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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trải qua rất nhiều năm, phương thức tuyển sinh và đào tạo 

theo kiểu truyền thống cho thấy sự đóng góp rất lớn trong việc định 

hướng và phát triển của trường. Cùng với xu hướng phát triển của 

công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông, việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác quản lý hiện đang là một nhu cầu 

cấp thiết nhằm tiết kiệm công sức và thời gian, nâng cao chất lượng 

đào tạo của trường. Theo đó là việc áp dụng nhiều cách thức tuyển 

sinh và đào tạo mới, cũng như liên kết đào tạo với các trường đại 

học và cao đẳng trong và ngoài nước đòi hỏi công tác quản lý phải 

thường xuyên có sự thay đổi, như quản lý đào tạo, quản lý tuyển sinh, 

quản lý điểm Đặc biệt, công tác tuyển sinh đã và đang là một vấn đề cấp 

thiết đến việc tồn tại và phát triển của các trường Đại học - Cao đẳng. 

Với thực trạng trong những năm gần đây công tác tuyển sinh 

của một số trường Đại học - Cao đẳng trong cả nước điều gặp nhiều 

khó khăn đặc biệt là các trường ở tốp dưới, Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Vĩnh Long là một trong số đó. Có rất nhiều phương pháp đặt ra 

để giải quyết khó khăn trong công tác tư vấn tuyển sinh nhưng hiệu 

quả chưa cao. 

Hơn nữa với sự phát triển của xã hội như hiện nay, trong quá 

trình hoạt động, con người tạo ra nhiều dữ liệu nghiệp vụ. Các tập 

dữ liệu được tích lũy có kích thước ngày càng lớn và có thể chứa 

nhiều thông tin ẩn dạng những quy luật chưa được khám phá. Chính 

vì vậy, một nhu cầu đặt ra là tìm cách trích rút từ tập dữ liệu đó với 

các luật về phân lớp dữ liệu hay dự đoán những xu hướng dữ liệu 

tương lai. Những quy tắc nghiệp vụ thông minh được tạo ra sẽ phục 

vụ đắc lực cho các hoạt động thực tiễn, cũng như phục vụ đắc lực 

cho quá trình nghiên cứu khoa học. Công nghệ phân lớp và dự đoán 

dữ liệu ra đời để đáp ứng mong muốn đó. 
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Việc hỗ trợ tư vấn chọn ngành phù hợp với năng lực và nhu 

cầu của học sinh là rất cần thiết giúp cho các em định hướng được 

tương lai của mình. Nhận thấy được những thực trạng như trên, tôi 

quyết định chọn đề tài: "Xây dựng hệ hỗ trợ tư vấn tuyển sinh tại 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long", với mục đích áp dụng 

công nghệ thông tin, giảm tải chi phí và tiết kiệm thời gian trong 

công tác tuyển sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong đào tạo và phát triển 

của trường.  

Đề tài nghiên cứu về công cụ khai phá dữ liệu, các luật kết 

hợp và thuật toán cây quyết định trong việc khai phá dữ liệu để xây 

dựng hệ hỗ trợ tư vấn tuyển sinh. Tôi hy vọng đề tài sẽ đáp ứng được 

nhu cầu thực tế cấp thiết của trường. 

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu chung: xây dựng hệ hỗ trợ tư vấn tuyển sinh của các 

trường theo mô hình Cao đẳng Cộng đồng. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Quy trình tuyển sinh 

- Tổng quan về khai phá dữ liệu, tập dữ liệu mẫu, luật kết hợp 

và cây quyết định 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm 

+ Học sinh và Sinh viên: họ và tên, giới tính, ngày sinh, địa 

chỉ, điểm từng môn, điểm trung bình học kì, điểm trung bình năm, 

điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm tốt nghiệp Cao đẳng. 

+ Quy trình tuyển sinh và quy chế xét tuyển: hồ sơ xét tuyển, 

đợt xét tuyển, năng khiếu để xét tuyển… 

+ Kỹ thuật khai phá dữ liệu cụ thể là luật kết hợp và cây quyết 

định. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

+ Kỹ thuật phân lớp: cây quyết định và luật kết hợp. 
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+ Công cụ khai phá dữ liệu, SQL server và ngôn ngữ lập trình 

ASP.NET 

+ Công tác tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Vĩnh Long.  

4. Phuơng pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lý thuyết 

- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài. 

- Nghiên cứu thực trạng tuyển sinh tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Vĩnh Long, tìm hiểu nhu cầu thực tế của người học và nhu cầu 

việc làm ngoài xã hội. 

