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CÁCH TIẾP CẬN ĐẠI SỐ GIA TỬ

Phạm Thị Lan1, Hồ Cẩm Hà1

Tóm tắt

Tóm tắt bằng ngôn ngữ nhằm mục đích trích rút tri thức từ cơ sở dữ liệu để hỗ trợ trong
việc ra quyết định. Các nghiên cứu trước đây về lĩnh vực này đều dựa trên lý thuyết tập mờ.
Bài báo đề xuất cách tiếp cận đại số gia tử cho bài toán tóm tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ, đồng
thời cho thấy bài toán luật kết hợp có thể được xem như một trường hợp riêng của tóm tắt
dữ liệu. Chúng tôi đã triển khai cách tiếp cận này trong một thuật toán để sinh ra các câu
tóm tắt dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu. Thuật toán mà chúng tôi đưa ra có sử dụng một phần
ý tưởng của thuật toán Apriori và áp dụng trên cơ sở dữ liệu đã được trang bị cấu trúc đại
số gia tử cho mỗi thuộc tính định lượng.

Linguistic summarization aims to extract knowledge from databases for supporting in
making decisions. The previous studies on this field based on the theory of the fuzzy set.
This paper proposes an approach based on hedge algebra to the linguistic data summary
problem, and it shows that the association rule problem can be viewed as a special case of
the data summary problem. We have implemented this approach in an algorithm to generate
the data summaries from a database. The proposed algorithm uses a portion of the idea of
Apriori and applies on the database equipped a hedge algebra structure for each quantitative
attribute.

Từ khóa

Tóm tắt dữ liệu, đại số gia tử, luật kết hợp, thuật toán Apriori.

1. Giới thiệu

NGÀY nay, nhờ tiến bộ của khoa học và công nghệ, lượng dữ liệu thu thập được là
rất lớn và ở nhiều dạng khác nhau. Để sử dụng được tri thức của những kho dữ

liệu khổng lồ này, con người cần sự trợ giúp của máy tính. Việc trích rút ra các câu
tóm tắt bằng ngôn ngữ từ cơ sở dữ liệu là một thách thức đặt ra cho các hệ thống thông
minh.

Bài toán tóm tắt dữ liệu được hiểu là: cho một cơ sở dữ liệu, cần rút ra những câu
tóm tắt, thể hiện nhận định (tri thức) có ích. Để giải quyết được bài toán này cần quét
(scan) toàn bộ dữ liệu. Kacprzyk và cộng sự [9] đã đưa ra hai dạng (prototype) cho câu
tóm tắt là:

1Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Sư phạm Hà Nội
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Bảng 1. Phân mức của bài toán tóm tắt dữ liệu

Mức Input Output Ghi chú
1 S Q Tóm tắt đơn giản thông qua truy vấn
2 S,B Q Tóm tắt có điều kiện thông qua lọc và truy vấn
3 Q,Scấu trúc Sgiá trị Tóm tắt hướng đến giá trị
4 Q,Scấu trúc, B Sgiá trị Tóm tắt có điều kiện hướng đến giá trị
5 Rỗng S, F,Q Dạng tổng quát

Q y are S (1)
Q F y are S (2)

Trong đó, y là thực thể, Q là định lượng, F là điều kiện lọc và S là tóm tắt.

Dưới đây là hai ví dụ tương ứng với dạng (1) và (2).

Khoảng một nửa︸ ︷︷ ︸
Q

công nhân︸ ︷︷ ︸
y

là trẻ︸︷︷︸
S

Hầu hết︸ ︷︷ ︸
Q

công nhân︸ ︷︷ ︸
y

trẻ︸︷︷︸
F

có thu nhập thấp︸ ︷︷ ︸
S

Đồng thời nhóm tác giả nói trên cũng đã chỉ ra 5 mức của bài toán như trong bảng
1. Từ đó cho thấy, bài toán tóm tắt dữ liệu có dạng tổng quát nhất khi tất cả ba thành
phần Q, F , S không được biết trước.

Trong các nghiên cứu về tóm tắt dữ liệu đã công bố [2], [3], [8], [9], [10], [11], [15],
ngữ nghĩa của hạng từ được diễn đạt bằng tập mờ. Khi các tập mờ do người sử dụng
xác định thì số hạng từ bị hạn chế và khó mở rộng. Mặt khác, nếu phân hoạch đều
miền tham chiếu và dựng các tập mờ hình tam giác, sau đó gán cho hạng từ thì hạng
từ sẽ đóng vai trò là nhãn ngôn ngữ. Lúc này, hạng từ trong câu tóm tắt không mang
đúng ngữ nghĩa vốn có của nó.

