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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

Về nghiên cứu lý thuyết, luận án đề xuất phát triển một số dạng luật hiếm Sporadic, và xây dựng các 

thuật toán để phát hiện các dạng luật này. 

Trên cơ sở dữ liệu tác vụ luận án nghiên cứu theo hướng tiếp cận đi tìm các tập hiếm đóng cho các luật 

hiếm thay vì việc đi tìm tất cả các tập hiếm như các nghiên cứu trước đây. Đề xuất ba thuật toán tìm các 

tập hiếm cho ba dạng luật hiếm là: thuật toán MCPSI phát hiện tập Sporadic tuyệt đối hai ngưỡng, MCISI 

phát hiện tập Sporadic không tuyệt đối hai ngưỡng và NC-CHARM phát hiện tập dữ liệu với ràng buộc 

mục dữ liệu âm. 

Trên cơ sở dữ liệu định lượng, luận án sử dụng lý thuyết tập mờ để chuyển cơ sở dữ liệu định lượng về 

cơ sở dữ liệu mờ và thực hiện phát hiện luật hiếm trên cơ sở dữ liệu mờ này. Luận án đã đề xuất thuật 

toán MFPSI phát hiện tập Sporadic tuyệt đối hai ngưỡng mờ và MFISI phát hiện tập Sporadic không 

tuyệt đối hai ngưỡng mờ. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Luận án đề xuất kết hợp phát hiện luật kết hợp mẫu âm và mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn trong việc 

xây dựng mô hình phân tích và dự báo. Luận án đã xây dựng mô hình dự báo chỉ số chứng khoán và mô 

hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam (CPI) theo cách tiếp cận này. Những mô hình đó không chỉ hỗ 



 

trợ  phân tích các quan hệ kinh tế, nhất là quan hệ nhân quả mà còn thực sự cải thiện chất lượng dự 

báo, độ chính xác của dự báo theo mô hình là khá cao. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi sẽ là: 

- Nghiên cứu giải pháp sinh các luật hiếm có giá trị từ các tập hiếm tìm được.  

- Áp dụng hướng phát hiện song song luật hiếm. 

- Tiếp tục triển khai ứng dụng luật kết hợp với các phương pháp khác để phân tích và dự báo dữ liệu 

kinh tế.  
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