4.2. Nghiên cứu thực nghiệm 

- Tiến hành xây dựng các giải pháp và xây dựng ứng dụng 

đánh giá. 

- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập 

của Sinh viên từ đó so sánh và dự đoán kết quả học tập của từng 

ngành, xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng, triển khai xây 

dựng chương trình ứng dụng, kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá kết 

quả. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

- Tìm hiểu luật kết hợp và cây quyết định trong khai phá dữ 

liệu. 

- Đề tài xây dưng ra một hệ thống tư vấn hỗ trợ tư vấn tuyển 

sinh của trường. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Thu thập và thiết kế được kho cơ sở dữ liệu phục vụ quá 

trình tư vấn tuyển sinh. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả trong tuyển sinh cũng như sự 

phát triển trong việc dạy và học của trường. 
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6. Bố cục luận văn 

Chương 1: Tổng quan về  khai phá dữ liệu và phát hiện 

tri thức. 

Chương này đề cập đến các giai đoạn của quy trình phát hiện 

tri thức, các vấn đề chính của khai phá dữ liệu, các phương pháp, 

các nhiệm vụ trong khai phá dữ liệu 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về luật kết hợp và cây quyết 

định. 

Chương này trình bày một số vấn đề chính của khai phá luật 

kết hợp: lý thuyết luật kết hợp, bài toán khai phá và phát hiện luật 

kết hợp, các phương pháp phát hiện luật kết hợp, một số thuật toán 

điển hình giải quyết vấn đề, phân tích độ phức tạp của bài toán. 

Chương 3: Xây dựng hệ hỗ trợ tư vấn tuyển sinh. 

Nội dung của chương là áp dụng kỹ thuật khai phá luật kết 

hợp và cây quyết định vào trong đào tạo của trường Cao đẳng Cộng 

đồng Vĩnh Long. Ứng dụng này nhằm đưa ra dự báo hỗ trợ cho công 

tác tuyển sinh và đào tạo của trường. 

Chương 4: Triển khai hệ thống và đánh giá kết quả. 

Nội dung chương 4 tập trung phân tích yêu cầu của hệ thống, 

xác định các chức năng chính, xây dựng sơ đồ các hoạt động 

chính của ứng dụng, tiến hành cài đặt ứng dụng, thực nghiệm và 

đánh giá kết quả. 
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CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

VÀ PHÁT HIỆN TRI THỨC 
 

1.1.  Khai phá dữ liệu 

KPDL thu hút sự chú ý của nền công nghiệp thông tin và xã hội 

trong những năm gần đây. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, 

dữ liệu lưu trữ mỗi ngày trở thành một cơ sở dữ liệu rất lớn. Dựa vào 

khối lượng dữ liệu này, ta dùng những kỹ thuật KPDL để chuyển dữ 

liệu đó thành những thông tin có ích hoặc rút ra những tri thức mới 

từ dữ liệu thu thập được[9]. Quá trình này kết xuất ra các tri thức 

tiềm ẩn từ dữ liệu giúp cho việc dự báo trong kinh doanh, các hoạt 

động sản xuất, ... Khai phá dữ liệu làm giảm chi phí về thời gian so 

với phương pháp truyền thống trước kia (ví dụ như phương pháp 

thống kê). 

1.2.  Một số định nghĩa mang tính mô tả về khai phá dữ liệu 

1.3. Các bước trong quá trình phát hiện tri thức 

1.4. Mô hình khai phá dữ liệu 

1.5. Các phương pháp khai phá dữ liệu 

Quá trình khai phá dữ liệu là quá trình phát hiện mẫu, trong 

đó, giải thuật khai phá dữ liệu tìm kiếm các mẫu đáng quan tâm theo 

dạng xác định như các luật, cây phân lớp, hồi quy, gom nhóm,... 

1.5.1. Các thành phần của giải thuật khai phá dữ liệu 

Giải thuật khai phá dữ liệu bao gồm 3 thành phần chính như 

sau: biểu diễn mô hình, đánh giá mô hình, tìm kiếm mô hình. 

1.5.2. Một số phương pháp khai thác dữ liệu phổ biến 

1.5.2.1. Phương pháp quy nạp (Induction). 

1.5.2.2. Cây quyết định và luật 

1.5.2.3. Phát hiện các luật kết hợp 

1.6.  Các giai đoạn của quá trình khai phá dữ liệu 

1.6.1. Tìm hiểu nghiệp vụ và dữ liệu 

1.6.2. Chuẩn bị dữ liệu 
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1.6.3. Mô hình hóa dữ liệu 

1.6.4. Hậu xử lý và đánh giá mô hình 

1.6.5. Triển khai mô hình 

Các mô hình đạt yêu cầu sẽ được xây dựng thành chương trình 

ứng dụng thực tế nhằm hỗ trợ đưa ra quyết định theo yêu cầu của 

người dùng. 