Vấn đề biểu diễn ngữ nghĩa của các hạng từ là then chốt khi giải các bài toán tóm
tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ. Theo cách tiếp cận của đại số gia tử, mọi hạng từ là giá
trị của một biến ngôn ngữ đều được sinh ra từ hai hạng từ nguyên thủy bằng cách sử
dụng gia tử. Ngữ nghĩa của các hạng từ được xác định trong quan hệ thứ tự với các
hạng từ khác. Điều này rất phù hợp với cách sử dụng ngôn ngữ của con người. Ví dụ,
khi xét thuộc tính tuổi, hai hạng từ nguyên thủy là trẻ và già, sử dụng hai gia tử khá
và rất. Tập hạng từ được sinh ra là {trẻ, già, rất trẻ, khá trẻ, khá già, rất già, rất rất
trẻ,...} với thứ tự ngữ nghĩa rất rất trẻ ≤ rất trẻ ≤ trẻ ≤ khá trẻ ≤ khá già ≤ già ≤
rất già. Mặt khác, mỗi cấu trúc đại số gia tử thông thường có ít hơn 6 giá trị tham số.
Từ bộ tham số này có thể tính toán được tất cả các giá trị định lượng cho mọi hạng
từ. Điều quan trọng là các tính toán định lượng như vậy bảo toàn cấu trúc thứ tự ngữ
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nghĩa vốn có của các hạng từ. Cũng với những ưu điểm đó, cách tiếp cận theo đại số
gia tử đã được áp dụng và thu được nhiều thành công trong các bài toán điều khiển mờ
[4], phân lớp [5], ra quyết định [6], cơ sở dữ liệu mờ [7].

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa luật kết hợp và tóm tắt
dữ liệu. Luật kết hợp là một trường hợp đặc biệt của tóm tắt dữ liệu theo dạng (2).
Sau khi tìm hiểu các thuật toán khai phá luật kết hợp mờ trong các nghiên cứu [1], [8],
[10], [13], [16], chúng tôi hiệu chỉnh và mở rộng ý tưởng của chúng để đề xuất một
thuật toán giải bài toán tóm tắt dữ liệu ở mức tổng quát nhất.

Trong bài báo này, giải pháp của chúng tôi là sự kết hợp của hai ý tưởng. Một là,
trang bị cho mỗi miền thuộc tính một cấu trúc đại số gia tử để biểu diễn và xử lý được
các thông tin mờ. Hai là, tận dụng ý tưởng và thay đổi cách dùng tham số của thuật
toán Apriori để tìm được các tóm tắt thay vì chỉ tìm các luật kết hợp.

Bài báo được trình bày như sau: phần 2 trình bày các khái niệm cơ bản trong đại số
gia tử, phần 3 trình bày mối quan hệ giữa luật kết hợp và tóm tắt dữ liệu, phần 4 trình
bày thuật toán giải bài toán tóm tắt dữ liệu tổng quát theo cách tiếp cận đại số gia tử,
ví dụ và thực nghiệm. Phần 5 là kết luận.

2. Các khái niệm cơ bản trong đại số gia tử

Trong phần này, chúng tôi trình bày một số khái niệm cơ bản trong đại số gia tử và
cách sử dụng khoảng tương tự trong xem xét ngữ nghĩa của hạng từ.

2.1. Cấu trúc đại số cho miền hạng từ của biến ngôn ngữ

Cho X là một biến ngôn ngữ và Dom(X ) là tập chứa tất cả các hạng từ trong tập
giá trị của biến X . Tập X = Dom(X ) có thể được coi như là một cấu trúc đại số
AX = (X,G,C,H,≤). Trong đó:

• (X,≤) là cấu trúc dựa trên thứ tự, ≤ là quan hệ thứ tự ngữ nghĩa vốn có giữa các
hạng từ của biến X .

• G = {c−, c+} là tập các phần tử sinh, c+ là hạng từ nguyên thủy dương, c− là
hạng từ nguyên thủy âm. Ta có c− ≤ c+. Ví dụ: chậm ≤ nhanh, ít ≤ nhiều.

• C = {0,W,1} tập các hằng thỏa mãn 0 ≤ c− ≤ W ≤ c+ ≤ 1, hai phần tử 0 và
1 là hạng từ nhỏ nhất, lớn nhất trong cấu trúc (X,≤), W là phần tử trung bình.
Ví dụ: 0 có nghĩa là cực kỳ chậm, W có nghĩa là trung bình, 1 có nghĩa là cực
kỳ nhanh.

• H = H− ∪H+ là tập các gia tử của biến X . Các phần tử trong H+ là các gia tử
dương vì nó làm tăng ngữ nghĩa của các hạng từ. Các gia tử trong tập H− là các
gia tử âm vì nó làm giảm ngữ nghĩa của các hạng từ.

Các gia tử trong tập H− và H+ cũng có thứ tự ngữ nghĩa. H− = {h−q, h−q+1..., h−1}
với thứ tự ngữ nghĩa h−q ≥ h−q+1 ≥ ... ≥ h−1 và H+ = {h1, h2, ..., hp} với thứ tự ngữ
nghĩa h1 ≤ h2 ≤ ... ≤ hp.
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Ta có X\C = H(G), với H(G) là tập các hạng từ sinh ra từ các phần tử sinh trong
G sử dụng các gia tử trong H . Tương tự H(x) gồm các hạng từ sinh ra từ x sử dụng
các gia tử trong H .

Dạng biểu diễn chính tắc của mỗi hạng từ x ∈ Dom(X ) là hm. . . h1c, độ dài của
hạng từ là |x| = m+ 1. Ký hiệu Xk là tập các hạng từ độ dài k, X(k) là tập các hạng
từ có độ dài không quá k.

Lý thuyết đại số gia tử đã đưa ra các khái niệm định lượng để lượng hóa các giá trị
biến ngôn ngữ. Dưới đây sẽ trình bày các khái niệm ánh xạ định lượng ngữ nghĩa, độ
đo tính mờ, khoảng tính mờ, khoảng tương tự.

