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TÓM TẮT 

Danh bạ web là một hệ thống các trang web được tổ chức dưới dạng cây phân 
cấp với mục đích định hướng người dùng tìm kiếm và truy cập thông tin dễ dàng hiệu 
quả. Xây dựng một danh bạ tiếng Việt với quy mô lớn và chất lượng cao là một việc 
làm rất có ý nghĩa. Tạo dựng một danh bạ theo hướng sử dụng kiến thức chuyên gia 
hay lấy ý kiến người dùng là tốn kém và mất nhiều thời gian, vì vậy cần tìm ra một 
phương pháp tự động nhóm các trang web vào các chủ đề theo nội dung của chúng. 
Giải pháp sử dụng phân cụm web để xây dựng cây phân cấp chủ đề là một phương án 
hiệu quả để tạo danh bạ web [22][25][26]. 

Khóa luận nghiên cứu các phương pháp tạo danh bạ web, đi sâu vào giải pháp 
xây dựng cây phấp dựa trên phân cụm văn bản. Khóa luận cũng tập trung tìm hiểu hai 
phương pháp phân cụm điển hình nhất là phân cụm cây phân cấp và K-means. Hai 
phương pháp đánh giá chất lượng phân cụm được trình bày kỹ làm tiêu chí đánh giá 
cho thực nghiệm tiến hành phân cụm tạo danh bạ. 

Dựa trên bộ dữ liệu Vnexpress và Wikipedia, khóa luận đã sử dụng phân cụm 
cây phân cấp và K-means tạo danh bạ web tiếng Việt đạt kết quả bước đầu khả quan 
với chất lượng tốt, độ chính xác cao nhất đạt đến 99%. 
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Chương 1. GIỚI THIỆU 

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, thông tin là không sợ thiếu, việc cần 
thiết là chúng ta khai phá, tìm hiểu xem thông tin đó có mục đích gì và thông tin nào là 
có ích. Việc tổ chức các trang web thành một cấu trúc đầy đủ và có hệ thống là một 
việc làm rất có ý nghĩa giúp định hướng người dùng tìm kiếm thông tin dễ dàng từ 
những chủ đề họ quan tâm. Thông tin danh bạ thường dễ tìm kiếm với cấu trúc cây 
phân cấp rõ ràng, Dos là hệ điều hành sớm nhất cũng sử dụng cách tổ chức thông tin 
danh bạ để lưu trữ và truy cập thông tin. Ngày nay, các danh bạ dường như luôn hiện 
diện mọi nơi, liệt kê tất cả các thông tin về các lĩnh vực cuộc sống, mà gần gũi với ta 
nhất là danh bạ các số điện thoại. Mọi danh bạ có chung một mục đích là giúp loại bỏ 
việc tìm kiếm một cách không mục đích đối với thông tin có ích đồng thời nó cũng cho 
phép dữ liệu được quản lý thuận tiện hơn. 

Danh bạ web điển hình như Yahoo!, LookSmart và Open Directory Project 
(ODP) là tập các đường link liên kết tới các trang web và những trang web này được 
sắp xếp vào các chủ đề. Chúng điển hình được biểu diễn dưới dạng cây phân cấp, sắp 
xếp theo cấu trúc lớp, biểu diễn miền kiến thức dưới dạng chủ đề. Công nghệ này được 
biết đến với tên gọi “bản thể học” hay “ontology” [8]. Những bản thể này thường 
giống với cấu trúc được sử dụng trong hệ thống danh mục tại các thư viện, mỗi chủ đề 
chính được phân tách nhỏ hơn thành các danh mục con cụ thể. Chính công nghệ này 
giúp cho việc tìm kiếm nâng cao ở các máy tìm kiếm hiện nay như Google, 
Microsoft’s MSN và Netscape Search … 

Trên thế giới, việc xây dựng danh bạ web đã được quan tâm từ năm 1995 và đạt 
được những thành công cụ thể. Các trang web đang từng ngày được tích hợp vào cây 
thư mục của các danh bạ lớn, nhỏ giúp cho việc tổ chức các trang web ngày càng hoàn 
thiện hơn. Mặc dù mỗi tổ chức đứng ra xây dựng danh bạ web với mục đích khác 
nhau, một số tổ chức xây dựng danh bạ web theo hướng mở như các trang danh bạ 
web tiếng Anh: ODP, AOL, Google, HotBot, Lycos hay một số trang danh bạ nhỏ 
khác như Wherewithal, Zeal, Go Guides… một số tổ chức lại xây dựng danh bạ web 
mang tính thương mại và không công bố phương pháp tạo ra nó như LookSmart, 
MSN, time Warner, About.com, NBCi…; mỗi danh bạ có thế mạnh riêng ở các lĩnh 
vực riêng, bài toán đặt ra là làm thế nào để tích hợp các danh bạ này thành một danh 
bạ thống nhất, hoàn chỉnh. Dù vậy, việc này là khá khó khăn. 
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Ở Việt Nam, việc xây dựng danh bạ web mới được quan tâm vài năm gần đây. 
Nhiều doanh nghiệp, tổ chức xây dựng danh bạ web như VDC [5], VietWeb [4], 
EBIZVietNam [3] … Tuy vậy, theo khảo sát thì các thư mục web này vẫn đang ở bước 
đầu xây dựng và chỉ bao hàm được một lượng nhỏ nội dung, chủ đề cũng như số lượng 
các trang web. Các chủ đề được đưa vào danh bạ hiện nay chỉ dừng lại ở một số lĩnh 
vực về kinh tế, khoa học, xã hội … Các thông tin và chủ đề rải rác và chưa đầy đủ nên 
việc tích hợp các danh bạ trên thành một danh bạ duy nhất là không hợp lý, việc cần 
thiết là xây dựng một cây phân cấp nhiều chủ đề có thể bao trùm tất cả các lĩnh vực 
được quan tâm. Vì số lượng trang web cần xây dựng là rất lớn nên việc sử dụng kiến 
thức con người để làm là mất thời gian và tốn kém, cần tìm ra phương pháp tự động để 
tạo ra được cây phân cấp chủ đề, phân cụm chính là tiền đề cho việc xây dựng danh bạ 
web. 

Phân cụm là bài toán cổ điển đã được nhiều người nghiên cứu trước đây, nhưng 
nó vẫn có vai trong quan trọng và cần thiết trong nghiên cứu khai phá dữ liệu cũng 
như trong nhiều lĩnh vực đời sống: thương mại, sinh học, phân tích dữ liệu không gian, 
lập quy hoạch đô thị, địa lý... Phân cụm trong khai phá web tìm kiếm phát hiện các 
cụm, các mẫu 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. Ngày nay, bài toán phân cụm vẫn được 
quan tâm để làm cơ sở cho các bài bài toán ứng dụng lớn, phân cụm còn giúp định 
hướng người dùng tìm kiếm thông tin quan tâm một cách nhanh chóng trong máy tìm 
kiếm. Mỗi truy vấn của người dùng cho máy tìm kiếm sẽ được trả về một loạt các 
đường link tới các trang web, với những truy vấn đa nghĩa như “hoa hồng”, “công 
nghệ”, … người dùng sẽ khó khăn để tìm được trang web hữu ích cho mình, bộ phân 
cụm sẽ giúp người dùng định hướng dễ dàng hơn bằng cách phân các đường dẫn đó 
vào các chủ đề nhỏ thuộc các lĩnh vực khác nhau giúp người dùng dễ dàng chọn lọc 
miền lĩnh vực mình quan tâm. Tính đến nay, phân cụm đã được tích hợp trong một số 
máy tìm kiếm tiếng Anh như Vivisimo [36] hay Clusty đạt độ chính xác khá cao, với 
tiếng Việt hiện tại chỉ có Việt Nam Search Engine (VNSEN) [2] là máy tìm kiếm có 
tích hợp phân cụm đang được xây dựng và đem lại kết quả rất khả quan. Có nhiều 
phương pháp phân cụm khác nhau như K-Means [7], STC [17], HAC [7]… Mỗi 
phương pháp có những ưu điểm, thế mạnh riêng, và có yêu cầu riêng về cách biểu diễn 
dữ liệu, độ đo… So sánh các thuật toán khác nhau ở các phạm vi khác nhau là không 
đơn giản, do vậy việc đánh giá thường dựa vào chất lượng kết quả phân cụm. 

Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC) là thuật toán phân cụm cây phân 
cấp có tính gia tăng cao và tạo ra được một cây phân cấp có cấu trúc rất giống với cây 
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chủ đề của danh bạ, theo hướng tiếp cận này khóa luận sẽ áp dụng phương pháp phân 
cụm HAC để tạo ra một cây phân cấp chủ đề nhằm xây dựng một danh bạ web; đồng 
thời khóa luận cũng tiến hành phân cụm dựa trên một thuật toán khác là K-means trên 
cùng bộ dữ liệu để đưa ra một số so sánh, đánh giá. 

Khóa luận được tổ chức thành năm phần chính với nội dung cơ bản như sau: 

Chương 1: Giới thiệu về danh bạ web, tình hình xây dựng danh bạ web trên thế 
giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Đồng thời, chương này cũng giới thiệu sơ bộ 
về phân cụm và tầm quan trọng của phân cụm trong nghiên cứu và thực tiễn. 

Chương 2: Tìm hiểu về danh bạ web, khái niệm, một số đặc điểm của danh bạ 
web. Giới thiệu hai phương pháp xây dựng danh bạ web. 

Chương 3: Nghiên cứu về phân cụm web, một số đặc điểm, yêu cầu của phân 
cụm nói chung và phân cụm web nói riêng. Chương này trình bày các dạng dữ liệu và 
biểu diễn dữ liệu, đồng thời đi sâu vào tìm hiểu cụ thể về hai thuật toán phân cụm là: 
phân cụm cây phân cấp hay còn gọi là HAC được viết tắt của Hierachical 
Agglomerative Clustering và phân cụm K-Means. Khóa luận cũng giới thiệu hai 
phương pháp đánh giá phổ biến hiện nay đó là phương pháp đánh giá dựa vào kinh 
nghiệm người dùng và phương pháp đánh giá dựa trên cây chủ đề mẫu làm cơ sở lý 
thuyết cho thực nghiệm ở chương 4. 

Chương 4: Trình bày các kết quả thực nghiệm thu được sau khi áp dụng thuật 
toán phân cụm  phân cấp theo hướng bottom-up và thuật toán K-means để xây dựng 
danh bạ web Tiếng Việt. Một số nhận xét, đánh giá cũng được trình bày. 

Phần kết luận và hướng phát triển: tổng kết các kết quả của khóa luận và trình 
bày định hướng phát triển nội dung của khóa luận. Bài toán xây dựng danh bạ web dựa 
trên phân cụm  phân cấp văn bản Web thực sự có ý nghĩa về nghiên cứu và triển khai. 
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Chương 2. DANH BẠ WEB 

Danh bạ web tổ chức thông tin một cách hệ thống, hỗ trợ người dùng định hướng 
tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn, nó cũng giúp cho việc tìm kiếm nâng cao ở các 
máy tìm kiếm. Danh bạ web không phải là một máy tìm kiếm và nó không hiển thị 
danh sách các trang web dựa trên từ khóa mà người dùng truy vấn, thay vào đó, nó liệt 
kê các trang web bởi các mặt phạm của miền tri thức dựa trên nội dung của toàn bộ 
các trang web trên miền. 

