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Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu về dữ liệu mất cân bằng, tầm quan trọng của việc phân lớp dữ liệu mất
cân bằng và phân tích một số phương pháp tiếp cận hiện nay. Từ đó, chúng tôi đề xuất một phương
pháp sinh thêm phần tử mới cho lớp thiểu số là Add-Border-SMOTE. Add-Border-SMOTE được
cải tiến dựa trên thuật toán Borderline-SMOTE nhằm tìm ra các phần tử trên hoặc gần đường biên
của lớp thiểu số và thực hiện sinh thêm phần tử nhân tạo giữa các phần tử biên.

This paper introduces about imbalanced data sets, the importance of imbalanced data sets clas-
sification and analyses some approach methods. Then, we presents a new method over-sampling for
minority class Add-Border-SMOTE. Add-Border-SMOTE is based on Borderline-SMOTE method
to find out minority examples on borderline or near borderline and generate synthetic examples
between borderline examples.

Từ khóa

Dữ liệu mất cân bằng, Phân lớp dữ liệu, SMOTE, Borderline-SMOTE

1. Giới thiệu

TRONG thực tế, có ngày càng nhiều bài toán phân lớp xảy ra vấn đề mất cân bằng dữ
liệu nghĩa là số lượng các phần tử của các nhãn lớp có sự chênh lệch đáng kể. Nhóm

có nhiều phần tử hơn ta gọi là lớp đa số, ngược lại nhóm có ít phần tử hơn ta gọi là lớp thiểu
số. Do sự áp đảo về số lượng phần tử của lớp đa số so với lớp thiểu số dẫn đến làm giảm
hiệu quả việc phân lớp đúng các ví dụ lớp thiểu số. Ví dụ điển hình về vấn đề mất cân bằng
dữ liệu chúng ta phải kể đến bài toán chẩn đoán y khoa, nghĩa là xác định một người có bị
bệnh hay không [1]. Cơ sở dữ liệu đã thu thập lưu trữ thông tin cá nhân và những thông tin
y tế của người khám bệnh. Việc khai phá dữ liệu trên cơ sở dữ liệu đó sẽ phát hiện ra mối
quan hệ giữa các triệu trứng, trên cơ sở đó dự đoán được một người mắc bệnh gì. Những
tri thức thu được sẽ góp phần dự đoán một người có mắc bệnh hay không sớm hơn từ đó
có những phương pháp chữa trị hiệu quả. Trong những cơ sở dữ liệu về y khoa như vậy, số
người mắc bệnh chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với những người không mắc bệnh. Mặc dù chiếm tỉ
lệ nhỏ nhưng việc phân lớp đúng những người bị bệnh là rất quan trọng vì nếu một người bị
bệnh được chẩn đoán là không bị bệnh thì sẽ không có biện pháp chữa trị kịp thời và gây

(1) Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Sư phạm Hà Nội.
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ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cụ thể với bộ dữ liệu Mamography, giả sử một phân lớp chỉ đạt
độ chính xác 10% nghĩa là có 234 mẫu lớp thiểu số bị phân lớp sai thành lớp đa số dẫn đến
234 người bị ung thư nhưng được chẩn đoán là không bị ung thư [2]. Rõ ràng việc phân lớp
nhầm bệnh nhân như vậy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn việc phân lớp nhầm từ không bị
bệnh thành bị bệnh. Một ví dụ khác về mất cân bằng dữ liệu là bài toán phát hiện gian lận,
cụ thể là gian lận thẻ tín dụng hay gian lận cước di dộng [1]. Những gian lận về lĩnh vực này
rất nghiêm trọng vì nó làm hao hụt số tiền rất lớn như ở Mỹ, gian lận viễn thông điện thoại
gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ. Để loại bỏ những nguy cơ gian lận, người ta thực
hiện phân tích những thông tin trong cơ sở dữ liệu giao dịch đã có. Từ việc phân tích, chúng
ta có thể phát hiện sớm những giao dịch trong tương lai có phải gian lận hay không. Chắc
chắn rằng, số giao dịch gian lận chiếm tỉ lệ rất ít trong tổng số các giao dịch của cơ sở dữ
liệu nhưng việc nhận dạng các chúng lại vô cùng quan trọng vì nó liên quan đến vấn đề tài
chính. Một số bộ dữ liệu thực tế có sự mất cân bằng như: Pima (lớp thiểu số chiếm 34.9%),
Sat-images (lớp thiểu số chiếm 9.73%), Segment (lớp thiểu số chiếm 14.3%) [3]. Trên đây,
chúng ta đã thấy những ví dụ thực tế gặp phải vấn đề mất cân bằng dữ liệu và việc phân
lớp đúng lớp thiểu số đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu áp dụng các phương pháp
phân lớp truyền thống, do sự chênh lệch về số lượng các phần tử các lớp sẽ dẫn đến tỉ lệ
phân lớp đúng các mẫu của lớp thiểu số là rất thấp. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần có những
phương pháp tiếp cận riêng cho những bài toán có dữ liệu mất cân bằng.

