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TÓM TẮT 

K-Means là thuật toán được ứng dụng rất hiệu quả trong nhiều bài toán phân cụm dữ 
liệu. Nhóm tác giả áp dụng thuật toán này để phân cụm chuyên ngành trên tập dữ liệu điểm 
số, tuy nhiên thuật toán kém hiệu quả trong một số trường hợp nên độ chính xác không cao. 
Vì vậy, trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất phương pháp phân cụm trên tập dữ liệu 
nhóm điểm đặc trưng cho mỗi chuyên ngành. Ngoài ra, cải tiến thuật toán K-Means để loại 
bỏ phần tử nhiễu nhằm giảm thời gian tính toán của thuật toán. Kết quả phân cụm sẽ hỗ trợ 
sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố 
Hồ Chí Minh lựa chọn chuyên ngành phù hợp. 

Từ khóa: K-Means, phân cụm dữ liệu, chọn chuyên ngành, khoảng cách Euclid, trọng tâm. 

1. GIỚI THIỆU 

1.1. Phân cụm 

Phân cụm dữ liệu là phương pháp xử lý thông tin nhằm khám phá mối liên hệ giữa các 
mẫu dữ liệu bằng cách tổ chức chúng thành các cụm tương tự. Tất cả các dạng dữ liệu được 
biểu diễn bởi các đặc trưng đó là vectơ n-chiều. Để phân cụm dữ liệu cần thực hiện các bước 
cơ bản sau:  

Chọn đặc trưng: Các đặc trưng lựa chọn phải hợp lý để có thể mã hoá nhiều nhất các 
thông tin liên quan đến công việc quan tâm.  

Chọn độ đo gần nhất: Một độ đo chỉ ra mức độ tương tự hay không tương tự giữa hai 
vectơ đặc trưng. 

Tiêu chuẩn phân cụm: Tiêu chuẩn phân cụm có thể được biểu diễn bởi hàm chi phí 
hoặc một vài quy tắc khác. 

Công nhận kết quả: Sau khi có kết quả phân cụm, cần kiểm tra tính đúng đắn của nó. 
Giải thích kết quả: Bằng kết quả thực nghiệm cần phân tích để đưa ra kết luận đúng đắn. 
Một số phương pháp phân cụm điển hình: Phân cụm phân hoạch, phân cụm phân cấp, 

phân cụm dựa trên mật độ, phân cụm dựa trên lưới, phân cụm dựa trên mô hình, phân cụm 
có ràng buộc. Tác giả chọn phương pháp phân cụm phân hoạch nhằm gom cụm các sinh viên 
theo chuyên ngành phù hợp dựa trên điểm số một số học phần đã tích lũy được trong thời 
gian học tập. 
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1.2. Thuật toán K-Means 

1.2.1. Giới thiệu 

K-Means là thuật toán rất quan trọng và được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật phân 
cụm dữ liệu [1]. Thuật toán này tìm cách phân cụm các đối tượng đã cho vào k cụm (k là số 
cụm được xác định trước, k nguyên dương) sao cho tổng bình phương khoảng cách giữa các 
đối tượng đến tâm cụm (centroid) là nhỏ nhất. Về nguyên lý, có n đối tượng, mỗi đối tượng 
có m thuộc tính, các đối tượng được phân chia thành k cụm dựa trên các thuộc tính của đối 
tượng bằng việc áp dụng thuật toán K-means. Bài toán này xem mỗi thuộc tính của đối tượng 
(đối tượng có m thuộc tính) như một tọa độ của không gian m chiều và biểu diễn đối tượng 
như một điểm trong không gian m chiều, đó là:  

𝑎𝑎𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖1, 𝑥𝑥𝑖𝑖2, … , 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)          (1) 
Trong đó:  𝑎𝑎𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1. . 𝑛𝑛): Đối tượng thứ i  

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1. . 𝑛𝑛, 𝑗𝑗 = 1. . 𝑚𝑚): Thuộc tính thứ j của đối tượng i.  

1.2.2. Khoảng cách Euclid 

Phương pháp phân cụm dữ liệu thực hiện dựa trên khoảng cách Euclid là khoảng cách 
nhỏ nhất từ đối tượng đến phần tử trọng tâm của các cụm. Phần tử trọng tâm của cụm được 
xác định bằng giá trị trung bình các phần tử trong cụm.  