1. Giới thiệu về danh bạ web 

Khái niệm: Danh bạ web hay danh bạ các đường dẫn (links) là một trang hướng 
dẫn trực tuyến trên world wide web. Nó được cấu trúc dưới dạng cây phân cấp gồm 
một nút gốc, nhiều nút trong và các nút lá, mỗi nút biểu diễn một miền lĩnh vực tri 
thức. Dựa trên cây phân cấp này, danh bạ sẽ phân loại, đánh giá và xếp các đường 
dẫn (link) vào những thư mục khác nhau dựa trên nội dung của trang web mà nó chỉ 
tới. 

1.1. Phân loại 

Trang web chuyên về máy tìm kiếm dựa trên danh bạ 10-20 Media [27] đã phân 
loại danh bạ làm hai loại chính dựa vào cấu trúc và nội dung cây thông tin của chúng: 

• Danh bạ ngang hay horizontal directory là những danh bạ phổ biến mà 
chúng ta gặp hàng ngày như ODP, Yahoo!Directory, LookSmart … Danh bạ 
ngang bao trùm nhiều chủ đề khác nhau được sắp xếp theo chiều ngang giúp 
người dùng dễ xem xét và tìm kiếm. 

• Danh bạ dọc hay vertical directory là một danh bạ hoặc một phần của danh 
bạ ngang, nó lưu trữ và cung cấp thông tin có chiều sâu về một miền lĩnh 
vực duy nhất. Danh bạ dọc được xây dựng với cấu trúc khá chặt chẽ và 
mang nguồn thông tin tương đối đầy đủ về một miền lĩnh vực nào đấy được 
nhiều người quan tâm như: y học, kinh tế, giáo dục … Hiện nay, danh bạ 
dọc ít được biết đến nhưng đang dần dần quen thuộc và phù hợp hơn với tất 
cả mọi người. Tính đến nay, danh bạ dọc mới chỉ được xây dựng trên các 
trang web tiếng Anh điển hình là WebMD [37] cung cấp thông tin trên miền 
y tế, FindLaw [32] cung cấp thông tin về luật pháp … 
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1.2. Đặc điểm 

 Danh bạ web có một số đặc điểm như dưới đây [27]: 
 Danh bạ web là một kho dữ liệu trung tâm được quản lý; nó cũng quan tâm đến 

độ chính xác và căn cứ của thông tin đầu vào.  
 Danh bạ được tổ chức bởi tập các phạm trù hoặc chủ đề và thường chứa nhiều 

thông tin.  
 Nội dung và cấu trúc được cung cấp bởi các chủ đề của danh bạ cho phép 

những người xây dựng nó có thể tổ chức các trang một cách tỉ mỉ. Với một chút 
mô tả hoặc bình luận, người dùng có thể nhận biết nội dung của trang web trước 
khi duyệt cụ thể nó giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng. 

 Một trang web thường giới hạn thuộc một, hoặc số ít mục, tức là sẽ có rất ít sự 
trùng lặp về thông tin trong danh bạ. 

 Các danh bạ web thường cho phép chính người chủ của trang web đánh giá và 
xếp chúng vào thư mục phù hợp của danh bạ, bên cạnh đó những chuyên gia 
soạn thảo sẽ xem xét lại sao cho phù hợp nhất. 

 Phần lớn danh bạ web phục vụ một số kiểu của tìm kiếm nâng cao, cho phép 
người dùng bỏ qua duyệt nhiều web mà có thể lấy ngay kết quả từ mức sâu của 
danh bạ. 

 Danh bạ đạt được sức mạnh nâng cao của siêu văn bản, tạo ra một cái click hiệu 
quả từ các link đến các chủ đề, cho phép người dùng tìm kiếm liên tục từ tập 
chủ đề rộng lớn, thu hẹp chúng vào các chủ đề nhỏ hoặc những tài liệu riêng 
biệt. 

1.3. Mục đích 

 Một cách tổng quát, mục đích xây dựng danh bạ web được diễn giải như sau: 
 Trong biểu diễn thông tin, danh bạ web là kho thông tin chung, lưu trữ thông tin 

về nhiều lĩnh vực. 
 Được thiết kế nhằm giúp người dùng tổ chức thông tin một cách có hệ thống, dễ 

quản lý. 
 Giúp người dùng định hướng thông tin cần thiết nhanh chóng bằng cách đi theo 

các nhánh của cây phân cấp chủ đề. 
 Trong tìm kiếm, hỗ trợ cho việc tìm kiếm nâng cao thêm nhanh chóng và hiệu 

quả. 



Chương 2:Danh bạ web 
 

- 6 - 
 

2. Một số danh bạ web điển hình và thực trạng ở Việt Nam 

2.1. Một số danh bạ web điển hình 

Việc xây dựng danh bạ web trên thế giới đã được quan tâm từ lâu, dưới đây là 
một số trang danh bạ điển hình. 

2.1.1. Open Directory Project (ODP) 

 

Hình 1: Danh bạ web DMOZ 

Được đưa ra bởi Netscape từ năm 1998, đến nay danh bạ đã nhận sự giúp đỡ của 
hơn 83,200 tình nguyện viên, dự án đã xây dựng danh bạ cho khoảng 4,700,000 trang 
web với 590,000 chủ đề. Là một danh bạ web mở, việc sử dụng, tìm kiếm thông tin là 
hoàn toàn miễn phí, ODP cũng cho phép và khuyến khích tất cả mọi người góp phần 
xây dựng danh bạ ngày một lớn và đầy đủ hơn. Có thể nói đây cũng là danh bạ web 
theo chủ đề có quy mô lớn nhất và đầy đủ nhất với chất lượng cao hiện nay, phân loại 
trang web trên 18 thứ tiếng, trong đó tiếng Anh là chủ yếu, tuy nhiên chủ đề các trang 
web tiếng Việt vẫn chưa được xây dựng ở đây. 

2.1.2. Danh bạ Yahoo!  

Yahoo! Directory [29] là một công cụ hướng dẫn trực tuyến về world wide web. 
Ban đầu, nó thu thập và xếp mục các trang web, được tạo bởi một nhóm chuyên gia 



Chương 2:Danh bạ web 
 

- 7 - 
 

soạn thảo, những người sẽ duyệt các trang web, đánh giá chúng và tổ chức các trang 
web vào trong danh mục chủ đề nền tảng có sẵn hoặc xếp chúng vào những danh mục 
mới thuộc một chủ đề lớn. 

 

Hình 2: Danh bạ web Yahoo!Directory 

Yahoo! Directory là danh bạ web hiện đang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của 
Open Directory về chất lượng và quy mô với 17 chủ đề chính và rất nhiều chủ đề con. 
Cùng với sự đóng góp của các chuyên gia thuộc cách lĩnh vực thực tế, việc xếp mục 
cho các trang web đạt độ chính xác cao. 

Tháng 10 năm 2002, Yahoo! sử dụng công nghệ thu thập và liệt kê tự động các 
trang web là phương pháp chính thu thập dữ liệu chính cho máy tìm kiếm đồng thời 
việc sử dụng kiến thức chuyên gia để xây dựng danh bạ web cũng dừng lại, tuy vậy 
danh bạ vẫn thường xuyên được cập nhật. Việc sử dụng danh bạ Yahoo! không hoàn 
toàn miễn phí. Có hai phương thức để người dùng lựa chọn là phương thức chuẩn, 
người dùng được miễn phí sử dụng nó. Phương thức thứ hai người dùng phải trả phí 
khi truy cập vào các trang web mang tính thương mại. 
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2.1.3. Danh bạ FindLaw 

 

Hình 3: Danh bạ dọc FindLaw 
FindLaw là một danh bạ dọc [32], chuyên về các vấn đề luật pháp. Được xây 

dựng và phát triển từ đầu năm 2009 bởi công ty luật Thomson Reuters, danh bạ bao 
gồm 14 chủ đề chính và tổng hơn 200 chủ đề nhỏ tất cả nói về mọi mặt các lĩnh vực 
luật pháp như luật kinh tế, luật giáo dục, luật giao thông … Danh bạ được tạo ra giúp 
người dùng có thể tìm kiếm, cập nhật thông tin về luật pháp. Dịch vụ cung cấp thông 
tin của danh bạ không phải miễn phí, người dùng cần chi trả cho một số thông tin 
chuyên sâu cho các vấn đề. 

2.2. Thực trạng xây dựng danh bạ web ở Việt Nam 

Hiện tại ở Việt Nam, danh bạ web chưa nhận được sự quan tâm đúng đắn, một 
phần vì người dùng chưa quen tìm kiếm thông tin dựa vào danh bạ mà vẫn dựa vào 
máy tìm kiếm, một phần cũng vì chưa có danh bạ web nào đáp ứng được nhu cầu của 
người dùng. 

Danh bạ Zing! Là một trong những danh bạ được xây dựng đầu tiên ở Việt Nam 
hiện tại đã không còn hoạt động. Thay vào đó, một số trang danh bạ như WebDanhba 
[4] với 21 chủ đề trên 1859 tài liệu web, VinaTop [3] với 12 chủ đề chính trên 1072 tài 
liệu. 

Danh bạ lớn nhất Việt Nam hiện nay là VDC [5] trang thông tin của tập đoàn bưu 
chính viễn thông Việt Nam đi đầu xây dựng danh bạ với 12,000 trang web trên 12 chủ 
đề lớn và 39 chủ đề nhỏ thuộc về các lĩnh vực: Tin tức - Thời sự, Y tế - sức khoẻ, Tư 
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liệu - Tra cứu, Giáo dục - Đào tạo, Nhà nước - Tổ chức, Kinh tế - Thương mại, Xã hội 
con người, Khoa học - Công nghệ, Văn hoá - Nghệ thuật, Máy tính - Internet, Giải trí - 
Âm nhạc, Thể thao. Danh bạ VDC là tập hợp những trang web mà các tổ chức, doanh 
nghiệp tự đưa lên với mục đích quảng bá thương hiệu và sản phẩm. 

Các trang tạp trí điện tử cũng tạo cấu trúc dưới dạng danh bạ cây phân cấp. Dân 
trí và Vnexpress là hai trang báo điện tử phổ biến nhất hiện nay, trong đó Dân trí gồm 
12 chủ đề chính, mỗi chủ đề có từ 2 chủ đề con trở lên,nhiều nhất là thể thao với 8 chủ 
đề nhỏ. Vnexpress với 14 chủ đề chính, mỗi chủ đề lớn chứa trung bình 5-6 chủ đề 
con. 

Bên cạnh những danh bạ ngang, cung cấp thông tin theo chiều rộng, một số danh 
bạ dọc cũng được xây dựng như Zing!mp3, hay VietNamTradeFair chuyên về các lĩnh 
vực âm nhạc, giáo dục. 

