệu. 

- Khai phá dữ liệu kết hợp:  Mục tiêu của phương pháp này là 

phát hiện đưa ra các mối liên hệ giữa các giá trị dữ liệu trong CSDL. 

Mẫu đầu ra của giải thuật khai phá dữ liệu là tập luật kết hợp tìm được. 

 

Chương 2 – PHÂN CỤM DỮ LIỆU VÀ CÁCH TIẾP CẬN 

2.1. Khái niệm chung 

Khai phá dữ liệu (Data Mining) là quá trình trích xuất các thông 

tin có giá trị tiềm ẩn bên trong tập dữ liệu lớn được lưu trữ trong các cơ 

sở dữ liệu, kho dữ liệu. Người ta định nghĩa: “Phân cụm dữ liệu là một 

kỹ thuật trong Data Mining, nhằm tìm kiếm, phát hiện các cụm, các 

mẫu dữ liệu tự nhiên tiềm ẩn, quan trọng trong tập dữ liệu lớn, từ đó 

cung cấp thông tin, tri thức hữu ích cho việc ra quyết định”. 

Như vậy phân cụm dữ liệu là quá trình chia một dữ liệu ban đầu 

thành các cụm dữ liệu sao cho các phần tử trong một cụm “tương tự” 

(Similar) với nhau và các phần tử trong các cụm khác nhau sẽ “phi 

tương tự” (Dissimilar) với nhau. Số các cụm dữ liệu được phân ở đây 

có thể được xác định trước theo kinh nghiệm hoặc có thể được tự động 

xác định. 

2.2. Các kiểu dữ liệu và độ đo tương tự 

2.2.1. Các kiểu dữ liệu 



8 

 

 Cho một cơ sở dữ liệu D chứa n đối tượng trong không gian k 

chiều trong đó x, y, z là các đối tượng thuộc D: X=(x1, x2,….,xk); y=(y1, 

y2,…yk); z=(z1,z2,…zk), trong đó xi, yi, zi với 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅ là các đặc trưng 

hoặc các thuộc tính tương ứng của các đối tượng x, y, z. 

a) Phân loại theo kích thước miền 

-  Thuộc tính liên tục (Continuous Attribute): Nếu miền giá trị 

của nó là vô hạn không đếm được. 

-  Thuộc tính rời rạc (Discrette Attribute): Nếu miền giá trị của 

nó là tập hữu hạn, đếm được. 

- Lớp các thuộc tính nhị phân: Là trường hợp đặc biệt của thuộc 

tính rời rạc mà miền giá trị của nó chỉ có hai phần tử được diễn tả như: 

Yes/No hoặc True/False…. 

b) Phân loại dựa theo hệ đo 

Giả sử rằng chúng ta có hai đối tượng x, y và các thuộc tính xi, yi 

tương ứng với thuộc tính thứ i của chúng. Chúng ta có các lớp kiểu dữ 

liệu như sau: 

-  Thuộc tính định danh (Nominal Scale): Đây là dạng thuộc tính 

khái quát hóa của thuộc tính nhị phân, trong đó miền giá trị là rời rạc 

không phân biệt thứ tự và có nhiều hơn hai phần tử, nghĩa là nếu x và y 

là hai đối tượng thuộc tính thì chỉ có thể xác định là x # y hoặc x > y 

hoặc x < y. 

-  Thuộc tính khoảng (Interval Scale): Với thuộc tính khoảng, 

chúng ta có thể xác định một thuộc tính là đứng trước hoặc đứng sau 

thuộc tính khác với một khoảng là bao nhiêu. Nếu xi > yi thì ta nói x 

cách y một khoảng xi –yi tương ứng với thuộc tính thứ i. 

-  Thuộc tính tỉ lệ (Ratio Scale): Là thuộc tính khoảng nhưng 

được xác định một cách tương đối so với điểm mốc, thí dụ như thuộc 

tính chiều cao hoặc cân nặng lấy điểm 0 làm mốc. 

Trong các thuộc tính dữ liệu trình bày ở trên, thuộc tính định 

danh và thuộc tính có thứ tự gọi chung là thuộc tính hạng mục 
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(Categorical), thuộc tính khoảng và thuộc tính tỉ lệ được gọi là thuộc 

tính số (Numeric). 

2.2.2. Độ đo tương tự và phi tương tự 

Để phân cụm, người ta phải đi tìm cách thích hợp để xác định 

“khoảng cách” giữa các đối tượng, hay là phép đo tương tự dữ liệu. 