1.7.  Ứng dụng trong khai phá dữ liệu 

 Khai phá dữ liệu là một lĩnh vực liên quan tới nhiều ngành 

học khác như: Hệ CSDL, thống kê, trực quan hoá.v.v. Hơn nữa, tuỳ 

vào cách tiếp cận được sử dụng, khai phá dữ liệu còn có thể áp dụng 

một số kỹ thuật như mạng nơron, lý thuyết tập thô, tập mờ, biểu diễn 

tri thức, v.v. So với các phương pháp này, khai phá dữ liệu có một số 

ưu thế rõ rệt. 

1.8. Kết chương 1 

Chương 1 trình bày các nội dung chính như sau: 

Một số khái niệm, các bước, mô hình, các phương pháp, các 

giai đoạn và ứng dụng trong khai phá dữ liệu. 

Chương tiếp theo sẽ trình bày tổng quan về luật kết hợp và 

cây quyết định và thuật toán xây dựng cây quyết định. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LUẬT KẾT HỢP 

VÀ CÂY QUYẾT ĐỊNH 

 

2.1. Lý thuyết về luật và luật kết hợp 

2.1.1. Luật kết hợp 

Cho một tập I = {I1, I2,...,Im} là tập gồm m khoản mục 

(item), còn được gọi là các thuộc tính (attribute). Các phần tử trong I 

là phân biệt nhau. X  I được gọi là tập mục. Nếu lực lượng của X 

bằng k (tức là |X| = k) thì X được gọi là k-itemset. 

Một giao dịch (transaction) T được định nghĩa như một tập 

con (subset) của các khoản mục trong I (T I). Tương tự như khái 

niệm tập hợp, các giao dịch không được trùng lặp, nhưng có thể nới 

rộng tính chất này của tập hợp và trong các thuật toán sau này, người 

ta giả thiết rằng các khoản mục trong một giao dịch và trong tất cả 

các tập mục (itemset) khác, có thể coi chúng đã được sắp xếp theo 

thứ tự từ điển của các item. 

Gọi D là CSDL của n giao dịch và mỗi giao dịch được đánh 

nhãn với một định danh duy nhất (Unique Transasction IDentifier-

TID). Nói rằng, một giao dịch T  D hỗ trợ (support) cho một tập X 

 I nếu nó chứa tất cả các item của X, nghĩa là X  T, trong một số 

trường hợp người ta dùng ký hiệu T(X) để chỉ tập các giao dịch hỗ 

trợ cho X. Kí hiệu support(X) (hoặc sup(X), s(X)) là tỷ lệ phần trăm 

của các giao dịch hỗ trợ X trên tổng các giao dịch trong D, nghĩa là: 

                     sup(𝑋) =
|{𝑇∈𝐷|𝑋⊆𝑇}|

|𝐷|
                              (2.1) 

Tập mục phổ biến (frequent itemset): Độ hỗ trợ tối thiểu 

minsup ( 0, 1] là một giá trị cho trước bởi người sử dụng. Nếu tập 

mục X  I có sup(X)  minsup thì ta nói X là một tập phổ biến. Một 

tập phổ biến được sử dụng như một tập đáng quan tâm trong các 

thuật toán, ngược lại, những tập không phải tập phổ biến là những 
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tập không đáng quan tâm. Trong các trình bày sau này, ta sẽ sử dụng 

những cụm từ khác như “X có độ hỗ trợ tối thiểu”, hay “X không có 

độ hỗ trợ tối thiểu” cũng để nói lên rằng X thỏa mãn hay không thỏa 

mãn sup(X)  minsup. 

Một số tính chất (TC) liên quan đến các tập phổ biến: 

Định nghĩa luật kết hợp: Một luật kết hợp có dạng R: X  Y, 

trong đó X, Y là các tập mục, X, Y  I và X Y = . X gọi là tiên đề 

và Y gọi là hệ quả của luật. 

2.1.2. Luật thừa 

a. Định nghĩa:  

Xét luật r: X Y thuộc tập các luật {R} của một cơ sở tri thức. 

Luật r được gọi là luật thừa nếu với các luật còn lại thuộc tập 

R{r} nếu chúng ta có thể suy ra một luật r: X Y. 