Ngoài những web danh bạ được kể ra ở trên còn rất nhiều danh bạ web đã được 
xây dựng, nhưng nói chung, tất cả các danh bạ web này đều có đặc điểm chung là quy 
mô nhỏ và ít được cập nhật. Độ sâu của cây chủ đề nhiều nhất mới chỉ dừng lại ở mức 
3. Nói chung chưa đáp ứng được nhu cầu mà người dùng cần và đều được tạo ra với 
mục đích thương mại. Ngoài việc cho phép người dung đăng thông tin của mình, các 
web danh bạ Việt Nam đều không công bố phương pháp xây dựng. Khóa luận đã 
nghiên cứu một số phương pháp chung để tạo danh bạ web, dưới đây giới thiệu là hai 
phương pháp chính. 

3. Phương pháp tạo danh bạ 

Có hai phương pháp chính để tạo danh bạ web: tích hợp tạo danh bạ chung từ các 
danh bạ sẵn có và tiến hành xây dựng danh bạ web từ đầu. 

3.1. Tích hợp các danh bạ sẵn có 

Khi các danh bạ đã tồn tại với chất lượng tốt và quy mô lớn việc cần thiết là tích 
hợp các danh bạ sẵn có lại thành một danh bạ chung, mang đầy đủ thông tin hơn, hỗ 
trợ người dùng tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. 

Có nhiều kỹ thuật tích hợp danh bạ, từ năm 2001, R. Agrawal và R. Srikant đã 
giới thiệu mô hình ghép thư mục dựa trên thuật toán Naïve Bayer [20] tiếp đó là Co-
Bootstraping [9] và SVM-base [10] do D. Zhang và W. S. Lee công bố năm 2004. 
Những mô hình này có chung tư tưởng là nếu các chủ đề thuộc lớp A và lớp B là giống 
nhau thì các tài liệu thuộc lớp A được cho là thuộc lớp B. Điểm yếu của các mô hình 
này là chỉ quan tâm đến các lớp có chung phần lớn các chủ đề mà bỏ qua các lớp chỉ 
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có một phần chủ đề chung. Đến năm 2006, T.C. Wu và W.L. Hsu [23] đã  khắc phục 
được điều này với phương pháp tích hợp sử dụng mô hình trường ngẫu nhiên (CRFs: 
Conditional Random Fields). Nó cho phép kết hợp nhiều hơn các thông tin phức thuộc 
hai danh bạ. Gần đây, năm 2007, C.Yang và J.Lin [24] tích hợp các danh bạ dựa vào 
việc học cách tổ chức các tài liệu từ các cây gốc để tạo cây thư mục chung. Khóa luận 
sẽ tiếp cận phương pháp tích hợp danh bạ theo mô hình này. 

3.1.1. Định nghĩa bài toán 

Gọi Ts là cây thư mục nguồn cần ghép 

 

Và M là cây thư mục đích mà ta sẽ tiến hành tích hợp các cây thư mục S lên nó. 

 

Cả hai thư mục đều được tổ chức dưới dạng cấu trúc cây phân cấp. Mối quan hệ 
trên cây duy nhất giữa hai thư mục này là mối quan hệ sắp xếp giữa các nút cha và nút 
con. 

 

Hình 4: Mô hình ghép cây S vào cây đích M 

3.1.2. Học luật cấu trúc cây 

Khi chủ đề nguồn được kết hợp với cây chủ đề đích , với mỗi  tùy vào nội 

dung hai chủ đề mà một trong hai bước dưới đây được thực hiện. 

 Ghép:  
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o  được ghép với một chủ đề con đã tồn tại thuộc cây thư mục đích giả sử là 

 

o Ký hiệu:  

 Thêm: 

o   có thể được coi như một chủ đề mới được tạo ra trên cây thư mục đích 

 

o Ký hiệu:  

 Trong đó: 

•  là chủ đề cha của  

•  là chủ đề con của . Nếu  là rỗng thì  là một 

lá của cây thư mục 

Thuật toán ghép cụm được thực hiện dựa vào mối quan hệ giữa các mục chủ đề 
thuộc cây chủ đề đích và cây chủ đề nguồn. Mối quan hệ này được thể hiện bằng công 
thức Bayes 

 

Trong đó: 

•  số lượng tài liệu thuộc chủ đề B 

•  số các tài liệu B thuộc A 

Định nghĩa 5 mối quan hệ: 
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Trong đó: 

•  và là tham số. Theo lý thuyết  và  nhưng thực tế 

 hoặc cùng bằng 0 

•  Hai chủ đề A, B là phù hợp với nhau 

•  Hai chủ đề A, B là khác nhau 

•  Chủ đề B nằm trong miền lĩnh vực của chủ đề A 

•  Chủ đề B nằm trên chủ đề A 

•  A và B là trùng lấp nhau 

Sử dụng phương pháp duyệt cây từ trên xuống duyệt cây theo thứ tự trước tức là 

duyệt cha trước, tiếp theo là con trái cuối cùng duyệt con phải. Đặt  là yêu 

cầu kết hợp chủ đề  và ,  là tập các chủ đề con của ,  là tập các 

chủ đề cháu của . Dùng 4 luật ở bảng 1 ta sẽ thu được cây M mới là tích hợp của hai 

cây thư mục M cũ và S. 
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STT Dữ kiện Điều kiện Kết quả Mô tả Hình vẽ 
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Mối quan hệ 

cha con 
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Mở rộng 
nhánh mới 

 

3 

 

 

 

  

Mở rộng 
một chủ đề 

mới 
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Bảng 1. Bốn luật quyết định tích hợp danh bạ 

4 

 

 

 

  

Mở rộng 
chủ đề cha 
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Tích hợp các danh bạ tạo ra một kho dữ liệu chung, một danh bạ web lớn mang 
lượng thông tin có ích được kết hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, trong hoàn 
cảnh chưa có danh bạ web nào được tạo ra từ trước hoặc đã có rồi nhưng các danh bạ 
sẵn có lại nhỏ lẻ, với số ít chủ đề thì việc tích hợp là không khả thi, ta cần xây dựng 
một danh bạ web mới từ đầu. 

3.2. Xây dựng danh bạ mới 

Đây là phương pháp mà hầu hết các danh bạ hiện nay đã sử dụng. Từ tập dữ liệu 
ban đầu, chưa có cây phân cấp cơ sở người ta tiến hành xây dựng cây từng bước dựa 
vào nội dung các trang web thuộc bộ dữ liệu đầu vào. Việc này có thể thực hiện bằng 
một số phương pháp như liệt kê dưới đây. 

3.2.1. Dựa vào kiến thức con người để phân loại 

Các danh bạ lớn như ODP, Google, AOL, … được xây dựng dưới sự giúp đỡ của 
các chuyên gia và tình nguyện viên. Họ sẽ trực tiếp đọc và đánh giá các trang web để 
xếp chúng vào một thư mục phù hợp. Sau đó một nhóm người kiểm định sẽ xem xét 
lại một lần nữa và quyết định xem có nên xếp chúng vào chủ đề đó hay không. Bên 
cạnh đó, nếu một trang web sau khi đã được xếp vào một vị trí rồi chúng vẫn có thể 
được xem xét lại nếu cần thiết. Sự giám định thông tin các mục của các nhà soạn thảo 
đôi khi có mâu thuẫn nhưng chúng thường được đưa ra thông qua một loạt các tiêu 
chuẩn để đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ danh bạ. Mô hình mở Open Directory 
Project (ODP) [30] đã là một mô hình chuẩn mẫu mực cho việc xây dựng danh bạ web 
ngày nay. Cùng với ODP là Wherewithal và một số thư mục ít được biết đến khác 
được xây dựng nhờ vào lực lượng những thành viên tình nguyện trên toàn thế giới. Mô 
hình này tuy nhiều vấn đề về thời gian và sự tự nguyện về phía người dùng, nhưng 
ngược lại, nó đưa lại lợi ích lớn về kinh tế đồng thời trợ giúp cho bất kỳ ai muốn sử 
dụng dữ liệu của chính họ vì vậy mà mô hình này đã trưởng thành và lớn mạnh một 
cách nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. 

3.2.2. Phân loại tự động các trang web để tạo cây phân cấp chủ đề 

Phân loại tự động các trang web bằng cách nhóm chúng vào những chủ đề khác 
nhau dựa trên nội dung của từng tài liệu, công việc này được thực hiện hiệu quả với 
bài toán phân cụm văn bản. Yoshimi Suzuki và Fumiyo Fukumoto [25] năm 2004 đã 
giới thiệu phương pháp phân cụm tạo cây phân cấp dựa trên thuật toán Naïve Bayes. 
Năm 2007, Vera Sheinman, Neil Rubens, và Takenobu Tokunaga [22]sử dụng 
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WordNet để xây dựng cây phân cấp chủ đề. Bài toán cũng được quan tâm và đưa ra 
nhiều giải pháp khác nhau trong [26][21]. 

Thuật toán được sử dụng để phân cụm phải được chứng minh độ đúng đắn của 
nó. Vì chúng ta phân cụm offline, nên tiêu chuẩn cần thiết được đưa ra là chất lượng 
phân cụm, thời gian phân cụm cũng cần thiết nhưng không cần quá chú trọng. Sau khi 
bộ phân cụm được đưa ra, chúng ta sẽ xây dựng cây phân cấp chủ đề dựa trên các cấp 
của phân cụm và xây dựng một trang danh bạ hoàn chỉnh. Các kỹ thuật phân cụm văn 
bản sẽ được giới thiệu ở chương 3 dưới đây. 

3.2.3. Kết hợp giữa phân loại tự động và kiến thức chuyên gia 

Để xây dựng một danh bạ web có hiệu quả, chúng ta có thể kết hợp cả hai 
phương pháp trên. Sau khi tạo tự động một danh bạ, người quản trị có thể xin ý kiến 
của người dùng về chất lượng của trang web đồng thời thu thập ý kiến người dùng về 
những thiếu sót về thông tin. Sau khi thẩm định lại bằng kiến thức chuyên gia có thể 
quyết định sắp xếp, sửa đổi sai sót, tích hợp các danh bạ đang có. 
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Chương 3. PHÂN CỤM WEB 

1. Phân cụm 

1.1. Bài toán phân cụm nói chung 

Khái niệm: Phân cụm dữ liệu là một kỹ thuật trong khai phá dữ liệu, nhằm đưa 
ra các cụm mà các phần tử trong cụm có độ tưong đồng cao và các phần tử khác cụm 
nhau lại có độ tương đồng thấp. 

Như vậy, phân cụm dữ liệu là kỹ thuật sử dụng quan sát đối tượng, mục đích để 
tổ chức một tập các đối tượng cụ thể hoặc trừu tượng vào các nhóm, cụm phân biệt. 
Những tài liệu có nội dung tương tự nhau sẽ được xếp vào cùng một cụm và những tài 
liệu có nội dung khác nhau được xếp vào các cụm khác nhau. 