Đối với vấn đề mất cân bằng dữ liệu, đã có nhiều nhà khoa học quan tâm và có nhiều
công trình nghiên cứu vấn đề này. Hiện nay, để giải quyết bài toán phân lớp dữ liệu mất cân
bằng, có hai cách tiếp cận chủ yếu là tiếp cận dựa trên mức độ dữ liệu và dựa trên mức độ
thuật toán. Tiếp cận dựa trên mức độ dữ liệu nghĩa là điều chỉnh phân bố dữ liệu của các
lớp sao cho giảm bớt hoặc không còn tính mất cân bằng để đưa vào áp dụng các thuật toán
phân lớp chuẩn [1]. Có nhiều cách điều chỉnh dữ liệu khác nhau như: sinh thêm các phần tử
cho lớp thiểu số (lựa chọn ngẫu nhiên phần tử để sinh thêm, lựa chọn theo tiêu chí phần tử
để sinh thêm hoặc sinh thêm các phần tử nhân tạo mới), loại bỏ các phần tử cho lớp đa số
(lựa chọn ngẫu nhiên phần tử để loại bỏ, lựa chọn theo tiêu chí phần tử để loại bỏ) hoặc kết
hợp các phương pháp ở trên [11]. Tiếp cận dựa trên mức độ thuật toán nghĩa là điều chỉnh
các thuật toán phân lớp chuẩn sao cho khi áp dụng với bộ dữ liệu mất cân bằng vẫn đạt được
hiệu quả cao. Ví dụ như với thuật toán SVM, có đề xuất sử dụng hằng số phạt khác nhau
cho các lớp khác nhau hoặc điều chỉnh ranh giới lớp dựa vào ý tưởng kernel-alignment [1].

Trong các phương pháp tiếp cận ở trên, giải pháp sinh thêm các phần tử nhân tạo mới cho
lớp thiểu số được nhiều nhà khoa học quan tâm và đã có những kết quả nhất định. Đã có một
số thuật toán điều chỉnh dữ liệu dựa trên phương pháp này được đề xuất trước đó như: thuật
toán SMOTE (2002) của Nitesh V. Chawla, Kevin W. Bowyer, Lawrence O. Hall, W. Philip
Kegelmeyer [4], thuật toán Borderline-SMOTE (2005) của Hui Han, Wen-Yuan Wang, and
Bing-Huan Mao được cải tiến dựa trên thuật toán SMOTE [5], thuật toán Safe-Level-SMOTE
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Bảng 1. Ma trận nhầm lẫn

Dự đoán là Positive Dự đoán là Negative
Thực tế là Positive TP FN

(Positve được dự đoán là Positive) (Positive được dự đoán là Negative)
Thực tế là Negative FP TN

( Negative được dự đoán là Positive) (Negative được dự đoán là Negative)

