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1. Tóm tắt nội dung luận án: 

Dự báo trước vị trí của thuê bao di động là một trong những vấn đề quan trọng trong việc quản lý 

sự di chuyển của thuê bao di động trong mạng di động tế bào. Quản lý sự di chuyển của thuê bao 

di động trong mạng di động bao gồm các phương pháp lưu trữ và cập nhật thông tin vị trí. Dự 

báo trước đường đi có thể được định nghĩa như là việc dự báo một thuê bao di động di chuyển 

đến “cell” nào trong vùng phủ sóng của mạng d

 

Các ứng dụng dự báo trước vị trí bao gồm điều chỉnh băng thông tự động, các dịch vụ 

dựa vào vị trí (Location Based Services), chuyển giao thông minh (Smart Handover), …Tuy 

nhiên, các ứng dụng này đòi hỏi thời gian thực hiện của thuật toán khai phá các mẫu di chuyển 

của thuê bao di động phải tức thời. Trong luận án này, chúng tôi đưa ra hai thuật toán mới được 

đặt tên là Find_UMP_Reduce_Complexity và Find_UMP_Reduce_Transaction để khai phá vị trí 

tương lai của thuê bao di động. Trong Thuật toán Find_UMP_ Reduce_Complexity, chúng tôi 

thực hiện giảm độ phức tạp của Thuật toán UMPMining. Trong Thuật toán Find_UMP_ 

Reduce_Transaction, chúng tôi giảm số các giao tác trong cơ sở dữ liệu đường đi của thuê bao di 

động. Qua các kết quả thực nghiệm chúng tôi thấy rằng thuật toán chúng tôi đưa ra làm tốt hơn 

Thuật toán UMPMining về mặt thời gian. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng phát triển thuật toán tăng cường (được đặt tên là UMP_Online) 

nhằm tăng tốc độ thực hiện của thuật toán khi có thêm dữ liệu mới cập nhật. Lợi ích của việc áp 

dụng Thuật toán UMP_Online là hệ thống có thể chạy “online” theo thời gian thực nhằm theo 

dõi được lưu lượng tức thời, từ đó ta có thể thực hiện các ứng dụng như trên một cách hiệu quả. 



Để nâng cao độ chính xác của việc dự báo, chúng tôi đề xuất một phương pháp phân lớp dữ 

liệu theo thời gian. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng việc phân lớp dữ liệu đầu vào đã làm tăng 

thêm độ chính xác của việc dự báo. 

2. Những đóng góp của luận án 

Trong luận án này có các đóng góp mới được tóm tắt như sau: 

Đóng góp thứ nhất: 

Chúng tôi thực hiện giảm thời gian thực hiện  của Thuật toán UMPMining bằng cách thực hiện 

tự kết trong thuật toán tạo ứng viên (cải tiến 1).  

Tiếp tục giảm thời gian thực hiện của thuật toán này bằng cách giảm độ phức tạp của thuật toán.  

Để giảm độ phức tạp của thuật toán, chúng tôi biến đổi ma trận kề thành ma trận đường đi (cải 

tiến 2). [3], [4].[5].[6]. 

Đóng góp thứ hai: 

Ở đóng góp thứ hai này, chúng tôi thực hiện thu nhỏ các giao tác trong thuật toán tạo các mẫu 

ứng viên. Bằng cách áp dụng lý thuyết tập hợp, chúng tôi rút ngắn được số các giao tác bắt đầu 

từ lần lặp thứ hai trở đi.  

Đóng góp thứ ba: 

Chúng tôi đưa ra Thuật toán UMP_Online để tránh quét lại toàn bộ cơ sở dữ liệu (CSDL). Thuật 

toán này thực hiện khai phá tập dữ liệu mới (các giao tác mới được thêm vào CSDL). Do đó, các 

nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp các ứng dụng hiệu quả hơn (nâng cao chất lượng dịch vụ). 

Đóng góp thứ tư: 

Chúng tôi đề xuất một phương pháp để nâng cao độ chính xác của việc dự báo trước sự di 

chuyển của thuê bao di động (phân lớp dữ liệu theo thời gian). 
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