Đây là các hàm để đo sự giống nhau giữa các cặp đối tượng dữ liệu, 

thông thường các hàm này hoặc là để tính độ tương tự (Similar) hoặc là 

tính độ phi tương tự (Dissimilar) giữa các đối tượng dữ liệu. 

Tất cả các độ đo dưới đây được xác định trong không gian 

metric. Một không gian metric là một tập trong đó có xác định các 

“khoảng cách” giữa từng cặp phần tử, với những tính chất thông thường 

của khoảng cách hình học. Nghĩa là, một tập X (các phần tử của nó có 

thể là đối tượng bất kỳ) các đối tượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu D như 

đã đề cập ở trên được gọi là một không gian metric nếu: 

-  Với mỗi cặp phần tử x, y thuộc X đều có giả định, theo một 

quy tắc nào đó, một số thực δ(x,y), được gọi là khoảng cách giữa x        

và y. 

-  Quy tắc nói trên thỏa mãn hệ tính chất sau: (i) δ(x,y) > 0 nếu x 

≠ y; (ii) δ(x,y) = 0 nếu x = y; (iii) δ(x,y) = δ(y,x) với mọi x, y; (iv) 

δ(x,y) ≤  δ(x,z) + δ(z,y). 

Hàm δ(x,y) được gọi là một metric của không gian. Các phần tử 

của X được gọi là các điểm của không gian này. 

- Thuộc tính khoảng: 

Sau khi chuẩn hóa, độ đo phi tương tự của hai đối tượng dữ liệu 

x, y được xác định bằng các matric khoảng cách như sau: 

+ Khoảng cách Minskowski: 𝑑(𝑥, 𝑦) = (∑ |𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑦𝑖|)

1/𝑞 trong 

đó q là số tự nhiên. 

+ Khoảng cách Euclide: 𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2𝑛

𝑖=1  đây là 

trường hợp đặc biệt của khoảng cách Minskowski trong trường hợp 

q=2. 
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+ Khoảng cách Mahattan: 𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1  đây là 

trường hợp đặc biệt của khoảng cách Minskowski trong trường hợp 

q=1. 

+ Khoảng cách cực đại: 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1
𝑛 |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 | đây là trường 

hợp đặc biệt của khoảng cách Minskowski trong trường hợp q → ∞. 

 - Thuộc tính nhị phân: 

+ α là tổng số các thuộc tính có giá trị là 1 trong x,y. 

 + β là tổng số các thuộc tính có giá trị là 1 trong x và 0 trong y. 

 + γ là tổng số các thuộc tính có giá trị là 0 trong x và 1 trong y. 

 + δ là tổng số các thuộc tính có giá trị là 0 trong x và y. 

 + τ = α + β + γ + δ. 

 Các phép đo độ tương đồng đối với dữ liệu thuộc tính nhị phân 

được định nghĩa như sau: 

 Hệ số đối sánh đơn giản: 𝑑(𝑥, 𝑦) =
𝛼+𝛿

𝜏
 ở đây cả hai đối tượng x 

và y có vai trò như nhau, nghĩa là chúng đối xứng và có cùng trọng số. 

 Hệ số Jacard: 𝑑(𝑥, 𝑦) =
𝛼

𝛼+𝛽+𝛾
 (bỏ qua số các đối sánh giữa 0-0). 

Công thức tính này được sử dụng trong trường hợp mà trọng số của các 

thuộc tính có giá trị 1 của đối tượng dữ liệu có cao hơn nhiều so với các 

thuộc tính có giá trị 0, như vậy các thuộc tính nhị phân ở đây là không 

đối xứng. 

- Thuộc tính định danh: 

Giả sử i là thuộc tính thứ tự có Mi giá trị (Mi kích thước miền giá 

trị): Các trạng thái Mi được sắp xếp thứ tự như sau: [1…Mi], chúng ta 

có thể mỗi giá trị của thuộc tính bằng giá trị cùng loại ri với ri  

{1…Mi}. 
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Mỗi thuộc tính có thứ tự có các miền giá trị khác nhau, vì vậy 

chúng ta chuyển đổi chúng về cùng miền giá trị [0, 1] bằng cách thực 

hiện phép biến đổi sau cho mỗi thuộc tính: 𝑍𝑖
(𝑖)
=

𝑟𝑖
(𝑖)
−1

𝑀𝑖−1
 

Sử dụng công thức tính độ phi tương tự của các thuộc tính 

khoảng đối với các giá trị Z
(i)

i, đây cũng chính là độ phi tương tự của 

thuộc tính có thứ tự. 

