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LỜI MỞ ĐẦU 

   

 

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc xác định vị trí của các thiết bị 

di động không còn trở nên xa lạ. Hiện tại có rất nhiều phƣơng pháp và kỹ thuật khác 

nhau để làm điều này, tùy thuộc vào đối tƣợng sử dụng và mục đích sử dụng. Mỗi 

kỹ thuật đều có một sai số nhất định, tuy nhiên tùy thuộc vào tình huống mà sai số 

đó có thể chấp nhận đƣợc. Một vài nhóm kỹ thuật phổ biến nhƣ: các kỹ thuật xác 

định vị trí bên trong nhà, văn phòng… (Indoor location); các kỹ thuật xác định vị trí 

bên ngoài (Outdoor location); các kỹ thuật dựa vào thông tin từ ngƣời dùng cuối 

(Client techniques); các kỹ thuật dựa vào thông tin từ máy chủ (Server 

techniques)… Các kỹ thuật khác nhau đòi hỏi phần cứng và phần mềm chuyên biệt 

để thực hiện. Một giải pháp tổng thể hơn dựa trên nền tảng Web đang đƣợc tổ chức 

W3C – World Wide Web Consortium, một tổ chức đƣa ra các chuẩn về web – xây 

dựng và hoàn thiện, đƣợc gọi là W3C Geolocation API
1
. W3C Geolocation API 

cung cấp một kịch bản để truy cập đến thông tin vị trí của các thiết bị di động nói 

chung. Mặc dù chƣa đƣợc công bố chính thức nhƣng hiện kỹ thuật này đang rất 

đƣợc chú ý và mong đợi trong tƣơng lai. 

Mạng xã hội – Social Network đang và sẽ là hình thức chia sẻ phổ biến trên 

toàn thế giới. Nó là sự ánh xạ của thế giới thực vào thế giới ảo thông qua các mối 

quan hệ bạn bè, đồng thời cũng tác động ngƣợc lại thế giới thực. Với mạng xã hội, 

con ngƣời có thể dễ dàng trao đổi, tìm kiếm và cập nhật thông tin từ tất cả những 

ngƣời mà họ quan tâm thông qua môi trƣờng ảo – internet. Facebook – mạng xã hội 

lớn nhất thế giới – tính đến thời điểm hiện tại với hơn 800 triệu ngƣời dùng trên 

toàn thế giới (theo thống kê của Facebook
2
) đã góp phần rất lớn vào sự thành công 

của các mạng xã hội. Bên cạnh các mạng xã hội cổ điển, các mạng xã hội có sử 

dụng thông tin vị trí ngƣời dùng – Location Based Services Providers – hay còn gọi 

là các mạng xã hội định vị cũng đã xuất hiện nhiều, tiêu biểu nhƣ: Foursquare, 

Google Latitude, Gowalla, Yelp, Loopt, IYOUIT… Kết hợp vị trí ngƣời dùng với 

                                                           
1
 W3C Geolocation API, http://www.w3.org/TR/geolocation-API/ 

2
 Thống kê của Mạng xã hội Facebook, http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 

http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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các thông tin ngữ cảnh xung quanh, các mạng xã hội định vị có nhiều ƣu điểm hơn 

các mạng xã hội thông thƣờng, mang đến cho ngƣời dùng tính tƣơng tác tốt hơn và 

gần gũi hơn.  

Một trong những vấn đề sẽ đƣợc đề cập và là trọng tâm của đề tài này là 

“Làm thế nào các mẫu quảng cáo có thể đến đƣợc với ngƣời dùng một cách tự nhiên 

và phù hợp nhất với họ?”. Trong [1], John Krumm đề cập: “Quảng cáo sẽ là một 

trong những ứng dụng phổ biến nhất trong tƣơng lai theo hƣớng tính toán khắp mọi 

nơi. Quảng cáo sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của hƣớng tính toán khắp mọi nơi và 

ngƣợc lại, với một số mục tiêu nhƣ: đối tƣợng quảng cáo, những phản hồi từ ngƣời 

dùng và tính bảo mật.” Cũng giống nhƣ nhiều hình thức truyền thông khác, ngành 

công nghiệp quảng cáo cũng đang chịu rất nhiều tác động từ sự phát triển của công 

nghệ di động và mạng internet.
3
 Với sự nổi lên của các mạng xã hội, các phƣơng 

pháp quảng bá sản phẩm truyền thống dần dần trở nên mất ƣu thế. Ngƣời dùng giờ 

đây có xu hƣớng tìm kiếm sản phẩm dựa trên những đề nghị và lời khuyên của bạn 

bè trong các mạng xã hội mà họ tham gia, nhiều hơn là dựa trên kết quả trả về từ 

các công cụ tìm kiếm truyền thống nhƣ: google, yahoo, bing… 

Tóm lại, nhóm tác giả thực hiện đề tài này với hai mục tiêu chính: tìm hiểu 

các kỹ thuật xác định vị trí ngƣời dùng và các mạng xã hội định vị phổ biến nhằm 

từng bƣớc xây dựng một mạng xã hội định vị phù hợp với các thiết bị di động; tìm 

hiểu và kết hợp kỹ thuật khuyến nghị truyền thống với các thông tin ngữ cảnh nhằm 

đƣa ra những gợi ý sản phẩm phù hợp nhất với ngƣời sử dụng, từng bƣớc xây dựng 

một hệ thống quảng cáo dựa trên nơi chốn gần gũi hơn và cá nhân hóa hơn. 

Cấu trúc của báo cáo đƣợc chia thành 6 chƣơng. Trong đó, chƣơng 1 sẽ trình 

bày lý do nhóm tác giả chọn đề tài này, mục tiêu, ý nghĩa của đề tài, đối tƣợng và 

phƣơng pháp nghiên cứu. Chƣơng 2 khảo sát tình hình nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc với các vấn đề về: kỹ thuật định vị, các đặc điểm của 10 mạng xã hội tiêu biểu 

có sử dụng vị trí ngƣời dùng, các ứng dụng dựa trên ngữ cảnh (Context-aware) và 

hệ thống khuyến nghị. Chƣơng 3 sẽ tập trung vào việc phân tích các ngữ cảnh đặt ra 

trong ứng dụng này từ đó đƣa ra các phƣơng pháp khuyến nghị phù hợp. Chƣơng 4 

                                                           
3
 Trích http://www.businessinsider.com/future-of-advertising-trends-2011-7# 

http://www.businessinsider.com/future-of-advertising-trends-2011-7
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đặc tả mô hình thiết kế và phát triển ứng dụng. Chƣơng 5 đƣa ra kết quả đánh giá kỹ 

thuật khuyến nghị mà nhóm tác giả đề xuất. Chƣơng 6 tổng kết các kết quả đạt 

đƣợc, nêu ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện đề tài, các hƣớng phát 

triển trong giai đoạn tiếp theo. 

Trong quá trình thực hiện đề tài này, nhóm tác giả đã đúc kết và viết thành 

bài báo khoa học tham dự hội nghị Quốc Tế “The 13th International Conference on 

Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS 2011)” 

[2]. Bài báo đã đƣợc hội nghị chấp nhận và trình bày vào ngày 05 tháng 12 năm 

2011 tại Trƣờng Đại Học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 

khu phố 6, phƣờng Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

  

Do thời gian nghiên cứu hạn chế, kính mong Thầy, Cô và các bạn đóng góp 

ý kiến để đề tài hoàn thiện hơn, thực tiễn hơn. 

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 

 

 TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2012 

 Nhóm tác giả 
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CHƢƠNG 1.  

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 

 

1.1. Tên đề tài 

Xây dựng hệ thống quảng cáo dựa trên nơi chốn kết hợp với đánh giá của 

ngƣời dùng trong mạng xã hội di động. 

 

1.2. Từ khóa 

Quảng cáo khắp mọi nơi – Ubiquitous Advertising, mạng xã hội định vị – 

Social Network With Location-Based Services, W3C Geolocation API, HTML5, 

Mobile Web Application, NoSQL – MongoDB, hệ thống khuyến nghị – 

Recommender System, cảm ngữ cảnh – Context-aware, hành vi gán nhãn – Tag, tìm 

kiếm cấu trúc cộng đồng – Finding Stucture In Community. 

 

1.3. Mục tiêu của đề tài 

Nhóm tác giả thực hiện đề tài này với hai mục tiêu chính: tìm hiểu các kỹ 

thuật xác định vị trí ngƣời dùng và các mạng xã hội định vị phổ biến nhằm từng 

bƣớc xây dựng một mạng xã hội định vị phù hợp với các thiết bị di động; tìm hiểu 

và kết hợp kỹ thuật khuyến nghị truyền thống với các thông tin ngữ cảnh nhằm đƣa 

ra những gợi ý sản phẩm phù hợp nhất với ngƣời sử dụng, từng bƣớc xây dựng một 

hệ thống quảng cáo dựa trên nơi chốn gần gũi hơn và cá nhân hóa hơn.  

 

1.4. Ý nghĩa của đề tài 

Với những mục tiêu cụ thể, nhóm tác giả hi vọng sẽ xây dựng đƣợc một hệ 

thống quảng cáo dựa trên nơi chốn nhằm đem đến cho ngƣời dùng mạng xã hội 

nhiều lợi ích hơn và tạo ra một môi trƣờng kinh doanh thông minh hơn. Hệ thống sẽ 

tích hợp các thông tin ngữ cảnh ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm của 

ngƣời dùng nhƣ: thông tin vị trí, mối quan tâm đến sản phẩm… để đƣa ra những gợi 

ý phù hợp. Kết quả đạt đƣợc của đề tài này sẽ bao gồm: 
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- Phiên bản thử nghiệm của mạng xã hội định vị dành cho thiết bị di động, 

mang tên Egobile – Everything Goes On Mobile. 

- Kỹ thuật khuyến nghị kết hợp ngữ cảnh (thời gian, đánh giá của ngƣời 

dùng và hành động gán nhãn cho địa điểm) mang tên EgoRec. 

- Một framework để phát triển ứng dụng web cho các thiết bị di động do 

nhóm tác giả phát triển, dựa trên nền tảng jQuery mang tên Ekit (Easy 

Toolkit). 

 

1.5. Đối tƣợng, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu: 

- Tìm hiểu về các kỹ thuật xác định vị trí của một đối tƣợng di động. 

- Khảo sát các mạng xã hội định vị phổ biến tại Việt Nam và trên Thế giới, 

- Nghiên cứu và ứng dụng CSDL (cơ sở dữ liệu) NoSQL
4
, Mobile Web 

Application. 

- Nghiên cứu về ngữ cảnh (context) và các ứng dụng dựa trên ngữ cảnh của 

ngƣời dùng (context-aware). 

- Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật khuyến nghị và tìm kiếm cấu trúc 

cộng đồng (Finding structure in community). 

 

Phạm vi nghiên cứu: do thời gian nghiên cứu có hạn, chúng tôi giới hạn 

phạm vi nghiên cứu nhƣ sau: 

- Tập trung vào các kỹ thuật xác định vị trí bên ngoài (Outdoor Location) 

và cụ thể là W3C Geolocation API. 

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng Web với HTML5, CSS3. 

- Sử dụng MongoDB (một CSDL dạng NoSQL) làm nền tảng CSDL. 

- Ứng dụng các kỹ thuật khuyến nghị sau: kỹ thuật Collaborative Filtering 

với Memory-based, kỹ thuật tích hợp ngữ cảnh (context-aware 

recommender system) và tìm kiếm cấu trúc cộng đồng dựa vào hành động 

gán thẻ của ngƣời dùng trên các sản phẩm. 

                                                           
4
 NoSQL Database, http://nosql-database.org/ 

http://nosql-database.org/
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Phương pháp nghiên cứu: Đề tài đƣợc thực hiện dựa trên phƣơng pháp 

khảo sát, phân tích và ứng dụng các đối tƣợng nghiên cứu để xây dựng hệ thống. 

 

Thời gian nghiên cứu: 

- Thời gian bắt đầu: 24/08/2011. 

- Thời gian hoàn thành: 31/01/2012. 

 

Kế hoạch thực hiện đề tài: 

Kế hoạch thực hiện đề tài đƣợc mô tả tại Bảng 1.1. 

 

Bảng 1.1. Bảng kế hoạch thực hiện đề tài. 

 
NGÀY  

BÁO CÁO 
NỘI DUNG BÁO CÁO 

TUẦN 1 24/08/2011 - Bắt đầu đề tài. 

TUẦN 2 31/08/2011 - Định hƣớng đề tài. 

- Mục tiêu và nội dung nghiên cứu. 

- Định nghĩa thế nào là Recommender System và các kỹ 

thuật liên quan. 

TUẦN 3 07/09/2011 - Kỹ thuật Data Mining trong Recommemder System. 

TUẦN 4 14/09/2011 - Kỹ thuật Collaborative Filtering trong Recommemder 

System. 

TUẦN 5 21/09/2011 - Thế nào là Context – Aware Recommemder System. 

TUẦN 6 28/09/2011 - Đƣa ra giải pháp, mô hình và tiêu chí đánh giá. 

- Data Provider. 

TUẦN 7 05/10/2011 - Định hƣớng thiết kế module khuyến nghị quảng cáo. 

- Định hƣớng thiết kế module đánh giá mẫu quảng cáo từ 

ngƣời dùng. 

TUẦN 8 12/10/2011 - Báo cáo tiến độ module khuyến nghị quảng cáo. 

- Báo cáo tiến độ module đánh giá mẫu quảng cáo từ 

ngƣời dùng. 

TUẦN 9 19/10/2011 - Báo cáo tiến độ module khuyến nghị quảng cáo. 

- Báo cáo tiến độ module đánh giá mẫu quảng cáo từ 

ngƣời dùng. 

TUẦN 10 26/10/2011 - Báo cáo tiến độ module khuyến nghị quảng cáo. 

- Báo cáo tiến độ module đánh giá mẫu quảng cáo từ 

ngƣời dùng. 

TUẦN 11 – 

TUẦN 14 

02/11/2011 – 

23/11/2011 

- Báo cáo tiến độ giao diện ứng dụng. 
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TUẦN 15 – 

TUẦN 20 

30/11/2011 – 

04/01/2012 

- Báo cáo tiến độ thực nghiệm bộ dữ liệu MovieLen. 

TUẦN 21 – 

TUẦN 22  

11/01/2012 – 

18/01/2012 

- Báo cáo tiến độ việc hoàn chỉnh báo cáo. 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và đối tƣợng nghiên cứu trong đề tài này. 

 

 

 

 

  

Mục tiêu 

Đối tƣợng nghiên cứu Kết quả 

 Các kỹ thuật xác định vị trí 

ngƣời dùng. 

 Các mạng xã hội định vị 

phổ biến. 

 

 Kỹ thuật khuyến nghị. 

 Ứng dụng ngữ cảnh. 

Mạng xã hội định vị dành 

cho thiết bị di động  

ứng dụng web Egobile. 

Hệ thống quảng cáo dựa 

trên nơi chốn  kỹ thuật 

khuyến nghị EgoRec. 

 MongoDB, Mobile Web 

Application 

Ekit Framework  phát 

triển ứng dụng web thiết 

bị di động. 
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CHƢƠNG 2.  

