
MÔN HỌC: Khai phá dữ liệu 

1. Tổng số tín chỉ: 02                

2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Đức Hiếu PGS Tiến sĩ BM CNPM 

2 Nguyễn Mạnh Hùng GVC Tiến sĩ BM CNPM 

3 Hồ Nhật Quang GV Thạc sĩ BM CNPM 

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Môn học trước: (ghi rõ tên các môn học cần phải học trước môn học này, nếu cần). 

 Lý thuyết thống kê 

 Mạng nơron 

 Trí tuệ nhân tạo 

 Kho dữ liệu  

- Môn học song hành: (ghi tên các môn học cần phải học song song với môn học này, nếu cần). 

4. Mục tiêu môn học: (mô tả mục tiêu của môn học, nhằm trang bị kiến thức gì cho người học, 

sau khi nghiên cứu môn học học viên cần phải thu nhận được gì, làm được gì, có kỹ năng gì, 

càng chi tiết càng tốt).  

 - Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu, ứng dụng 

 - Cung cấp các phương pháp nhằm giúp học viên giải quyết các vấn đề cơ bản của một số 

bài toán khai phá dữ liệu điển hình. Nắm vững được cách thức tìm kiếm, trích rút tri thức từ kho 

dữ liệu có kích thước lớn. 

5. Bộ môn phụ trách:  

 Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin 

6. Phương tiện đảm bảo:  

 - Máy chiếu, Máy tính 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Chương 1. Tổng quan về khai phá dữ liệu  

1.1. Khai phá dữ liệu  

1.1.1. Tại sao phải khai phá dữ liệu?   

1.1.2. Các định nghĩa về khai phá dữ liệu  

1.1.3. Các bước chính trong khám phá tri thức và KPDL 

1.1.4. Các dạng dữ liệu có thể KPDL 

1.1.5. Các lĩnh vực liên quan đến KPDL 

4  



1.2. Các bài toán chính trong KPDL 

1.3. Ứng dụng & phân loại  
1.4. Những thách thức trong KPDL 

1.5.     Những vấn đề được chú trọng trong KPDL 

2 Chương 2. Tiền xử lý dữ liệu  

1. Tại sao phải tiền xử lý dữ liệu ? 

2. Chuẩn bị dữ liệu  

a. Phân tích dữ liệu  

b. Chuẩn hoá dữ liệu  

3. Trích chọn dữ liệu  

a. Trích chọn đặc tính 

b. Trích chọn giá trị 
4. Một số công cụ dùng trong tiền xử lý dữ liệu  

a. WEKA 

b. SQL Server 2005 

c. SPSS 

d. Matlab 

2  

..... 

Chương 3. Phân lớp và dự đoán 

1. Bài toán phân lớp 

2. Kỹ thuật phân lớp dựa trên khoảng cách 

3. Phân lớp theo tiếp cận thống kê xác xuất 
4. Phân lớp sử dụng cây quyết định 

5. Phân lớp sử dụng mạng neurou 

6. Một số kỹ thuật khác 

6  

 

Chương 4. Một số kỹ thuật KPDL sử dụng trong bài toán 

phân cụm 

1. Phát biểu bài toán phân cụm 

2. Kỹ thuật phân hoạch  

3. Các tiếp cận theo cấp bậc 

4. Phân cụm dựa theo lưới 

5. Một số tiếp cận phân cụm khác 

6  

 

Chương 5. Khai phá luật kết hợp trong CSDL lớn 

1. Phát biểu bài toán 

2. Các giai đoạn chính của quá trình khai phá luật kết hợp 

3. Một số kỹ thuật khai phá luật kết hợp trong CSDL 

4. Những thách thức khi khai phá luật kết hợp trong 

CSDL lớn 

6  

 

Chương 6. Một số ứng dụng KPDL – Xu hướng phát triển 

1. Giới thiệu một số ứng dụng KPDL 

2. Một số dạng dữ liệu điển hình trong KPDL 

a. Khai phá CSDL văn bản 

b. Khai phá CSDL không gian 

c. Khai phá CSDL đa phương tiện 

d. Khai phá CSDL WWW 

e. Khai phá CSDL mẫu, CSDL thời gian thực 

3. Các ứng dụng KPDL trong lĩnh vực tài chính – ngân 

hàng 

a. US Treasury Department 

b. Mellon Bank, USA 

c. Capital One Financial Group 

d. American Express (CSDL SQL Server 2000) 

6  



4. Các ứng dụng trong truyền thông –  

a. Worldcom 

b. Cablevision Systems, Inc 

5. Ứng dụng trong y tế (Incyte Pharmaceuticals) 

6. Xu hướng các hướng nghiên cứu chính trong KPDL. 

 Tổng 30  

 

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:...........tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

 Tổng    

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn:............tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 Bài tập giao về nhà 15   

2     

 Tổng 15   

8. Tài liệu tham khảo: 

           

TT 
Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 

trên 

thư 

viện 

Giáo viên  

hoặc Khoa có,  

cho mượn để 
TV pho tô 

hoặc có File 

Điện tử 

Đề 
nghị 
mua 

mới 

Đề 
nghị 
biên 

soạn 

mới 

1 Ho Tu Bao, Introduction to Knowledge Discovery 

and Data Mining, National Center for Natural 

Science and Technology, 2002 

 X   

2 Morgan Kaufman, Data Mining: Concepts and 

Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 2002 

 X   

3 John Wang, Data Mining - Opportunities and 

Challenges, Idea Group Publishing, 2003 

 X   

4 Jiawei Han and Micheline Kamber, Data Mining 

Concepts and Techniques, University of Illinois, 

Morgan Kaufmann Publishers, 2002 

 X   

5 Usama M. Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro, 

Padhraic Smyth, and Ramasamy Uthurusamy, 

Advances in Knowledge Discovery and Data 

Mining, AAAI Press/The MIT Press, 1996 

 X   

 

 

 



 

9. Phương pháp đánh giá môn học: 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) 1 20 

2 Thực hành, thí nghiệm   

3 Bài tập, tiểu luận, xêmine 1 40 

4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 1 40 

  

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 
 (Ký ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 

TS Nguyễn Mạnh Hùng) 

 GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
(Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Đức Hiếu 