- Thuộc tính tỉ lệ: 

Có nhiều cách khác nhau để tính độ tương tự giữa các thuộc tính 

tỉ lệ. Một trong những số đó là sử dụng công thức tính logarit cho mỗi 

thuộc tính. Hoặc loại bỏ đơn vị đo của các thuộc tính dữ liệu bằng cách 

chuẩn hóa chúng, hoặc gán trọng số cho mỗi thuộc tính giá trị trung 

bình độ lệch chuẩn. Với mọi thuộc tính dữ liệu đã được gán trọng số 

tương ứng wi (1≤ i ≤ k), độ tương đồng dữ liệu đã được xác định như 

sau: 𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑ 𝑤𝑖(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2𝑛

𝑖=1  

2.3. Các kỹ thuật tiếp cận trong phân cụm dữ liệu bằng phương 

pháp phân hoạch 

Phương pháp này nhằm phân một tập dữ liệu có n phần tử cho 

trước thành k nhóm dữ liệu sao cho: Mỗi phần tử dữ liệu chỉ thuộc về 

một nhóm dữ liệu và mỗi nhóm dữ liệu có tối thiểu ít nhất một phần tử 

dữ liệu. Các thuật toán phân hoạch dữ liệu có độ phức tạp rất lớn khi 

xác định nghiệm tối ưu toàn cục cho vấn đề PCDL, do nó phải tìm kiếm 

tất cả các cách phân hoạch có thể được. Chính vì vậy, trên thực tế 

người ta thường đi tìm giải pháp tối ưu cục bộ cho vấn đề này bằng 

cách sử dụng một hàm tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của các cụm 

cũng như để hướng dẫn cho quá trình tìm kiếm phân hoạch dữ liệu. Với 

chiến lược này, thông thường người ta bắt đầu khởi tạo một phân hoạch 

ban đầu cho tập dữ liệu theo phép ngẫu nhiên hoặc theo heuristic và 

liên tục tinh chỉnh nó cho đến khi thu được một phân hoạch mong 

muốn, thỏa mãn ràng buộc cho trước. Các thuật toán phân cụm phân 

hoạch cố gắng cải tiến tiêu chuẫn phân cụm, bằng cách tính các giá trị 
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đo độ tương tự giữa các đối tượng dữ liệu và sắp xếp các dữ liệu này, 

sau đó thuật toán lựa chọn một giá trị trong dãy sắp xếp sao cho hàm 

tiêu chuẫn đạt giá trị tối thiểu. Như vậy, ý tưởng chính của thuật toán 

phân cụm phân hoạch tối ưu cục bộ là sử dụng chiến lược ăn tham 

(Greedy) để tìm kiếm nghiệm. Một số thuật toán phân cụm phân hoạch 

điển hình như K-MEANS, PAM, CLARA, CLARANS,…. 

2.3.1. Thuật toán K-MEANS 

 Thuật toán phân cụm K-Means do MacQueen đề xuất trong lĩnh 

vực thống kê năm 1967, mục đích của thuật  toán K-Means là sinh ra k 

cụm dữ liệu {C1, C2,…, Ck} từ một tập dữ liệu ban đầu gồm n đối tượng 

trong không gian d chiều Xi  = (xi1,xi2,…,xid) (i = 1,n), sao cho hàm tiêu 

chuẩn: 𝐸 = ∑ ∑ 𝐷2(𝑥 − 𝑚𝑖𝑥∈𝑐𝑖
𝑘
𝑖=1 ) đạt giá trị tối thiểu. Trong đó: mi là 

trọng tâm của cụm Ci, D là khoảng cách giữa hai đối tượng. 

 Trọng tâm của một cụm là một vector, trong đó giá trị của mỗi 

phần tử của nó là trung bình cộng các thành phần tương ứng của các đối 

tượng vector dữ liệu trong cụm đang xét. Tham số đầu vào của thuật 

toán là số cụm k, tập CSDL gồm n phần tử và tham số đầu ra của thuật 

toán là các trọng tâm của các cụm dữ liệu. Độ đo khoảng cách D giữa 

các đối tượng dữ liệu thường được sử dụng là khoảng cách Euclide, bởi 

vì đây là mô hình khoảng cách dễ để lấy đạo hàm và xác định các cực 

trị tối thiểu. Hàm tiêu chuẩn và độ đo khoảng cách có thể được xác định 

cụ thể hơn tùy vào ứng dụng hoặc các quan điểm của người dùng. 