Bài toán phân cụm thường được thực hiện khi chúng ta không biết được nội dung 
thông tin của các thành phần thuộc cụm để định nghĩa trước các lớp. Vì lý do này mà 
công việc phân cụm thường được truyền thống nhìn nhận dưới con mắt của học máy 
không giám sát, phương pháp học mà khi ta cho trước một mẫu chỉ gồm các đối tượng 
cần tìm một cấu trúc đáng quan tâm của dữ liệu và nhóm lại các dữ liệu giống nhau. 
Quy trình phân cụm được thể hiện như Hình 5. 

 

Hình 5. Quy trình phân cụm 

Phân cụm tối ưu thuộc lớp bài toán NP-Hard, số cách để phân chia N đối tượng 
thành K cụm được tính theo công thức: 

 

Số các cụm được xác định tùy thuộc vào phương pháp phân cụm. 
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1.1.1. Các kiểu biểu diễn dữ liệu 

Dựa trên kích thước miền ta có thể phân dữ liệu thành hai loại là thuộc tính liên 
tục và thuộc tính rời rạc. Bên cạnh đó, nếu phân loại dựa trên hệ đo thì có một số kiểu 
dữ liệu thông dụng như thuộc tính định danh, thuộc tính có thứ tự, thuộc tính khoảng, 
thuộc tính tỉ lệ. Các đơn vị đo có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân cụm. Vì thế 
người ta phải chuẩn hóa dữ liệu để khắc phục yếu điểm này. Từ những yêu cầu trên và 
việc phân tích đặc trưng dữ liệu chúng ta cần tìm hiểu về các kiểu biểu diễn dữ liệu. 
Có hai kiểu biểu diễn dữ liệu phổ biến là: 

 Biểu diễn dưới dạng ma trận của các biến cấu trúc hay các thuộc tính của đối 
tượng. Ví dụ đối tượng người sẽ có các thuộc tính là tên, tuổi, chiều cao, cân 
nặng, màu mắt, … Nếu ta có n đối tượng, mỗi đối tượng có p thuộc tính thì sẽ 
có một ma trận với n dòng, p cột.  

 

Hình 6: Ma trận thuộc tính biểu diễn dữ liệu 

 Biểu diễn dữ liệu dưới dạng độ đo khoảng cách giữa đôi một các cặp đối tượng. 
Nếu ta có n đối tượng, chúng sẽ được biểu diễn bằng một ma trận với n hàng và 
n cột như sau: 

 

Hình 7: Ma trận khoảng cách biểu diễn dữ liệu 

Trong đó: d(i,j) là độ đo khoảng cách giữa hai đối tượng i và j. Nói chung, d(i,j) 
gần bằng 0 khi hai đối tượng i và j là gần nhau hay có nội dung gần giống nhau, và d 
càng tăng khi các đối tượng có nội dung càng khác nhau. Hình 7 biểu diễn ma trận 
khoảng cách của tập dữ liệu có d(i, j) = d(j, i) và d(i, i) = 0. 
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1.1.2. Độ đo tương tự và khoảng cách 

Việc tính toán độ tương tự có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau dựa 
vào mục đích của phân cụm. Khi các đặc tính của dữ liệu được xác định, người ta tìm 
cách thích hợp để xác định độ tương tự giữa các đối tượng. Đây là hàm để so sánh sự 
giống nhau giữa các cặp đối tượng dữ liệu. Giá trị của hàm tính độ tương tự càng lớn 
thì sự giống nhau giữa các đối tượng càng lớn và ngược lại giá trị hàm tính khoảng 
cách giữa hai đối tượng càng lớn thì sự giống nhau giữa chúng càng nhỏ. Dưới đây là 
một số phép đo độ tương tự và khoảng cách áp dụng với các kiểu dữ liệu khác nhau. 

a. Phép đo khoảng cách cho dữ liệu thuộc tính khoảng 
Khoảng cách giữa hai đối tượng x, y hay độ đo phi tương tượng giữa hai đối 

tượng được xác định bằng một ma trận. Một số phương pháp đo khoảng cách phổ biến 
là: Khoảng cách Euclidean, khoảng cách Manhattan, khoảng cách Chebychev … được 
định nghĩa bằng khoảng cách Minkowski: 

 

i. Khoảng cách Euclidean (r=2) 

 

ii. Khoảng cách Manhattan (r=1) 

 

iii. Khoảng cách Chebychev ( ) 

 

b. Phép đo khoảng cách cho dữ liệu thuộc tính nhị phân 

Xác định một bảng tham số 

 Y:1 Y:0  
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X:1 
   

X:0 
   

 
   

Bảng 2: Bảng tham số thuộc tính nhị phân 
Các phép đo thông dụng đối với thuộc tính nhị phân 

- Hệ số đối sánh đơn giản 

 

- Hệ số Jacard 

 
c. Phép đo khoảng cách cho dữ liệu thuộc tính định danh 

Độ đo khoảng cách giữa hai đối tượng x và y được định nghĩa bằng hàm: 

 

 Trong đó: 
- m: Thuộc tính đối sánh tương ứng trùng nhau. 
- p: Tổng số các thuộc tính. 

d. Phép đo khoảng cách cho dữ liệu thuộc tính có thứ tự 

Phép đo khoảng cách giữa các dữ liệu với thuộc tính thứ tự được thực hiện như 
sau: 

 Trạng thái Mi được sắp thứ tự [1, Mi], ta có thể thay thế  mỗi giá trị của thuộc 
tính bằng giá trị cùng loại ri với ri thuộc [1, Mi] 

 Mỗi thuộc tính thứ tự có các miền giá trị khác nhau, vì vậy ta chuyển đổi chúng 
về giá trị [0,1] bằng cách thực hiện biến đổi cho mỗi thuộc tính với i=[1,Mi] 
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 Sử dụng công thức tính khoảng cách của các thuộc tính khoảng đối với các giá 

trị  chính là khoảng cách của thuộc tính có thứ tự. 

e. Phép đo khoảng cách cho dữ liệu thuộc tính tỉ lệ 

Có nhiều cách khác nhau để tính độ tương tự giữa các thuộc tính tỉ lệ. Có thể sử 
dụng công thức logarit cho mỗi thuộc tính xi. 

Tùy từng trường hợp cụ thể mà ta sử dụng các mô hình tính độ tương tự khác 
nhau. Việc xác định độ tương tự chính xác, đảm bảo khách quan là rất quan trọng và 
góp phần xây dựng thuật toán phân cụm dữ liệu có hiệu quả cao trong việc đảm bảo 
chất lượng và chi phí tính toán của thuật toán. 

1.1.3. Tiêu chuẩn phân cụm 

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số tính chất của dữ liệu và yêu cầu của một 
thuật toán phân cụm. Hầu hết các nghiên cứu và phát triển các thuật toán phân cụm dữ 
liệu nói chung đều nhằm thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau: 

 Có khả năng mở rộng, gia tăng: Thuật toán phân cụm cần có khả năng gia tăng, 
mở rộng. Rất nhiều thuật toán phân cụm có thể làm việc tốt với lượng dữ liệu 
nhỏ, ít hơn 100 đối tượng dữ liệu mà chưa làm tốt với lượng dữ liệu lớn, trong 
khi đó cơ sở dữ liệu lớn chứa hàng triệu đối tượng vì vậy ta cần mở rộng bộ 
phân cụm đó để bao trùm cả tập dữ liệu lớn. 

 Khả năng thích nghi với các kiểu và thuộc tính dữ liệu khác nhau: có nhiều 
thuật toán phân cụm, có những thuật toán phù hợp với dữ liệu số, có những 
thuật toán khi áp dụng cho loại dữ liệu nhị phân hay dữ liệu ảnh … 

 Nhận biết được các cụm với hình thù bất kỳ: một số thuật toán xác định cụm 
dựa vào việc tính khoảng cách Euclidean hay Manhattan với mục đích nhận 
biết độ dày và giống nhau của các tài liệu trong cụm. Tuy nhiên, một cụm có 
thể có hình dạng bất kỳ vì vậy mà việc phát triển thuật toán có khả năng xác 
định các cụm với hình thù bất kỳ là quan trọng và cần thiết. 

 Tối thiểu miền tri thức cho xác định các tham số đầu vào: miền tri thức đầu vào 
cần thiết cho một thuật toán phân cụm càng ít, chi phí cho việc phân cụm càng 
giảm và nó càng khả thi hơn. 

 Khả năng thích nghi với dữ liệu nhiễu: Phần lớn các cơ sở dữ liệu thực tế chứa 
đựng ngoại lệ hoặc thiếu, không xác định hay không đúng. Các thuật toán 
nhạy cảm với nhiễu là nguyên nhân dẫn đến việc tạo ra một bộ phân cụm kém 
chất lượng. 
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 Không nhạy cảm với thứ tự của bản ghi đầu vào: Một số thuật toán phân cụm 
không thể sát nhập thêm dữ liệu mới vào trong bộ phân cụm, thêm tài liệu vào 
cụm có sẵn hoặc tạo thêm cụm mới. Bên cạnh đó, một thuật toán phân cụm tốt 
không tạo ra các bộ phân cụm khác nhau từ cùng một bộ dữ liệu nhưng thứ tự 
sắp xếp khác nhau. Những thuật toán này gọi là nhạy cảm với thứ tự dữ liệu. 

 Thích nghi với dữ liệu đa chiều: Dữ liệu thông thường thường có số chiều ít, từ 
hai đến ba chiều mà một số thuật toán phân cụm đưa ra kết quả rất tốt. Bên 
cạnh đó, dữ liệu đa chiều (nhiều hơn ba chiều) cũng rất đa dạng và cần thiết 
được phân nhóm cho nhiều ứng dụng thực tế. Với loại dữ liệu này, việc phân 
loại dựa vào kiến thức con người tỏ ra có hiệu quả, tuy nhiên với khối lượng 
dữ liệu lớn như vậy, việc sử dụng kiến thức chuyên gia là tốn kém nên chúng 
ta cần tìm các thuật toán phân cụm để giải quyết được vấn đề này. 

 Phân cụm trên một số ràng buộc: Trong một số ứng dụng, chúng ta cần phân 
cụm trên cơ sở dữ liệu chứa các liên kết bắt buộc giữa hai hay nhiều đối 
tượng. Việc phân cụm cần đảm bảo các đối tượng này thỏa mãn các ràng buộc 
đó. 

 Dễ hiểu, dễ cài đặt và khả thi: một thuật toán càng dễ hiểu và dễ cài đặt và 
mang tính khả thi cao sẽ được người dung tin cậy và sử dụng rộng rãi. 

Trong khóa luận này, chúng ta quan tâm đến bài toán phân cụm dữ liệu trang 
web. Với những tính chất đặc trưng của web, thuật toán phân cụm cần đầy đủ các yêu 
cầu ở trên, trong đó tính gia tăng - thuộc tính cố hữu của web cần được quan tâm nhiều 
hơn để đạt được kết quả phân cụm hiệu quả. 