(2009) của Chumphol Bunkhumpornpat, Krung Sinapiromsaran, và Chidchanok Lursinsap [6].
Thuật toán SMOTE điều chỉnh dữ liệu bằng cách với mỗi phần tử lớp thiểu số thực hiện sinh
thêm các phần tử nhân tạo giữa phần tử này với các láng giềng của nó. Thuật toán Borderline-
SMOTE xác định các phần tử nằm ở biên của lớp thiểu số và tiến hành sinh thêm các phần
tử nhân tạo giữa các phần tử biên với các phần tử lớp thiểu số (Borderline-SMOTE1) hoặc
với cả các phần tử lớp đa số (Borderline-SMOTE2). Thuật toán Borderline-SMOTE được cải
tiến từ thuật toán SMOTE và đạt được kết quả tốt hơn với phần lớn các bộ dữ liệu. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp Borderline-SMOTE làm giảm hiệu quả phân lớp. Do đó,
trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một thuật toán mới sinh thêm phần tử nhân tạo
Add-Border-SMOTE được cải tiến dựa trên thuật toán Borderline-SMOTE nhằm tăng cường
các phần tử biên để tăng hiệu quả phân lớp.

2. Một số độ đo đánh giá hiệu quả phân lớp

Đánh giá hiệu quả của việc phân lớp là một vấn đề rất quan trọng. Từ những số liệu đánh
giá đó, ta có thể điều chỉnh mô hình để đạt được hiệu quả cao hơn. Ta quy ước tên nhãn lớp
thiểu số là Positive và tên nhãn lớp đa số là Negative. Một ma trận nhầm lẫn được sử dụng
để xây dựng các độ đo đánh giá hiệu quả phân lớp như trong bảng 1. [1]:

Một số độ đo được xác định dựa trên ma trận nhầm lẫn [1]:

TPrate = recall = TP/(TP + FN) (1)

TNrate = TN/(TN + FP ) (2)

FPrate = FP/(TN + FP ) (3)

FNrate = FN/(TP + FN) (4)

PPvalue = precision = TP/(TP + FP ) (5)

NPvalue = TN/(TN + FN) (6)
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Accuracy = (TP + TN)/(TP + FP + TN + FN) (7)

Đối với các bộ dữ liệu mất cân bằng, một phương pháp phân lớp được gọi là hiệu quả
nếu kết quả dự đoán đúng các phần tử của cả hai lớp đều tốt. Vì vậy, ngoài các độ đo vẫn
thường hay sử dụng đánh giá các phương pháp phân lớp chuẩn, hai độ đo mới được đề xuất
là F-measure và G-mean.

F-measure là độ đo biểu diễn sự hài hòa giữa hai đại lượng recall và precision. Nếu giá
trị F-measure cao thì cả hai giá trị recall và precision đều cao. F-measure được xác định bởi
công thức sau [7]:

F −measure = (1 + β2).recall.precision

β2.recall + precision
(8)

Giá trị β biểu diễn tầm quan trọng tương đối giữa precision và recall. Nếu chọn β = 1

nghĩa là hai giá trị này được xem như nhau. Khi đó độ đo F-measure còn gọi là F-1:

F −measure = 2.recall.precision

recall + precision
(9)

G-mean là độ đo biểu diễn hiệu quả phân lớp của cả hai lớp thiểu số và đa số. G-mean
được xác định dựa vào hai giá trị TP rate và TN rate như sau [1]:

G−mean =
√
TPrate.TNrate (10)

Trong phần thực nghiệm, nhóm tác giả sử dụng độ đo G-mean để đánh giá hiệu quả phân
lớp giữa các thuật toán.