𝑎𝑎𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖1, 𝑥𝑥𝑖𝑖2, … , 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖); 𝑖𝑖 = 1. . 𝑛𝑛 là đối tượng thứ i cần phân cụm 
𝑐𝑐𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖1, 𝑥𝑥𝑖𝑖2, … , 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖); 𝑗𝑗 = 1. . 𝑘𝑘 là phần tử trọng tâm cụm j  

Khoảng cách Euclid từ đối tượng ai đến phần tử trọng tâm nhóm j; cj được tính toán dựa 
trên công thức: 

𝜕𝜕𝑖𝑖𝑖𝑖 = √∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝑖𝑖
𝑖𝑖=1     (2) 

Trong đó:  𝜕𝜕𝑖𝑖𝑖𝑖: Khoảng cách Euclid từ ai đến cj  
xis: Thuộc tính thứ s của đối tượng ai   
xjs: Thuộc tính thứ s của phần tử trọng tâm cj 

1.2.3. Phần tử trọng tâm 

K phần tử trọng tâm ban đầu được chọn ngẫu nhiên, sau mỗi lần gom các đối tượng vào 
các cụm, phần tử trọng tâm được tính toán lại:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = {𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, … , 𝑎𝑎𝑡𝑡} – cụm thứ i; 
𝑖𝑖 = 1. . 𝑘𝑘;  k số cluster 
𝑗𝑗 = 1. . 𝑚𝑚;  m số thuộc tính 
𝐶𝐶: Số phần tử hiện có của nhóm thứ i 
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖: Thuộc tính thứ j của phần tử s; 𝐶𝐶 = 1. . 𝐶𝐶 
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖: Toạ độ thứ j của phần tử trung tâm cụm i; 

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡
𝑠𝑠=1

𝑡𝑡    (3) 

Thuật toán K-Means [2-4]  
Input: Số cụm k và các trọng tâm cụm {𝑚𝑚𝑖𝑖}; 𝑘𝑘𝑖𝑖 = 1 
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Output: Các cụm 𝐶𝐶[𝑖𝑖] (1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑘𝑘) và hàm tiêu chuẩn E đạt giá trị tối thiểu.  
Begin   
Bước 1: Khởi tạo  

Chọn k trọng tâm {𝑚𝑚𝑗𝑗} (1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘), ban đầu trong không gian Rd (d là số chiều của 
dữ liệu). Việc lựa chọn này có thể là ngẫu nhiên hoặc theo kinh nghiệm.  

Bước 2: Tính khoảng cách 
Đối với mỗi điểm 𝑋𝑋𝑖𝑖 (1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛), tính khoảng cách của nó tới mỗi trọng tâm 

{𝑚𝑚𝑗𝑗} (1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘). Sau đó tìm trọng tâm gần nhất đối với mỗi điểm.  
Bước 3: Cập nhật lại trọng tâm  
Đối với mỗi 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘, cập nhật trọng tâm cụm mj bằng cách xác định trung bình cộng 

các vectơ đối tượng dữ liệu.  
Điều kiện dừng: Lặp lại các bước 2 và 3 cho đến khi các trọng tâm của cụm không 

thay đổi.  
End 

2. GIẢI PHÁP PHÂN CỤM CHUYÊN NGÀNH 

2.1. Chuyên ngành và chọn chuyên ngành 

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin được chia làm 4 
chuyên ngành gồm: Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và Thương 
mại điện tử [5]. Mỗi chuyên ngành gồm những học phần chuyên sâu thể hiện khối kiến thức 
đặc thù của chuyên ngành đó. Hàng năm, Khoa Công nghệ Thông tin thường tổ chức buổi 
giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 3. Qua đó, sinh viên sẽ xác định được chuyên 
ngành nào phù hợp và tiến hành đăng ký môn học theo chuyên ngành đã chọn. Tuy nhiên, có 
thể thấy việc lựa chọn chuyên ngành như trên phần lớn là cảm tính, theo sở thích của sinh 
viên mà chưa có căn cứ cụ thể dẫn đến việc chọn chuyên ngành không phù hợp gây ảnh 
hưởng lớn đến kết quả học tập của sinh viên. Nhóm tác giả đưa ra giải pháp và thực nghiệm 
giải quyết việc định hướng chuyên ngành cho sinh viên một cách tự động căn cứ vào kết quả 
học tập những học phần có kiến thức bổ trợ cho từng chuyên ngành. Các học phần này được 
chọn theo từng chuyên ngành như sau: 