1.2. Đặc điểm phân cụm 

1.2.1. Yêu cầu 

Phân cụm nói chung cần quan tâm đến một số đặc điểm sau: 

 Mục đích của việc phân cụm: Bài toán phân cụm có mục đích tìm kiếm các tài 
liệu và phân chúng vào các cụm khác nhau. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục 
đích người dùng mà người lập trình sẽ quyết định số lượng cụm, hay chất 
lượng cụm ở mức nào. Một cách phân chia dữ liệu với số lượng cụm linh hoạt 
được thực hiện bằng cách cắt cây ở mực phù hợp ví dụ như sử dụng thuật toán 
phân cụm cây phân cấp. 
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 Bản chất của dữ liệu: Phần lớn các phương pháp phân cụm đã được phát triển 
cho dữ liệu số, nhưng một số có thể giải quyết bài toán với dữ liệu văn bản 
hoặc với cả dữ liệu số và dữ liệu văn bản. 

 Bản chất của thông tin: Nhiều phương thức phụ thuộc vào độ giầu của dữ liệu 
như định nghĩa nguyên mẫu, phân bố dữ liệu, số chiều … bên cạnh việc tính 
toán độ tương tự. Một số phương thức khác chỉ yêu cầu đánh giá từng đôi một 
độ tương tự hoặc khoảng cách giữa các thành phần dữ liệu. 

 Bản chất các cụm: Các cụm tài liệu cần đảm bảo 2 tính chất mà khi phân cụm 
chúng ta cần chú ý:  

• Compactness – độ cô đọng súc tích:  độ dính kết hoặc đơn nhất của từng cặp 
đối tượng trong từng cụm riêng rẽ. Độ tương tự càng cao, độ cô đọng càng 
lớn. 

• Isolation – độ cô lập: độ đo về sự tách biệt giữa một cụm với những cụm khác. 

1.2.2. Các bước cơ bản trong phân cụm 

Bài toán phân cụm nói chung dựa theo các bước cơ bản sau đây. 

 Chọn lựa đặc trưng: Các đặc trưng phải được chọn lựa một cách thích hợp để có 
thể mã hóa nhiều nhất thông tin liên quan đến công việc quan tâm. Mục tiêu 
chính là giảm thiểu sự dư thừa thông tin giữa các đặc trưng. Các đặc trưng cần 
được tiền xử lý trước khi thực hiện các bước tiếp theo. 

 Chọn độ đo tương tự: Là độ đo chỉ ra mức tương tự hay khoảng cách giữa các 
véc-tơ đặc trưng. Phải đảm bảo các véc-tơ đặc trưng góp phần như nhau trong 
việc tính toán độ đo tương tự và không có đặc trưng nào lấn át đặc trưng nào. 

 Tiêu chuẩn phân cụm: Tiêu chuẩn phân cụm có thể được biểu diễn bởi hàm chi 
phí hay một vài quy tắc khác. Nó cũng phụ thuộc vào người lập trình, “nhạy 
cảm” với tập dữ liệu như thế nào. 

 Thuật toán phân loại: Lựa chọn một sơ đồ thuật toán riêng biệt nhằm sáng tỏ 
cấu trúc phân cụm của tập dữ liệu. 

 Công nhận kết quả: Khi có kết quả phân loại, cần kiểm tra tính đúng đắn của nó 
bằng cách đánh giá độ chính xác. 

 Giải thích kết quả: Trong nhiều trường hợp, chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng 
phải kết hợp kết quả quân loại với những bằng chứng thực nghiệm và phân 
tích để đưa ra các kết luận đúng đắn. 

Các lựa chọn khác nhau của các đặc trưng, độ đo tương tự, tiêu chuẩn phân cụm 
có thể dẫn đến các kết quả phân cụm khác nhau. 
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1.2.3. Một số vấn đề trong phân cụm dữ liệu 

 Xử lý nhiễu: Dữ liệu bị nhiễu là dữ liệu không chính xác hay là dữ liệu khuyết 
thiếu thông tin về một số thuộc tính. Hầu hết các dữ liệu sử dụng để phân cụm 
đều bị nhiễu do quá trình thu thập thiếu chính xác hay thiếu đầy đủ. Vì vậy cần 
phải thực hiện bước tiền xử lý dữ liệu nhằm khắc phục hoặc loại bỏ nhiễu 
trước khi chuyển sang giai đoạn phân tích cụm dữ liệu. Một trong các kỹ thuật 
xử lý nhiễu hiện nay là thay thế các giá trị các thuộc tính của đối trượng nhiễu 
bằng các giá trị thuộc tính tương ứng. 

 Dò tìm phần tử ngoại lai. Phần tử ngoại lai là một nhóm nhỏ các đối tượng dữ 
liệu khá thường so với các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Loại bỏ những dữ liệu 
này để tránh ảnh hưởng đến kết quả phân cụm. 

 Phân cụm hiện nay đang là vấn đề mở và khó: Vì phân cụm đang phải giải 
quyết một số vấn đề cơ bản: Xây dựng hàm tính độ tương tự, xây dựng các 
tiêu chuẩn phân cụm, xây dựng mô hình cho cấu trúc dữ liệu, xây dựng các 
thuật toán phân cụm và xác lập các điều kiện khởi tạo, xây dựng các thủ tục 
biểu diễn và đánh giá kết quả phân cụm. Hiện nay chưa có một phương pháp 
phân cụm tổng quát nào có thể giải quyết trọn vẹn cho tất cả các dạng cấu 
trúc dữ liệu. Với những dữ liệu hỗn hợp thì việc phân cụm càng khó khăn hơn 
và đây đang là một thách thức trong ngành khai phá dữ liệu. 

1.3. Phân cụm kết quả trả về từ máy tìm kiếm 

Nhu cầu của người dùng đối với máy tìm kiếm ngày càng lớn, mỗi giây có hàng 
tỉ lượt tuy cập yêu cầu tìm kiếm. Và với mỗi truy vấn có hàng nghìn kết quả được trả 
về, đặc biệt những truy vấn liên quan đến nhiều lĩnh vực: truy vấn nhập nhằng hay quá 
tổng quát. Do vậy kết quả trả về của máy tìm kiếm cần được phân cụm giúp người 
dùng định hướng, lựa chọn tài liệu phù hợp một cách nhanh chóng. 

Kết quả trả về từ máy tìm kiếm được thể hiện bằng một danh sách các mẩu thông 
tin (snippet) bao gồm đường dẫn địa chỉ trang web, tiêu đề và một phần nhỏ nội dung. 
Với đặc trưng nhỏ gọn của các snippet, thuật toán phân cụm là hiệu quả và ít tốn kém 
về thời gian phù hợp với yêu cầu cần đưa ra kết quả nhanh chóng của máy tìm kiếm. 
Ngày nay, có một số trang web tìm kiếm có tích hợp phân cụm hiệu quả điển hình như 
tiếng Anh có Vivisimo [36] hay Clusty đem lại kết quả tương đối chính xác và nhanh 
chóng, với tiếng Việt, máy tìm kiếm VNSEN (VietNamese Search ENgine) đang được 
phát triển cũng có tích hợp phân cụm kết quả trả về mang lại kết quả khả quan [1]. 
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Suffix tree clustering (STC) hay phân cụm cây hậu tố là phương pháp phân cụm 
kết quả trả về từ máy tìm kiếm được Carrot2 [34] sử dụng với ưu thế về sự chính xác 
và nhanh chóng khi phân cụm trên dữ liệu nhỏ (snippet). Michal Wroblewski [17] đã 
phân tích, so sánh kết quả bộ phân cụm trả về của Carrot2 khi sử dụng các thuật toán 
khác nhau, kết quả thuật toán cây hậu tố đưa lại bộ phân cụm có độ chính xác cao 
nhất. Thuật toán STC cũng được quan tâm làm rõ hơn trong [19][28]. 

2. Một số thuật toán phân cụm web 

2.1. Phân cụm cây phân cấp 

Phương pháp phân cụm cây phân cấp xây dựng một cấu trúc cây phân cấp cho 
các tài liệu, và có hai phương pháp chính là xây dựng cây theo hướng từ trên xuống 
(top-down) và xây dựng theo hướng từ dưới lên (bottom-up). 

Với phương pháp bottom-up, đầu tiên mỗi văn bản được coi như một cụm phân 
biệt và sau đó tiến hành ghép lần lượt 2 cụm giống nhau nhiều nhất hay khác nhau ít 
nhất làm một đến khi tất cả các cụm được ghép vào một cụm duy nhất chứa tất cả các 
văn bản. Phân cụm phân cấp bottom-up được gọi là hierachical agglomerative 
clustering (HAC). Còn phân cụm phân cấp top-down lại đòi hỏi một phương pháp để 
phân chia cụm. Phương pháp này được thực hiện bằng thuật toán đệ quy, tiến hành 
tách đôi các cụm đến khi từng văn bản phân biệt được đưa ra [7].  

Trong thực tế phân cụm phân cấp bottom-up được sử dụng rộng rãi hơn là top-
down do các tiêu chí để ghép cụm trong bottom-up đơn giản và dễ thực hiện hơn việc 
đánh giá tách cụm trong top-down. Trong báo cáo này chúng tôi tập trung vào phương 
pháp bottom-up tức HAC. 

Phương pháp HAC 

HAC dựa theo đặc thù của thuật toán phân cụm đệ quy và coi mỗi văn bản như 
một điểm dữ liệu trong không gian Euclide. Việc tính toán độ tương tự giữa các cụm 
dựa vào cách tính khoảng cách trong không gian Euclide [7]. 

Bằng cách đi lên từ lớp dưới cùng lên nút trên đầu, sơ đồ cây phân cấp cho chúng 
ta thấy các bước kết hợp đôi một từng nhóm. Ví dụ nhìn vào sơ đồ Hình 8 ta có thể 
thấy rằng 2 cụm mang nhãn 1 và 2 đầu tiên được nhóm với nhau, sau đó được nhóm 
với cụm mang nhãn 3  trở thành cụm 123 được đưa ra. Cụm 4 và 5 được nhóm với 
nhau tạo thành cụm 45, cuối cùng hai cụm 123 và 45 ghép lại thành một cụm tổng thế 
chứa cả 5 tài liệu là 12345 để tạo thành một cây với gốc 12345 và các lá lần lượt là 1, 
2, 3, 4, 5. 
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Hình 8: Biểu đồ phân cụm HAC của 5 tài liệu 

Phân cụm phân cấp không yêu cầu cố định số cụm và nếu tất cả các văn bản đều 
thuộc một cụm thì việc phân cụm là vô nghĩa. Vì thế, trong việc phân cụm chúng ta 
cần bỏ đi một số bước, tức cần dùng một nhát cắt để đưa ra kết quả phân cụm của 
mình.  