3. Phương pháp ADD-BORDER-SMOTE

Để giải quyết vấn đề mất cân bằng dữ liệu, điều chỉnh dữ liệu theo hướng sinh thêm phần
tử nhân tạo là một giải pháp không tồi. Đầu tiên phải kể đến thuật toán SMOTE, thuật toán
điều chỉnh dữ liệu theo hướng sinh thêm các phần tử nhân tạo thuộc lớp thiểu số để làm
giảm tính mất cân bằng. Với mỗi tham số SMOTE N% tương ứng, thuật toán thực hiện sinh
thêm N phần tử nhân tạo với mỗi phần tử thuộc lớp thiểu số bằng cách tính k láng giềng
gần nhất, lựa chọn ngẫu nhiên các láng giềng để xác định phần tử nhân tạo nằm trên đoạn
thẳng nối phần tử đang xét và láng giềng của nó. Các phần tử nhân tạo này đều được gán
nhãn lớp là lớp thiểu số. Thực nghiệm cho thấy thuật toán SMOTE đã làm kết quả phân lớp
tăng lên đáng kể. Dựa trên nguyên tắc sinh thêm phần tử nhân tạo như thuật toán SMOTE,
thuật toán Borderline-SMOTE được cải tiến bằng cách xác định các phần tử nằm ở biên của
lớp thiểu số. Với mỗi phần tử biên này, thuật toán có hai cách lựa chọn sinh thêm: sinh thêm
với các phần tử lớp thiểu số (thuật toán Borderline-SMOTE1) hoặc sinh thêm với các phần
tử lớp đa số và thiểu số (thuật toán Borderline-SMOTE2).
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Nhận thấy, trong việc xây dựng mô hình phân lớp, các phần tử nằm ở biên đóng vai trò
quan trọng để xác định ranh giới phân chia hai lớp. Thuật toán Borderline-SMOTE được
xây dựng theo hướng tăng cường các phần tử gần đường biên. Tuy nhiên, với thuật toán
Borderline-SMOTE1, các phần tử nhân tạo được sinh ra giữa các phần tử biên với các phần
tử lớp thiểu số khác, có thể thấy phần lớn số phần tử được tăng cường sẽ nằm phía trong
đường biên. Với thuật toán Borderline-SMOTE2, các phần tử nhân tạo được sinh ra giữa các
phần tử biên lớp thiểu số với các phần tử của cả lớp đa số và thiểu số, như vậy những phần
tử nhân tạo có thể nằm xen kẽ trong khu vực lớp đa số làm cho khả năng phân lớp đúng
các phần tử này càng khó khăn. Dựa vào những phân tích trên, nhóm tác giả đề xuất thuật
toán Add-Border-SMOTE được cải tiến dựa trên thuật toán Borderline-SMOTE. Add-Border-
SMOTE tìm ra các phần tử nằm ở biên của lớp thiểu số, sau đó chỉ sinh thêm các phần tử
nhân tạo giữa các phần tử biên đã tìm được. Việc sinh thêm các phần tử nhân tạo giữa các
phần tử biên làm tăng cường mật độ các phần tử trên đường biên lớp thiểu số, từ đó làm
tăng khả năng nhận dạng các phần tử lớp thiểu số.

Thuật toán Add-Border-SMOTE
Đầu vào: Bộ dữ liệu huấn luyện gồm P phần tử lớp thiểu số (Positive) và T phần tử lớp đa
số (Negative), số SMOTE N%, số láng giềng gần nhất k.
Đầu ra: Tập các phần tử nhân tạo thuộc lớp thiểu số.
Bước 1: Tìm các phần tử biên của lớp thiểu số như thuật toán Borderline-SMOTE:

- Với mỗi phần tử lớp thiểu số, tính k láng giềng gần nhất trong toàn bộ tập dữ liệu.
- Tính số láng giềng thuộc lớp đa số k’.
- Nếu k/2 ≤ k′ < k thì phần tử đó là phần tử biên của lớp thiểu số.

Bước 2: Thực hiện sinh thêm các phần tử nhân tạo. Với mỗi phần tử là phần tử biên Bi thuộc
lớp thiểu số, ta thực hiện tính k láng giềng gần nhất trong tập các phần tử biên của lớp thiểu
số, Bj là một láng giềng được lựa chọn ngẫu nhiên và thực hiện sinh thêm phần tử nhân tạo
giữa phần tử Bi với các phần tử Bj:

- Với mỗi thuộc tính, tính: dif = Bi −Bj .
- Sinh ngẫu nhiên một số gap thuộc [0, 1].
- Xác định thuộc tính của phần tử nhân tạo: Synthetic = Bi + gap ∗ dif .