2.3.2. Thuật toán PAM 

 Thuật toán PAM (Patitioning Around Medoids) được Kaufman 

và Rousseeuw đề xuất 1987, là thuật toán mở rộng của thuật toán K-

Means, nhằm có khả năng xử lý hiệu quả đối với dữ liệu nhiễu hoặc các 

phần tử ngoại lai. Thay vì sử dụng các trọng tâm như K-Means, PAM 

sử dụng các đối tượng medoid để biểu diễn các cụm dữ liệu, một đối 

tượng medoid là đối tượng đặt tại vị trí trung tâm nhất bên trong của 

mỗi cụm. Vì vậy, các đối tượng medoid ít bị ảnh hưởng của các đối 

tượng ở rất xa trung tâm, trong khi đó các trọng tâm của thuật toán K-
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Means lại rất bị tác động bởi các điểm xa trung tâm này. Ban đầu, PAM 

khởi tạo k đối tượng medoid và phân phối các đối tượng còn lại vào các 

cụm với các đối tượng medoid đại diện tương ứng sao cho chúng tương 

tự với đối tượng medoid trong cụm nhất. 

2.3.3. Thuật toán CLARA 

CLARA (Clustering LARge Application) được Kaufiman và 

Rousseeuw đề xuất năm 1990, thuật toán nhằm khắc phục nhược điểm 

của thuật toán PAM trong trường hợp giá trị của k và n lớn. CLARA 

tiến hành trích mẫu cho tập dữ liệu có n phần tử và áp dụng thuật toán 

PAM cho mẫu này và tìm ra các đối tượng medoid của mẫu này. Người 

ta thấy rằng, nếu mẫu dữ liệu được trích một cách ngẫu nhiên, thì các 

medoid của nó xấp xỉ tốt hơn, CLARA đưa ra nhiều cách lấy mẫu rồi 

thực hiện phân cụm cho mỗi trường hợp này và tiến hành chọn kết quả 

phân cụm tốt nhất khi thực hiện phân cụm trên các mẫu này. Để cho 

chính xác, chất lượng của các cụm được đánh giá thông qua độ phi 

tương tự trung bình của toàn bộ các đối tượng dữ liệu trong tập đối 

tượng ban đầu. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, 5 mẫu dữ liệu có kích 

thước 40+2k cho các kết quả tốt. 

2.3.4 Thuật toán CLARANS 

Thuật toán CLARANS (A Clustering Algorithm based on 

RANdomized Search) được Ng & Han đề xuất năm 1994, nhằm để cải 

tiến chất lượng cũng như mở rộng áp dụng cho tập dữ liệu lớn. 

CLARANS là thuật toán PCDL kết hợp thuật toán PAM với chiến lược 

tìm kiếm kinh nghiệm mới. Ý tưởng cơ bản của CLARANS là không 

xem xét tất cả các khả năng có thể thay thế các đối tượng medoid bởi 

một đối tượng khác, nó ngay lập tức thay thế các đối tượng medoid này 

nếu việc thay thế có tác động tốt đến chất lượng phân cụm chứ không 

cần xác định cách thay thế tối ưu nhất. Một phân hoạch cụm phát hiện 

được sau khi thay thế đối tượng trung tâm được gọi là một láng giềng 

của phân hoạch cụm trước đó. Số các láng giềng được hạn chế bởi tham 
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số do người dùng đưa vào là Maxneighbor, quá trình lựa chọn các láng 

giềng này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tham số Numlocal cho phép người 

dùng xác định số vòng lặp tối ưu cục bộ được tìm kiếm. Không phải tất 

cả các láng giềng được duyệt mà chỉ có Maxneighbor số láng giềng 

được duyệt. 

2.4. Các ứng dụng phân cụm dữ liệu 

Phân cụm dữ liệu có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau: 

 - Thương mại: Giúp các doanh nhân khám phá ra các nhóm 

khách hàng quan trọng để đưa ra các mục tiêu tiếp thị. 

 - Sinh học: Xác định các loài sinh vật, phân loại các Gen với 

chức năng tương đồng và thu được cấu trúc trong các mẫu. 