2.2. Ánh xạ định lượng ngữ nghĩa

Tương tự như các phương pháp giải mờ trong lý thuyết tập mờ, định lượng ngữ nghĩa
trong phương pháp đại số là một ánh xạ từ tập hạng từ X vào miền tham chiếu của
biến ngôn ngữ X . Nếu f là một ánh xạ định lượng ngữ nghĩa (semantically quantifying
mapping - SQM), f(x) (x ∈ X) là ngữ nghĩa định lượng bằng số của hạng từ x.

Định nghĩa 2.1 [4]. Một ánh xạ xác định ngữ nghĩa định lượng của các hạng từ
trong miền hạng từ X của một biến ngôn ngữ X là f : X 7→ [0, 1], thỏa mãn hai điều
kiện sau:

(i) f là ánh xạ 1-1 và trù mật trong đoạn [0, 1], với [0, 1] là miền tham chiếu thông
thường của X ;

(ii) f bảo toàn thứ tự trong X .

2.3. Độ đo tính mờ

Xét hạng từ trẻ là một giá trị của biến ngôn ngữ tuổi. Hạng từ trẻ là một khái niệm
mờ bởi vì có nhiều giá trị số khác nhau của tuổi mà vẫn được coi là trẻ. Nếu tập giá
trị này càng lớn thì khái niệm trẻ càng mờ. Dựa trên quan điểm này, khái niệm độ đo
tính mờ của hạng từ x được xác định bằng đường kính của tập f(H(x)).

Định nghĩa 2.2 [4]. Cho f : X 7→ [0, 1] là một SQM của AX . Đường kính của tập
f(H(x)) ⊆ [0, 1] là độ đo tính mờ của x, ký hiệu bởi fm(x).

fm(x) = d(f(H(x))) ⊆ [0, 1]

Độ đo mờ là một ánh xạ fm : X 7→ [0, 1] và độ đo mờ của các gia tử µ(h) thỏa các
điều kiện sau đây:

1) (fm1) : fm(c−) + fm(c+) = 1 và fm(0) = fm(W ) = fm(1) = 0.
2) (fm2) :

∑
hi∈H fm(hix) = fm(x), x ∈ X , và

∑
x∈Xk

fm(x) = 1
3) (fm3) : fm(hx) = µ(h)fm(x), với hx 6= x, x ∈ X , µ(h) là độ đo mờ của gia tử

h
4) (fm4) :

∑
hi∈H+ µ(hi) = α và

∑
hi∈H− µ(hi) = β, với α, β > 0 và α + β = 1
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Ví dụ: Xét thuộc tính tuổi có miền tham chiếu của thuộc tính tuổi là [0, 100]. Hai
hạng từ nguyên thủy là trẻ và già. Nếu coi tuổi ít hơn 45 là trẻ. Khi đó, độ đo tính
mờ của hạng từ trẻ là fm(trẻ) = 45/100 = 0.45, độ đo tính mờ của hạng từ già là
fm(già) = 1− 0.45 = 0.55

2.4. Khoảng tính mờ

Khoảng tính mờ của hạng từ x, ký hiệu I(x), là khoảng con nhỏ nhất chứa các giá
trị f(H(x)) và |I(x)| = fm(x). Nếu x có càng nhiều gia tử (chiều dài của I(x) càng
nhỏ) thì tính mờ của x càng giảm.

Tính chất của khoảng tính mờ:

1) Các giá trị trong I(x) được coi là tương tự với nhau và tương thích (compatible)
với ngữ nghĩa định lượng của x ở mức độ |x|.

2) Tập {I(hjx)|j ∈ [−q, p]} là một phân hoạch của I(x). Do đó, tập Ik = {I(x) :
x ∈ Xk} là một phân hoạch của [0, 1] = I(c−) ∪ I(c+) và, với k ≥ 2, nó mịn hơn
Ik′ = {I(x) : x ∈ Xk′}, với k′ < k.

3) Việc gán các khoảng tính mờ cho các hạng từ là tương ứng một-một và duy trì
quan hệ thứ tự ngữ nghĩa trên Xk, tức là từ x ≤ y ta suy ra rằng I(x) ≤ I(y), x,
y ∈ Xk.

Giá trị SQM của hạng từ x được hiểu là giá trị core của đoạn I(x), tương tự như khái
niệm core của tập mờ. Trong đại số gia tử, ánh xạ định lượng ngữ nghĩa được sinh ra
từ các độ đo mờ fm của hạng từ nguyên thủy và gia tử trong AX được tính theo công
thức đệ quy [4].

Khi phân hoạch miền tham chiếu bởi các khoảng tính mờ mức k, tập giá trị của biến
ngôn ngữ được xem xét gồm các hạng từ có cùng độ dài k. Trong một số trường hợp,
ngữ nghĩa của các hạng từ độ dài k cần được đặt trong mối quan hệ ngữ nghĩa với các
hạng từ có độ dài nhỏ hơn k. Khi đó, các khoảng tương tự mức k sẽ được sử dụng để
phân hoạch miền tham chiếu. Ví dụ: Nếu coi những người có tuổi trẻ gồm người có
tuổi rất trẻ và khá trẻ thì sẽ sử dụng khoảng tính mờ mức 2 để phân hoạch miền tham
chiếu. Nếu coi những người rất trẻ có tuổi nhỏ hơn những người trẻ và những người
khá trẻ có tuổi lớn hơn những người trẻ thì sử dụng khoảng tương tự mức 2 để phân
hoạch miền tham chiếu.

