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1. Tóm tắt nội dung của Luận án. 

Mục tiêu của luận án là đề xuất cách tiếp cận mới cho một số bài toán khai phá 

dữ liệu chuỗi thời gian. Đối tượng nghiên cứu là dữ liệu chuỗi thời gian với chuỗi 

thời gian được định nghĩa là một chuỗi các số thực X = x1, x2, x3,.. xn, trong đó xi là 

giá trị đo được ở thời điểm thứ i. Phạm vi nghiên cứu của luận án bao gồm nghiên 

cứu bốn bài toán quan trọng trong khai phá dữ liệu chuỗi thời gian, đó là: tìm kiếm 

tương tự, gom cụm, tìm kiếm motif và dự báo trên dữ liệu chuỗi thời gian.  

Để khắc phục đặc điểm khối lượng lớn của dữ liệu chuỗi thời gian, nhiều 

phương pháp thu giảm số chiều dựa vào rút trích đặc trưng đã được đề xuất và sử 

dụng. Tuy nhiên có không ít phương pháp thu giảm số chiều mắc phải hai nhược 

điểm quan trọng: một số phương pháp thu giảm số chiều không chứng minh được 

bằng toán học thỏa mãn điều kiện chặn dưới và một số phương pháp khác không đề 

xuất được cấu trúc chỉ mục thích hợp đi kèm để hỗ trợ việc tìm kiếm tương tự hữu 

hiệu. Vì vậy trong luận án này, đầu tiên chúng tôi nghiên cứu đề xuất một kỹ thuật 

thu giảm số chiều mới không những có thể lưu trữ các đặc trưng về mặt giá trị mà 

còn cả hình dạng xấp xỉ của dữ liệu chuỗi thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo điều 

kiện chặn dưới. Ngoài ra kỹ thuật đó có thể kết hợp với một cấu trúc chỉ mục đa 

chiều hỗ trợ việc tìm kiếm tương tự một cách hữu hiệu. Tiếp theo là ứng dụng kỹ 

thuật thu giảm số chiều được đề xuất vào các bài toán: (1) tìm kiếm motif theo 

hướng tiếp cận xấp xỉ bằng cách sử dụng chỉ mục đa chiều; (2) gom cụm dữ liệu 

chuỗi thời gian sử dụng giải thuật I-k-Means, đồng thời đề xuất một phương pháp có 

thể xác định các trung tâm cụm tốt hơn tại mức khởi động cho giải thuật này; (3) tìm 

kiếm tương tự trên chuỗi thời gian dạng luồng dựa trên ý tưởng tính toán gia tăng và 

cập nhật chỉ mục trì hoãn; (4) dự báo trên dữ liệu chuỗi thời gian có tính xu hướng 

hoặc biến đổi theo mùa dựa vào phương pháp so trùng mẫu. 

2. Những đóng góp chính của Luận án. 

Đóng góp thứ nhất của luận án này là đề xuất một phương pháp thu giảm số 

chiều mới dựa vào điểm giữa và kỹ thuật xén, có tên là MP_C (Middle points and 

Clipping), khá hữu hiệu khi kết hợp với cấu trúc chỉ mục đường chân trời. Qua lý 

thuyết và thực nghiệm, chúng tôi chứng minh được phương pháp MP_C thỏa điều 



kiện chặn dưới, là điều kiện nhằm đảm bảo không để xảy ra lỗi tìm sót khi tìm kiếm 

tương tự. Thực nghiệm còn cho thấy phương pháp MP_C hiệu quả hơn phương pháp 

được ưa chuộng, phương pháp xấp xỉ gộp từng đoạn (PAA- Piecewise Aggregate 

Approximation) và phương pháp xén dữ liệu (Clipping) về cả ba tiêu chí: độ chặt 

chặn dưới, tỉ lệ thu giảm truy xuất và thời gian thực thi. Chúng tôi còn cho thấy 

phương pháp MP_C để có thể sử dụng hiệu quả cho bài toán tìm kiếm tương tự trên 

dữ liệu chuỗi thời gian dạng luồng, một bài toán rất thời sự, đã và đang được quan 

tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây, dựa vào cách tính toán gia tăng phương pháp 

MP_C và chính sách cập nhật chỉ mục trì hoãn. 