 - Lập quy hoạch đô thị: Nhận dạng các nhóm nhà theo kiểu và vị 

trí địa lý, nhằm cung cấp thông tin cho quy hoạch đô thị. 

 - Thư viện: Phân loại các cụm sách có nội dung và ý nghĩa tương 

đồng nhau để cung cấp cho độc giả. 

 - Bảo hiểm: Nhận dạng nhóm tham gia bảo hiểm có chi phí bồi 

thường cao, nhận dạng gian lận thương mại. 

 - Nghiên cứu đất đai: Phân cụm để theo dõi các tâm động đất 

nhằm cung cấp thông tin cho nhận dạng các vùng nguy hiểm. 

 - World Wide Web: Có thể khám phá các nhóm tài liệu quan 

trọng, có nhiều ý nghĩa trong môi trường web. Các lớp tài liệu này trợ 

giúp cho việc khai phá dữ liệu từ dữ liệu. 

 

Chương 3 - ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN K-MEANS TRONG 

VIỆC TÌM KIẾM THÔNG TIN CÂY THUỐC NAM 
 

3.1. Tổng quan về cây thuốc nam 

 Cây thuốc dân gian từ lâu đã được nhiều người quan tâm đến, 

đây là nguồn tài nguyên thực vật có giá trị thiết thực cho các cộng đồng 

địa phương trong việc phòng chữa bệnh ngoài ra nó còn có giá trị bảo 
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tồn nguồn gen, cung cấp cho lĩnh vực dược học… Việt Nam là nước có 

nguồn tài nguyên thực vật giàu có bặc nhất Đông Nam Á, là nơi tập 

trung nhiều cây thuốc quý hiếm, với hơn 54 dân tộc sinh sống và họ có 

truyền thống lâu đời trong việc sử dụng nguồn tài nguyên thực vật trong 

đó có tài nguyên cây thuốc. 

 Việt Nam có nguồn tài nguyên thực vật phong phú và đa dạng 

theo thống kê cho thấy có đến 12000 loài thực vật bậc cao, các loài cây 

sống trong các điều kiện sinh thái khác nhau, hình thành các kiểu thảm 

thực vật khác nhau. Nhiều loài có giá trị làm thuốc và nhiều loài hiện 

nay là nguyên liệu chính để sản xuất các loại thuốc có giá trị như: Tam 

thất, địa liền, kim tiền thảo… 

 Nước ta là một nước nhiệt đới có nhiều rừng, tập trung nhiều 

thành phần dân tộc sinh sống, có nhiều nền văn hóa đặc sắc khác nhau, 

kiến thức bản địa trong việc sử dụng các cây làm thuốc cũng rất đa 

dạng và phong phú, mỗi dân tộc có các cây thuốc và bài thuốc khác 

biệt, cách pha chế và sử dụng khác nhau. Đối với các cộng đồng dân 

tộc thiểu số sống ở Việt Nam họ có những bài thuốc kinh nghiệm rất 

hay, đơn giản nhưng hiệu quả chữa bệnh lại rất cao. Nhưng việc tiếp 

cận với những bài thuốc này của người dân còn hạn chế qua luận văn 

này chúng tôi mong muốn giúp cho người dân có thể dễ dàng tiếp cận 

với các loại cây thuốc nam gần gũi dễ tìm thấy ở nơi mình sinh sống 

dùng để làm thuốc chữa bệnh mà không cần phải có kiến thức chuyên 

môn về cây thuốc nam. 

3.2. Thuật toán K-MEANS trong phân cụm thuốc nam 

 Bước 1: Chọn ngẫu nhiên K tâm (centroid) cho K cụm (cluster). 

Mỗi cụm được đại diện bằng các tâm của cụm. 

 Bước 2: Tính khoảng cách giữa các đối tượng (objects) đến K 

tâm (thường dùng khoảng cách Euclidean) 

 Bước 3: Nhóm các đối tượng vào nhóm gần nhất. 

 Bước 4: Xác định lại tâm mới cho các nhóm. 
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 Bước 5: Thực hiện lại bước 2 cho đến khi không có sự thay đổi 

nhóm nào của các đối tượng. 