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC 

 

Chƣơng này sẽ trình bày bốn vấn đề chính làm cơ sở lý thuyết để thực hiện 

đề tài, bao gồm: khảo sát các kỹ thuật định vị, các mạng xã hội định vị phổ biến 

hiện nay, định nghĩa ngữ cảnh và các ứng dụng dựa trên ngữ cảnh, cuối cùng là hệ 

thống khuyến nghị.  

 

2.1. Tổng quan các kỹ thuật định vị 

Hiện tại có rất nhiều kỹ thuật khác nhau để lấy đƣợc vị trí của các thiết bị di 

động phụ thuộc vào nền tảng của thiết bị, trình duyệt, hệ điều hành mà thiết bị sử 

dụng… Tuy nhiên, có thể phân loại các kỹ thuật này thành hai loại chính: indoor 

location và outdoor location.  

2.1.1. Các kỹ thuật xác định vị trí bên trong (indoor location) 

Thoạt đầu, khi nghĩ đến việc xác định vị trí, chúng ta thƣờng nghĩ ngay đến 

định vị toàn cầu dựa trên thiết bị GPS – Global Positioning System nhƣng vấn đề 

đối với thiết bị GPS là không thể hoạt động ở trong các toà nhà, dƣới 1 đám rừng 

rậm hoặc mây mù… Để giải quyết những trƣờng hợp đó, ngƣời ta đƣa ra nhiều giải 

pháp và kỹ thuật khác nhau nhƣ: phƣơng pháp tiệm cận (proximity sensing), phƣơng 

pháp phân tích cảnh (scene analysis), phƣơng pháp giao khoảng cách (lateration), 

phƣơng pháp giao đƣờng tròn (circular lateration), phƣơng pháp giao hyperbolic, 

phƣơng pháp dấu vân tay trong mạng nội bộ không dây (WLAN fingerprint)… và 

nhiều kỹ thuật khác nữa. Mỗi phƣơng pháp có những ƣu điểm riêng và ứng dụng 

trong từng môi trƣờng khác nhau. Tuy nhiên, trong giới hạn của đề tài này, nhóm 

tác giả tập trung vào các kỹ thuật outdoor location nhiều hơn. Thông tin chi tiết về 

các kỹ thuật indoor location đƣợc trình bày chi tiết tại [3]. 

 

2.1.2. Các kỹ thuật xác định vị trí bên ngoài (outdoor location) 

Các kỹ thuật xác định vị trí bên ngoài có thể chia thành 2 nhóm chính: client 

techniques và server techniques [4]. 
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2.1.2.1. Các kỹ thuật dựa vào thông tin người dùng cuối (client techniques) 

GPS 

GPS – Global Positioning System là kỹ thuật xác định vị trí đầu tiên mà mọi 

ngƣời có thể nghĩ đến. GPS là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh 

nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý.
5
 

Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu xác định đƣợc khoảng cách 

đến tối thiểu 3 vệ tinh thì sẽ tính đƣợc tọa độ của vị trí đó. GPS sử dụng 24 vệ tinh 

xoay vòng quanh Trái Đất để xác định vị trí. Đối với các thiết bị di động nhƣ điện 

thoại, độ chính xác khoảng từ 2m đến 100m và ngƣời sử dụng cần phải ra ngoài trời 

mới có thể sử dụng đƣợc. Thời gian phản hồi từ thiết bị GPS trong khoảng từ 5 giây 

đến 5 phút [4]. 

A-GPS 

A-GPS - Assisted Global Positioning System là một hệ thống hỗ trợ định vị 

toàn cầu, hỗ trợ điện thoại trong việc tìm kiếm vệ tinh. A-GPS giúp nhận đƣợc 

thông tin vệ tinh từ một máy chủ dữ liệu hỗ trợ qua mạng tốt hơn hoặc cung cấp 

những thông tin tối thiểu về vị trí của ngƣời dùng cho tới khi kết nối đƣợc GPS. 

Chính vì vậy, A-GPS giúp tăng tốc kết nối một cách đáng kể. 

Cell Information 

Về tổng quan, Cell Information hay Cell site Identification (Cell-ID) là công 

nghệ định vị thuê bao đơn giản nhất của hệ mạng GSM
6
, dựa trên việc trạm BTS – 

Base Transceiver Station nào đang phục vụ kết nối tới thuê bao. Mỗi một trạm BTS 

phủ một phạm vi diện tích và đƣợc gán một mã ID riêng biệt, nên mọi thuê bao di 

động trong phạm vi quản lý của một trạm BTS sẽ đƣợc xác định vị trí với độ chính 

xác nằm trong bán kính 50-100m đối với các vùng đô thị. 

Ƣu điểm của công nghệ Cell-ID chính là khả năng định vị cho mọi loại điện 

thoại đi động, kể cả những dòng máy rẻ tiền nhất vì chỉ cần có khả năng gọi điện và 

nhắn tin là có thể sử dụng đƣợc công nghệ này. Tuy nhiên, nhƣợc điểm của Cell-ID 

là sai số khá lớn nếu phạm vi phủ sóng của 1 ô cell rộng, nếu ở vùng nông thôn, 

                                                           
5
 Hệ thống định vị toàn cầu, http://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_thống_định_vị_toàn_cầu 

6
 GSM, http://en.wikipedia.org/wiki/GSM 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_%C4%91%E1%BB%8Bnh_v%E1%BB%8B_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u
http://en.wikipedia.org/wiki/GSM
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thƣa dân thì sai số cũng có thể lên tới vài km. Đây là một công nghệ hứa hẹn và có 

thể là một chức năng mở rộng của hệ thống. 

Wifi Positioning System 

WPS – Wifi Positioning System là một thuật ngữ đƣợc tạo ra bởi Skyhook 

Wireless để mô tả hệ thống định vị dựa trên Wifi. Skyhook xây dựng và bảo trì một 

cơ sở dữ liệu quy mô toàn cầu về những điểm truy cập Wifi và những vị trí chính 

xác của chúng. Dữ liệu này cũng có thể đƣợc sử dụng bởi các thiết bị di động để 

tính toán vị trí của ngƣời dùng. Với một máy tính xách tay có Wifi và trình duyệt 

Google Chrome 2.0 hoặc Firefox 3.5 hoặc phiên bản mới hơn, khi vào trang 

http://maps.google.com/ và nhấp chuột vào vòng tròn nhỏ màu xanh trên bản đồ thì 

khu vực bạn đang kết nối Wifi sẽ đƣợc hiển thị. Nếu ở trong một thành phố lớn, 

chúng ta có thể đƣợc định vị một cách chính xác hơn. 

 

2.1.2.2. Các kỹ thuật dựa vào thông tin từ máy chủ (server techniques)  

IP Address 

 IP Address là một kỹ thuật xác định vị trí ngƣời dùng thông qua địa chỉ IP. 

Kỹ thuật này còn phụ thuộc vào hình thức mà ngƣời sử dụng kết nối nhƣ 2G, 3G, 

Wifi… địa chỉ IP chúng ta có thể nhận đƣợc là địa chỉ cổng WAP, địa chỉ IP động, 

địa chỉ IP của kết nối Wifi…. Độ chính xác của kỹ thuật này có thể ở cấp độ quốc 

gia hoặc thành phố. Tuy nhiên ở một vài trƣờng hợp đặc biệt nhƣ ngƣời sử dụng 

dùng mạng Wifi, chúng ta cũng có thể xác định đƣợc chính xác vị trí của họ.   

 Language 

 Language là kỹ thuật định vị ngƣời dùng thông qua ngôn ngữ (accepted 

language) của trình duyệt. Khi ngƣời dùng thiết lập ngôn ngữ đúng cho thiết bị của 

họ, thông tin về ngôn ngữ trong đoạn header đƣợc gửi đi và chúng ta có thể phỏng 

đoán đƣợc đất nƣớc của ngƣời sử dụng. Ví dụ, khi trình duyệt gửi ngôn ngữ của 

trình duyệt là EN-CA, thì có nghĩa ngôn ngữ là tiếng anh ở Canada. Kết quả chỉ 

chính xác ở cấp độ một số quốc gia phổ biến. 

 

  

http://maps.google.com/
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2.1.3. W3C Geolocation API 

Nhƣ đã trình bày ở phần trên, những kỹ thuật khác nhau đòi hỏi phần cứng 

và phần mềm chuyên biệt để thực hiện. Một giải pháp tổng thể hơn dựa trên nền 

tảng Web đang đƣợc tổ chức W3C – World Wide Web Consortium, một tổ chức đƣa 

ra các chuẩn về Web, xây dựng và hoàn thiện với tên gọi: W3C Geolocation API
7
. 

Giải pháp này cung cấp một kịch bản sử dụng Javascript để lấy thông tin vị trí của 

ngƣời dùng không chỉ bằng một cách. W3C Geolocation API cho phép trình duyệt 

kết hợp những phƣơng pháp: xác định theo địa chỉ IP (IP Address), kết nối mạng 

không dây (Wireless Network Connection) thậm chí lấy thông tin từ phần cứng GPS 

để có thể đƣa ra đƣợc kinh độ và vĩ độ hiện tại của ngƣời dùng.  

 Một câu hỏi mà mọi ngƣời hay nhầm tƣởng là: có phải W3C Geolocation 

API là một phần của HTML5?
8
 Câu trả lời là không.

9
 Các trình duyệt hiện đại cùng 

lúc hỗ trợ Geolocation và cả HTML5. Nhƣng nói một cách  rõ ràng, Geolocation 

đƣợc chuẩn hóa bởi Geolocation Working Group, hoàn toàn độc lập với HTML5 

Working Group. Tính đến thời điểm thực hiện đề tài này, HTML5 và Geolocation 

API đều là bản phát thảo. Cả hai đều đang đƣợc hoàn thiện và sẽ sớm đƣợc công bố 

chính thức. Tuy vậy, hai kỹ thuật này đều rất đƣợc cộng đồng chú ý và mong đợi 

trong tƣơng lai. 

 Trong đề tài này, nhóm tác giả sẽ sử dụng W3C Geolocation API để xác định 

vị trí ngƣời dùng. Đoạn mã Javascript sau mô tả phƣơng thức xác định vị trí ngƣời 

dùng sử dụng W3C Geolocation API: 

// Request a position. We accept positions whose age is not 

// greater than 10 minutes. If the user agent does not have a 

// fresh enough cached position object, it will automatically 

// acquire a new one. 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(successCallback, 

                                         errorCallback, 

                                         {maximumAge:600000}); 

function successCallback(position) { 

  // By using the 'maximumAge' option above, the position 

  // object is guaranteed to be at most 10 minutes old. 

} 

 

function errorCallback(error) { 

  // Update a div element with error.message. 

} 

                                                           
7
 W3C Geolocation API, http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html 

8
 HTML5 Overview, http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html 

9
 Dive into HTML5, http://diveintohtml5.info/geolocation.html 

http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html
http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html
http://diveintohtml5.info/geolocation.html
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2.2. Các mạng xã hội định vị phổ biến 

Với sự thành công của các mạng xã hội thông thƣờng, các mạng xã hội có sử 

dụng vị trí của ngƣời dùng nhƣ là một thông tin ngữ cảnh – Location Based 

Services Providers cũng đã xuất hiện nhiều tại các nƣớc trên thế giới.  

Đề mục này sẽ lần lƣợt khảo sát 10 mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam và 

trên Thế giới.
10

 Qua đó biết đƣợc ƣu nhƣợc điểm của các hệ thống cũ, để xây dựng 

một hệ thống mới hoàn thiện hơn,  gần gủi hơn. Các tiêu chí khảo sát bao gồm: xây 

dựng ứng dụng đa nền tảng, các dòng thiết bị đƣợc hỗ trợ, các kỹ thuật xác định vị 

trí ngƣời sử dụng, các dịch vụ sử dụng thông tin vị trí ngƣời dùng. Bảng 2.1 tổng 

kết đặc điểm của các mạng xã hội định này. 

 

2.2.1. Mạng xã hội FourSquare 

FourSquare (http://foursquare.com) là một mạng xã hội dựa vào vị trí hiện tại 

của ngƣời dùng, kết hợp với các yếu tố trò chơi để tạo nên một sự khác biệt. Dịch 

vụ này đƣợc tạo ra năm 2009 bởi Dennis Crowley và Naveen Selvadurai. Tính đến 

tháng 2 năm 2011, FourSquare đã có hơn 6.5 triệu ngƣời dùng trên toàn thế giới. 

FourSquare hiện có ứng dụng trên các nền tảng smartphone nhƣ: iPhone, Android, 

BlackBerry, Ovi Nokia, Palm và Windows Phone.  

 Ngƣời dùng có thể sử dụng FourSquare nhƣ thế nào? 

Sau khi cài đặt ứng dụng phù hợp, ngƣời dùng có thể dùng FourSquare để 

“check-in”, đây là một cách để biết bạn đang ở đâu. Ngƣời dùng có thể chọn đăng 

địa điểm mình check-in qua tài khoản của họ trên Twitter, Facebook. Khi bạn 

check-in một nơi nào đó, Foursquare sẽ nói cho bạn bè của bạn biết nơi bạn đang ở 

và khuyên bạn nên đi đến đâu và nên làm những gì ở khu vực đó. Mọi ngƣời có thể 

check-in nhiều loại địa điểm khác nhau nhƣ quán cafe, bar, nhà hàng, nhà ở, văn 

phòng. Khi bạn bè của bạn sử dụng FourSquare để check-in, bạn sẽ biết đƣợc thêm 

nhiều thứ về những địa điểm họ thƣờng hay lui tới. Đây không chỉ là cách tuyệt vời 

để gặp gỡ những ngƣời bạn đang ở gần đó, mà còn là cách để biết về những nơi họ 

yêu thích cũng nhƣ những nơi mới họ đang khám phá.  

                                                           
10

 Top 10 location based service providers, http://techpp.com/2011/01/17/top-10-location-based-service-

providers/ 

http://foursquare.com/
http://techpp.com/2011/01/17/top-10-location-based-service-providers/
http://techpp.com/2011/01/17/top-10-location-based-service-providers/


Nhóm sinh viên thực hiện: Tào Quang Hùng, Nguyễn Lƣơng Yến Vy 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn 10 

Mỗi lần check-in nhƣ thế bạn đƣợc thƣởng điểm. Tìm thấy một nơi mới bạn 

đƣợc +5 điểm. Dừng lại nhiều lần trong đêm, bạn đƣợc +2 điểm . Kéo theo bạn bè 

cùng đi với bạn, đƣợc +1 điểm. Khi bạn check-in nhiều nơi thú vị cùng với những 

ngƣời khác, bạn sẽ mở đƣợc các phù hiệu. Có nhiều phù hiệu dành cho việc khám 

phá những địa điểm mới và dành cho đi du lịch đến những nơi xa xôi. FourSquare 

theo dõi những ai thƣờng hay lui tới những địa điểm nào nhất. Nếu bạn đến những 

nơi đó nhiều hơn ai hết thì bạn sẽ trở thành “Thị trƣởng” cho đến khi có ai đó vƣợt 

qua bạn. 