Chuyên ngành Hệ thống thông tin gồm: Cơ sở dữ liệu, Thực hành cơ sở dữ liệu, Hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu, Thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin, Thực hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin. 

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm gồm: Ngôn ngữ lập trình, Thực hành ngôn ngữ lập 
trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình 
hướng đối tượng, Thực hành lập trình hướng đối tượng. 

Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông gồm: Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, 
Mạng máy tính, Thực hành mạng máy tính, Quản trị mạng, Thực hành quản trị mạng. 

Chuyên ngành Thương mại điện tử gồm: Thiết kế web, Thực hành thiết kế web, Cơ sở 
dữ liệu, Thực hành cơ sở dữ liệu, Đồ họa máy tính, Thực hành đồ họa máy tính, Thương mại 
điện tử ngành CNTT.   

  



Nguyễn Văn Lễ, Mạnh Thiên Lý, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thanh Thủy  
 

154 

Output: Các cụm 𝐶𝐶[𝑖𝑖] (1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑘𝑘) và hàm tiêu chuẩn E đạt giá trị tối thiểu.  
Begin   
Bước 1: Khởi tạo  

Chọn k trọng tâm {𝑚𝑚𝑗𝑗} (1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘), ban đầu trong không gian Rd (d là số chiều của 
dữ liệu). Việc lựa chọn này có thể là ngẫu nhiên hoặc theo kinh nghiệm.  

Bước 2: Tính khoảng cách 
Đối với mỗi điểm 𝑋𝑋𝑖𝑖 (1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛), tính khoảng cách của nó tới mỗi trọng tâm 

{𝑚𝑚𝑗𝑗} (1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘). Sau đó tìm trọng tâm gần nhất đối với mỗi điểm.  
Bước 3: Cập nhật lại trọng tâm  
Đối với mỗi 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘, cập nhật trọng tâm cụm mj bằng cách xác định trung bình cộng 

các vectơ đối tượng dữ liệu.  
Điều kiện dừng: Lặp lại các bước 2 và 3 cho đến khi các trọng tâm của cụm không 

thay đổi.  
End 

2. GIẢI PHÁP PHÂN CỤM CHUYÊN NGÀNH 

2.1. Chuyên ngành và chọn chuyên ngành 

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin được chia làm 4 
chuyên ngành gồm: Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và Thương 
mại điện tử [5]. Mỗi chuyên ngành gồm những học phần chuyên sâu thể hiện khối kiến thức 
đặc thù của chuyên ngành đó. Hàng năm, Khoa Công nghệ Thông tin thường tổ chức buổi 
giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 3. Qua đó, sinh viên sẽ xác định được chuyên 
ngành nào phù hợp và tiến hành đăng ký môn học theo chuyên ngành đã chọn. Tuy nhiên, có 
thể thấy việc lựa chọn chuyên ngành như trên phần lớn là cảm tính, theo sở thích của sinh 
viên mà chưa có căn cứ cụ thể dẫn đến việc chọn chuyên ngành không phù hợp gây ảnh 
hưởng lớn đến kết quả học tập của sinh viên. Nhóm tác giả đưa ra giải pháp và thực nghiệm 
giải quyết việc định hướng chuyên ngành cho sinh viên một cách tự động căn cứ vào kết quả 
học tập những học phần có kiến thức bổ trợ cho từng chuyên ngành. Các học phần này được 
chọn theo từng chuyên ngành như sau: 

Chuyên ngành Hệ thống thông tin gồm: Cơ sở dữ liệu, Thực hành cơ sở dữ liệu, Hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu, Thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin, Thực hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin. 

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm gồm: Ngôn ngữ lập trình, Thực hành ngôn ngữ lập 
trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình 
hướng đối tượng, Thực hành lập trình hướng đối tượng. 

Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông gồm: Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, 
Mạng máy tính, Thực hành mạng máy tính, Quản trị mạng, Thực hành quản trị mạng. 

Chuyên ngành Thương mại điện tử gồm: Thiết kế web, Thực hành thiết kế web, Cơ sở 
dữ liệu, Thực hành cơ sở dữ liệu, Đồ họa máy tính, Thực hành đồ họa máy tính, Thương mại 
điện tử ngành CNTT.   
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2.2. Tiền xử lý dữ liệu 

Dữ liệu thu thập ban đầu là các tập tin excel chứa thông tin điểm học tập của sinh viên 
đại học khóa 05 ngành Công nghệ thông tin. Mỗi tập tin chứa thông tin điểm số các môn 
trong một học kỳ được tổ chức thành bảng có nhiều cột và dòng, trong đó mỗi cột là một 
môn học, mỗi dòng là kết quả học tập của một sinh viên trong học kỳ đó.  

Bảng 1. Bảng điểm tổng kết học kỳ của sinh viên [7] 

 
 
Do mỗi tập tin excel chỉ chứa thông tin về điểm của một số môn học nên cần thực hiện 

tổng hợp dữ liệu từ nhiều tập tin, sau đó loại bỏ các môn học chung, chỉ giữ lại các môn học 
cơ sở ngành có kiến thức bổ trợ cho từng chuyên ngành (theo danh sách môn ở mục 2.1) 
nhằm phục vụ cho bài toán phân cụm chuyên ngành. 

Bảng 2. Kết quả học tập thu được sau bước tiền xử lý 

 

2.3. Ứng dụng K-Means trong phân cụm chuyên ngành 

Thuật toán K-Means được áp dụng phân cụm cho từng chuyên ngành, mỗi chuyên 
ngành có kết quả là 2 cụm, một cụm gồm các sinh viên có khả năng theo học chuyên ngành 
đó và cụm còn lại là sinh viên không có khả năng học, lặp lại thuật toán cho đến hết các 
chuyên ngành. Trọng tâm ban đầu của mỗi cụm trong từng chuyên ngành được chỉ định với 
2 mức gọi là ngưỡng trên và ngưỡng dưới. Ngưỡng trên sẽ gom cụm gồm những sinh viên có 



Nguyễn Văn Lễ, Mạnh Thiên Lý, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thanh Thủy  
 

156 

khả năng học chuyên ngành, ngưỡng dưới gom cụm gồm những sinh viên không có khả 
năng học chuyên ngành.  
Thuật toán K-Means áp dụng vào bài toán được trình bày như sau: 

Input:  
 Bảng điểm sinh viên tổng hợp đã qua bước tiền xử lý 
 Danh sách các môn học được chọn theo từng chuyên ngành. 
 Trọng tâm của 2 cụm ứng với ngưỡng trên (có khả năng) và ngưỡng dưới (không có 

khả năng)  
Output: Danh sách sinh viên được phân cụm theo từng chuyên ngành và danh sách 

sinh viên không thuộc chuyên ngành nào. 
Begin 
Bước 1: Khởi tạo 
 Trọng tâm ban đầu theo từng chuyên ngành 𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑐𝑐0, 𝑐𝑐1,… , 𝑐𝑐𝑚𝑚); trong đó ki là trọng 

tâm của cụm i thuộc chuyên ngành k; m là điểm số thứ m thuộc trọng tâm 𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘 
 Danh sách điểm số 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑑𝑑0, 𝑑𝑑1,… , 𝑑𝑑𝑚𝑚); trong đó ki là nhóm điểm thứ i thuộc 

chuyên ngành k; m là điểm số thứ m thuộc nhóm điểm 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘 
Bước 2: Phân cụm cho mỗi chuyên ngành 
For k = 1 to N do //Lặp N chuyên ngành 
   Rk = K-Means (Qk); //Xử lý phân cụm cho chuyên ngành Qk 

// Rk gồm 2 tập: Rk0 gồm những sinh viên được phân cụm vào chuyên ngành Qk, Rk1   
gồm những sinh viên không thuộc chuyên ngành Qk 