 

Hình 3.1: Sơ đồ thuật toán phân nhóm K-Means 

3.3. Mô tả bài toán 

 Cuộc sống con người ngày càng bận rộn lo cho cuộc sống mưu 

sinh vì vậy quỹ thời thời để con người nghỉ ngơi hưởng thụ không 

nhiều kể cả thời gian lo cho gia đình hay là thời gian để ăn một bửa ăn 

đàng hoàng cũng không có, chính vì sức ép của cuộc sống và hiện tại 

môi trường ngày càng ô nhiễm khói bụi, chất thải…. và cả thức ăn, 

nước uống ngày càng bị nhiễm hóa chất do sự chủ quan hay khách quan 

của con người. Chính vì vậy mà sức khỏe của con người ngày càng bị 

đe dọa, hiểm họa bệnh tật luôn rình rập mỗi chúng ta. Khi con người bị 

bệnh sẽ tìm đến thuốc để trị bệnh, thuốc tây có công dụng trị bệnh 

nhưng theo cấu trúc của thuốc tây không tương thích với cấu trúc cơ thể 

người nên dùng lâu dài sẽ gây ra tác dụng phụ cho cơ thể con người 

như loãng xương, khô các khớp… Nhưng một điều may mắn là chúng 

ta đang sống ở Việt Nam ngoài thuốc tây chúng ta còn có thể lựa chọn 

phương án khác an toàn hơn cho cơ thể là thuốc nam, thuốc nam là sử 
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dụng dược tính có sẵn trong các cây thực vật, theo đánh giá của các nhà 

khoa học thì việc sử dụng thuốc nam không vệ sinh, vì có lẫn nhiều tạp 

chất nhưng theo kinh nghiệm từ xưa đến nay thì khuyết điểm đó không 

gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người mà ngược lại cấu trúc 

của thuốc nam lại phù hợp với cấu trúc của con người nên sử dụng ít bị 

tác dụng phụ. Việt Nam có hệ thực vật đa dạng và phong phú, trong đó 

thực vật có dược tính để dùng làm thuốc có số lượng rất lớn và giá 

thành của thuốc nam cũng rất rẻ, hoặc ta có thể tự thu hái các loại thực 

vật đó có trong môi trường tự nhiên xung quanh chúng ta về làm thuốc 

nếu như chúng ta biết được tác dụng của nó, nhưng thông tin về công 

dụng của các cây thuốc nam chưa phổ biến, chỉ giới hạn ở một số người 

có am hiểu, nghiên cứu về thuốc nam điều này gây hạn chế cho con 

người trong việc điều trị bệnh, để con người có thể tự trị bệnh hay biết 

được công dụng của các loại cây thuốc một cách dễ dàng cho dù không 

có kiến thức chuyên môn về đông y, chúng tôi mạnh dạng thực hiện 

luận văn “ứng dụng phương pháp gom cụm trong việc tìm kiếm thông 

tin cây thuốc nam” nhằm mục đích giúp người dân dễ dàng tra cứu tìm 

kiếm thông tin cây thuốc xung quanh mình để phục vụ cho mục đích trị 

bệnh. 

 Phân cụm tìm kiếm thông tin cây thuốc nam cụ thể là gom các 

loại cây thuốc có cùng công dụng trị bệnh lại chung nhóm, để dễ dàng 

lựa chọn cây thuốc nào mà người bệnh dễ tìm nhất phục vụ cho việc trị 

bệnh. Ví dụ bệnh nhân bị bệnh chống mặt và biết cây Bồ chính sâm có 

tác dụng trị được bệnh này, nhưng hiện tại bệnh nhân không tìm được 

cây thuốc này, thông qua gom cụm chúng tôi liệt kê được tất cả các cây 

thuốc có cùng công dụng với Bồ chính sâm và người bệnh có thể lựa 

chọn một trong những cây thuốc đó mà người bệnh dễ tìm thấy nhất. 

Ngược lại chúng tôi cũng áp dụng gom cụm theo nhóm bệnh mà có 

cùng cây thuộc trị, các loại bệnh này được gom chung một cụm và sau 

đó đi tìm kiếm cây thuốc trị một bệnh trong nhóm bệnh đó, nếu cây 
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thuốc đó trị được bệnh này thì cũng trị được các bệnh trong nhóm đó. 

Ví dụ bệnh nhân biết cây Ngò om trị được bệnh cảm cúm, nhưng muốn 

biết cây Ngò om còn trị được bệnh nào nữa không? vì vậy việc gom 

cụm bệnh ta biết được các bệnh khác mà cây Ngò om trị được. 

