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Tóm tắt nội dung luận án: 

Trong khai phá dữ liệu chuỗi thời gian, bài toán tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian 

dạng luồng là một thách thức lớn cho các nhà nghiên cứu vì các phương pháp tìm kiếm 

tương tự trên chuỗi thời gian tĩnh khó có thể phù hợp với môi trường luồng. Thêm nữa, 

cho tới nay các công trình tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian dạng luồng vẫn còn 

một số hạn chế như chi phí tính toán cao hoặc không chuẩn hoá dữ liệu.  

Luận án đề xuất các hướng nghiên cứu và phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho 

nhiệm vụ tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian dạng luồng bằng độ đo Euclid và độ 

đo DTW. Chuẩn hóa dữ liệu và các kỹ thuật tăng tốc trong tính toán khoảng cách chuỗi 

thời gian được sử dụng trong các phương pháp được đề xuất để tăng cường độ chính 

xác và hiệu suất tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian dạng luồng. Tiếp theo, các 

phương pháp được đề xuất được sử dụng để giải quyết một số bài toán thực tế xử lý 

chuỗi thời gian dạng luồng. 

 
Hai đóng góp chính của luận án: 

i. Đề xuất các phương pháp hiệu quả cho nhiệm vụ tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời 

gian dạng luồng bằng độ đo Euclid hoặc độ đo DTW. Các phương pháp này không 



gây ra lỗi tìm sót, xử lý tức thời khi có điểm dữ liệu chuỗi thời gian vừa mới tới, và 

phản hồi kết quả nhanh chóng. 

ii. Sử dụng có hiệu quả các phương pháp và kỹ thuật tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời 

gian dạng luồng để giải quyết bài toán dự báo trực tuyến và phát hiện k chuỗi con 

bất thường nhất trong chuỗi thời gian dạng luồng. 

 
Hướng phát triển tiếp theo của luận án: 

• Nghiên cứu bài toán kết chuỗi con và tìm mô típ trên chuỗi thời gian dạng luồng. 

• Tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian dạng luồng trong hệ thống xử lý phân tán. 
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