Một định nghĩa khác: Gọi R: tập luật của cơ sở tri thức; r 

thuộc R: X Y; (X)R-{r}: tập các mệnh đề suy ra từ X bằng các luật 

thuộc R-{r}; luật r: X Y thuộc R gọi là thừa nếu Y thuộc (X)R-{r}. 

b. Thuật toán loại bỏ luật thừa: 

Ý tưởng thuật toán gồm các bước sau: 

Giải thuật chính loại bỏ luật thừa: 

Bước 1: Xét luật r trong tập luật R, kiểm tra r có thừa đối với 

tập R - {r} hay không?  

Bước 2 : Nếu thừa thì R= R {r}; lặp lại bước 1 với luật khác. 

Bước 3: Lặp lại cho đến khi không còn bỏ luật nào nữa. 

2.1.3. Một số tính chất của luật kết hợp[10] 

2.1.4. Phát biểu bài toán khai phá luật kết hợp 

Bài toán khai phá luật kết hợp: Cho tập mục I, CSDL giao tác 

D, ngưỡng hỗ trợ và tin cậy tối thiếu tương ứng là minsup và 

minconf. Tìm tất cả các luật kết hợp X => Y trên D (X,Y I) thỏa mãn 

đồng thời sup(X => Y) ≥ minsup và conf(X => Y) ≥ minconf. 
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Bài toán khai phá luật kết hợp có thể dùng nhiều thuật toán để 

khai phá nhưng nhìn chung là các bài toán này đều phải qua 2 giai 

đoạn chính sau: 

- Giai đoạn 1: Khai phá tất cả các tập phổ biến trong CSDL 

D 

Trong giai đoạn này ta đi tìm các tập mục mà có độ hỗ trợ lớn 

hơn độ hỗ trợ tối thiểu do người dùng xác định. Các tập mục thỏa 

mãn độ hỗ trợ tối thiểu là những tập mục phổ biến cần tìm. 

- Giai đoạn 2: Khai phá luật kết hợp (sinh ra các luật kết 

hợp tốt từ các tập mục phổ biến) 

+ Sử dụng tập mục phổ biến tìm được ở giai đoạn 1 để sinh ra 

các luật tin cậy (interesting rules). Ý tưởng chung là nếu gọi ABCD 

và AB là các tập mục phổ biến, thì chúng ta có thể xác định luật AB 

CD với tỷ lệ độ tin cậy: 

+ Nếu conf  ≥ độ tin cậy tối thiểu thì luật được giữ lại (để ý 

rằng luật được giữ lại  thoả mãn yếu tố độ hỗ trợ vì sup(AB  CD) 

= sup(ABCD)  minsup). 

2.1.5. Một số dạng luật trong khai phá luật kết hợp 

- Luật kết hợp nhị phân (binary association rule hoặc boolean 

association rule):  

- Luật kết hợp có thuộc tính số và thuộc tính hạng mục 

(quantitative and categorial association rule):  

- Luật kết hợp tiếp cận theo hướng tập thô (mining 

association rules base on rough set): 

- Luật kết hợp nhiều mức (multi-level association rule):  

- Luật kết hợp mờ (fuzzy association rule):  

- Luật kết hợp với thuộc tính được đánh trọng số (association 

rule with weighted items):  

- Luật kết hợp song song (parallel mining of association 

rules):  
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2.1.6. Các đặc trưng của luật kết hợp 

2.1.6.1. Không gian tìm kiếm của luật 

2.1.6.2. Độ hỗ trợ của luật 

2.2. Một số giải thuật cơ bản khai phá các tập mục phổ biến 

2.2.1. Phân loại các giải thuật 

Các giải thuật được phân loại dựa vào việc: 

a) Duyệt theo không gian tìm kiếm (BFS, DFS) 

b) Xác định giá trị hỗ trợ của tập mục (itemset) 

c) Ngoài ra, một giải thuật có thể dùng một số các tối ưu 

khác để tăng tốc thêm. 

2.2.2. Kỹ thuật BFS với thuật toán Apriori 

2.3. Cây quyết định 

2.3.1. Định nghĩa 

Cây quyết định là kết quả của quá trình huấn luyện một tập dữ 

liệu với các bản ghi đã có thuộc tính. Cây quyết định là một công 

cụ phổ biến trong KPD và phân lớp dữ liệu. 

2.3.2. Giới thiệu cây quyết định 

Cây quyết định (decision tree) là một phương pháp rất mạnh 

và phổ biến cho cả hai nhiệm vụ của khai phá dữ liệu là phân loại và 

dự báo. Mặt khác, cây quyết định còn có thể chuyển sang dạng biểu 

diễn tương đương dưới dạng tri thức là các luật If-Then. 