Sau khi thực hiện sinh thêm các phần tử nhân tạo Synthetic, mật độ các phần tử lớp thiểu
số ở khu vực đường biên tăng lên đáng kể. Đối với những phần tử trong khu vực này, số láng
giềng thuộc lớp thiểu số tăng lên và láng giềng lớp đa số giảm đi vì vậy phần lớn những
phần tử nhân tạo mới được sinh ra không phải là phần tử biên theo công thức k/2 ≤ k′ < k.
Thậm chí, nhiều phần tử biên ban đầu cũng không còn là phần tử biên. Như vậy, số phần tử
biên lớp thiểu số của bộ dữ liệu sau khi điều chỉnh giảm đi đáng kể. Mặc dù vậy, do mật
độ các phần tử thiểu số khu vực gần biên tăng lên nên việc học đường biên cũng chính xác
hơn, do đó hiệu quả phân lớp sẽ tăng lên.
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Bảng 2. Một số bộ dữ liệu mất cân bằng

Tên bộ dữ liệu Số ví dụ Số thuộc tính Tỉ lệ thiểu số:đa số phần trăm thiểu số
Breast-p 198 32 1:3 23.74%

Pima 768 8 1:2 34.9%
Yeast 1484 8 1:28 3.44%

Chúng tôi minh họa trực quan việc sinh các phần tử nhân tạo bởi thuật toán Borderline-
SMOTE1, Borderline-SMOTE2, Add-Border-SMOTE bằng Hình 1. Hình (1. a) là bộ dữ liệu
ban đầu, các phần tử màu đen thuộc lớp đa số, các phần tử màu trắng thuộc lớp thiểu số.
Hình (1. b) biểu diễn các phần tử biên của lớp thiểu số bằng màu ghi, căn cứ vào các phần tử
biên này, ba thuật toán sẽ sinh ra các phần tử nhân tạo hình vuông theo cách khác nhau. Hình
(1. c) biểu diễn các phần tử nhân tạo được sinh bởi thuật toán Borderline-SMOTE1, ta thấy
các phần tử này đều nằm phía trong các phần tử biên. Hình (1. d) biểu diễn các phần tử nhân
tạo được sinh bởi thuật toán Borderline-SMOTE2, các phần tử này do sinh ra giữa các phần
tử biên lớp thiểu số với các phần tử lớp đa số nên nhiều phần tử nằm trong khu vực lớp đa
số. Hình (1. e) biểu diễn các phần tử nhân tạo được sinh bởi thuật toán Add-Border-SMOTE,
các phần tử này nằm tập trung trên đường nối các phần tử biên.

4. Thực nghiệm

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên các bộ dữ liệu được lấy từ nguồn dữ liệu chuẩn quốc
tế UCI là: Breast-p, Pima và Yeast. Thông tin các bộ dữ liệu được mô tả bởi Bảng 2. Để
đánh giá hiệu quả của thuật toán Add-Border-SMOTE, chúng tôi so sánh kết quả phân lớp sau
khi điều chỉnh dữ liệu bởi Add-Border-SMOTE với kết quả phân lớp của các bộ dữ liệu ban
đầu, bộ dữ liệu sau khi điều chỉnh bởi SMOTE, Borderline-SMOTE (Borderline-SMOTE1
và Borderline-SMOTE2).

Với bộ dữ liệu ban đầu và các bộ dữ liệu sau khi điều chỉnh, chúng tôi thực hiện phân lớp
bằng các thuật toán K-NN, SVM. Phương pháp tiến hành thực nghiệm là 10-fold nghĩa là bộ
dữ liệu được chia làm 10 phần, trong đó lần lượt mỗi phần được chọn làm bộ dữ liệu kiểm
tra và 9 phần còn lại là bộ dữ liệu huấn luyện [8]. Như vậy, chúng ta sẽ có 10 bộ đôi dữ
liệu kiểm tra và huấn luyện tương ứng. Mỗi bộ dữ liệu huấn luyện được đưa vào thuật toán
SVM [9] và KNN [10] thu được mô hình phân lớp. Sau khi có được mô hình phân lớp, bộ
dữ liệu kiểm tra được đưa vào mô hình để xem có bao nhiêu mẫu được phân lớp đúng, bao
nhiêu mẫu được phân lớp sai, trên cơ sở đó xác định được các độ đo. Các độ đo đánh giá
của một lần 10-fold là trung bình cộng các độ đo đánh giá của 10 bộ dữ liệu huấn luyện và
kiểm tra. Vì việc chia dữ liệu là ngẫu nhiên, chúng tôi thực hiện 20 lần 10-fold để kết quả
đánh giá thu được khách quan. Hiệu quả phân lớp cuối cùng của mỗi bộ dữ liệu ứng với một
thuật toán phân lớp được đánh giá thông qua các độ đo đánh giá là trung bình cộng của 20
lần 10-fold.
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(a) Dữ liệu ban đầu (b) Các phần tử biên