 Phương pháp chúng tôi thực hiện là áp dụng thuật toán gom cụm 

K-Means để thực hiện việc gom cụm sau đó tìm kiếm. Việc gom cụm 

dựa trên tiêu chí: Nếu gom cụm theo cây thuốc thì dựa vào công dụng 

làm tiêu chí và nếu gom cụm theo công dụng thì dựa vào cây thuốc làm 

tiêu chí. Việc tìm kiếm theo ý tưởng sau: Nếu chúng ta bị bệnh thì ta 

nhập tên bệnh vào và thực hiện tìm kiếm, chương trình sẽ xuất hiện tất 

cả các cây thuốc có công dụng trị loại bệnh đó ra để ta dễ dàng lựa 

chọn, còn nếu ta muốn biết một cây thuốc nào đó có thể trị được bệnh 

gì, ta nhập tên cây thuốc vào và tìm kiếm thì tất các các loại bệnh mà 

cây thuốc đó trị được sẽ được liệt kê ra. 

3.4. Các bước thực hiện 

3.4.1. Thu thập dữ liệu 

 Tiến hành thu thập dữ liệu, thông tin các cây thuốc nam từ các 

nguồn: Các cây thuốc nam bản địa tỉnh Vĩnh Long - chủ biên GS.TS 

Nguyễn Thị Lang, Ebook đông y dược 2.0 – biên soạn Lê Toàn Sáng, 

những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – tác giả GS.TS Đỗ Tất Lợi. 

3.4.2. Chuyển dữ liệu sang ma trận quan hệ 

Từ dữ liệu thô bên trên để có được dữ liệu đầu vào cho quá trình 

gom cụm, phải tiến hành bước tiếp theo là chuyển dữ liệu thô ban đầu 

thành dữ liệu ma trận quan hệ. 

 Từ dữ liệu thô ban đầu sẽ viết chương trình cắt tất cả tên cây 

thuốc nam và sắp xếp vào một hàng dọc, sau đó cắt tên tất cả các bệnh 

và sắp xếp vào một hàng ngang, tiếp theo kiểm tra xem cây thuốc nào 

trị được bệnh nào thì cho giá trị tại ô giao nhau là 1, còn tại vị trí giao 

giữa cây thuốc và bệnh mà cây thuốc đó không trị được thì mang giá trị 

là 0. 
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Sau khi tạo được ma trận quan hệ, ta tiến hành ứng dụng thuật toán 

kmeans vào trong ma trận quan hệ bằng cách chọn ra k nhóm ngẫu 

nhiên (chọn k nhóm bằng cách tiến hành thí nghiệm một số lần nhất 

định với giá trị khởi tạo khác nhau và chọn kết quả của lần chạy tối ưu 

nhất), nếu gom nhóm theo cây thuốc thì dựa vào đặc trưng dựa theo 

bệnh, và nếu gom nhóm theo bệnh thì dựa vào đặc trưng cây thuốc. Vậy 

ta có được k cụm, sau đó ta đi tính khoảng cách giữa các đối tượng còn 

lại với các cụm bằng công thức Euclid, xác định đối tượng cho các 

cụm, tính lại trọng tâm cho k cụm, và làm lại bước tính khoảng cách, 

xác định lại đối tượng cho cụm, tính lại trọng tâm cụm cho đến khi nào 

số phần tử trong cụm không còn thay đổi nữa thì dừng. 

3.5. Sơ đồ tổng thể quá trình gom cụm 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Kết quả thực nghiệm 

3.6.1.  Giao diện chương trình 

Dữ liệu 

Dữ liệu 

Thuật 
Kết quả 
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- Trường ThuocNam dùng để truy xuất tên cây thuốc trong thư 

mục data, trong tập tin ThuocNam.txt. 

- Trường LoaiBenh dùng để truy xuất tên các loại bệnh trong 

thư mục data, trong tập tin Benh.txt. 

- Trường Du lieu dùng để truy xuất đến tập tin dữ liệu 

Thuocnamdulieu1.csv nằm trong thư mục Data. 

- Trường Test ThuocNam dùng để nhập tên cây thuốc nam ta 

cần tìm. 

- Trường Test LoaiBenh dùng để nhập loại bệnh ta cần tìm 

kiếm. 

  - Trường SoCum dùng để nhập số cụm ta cần phân. 