2.3.3. Các kiểu cây quyết định 

- Cây hồi quy (Regression tree) 

- Cây phân loại (Classification tree) 

2.3.4. Cấu trúc cây quyết định 

Cây quyết định là một cấu trúc được sử dụng để chia liên tiếp 

một tập các bản ghi lớn thành các tập con nhỏ hơn bằng cách áp 

dụng một chuỗi các luật đơn giản. Với mỗi phép chia liên tiếp, các 

tập con thu được trong tập kết quả sẽ ngày càng giống nhau.  

2.3.5. Sử dụng cây quyết định trong dự đoán lớp các dữ liệu chưa 

biết 
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2.3.6. Đánh giá cây quyết định trong lĩnh vực khai phá dữ liệu: 

- Ưu điểm 

- Khuyết điểm 

2.3.7. Các thuật toán của cây quyết định: 

+   ID3 (Decision tree) 

+  C4.5 

+   Cart (Classification and Regression Trees) 

+   SLIQ (Supervised Learning In Quest) 

+ Sprint (Scalable PaRallelization INduction of decision 

Trees) 

2.3.8. Đánh giá hiệu quả phân lớp 

Mô hình phân lớp sau khi được tạo ra cần phải được đánh giá 

hiệu quả của mô hình đó.  

Qui trình Train và Test một classifier 

- Dữ liệu để xây dựng mô hình: dữ liệu gốc (original dataset), 

dữ liệu này phải có thuộc tính phân lớp gọi là categorical attribute 

- Dữ liệu gốc sẽ được chia thành 2 phần là Training Set (để 

xây dựng mô hình) và Testing Set (để kiểm định mô hình) 

- Cuối cùng là tính toán lỗi để đánh giá mô hình 

Hình 2.6. Quá trình train và test của classisfier. 
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Để đánh giá mô hình, đề tài đề cập đến 2 phương pháp đánh 

giá phổ biến là holdout và k-fold cross-validation.  

Phương pháp holdout 

Phương pháp k-fold cross validation 

2.4. Thuật toán C4.5 xây dựng cây quyết định 

2.4.1. Tổng quan 

2.4.2. Mã giả của thuật toán C4.5 

2.4.3. Thuật toán C4.5 dùng Gain-entropy 

Cây được tạo ra sau khi huấn luyện có kích thước càng nhỏ 

thì độ chính xác  càng cao và càng dễ hiểu nên thuật toán C4.5  dựa 

vào độ đo để lựa chọn thuộc tính  tốt nhất. Hai độ đo được sử dụng 

trong C4.5 information gain (chỉ  số  độ  lợi  thông tin)  hoặc gain 

ratio (tỉ lệ độ lợi thông tin). 

S: Tập huấn luyện 

Si: Lớp của tập các lớp Ci   (i=1,…,m) 

aj: Giá trị  thuộc tính A (j=1,…,v) 

Chỉ số thông tin (Information) [12 ] cho sự phân lớp: 

                      𝐼(𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑚) = − ∑
𝑆𝑖

𝑆

𝑚

𝑖=1
𝑙𝑜𝑔2

𝑆𝑖

𝑆
                     (2.4) 

Chỉ số thông tin mong muốn ( Entropy) [12 ] cho sự phân  

lớp: 

Giả  sử  thuộc  tính  A  được  chọn  để  huấn  luyện,  A={S’1,  

S’2,…,S’3}  khi    đó chỉ số thông tin mong muốn của A được tính 

theo công thức như  sau: 

𝐸𝑛𝑡(𝐴)

= ∑
𝑆′

𝑗

𝑆

𝑣

𝑗=1
(− ∑

𝑆′
𝑖𝑗

𝑆′
𝑗

𝑙𝑜𝑔2

𝑆′
𝑖𝑗

𝑆′
𝑗

𝑚

𝑖=1
)                               (2.5) 

Trong đó S’ij  là các trường hợp phân lớp của S’ 

Chỉ số độ lợi thông tin [14] cho phân lớp: 

Chỉ số độ lợi thông tin có được bởi việc phân nhánh trên thuộc 

tính  A được tính như sau: 
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Gain(A) = I(S1, S2, … , Sm) − Ent(A)                        (2.6) 

Thuộc tính có độ lợi thông tin lớn nhất được chọn làm tiêu chí 

phân chia. 