Bước 3: Xử lý kết quả  
For i = 1 to M do//Duyệt qua danh sách M sinh viên đầu vào 
   Nếu SVi  {tập tất cả các chuyên ngành đã phân cụm}  
  SVi  {Danh sách khác} 
End 

 
Hình 1. Màn hình tạo các cụm cho các chuyên ngành 
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khả năng học chuyên ngành, ngưỡng dưới gom cụm gồm những sinh viên không có khả 
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 Danh sách các môn học được chọn theo từng chuyên ngành. 
 Trọng tâm của 2 cụm ứng với ngưỡng trên (có khả năng) và ngưỡng dưới (không có 

khả năng)  
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chuyên ngành k; m là điểm số thứ m thuộc nhóm điểm 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘 
Bước 2: Phân cụm cho mỗi chuyên ngành 
For k = 1 to N do //Lặp N chuyên ngành 
   Rk = K-Means (Qk); //Xử lý phân cụm cho chuyên ngành Qk 

// Rk gồm 2 tập: Rk0 gồm những sinh viên được phân cụm vào chuyên ngành Qk, Rk1   
gồm những sinh viên không thuộc chuyên ngành Qk 

Bước 3: Xử lý kết quả  
For i = 1 to M do//Duyệt qua danh sách M sinh viên đầu vào 
   Nếu SVi  {tập tất cả các chuyên ngành đã phân cụm}  
  SVi  {Danh sách khác} 
End 

 
Hình 1. Màn hình tạo các cụm cho các chuyên ngành 
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Kết quả phân cụm cho từng chuyên ngành: 

 

Hình 2. Danh sách sinh viên thuộc các chuyên ngành sau khi phân cụm 

2.4. Cải tiến thuật toán K-Means 

Kết quả phân cụm cho thấy phần lớn sinh viên được phân hoạch vào cụm thuộc chuyên 
ngành Hệ thống thông tin đều có điểm các môn học trong khoảng từ 6.0 đến 10.0 điểm 
(Hình 2). Tuy nhiên, vài trường hợp có điểm một số môn rất thấp (dưới 2.0) như sinh viên có 
mã 2001140003 có điểm môn Thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu đạt 7.5 điểm, trong khi 
môn Thực hành cơ sở dữ liệu chỉ đạt 0.0 điểm nhưng sinh viên này vẫn được phân hoạch vào 
cụm Hệ thống thông tin. Lý do là việc phân cụm này sử dụng khoảng cách Euclid. 

Theo công thức (2), giả sử có 2 trọng tâm: trọng tâm (6, 6, 6) thuộc phân cụm Hệ thống 
thông tin và trọng tâm (2, 2, 2) không thuộc phân cụm Hệ thống thông tin. Nếu một sinh viên 
thi 3 môn có điểm lần lượt là 2, 7, 10 thì khoảng cách Euclid từ sinh viên này đến hai trọng 
tâm là √33, √89. Kết quả sinh viên được phân hoạch vào cụm Hệ thống thông tin. Tuy 
nhiên, nếu sinh viên này học chuyên ngành Hệ thống thông tin thì sẽ không thể đáp ứng 
được yêu cầu của chuyên ngành vì có một môn cơ sở ngành chỉ đạt 2.0 điểm.  

Đây là điểm hạn chế khi áp dụng thuật toán K-Means trong bài toán này. Để khắc phục, 
nhóm tác giả đề xuất phương pháp loại bỏ những trường hợp nhiễu như ví dụ trên. Theo quy 
chế đào tạo Tín chỉ, một sinh viên đạt một môn học nếu có điểm học phần đạt từ 4.0 trở 
lên [6]. Nếu sinh viên có điểm thi dưới 4.0 thì sẽ phải học lại môn học đó. Do đó, nếu nhóm 
điểm theo chuyên ngành của sinh viên có điểm không đạt thì sinh viên khó có thể học tiếp 
vào chuyên ngành. Vì thế, thực hiện loại bỏ những sinh viên có điểm trong nhóm điểm theo 
chuyên ngành nhỏ hơn 4.0 và không tính khoảng cách Euclid từ những sinh viên này đến các 
cụm trong quá trình thực hiện thuật toán K-Means nhằm giảm thời gian tính toán đối với 
chuyên ngành đang xét. Tuy nhiên, những sinh viên này vẫn được xét lại khi phân cụm cho 
chuyên ngành khác. Để thực hiện điều này, cần bổ sung vào thuật toán K-Means tại bước 2 
như sau: 