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy đƣợc danh sách những nơi sẽ tặng nhiều 

phần quà cho “Thị trƣởng” nhƣ cafe miễn phí, kem miễn phí, ở khách sạn miễn 

phí… 

 

2.2.2. Mạng xã hội Facebook 

Facebook (http://www.facebook.com/) là một tiện ích có tính xã hội để kết 

nối mọi ngƣời với bạn bè và những ngƣời xung quanh. Facebook ra đời vào ngày 4 

tháng 2 năm 2004, bởi Mark Zuckerberg cùng với bạn bè là bạn cùng phòng Dustin 

Moskovitz và Chris Hughes khi còn là sinh viên tại Đại học Harvard. Ngƣời ta sử 

dụng Facebook để giữ liên lạc với bạn bè, tải không giới hạn hình ảnh, đƣa các liên 

kết và video, và để hiểu thêm về những ngƣời họ đã gặp. Trong năm 2010, 

Facebook đã có hơn 500 triệu thành viên trên toàn Thế giới. Với con số ấy, 

Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất, tiếp theo sau là MySpace và Twitter.  

Places là tính năng chia sẻ địa điểm mới của Facebook, cho phép bạn thông 

báo địa điểm mình đang ở với những ngƣời dùng Facebook khác. Bạn có thể chia sẻ 

địa điểm của mình với tất cả ngƣời dùng Facebook, chỉ cho bạn bè hoặc chỉ những 

ngƣời bạn muốn cho họ biết. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng Places để kiểm tra 

bạn bè trên Facebook nếu cài đặt riêng tƣ của họ cho phép bạn thực hiện điều này. 

Để sử dụng Places, bạn cần ứng dụng Facebook cho iPhone, Android, BlackBerry 

v1.9 hoặc có thể truy cập http://touch.facebook.com từ trình duyệt điện thoại. Để sử 

dụng phiên bản cho Web, điện thoại của bạn phải đƣợc hỗ trợ HTML5 và điều quan 

trọng là Facebook Places hiện nay mới chỉ có ngƣời dùng Facebook ở Mỹ và Nhật 

là có thể sử dụng đƣợc. 

http://www.facebook.com/
http://touch.facebook.com/
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2.2.3. Google Latitude 

Một trong những ngƣời sáng lập ra mạng xã hội FourSquare, Dennis 

Crowley đã tạo ra một dự án với tên gọi Dodgeball. Dự án này đã đƣợc Google mua 

lại vào năm 2005 và “đóng cửa” vào năm 2009, sau đó đƣợc thay thế bằng một cái 

tên mới: Google Latitude (https://www.google.com/latitude).  

Latitude sử dụng kỹ thuật mới để truy cập thông tin vị trí của ngƣời dùng với 

tên gọi: Gear Location API – một kỹ thuật gần giống W3C Location API. Latitude 

cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của họ trên bản đồ. 

Tham gia vào Google Latitude rất đơn giản: bạn tạo một tài khoản Google, thêm 

bạn bè bằng cách thêm tài khoản Google của họ và bắt đầu cập nhật vị trí của bạn từ 

điện thoại hoặc máy tính. Google Latitude hiện khả dụng cho iGoogle, Safari hoặc 

Google Maps dành cho điện thoại di động phiên bản 3.0 trở lên trên các dòng điện 

thoại: Android, iPhone, BlackBerry Symbian S60, Windows Mobile, Sony 

Ericsson.  

Các tính năng của Latitude có thể kể đến là: 

- Xem vị trí của bạn bè trên bản đồ hoặc trong danh sách. 

- Liên hệ với bạn bè của bạn bằng tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thì hoặc bằng 

cách gọi điện thoại. 

- Kiểm soát vị trí của bạn: bạn có thể chia sẻ, đặt, ẩn vị trí của mình hoặc đăng 

xuất khỏi Google Latitude. 

- Cài đặt Bảo mật: kiểm soát ai đƣợc xem vị trí của bạn và ở mức độ chi tiết 

nhƣ thế nào. 

 

2.2.4. Mạng xã hội Gowalla 

Gowalla (http://gowalla.com/) là một dịch vụ khác cho phép ngƣời dùng có 

thể “Check-in” các địa điểm xung quanh bằng trình duyệt web hoặc cài đặt ứng 

dụng trên các dòng điện thoại hỗ trợ: Android, iPhone, BlackBerry và Palm. 

TechCrunch Crunchies Awards 2010 – Giải thƣởng công nghệ tốt nhất của năm đã 

công bố danh sách chung kết. Trong đó, Gowalla đƣợc nằm trong danh sách các 

“Dịch vụ chia sẻ địa điểm tốt nhất” (ngoài ra còn có Facebook Places, FourSquare 

cũng đƣợc vinh danh trong danh sách này).  

https://www.google.com/latitude
http://gowalla.com/


Nhóm sinh viên thực hiện: Tào Quang Hùng, Nguyễn Lƣơng Yến Vy 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn 12 

Ba chức năng nổi bật của Gowalla là: 

- Giữ liên lạc với bạn bè: kết nối với bạn bè của bạn trên Facebook, Twitter, 

chia sẻ những nơi bạn đến. 

- Khám phá những nơi mới lạ: khi ra ngoài, bạn có thể chia sẻ những bức ảnh 

chụp đƣợc, đƣa ra những lời khuyên về những chuyến đi với bạn bè mình. 

- Tìm nguồn cảm hứng để khám phá: thế giới xung quanh bạn có rất nhiều 

điều kỳ diệu. Bạn có thể khám phá chúng ngay trên website.   

 

2.2.5. Mạng xã hội Twitter 

Twitter (http://twitter.com/) là dịch vụ mạng xã hội miễn phí cho phép ngƣời 

sử dụng đọc, nhắn tin và cập nhật các mẫu tin nhỏ gọi là Tweet, một dạng tiểu 

blog
11

. Những mẩu tweet đƣợc giới hạn tối đa 140 ký tự, đƣợc lan truyền nhanh 

chóng trong phạm vi nhóm bạn của ngƣời nhắn hoặc có thể đƣợc “trƣng” rộng rãi 

cho mọi ngƣời. Đƣợc thành lập từ tháng 7 năm 2006 bởi Jack Dorsey, Twitter 

nhanh chóng trở thành một mạng xã hội phổ biến. Hiện nay, Twitter có hơn 175 

triệu ngƣời dùng trên toàn Thế giới, hơn 65 triệu tweet đƣợc tạo ra, hơn 800 ngàn 

lƣợt truy cập mỗi ngày. Twitter thƣờng đƣợc biết đến nhƣ là “SMS of the Internet”. 

Twitter có các phiên bản dành cho: Android, iPhone, BlackBerry và Windows 

Phone. 

Giải thƣởng TechCrunch Crunchies Awards 2010 đã vinh danh Twitter là 

ứng dụng xã hội tốt nhất. 

 

2.2.6. Mạng xã hội Yelp 

 Tên của mạng xã hội Yelp (http://www.yelp.com/) là sự kết hợp của 2 từ 

Yellow Pages. Yelp cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trực tuyến cho ngƣời sử dụng. 

Thông thƣờng, ngƣời sử dụng sẽ tìm những thông tin nhƣ vị trí, địa chỉ, thành phố, 

mã vùng… những nơi mà họ muốn. Kết quả trả về sẽ là 5 địa điểm đƣợc xếp hạng 

và đánh giá bởi chính những ngƣời sử dụng hệ thống.  

                                                           
11

 Định nghĩa Twitter, http://vi.wikipedia.org/wiki/Twitter 

http://twitter.com/
http://www.yelp.com/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Twitter
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 Yelp có các phiên bản dành cho: Android, iPhone, BlackBerry, Windows 

Phone, Palm. 

 

2.2.7. Mạng xã hội Loopt 

 Loopt (http://www.loopt.com/) là một mạng xã hội rất tốt để xem những gì 

đang xảy ra xung quanh bạn. Đƣợc ra đời vào năm 2005 bởi Y Combinator. Hiện 

nay, Loopt trở thành một trong những ứng dụng thiết yếu với hơn 4 triệu ngƣời 

dùng trên toàn Thế giới. Ba mục tiêu quan trọng của Loopt là: 

- Ai đang ở quanh bạn? 

- Bạn sẽ làm gì? 

- Bạn muốn đến đâu? 

 Loopt hiện hỗ trợ trên các dòng điện thoại: iPhone, Android, Windows 

Phone 7, BlackBerry.  

 

2.2.8. Mạng xã hội GyPSii 

 GyPSii (http://www.gypsii.com) là một mạng xã hội di động cho phép bạn 

kết nối với bạn bè và tìm ra những nơi mà bạn mong muốn ở bất kì thời điểm nào. 

GyPSii ghi lại cuộc sống của bạn thông qua hình ảnh, video và vị trí địa lý. Bạn có 

thể chia sẻ những nơi này ngay trên website hoặc các mạng xã hội khác nhƣ: 

Twitter, Facebook. GyPSii cung cấp các phiên bản miễn phí trên: iPhone, Android, 

BlackBerry, Nokia S40 với J2ME, Symbian S60 – 3
rd

 and 5
th

 Editions, Windows 

Mobile – version 5.0 trở lên. 

 

2.2.9. Mạng xã hội IYOUIT 

 IYOUIT (https://www.iyouit.eu) là một ứng dụng trên điện thoại, đƣợc phát 

triển bằng ngôn ngữ Python và chạy trên các dòng điện thoại Nokia S60. IYOUIT 

đƣợc tạo ra với mục tiêu tạo sự đơn giản cho ngƣời sử dụng có thể thu thập, lƣu trữ 

và sử dụng những thông tin ngữ cảnh (Context information). Thông tin ngữ cảnh 

bao gồm những nơi bạn đến, những ngƣời bạn gặp gỡ và những thông tin khác xung 

quanh bạn. IYOUIT đƣợc Quỹ liên minh Châu Âu - DOCOMO Euro-Labs and 

Novay, tài trợ và phát triển. 

http://www.loopt.com/
http://www.gypsii.com/
https://www.iyouit.eu/
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 Với IYOUIT, bạn có thể chia sẻ: vị trí hiện tại của mình, những nơi mà bạn 

yêu thích, kinh nghiệm bản thân, hình ảnh, âm thanh, thời tiết tại nơi bạn đang ở… 

 

2.2.10. Mạng xã hội Yoo! 

 Mạng xã hội Yoo (http://yoo.vn) đƣợc xem là mạng xã hội định vị đầu tiên 

tại Việt Nam. Yoo đƣợc chính thức ra mắt vào ngày 11/01/2011 do Công ty Cổ 

phần NES phát triển. Về cơ bản, mô hình Yoo đang áp dụng khá giống với xu 

hƣớng mà Google Latitude và FourSquare đang hƣớng đến. Áp dụng  công nghệ 

mới W3C Geolocation API, Yoo hứa hẹn mang đến cho ngƣời dùng Việt Nam một 

làn gió mới. Tuy nhiên, sau một thời gian ra mắt, tính đến thời điểm thực hiện đề tài 

này, mạng xã hội Yoo! đã ngƣng hoạt động.  

 

2.3. Ngữ cảnh và các ứng dụng dựa trên ngữ cảnh 

2.3.1. Định nghĩa ngữ cảnh – context 

Dey [5] chỉ ra rằng: có rất nhiều định nghĩa về ngữ cảnh đƣợc đƣa ra bởi các 

nhà nghiên cứu. Brown [6] định nghĩa ngữ cảnh là các thông tin về vị trí, các thông 

tin xung quanh ngƣời sử dụng, thời gian, mùa, nhiệt độ… Ryan [7] định nghĩa ngữ 

cảnh là vị trí của ngƣời dùng, môi trƣờng xung quanh, thông tin định nghĩa ngƣời 

dùng (identity) và thời gian. Ward [8] xem ngữ cảnh là các thông tin ứng dụng xung 

quanh ngƣời dùng (the state of the application’s surroundings). Với những định 

nghĩa này, Dey [5] chỉ ra rằng, vai trò của ngữ cảnh trong ứng dụng là nhằm trả lời 

những vấn đề sau: bạn đang ở đâu, bạn đang đi với ai và những tài nguyên nào đang 

ở gần bạn.  

Dey [5] đƣa ra một định nghĩa tổng quát hơn về ngữ cảnh và có thể giúp các 

nhà phát triển hiểu cũng nhƣ vận dụng đƣợc ngữ cảnh vào trong ứng dụng của họ.  

“Ngữ cảnh là tất cả các thông tin đƣợc dùng để mô tả đặc điểm của một thực 

thể. Thực thể đó có thể là ngƣời, vị trí hoặc một vật có liên quan đến sự tƣơng tác 

giữa ngƣời dùng và ứng dụng, bao gồm cả ngƣời dùng và ứng dụng đó.” 

 Dey phân loại ngữ cảnh thành 4 phần, bao gồm: vị trí, thông tin định nghĩa 

ngƣời dùng, hành động và thời gian. Trong một số ứng dụng, thông tin định nghĩa 

ngƣời dùng có thể đƣợc hiểu là user’s profile, bao gồm: số điện thoại, địa chỉ, 

http://yoo.vn/
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email, ngày sinh, danh sách bạn bè, các mối quan hệ…; hành động có thể đƣợc hiểu 

là hành động đánh giá sản phẩm (rating) của ngƣời dùng…  

 

2.3.2. Các ứng dụng dựa trên ngữ cảnh – context-aware application 

Các ứng dụng dựa trên ngữ cảnh – Context-aware application hay context-

aware computing đƣợc nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1994 bởi Schilit và Theimer 

[9]. “Các ứng dụng dựa trên ngữ cảnh là một phần mềm có khả năng đáp ứng sự 

thay đổi vị trí của đối tƣợng sử dụng, đáp ứng đƣợc sự tƣơng quan giữa đối tƣợng 

sử dụng và những đối tƣợng xung quanh đối tƣợng sử dụng đó. Các ứng dụng này 

còn có thể cập nhật mọi thay đổi theo thời gian.” Theo Dey [5], ông định nghĩa 

context-aware application nhƣ sau:  

“Một hệ thống có cung cấp dịch vụ cảm ngữ cảnh nếu hệ thống đó sử dụng 

ngữ cảnh để đƣa ra những thông tin hoặc dịch vụ phù hợp với những thông tin hoặc 

hành động của ngƣời sử dụng hệ thống.” 

Ngày nay, các ứng dụng có sử dụng ngữ cảnh cũng đã xuất hiện khá nhiều. 

Tất cả các ứng dụng này cũng chỉ nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn cho ngƣời 

dùng. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, nếu muốn phát triển thì: càng muốn biết 

đƣợc thông tin hay sở thích của ngƣời dùng bao nhiêu, họ càng phải xây dựng một 

ứng dụng có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dùng bấy nhiêu. Một số ứng dụng 

có thể kể nhƣ: Google AdSense (dựa vào thông tin vị trí ngƣời dùng để đƣa các mẫu 

quảng cáo thích hợp), Amazon.com, Youtube.com… (dựa vào các hành động đánh 

giá sản phẩm của ngƣời dùng để gợi ý những sản phẩm hoặc video phù hợp). 