Tỉ lệ độ lợi thông tin 

                      𝐼𝑉(𝐴) = − ∑
𝑆′

𝑗

𝑆
𝑙𝑜𝑔2

𝑆′
𝑗

𝑆
                                   (2.7)

𝑣

𝑗=1
 

                               Gain𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Gain(𝐴)

IV(𝐴)
                                          (2.8) 

2.5. Kết chương 2 

Chương này đã trình bày: 

Lý thuyết luật và luật kết hợp, trình bày một số vấn  đề cơ bản 

của việc khai phá dữ liệu dùng luật kết hợp. Trình bày một số thuật 

toán tiêu biểu khai phá luật kết hợp. Thuật toán kinh điển Apriori 

tìm tập mục phổ biến theo cách sinh các ứng cử, biến thể của thuật 

toán Apriori là thuật toán Apriori_Tid, Độ phức tạp thuật toán tìm 

các tập mục phổ biến là khó, thời gian tìm các tập mục phổ biến là 

tuyến tính với kích thước của CSDL vì các CSDL thường là rất thừa 

và các thuật toán đã dùng một số kỹ thuật tỉa hiệu quả. 

Lý thuyết về cây quyết định, trình bày một số vấn đề cơ bản 

về cây quyết định, một số thuật toán về cây quyết định. Thuật toán 

C4.5 tìm tập luật phổ biến bằng cây quyết định với tập dữ liệu Buy 

Computer, cách tính độ lợi thông tin và xếp hạn độ lợi thông tin để 

chọn thuộc làm nút gốc để phát triển cây. Đánh giá hiệu quả phân 

lớp bằng phương pháp holdout và k-fold cross validation 
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CHƯƠNG 3 

 XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH 

 

 

3.1. Giới thiệu về trường CĐCĐ Vĩnh Long 

3.2. Giới thiệu về công cụ khai phá dữ liệu 

Weka cung cấp những tính năng chính sau:  

Weka có bốn môi trường chính:  

3.3. Mô hình và bài toán xậy dựng hệ hỗ trợ tư vấn tuyển sinh 

3.3.1. Mô hình 

3.3.2. Giới thiệu bài toán 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long là trường đào tạo hệ 

cao đẳng chính quy. Hiện nay nhà trường vẫn tổ chức đào tạo theo 

hình thức niên chế và theo tín chỉ. Và dựa vào kết quả thi tuyển đầu 

vào và kết quả tốt nghiệp đầu ra của Sinh viên khối cao đẳng khóa 

2012, 2013 đang được phòng Đào tạo quản lý bằng bảng tính Excel. 

Bài toán đặt ra là dựa vào kết quả đầu vào và kết quả đầu ra của từng 

sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2012, 2013 để tìm ra các qui luật 

nhằm hỗ trợ học sinh khóa mới chọn ngành học phù hợp với năng 

lực của mình khi xét tuyển vào Trường sao cho có kết quả học tập 

tốt nhất và kết quả tốt nghiệp khi ra trường là cao nhất. 

3.4. Phân tích và thiết kế hệ thống 

3.4.1. Biểu đồ ca sử dụng 

- Biểu đồ ca sử dụng người dùng 

- Biểu đồ ca sử dụng quản lý dữ liệu mẫu 

3.4.2. Biểu đồ tương tác 
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- Biểu đồ tương tác giữa Người dùng và Hệ thống 

Hình 3.6. Biểu đồ tương tác 

3.4.3. Biểu đồ lớp 

3.4.4. Biểu đồ tuần tự 

3.4.5. Biểu đồ trạng thái 

- Trạng thái sử dụng 

 
Hình 3.10. Biểu đồ trạng thái 

3.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

- Các bảng quan hệ trong SQL Server để xây dựng hệ thống 

với những chức năng như trên 

Bảng 3.1. Danh sách các bảng trong CSDL 

STT Tên bảng Mô tả 

1 LUAT Lưu luật 

2 DU_LIEU_MAU Lưu dữ liệu mẫu 

- Cấu trúc bảng dữ liệu mẫu 

Chän t vÊn T vÊn NhËn kÕt qu¶
yªu cÇu t vÊn Ngµnh häc t vÊn
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- Cấu trúc bảng dữ liệu luật suy diễn 

3.6. Mô tả việc tổng hợp dữ liệu cho bài toán 

- Tất cả thông tin học sinh trong danh sách trúng tuyển đầu 

vào của từng ngành học của khối Cao đẳng khóa 2012 và 2013 bao 

gồm: Số báo danh; Tên; Ngày sinh; Khối thi; Ngành thi; Khu vực 

thi; Tổng điểm thi; … 

- Danh sách tốt nghiệp của tất cả sinh viên khối Cao đẳng các 

khóa 2012 và 2013 bao gồm: Số thứ tự; Mã Sinh viên; Tên; Tên lớp; 

Ngành học; Điểm tốt nghiệp; Loại tốt nghiệp;… 

- Chọn lại những Sinh viên được tốt nghiệp theo danh sách tốt 

nghiệp. 