(c) Borderline-SMOTE1 (d) Borderline-SMOTE2

(e) Add-Border-SMOTE

Hình 1. (a) Bộ dữ liệu ban đầu với các phần tử lớp đa số màu đen, các phần tử lớp thiểu số màu trắng; (b)
Bộ dữ liệu với các phần tử thiểu số nằm ở biên màu ghi; (c) Các phần tử nhân tạo (hình vuông) được sinh ra

bởi thuật toán Borderline-SMOTE1; (d) Các phần tử nhân tạo được sinh ra bởi thuật toán
Borderline-SMOTE2; (e) Các phần tử nhân tạo được sinh ra bởi thuật toán Add-Border-SMOTE.

Trong quá trình tiến hành thực nghiệm, chúng tôi chạy thuật toán K-NN, SVM bằng cách
sử dụng gói R là Class, kernlab. Để đánh giá kết quả phân lớp đối với các bộ dữ liệu mất
cân bằng, nhóm tác giả thực hiện so sánh độ đo G-mean của các phương pháp điều chỉnh
ứng với các thuật toán phân lớp. Mỗi giá trị G-mean thu được là trung bình cộng của 20 giá
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Bảng 3. Giá trị P-value

Tên bộ dữ liệu Tên thuật toán Add-Border-SMOTE(KNN) Add-Border-SMOTE(SVM)
Breast-p Original <2.2E-16 <2.2E-16

SMOTE 0.1508 0.00198
Borderline-SMOTE1 5.43E-5 1.22E-6
Borderline-SMOTE2 <2.2E-16 <2.2E-16

Pima Original <2.2E-16 <2.2E-16
SMOTE 0.002571 3.13E-6

Borderline-SMOTE1 5.53E-8 2.25E-6
Borderline-SMOTE2 <2.2E-16 <2.2E-16

Yeast Original <2.2E-16 <2.2E-16
SMOTE 0.9703 0.004967

Borderline-SMOTE1 2.925E-8 3.54E-9
Borderline-SMOTE2 8.54E-14 2.4E-12

trị (mỗi giá trị là G-mean của một lần chạy 10-fold), do đó để việc so sánh xem G-mean
của phương pháp phân lớp nào cao hơn thì chúng tôi sử dụng kiểm định t-test. Mục đích của
kiểm định t-test nhằm trả lời câu hỏi: nếu hai giá trị trung bình có chỉ số giống nhau (giả
thuyết đảo), thì xác suất mà kết quả trên xảy ra là bao nhiêu? Nói cách khác, kiểm định t-test
sẽ trả lại nghiệm là trị số xác suất p-value (probability value). Nếu p-value của kiểm định
này nhỏ hơn hoặc bằng 0.05 thì ta nói hai giá trị trung bình khác biệt và có ý nghĩa thống
kê. Ngược lại, nếu p-value của kiểm định lớn hơn 0.05 thì kết luận kiểm định không có sự
khác biệt. Ở bài báo này, chúng tôi sử dụng hàm t.test trong gói stats của R để tính giá trị
p-value [12].

Bảng 3 là các giá trị p-value để so sánh giá trị G-mean đánh giá hiệu quả phân lớp trên
các bộ dữ liệu Breast-p, Pima và Yeast sau khi được điều chỉnh bằng thuật toán Add-Border-
SMOTE với các bộ dữ liệu ban đầu và các bộ dữ liệu sau khi được điều chỉnh bởi các thuật
toán SMOTE, Borderline-SMOTE1 và Borderline-SMOTE2. Những giá trị p-value <0.05 (có
ý nghĩa thống kê) nghĩa là hiệu quả phân lớp sau khi điều chỉnh dữ liệu bởi Add-Border-
SMOTE tốt hơn hẳn.