 

2.4. Hệ thống khuyến nghị - Recommender System 

2.4.1. Tổng quan hệ thống khuyến nghị 

Theo Ricci [10], “Hệ thống khuyến nghị là những công cụ phần mềm và các 

kỹ thuật, hỗ trợ đƣa ra những sản phẩm có thể đƣợc ngƣời dùng sử dụng”. Nói một 

cách khác, hệ thống khuyến nghị sẽ làm cho ứng dụng trở nên cá nhân hóa và phù 

hợp với ngƣời sử dụng hơn. Theo Ricci, hệ thống khuyến nghị bao gồm sáu loại 

chính:  
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- Content-based: hệ thống sẽ đề nghị cho ngƣời dùng những sản phẩm gần 

giống với những sản phẩm mà ngƣời dùng đã lựa chọn trong quá khứ. Độ 

tƣơng đồng giữa những sản phẩm đƣợc dựa trên những điểm đặc trƣng của 

sản phẩm (những mô tả của sản phẩm). 

- Collabortive Filtering: hệ thống sẽ đề nghị cho ngƣời dùng những sản phẩm 

mà bạn bè họ thƣờng lựa chọn nhất trong quá khứ. Độ tƣơng đồng có thể tính 

bằng hai cách: độ tƣơng đồng giữa ngƣời sử dụng với bạn bè của họ hoặc độ 

tƣơng đồng giữa những sản phẩm. Tuy nhiên, điểm đặc trƣng của phƣơng 

pháp này vẫn dựa trên những đánh giá sản phẩm của những ngƣời sử dụng 

trƣớc đó.  

- Demographic: hệ thống sẽ có những thay đổi phù hợp dựa vào thông tin cá 

nhân của ngƣời dùng (user’s profile) nhƣ: Quốc gia, ngôn ngữ, độ tuổi… 

- Knowledge-based: kỹ thuật này dựa vào cơ sở tri thức để suy luận những đặc 

điểm nào của sản phẩm mà ngƣời sử dụng thích hoặc hữu ích cho họ.  

- Community-based: kỹ thuật này đƣa ra những khuyến nghị dựa trên những 

thông tin từ bạn bè của ngƣời sử dụng với ý tƣởng chính là “Hãy nói cho tôi 

biết bạn bè của bạn là ai và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”. 

- Hybrid recommender system: kỹ thuật này dựa trên việc kết hợp hai hay 

nhiều kỹ thuật trên lại nhằm hạn chế bớt nhƣợc điểm của từng kỹ thuật,kết 

hợp các ƣu điểm để tăng mức độ chính xác. 

Mỗi kỹ thuật có những ƣu điểm và nhƣợc điểm nhất định tùy thuộc vào tiêu 

chí mà ứng dụng đƣa ra, ví dụ nhƣ: thời gian thực thi – khả năng đáp ứng, chi phí 

tài nguyên hệ thống, độ phức tạp, tính chính xác… và có thể tham khảo tại [10]. 

Trong chƣơng tiếp theo, nhóm tác giả sẽ trình bày chi tiết hơn về các kỹ thuật 

khuyến nghị và phƣơng pháp thực hiện các kỹ thuật đƣợc áp dụng vào đề tài này.  

 

2.4.2. Đánh giá độ chính xác của hệ thống khuyến nghị 

Độ chính xác là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu khi đề ra hoặc 

xây dựng một hệ thống khuyến nghị. Thông thƣờng, để đánh giá đƣợc độ chính xác 

này, tập dữ liệu đầu vào đƣợc chia thành 2 nhóm: tập dữ liệu huấn luyện (training 

dataset) và tập dữ liệu kiểm tra (testing dataset).  
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Hai độ đo thƣờng đƣợc sử dụng nhất là Mean Absolute Error (MAE) và Root 

Mean Squared Error (RMSE): 

    ( )   
 

|     |
∑ | (   )     |

         

 (1) 

 

     ( )   √
 

|     |
∑ ( (   )     )

 

         

 (2) 

Với: f là phƣơng pháp khuyến nghị.  (   ) là giá trị dự đoán của ngƣời dùng u với 

sản phẩm i trong tập dữ liệu huấn luyện dựa trên phƣơng pháp khuyến nghị f.     là 

giá trị đánh giá thực sự của ngƣời dùng u với sản phẩm i trong tập dữ liệu kiểm tra. 

|     | là số phần tử có thể kiểm định (so sánh) đƣợc trong tập dữ liệu kiểm tra. 

Về mặt ý nghĩa:  

- MAE chỉ ra độ sai lệch trung bình giữa giá trị dự doán từ hệ thống khuyến 

nghị và giá trị đánh giá thực sự của ngƣời dùng. Giá trị của MAE càng nhỏ 

(tiến về 0) nghĩa là độ chính xác của phƣơng pháp khuyến nghị càng cao và 

ngƣợc lại.  

- RMSE dùng phƣơng pháp tính điểm bậc hai để tính giá trị trung bình lỗi 

nhằm xác định rõ khoảng cách lỗi (sai số). Ví dụ: đối với trƣờng hợp độ lệch 

giữa giá trị dự đoán và giá trị thực là lớn, bình phƣơng sẽ cho ra một giá trị 

lớn hơn nhằm làm rõ độ lệch. Đối với trƣờng hợp độ lệch giữa giá trị dự 

đoán và giá trị thực là nhỏ (tiến về 0), bình phƣơng sẽ cho ra một giá trị nhỏ 

hơn nhằm bỏ qua lỗi.  

Cả hai độ đo MAE và RMSE có thể đƣợc dùng bổ sung cho nhau trong quá 

trình đánh giá độ chính xác của hệ thống khuyến nghị. RMSE luôn cho giá trị lớn 

hơn hoặc bằng với MAE. Độ lệch về giá trị giữa RMSE và MAE càng lớn thì sự sai 

lệch của giá trị dự đoán và giá trị thực càng lớn.
12
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 MAE and RMSE, http://www.eumetcal.org/resources/.../uos3_ko1.htm 

http://www.eumetcal.org/resources/ukmeteocal/verification/www/english/msg/ver_cont_var/uos3/uos3_ko1.htm
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2.5. Kết luận 

 

Bảng 2.1. Bảng tổng kết đặc điểm của 10 mạng Xã hội định vị phổ biến. 
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FourSquare x x x x x x x  

Kết hợp với các 

yếu tố trò chơi để 

tạo nên sự khác 

biệt 

 

Facebook x x x x x x x x 
Có đƣợc lƣợng 

ngƣời sử dụng cao 

Facebook 

Places chƣa 

hỗ trợ tại 

Việt Nam. 

Google 

Latitude 
x x x x x x  x 

Áp dụng những 

công nghệ mới để 

phát triển ứng 

dụng đa nền tảng 

Chƣa hỗ trợ 

tại Việt Nam. 

Gowalla x x x x   x x   

Twitter x x x x x   x   

Yelp x x x x x  x  
Tập trung vào việc 

tìm kiếm thông tin 
 

Loopt  x x x x      

GyPSii    x x x   Hỗ trợ viết blog  

IYOUIT      x     

Yoo!        x 

Đƣợc xem là 

mạng xã hội định 

vị đầu tiên tại Việt 

Nam 

Đã ngƣng 

hoạt động. 

 

Trong [1], John Krumm đề cập: “Quảng cáo sẽ là một trong những ứng dụng 

phổ biến nhất trong tƣơng lai theo hƣớng tính toán khắp mọi nơi. Quảng cáo sẽ hỗ 

trợ cho sự phát triển của hƣớng tính toán khắp mọi nơi và ngƣợc lại, với một số mục 

tiêu nhƣ: đối tƣợng quảng cáo, những phản hồi từ ngƣời dùng và tính bảo mật.” 

Cũng giống nhƣ nhiều hình thức truyền thông khác, ngành công nghiệp quảng cáo 

cũng đang chịu rất nhiều tác động từ sự phát triển của công nghệ di động và mạng 
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internet.
13

 Với sự nổi lên của các mạng xã hội, các phƣơng pháp quảng bá sản phẩm 

truyền thống dần dần trở nên mất ƣu thế. Ngƣời dùng giờ đây có xu hƣớng tìm kiếm 

sản phẩm dựa trên những đề nghị và lời khuyên của bạn bè trong các mạng xã hội 

mà họ tham gia, nhiều hơn là dựa trên kết quả trả về từ các công cụ tìm kiếm truyền 

thống nhƣ: google, yahoo, bing… Sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là các 

kỹ thuật xác định vị trí ngƣời dùng cũng góp phần không nhỏ trong việc đƣa các 

mẫu quảng cáo đến với đúng đối tƣợng ngƣời dùng. Vị trí ngƣời dùng đƣợc xem là 

thông tin ngữ cảnh quan trọng nhất trong hầu hết các ứng dụng muốn cá nhân hóa 

các sản phẩm cho từng ngƣời sử dụng. Đây chính là động lực để nhóm tác giả thực 

hiện đề tài này. 

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là “Làm thế nào các mẫu quảng cáo có thể đến 

đƣợc với ngƣời dùng một cách tự nhiên và phù hợp nhất với họ?”. Để giải quyết 

vấn đề này thì ứng dụng cần có một hệ thống khuyến nghị phù hợp. Trong chƣơng 

tiếp theo, nhóm tác giả sẽ tập trung phân tích các ngữ cảnh đặt ra trong đề tài này, 

từ đó đề xuất mô hình khuyến nghị phù hợp. 
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 Trích http://www.businessinsider.com/future-of-advertising-trends-2011-7# 

http://www.businessinsider.com/future-of-advertising-trends-2011-7
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CHƢƠNG 3.  

PHÂN TÍCH NGỮ CẢNH  

VÀ MÔ HÌNH KHUYẾN NGHỊ EGOREC 

 

Nội dung chƣơng này sẽ làm rõ ngữ cảnh của bài toán đặt ra trong đề tài này. 

Từ đó, nhóm tác giả sẽ đề xuất mô hình khuyến nghị phù hợp. 

 

3.1. Phân tích ngữ cảnh ứng dụng 

3.1.1. Đặt vấn đề 

Trong đề tài này, nhóm tác giả muốn xây dựng một ứng dụng Web dành cho 

các thiết bị di động. Các mẫu quảng cáo đƣợc hiển thị ngay tại trang chính của ứng 

dụng với nội dung là các địa điểm đƣợc đánh giá cao từ bạn bè hoặc địa điểm nổi 

tiếng. Ngƣời sử dụng có thể chia sẻ những địa điểm yêu thích với bạn bè hoặc đánh 

giá địa điểm kèm theo ngữ cảnh ví dụ: họ thích địa điểm này vào buổi sáng, buổi 

chiều hay buổi tối, thích vào ngày cuối tuần hay ngày trong tuần… Ngƣời dùng có 

thể tag vào địa điểm hoặc thêm địa điểm vào danh sách yêu thích. Hệ thống sẽ lƣu 

những đánh giá, ngữ cảnh và hành vi tag của ngƣời dùng, sau đó tính toán và đƣa ra 

những gợi ý sản phẩm mới phù hợp với họ.  

  (a)  (b) 

Hình 3.1. Giao diện ứng dụng. 

(a) Giao diện trang chính (b) Giao diện trang hiển thị các địa điểm phù hợp với ngƣời dùng. 
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3.1.2. Phân tích ngữ cảnh 

Dựa vào mô tả ở đề mục trên, nhóm tác giả liệt kê ra các ngữ cảnh đƣợc sử 

dụng trong đề tài này, bao gồm: vị trí của ngƣời sử dụng (location); hành động đánh 

giá địa điểm của ngƣời dùng (rating); thời gian (cuối tuần hay các ngày trong tuần – 

visiting day, các buổi trong ngày – visiting time); hành động gán nhãn cho địa điểm 

(tag). 

Vị trí người dùng: đây là ngữ cảnh đầu tiên có thể thu thập, đƣợc dùng để 

loại bỏ bớt những địa điểm quá xa so với ngƣời dùng.  

Hành động đánh giá địa điểm của người dùng: theo Burke [11], các kỹ thuật 

khuyến nghị khác nhau đòi hỏi những ngữ cảnh phù hợp để mang hiệu quả cao nhất. 

Hình 3.2 thể hiện mối tƣơng quan giữa các kỹ thuật khuyến nghị cùng với các ngữ 

cảnh phổ biến. Theo [10, 11], hƣớng tiếp cận tốt nhất cho bài toán rating là kỹ thuật 

Collaborative Filtering. Collaborative Filtering bao gồm 2 hƣớng: memory-based và 

model-based. Memory-based sử dụng ma trận (user x item x rating) để phân chia 

ngƣời dùng theo từng nhóm, sau đó đƣa ra dự đoán chỉ số đánh giá trên những sản 

phẩm mà ngƣời dùng (active user) chƣa đánh giá. Việc phân chia ngƣời dùng đƣợc 

tính toán dựa vào các độ đo tƣơng đồng. Model-based mô hình hóa những gì ngƣời 

dùng đã đánh giá trong quá khứ dựa vào ma trận (user x item x rating). Sau đó, mô 

hình này đƣợc dùng để đƣa ra những dự đoán về chỉ số đánh giá ở những sản phẩm 

tiếp theo. So với memory-based, model-based đƣa ra dự đoán nhanh hơn vì việc mô 

hình hóa hành vi ngƣời dùng đƣợc diễn ra offline, trái ngƣợc với memory-based tuy 

nhiên ƣu điểm này cũng dẫn đến nhƣợc điểm khác của model-based là không đáp 

ứng đƣợc những thay đổi tức thời từ hành vi của ngƣời dùng so với memory-based. 

Vì vậy, trong đề tài này, nhóm tác giả sẽ ứng dụng memory-based thay vì model-

based.  

Thời gian: Giữa chỉ số rating và thời gian có một mối quan hệ nhất định: nó 

cho thấy sự quan tâm của ngƣời dùng đối với một địa điểm tại một thời điểm cụ thể. 

Ví dụ nhƣ: ngƣời dùng A thích vị trí X tại thời điểm là: cuối tuần và buổi trƣa… 

Ahn [12] cũng chỉ ra rằng việc mở rộng kỹ thuật memory-based với ngữ cảnh thời 

gian sẽ mang lại giá trị dự đoán tốt hơn.  
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Hình 3.2. Các kỹ thuật khuyến nghị và ngữ cảnh phổ biến kèm theo [11]. 

 

Hành động gán nhãn cho địa điểm: Zhou [13] đề xuất một phƣơng pháp sử 

dụng đồ thị các tag để mô hình hóa sự quan tâm của ngƣời sử dụng, từ đó đƣa ra các 

khuyến nghị phù hợp. Phƣơng pháp của Zhou dựa trên việc phân chia và tìm kiếm 

cấu trúc cộng đồng (finding community structure) đƣợc miêu tả bởi Newman [14] 

và Clauset [15]. Việc đánh giá mức độ của community structure dựa vào một độ đo 

Q (Quantity) và Newman gọi độ đo này là Modularity. Phƣơng pháp này sẽ đƣợc 

trình bày trong đề mục tiếp theo.  

Tóm lại, trong đề tài này, nhóm tác giả đề xuất một mô hình kết hợp cả ba kỹ 

thuật khuyến nghị: memory-based collaborative filtering, time và tag. Ý tƣởng 

chính của mô hình này nhƣ sau: 

- Dựa vào ma trận (user x item x rating) và Memory-based Collaborative 

Fitlering để tính toán độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng A với những ngƣời 

dùng khác.  

- Điều chỉnh độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng bằng cách kết hợp với ngữ 

cảnh thời gian dựa vào phƣơng pháp của Ahn [12]. 