- Ghép danh sách Học sinh đầu vào và kết quả tốt nghiệp của 

Sinh viên theo từng ngành trong danh sách tốt nghiệp. 

- Dữ liệu điểm Sinh viên sau khi thực hiện các bước bao gồm: 

Số thứ tự; Mã ngành; Khối thi; Khu vực thi; Điểm thi tốt nghiệp 

THPT; Ngành học; Điểm tốt nghiệp cuối khóa; Loại tốt nghiệp… 

- Dữ liệu sau khi thu thập tổng hợp và lưu trữ dưới dạng file 

Excel 

- Để đưa dữ liệu vào thuật toán trong Weka, thực hiện việc 

huấn luyện dữ liệu và sinh ra tập luật thì chúng ta cần phải chuẩn 

hóa liệu ở trên cho phù hợp với thuật toán. 

3.7. Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho thuật toán 

3.7.1. Lọc thuộc tính (Filtering Attributes) 

3.7.2. Rời rạc hóa dữ liệu (Discretization) 

Bảng 3.5. Kết quả sau khi rời rạc thuộc tính TongDiemThi. 

TongDiemThi Nhãn được gán 

<=13 8_13 

13.5 tới 15 13,5_15 

15.5 tới 18 15,5_18 

18.5 tới 20 18,5_20 

20.5 tới 26 20,5_26 
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3.8. Phân tích cơ sở dữ liệu dữ 

3.8.1. Tìm hiểu và chuẩn bị dữ liệu 

3.8.2. Mô hình hóa dữ liệu 

3.8.3. Đánh giá mô hình 

Bảng 3.8. Độ chính xác của các mô hình dự đoán. 

 

Với kết quả dự đoán trên, dùng kỹ thuật Booting với cây 

quyết định đã cho độ chính xác cao hơn mạng Bayes và Booting và 

đạt độ chính xác đạt được ở mức 74.99%. 

Bảng 3.9 trình bày kết quả chi tiết của ma trận nhầm lẫn 

(confusion matrix) trên kết quả dự đoán 4 lớp.  

Bảng 3.9. Confusion matrix trên kết quả dự đoán 4 lớp. 

Actual Class 

(Lớp thực) 

Predicted Class (Lớp dự đoán) 

Trung bình Khá Giỏi Xuất sắc 

Trung bình 598 43 9 0 

Khá 154 185 32 1 

Giỏi 10 40 58 1 

Xuất sắc 0 7 7 4 

 

 

Các lớp của thuộc tính cần 

dự đoán kết quả tốt nghiệp 
Kỹ thuật 

Độ chính xác / độ 

tin cậy 

 

4 classes: {Trung bình, Khá, 

Giỏi, Xuất sắc} 

 

 

Cây quyết 

định 

74.46% 

Mạng Bayes 70.49% 

Bagging 72.69% 

Booting 74.99% 

 Apriori 65 -> 87% 
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Phân tích AUC khi sử dụng Booting với cây quyết định cho 

dự đoán 4 lớp. Giá trị của AUC = 1 thì mô hình được xem là lý 

tưởng, nhưng rất khó để đạt kết quả ở giá trị đó. Khi AUC > 0.8 mô 

hình đã được xem là rất tốt. Kết quả nghiên cứu này của tác giả 

AUC đạt là 0.826. 

Hình 3.16. Kết quả phân tích AUC. 

3.9. Khai phá dữ liệu rút ra tri thức 

3.10. Kết chương 3 

Chương 3 trình bày những nội dung như sau: 

Giới thiệu mô hình và bài toán, phân tích thiết kế hệ thống, 

xây dựng cơ sở dữ liệu, mô tả việc tổng hợp dữ liệu, chuẩn hóa dữ 

liệu đầu vào cho bài toán trong luận văn, phân tích dữ liệu, mô hình 

hóa dữ liệu, đánh giá mô hình và cuối cùng rút ra tri thức tạo cơ sở 

dữ liệu để phát triển hệ thống. 
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CHƯƠNG 4  

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG  

VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA 

 

4.1. Biểu đồ triển khai hệ thống 

Mô hình hệ thống sau mô tả cấu trúc tổng quát của hệ thống 

hỗ trợ tư vấn dự đoán kết quả học tập của Sinh viên trên nền web. 