3.6.2. Các loại gom cụm và tìm kiếm 

3.6.2.1. Nhập cây thuốc tìm bệnh 
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Thực hiện: Ta nhập tên cây thuốc vào trường Test ThuocNam, nhấp 

vào nút ChuaBenh(ThuocNam), các bệnh mà cây thuốc đó trị được sẽ 

hiển thị khung bên dưới. 

3.5.2.2. Gom cụm cây thuốc nam 

 

Thực hiện: Nhập tên cây thuốc nam vào trường Test ThuocNam, nhấp 

vào nút PhanCum(ThuocNam), các cây thuốc nam chung cụm với cây 

thuốc ta tìm kiếm sẽ hiển thị trong khung bên dưới. 

 3.5.2.3. Nhập tên bệnh tìm kiếm cây thuốc nam 
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Thực hiện: Nhập tên bệnh vào trường Test LoaiBenh, nhấp vào nút 

ThuocNam(LoaiBenh), các cây thuốc nam có chức năng trị loại bệnh 

đó sẽ hiển thị trong khung bên dưới. 

3.5.2.4. Gom cụm bệnh 

 

 Thực hiện: Nhấp tên bệnh vào trường Test ThuocNam, Nhấp 

vào nút PhanCum(LoaiBenh), các loại bệnh chung nhóm với bệnh ta 

tìm kiếm sẽ hiển thị trong khung bên dưới. 

Giải thích thực nghiệm: 

-  Nếu ta biết tên một cây thuốc, ta nhập vào trường Test 

ThuocNam, ta có thể gom nhóm các cây thuốc theo tiêu chí dựa vào 

công dụng bằng cách bấm vào nút PhanCum(ThuocNam), thì tất cả các 
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cây thuốc có cùng công dụng với cây thuốc ta nhập vào sẽ hiển thị 

trong khung bên dưới, tiếp theo muốn biết cây thuốc đó trị được bệnh 

gì ta nhấp vào nút ChuaBenh(ThuocNam) thì khung bên dưới sẽ hiển 

thị ra các loại bệnh mà cây thuốc đó trị được, nếu ta không tìm được 

cây thuốc mà ta nhập vào ta có thể thay thế bằng những cây thuốc trong 

nhóm.  

- Cũng vậy nếu ta nhập thông tin một bệnh vào trường Test 

LoaiBenh, ta cũng có thể gom nhóm các bệnh theo tiêu chí dựa vào cây 

thuốc, bằng cách ta bấm vào nút PhanCum(LoaiBenh), thì tất cả các 

bệnh gom chung nhóm sẽ hiển thị trong khung bên dưới. Nếu như ta 

muốn biết cây thuốc nào có thể trị được bệnh ta nhập vào thì ta bấm 

vào nút ThuocNam(LoaiBenh) thông tin các cây thuốc sẽ hiển thị trong 

khung bên dưới. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Kết quả đạt được 

Luận văn đã thực hiện được các nội dung sau: 

- Tổng quan về khai phá dữ liệu. 

- Tổng quan về bài toán phân cụm phân hoạch. 

- Đưa ra thuật toán phân cụm K-means để giải quyết bài toán tìm 

kiếm thông tin cây thuốc nam. 

- Cài đặt chương trình ứng dụng thuật toán K-means để tìm kiếm 

thông tin cây thuốc nam. 

2. Hướng phát triển 

- Hiện nay do số lượng cây thuốc nam còn ít nên việc gom cụm ít 

mang lại hiệu quả trong việc tìm kiếm, tuy nhiên nếu sau này số lượng 

cây thuốc nam nhiều hơn ta áp dụng phương pháp phân cụm theo đồ thị 

dạng cây (phân cụm phân cấp) sẽ có thể tìm kiếm một cách nhanh hơn. 

- Hiện tại do giới hạn về kiến thức và thời gian chúng tôi chỉ làm 

được gom cụm cây thuốc để người bệnh lựa chọn cây thuốc trong việc 

trị bệnh của mình, mà chưa làm được việc khi người bệnh lựa chọn 

được cây thuốc phù hợp để trị bệnh, thì người bệnh làm thêm thao tác 

xem toa thuốc. 

Ví dụ : Nếu bệnh nhân chọn cây thuốc Bồ chính sâm để chữa bệnh 

chóng mặt, thì bệnh nhân bấm thêm vào nút xem toa thuốc, thì sẽ xuất 

toa thuốc ra cho người bệnh tham khảo như liều dùng bao nhiều, nấu 

thế nào, uống bao nhiêu lần trên ngày… 