- Điều chỉnh độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng bằng cách kết hợp với tag 

dựa vào phƣơng pháp của Zhou [13], Newman [14], Clauset [15] và phƣơng 

pháp mà nhóm tác giả đề xuất. 
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- Kết hợp các độ tƣơng đồng và đƣa ra kết quả dự đoán đánh giá cho những 

sản phẩm ngƣời dùng A chƣa biết. 

 

Hình 3.3. Mô hình khuyến nghị EgoRec đƣợc sử dụng trong đề tài 

Với: U, I, T, R, C lần lƣợt là các chiều: ngƣời dùng (User), địa điểm (Item),  

các nhãn đƣợc gán cho vị trí (Tag), đánh giá của ngƣời dùng (Rating), ngữ cảnh 

thời gian (Context),    ,    
 ,    

  lần lƣợt là độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng u và 

v trong các trƣờng hợp tƣơng ứng là: chỉ bao gồm đánh giá của ngƣời dùng, chỉ bao 

gồm ngữ cảnh thời gian, chỉ bao gồm hình động gán nhãn cho địa điểm. 

Hình 3.3 là mô hình khuyến nghị mang tên EgoRec mà nhóm tác giả đề xuất 

sử dụng trong đề tài này. Chi tiết các phƣơng pháp thực hiện của mô hình này sẽ 

đƣợc đề cập trong những đề mục tiếp theo. 

 

3.2. Mô hình khuyến nghị EgoRec 

Nhƣ đã trình bày ở đề mục trƣớc, đối tƣợng và ngữ cảnh của đề tài này bao 

gồm: ngƣời dùng, địa điểm (sản phẩm hoặc item), chỉ số đánh giá, ngữ cảnh thời 

gian, hành động gán nhãn cho địa điểm. Để giúp cho việc mô tả thuật toán đƣợc rõ 

U x I x T x R x C 

U x I x R U x I x R x C U x I x T 

Memory-based 
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∗  𝑤𝑢𝑣 .𝑤𝑢𝑣

𝑐 .𝑤𝑢𝑣
𝑡  

Predict and Result 



Nhóm sinh viên thực hiện: Tào Quang Hùng, Nguyễn Lƣơng Yến Vy 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn 24 

ràng và đơn giản, nhóm tác giả sẽ dùng các thuật ngữ tiếng Anh cho các đề mục bên 

dƣới. Gọi:  

- U là tập các user. Trong đó: u, v  U. 

- I là tập các item. Trong đó: i  I. 

- R là tập các rating. Trong đó: r  R. 

- C là tập các ngữ cảnh thời gian – time.  

- T là tập các tag. 

- P là tập các sản phẩm đƣợc khuyến nghị.  

Theo mô hình khuyến nghị EgoRec (Hình 3.3), độ tƣơng đồng giữa hai 

ngƣời dùng sẽ đƣợc thực hiện qua ba bƣớc. Nhóm tác giả sẽ trình bày phƣơng pháp 

thực hiện từng bƣớc trong các đề mục dƣới đây. (tham khảo thêm tại PHỤ LỤC E 

và PHỤ LỤC F). 

 

3.2.1. Độ tương đồng dựa vào đánh giá địa diểm của người dùng sử dụng kỹ 

thuật Memory-based Collaborative Filtering 

Kỹ thuật Memory-based Collaborative Filtering (MMBCF) sử dụng toàn bộ 

hoặc một mẫu đƣợc chọn từ ma trận user (U) và item (I) để đƣa ra những dự đoán 

[16]. Ký hiệu:  

U x I  P 

Ý tƣởng cơ bản của MMBCF là xác định các mối quan hệ hoặc độ tƣơng 

đồng giữa những ngƣời dùng với nhau hoặc những sản phẩm với nhau, dựa vào đó 

để đƣa ra những dự đoán đánh giá sản phẩm của ngƣời dùng.  

MMBCF đƣợc chia thành hai loại: user-based và item-based.  

- User-based: dự đoán kết quả dựa trên độ tƣơng đồng giữa những ngƣời dùng 

với nhau. User-based có thể đƣợc mô tả nhƣ sau: gợi ý cho ngƣời dùng 

những sản phẩm mà những ngƣời giống họ hoặc cùng sở thích với họ thƣờng 

sử dụng. 

- Item-based: dự đoán kết quả dựa trên độ tƣơng đồng giữa những sản phẩm 

với nhau. Item-based có thể đƣợc mô tả nhƣ sau: gợi ý cho ngƣời dùng 

những sản phẩm gần giống với các sản phẩm mà họ đã chọn trong quá khứ. 
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Lựa chọn User-based hoặc Item-based để tính toán độ tƣơng đồng còn tùy 

thuộc vào ngữ cảnh của bài toán. Một trong những ví dụ mà Ricci [10] đƣa ra là: 

việc lựa chọn phƣơng pháp user-based hoặc item-based có thể phụ thuộc vào tỉ lệ 

giữa user và item trong hệ thống. Nếu hệ thống có ít user hơn item thì việc chọn 

user-based để tính độ tƣơng đồng làm cho hệ thống thực thi hiệu quả hơn và ngƣợc 

lại. Trong đề tài này, nhóm tác giả quyết định chọn user-based cũng vì lý do này. 

Bảng 3.1 đƣa ra một ví dụ về ma trận user và item. Mỗi ô trong ma trận là 

chỉ số đánh giá của ngƣời dùng u tại sản phẩm i. Vấn đề đƣợc đặt ra là dự đoán chỉ 

số đánh giá của ngƣời dùng u tại những sản phẩm mà họ chƣa đánh giá. Trong 

trƣờng hợp ví dụ ở Bảng 3.1 là dự đoán sản phẩm I2 cho ngƣời dùng U1. 

 

Bảng 3.1. Ví dụ một ma trận user và item 

 I1 I2 I3 I4 

U1 4 ? 5 5 

U2 4 2 1  

U3 3  2 4 

U4 4 4   

U5 4 4 3 5 

 

Tính toán độ tƣơng đồng: 

 Có hai phƣơng pháp tính toán độ tƣơng đồng phổ biến và đem lại kết quả 

tƣơng đối chính xác là Pearson correlation và Vector Cosine-Based Similarity. 

Trong trƣờng hợp tính toán độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng, Pearson 

correlation đƣợc tính nhƣ sau:  

      
∑ (       ̅ )(       ̅ )   

√∑ (       ̅ )
 

   √∑ (       ̅ )
 

   

 (3) 

Với:      là độ tƣơng quan giữa ngƣời dùng u và ngƣời dùng v. I là tập hợp những 

sản phẩm mà cả 2 ngƣời dùng u và v đã đánh giá.      là giá trị đánh giá của ngƣời 

dùng u cho sản phẩm i.  ̅ ,  ̅  là giá trị trung bình đánh giá của ngƣời dùng u và 

ngƣời dùng v trên các sản phẩm I.  
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 Với ví dụ ở Bảng 3.1, độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng 1 và ngƣời dùng 2 

đƣợc tính nhƣ sau:  

     
(      ̅ )(      ̅ )   (      ̅ )(      ̅ )

√(      ̅ )
 
  (      ̅ )

 
√(      ̅ )

 
  (      ̅ )

 
 

 
(   . )(   . )   (   . )(   . )

√(   . )   (   . ) √(   . )   (   . ) 
 

    

Hệ số tƣơng đồng Pearson mang giá trị âm nghĩa là hai ngƣời dùng có xu 

hƣớng rating trái ngƣợc nhau.  

Vector Cosine-Based Similarity đƣợc tính nhƣ sau: 

 
        ( ⃗    )  

 ⃗      

‖ ⃗ ‖  ∗  ‖  ‖
 

∑            

√∑     
 

   ∑     
 

   

 
(4) 

Với ví dụ ở Bảng 3.1, độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng 1 và ngƣời dùng 2 

đƣợc tính nhƣ sau: 

     
                 

√(    
      

 )(    
      

 )

 

 
 ∗    ∗  

√(     )(     )
 

  .        

Đánh giá độ tƣơng đồng nào là hợp lý còn tùy thuộc vào ứng dụng. Đối với 

ứng dụng sử dụng đánh giá dạng (like, dislike) thì độ tƣơng đồng Cosine thích hợp 

hơn Pearson correlation và ngƣợc lại, đối với ứng dụng sử dụng đánh giá dạng một 

dãy số có thể là 3 cấp hoặc 5 cấp thì độ tƣơng đồng Pearson correlation tỏ ra thích 

hợp hơn. Trong đề tài này, nhóm tác giả sẽ sử dụng độ tƣơng đồng Pearson 

Correlation để tính toán vì giá trị rating của ngƣời dùng có biên độ từ 1 đến 5. Về 

mặt ý nghĩa: hệ số tƣơng đồng Pearson phản ánh xu hƣớng đánh giá sản phẩm giữa 

hai ngƣời dùng. Hệ số tƣơng đồng Pearson nhỏ hơn 0, nghĩa là một ngƣời có xu 

hƣớng đánh giá cao, một ngƣời có xu hƣớng đánh giá thấp. Nếu hệ số tƣơng đồng 

Pearson lớn hơn 0, nghĩa là hai ngƣời dùng có cùng xu hƣớng đánh giá. Ngƣợc lại, 
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hệ số tƣơng đồng Pearson bằng 0, nghĩa là không thể xác định đƣợc xu hƣớng đánh 

giá giữa hai ngƣời dùng.  

 

Hình 3.4. Ý nghĩa của hệ số tƣơng quan Pearson. 

 

Tuy nhiên, trong trƣờng hợp không thể xác định đƣợc xu hƣớng đánh giá giữa hai 

ngƣời dùng thì khả năng không thể đƣa ra kết quả dự đoán là cao. Ví dụ: tính toán 

độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng u4 và u5 trong bảng mô tả Bảng 3.1. Ta có: 

      . Tuy nhiên ta thấy rằng, trong cả hai sản phẩm mà họ cùng đánh giá thì 

các giá trị đánh giá đều nhƣ nhau nghĩa là: họ tƣơng đồng với nhau. Do đó, nhóm 

tác giả đề xuất một phƣơng pháp để giải quyết vấn đề này nhƣ sau: 

      {
   (   )
  (   )

 (5) 

   | ̅   ̅ | (6) 

Với:      là hệ số tƣơng đồng Pearson trong trƣờng hợp phƣơng pháp truyền thống 

không xác định đƣợc;   là độ lệch về giá trị dự đoán trung bình giữa hai ngƣời 

dùng. Nếu   lớn hơn   thì hai ngƣời dùng u, v không tƣơng đồng và ngƣợc lại, nếu 

  nhỏ hơn hoặc bằng   thì hai ngƣời dùng u, v tƣơng đồng.   là một con số thực 

nghiệm. Trong đề tài này, nhóm tác giả chọn    .  vì mức độ đánh giá của ngƣời 

dùng là từ 1 đến 5. 

Về mặt lý thuyết, phƣơng pháp này sẽ tính toán đƣợc nhiều độ tƣơng đồng 

hơn và cũng phản ánh sự tƣơng đồng một cách tốt hơn phƣơng pháp truyền thống. 

Nhóm tác giả sẽ đƣa ra những đánh giá về cải tiến này trong phần thực nghiệm. 

 

3.2.2. Độ tương đồng dựa vào ngữ cảnh – thời gian 

Giữa chỉ số đánh giá của ngƣời dùng và thời gian có một mối quan hệ nhất 

định: nó cho thấy sự quan tâm của ngƣời dùng đối với một địa điểm tại một thời 
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điểm cụ thể. Trong đề tài này, nhóm tác giả chia ngữ cảnh thời gian thành hai loại: 

ngày cuối tuần hay trong tuần (visting day) và các buổi trong ngày (visiting time). 

Theo Ahn [12], việc thêm yếu tố thời gian vào hệ thống khuyến nghị sẽ làm 

thay đổi cơ bản ma trận (U x I) (Hình 3.5) và độ tƣơng đồng giữa những user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)  (b) 

Hình 3.5. Ma trận U x I trƣớc và sau khi thêm ngữ cảnh thời gian. 

(a) Ma trận U x I trƣớc khi thêm ngữ cảnh thời gian.  

(b) Ma trận   U x I sau khi thêm ngữ cảnh thời gian. 

 

Độ tƣơng đồng giữa hai user sau khi thêm ngữ cảnh đƣợc tính theo công thức sau:  

     
∗       .     

  (7) 

 

Trong đó:      (         ) là độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng u và ngƣời dùng 

v tính theo hệ số Pearson.     
  (      

   ) là độ tƣơng đồng ngữ cảnh giữa 

ngƣời u và ngƣời dùng v.     
∗  là độ tƣơng đồng mới giữa ngƣời dùng u và ngƣời 

dùng v.  

Độ tƣơng đồng ngữ cảnh giữa hai user đƣợc tính bằng trung bình cộng trong 

từng ngữ cảnh: 

 I1 I2 … In 

U1 4   5 

U2 4 2   

…    
 

Um 2 1  5 

 I1 I2 … In 

U1     

U2     

…     

Um     

 
I2 

Visiting day Visiting time Rating 

U2 x y z 
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∑     
   

   

 
 (8) 

 

     
  
 
                   

  

           
 (9) 

 

        
  
 

∑ | 
  

    
  

  |
      

  

‖    
  ‖

 (10) 

 

Với: n là số ngữ cảnh liên quan.    là ngữ cảnh thứ j.       là giá trị số lớn nhất 

của ngữ cảnh thứ j.       là giá trị số nhỏ nhất của ngữ cảnh thứ j.        
  

 là độ 

lệch ngữ cảnh trung bình giữa hai ngƣời dùng tại ngữ cảnh   .     
  

 là tập các sản 

phẩm mà ngƣời dùng u và ngƣời dùng v cùng quan tâm tại ngữ cảnh   . ‖    
  ‖ là số 

các sản phẩm mà ngƣời dùng u và ngƣời dùng v cùng quan tâm tại ngữ cảnh   . 

Ví dụ: 

Xét ví dụ bảng mô tả ngữ cảnh (Bảng 3.2) và ma trận U x I có đính kèm ngữ 

cảnh thời gian (Bảng 3.3): 

- Mỗi ngữ cảnh đƣợc đánh số bắt đầu từ 1.  

- Dữ liệu (1, 2, 4) tại item 1 của user 1 có nghĩa: visitingday có giá trị 1, 

visitingtime có giá trị 2 và rating có giá trị 4. 

- Yêu cầu: dự đoán chỉ số đánh giá item 2 của user 1. 

- Các bƣớc thực hiện: 

o Tính độ tƣơng đồng Pearson của user 1 so với các user còn lại dựa 

vào công thức (3). 

o Tính độ tƣơng đồng ngữ cảnh giữa user 1 so với các user còn lại dựa 

vào công thức (8). 

o Tính độ tƣơng đồng mới sau khi bổ sung thêm ngữ cảnh giữa user 1 

so với các user còn lại dựa vào công thức (7). 
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Bảng 3.2. Bảng mô tả ngữ cảnh thời gian 

Ngữ cảnh thời gian Mã (giá trị số) Ý nghĩa 

Visiting day 1 
Ngày trong tuần (thứ hai 

đến thứ sáu) 

 2 
Ngày cuối tuần (thứ bảy, 

chủ nhật) 

Visting time 1 Buổi sáng (00h – 11h) 

 

2 Buổi trƣa (11h – 14h) 

3 Buổi chiều (14h – 17h) 

4 Buổi tối (17h – 20h) 

5 Khuya (20h – 24h) 

 

Bảng 3.3. Ví dụ ma trận user và item có đính kèm ngữ cảnh thời gian. 