2.5. Khoảng tương tự

Quan hệ tương tự trong cơ sở dữ liệu mờ là một khái niệm quan trọng và có nhiều
ứng dụng. Khoảng tương tự của một hạng từ x được xây dựng từ các khoảng tính mờ
là tập gồm các giá trị có quan hệ tương tự với ngữ nghĩa của hạng từ x mức |x|.

Định nghĩa 2.3 [6] Cho fm là độ đo mờ của X , k > 0, một tập hữu hạn các hạng
từ X(k) = {x ∈ X : |x| ≤ k}, một tập các khoảng {Sk(x) : x ∈ X(k)} của miền tham
chiếu [0, 1] gọi là khoảng tương tự mức k, thỏa mãn các điều kiện sau:

• (S1) {Sk(x) : x ∈ X(k)} là phân hoạch của [0, 1]
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• (S2) Sk(x) chứa duy nhất giá trị v(x) trong tập {v(y) : y ∈ X(k)}, v là ánh xạ
định lượng ngữ nghĩa được xác định bởi fm, các giá trị trong Sk(x) được coi là
tương tự với v(x). Nói cách khác, chúng tương tự với ngữ nghĩa của x ở mức độ
k.

Các khoảng tương tự mức k được xây dựng bằng cách phân hoạch tập các khoảng
mờ {I(x) : x ∈ Xk′} thỏa mãn các điều kiện sau:

1) Các khoảng tương tự rời nhau và mỗi khoảng tương tự là hợp của các khoảng mờ
kề nhau.

2) Mỗi khoảng tương tự là hợp của ít nhất 2 khoảng mờ mức k′, mà điểm đầu mút
của chúng là giá trị v(x). Ngoại trừ hai khoảng tương tự S(0), S(1) chỉ chứa ít
nhất một khoảng mờ, một điểm đầu mút của nó là 0 hoặc 1.

Nếu |H−| ≥ 2 và |H+| ≥ 2 thì các khoảng tương tự mức k sẽ được xây dựng từ các
khoảng mờ mức k′ ≥ k + 1. Trong các trường hợp khác, khoảng tương tự mức k được
xây dựng từ khoảng mờ mức k′ ≥ k + 2.

Một bộ tham số của đại số gia tử gồm có |H| giá trị độ đo mờ của các hạng từ
nguyên thủy và gia tử [6]. Tất cả các giá trị định lượng khác như ánh xạ định lượng
ngữ nghĩa, khoảng mờ, khoảng tương tự được tính toán dễ dàng. Việc tính toán trong
đại số gia tử tuy đơn giản nhưng vẫn bảo toàn quan hệ thứ tự ngữ nghĩa. Đây chính là
một ưu điểm của đại số gia tử.

3. Luật kết hợp và tóm tắt dữ liệu

3.1. Luật kết hợp là trường hợp riêng của tóm tắt dữ liệu

Xét một cơ sở dữ liệu có tập thuộc tính là {A1, A2, ..., An}. Một luật kết hợp ngôn
ngữ một điều kiện, một kết luận có dạng:

Nếu Ai = S1 thì Aj = S2 (độ hỗ trợ α, độ tin cậy β)

Trong đó, S1, S2 là các hạng từ ngôn ngữ. Độ hỗ trợ α được tính bằng tỷ lệ bản ghi
thỏa đồng thời Ai = S1 và Aj = S2 so với tổng số bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Độ tin
cậy β được tính bằng tỷ lệ số bản ghi thỏa đồng thời Ai = S1 và Aj = S2 so với số
bản ghi thỏa Ai = S1.

Ví dụ: Xét trong cơ sở dữ liệu về công nhân có thuộc tính tuổi và lương. Một luật
kết hợp ngôn ngữ được rút ra là:

Nếu tuổi trẻ︸ ︷︷ ︸
Ai=S1

thì lương thấp︸ ︷︷ ︸
Aj=S2

(độ hỗ trợ 0.4, độ tin cậy 0.9)

Rõ ràng, luật này tương đương ngữ nghĩa với câu tóm tắt dạng (2) là:
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90%︸︷︷︸
Q

công nhân︸ ︷︷ ︸
y

tuổi trẻ︸ ︷︷ ︸
F

có lương thấp︸ ︷︷ ︸
S

Như vậy, mỗi luật kết hợp tương ứng với một câu tóm tắt dạng (2) có định lượng Q
tương ứng với độ tin cậy của luật, F tương ứng với phần điều kiện của luật, S tương
ứng với phần kết luận của luật.

Trong bài toán luật kết hợp, điều kiện để một luật được đưa vào kết quả là độ hỗ trợ
phải lớn hơn ngưỡng minSupport và độ tin cậy phải lớn hơn ngưỡng minConfidence.
Do đó, luật kết hợp chính là một trường hợp đặc biệt của câu tóm tắt với định lượng
Q mang nghĩa “hầu hết”. Trong hai dạng câu tóm tắt (1) và (2), Q có thể nhận giá trị,
hạng từ bất kỳ. Đáng chú ý rằng, trong nhiều lĩnh vực câu tóm tắt có Q mang nghĩa
“hiếm khi”, “ít khi” hoặc “khoảng một nửa” lại chứa đựng những tri thức rất có ý
nghĩa.