1.1.1. Một số phương pháp tính khoảng cách cụm của HAC 

a. Single link hay single-linkage 

Với phương pháp này, khoảng cách giữa các cụm được định nghĩa là khoảng 
cách giữa những đối tượng giống nhau nhất giữa 2 nhóm: 

 

 Trong đó: 
o r, s: hai cụm 
o i, j: hai tài liệu bất kỳ thuộc hai cụm 

  

  

Với 2 cụm, ta tính tất cả các khoảng cách giữa 2 phần tử bất kỳ thuộc 2 cụm đó 
và khoảng cách nhỏ nhất tìm được chính là khoảng cách giữa 2 cụm đó. Tại mỗi bước, 
2 cụm gần nhau nhất sẽ được chọn để ghép lại với nhau, ví dụ Hình 9. 
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Hình 9: Phân cụm với single-linkage 

b. Complete linkage hay còn gọi là fatherest neighbour – người hàng xóm xa nhất 

Phương pháp phân cụm này đối ngược với single linkage. Với 2 cụm, ta tính tất 
cả các khoảng cách giữa 2 phần tử bất kỳ thuộc 2 cụm đó và lấy khoảng cách lớn nhất 
giữa các tài liệu làm khoảng cách giữa 2 cụm. Khoảng cách giữa các cụm được định 
nghĩa: 

 

 Trong đó: 
o r, s: hai cụm 
o i, j: hai tài liệu bất kỳ thuộc hai cụm 

  

  

Và sau đó, hai cụm có khảng cách nhỏ nhất sẽ được chọn để nhóm làm một cụm
  

 

Hình 10: Phân cụm với complete-linkage 

Phương pháp tính khoảng cách cụm này cũng được khóa luận sử dụng trong phần 
thực nghiệm xây dựng cây phân cấp bằng phương pháp HAC. 
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c. Group average agglomerative 

Phân cụm bằng các tính khoảng cách giữa các cụm với Group Average 
Agglomerative (GAAC) đánh giá ghép cụm dựa vào toàn bộ độ tương tự giữa tất cả các 
cụm vì vậy mà nó tránh được những thiếu sót của hai phương pháp single-linkage và 
complete-linkage – chỉ đánh giá được một phần các cụm. Phương pháp phân cụm 
GAAC hay còn được gọi là average-linkage, tính độ tương tự trung bình sim-ga của 
tất cả các cặp văn bản, bao gồm cả các cặp trong cùng một cụm, nhưng những độ 
tương tự tính trong cùng cụm này không chứa trong phép tính trung bình: 

 

 

Trong đó: 

• di là độ dài chuẩn của vector văn bản  

• Ni và Nj số lượng văn bản trong trong theo thứ tự đó. 

Mục đích của GAAC là chọn 2 cụm  để ghép chúng lại với nhau trong 

bước tiếp theo:  

 Để đánh giá tính gắn kết của ωk chúng ta cần xét toàn bộ độ tương tự giữa các 
cặp văn bản trong ωk tức là những văn bản trong 2 cụm vừa được ghép lại. 

Chúng ta có thể đo được sim-ga hiệu quả hơn, bởi vì tổng của những vector 
tương tự phân biệt là bằng với độ tương tự tổng của chúng. 

  

Từ  (8) và (10) ta có: 

(15) 

Tổng Ni + Nj bên phải của phương trình là tổng của Ni + Nj độ tương tự bên 
trong của các cụm ban đầu mà mỗi cụm có giá trị bằng 1.0. Tức là tổng các văn bản 
trong 2 cụm chúng ta ghép lại là Ni + Nj và mỗi văn bản ta định nghĩa độ tương tự của 
chúng là 1.0 (nó hoàn toàn tương tự với  chính nó). Với cách tính này chúng ta có thể 
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tính độ tương tự của các cụm trong khoảng thời gian không đổi. Ví dụ như có 2 vector 

tổng  và   thay thế cho độ phức tạp O(Ni Nj) 

Phương trình (14) dựa vào sự phân bố của các văn bản được thể hiện dưới dạng 
vector - yêu cầu cộng vector, đây là đặc điểm chủ yếu cho hiệu quả của GAAC. 
Phương pháp  không dễ dàng áp dụng cho những văn bản có vector đặc trưng không 
phải vector số thực và phương trình chỉ rõ ràng khi chúng ta dùng tích trong. 

Thuật toán nhóm các cụm với GAAC và complete-link là như nhau ngoại trừ 
chúng ta dùng công thức (16) như hàm tính độ tương tự . Vì thế tổng thời gian hoàn 
thành của thuật toán GAAC là giống như complete-linkage: O(N2logN) 

Chúng ta cũng có thể định nghĩa độ tương tự group-average chứa cả độ tương tự 
với chính nó:  

Trong đó ( ) được định nghĩa là ( ( )  công thứctính trọng tâm): 

 

Trong đó Dc là tập hợp các văn bản trong cụm  

Việc định nghĩa này tương đương với việc xác định chất lượng phân cụm như là 
tính trung bình độ tương tự của các văn bản dm với trọng tâm của cum  ( ). Tỉ lệ của 

độ tương tự trong trong công thức (17) là 1/i trong đó i là cỡ của cụm, điều này khiến 
cho những cụm nhỏ sẽ không lợi thế trong khi phân cụm.  

d. Centroid 

Trong phương pháp Centroid, độ tương tự của 2 cụm được định nghĩa như độ 
tương tự của các trọng tâm: 
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Công thức (18) là công thức tính độ tương tự giữa các trọng tâm. Công thức (16) 
chỉ ra rằng độ tương tự giữa các trọng tâm tương đương với độ tương tự trung bình của 
toàn bộ các cặp văn bản từ các cụm khác nhau. Dù vậy, điểm khác biệt giữa GAAC và 
centroid clustering là GAAC cho rằng tất cả các cặp văn bản trong việc tính độ tương 
tự trung bình đôi một của chúng, không kể tính trọng tâm của các cặp văn bản trong 
cùng một cụm. 

Hình 11 dưới đây thể hiện 3 bước đầu tiên của phân cụm theo phương pháp này. 

 

 

Hình 11: Ba bước nhóm cụm đầu tiên của Centroid clustering 

Hai bước lặp lại đầu tiên đưa ra trọng tâm của {d5, d6} và {d1, d2} bởi vì tại đó 
độ tương tự của các cụm là cao nhất. và ở bước 3 thì trọng tâm của 1 và d4 đưa ra 

cụm {d4, d5, d5} với trọng tâm 3.  

Giống như GAAC, phân cụm với centroid clustering có độ phức tạp thuật toán là 
O( logN), nhưng centroid không phải là một hàm đồng biến- độ tương tự có thể tăng 

như ví dụ trong Hình 12 
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Hình 12: Centroid clustering không đồng biến 

Văn bản d1(1+ , 1), d2(5, 1), d3(3, 1+2 ) phần lớn ở những khoảng cách bằng 

nhau, với d1 và d2 thì gần nhau hơn so với d3. Hàm số nghịch đảo nghịch biến trong 
cây phân cấp của 3 điểm văn bản xuất hiện như các đường cắt nhau trong biểu đồ trên. 
Những điểm cắt nhau đã được khoanh tròn. 

Chúng ta định nghĩa độ tương tự ở đây như khoảng cách âm. Ở lần ghép thứ 
nhất, độ tương tự giữa d1 và d2 là –(4 - ). Ở bước nhóm thứ 2 độ tương tự tại trọng 

tâm của d1 và d2 và d3 xấp xỉ bằng -cos( ) x 4 = -  x -4 -3.46 > -(4 - ) đây 

là một ví dụ độ tương tự đã tăng trong bước nhóm lần 2. 

1.1.2. Đặc điểm phân cụm HAC 

a. Độ phức tạp thuật toán 

Độ phức tạp thuật toán  trong đó N là số tài liệu được phân cụm. 

b. Ưu, nhược điểm 

 Ưu điểm: 
 Khái niệm đơn giản 
 Lý thuyết tốt 
 Khi cụm được trộn hay tách thì quyết định là vĩnh cửu vì thế các phương 

pháp khác nhau cần được xem xét được rút giảm 
 Nhược điểm 

 Quyết định trộn tách các cụm là vĩnh cửu nên chương trình không có 
tính quay lui, nếu có quyết định sai thì không thể khắc phục lại. 

 Độ phức tạp thuật toán cao, thời gian thực hiện phân cụm lâu. 
c. Áp dụng tạo cây phân cấp 

Thuật toán tạo ra cây phân cấp ngay trong quá trình phân cụm. 
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2.2. Phân cụm K-means 

Kmeans là một trong những thuật toán phân cụm cổ điển nhất và cũng là quan 
trọng nhất trong số những thuật toán phân cụm phẳng (flat clustering) hay phân cụm 
phân hoạch (partititional clustering). Thuật toán được J. MacQueen phát triển từ năm 
1967, sau đó vào năm 1975, J. A. Hartigan và M. A. Wong đã phát triển hoàn thiện 
hơn. Cho đến nay, thuật toán vẫn còn được sử dụng rộng rãi và được cải tiến để có 
chất lượng tốt hơn và phù hợp với nhiều kiểu dữ liệu như đặc biệt với kiểu dữ liệu tập 
mờ (fuzzy data) K-means++ hay C-means ... 

2.3.1. Bốn bước phân cụm 

• Bước 1: Chọn ngẫu nhiên k trong số tập tài liệu đầu vào, đặt làm tâm của k cụm 
khởi tạo. 

• Bước 2: Lần lượt xếp các tài liệu còn lại vào k cụm sao cho khoảng cách giữa 
tài liệu và tâm cụm là nhỏ nhất. Việc tính khoảng cách có thể dựa vào các độ 
đo khoảng cách consin hay TF-IDF … 

• Bước 3: Sau khi toàn bộ tài liệu được xếp vào k cụm ta tính toán lại trọng tâm 
cho từng cụm bằng công thức: [19] 

 

 Trong đó: 

•  cụm hiện tại 

•  số lượng tài liệu thuộc cụm 

•  tài liệu thuộc cụm 

•  véc-tơ biểu diễn các đặc trưng của tài liệu trong không gian Euclide 

•  véc-tơ biểu diễn tâm của cụm  

Việc đánh giá xem tâm cụm đã được tính toán tốt chưa tức là đã thể hiện được 
tính chất của các tài liệu trong cụm chưa được thể hiện bằng hàm cộng thặng dư bình 
phương hay Resudual Sum of Squares hay RSS: 
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∑
=

=
K

1k
kRSSRSS          (21) 

 Trong đó: 

•  cụm thứ k 

•  véc-tơ biểu diễn các đặc trưng của tài liệu trong không gian Euclide 

•  véc-tơ biểu diễn tâm của cụm  

• K số cụm 

•  độ đo RSS đối với cụm thứ k 

•  độ đo RSS đối với cả tập tài liệu 

RSS là một hàm đối tượng giúp tối ưu hóa, làm tăng độ chính xác của việc xác 
định tâm cụm từ đó làm tăng chất lượng phân cụm. Mục đích của chúng ta là làm giảm 
tối thiểu độ đo RSS. Thuật toán có thể phải lặp đi lặp lại cho đến khi RSS đạt tới một 
giá trị ngưỡng đặt trước. 