Công nghệ được sử dụng để xây dựng web là ASP.NET với sự hỗ 

trợ của thư viện Weka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Mô hình tổng thể của hệ thống. 

4.2. Triển khai chương trình 

4.2.1. Cài đặt chương trình 

4.2.2. Hướng dẫn sử dụng 

4.3. Hình ảnh trích ra từ chương trình demo 

4.3.1. Giao diện cài đặt chương trình 

4.3.2. Giao diện trước khi chọn ngành 
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Hình 4.3. Giao diện trước khi chọn ngành. 

4.3.3. Giao diện sau khi chọn ngành 

- Ví dụ chọn khối A1, Khu vực thi một, ngành Kế toán, Tổng 

điểm thi 19 cho kết quả như hình bên dưới. 

 
Hình 4.6. Giao diện khi chọn ngành tổng điểm nhỏ hơn 21. 
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4.4. Đánh giá kết quả 

Chức năng của hệ thống hoạt động theo đúng yếu cầu đặt ra 

như là: Tư vấn chọn ngành nghề của hệ thống tư vấn theo số điểm 

thi đầu vô của thí sinh, đồng thời chức năng gợi ý những ngành phù 

hợp hơn với điều kiện của thí sinh. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

1. Kết luận 

Trải qua thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn, tác giả 

đã hoàn thành luận văn với các mục tiêu mà bài toán đặt ra ban 

đầu, luận văn đã ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giáo 

dục. Cụ thể luận văn đã đạt được những kết quả sau: 

- Kết quả đề tài xây dựng được hệ hỗ trợ tư vấn mang tính 

chất cộng đồng. 

- Giới thiệu phương pháp tổng quát xây dựng cây quyết 

định, và trình bày cụ thể thuật toán xây dựng cây quyết định bằng 

thuật toán C4.5. 

- Xây dựng Website hỗ trợ tư vấn chọn ngành phù hợp năng lực 

người học. 

- Xây dựng, lưu trữ được tập luật và CSDL điểm để tư vấn 

chọn ngành. 

- Tập dữ liệu test và huấn luyện khi kiểm thử có tỉ lệ chênh 

lệch không cao   

- Luận văn đã giải quyết được những vấn đề đặt ra trong 

bài toán bên cạnh đó có một số vấn đề chưa thỏa mãn được như 

mong đợi của tác giả: 

+ Nguồn dữ liệu thu thập được chưa nhiều vì số lượng 

tuyển sinh của trường còn ít. 

+ Việc rời rạc dữ liệu đạt tỉ lệ độ chính xác chưa thật sự 

cao dẫn đến kết quả chưa thật sự tốt do có một số luật thừa không 

mong muốn tuy nhiên tác giả đã cắt bỏ một số luật thừa khi phát 

triển ứng dụng. 

Ngoài ra đề tài có thể được phát triển để hỗ trợ nhanh và 

tương đối chính xác cho người cần tham khảo để chọn ngành và một 

số ngành cần gợi ý thêm. 
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2. Hướng phát triển 

Khai phá dữ liệu là lĩnh vực được nhiều người quan tâm và 

nghiên cứu, chính vì vậy nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 

vực tuy nhiên để mở rộng ứng dụng này và đưa vào thực tiễn thì ta 

cần quan tâm đến một số cộng việc sau: 

- Tìm hiểu phương pháp xây dựng cây quyết định trên dữ 

liệu nhiều phân lớp. 

- CSDL phải được thu thập với số lượng nhiều hơn. 

- Xử lý dữ liệu tốt hơn để tăng hiệu suất thực thi chương 

trình. 

- Cần sự hợp tác hơn với cán bộ đào tạo và chuyên gia 

quản lý công nghệ thông tin của trường. 

- Tìm hiểu kỹ thuật phân rã ma trận thiên vị (biased matrix 

factorization – BMF) áp dụng vào dữ liệu để xây dựng hệ thống có 

tỉ lệ chính xác cao hơn. 

- Cần tiếp tục phát triển hoàn thiện ứng dụng để tích hợp với 

website quản lý ở hệ thống trường Cao đẳng Cộng đồng. 

- Tìm hiểu nhu cầu thực tế của người học để phát triển cải 

tiến bài toán theo các thuật toán đã nghiên cứu để phát triển thành 

ứng dụng phổ biến đáp ứng nhu cầu cho xã hội. 

 