Ví dụ: Xét cơ sở dữ liệu công nhân có thuộc tính tuổi, trình độ và lương. Bài toán
tóm tắt dữ liệu sẽ đưa ra được những tóm tắt như:

• LS1 :“Ít khi công nhân trẻ có lương cao”.
• LS2 :“Rất ít công nhân trẻ có trình độ cao”
• LS3 :“Khoảng một nửa công nhân trẻ, trình độ cao có thu nhập cao”.
• LS4 :“Rất hiếm công nhân trẻ có trình độ cao và thu nhập cao”.

Những câu tóm tắt trên đây sẽ không có trong tập luật của bài toán khai phá luật
kết hợp, mặc dù chúng có ý nghĩa. Ta có thể thấy, bài toán tóm tắt dữ liệu bao trùm
(rộng hơn) bài toán khai phá luật kết hợp, các luật kết hợp là những tóm tắt, tuy nhiên
có những tóm tắt có ý nghĩa không nằm trong tập luật kết hợp.

3.2. Từ thuật toán khai phá luật kết hợp đến thuật toán trích rút tóm tắt

Thuật toán khai phá luật kết hợp Apriori được đề xuất bởi Agrawal [14] gồm hai giai
đoạn: giai đoạn đầu là tìm tập frequent itemset thỏa điều kiện minSupport, giai đoạn
sau là sinh tập luật kết hợp thỏa điều kiện minConfident. Trong phần này, chúng tôi
sẽ trình bày vận dụng ý tưởng Apriori để giải bài toán tóm tắt dữ liệu ở mức tổng quát
nhất. Tức là sinh ra mọi câu tóm tắt dạng (2).

Thuật toán sinh tập các câu tóm tắt sẽ gồm hai giai đoạn:

• Giai đoạn 1: Tìm tập các frequent itemset có độ hỗ trợ lớn hơn ngưỡng minSupport.
• Giai đoạn 2: Trích rút các câu tóm tắt từ tập frequent itemset tìm được ở giai đoạn

1.

Trong giai đoạn 1 chúng tôi sử dụng ngưỡng minSupport như trong Apriori. Nếu
giá trị minSupport lớn thì các câu tóm tắt được sinh mang tính phổ biến. Nếu giá trị
này nhỏ thì sẽ có thể có câu tóm tắt đúng cho một nhóm dữ liệu nhỏ. Trong giai đoạn
2 không sử dụng ngưỡng minConfident vì định lượng Q trong câu tóm tắt có thể là
bất cứ giá trị, hạng từ nào.
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Một k-itemset là tập hợp gồm k điều kiện đồng thời trên k thuộc tính khác nhau có
dạng {I1, I2, ..., Ik}. Mỗi điều kiện trên mỗi thuộc tính được gọi là một item.

Ví dụ: Một 2-itemset là {tuổi = trẻ, lương = cao}. Một bản ghi R được gọi là hỗ
trợ k-itemset nếu bản ghi R có giá trị của các thuộc tính thỏa tất cả k điều kiện trong
k-itemset. Độ hỗ trợ của k-itemset là tỷ lệ bản ghi thỏa nó so với tổng số bản ghi trong
cơ sở dữ liệu. Nếu độ hỗ trợ này lớn hơn giá trị ngưỡng minSupport thì sẽ được gọi
là frequent k-itemset.

Xét một frequent k-itemset có dạng {I1, I2, ..., Ik} với độ hỗ trợ α. Tóm tắt theo dạng
(2) được xác định với F là tập con các item trong {I1, I2, ..., Ik}, S là phần bù của F
trong {I1, I2, ..., Ik}, Q là hạng từ diễn đạt tỷ lệ số bản ghi hỗ trợ {I1, I2, ..., Ik} so với
số bản ghi hỗ trợ F .

Ví dụ: Cho một 3-itemset {tuổi = trẻ, lương = rất cao, trình độ = cao}. Một tóm
tắt dạng (2) có thể là “Khoảng một nửa công nhân trẻ, trình độ cao có lương rất cao”
hoặc “Rất ít công nhân có lương rất cao là công nhân trẻ và có trình độ cao”

Dưới đây, chúng tôi trình bày thuật toán trích rút một tập các câu tóm tắt dạng (2).
Trong đó, mỗi miền tham chiếu của các thuộc tính định lượng được trang bị một cấu
trúc đại số gia tử để biểu diễn và xử lý ngữ nghĩa của các hạng từ ngôn ngữ.

4. Thuật toán theo cách tiếp cận đại số gia tử cho bài toán tóm tắt
dữ liệu tổng quát

4.1. Thuật toán

Trong nghiên cứu này, tập khoảng tương tự mức k được dùng làm phân hoạch miền
tham chiếu của mỗi thuộc tính. Mức k này quyết định tập hạng từ X(k). Khi cần xem
xét ngữ nghĩa mịn hơn (dùng nhiều hạng từ hơn), chỉ cần tăng giá trị k mà không phải
thay đổi bộ tham số. Điều này làm cho việc xử lý ngữ nghĩa mềm dẻo và phù hợp
với nhiều ứng dụng [6], [7]. Ví dụ, khi xét thuộc tính tuổi, nếu k = 1, tức là sử dụng
khoảng tương tự mức 1 để phân hoạch miền tham chiếu thì tập X(1) = {0, c−,W, c+, 1}.
Khi đó, tập hạng từ tương ứng là {cực kỳ trẻ, trẻ, trung niên, già, cực kỳ già}.