Đóng góp thứ hai của luận án này là việc ứng dụng thành công phương pháp 

thu giảm số chiều MP_C và cấu trúc chỉ mục đường chân trời vào ba bài toán quan 

trọng trong khai phá dữ liệu chuỗi thời gian: phát hiện motif, gom cụm và dự báo 

trên dữ liệu chuỗi thời gian. Với bài toán phát hiện motif, chúng tôi đề xuất hai giải 

thuật tìm kiếm motif xấp xỉ trên dữ liệu chuỗi thời gian: (1) giải thuật sử dụng R*-

tree kết hợp với ý tưởng từ bỏ sớm khi tính toán khoảng cách Euclid và (2) giải thuật 

vận dụng phương pháp thu giảm số chiều MP_C kết hợp với cấu trúc chỉ mục đường 

chân trời; và trong hai giải thuật này, giải thuật thứ hai tỏ ra có hiệu quả cao hơn. 

Với bài toán gom cụm, chúng tôi vận dụng tính chất đa mức phân giải của phương 

pháp MP_C để có thể sử dụng giải thuật I-k-Means gom cụm dữ liệu chuỗi thời gian 

và đề xuất thêm cách sử dụng kd-tree để xác định các trung tâm cụm ban đầu cho 

giải thuật I-k-Means nhằm khắc phục nhược điểm của giải thuật này khi chọn các 

trung tâm cụm ở mức khởi động một cách ngẫu nhiên. Với bài toán dự báo dữ liệu 

chuỗi thời gian, chúng tôi vận dụng phương pháp thu giảm số chiều MP_C kết hợp 

với cấu trúc chỉ mục đường chân trời vào trong phương pháp dự báo “tìm kiếm k lân 

cận gần nhất” (k-NN) và thực nghiệm cho thấy phương pháp này cho ra kết quả dự 

báo chính xác cao hơn và thời gian dự báo nhanh hơn so với mô hình mạng nơ ron 

nhân tạo (ANN) khi dự báo với dự liệu có tính mùa hay xu hướng. 

3. Những vấn đề sẽ tiếp tục nghiên cứu. 

Trong thời gian tới, một số hướng nghiên cứu tiếp theo dưới đây sẽ tiếp tục 

được thực hiện: 

 Cải tiến các giải thuật đã đề xuất trong luận án theo chiều hướng tạo sự dễ dàng 

hơn cho người dùng trong việc xác định các thông số đầu vào. Đối với bài toán 

gom cụm sử dụng giải thuật I-k-Means cải tiến bằng phương pháp xác định trung 

tâm cụm ban đầu, chúng tôi sẽ nghiên cứu sử dụng cây đặc trưng (CF-tree) để hỗ 

trợ việc xác định tự động số cụm k cho bài toán gom cụm chuỗi thời gian theo 

phương pháp phân hoạch. Đối với hai giải thuật phát hiện motif được đề xuất 

trong luận án, chúng tôi sẽ nghiên cứu ứng dụng nguyên tắc MDL (Minimum 



Discription Length) được phát triển bởi Tanaka và các cộng sự trong việc xác 

định chiều dài motif thích hợp cho một tập dữ liệu chuỗi thời gian. Đối với bài 

toán tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian dạng luồng và bài toán dự báo dữ 

liệu chuỗi thời gian bằng giải thuật k-NN, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu đưa vào 

một số cải tiến để tạo sự dễ dàng cho người dùng trong việc xác định các thông 

số đầu vào. 

 Ứng dụng phương pháp thu giảm số chiều MP_C vào một số bài toán khai phá 

chuỗi thời gian cao cấp khác như phân lớp (classification), phát hiện bất thường 

(novelty detection). Đây cũng là một hướng nghiên cứu đầy triển vọng và có 

nhiều ứng dụng thực tế. 
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