• Bước 4: Lặp lại bước 2 và bước 3 cho đến khi không còn sự thay đổi về tâm 
cụm. Lúc này, toàn bộ các tài liệu đã được xếp vào cụm mà khoảng cách giữa 
chúng đến tâm của cụm là nhỏ  nhất. 

2.3.2. Mô tả thuật toán 

Thuật toán phân cụm K-means được mô tả như các bước dưới đây (7) 

 

1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  (xác định lại tài liệu thuộc cụm) 

10.  

11.  (xác định lại tâm cụm) 

12.  

Ví dụ: Hình dưới đây là mô tả ba bước phân cụm K-means với tập dữ liệu gồm 
26 tài liệu. 

 

Hình 13: Biểu diễn tài liệu trong không gian Eucliden 

 

Hình 14: Chọn ngẫu nhiên 3 tài liệu làm tâm cụm 
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Hình 15: Tính lại tâm cụm 

2.3.3. Đặc điểm phân cụm K-means 

a. Độ phức tạp thuật toán 

Độ phức tạp thuật toán  trong đó N là số tài liệu được phân cụm, k số 

cụm và T là số vòng lặp trong quá trình phân cụm. 

Thông thường t và k nhỏ hơn rất nhiều so với N nên ta có thể coi độ phức tạp của 

thuật toán là  

b. Ưu, nhược điểm 

 Ưu điểm: 
 Tính mở rộng cao, phù hợp với lượng dữ liệu lớn 
 Thời gian thực hiện thuật toán ít 
 Kết thúc ở điểm tối ưu cục bộ, có thể dùng thuật toán di truyền để tìm tối 

ưu toàn cục. 
 Nhược điểm 

 Cần chỉ định trước k cụm 
 Không thể xử lý dữ liệu chuỗi và ngoại lệ. 
 Không phù hợp với miền dữ liệu không lồi hay cụm có kích thước khác 

nhau. 
 Chỉ thực hiện tốt khi xác định được trị số trung bình của các đối tượng. 

c. Áp dụng tạo cây phân cấp 

Tạo ra cây phân cấp từng bước một. Tạo cây phân cấp ở mức một sau khi tiến 
hành phân cụm lần một bộ dữ liệu lớn. Tiếp tục tạo chủ đề mức hai và các mức sau sau 
khi tiếp tục tiến hành phân cụm cho bộ dữ liệu thuộc từng chủ đề con. Cây phân cấp 
được tạo ra bằng cách kết hợp các lần tiến hành phân cụm. 
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3. Phương pháp đánh giá chất lượng phân cụm 

Đánh giá phân cụm là một công việc không dễ dàng. Có một số phương pháp 
đánh giá khác nhau: đánh giá trực quan, đánh giá qua tính toán bằng một số tiêu 
chuẩn, và cũng có thể đánh giá thông qua việc so sánh với một máy phân cụm đáng tin 
cậy [6],[13], đã được qua thử nghiệm và được đánh giá tốt ví dụ như Vivisimo [36] 
hoặc với cây phân cấp tài liệu Dmoz[30],… Trong [1], chúng tôi đã phân tích một số 
phương pháp đánh giá chất lượng phân cụm web tiếng Việt. Dưới đây là hai phương 
pháp phổ biến dùng trong đánh giá phân cụm. 

3.1. Đánh giá dựa vào kinh nghiệm người dùng 

Search DoneRight [35] là blog giới thiệu các công nghệ và kỹ thuật mới nhất về 
tìm kiếm  của các nhà công nghệ ở Vivisimo. Để đánh giá chất lượng kết quả phân 
cụm của máy tìm kiếm Vivisimo, các nhà công nghệ của Vivisimo đã đưa ra các tiêu 
chuẩn để đánh giá dựa trên các tiêu chí phù hợp người dùng: 

 Để nắm được tổng thể của chủ đề chính, nhãn cụm cần ngắn gọn súc tích, nội 
dung của các cụm không được trùng lặp quá nhiều. Và số lượng cụm phù hợp 
bởi người dùng sẽ quá tải với quá nhiều cụm - các chủ đề quá cụ thể, và việc 
gán nhãn cụm cần tránh chứa các từ được đưa ra trong truy vấn. 

 Quá trình phân cụm cần đủ nhanh để 200 đến 500 hoặc nhiều hơn các kết quả 
có thể phân cụm được trong thời gian thực hiện trả về phù hợp. 

 Việc phân cụm cần thực hiện phân tích ngôn ngữ để nhận diện các trường hợp: 

o Các từ gần nghĩa, hoặc các thể hiện khác nhau của cùng một từ 

o Xác định các từ đồng nghĩa 

o Việc kết hợp hàng nghìn các mối quan hệ ngữ nghĩa làm tăng chi phí 
thời gian và đòi hỏi nền tảng kiến thức để học con người hoặc máy tính 

Đây là phương pháp đánh giá trực quan chủ yếu dựa vào ý kiến người dùng, rất 
phù hợp với việc đánh giá kết quả tìm kiếm. 

3.2. Đánh giá dựa vào cây chủ đề mẫu 

Chọn một chuẩn cơ sở để so sánh khả năng phân cụm của bộ phân cụm: Độ đo 
chất lượng phân cụm, đo chất lượng của một hệ thống phân cụm bởi các mức. Nói 
cách khác cho 1 bộ C={c1,…,ck} các mục (category) và 1 bộ O của n mẩu tin đã phân 
cụm theo C. Thuật toán phân cụm “lý tưởng”  là thuật toán mà khi yêu cầu đưa Ovào k 
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nhóm tạo ra 1 cách chia nhóm C’={c’1,…,c’k}, với mỗi mẩu tin ,  khi và 

chỉ khi . Sự gán nhãn ban đầu vì thế trông như 1 cấu trúc ẩn mà hệ thống phân 

cụm phải tìm ra [11]. 

Độ đo NMI (normalized mutual information) được [11] sử dụng:  

 

• Với P(c) biểu diễn xác suất mà mẩu tin được chọn ngẫu nhiên sj thuộc về c  
• P(c,c’) biểu diễn xác suất mẩu tin được chọn ngẫu nhiên sj thuộc cả c và c’. 

Nhân tử  dùng để chuẩn hóa, và là cần thiết để giải thích cho thực tế 

rằng số phần tử của C và  C’ là khác nhau. Giá trị NMI càng cao có nghĩa chất lượng 
phân cụm càng tốt. Vivisimo tạo ra những cụm có sự chồng lên nhau từng phần (trong 
thử nghiệm của [11] có khoảng 27% số mẩu tin thuộc nhiều hơn 1 cụm) nhưng NMI 
vẫn được thiết kế cho sự phân cụm không trùng lặp.  

Và trong [12], các tác giả sử dụng các phép đo phổ biến như precision, recall và 
purity, entropy để đánh giá chất lượng các cụm so với một cây chủ đề cho trước. 

Độ chính xác (precision):  

 

Độ hồi tưởng (recall):   
 

 

• So sánh mỗi cụm i với mỗi mục chủ đề j  

• nij là số trang web xuất hiện trong cả cụm i và chủ đề j 

• ni và nj lần lượt là số trang web xuất hiện trong cụm i và chủ đề j.  

Độ đo F (F-measure) là 1 phép đo phổ biến được tính toán giống như 1 phép đo 
trong IR: 
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 Độ đo F của 1 mục  j là  Fj=max{Fij} và tương tự ta có độ đo F toàn bộ là: 

 

Chất lượng của mỗi cụm có thể tính toán bởi độ tinh khiết purity và entropy. Độ 
đo purity chỉ ra độ tinh khiết, rõ ràng của cụm i  bởi  . Purity của toàn 

bộ quá trình phân cụm có thể được tính theo trọng số của mỗi số hạng thuộc cụm:  

 

 Với n là tổng số các trang web. 

Entropy của 1 cụm i là Ei= ij ijlog
j
p p−∑ . Tính toán theo các trọng số tỷ lệ với tất 

cả các cụm ta nhận được entropy tổng thể của việc phân cụm: 
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Chương 4. THỰC NGHIỆM 

Khóa luận tiến hành thực nghiệm cài đặt thuật toán phân cụm cây phân cấp HAC 
và phân cụm K-means trên tư tưởng xây dựng một cây phân cấp chủ đề để tạo ra danh 
một danh bạ web tiếng Việt với quy mô và chất lượng tốt. 

1. Dữ liệu 

Quá trình thực nghiệm được tiến hành trên miền dữ liệu văn bản với ba bộ dữ 
liệu. Trong đó có một bộ tài liệu tiếng Anh và hai bộ tài liệu tiếng Việt được phân cụm 
để so sánh kết quả. Ba bộ dữ liệu đều là một phần của cây phân cấp đầy đủ đã được 
phân nhóm đúng. 

 Bộ dữ liệu Sample: Gồm 58 tài liệu tiếng Anh thuộc về hai lớp thể thao: 
Tennis và Maratghon. 

 Bộ dữ liệu Vnexpress: Thu thập về từ trang web http://www.vnexpress.net. 
Gồm 789 tài liệu tiếng Việt, danh sách các danh mục chủ đề ở mức 1 và mức 2 
được thể hiện ở bảng 3. 

Chủ đề mức 1 Chủ đề mức 2 
STT 

Tên chủ đề Số lượng Tên chủ đề Số lượng 
âm nhạc 251 

1 văn hóa 305 
thời trang 54 
bất động sản 113 
cổ phiếu 139 2 kinh doanh 270 
wto 18 
du học 15 
du lịch 101 3 xã hội 124 
tuyển sinh 8 

4 máy tính 64 máy tính 64 
5 pháp luật 7 pháp luật 7 
6 bóng đá 8 bóng đá 8 
7 thế giới  2 thế giới 2 
8 xe máy 7 xe máy 7 

Bảng 3: Các chủ đề chính thuộc cây Vnexpress 
 Bộ dữ liệu Wikipedia tiếng Việt: Gồm 3035 tài liệu thuộc 9 lớp. Mỗi lớp đề 

cập đến một miền lĩnh vực. Các tài liệu được thu thập từ trang web 
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http://vi.wikipedia.org/. Đây là tập dữ liệu chuẩn được sử dụng rất nhiều trong 
nghiên cứu phân cụm và phân lớp văn bản. Đặc điểm của tập dữ liệu này là có 
một số cụm chủ đề khá giống nhau, ví dụ lớp chủ đề về khoa học. Danh sách 
các lớp và lớp con của cây phân cấp Wikipedia được chỉ ra dưới bảng sau. 