Cách tiếp cận đại số gia tử để tìm hạng từ diễn đạt cho thành phần Q đã được đưa
ra trong [12]. Trong bài báo này, đoạn [0, 1] được phân hoạch bởi 5 khoảng tương tự
mức 1 với thứ tự S(0) ≤ S(c−) ≤ S(W ) ≤ S(c+) ≤ S(1). Các hạng từ diễn đạt cho
Q tương ứng là rất hiếm ≤ ít ≤ khoảng một nửa ≤ nhiều ≤ hầu hết.

Thuật toán sau đây giải bài toán tóm tắt dữ liệu ở mức tổng quát nhất. Thuật toán
thực hiện quét toàn bộ cơ sở dữ liệu để đưa ra tập tất cả tóm tắt dạng (2).

Thuật toán: Sinh mọi tóm tắt ngôn ngữ dạng (2)

Input: Cơ sở dữ liệu r trên tập thuộc tính U = {A1, A2, ..., Am}, giá trị minSupport,
mức tương tự k.

Output: Tập các tóm tắt bằng ngôn ngữ theo dạng (2).
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Phương pháp:

Bước 1: Trang bị đại số gia tử cho miền giá trị của định lượng Q và các thuộc tính
định lượng.

• Chọn độ đo tính mờ cho các hạng từ nguyên thủy và gia tử cho định lượng Q. Tính
các khoảng tương tự mức 1 cho Q là SQ(0), SQ(c

−), SQ(W ), SQ(c
+), SQ(1).

• Chọn độ đo tính mờ cho các hạng từ nguyên thủy và gia tử cho thuộc tính định
lượng Ai. Tính khoảng tương tự mức k cho Ai là S(x1i ), · · · , S(x

mi
i )

Bước 2: Xác định tập C1 gồm tất cả các item có dạng Ai = f , với Ai là tên thuộc
tính, f là hạng từ ngôn ngữ.

• Nếu miền giá trị của thuộc tính Ai được trang bị một cấu trúc đại số gia tử thì
thêm các item Ai = xi (xi ∈ X(k)) vào C1.

• Nếu miền giá trị của thuộc tính Ai gồm các nhãn ngôn ngữ l thì các item Ai = l
vào tập C1.

Bước 3: Tính độ hỗ trợ cho từng item trong C1

Bản ghi ri hỗ trợ cho item Aj = f nếu giá trị ri(Aj) bằng f hoặc thuộc khoảng tương
tự mức k tương ứng với hạng từ f

Bước 4: Đưa vào tập frequent 1-itemset L1 những item trong C1 có độ hỗ trợ lớn
hơn minSupport. Nếu L1 khác rỗng thì thực hiện bước 5. Ngược lại, thuật toán dừng
và không có câu tóm tắt nào được sinh ra.

Bước 5: Đặt r = 1 (r là số item trong một frequent itemset). Tìm các tập Lr gồm
các frequent r-itemset có độ hỗ trợ không nhỏ hơn minSupport theo như bước thứ
nhất của Apriori.

Bước 6: Sinh các tóm tắt dạng (2) Q F y are S

• Xét các cặp r1-itemset I1 và r2-itemset I2 với r1 < r2
6.1. Nếu I1 ⊂ I2 thì đặt F = I1. Nếu không thì bỏ qua cặp này
6.2. Đặt S = I2\I1
6.3. Tính tỷ lệ q = sup(I2)/sup(I1) với sup(X) là độ hỗ trợ của itemset X
6.4. Xác định hạng từ diễn đạt cho Q như sau:
Nếu q ∈ SQ(0) thì Q = “rất hiếm”
Nếu q ∈ SQ(c

−) thì Q = “ít”
Nếu q ∈ SQ(W ) thì Q = “khoảng một nửa”
Nếu q ∈ SQ(c

+) thì Q = “nhiều”
Nếu q ∈ SQ(1) thì Q = “hầu hết”

Ở mức tổng quát nhất (ba thành phần Q, F , S không biết trước), việc quét dữ liệu
sẽ tốn rất nhiều thời gian và sinh ra nhiều câu tóm tắt. Nhưng kết quả có thể mang đến
nhiều điều thú vị, ngạc nhiên trong các tóm tắt nhận được. Chẳng hạn, nếu mọi người
quen với “Hầu hết bạn trẻ có thu nhập thấp” vì cho rằng họ thiếu kinh nghiệm, chưa
có thời gian để được đào tạo đạt trình độ cao, chưa có vị trí công việc tốt, thì “Khoảng
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Bảng 2. Bảng dữ liệu của 10 công nhân

ID Tuổi Giới tính Trình độ Lương
id1 19 nữ 0 2
id2 35 nam 1 5
id3 23 nữ 1 3.3
id4 33 nam 1 3.5
id5 45 nam 1 5
id6 58 nam 1 6
id7 18 nữ 0 2.5
id8 20 nữ 1 3
id9 33 nam 1 3.5

id10 35 nam 1 4.5

một nửa bạn trẻ có thu nhập cao” là một thông tin bất ngờ và có ý nghĩa. Điều này
chứng tỏ tri thức đã thay đổi và con người cần cập nhật tri thức mới.