 I1 I2 I3 I4 

U1 (1, 2, 4) ? (1, 4, 5) (2, 5, 5) 

U2 (1, 2, 4) (2, 3, 2) (2, 5, 1)  

U3 (2, 2, 3)  (2, 1, 2) (1, 3, 4) 

U4 (1, 4, 4) (2, 1, 4)   

U5 (1, 3, 2) (1, 1, 1) (1, 4, 3) (2, 3, 5) 

 

Kết quả: 

 Độ tƣơng đồng giữa hai user dựa vào công thức (3): 

        

       

       

      .      

 Độ tƣơng đồng ngữ cảnh giữa hai user dựa vào công thức (8): 

       
    

∑ |   
       

   |
      

   

‖    
   ‖

 
|    

        
   |  |    

        
   |

‖    
   ‖

 

 
|   |  |   |

 
  .  

    
    

                     
   

             
 
     . 

   
  .  
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∑ |   
       

   |
      

   

‖    
   ‖

 
|    

        
   |  |    

        
   |

‖    
   ‖

 

 
|   |  |   |

 
  .  

    
    

                     
   

             
 
     . 

   
  .    

    
  

∑     
   

   

 
 
    
        

   

 
 
 .   .   

 
  .     

Tƣơng tự ta có: 

    
   .       

    
   .   

    
   .    

 Độ tƣơng đồng mới dựa vào công thức (7): 

    
∗       .     

    ∗  .       .      

    
∗       .     

   ∗  .         

    
∗       .     

   ∗  .     

    
∗       .     

   .     ∗  .     .      

 Dự đoán chỉ số đánh giá item 2 cho user 1 dựa vào công thức (21): 

      ̅  
(      ̅ )    

∗  (      ̅ )    
∗  (      ̅ )    

∗

|    
∗ |  |    

∗ |  |    
∗ |

 

  .   
(   . ) ∗ (  .    )  (   ) ∗   (   .  ) ∗  .     

 .        .     
 

  .      

 

3.2.3. Độ tương đồng dựa vào mối quan tâm của người dùng đến địa điểm thông 

qua các thẻ đánh dấu 

Zhou [13] cho rằng: ngƣời dùng trong một mạng xã hội có sử dụng tag có rất 

nhiều điều thú vị và nhiều nghiên cứu đã cố gắng tìm ra các mối quan tâm của 

ngƣời dùng dựa vào hành động gán thẻ của họ. Ý tƣởng cơ bản của vấn đề này là 

dựa vào ma trận (user x item x tag), bằng một phƣơng pháp và một cách biểu diễn 

nào đó, có thể suy ra đƣợc mối quan tâm của ngƣời dùng đến sản phẩm nào đó và 
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sự tƣơng đồng giữa những ngƣời dùng với nhau. Ví dụ: giả sử trong cùng một sản 

phẩm, ngƣời dùng u1 và u2 cùng gán nhãn t1, điều này nghĩa là: có thể ngƣời dùng 

u1 và ngƣời dùng u2 có cùng mối quan tâm đến sản phẩm này hoặc rộng hơn nữa là 

cùng sở thích. 

Zhou [13] đề xuất một mô hình để tìm ra mối quan tâm này, kết quả cuối 

cùng là tính đƣợc độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng dựa trên hành động gán thẻ 

cho sản phẩm. Mô hình này bao gồm 3 bƣớc:  

- Bƣớc 1: từ ma trận (U x I x T), với mỗi ngƣời dùng, tạo một đồ thị không 

hƣớng có trọng số G(u) = (V, E). Mỗi đỉnh của đồ thị G là một thẻ đánh dấu 

mà ngƣời dùng u đã sử dụng. Mỗi cạnh của đồ thị G mô tả mối liên hệ giữa 

hai thẻ (hai thẻ này cùng sử dụng trong một hoặc nhiều sản phẩm). Trọng số 

của cạnh mô tả số lần hai thẻ cùng xuất hiện trong một sản phẩm. Hình 3.6 ví 

dụ về một đồ thị G(u) đơn giản. 

 

Hình 3.6. Ví dụ một đồ thị các thẻ đánh dấu đơn giản. 

Xem mã giả để tạo đồ thị G từ ma trận (U x I x T) tại PHỤ LỤC B. 

- Bƣớc 2: Chọn ngẫu nhiên số cụm (community) và số phần tử của mỗi cụm, 

gọi là các ứng viên. Ví dụ: ứng viên thứ nhất gồm 2 cụm (a, b, c) (d, e, f, g); 

ứng viên thứ hai gồm 3 cụm (a, b) (c, d) (e, f, g)… Với mỗi cách chọn ứng 

viên, tính toán xem mức độ ảnh hƣởng của ứng viên này so với đồ thị G(u) 

ban đầu dựa vào độ đo Modularity. Độ đo Modularity đƣợc đề cập bởi 

Newman [14] và Clauset [15] trong nghiên cứu về “Finding Community 
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Structure in Large Network”. Độ đo này đƣợc ký hiệu là Q và đƣợc định 

nghĩa bởi công thức (11).  

   
 

  
∑[    

    

  
] (     )

   

 (11) 

    ∑    
 

 (12) 

   
 

 
∑    
   

 (13) 

Trong đó: m là tổng trọng số các cạnh trên đồ thị.     là các đỉnh của đồ thị G 

(   ).      là trọng số của cạnh nối đỉnh i và j.    là tổng trọng số của các 

cạnh có một đỉnh nối với i (z là các đỉnh liền kề với i).  (     ) có giá trị là 1 

nếu đỉnh i và j cùng thuộc một cụm, ngƣợc lại  (     ) có giá trị là 0 nếu 

đỉnh i và j không thuộc một cụm. 

Ứng viên nào có Q càng lớn thì kết quả phân cụm càng chính xác.  

Vấn đề quan trọng ở bƣớc này là số lƣợng ứng viên rất lớn, thời gian 

thực hiện giải thuật sẽ lâu, dẫn đến tính khả thi không cao. Để giải quyết vấn 

đề này Newman [14] đề xuất một phƣơng pháp tìm kiếm ứng viên dựa vào 

đƣờng đi ngắn nhất và gọi phƣơng pháp này là “shortest-path betweeness”. 

Khái niệm betweeness là một độ đo tại cạnh, thể hiện mức độ ảnh hƣởng của 

các cạnh xung quanh cạnh đang xét. Nếu betweeness tại một cạnh là lớn thì 

khả năng cắt cạnh này để tạo thành hai cụm riêng biệt là lớn và ngƣợc lại, 

nếu betweeness tại một cạnh là nhỏ thì khả năng cạnh này cùng nằm ở hai 

cụm riêng biệt là nhỏ. Để báo cáo đƣợc rõ ràng và dễ hiểu, nhóm tác giả sẽ 

trình bày phƣơng pháp phân cụm dựa vào phƣơng pháp “shortest-path 

betweeness” trong đề mục 3.2.5. 

- Bƣớc 3: Nhƣ vậy, sau bƣớc 2, ta xác định đƣợc ứng viên có độ đo 

Modularity lớn nhất cho từng ngƣời dùng. Mỗi ứng viên sẽ gồm k cụm. 

Bƣớc tiếp theo là đánh giá mức độ quan trọng của từng cụm trong ứng viên 

đó, tính toán độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng và đƣa ra kết quả.  
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Gọi: 

     
  là độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng u và ngƣời dùng v dựa vào tag 

(kết quả cuối cùng của thuật toán trong đề mục này). 

    là ứng viên có Q cao nhất của ngƣời dùng u. 

   
  là cụm thứ i của ngƣời dùng u hay tập các tag, với   

    . Zhou [13] 

gọi đây là topic của ngƣời dùng u. 

Mức độ quan trọng của từng cụm hay topic đƣợc tính theo công thức (14): 

   (    
 )  ∑  (      

 )

    
 

 (14) 

Với:   (    
 ) là mức độ quan trọng của cụm   

  đối với ngƣời dùng u. t là 

các tag (hay đỉnh của đồ thị) trong cụm   
  đang xét.  (      

 ) là số lần tag 

t đƣợc sử dụng bởi user u trong cụm   
 . 

Công thức (14) dựa trên ý tƣởng: nếu ngƣời dùng tag nhiều ở cụm i (  
 ) hơn 

cụm j (  
 
), thì có thể tin rằng ngƣời dùng quan tâm đến cụm i nhiều hơn. Để 

đảm bảo mức độ quan trọng của từng cụm đối với từng user nằm trên cùng 

một thang đo, ta tính tỉ lệ phần trăm theo công thức (16):  

    ( )  ∑   (    
 )

  
    

 
(15) 

   (    
 )  

  (    
 )

   ( )
 (16) 

Với:   (    
 ) là phần trăm mức độ quan trọng của cụm   

  đối với ngƣời 

dùng u.    ( ) là tổng mức độ quan trọng của tất cả các cụm thuộc ứng 

viên có Q cao nhất (  
    ) của ngƣời dùng u. 

Zhou [13] đề xuất phƣơng pháp Kullback-Leibler divergence
14

 (KL-

divergence) để tính toán độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng dựa vào mức độ 

quan trọng của từng topic mà họ quan tâm và đƣợc mô tả nhƣ sau: 

    ( | )  ∑   (    
 )    

  (    
 )

  (    
 
)

  
    

 (17) 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Kullback%E2%80%93Leibler_divergence


Nhóm sinh viên thực hiện: Tào Quang Hùng, Nguyễn Lƣơng Yến Vy 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn 35 

Với:    ( | ) là độ tƣơng đồng của ngƣời dùng u so với ngƣời dùng v.   
  

là cụm thứ i của ngƣời dùng u (  
    ).   

 
 là cụm thứ j của ngƣời dùng v 

(  
 
   ). Công thức (17) chỉ đƣa ra khái niệm chính của phƣơng pháp KL-

divergence. Quá trình hiện thực công thức (17) đòi hỏi những điều kiện nhất 

định và đƣợc mô tả ở đề mục 3.2.6, mã giả đƣợc mô tả ở PHỤ LỤC D.  

Tuy nhiên, phƣơng pháp KL-divergence có khuyết điểm là: chỉ thể 

hiện quan hệ một chiều. Điều này có nghĩa: độ tƣơng đồng của ngƣời dùng u 

so với ngƣời dùng v sẽ khác với độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng v so với 

ngƣời dùng u. Để khắc phục khuyết điểm này, nhóm tác giả đề xuất sử dụng 

phƣơng pháp Jensen-Shannon divergence
15

 (JS-divergence). JS-divergence 

là một phƣơng pháp phổ biến để đo độ tƣơng đồng giữa hai phân bố xác suất 

và dựa vào phƣơng pháp KL-divergence. Trong đề tài này, nhóm tác giả sử 

dụng JS-divergence để đo độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng. JS-divergence 

đƣợc mô tả nhƣ sau: 

    ( | )  
   ( | )     ( | )

 
 (18) 

        
   

 
 (19) 

Với: P, Q là hai phân bố xác suất.      ( | )   .    ( | )    có 

nghĩa: phân bố xác suất P và Q hoàn toàn gống nhau.    ( | ) là độ tƣơng 

đồng giữa phân bố xác suất P và phân bố xác suất M. M là phân bố xác suất 

trung bình giữa P và Q.  

Để báo cáo đƣợc rõ ràng và dễ hiểu, nhóm tác giả sẽ trình bày phƣơng 

pháp áp dụng KL-divergence và JS-divergence ở đề mục 3.2.6. 

 

3.2.4. Dự đoán chỉ số đánh giá 

 Sau khi tính toán độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng trong từng ngữ cảnh, 

nhóm tác giả đề xuất công thức (20) để kết hợp các độ tƣơng đồng đó nhƣ sau: 

    
∗     .    

 .    
  (20) 
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Về mặt ý nghĩa, nhóm thứ nhất: độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng dựa trên 

đánh giá của họ về địa điểm và độ tƣơng đồng theo thời gian có một mối quan hệ 

nhất định: nó cho thấy sự quan tâm của ngƣời dùng đối với một địa điểm tại một 

thời điểm cụ thể. Nhóm thứ hai: độ tƣơng đồng dựa trên hành động gán nhãn cho 

địa điểm thể hiện tính cách, thói quen… của ngƣời dùng đối với một địa điểm cụ 

thể.     có biên độ từ [-1, 1],    
  và    

  có biên độ từ [0, 1]. Tích    
∗  là kết quả 

của sự gia giảm hệ số tƣơng đồng Pearson     sao cho phù hợp với ngữ cảnh thời 

gian và hành vi gán nhãn của ngƣời dùng. 

Để dự đoán chỉ số đánh giá dựa trên độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng, 

thông thƣờng, trong MMBCF, công thức thƣờng đƣợc sử dụng là Weighted Sum of 

Others’ Ratings. Công thức đƣợc biểu diễn nhƣ sau: 

       ̅  
∑ (      ̅ )    

∗
   

∑ |    
∗ |   

 (21) 

Với:      là giá trị dự đoán chỉ số đánh giá của ngƣời dùng u tại sản phẩm i.  ̅  là giá 

trị đánh giá trung bình của ngƣời dùng u trên tất cả sản phẩm mà u đã đánh giá. U là 

tập các bạn bè của u.      là chỉ số đánh giá của ngƣời dùng v tại sản phẩm i.  ̅  là giá 

trị đánh giá trung bình của ngƣời dùng v trên các sản phẩm chung giữa ngƣời dùng 

u và ngƣời dùng v.     
∗  là độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng u và ngƣời dùng v. 

 

3.2.5. Phân cụm dựa vào phƣơng pháp “shortest-path betweeness” 

Để làm rõ phƣơng pháp phân cụm dựa vào “shortest-path betweeness” do 

Newman [14] và Clauset [15] đề xuất, nhóm tác giả tóm tắt lại một số ý nhƣ sau: 

 Dữ liệu đầu vào: đồ thị vô hƣớng có hoặc không có trọng số G(V, E) với 

V là tập đỉnh, E là tập cạnh.  

 Dữ liệu đầu ra: danh sách các cụm từ đồ thị G sao cho phù hợp nhất (có 

độ đo Modularity (Q) lớn nhất). 

 Ý tƣởng cổ điển: chọn ngẫu nhiên n cụm mỗi cụm có m đỉnh. Với mỗi 

cách chọn ngẫu nhiên đó, ta tính Q. Kết quả phân cụm cuối cùng là chọn 

cách nào có Q cao nhất. 
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 Vấn đề: có quá nhiều cách phân cụm có thể có nếu dùng phƣơng pháp 

chọn ngẫu nhiên, dẫn đến tính khả thi không cao. 

 Ý tƣởng của phƣơng pháp “shortest-path betweeness”:  

 Từ đồ thị G, áp dụng phƣơng pháp tìm đƣờng đi ngắn nhất để tính 

toán giá trị betweeness tại mỗi cạnh, chọn ra cạnh có giá trị 

betweeness cao nhất và cắt. 