Chủ đề chính 
STT 

Tên Số lượng 
1 giáo dục 2794 
2 internet 170 
3 lịch sử internet 1 
4 sinh hóa học 7 
5 sinh học phân tử 8 
6 tin sinh học 6 
7 training 28 
8 viễn thông 20 
9 y học 1 

Bảng 4: Các chủ đề chính thuộc cây Wikipedia 
Trong đó, chủ đề giáo dục gồm 3 chủ đề nhỏ được liệt kê ở bảng dưới 

Giáo dục 
STT 

Tên chủ đề Số lượng 
1 môn học 1939 
2 trường trung học 13 
3 viện hàn lâm khoa học 2 

Bảng 5: Các chủ đề chính thuộc nhánh giáo dục 

2. Môi trường 

Thực nghiệm được tiến hành trên môi trường máy tính như sau: 

 Cấu hình máy: 
o Intel(R) Core 2 duo. T8300. 
o 2.40 GHz 
o 3.00 GB 

 Ngôn ngữ Java 
o Công cụ Eclipse 
o Môi trường Java 6.0. 

 Công cụ 
o TCT [31]: bộ mã nguồn mở tích hợp nhiều thuật toán phân cụm trong tiếng 

Anh. 
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o VTC [18]: chương trình cải tiến của TCT, tích hợp các thuật toán phân cụm 
và chuẩn hóa cho tiếng Việt. 

o JvnTexPro [33]: bộ tách từ tiếng Việt. 
o Standard: Chương trình chuẩn hóa dữ liệu cho phân cụm do tác giả viết. 

3. Tiến hành thực nghiệm 

Mô hình thực nghiệm được thực hiện theo hình 16 dưới đây. 

 

Hình 16: Mô hình thực nghiệm 

3.1. Chuẩn hóa dữ liệu 

Dữ liệu được xử lý qua các bước sau: 

 Xử lý các trang web: Loại bỏ các thẻ HTML không quan trọng, các thẻ hiển 
thị hình ảnh, metatags,… chỉ giữ lại những nội dung chính. 

 Tách từ: Chuyển các văn bản đã thu được ở trên thành tập các từ khóa riêng 
biệt nhau. Việc tách từ đối với văn bản tiếng Anh được thực hiện dựa trên 
nguyên tắc các từ được ngăn cách với nhau bởi dấu cách. Đối với các văn bản 
tiếng Việt, việc tách từ được thực hiện bằng công cụ JvnTexpro [37] 

 Loại bỏ từ dừng trong các văn bản thu được sau bước trên. Việc loại bỏ từ 
dừng được thực hiện dựa trên các tập từ dừng đã được xây dựng sẵn ở cả tiếng 
Anh và tiếng Việt. Sử dụng module StopWord.java với đầu vào là tên đường 
dẫn thư mục chứa các tài liệu. Đầu ra là thư mục chứa các tài liệu đã được xóa 
các từ dừng. 
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 Loại bỏ các tài liệu giống nhau trong các thư mục. Sử dụng lớp standard.java 
thuộc project standard với đầu vào là đường dẫn thư mục chứa tài liệu. 

 Tạo ra tập dataset. Sử dụng lớp TestCollectionStorage thuộc project VTC2 với 
hai tham số đầu vào: đường dẫn thư mục chứa dữ liệu, đường dẫn thư mục 
chứa tập dataset. Chương trình sẽ tạo ra đầu vào cho chương trình phân cụm 
gồm 4 file. 

o File đánh chỉ mục cho các văn bản (dataset.classes).  

o File đánh chỉ mục cho các từ khóa (dataset.terms). 

o File chứa ma trận tọa độ của các văn bản sau khi được véc tơ hóa 
(dataset.mtx). 

o File chứa các lớp văn bản và số hiệu các văn bản thuộc từng lớp, sử dụng 
để đánh giá kết quả của thuật toán phân cụm (dataset.docs). 

3.2. Phân cụm 

a. Phân cụm dựa trên thuật toán K-means 

Chạy chương trình Kmeans_Clustering.java với số cụm k và hai tham số đầu vào 
là đường dẫn đến tập dataset tạo ra ở bước trên và tên đường dẫn kết quả. 

 Tập dữ liệu Sample: k = 2 
 Tập dữ liệu Vnexpress: k = 13 
 Tập dữ liệu Wikipedia: k = 9 
 Tập dữ liệu giáo dục: k = 3 

b. Phân cụm dựa trên thuật toán HAC 

Chạy chương trình HAC_Clustering.java với số cụm k, chọn ngưỡng thresthold 
= 0.001. Đầu vào là đường dẫn đến tập dataset tạo ra ở bước trên và tên đường dẫn kết 
quả. 

 Tập dữ liệu Sample: k = 2 
 Tập dữ liệu Vnexpress: k = 13 
 Tập dữ liệu Wikipedia: k = 9 
 Tập dữ liệu giáo dục: k = 3 

4. Kết quả và đánh giá 

Kết quả phân cụm ba bộ dữ liệu với hai thuật toán HAC và K-means được đánh 
giá bằng độ đo F1 thể hiện ở bảng sau. 
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a. Kết quả phân cụm mức 1 

F1 Tên tập dữ 
liệu Số lượng Số cụm mức 

1 HAC (%) K-means (%) 
Sample 58 2 98 66 
Vnexpress 789 8 71 50 
Wikipedia 3035 9 92 88 

Bảng 6: Đánh giá kết quả phân cụm mức 1 

b. Kết quả phân cụm chủ đề con 
• Tập dữ liệu Vnexpress với 3 chủ đề con 

F1 
Tên chủ đề con Số lượng Số cụm con HAC(%) K-means(%) 
văn hóa 305 2 99 80 
xã hội 124 3 76 77 
kinh doanh 270 3 80 61 

Bảng 7: Đánh giá kết quả phân cụm trên 3 chủ đề con thuộc cây Vnexpress 

• Tập dữ liệu Wikipedia với chủ đề giáo dục gồm 1954 tài liệu 

F1 
Tên chủ đề con Số lượng Số cụm con HAC(%) K-means(%) 
giáo dục 1954 3 99 99 

Bảng 8: Đánh giá kết quả phân cụm trên chủ đề giáo dục (Wikipedia) 
So sánh kết quả phân cụm với độ đo F1 giữa hai thuật toán được thể hiện rõ hơn 

ở biểu đồ dưới đây. 

 

Hình 17: Biểu đồ so sánh độ đo F1 mức 1 của 3 bộ dữ liệu 
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So sánh độ đo F1 giữa hai thuật toán HAC và K-means thể hiện cây phân cấp 
mức 1 của ba bộ dữ liệu Sample, Vnexpress và Wikipedia ta thấy kết quả phân cụm 
theo phương pháp HAC đạt độ chính xác cao hơn, cao nhất là 98% ở bộ dữ liệu 
Sample, thấp nhất là 71% với bộ dữ liệu Vnexpress cao hơn phương pháp K-means 
với độ đo F1 cao nhất là 88% ở bộ dữ liệu Wikipedia. 

 

Hình 18: Biểu đồ so sánh độ đo F1 của 3 chủ đề con (Vnexpress) 
Xét ba chủ đề con thuộc Vnexpress là văn hóa, xã hội và kinh doanh, đồ thị thể 

hiện chất lượng phân cụm bằng phương pháp HAC nói chung là cao hơn K-means. 
Riêng với chủ đề xã hội, thuật toán K-means nhỉnh hơn so với HAC 1%. Nói chung, 
kết quả phân cụm với HAC đạt chất lượng tốt. Việc phân cụm đạt đến gần như chính 
xác ở chủ đề văn hóa với F1 = 99%. Tiếp đến là kinh doanh 80% và xã hội là 76%. 

Tiến hành phân cụm trên chủ đề giáo dục thuộc bộ Wikipedia, cả hai thuật toán 
HAC và K-means đều đưa ra được bộ phân cụm gần như đúng với cây chủ đề giáo dục 
ban đầu với F1 = 99%. 
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Hình 19: Biểu đồ so sánh độ đo F1 của chủ đề giáo dục (Wikipedia) 

Từ kết quả phân cụm ở mức 1 bộ dữ liệu tiếng Anh (sample) và 2 bộ dữ liệu 
tiếng Việt đồng thời đánh giá chất lượng trên từng chủ đề con của hai cây phân cấp 
tiếng Việt là Wikipedia và Vnexpress ta thấy cả hai thuật toán đều đưa ra kết quả phân 
cụm khá gần với cây phân cấp gốc. Tuy vậy, phân cụm với thuật toán HAC nói chung 
đạt kết quả cao hơn so với K-means. Bên cạnh đó, thuật toán HAC còn xây dựng được 
cây phân cấp gần giống với cây phân cấp chủ đề của danh bạ ngay trong các bước 
phân cụm vì vậy mà việc sử dụng phân cụm HAC xây dựng danh bạ web là phù hợp. 
Sau phân cụm, hai cây phân cấp tiếng Việt được tạo ra là: 

 

Hình 20: Cây chủ đề Vnexpress ở hai mức đầu tiên 
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Hình 21: Cây chủ đề Wikipedia ở hai mức đầu tiên 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Khóa luận đã nghiên cứu các phương pháp xây dựng danh bạ web. Từ đó chứng 
minh được tính đúng đắn của phương pháp tạo danh bạ web bằng phân cụm văn bản. 
Khóa luận đã đạt được một số kết quả sau: 

Về lý thuyết, khóa luận đã nghiên cứu hai phương pháp tạo danh bạ web, đồng 
thời đã tìm hiểu sâu về phân cụm văn bản, hai phương pháp phân cụm điển hình là 
phân cụm cây phân cấp và phân cụm K-means. 

Về thực nghiệm, khóa luận đã tiến hành thử nghiệm phân cụm cây phân cấp và 
phân cụm K-means trên một bộ dữ liệu tiếng Anh và hai bộ dữ liệu tiếng Việt là 
Vnexpress và Wikipedia đạt độ chính xác cao đồng thời tạo ra cây phân cấp giống với 
cấu trúc cây phân cấp chủ đề của một danh bạ web. 

Việc sử dụng phương pháp phân cụm với mục đích xây dựng danh bạ web tiếng 
Việt là phù hợp. Khóa luận bước đầu đã xây dựng được một danh bạ web tiếng Việt 
với chất lượng tốt. 

Định hướng tiếp theo, tác giả sẽ mở rộng quy mô của tập dữ liệu đồng thời kết 
hợp với module gán nhãn cụm để tạo một danh bạ web hoàn chỉnh. Ta cũng có thể xin 
thêm ý kiến người dùng về nội dung danh bạ giúp phát triển danh bạ chất lượng ngày 
một tốt hơn. 
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PHỤ LỤC 

Các hàm được viết trong chương trình thực nghiệm được liệt kê ở các bảng phụ 

lục dưới đây. 

 

STT Tên lớp Mô tả 
1 standard.java loại bỏ các file giống nhau 
2 StopWord.java loại bỏ từ dừng 

Phụ lục 1: Danh sách lớp của chương trình standard 

 

STT Tên hàm Mô tả 

1 TestCollectionStorage.java 
tạo ra tập dataset mô tả đặc trưng của các tập dữ 
liệu 

2 HAC_Clustering.java 
phân cụm với HAC, đánh giá kết quả phân cụm 
bằng độ đo F1 

3 Kmeans_Clustering.java 
phân cụm K-means, đánh giá kết quả phân cụm 
với độ đo F1 

Phụ lục 3: Danh sách các hàm chính thuộc chương trình VTC2 

 