4.2. Ví dụ

Xét một cơ sở dữ liệu công nhân gồm 10 bản ghi như bảng 2. Trong đó, trình độ 0
là trung cấp, trình độ 1 là cao đẳng và đại học, tiền lương tính theo đơn vị triệu đồng.
Chọn minSupport = 0.3, mức tương tự k = 1.

Bước 1:
Trang bị cấu trúc đại số gia tử cho định lượng Q: fm(ít) = fm(nhiều) = 0.5, µ(khá) =
µ(rất) = 0.5. SQ(0) = [0, 0.125], SQ(c

−) = (0.125, 0.375], SQ(W ) = (0.375, 0.625],
SQ(c

+) = (0.625, 0.875], SQ(1) = (0.875, 1].

Trang bị cấu trúc đại số gia tử cho thuộc tính tuổi và lương

DTuổi = [18, 60]. Công nhân dưới 40 tuổi được coi là trẻ nên fm(trẻ) = 0.52,
fm(già) = 0.48. Công nhân dưới 27 tuổi được coi là rất trẻ, từ 28 đến 40 tuổi được
coi là khá trẻ nên µ(rất) = 0.4, µ(khá) = 0.6. Tính được: S(cực kỳ trẻ) = [18, 21],
S(trẻ) = (21, 34], S(trung niên) = (34, 44], S(già) = (44, 56], S(cực kỳ già) = (56, 60]

DLương = [2, 6]. Lương từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng được coi là thấp nên
fm(thấp) = 0.5, fm(cao) = 0.5. Lương từ 2 triệu đến 2,8 triệu được coi là rất thấp
nên µ(rất) = 0.4, µ(khá) = 0.6. Tính được: S(cực kỳ thấp) = [2, 2.32], S(thấp) =
(2.32, 3.52], S(trung bình) = (3.52, 4.48], S(cao) = (4.48, 5.68], S(cực kỳ cao) =
(5.68, 6]

Bước 2: C1 = {tuổi = cực kỳ trẻ, tuổi = trẻ, tuổi = trung niên, tuổi = già, tuổi =
cực kỳ già, giới tính = nữ, giới tính = nam, trình độ = 0, trình độ = 1, lương = cực
kỳ thấp, lương = thấp, lương = trung bình, lương = cao, lương = cực kỳ cao}

Bước 3: Tính độ hỗ trợ cho từng item trong C1. Kết quả như trong bảng 3.

Bước 4: L1 = {tuổi = cực kỳ trẻ, tuổi = trẻ, giới tính = nữ, giới tính = nam, trình
độ = 1, lương = thấp, lương = cao}

Bước 5: Tìm tập L2 và L3. Kết quả như trong bảng 4.
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Bảng 3. Tính độ hỗ trợ cho từng item trong C1

Item id1 id2 id3 id4 id5 id6 id7 id8 id9 id10 Độ hỗ trợ
Tuổi = cực kỳ trẻ 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.3

Tuổi = trẻ 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.3
Tuổi = trung niên 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2

Tuổi = già 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.1
Tuổi = cực kỳ già 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.1

Giới tính = nữ 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.4
Giới tính = nam 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0.6

Trình độ = 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.2
Trình độ = 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.8

Lương = cực kỳ thấp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Lương = thấp 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0.5

Lương = trung bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Lương = cao 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3

Lương = cực kỳ cao 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.1

Bảng 4. Tập frequent 2-itemset và 3-itemset

Tập Lk itemset Độ hỗ trợ
L2 tuổi = cực kỳ trẻ, giới tính = nữ 0.3

tuổi = trẻ, lương = thấp 0.3
tuổi = trẻ, trình độ = 1 0.3

lương = thấp, giới tính = nữ 0.3
lương = thấp, trình độ = 1 0.4

lương = cao, giới tính = nam 0.3
lương = cao, trình độ = 1 0.3

giới tính = nam, trình độ = 1 0.6
L3 tuổi = trẻ, lương = thấp, trình độ = 1 0.3

lương = cao, giới tính = nam, trình độ = 1 0.3

Bước 6: Xét cặp I1 = {tuổi = trẻ} và I2 = {tuổi = trẻ, lương = thấp}. Vì I1 ⊂ I2
nên F là tuổi = trẻ, S là lương = thấp. Tính q = 3/3 = 1 nên Q là Hầu hết. Câu tóm
tắt là “Hầu hết công nhân trẻ có lương thấp”. Hoàn toàn tương tự, sau khi xét mọi cặp
itemset sẽ thu được tập gồm tất cả các câu tóm tắt của cơ sở dữ liệu đã cho.