Trong Hình 2. là các biểu đồ so sánh giá trị G-mean đánh giá kết quả phân lớp thực hiện
bởi thuật toán K-NN và SVM trên mỗi bộ dữ liệu Breast-p, Pima và Yeast khi chưa điều
chỉnh (original) và khi đã được điều chỉnh bởi các thuật toán SMOTE, Borderline-SMOTE1,
Borderline-SMOTE2, Add-Border-SMOTE. Chúng tôi thực hiện so sánh độ đo G-mean của
các thuật toán với tham số SMOTE N lần lượt là 100, 200, 300, 400 và 500 (tham số để
tăng số phần tử của lớp thiểu số). Nhận thấy, với ba bộ dữ liệu, giá trị G-Mean của trường
hợp thuật toán Add-Border-SMOTE tốt hơn so với trường hợp dữ liệu ban đầu và các trường
hợp dữ liệu áp dụng các thuật toán còn lại khi áp dụng thuật toán phân lớp SVM.

Ở bộ dữ liệu Breast-p (Hình 2. a), độ đo G-mean của thuật toán Add-Border-SMOTE cũng
được cải thiện hơn so với các thuật toán khác. Bộ dữ liệu Breast-p ban đầu có kết quả phân
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lớp khá kém, chỉ đạt G-mean là 30.68% với SVM và 43.28% với K-NN. Các bộ dữ liệu sau
khi được điều chỉnh đều có kết quả phân lớp được cải thiện đáng kể. Sau khi điều chỉnh bởi
Add-Border-SMOTE, G-mean cao nhất là 84.44% (cải thiện khoảng 7.3%) đối với SVM và
76.51% (cải thiện khoảng 1.5%) đối với K-NN đều tại N=300.

Ở bộ dữ liệu Pima (Hình 2. b), độ đo G-mean của thuật toán Add-Border-SMOTE cao
hơn hẳn so với các trường hợp còn lại. Các bộ dữ liệu sau khi được điều chỉnh đều có kết
quả phân lớp được cải thiện đáng kể. Sau khi điều chỉnh bởi Add-Border-SMOTE, G-mean
cao nhất là 81.73% (cải thiện khoảng gần 2%) đối với SVM tại N=200và 79.39% (cải thiện
khoảng 2.6%) đối với K-NN đều tại N=100.

Ở bộ dữ liệu Yeast (Hình 2. c), độ đo G-mean của thuật toán Add-Border-SMOTE được
cải thiện hơn trong trường hợp áp dụng thuật toán phân lớp SVM. Sau khi điều chỉnh bởi
Add-Border-SMOTE, G-mean cao nhất là 78.55% (cải thiện khoảng 4.5%) đối với SVM và
83.77%) đối với K-NN đều tại N=400.

5. Kết luận

Vấn đề mất cân bằng dữ liệu hiện nay đang rất được quan tâm vì nó có nhiều ứng dụng
quan trọng trong thực tế như: y học, truyền thông, tài chính. Có nhiều hướng tiếp cận giải
quyết vấn đề này trong đó có hướng tiếp cận dựa trên mức độ dữ liệu bằng cách sinh thêm
các phần tử nhân tạo cho lớp thiểu số nhằm giảm bớt sự mất cân bằng về số lượng giữa hai
lớp cũng như cải thiện kết quả phân lớp.

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một thuật toán điều chỉnh ở mức độ dữ liệu tập
trung vào đường biên là Add-Border-SMOTE. Để đánh giá hiệu quả của thuật toán này, chúng
tôi tiến hành thực nghiệm trên ba bộ dữ liệu là Breast-p, Pima và Yeast. Chúng tôi sử dụng
thuật toán phân lớp SVM và K-NN và đánh giá, so sánh kết quả dựa trên hai độ đo G-mean.

Vấn đề mất cân bằng dữ liệu và hướng tiếp cận này vẫn sẽ là hướng nghiên cứu trọng tâm
trong thời gian tới của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu kết hợp việc sinh thêm phần
tử nhân tạo với một số phương pháp khác để cải thiện hiệu quả phân lớp như loại bỏ bớt một
số thuộc tính không có ý nghĩa.
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(a) Breast-p

(b) Pima

(c) Yeast

Hình 2. (a), (b), và (c) là biểu đồ so sánh giá trị G-mean của các bộ dữ liệu Breast-p, Pima và Yeast
với sau khi điều chỉnh bởi các thuật toán.
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