Đối với mỗi nhóm điểm 𝐷𝐷(𝑑𝑑0, 𝑑𝑑1,… , 𝑑𝑑𝑚𝑚) thuộc chuyên ngành đang xét, nếu ∃𝑑𝑑𝑖𝑖 < 4 
thì loại D ra khỏi tập phân cụm. Kết quả thực hiện như sau: 
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Hình 3. Kết quả phân cụm chuyên ngành Hệ thống thông tin sau khi loại điểm nhiễu 

Việc loại bỏ những điểm nhiễu trong quá trình phân cụm làm giảm đáng kể thời gian 
thực hiện thuật toán. Theo thử nghiệm, khi thực hiện thuật toán 10 lần trên cùng một tập dữ 
liệu đầu vào, cùng một máy tính và đo thời gian (tính bằng mili giây) với 2 phương pháp: 
không khử nhiễu và có khử nhiễu. Kết quả được thể hiện trong Hình 4: 

 
Hình 4. Biểu đồ so sánh thời gian thực hiện thuật toán với tập dữ liệu ban đầu  

Để kiểm tra tính hiệu quả của việc khử nhiễu, 94 sinh viên trong danh sách sinh viên 
đầu vào bị loại bỏ, những sinh viên này đều có điểm các môn dưới 4.0, nghĩa là giảm số 
lượng phần tử nhiễu, còn lại 220 sinh viên và tiếp tục phân cụm với 2 phương pháp như trên. 
Kết quả được thể hiện trong Hình 5: 
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Hình 5. Biểu đồ so sánh thời gian thực hiện thuật toán sau khi loại một số phần tử nhiễu 

Kết quả trên cho thấy, thời gian thực thi thuật toán đã khử nhiễu tương đối ổn định 
không phụ thuộc vào dữ liệu nhiễu. Trong khi thuật toán chưa khử nhiễu có thời gian thực 
thi tăng tuyến tính với lượng dữ liệu đầu vào. 

3. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ 

Phân cụm dữ liệu hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Thuật 
toán K-means là một trong những thuật toán đơn giản của phân cụm nhưng có hiệu quả cao 
và được ứng dụng rộng rãi. Nghiên cứu này thực hiện phân cụm dữ liệu cho bài toán hỗ trợ 
sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố 
Hồ Chí Minh lựa chọn chuyên ngành. Ngoài ra, nhóm tác giả đề xuất thêm phương pháp khử 
bớt nhiễu dựa trên bài toán thực tế quản lý điểm sinh viên. Kết quả cho thấy thời gian thực 
hiện thuật toán sau khi khử nhiễu giảm đáng kể và gợi ý lựa chọn chuyên ngành của sinh 
viên khá chính xác. Ứng dụng trên sẽ giúp sinh viên có quyết định chắc chắn và hợp lý hơn 
khi lựa chọn chuyên ngành phù hợp với khả năng của mình.  
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ABSTRACT

IMPROVEMENT OF K-MEANS ALGORITHM AND APPLICATIONS FOR STUDENTS 
TO CHOOSE MAJORS BASED ON CREDITS SYSTEM 

Nguyen Van Le*, Manh Thien Ly 
Nguyen Thi Dinh, Nguyen Thi Thanh Thuy 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 
*Email: lecntp@gmail.com

K-means algorithm is very effectively used in many applications about database 
clustering. The authors applied this algorithm to professional clustering on the score data set, 
but the authorithms were inefficient in some cases, so the accuracy was not high. Therefore,
in this paper, a clustering method on the group data set specific to each discipline was 
proposed. In addition, the improvement of K-Means algorithm for removing noise items was 
done in order to reduce the computation time of the algorithm. The result of this clustering 
will support students of Faculty of Information Technology, Ho Chi Minh City University of 
Food Industry in choosing their majors. 

Keywords: K-Means, clustering, choose specialized, Euclidean distance, centroids.
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