4.3. Thực nghiệm

Chúng tôi cài đặt và chạy thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu y học là Haberman và
Blood Tranfusion trong kho dữ liệu UCI (https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html).
Mỗi thuộc tính định lượng, chúng tôi trang bị một cấu trúc đại số gia tử có 2 gia
tử là H+ = {rất} và H− = {khá}. Chọn fm(c−) = 0.4, fm(c+) = 0.6, µ(rất) =
0.4, µ(khá) = 0.6. Mức tương tự là k = 1, minSupport = 0.3. Tập hạng từ là X(1) =
{0, c−,W, c+, 1}

Bộ dữ liệu Haberman có 4 thuộc tính và 306 bản ghi. Mỗi bản ghi là thông tin của
một bệnh nhân bị phẫu thuật ung thư vú trong khoảng thời gian từ 1958 đến 1970 tại
bệnh viện ở đại học Chicago. Thông tin về 4 thuộc tính: 1. Tuổi của bệnh nhân lúc
phẫu thuật, 2. Năm thực hiện phẫu thuật so với năm 1900, 3. Số hạch nách dương tính,
4. Tình trạng còn sống hay đã chết trong khoảng 5 năm sau phẫu thuật. Bộ dữ liệu
Blood Tranfusion gồm có 5 thuộc tính và 748 bản ghi. Mỗi bản ghi lưu thông tin về
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Bảng 5. Kết quả thực hiện trên bộ dữ liệu Haberman và Blood Tranfusion

Haberman Blood Tranfusion
Số lượng 1-itemset 4 7
Số lượng 2-itemset 2 13
Số lượng 3-itemset 0 5

Số câu tóm tắt 4 55
Số bản ghi được bao phủ 79% 94%

một người hiến máu tình nguyện ở thành phố Hsin-Chu, Đài Loan. Ngày thu thập dữ
liệu là 3/10/2008. Thông tin về 5 thuộc tính như sau: 1. Số tháng kể từ lần cuối hiến
máu, 2. Tổng số lần hiến máu, 3. Tổng số máu đã hiến tặng, 4. Thời gian tính từ lần
hiến máu đầu tiên, 5. Có tham gia hiến máu vào tháng 3/2007 hay không?

Kết quả thực hiện thuật toán được cho như trong bảng 5.

Bốn câu tóm tắt được trích rút từ bộ dữ liệu Haberman:

• LS1 : Hầu hết bệnh nhân trẻ tuổi có cực kỳ ít số hạch nách dương tính
• LS2 : Ít bệnh nhân mà có cực kỳ ít hạch nách dương tính là bệnh nhân trẻ tuổi.
• LS3 : Nhiều bệnh nhân mà có cực kỳ ít hạch nách dương tính sống qua 5 năm sau

phẫu thuật
• LS4 : Hầu hết bệnh nhân sống qua 5 năm sau phẫu thuật là có cực kỳ ít hạch nách

dương tính

Rõ ràng việc đưa ra 4 câu trên dễ hiểu và cung cấp thông tin hữu ích hơn rất nhiều
so với 306 bản ghi ở dạng dữ liệu số. Những thông tin đó có thể hỗ trợ trong việc ra
quyết định của các nhà chuyên môn, cơ quan chức năng về việc phòng và điều trị cho
bệnh nhân.

Một số câu tóm tắt từ bộ dữ liệu Blood Tranfusion về những người không tham gia
hiến máu vào tháng 3/2007:

• LS1 : Có tỷ lệ thấp những người không đi hiến máu vào tháng 3/2007 là những
người đã hiến máu trong tháng cực kỳ gần với tháng 3/2007.

• LS2 : Hầu hết những người không đi hiến máu vào tháng 3/2007 là những người
có tần suất hiến máu cực kỳ ít và tổng lượng máu đã hiến cực kỳ ít

• LS3 : Có khoảng một nửa những người đã hiến máu trong tháng cực kỳ gần với
tháng 3/2007 thì cũng không đi hiến máu vào tháng 3/2007

• LS4 Nhiều người có tần suất hiến máu cực kỳ ít thì cũng có tổng lượng máu đã
hiến cực kỳ ít và không đi hiến máu vào tháng 3/2007

Các câu tóm tắt trên dễ hiểu và cung cấp thông tin hữu ích hơn rất nhiều so với 748
bản ghi ở dạng số. Từ câu LS1 và LS2 có thể hỗ trợ trong việc tìm ra đặc điểm tiêu
biểu của nhóm người không đi hiến máu vào tháng 3/2007. Từ câu LS3 và LS4 có thể
giúp tìm ra lý do nhóm người này không tham gia hiến máu.
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5. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã làm rõ sự bao trùm của bài toán tóm tắt dữ liệu đối
với bài toán khai phá luật kết hợp. Từ đó, chúng tôi lựa chọn cấu trúc đại số gia tử cho
miền tham chiếu của các thuộc tính và sử dụng ý tưởng Apriori để đề xuất một thuật
toán giải bài toán tóm tắt dữ liệu tổng quát. Một ví dụ cũng đã được trình bày để minh
họa rõ các bước của thuật toán đề xuất. Chúng tôi cũng đã tiến hành cài đặt thuật toán
và thực nghiệm trên bộ dữ liệu thực. Đối với bài toán tóm tắt dữ liệu, cách tiếp cận lý
thuyết đại số gia tử biểu diễn và xử lý ngữ nghĩa của hạng từ hợp lý hơn so với cách
tiếp cận lý thuyết tập mờ. Ngoài ra, phương pháp mới có ưu điểm khác là số lượng
tham số đầu vào cho mỗi cấu trúc đại số gia tử nhỏ, tính toán đơn giản.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu bài toán tóm tắt dữ liệu theo
phương pháp đại số gia tử. Đặc biệt là việc đánh giá chất lượng của các câu tóm tắt,
cách giảm số lượng các câu tóm tắt. Từ đó, có cơ sở để thiết kế thuật toán sinh tự động
tập câu tóm tắt tối ưu cho các tập dữ liệu.
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