 Với mỗi lần cắt cạnh, từ một cụm tách thành hai cụm mới. Sau đó tính 

toán Modularity. 

 Sử dụng đồ thị đã đƣợc cắt cạnh và lặp lại quá trình này cho đến khi 

tất cả các cạnh đều đƣợc cắt (hay mỗi cụm chỉ còn một đỉnh). 

 Lần cắt nào có Modularity cao nhất là kết quả phân cụm cuối cùng 

của thuật toán. 

 Lƣu ý:  

 Theo Newman [14] và Clauset [15], biên độ có thể chấp nhận của độ 

đo Modularity trong khoảng từ 0.3 đến 0.7, giá trị cao hơn thƣờng rất 

hiếm. Tuy nhiên, đây chỉ là giá trị thực nghiệm, kết quả còn phụ thuộc 

từng ngữ cảnh cụ thể.  

 Trong thuật toán này, phƣơng pháp tìm đƣờng đi ngắn nhất mà 

Newman [14] và Clauset [15] sử dụng là Breadth-First Search
16

.  

 Việc tính toán Modularity phải đƣợc dựa trên đồ thị ban đầu, không 

sử dụng đồ thị đã đƣợc cắt cạnh. Vì bản chất của việc cắt cạnh là để 

tìm cụm, sau khi có cụm thì phải dựa vào đồ thị ban đầu để tính toán 

Modularity.  

 Trọng số tại cạnh trong đồ thị ban đầu chỉ đƣợc dùng để tính toán 

Modularity, không sử dụng trong quá trình tìm cụm. Trọng số cạnh 

trong quá trình tìm cụm đƣợc gọi là betweeness. Nếu đồ thị ban đầu 

không có trọng số, mặc định trọng số cạnh là 1. 

 Phƣơng pháp này sử dụng cho đồ thị vô hƣớng, tuy nhiên Newman 

[14] chỉ ra rằng: đối với đồ thị có hƣớng (ví dụ: trong đồ thị world 
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wide web, cạnh mô tả một đƣờng liên kết từ trang này đến trang kia 

và liên kết này là có hƣớng), việc bỏ qua hƣớng của đồ thị để xem nhƣ 

đồ thị vô hƣớng vẫn cho kết quả phân cụm phù hợp.  

 Độ phức tạp của giải thuật: với một đồ thị m cạnh và n đỉnh, độ phức tạp 

của giải thuật này theo Newman [14] là O(mn
2
): với O(mn) cho một lần 

duyệt Breadth-First Search và tính toán giá trị betweeness và O(n) cho 

việc lặp lại trên tất cả các đỉnh.  

Các bƣớc thực hiện: 

Lấy ví dụ đồ thị cần tìm cụm nhƣ hình :  

   

 (a) (b) 

Hình 3.6. Đồ thị ví dụ cho phƣơng pháp “shortest-path betweeness” 

Hình (a) là đồ thị có trọng số. Để đơn giản việc tính toán,  

tất cả các cạnh đều có trọng số là 1. Hình (b) lƣợt bỏ trọng số tại cạnh 

 

Quá trình tìm cụm phù hợp nhất sẽ qua 12 bƣớc nhƣ sau: 

Bƣớc 1. Khởi tạo thuật toán bằng cách chọn một đỉnh s bất kì và gán      và 

    . Với    thể hiện khoảng cách từ một đỉnh đến đỉnh đƣợc chọn 

(đỉnh gốc).    là trọng số tại đỉnh. 

Bƣớc 2. Với mỗi đỉnh i liền kề với s, thiết lập          ,         

Bƣớc 3. Với mỗi đỉnh j liền kề với i, thực hiện một trong ba việc sau: 

 Nếu đỉnh j chƣa đƣợc thiết lập   , thì:        ,       

 Nếu đỉnh j đã đƣợc thiết lập    và        , thì          
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 Các trƣờng hợp còn lại không làm gì cả. 

Bƣớc 4. Lặp lại bƣớc 3 cho đến khi tất cả các đỉnh đều đƣợc thiết lập   và  . Sau 

đó chuyển sang Bƣớc 5. 

Bƣớc 5. Tính toán betweeness tại cạnh bằng cách: tìm tất cả các nút lá dựa vào đồ 

thị đã tính toán   và   tại mỗi nút. Với mỗi nút lá tìm tất cả các đỉnh liền 

kề. Với mỗi nút lá   và đỉnh liền kề  , thiết lập giá trị cho cạnh nối   và   

với giá trị:      
  

  
 

Bƣớc 6. Tính toán tiếp giá trị betweeness cho tất cả các cạnh còn lại bằng 2 cách. 

Bƣớc 7 mô tả cách của Newman [14]. Bƣớc 8 mô tả cách của nhóm tác 

giả. Quá trình thực hiện hai cách đều cho ra kết quả tƣơng tự.  

Bƣớc 7. Bắt đầu với những cạnh xa đỉnh s nhất và chƣa thiết lập betweeness. Với 

mỗi cạnh nối hai đỉnh i và j (j xa s hơn i), thiết lập giá trị betweeness nhƣ 

sau: 

    (  ∑    
     ( )      

)
  

  
 

Với    ( ) là các đỉnh liền kề với j. k là đỉnh liền kề với j và xa s hơn j. 

Lặp lại bƣớc này cho đến khi tất cả các cạnh đều đƣợc thiết lập 

betweeness. Sau đó chuyển sang Bƣớc 9. 

Bƣớc 8. Nhóm tác giả đề xuất phƣơng pháp sử dụng một hàng đợi để lƣu các đỉnh 

xa s nhất. Mỗi khi tính đƣợc betweeness tại một cạnh, thêm đỉnh có 

khoảng cách (distance) nhỏ hơn vào hàng đợi. Sau đó lấy một phần tử 

trong hàng đợi ra và tính toán tiếp. Mã giả của phƣơng pháp này đƣợc mô 

tả chi tiết tại PHỤ LỤC C. Kết quả các betweeness vẫn tƣơng tự nhƣ 

Bƣớc 7. Sau khi thực hiện xong bƣớc này, chuyển tiếp Bƣớc 9. 

Bƣớc 9. Sau khi tính toán đƣợc giá trị betweeness tại tất cả các cạnh, chọn ra cạnh 

có betweeness cao nhất và quyết định cắt. Lƣu ý: cắt luôn các cạnh có nét 

đứt nhƣ đã đề cập ở bƣớc trên để đảm bảo đồ thị mới là hai đồ thị con. Có 

thể kiểm tra độ chính xác của betweeness bằng cách cộng betweeness tại 

tất cả các cạnh có một đỉnh là s, giá trị này sẽ bằng tổng các cạnh trong 

đồ thị (không tính các cạnh có nét đứt).  
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Bƣớc 10. Tính toán Modularity trong trƣờng hợp có các cụm đã tách ở Bƣớc 9. 

Thực hiện lại Bƣớc 1 với một đỉnh khác cho đến khi tất cả các đỉnh đều 

đƣợc chọn làm gốc. Lƣu ý: Khi thực hiện lại Bƣớc 1, sử dụng đồ thị ban 

đầu, không sử dụng đồ thị đã đƣợc cắt cạnh.  

Bƣớc 11. Chọn ra cách phân cụm nào có Modularity cao nhất. Quyết định cắt 

những cạnh có liên quan trong đồ thị G ban đầu sao cho phù hợp với cách 

phân cụm đã chọn. Gán đồ thị G ban đầu bằng đồ thị vừa mới cắt cạnh. 

Thực hiện lại Bƣớc 1 cho đến khi tất cả các cạnh trong đồ thị G đều đƣợc 

cắt. Khi đó với đồ thị V đỉnh sẽ có V cụm, mỗi cụm sẽ gồm 1 đỉnh. 

Lưu ý: Khi thực hiện bƣớc này, từ đồ thị ban đầu luôn luôn tách thành 2 

đồ thị con. Với đồ thị V đỉnh thì sẽ có (V – 1) lần thực hiện bƣớc này. 

Bƣớc 12. Chọn ra cách phân cụm có Modularity cao nhất và kết thúc thuật toán. 

 

3.2.6. Phương pháp áp dụng KL-divergence và JS-divergence 

Trƣớc tiên, hãy xem lại định nghĩa KL-divergence qua công thức sau: 

    ( | )  ∑ ( )   
 ( )

 ( )
   

 (22) 

Với:    ( | ) là độ tƣơng đồng giữa phân bố xác suất P so với phân bố xác suất 

Q.    ( | )    khi và chỉ khi phân bố xác suất P bằng phân bố xác suất Q. X là 

tập các phần tử trong phân bố xác suất.  ( ) là xác suất tại x.  

 

Bảng 3.4. Bảng phân bố xác suất P, Q 

  x1 x2 x3 

P 0.5 0.125 0.375 

Q 0.3 0.2 0.5 

Lấy ví dụ ở Bảng 3.4 với P, Q là 2 phân bố xác suất với   *        +. Độ tƣơng 

đồng KL-divergence sẽ bằng: 

   ( | )   (  )   
 (  )

 (  )
  (  )   

 (  )

 (  )
  (  )   

 (  )

 (  )
 

  . ∗   
 . 

 . 
  .   ∗   

 .   

 . 
  .   ∗   

 .   

 . 
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  .       

Tƣơng tự ta có:  

   ( | )   .       

 

Quay trở lại việc áp dụng phƣơng pháp KL-divergence để đo độ tƣơng đồng giữa 

hai ngƣời dùng, xét công thức (17), với   (    
 ) là phần trăm mức độ quan trọng 

của cụm   
  đối với ngƣời dùng u. 

   ( | )  ∑   (    
 )    

  (    
 )

  (    
 
)

  
    

 

Giả sử rằng: kết quả phân cụm và mức độ quan trọng của cụm dựa vào đồ thị tag 

của ngƣời dùng u và v nhƣ Bảng 3.5. 

 

Bảng 3.5. Bảng ví dụ kết quả phân cụm của ngƣời dùng u và v 

 Cụm hay topic Tỉ lệ mức độ quan trọng (Pr) 

u 

a, b, c, d 0.7 

e, f 0.2 

g 0.1 

v 
a, b, e 0.75 

d, f 0.25 

 

Theo Zhou [13], mỗi ngƣời dùng có nhiều topic, mỗi topic bao gồm nhiều tag. 

Topic thứ i của ngƣời dùng u (  
 ) và topic thứ j của ngƣời dùng v (  

 
) đƣợc gọi là 

tƣơng đồng khi chúng có ít nhất 1 tag chung. Lƣu ý: trong mỗi topic, các giá trị tag 

đƣợc sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé dựa vào số lần tag đó xuất hiện trong topic 

(xem lại công thức (14)).  

Với ý nghĩa này, bảng phân bố xác xuất giữa ngƣời dùng u và v đƣợc mô tả 

nhƣ sau: 

Bảng 3.6. Bảng phân bố xác suất các cụm của ngƣời dùng u và v (với   là một số vô cùng nhỏ) 

 x1 x2 x3 

u (a, b, c, d)  0.7 (e, f)  0.2 (g)  0.1 

v (a, b, e)  0.75 (d, f)  0.25   
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Với cụm (g) của ngƣời dùng u, ta không tìm thấy bất kì cụm tƣơng đồng nào của 

ngƣời dùng v thì giá trị xác suất tƣơng ứng của ngƣời dùng v đƣợc gán bằng một 

hằng số  . 

Độ tƣơng đồng KL-divergence sẽ bằng: 

   ( | )   (  )   
 (  )

 (  )
  (  )   

 (  )

 (  )
  (  )   

 (  )

 (  )
 

  . ∗   
 . 

 .  
  . ∗   

 . 

 .  
  . ∗   

 . 

 
 

  .       (với        ) 

   ( | )   .       

Kết quả KL-divergence chỉ ra rằng có sự sai lệch giữa độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời 

dùng vì KL-divergence là quan hệ một chiều. Để khắc phục khuyết điểm này, nhóm 

tác giả sử dụng phƣơng pháp JS-divergence. Theo công thức (18), phƣơng pháp JS-

divergence cần có phân bố xác suất trung bình M. Với ví dụ Bảng 3.6, phân bố xác 

suất trung bình M đƣợc tính nhƣ sau: 

Bảng 3.7. Bảng phân bố xác suất trung bình giữa ngƣời dùng u và v 

 x1 x2 x3 

u (a, b, c, d)  0.7 (e, f)  0.2 (g)  0.1 

v (a, b, e)  0.75 (d, f)  0.25   

M 
 .   .  

 
  .    

 .   .  

 
  .    

 .   

 
 

 

Áp dụng công thức (18), ta có: 

   ( | )  
   ( | )     ( | )

 
 
 .        .      

 
  .      

 

3.2.7. Áp dụng 

Xét ví dụ ở Bảng 3.8.  

- Dữ liệu đầu vào: ma trận U x I lƣu các giá trị: visitingday, visitingtime, 

rating, tag. Ví dụ dữ liệu của ngƣời dùng u1, sản phẩm i1 (1, 2, 4, a, b): 

visitingday = 1; visitingtime = 2; rating = 4; tag = a và b 
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- Dữ liệu đầu ra: dự đoán giá trị rating của ngƣời dùng u1 cho sản phẩm i2. 

Bảng 3.8. Bảng dữ liệu mẫu dùng để áp dụng mô hình khuyến nghị EgoRec
17

 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

U1 
1, 2, 4 

a, b 
? 

1, 4, 5 

a, c 

2, 5, 5 

c, d 

1, 2, 4 

b, d 

1, 4, 5 

d, f 

2, 5, 5 

c, e 

1, 2, 4 

e, g 

2, 3, 2 

e, f 

U2 
1, 2, 4 

a, b, f 

2, 3, 2 

a, c 

2, 5, 4 

c, d 
 

1, 2, 4 

b, d 
 

1, 4, 5 

d, f, a 

2, 5, 5 

c, e 
 

U3 
2, 2, 3 

e, g, a 
 

2, 1, 2 

e 

1, 3, 4 

a, b, c 
 

2, 4, 1 

a, c 
 

2, 5, 3 

c, d 
 

U4 
1, 4, 4 

d, b 

2, 1, 4 

d, f 
       

U5 
1, 3, 2 

c, e, f 

1, 1, 1 

e, g, f, c 

1, 4, 3 

e, f 

2, 3, 5 

a, b 

1, 4, 3 

a, c, b 
  

1, 4, 5 

c, d, a 
 

 

Các bước thực hiện: 

a. Tính độ tương đồng dựa vào đánh giá người dùng 

Áp dụng công thức (3), ta có: 

     
∑ (       ̅ )(       ̅ )   

√∑ (       ̅ )
 

   √∑ (       ̅ )
 

   

 (      *         +) 

  .      

     DIV/0 

      .     

Độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng 1 và ngƣời dùng 4 không xác định, nghĩa là: không 

thể biết xu hƣớng rating của hai ngƣời dùng này. Độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng 1 

và ngƣời dùng 5 cao hơn độ tƣơng đồng giữa ngƣời dùng 1 và ngƣời dùng 2, có 

nghĩ là: ngƣời dùng 1 và ngƣời dùng 5 có xu hƣớng rating giống nhau nhiều hơn. 

 

b. Tính độ tương đồng dựa vào ngữ cảnh thời gian 

Áp dụng công thức (8), ta có: 

    
  

    
        

   

 
 
 .   .  

 
  .    

                                                           
17

 Bộ dữ liệu mẫu có thể download tại, http://egobile.com/test/sample_data.csv  

http://egobile.com/test/sample_data.csv
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     . 

   
  .  

       
    

∑ |   
       

   |
      

   

‖    
   ‖

 (      *         +) 

  .  

    
    

                     
   

             
 
     

   
  .   

       
    

∑ |   
       

   |
      

   

‖    
   ‖

 (      *         +) 

   

Tƣơng tự ta có: 

    
   .   

    
   .    

 

c. Tính độ tương đồng dựa vào đồ thị các thẻ đánh dấu 

Xét ngƣời dùng u1, đồ thị thẻ đánh dấu đƣợc mô tả nhƣ Hình 3.7. 

 

 

Hình 3.7. Đồ thị dựa vào các thẻ đánh dấu của ngƣời dùng u1 

 

Áp dụng kỹ thuật phân cụm dựa vào phƣơng pháp “shortest-path betweeness” đã 

đƣợc đề cập tại đề mục 3.2.5 và công thức (16), kết quả phân cụm các thẻ đánh dấu 

đƣợc mô tả tại Bảng 3.9. 
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Bảng 3.9. Kết quả phân cụm các thẻ đánh dấu 

 Cụm hay topic Tỉ lệ mức độ quan trọng (Pr) 

u1 

a, b, c, d 0.66667 

e, f, g 0.33333 

u2 
a, b, d, f 0.875 

c, e 0.125 

u3 
a, b, c, d 0.83333 

g,e 0.16667 

u4 b, d, f 1 

u5 
a, b, c, d 0.58333 

e, f , g 0.41667 

 

Xét ngƣời dùng u1 và u2, ta có bảng phân phối xác suất của các topic nhƣ sau: 

Bảng 3.10. Bảng phân phối xác suất giữa ngƣời dùng u1 và u2 

 x1 x2 

u1 (a, b, c, d)  0.66667 (e, f, g)  0.33333 

u2 (a, b, d, f)  0.875 (c, e)  0.125 

M 
 .       .   

 
  .      

 .       .   

 
  .      

 

Áp dụng công thức (18), ta có: 

   (  |  )  
   (  | )     (  | )

 
 
 .       .     

 
  .       

Tƣơng tự ta có: 

   (  |  )   .      

   (  |  )   .      

Vì biên độ của     khác với    nên: 

    
       (  |  )     .        .       

    
       (  |  )     .      .     

    
       (  |  )     .       .      

 

d. Kết hợp các độ tương đồng và kết luận 

Áp dụng công thức (20) để tính toán độ tƣơng đồng mới nhƣ sau: 
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∗          

     
   .     ∗  .   ∗  .        .     

    
∗          

     
   ∗  .  ∗  .       

    
∗          

     
   .     ∗  .   ∗  .       .     

Áp dụng công thức (21) để dự đoán giá trị rating cho sản phẩm 2 của ngƣời dùng 1: 

      ̅  
(      ̅ )    

∗  (      ̅ )    
∗  (      ̅ )    

∗

|    
∗ |  |    

∗ |  |    
∗ |

 

  .   
(   . ) ∗  .     (   ) ∗   (   . ) ∗  .    

| .    |  | |  | .    |
 

  .   

 

3.3. Kết luận 

Tóm lại, trong đề tài này, để giải quyết bài toán “Làm thế nào các mẫu quảng 

cáo có thể đến đƣợc với ngƣời dùng một cách tự nhiên và phù hợp nhất?”, nhóm tác 

giả kết hợp các kỹ thuật khuyến nghị khác nhau để đƣa ra kết quả cuối cùng cho 

ngƣời dùng. Các kỹ thuật bao gồm: Memory-based Collaborative Filtering, mở rộng 

kỹ thuật khuyến nghị với ngữ cảnh và phân cụm ngƣời dùng dựa trên hành động 

gán nhãn vào các địa điểm. Hình 3.3 tóm tắt lại mô hình khuyến nghị của đề tài. 

Việc thực nghiệm và đánh giá mức độ chính xác của mô hình này sẽ đƣợc trình bày 

trong đề mục tiếp theo. 
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CHƢƠNG 4.  

MÔ HÌNH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 

 

Một trong hai mục tiêu mà nhóm tác giả thực hiện đề tài này là: tìm hiểu các 

kỹ thuật xác định vị trí ngƣời dùng, các mạng xã hội định vị phổ biến nhằm từng 

bƣớc xây dựng một mạng xã hội định vị phù hợp với các thiết bị di động. Tuy 

nhiên, xây dựng một mạng xã hội định vị dành cho các thiết bị đi động trên nền tảng 

web cũng có những khó khăn và thử thách nhất định: giao diện phải gần gũi với 

ngƣời dùng và tƣơng thích với các thiết bị di động, việc cập nhật danh sách các địa 

điểm phải diễn ra trong thời gian thực, thiết kế cơ sơ dữ liệu… Những vấn đề trên 

sẽ đƣợc nhóm tác giả trình bày trong chƣơng này. 

 

4.1. Mô hình dữ liệu 

4.1.1. Đặt vấn đề 

likeUser (0, n)

Merchant

(0, n)
(0, n)

make friend

(0, n)

Post

have

(0, n)

(1, 1)

Comment

have (0, n)

(1, 1)

have

(1, 1)

(0, n)

 

Hình 4.1. Mô hình thực thể kết hợp ở mức quan niệm. 

 

Hình 4.1 biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể bao gồm: user, merchant, 

post và comment. Nhóm tác giả nhận xét một điều rằng: hầu hết các thực thể kết 

hợp với nhau bằng quan hệ nhiều nhiều. Mỗi một quan hệ nhiều nhiều sau khi đƣợc 
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mô hình hóa xuống tầng vật lý sẽ phát sinh thêm một bảng. Điều này sẽ gây không 

ít khó khăn trong quá trình xử lý, truy vấn, đặc biệt hiệu năng của hệ thống sẽ giảm 

đi đáng kể khi cơ sở dữ liệu rất lớn. (do kết hợp quá nhiều bảng trong quá trình truy 

xuất). 

 Hƣớng tiếp cận để giải quyết vấn đề này là mô hình hóa lại các thực thể dƣới 

dạng một tài liệu. Trong đó, các tài liệu có mối quan hệ với nhau đƣợc đặt cạnh 

nhau hoặc lồng vào nhau nhằm tăng hiệu năng và giảm quá trình xử lý. NoSQL có 

thể là sự lựa chọn hợp lý. 

 

4.1.2. Giới thiệu về NoSQL và MongoDB 

NoSQL là thuật ngữ chung cho các hệ cơ sở dữ liệu không sử dụng mô hình 

dữ liệu quan hệ và đƣợc giới thiệu lần đầu vào năm 1998. NoSQL đặc biệt nhấn 

mạnh đến mô hình lƣu trữ cặp giá trị - khóa và hệ thống lƣu trữ phân tán. Một số 

đặc điểm của NoSQL: 

- Phi quan hệ (Non-relational): relational là thuật ngữ sử dụng đến các mối 

quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database 

Management System) sử dụng mô hình gồm 2 loại khóa: khóa chính 

(primary key) và khóa phụ (foreign key) để ràng buộc dữ liệu nhằm thể hiện 

tính nhất quán dữ liệu từ các bảng khác nhau. Non-relational là khái niệm 

không sử dụng các ràng buộc dữ liệu cho tính nhất quán dữ liệu. 

- Lƣu trữ dữ liệu phân tán. 

- Triển khai đơn giản, dễ nâng cấp và mở rộng. 

- Mô hình dữ liệu và truy vấn linh họat… 

Bảng 4.1 đƣa ra một vài so sánh giữa RDBMS và NoSQL Database. 

Nhóm tác giả lựa chọn MongoDB bởi một trong những lý do sau:  

- MongoDB là một trong những CSDL NoSQL. 

- Hỗ trợ truy vấn theo kiểu JSON (Javascript Object Notation). 

- MongDB hỗ trợ Geospatial Index – truy vấn không gian.
18
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- Phù hợp với đối tƣợng là các mạng xã hội: xử lý nhanh và không đòi hỏi 

ràng buộc quá cao. 

 

Bảng 4.1. Bảng so sánh giữa RDBMS và NoSQL
19

 

Tính năng RDBMS NoSQL 

Hiệu suất 

Kém hơn 

SQL 

Relational giữa các table 

Rất tốt 

Bỏ qua SQL 

Bỏ qua các ràng buộc 

Khả năng mở rộng 

theo chiều ngang 
Hạn chế. Hỗ trợ tốt. 

Hiệu suất đọc – ghi 
Kém do thiết kế để đảm bảo sự vào/ra 

liên tục của dữ liệu 

Tối ƣu về đọc – ghi dữ 

liệu. 

Phần cứng Đòi hỏi cao về phần cứng. 

Đòi hỏi thấp hơn về giá 

trị và tính đồng nhất của 

phần cứng. 

 

Trong MongoDB, một bảng đƣợc lƣu dƣới dạng một tập hợp (Collection) và 

một dòng trong CSDL quan hệ đƣợc gọi là một tài liệu (Document). Thiết kế một 

CSDL trên MongoDB không giống nhƣ những gì chúng ta thƣờng thực hiện trên 

CSDL quan hệ. Có một vài nguyên tắc trong việc thiết kế MongoDB: 

- Luôn tồn tại một Collection trong CSDL. 

- Các thuộc tính của đối tƣợng nào thì sẽ đƣợc nhúng vào đối tƣợng đó. 

- Các mối quan hệ 1-1, 1-n thƣờng đƣợc nhúng vào trong đối tƣợng gốc. 

- Các mối quan hệ n-n thƣờng đƣợc tách riêng ra một Collection khác và đƣợc 

tham chiếu đến bởi đối tƣợng gốc. 

- Việc truy vấn để lấy ra các thuộc tính chung đã đƣợc nhúng vào trong các 

đối tƣợng sẽ khó khăn hơn so với CSDL quan hệ. 

- Nguyên tắc cuối cùng, nếu mục tiêu là hiệu năng truy suất thì việc nhúng các 

đối tƣợng là cần thiết. 

Bảng 4.2 mô tả một câu truy vấn SQL sẽ đƣợc định nghĩa nhƣ thế nào trong 

MongoDB. 
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Bảng 4.2. Bảng mô tả các câu truy vấn SQL và MongoDB
20

 

SQL MongoDB 

CREATE TABLE USERS (a Number, 

b Number) 
Không cần định nghĩa bảng trước 

INSERT INTO USERS VALUES(1,1) db.users.insert({a:1,b:1}) 

SELECT a,b FROM users db.users.find({}, {a:1,b:1}) 

SELECT * FROM users db.users.find() 

SELECT * FROM users WHERE 

age=33 
db.users.find({age:33}) 

SELECT a,b FROM users WHERE 

age=33 
db.users.find({age:33}, {a:1,b:1}) 

SELECT * FROM users WHERE 

age=33 ORDER BY name 
db.users.find({age:33}).sort({name:1}) 

SELECT * FROM users WHERE 

age>33 
db.users.find({'age':{$gt:33}})}) 

SELECT * FROM users WHERE 

age<33 
db.users.find({'age':{$lt:33}})}) 

SELECT * FROM users WHERE name 

LIKE "%Joe%" 
db.users.find({name:/Joe/}) 

SELECT * FROM users WHERE name 

LIKE "Joe%" 
db.users.find({name:/^Joe/}) 

SELECT * FROM users WHERE 

age>33 AND age<=40 
db.users.find({'age':{$gt:33,$lte:40}})}) 

SELECT * FROM users ORDER BY 

name DESC 
db.users.find().sort({name:-1}) 

CREATE INDEX myindexname ON 

users(name) 
db.users.ensureIndex({name:1}) 

CREATE INDEX myindexname ON 

users(name,ts DESC) 
db.users.ensureIndex({name:1,ts:-1}) 

SELECT * FROM users WHERE a=1 

and b='q' 
db.users.find({a:1,b:'q'}) 

SELECT * FROM users LIMIT 10 

SKIP 20 
db.users.find().limit(10).skip(20) 

SELECT * FROM users WHERE a=1 

or b=2 
db.users.find({$or:[{a:1},{b:2}]}) 
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SELECT * FROM users LIMIT 1 db.users.findOne() 

EXPLAIN SELECT * FROM users 

WHERE z=3 
db.users.find({z:3}).explain() 

SELECT DISTINCT last_name FROM 

users 
db.users.distinct('last_name') 

SELECT COUNT(*y)FROM users db.users.count() 

SELECT COUNT(*y)FROM users 

where AGE > 30 
db.users.find({age: {'$gt': 30}}).count() 

SELECT COUNT(AGE) from users 
db.users.find({age: {'$exists': 

true}}).count() 

UPDATE users SET a=1 WHERE 

b='q' 

db.users.update({b:'q'}, {$set:{a:1}}, 

false, true) 

UPDATE users SET a=a+2 WHERE 

b='q' 

db.users.update({b:'q'}, {$inc:{a:2}}, 

false, true) 

DELETE FROM users WHERE 

z="abc" 
db.users.remove({z:'abc'}); 

 

4.1.3. Đặc tả mô hình dữ liệu 

Nhƣ đã đề cập ở Hình 4.1, trong CSDL sẽ có 4 thực thể và ít nhất 6 bảng dữ 

liệu sau khi đƣợc mô hình hóa xuống tầng vật lý trong CSDL quan hệ. Với 

MongoDB, việc mô hình hóa sẽ đơn giản hơn với các collection. Nhìn chung, một 

collection và một document trong MongoDB sẽ tƣơng đƣơng với một bảng và một 

thể hiện của bảng trong CSDL quan hệ. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của 

MongoDB là: một collection có thể nhúng một collection khác và một document 

khác.
 21

  

Cụ thể, CSDL để giải quyết bài toán của đề tài này sẽ đƣợc mô tả trong Bảng 4.3: 

Ký hiệu đƣợc sử dụng: 

 [ ]: dùng để mô tả một collection. 

 { }: dùng để mô tả một document. 

 < >: dùng để mô tả một mảng lựa chọn.  
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Bảng 4.3. Bảng mô tả các collection trong CSDL MongoDB 

Collection 1: USER 

{ 

 _id, 

 avatar, 

 email, 

 event[{ 

  create_time, 

  event_id,   

 }], 

 favorite[merchant_id], 

 follow[merchant_id], 

 latlng{ 

  lat, 

  lng 

 }, 

 merchant_ids[], 

 password,  

 username, 

} 
Collection 2:  MERCHANT 

{ 

 _id, 

 address, 

 avatar, 

 description, 

 event{null, event}, 

 favorite[user_id], 

 follower{ 

  length, 

  user_ids[] 

 }, 

 latlng{ 

  lat, 

  lng 

 }, 

 name, 

 rating[{ 

  point, 

  survey{ 

   weekend{0, 1}, 

   time_of_day{morning, afternoon, evening, night, midnight}, 

   go_alone{0, 1}, 

   go_with_friend{0, 1} 

  }, 

  user_id,     

 }], 

 user_id, 

 create_time, 

 edit_time, 

 update_time, 

} 
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Collection 3:  POST 

{ 

 _id, 

 user_id, 

 title, 

 description, 

 comment[{ 

  user_id, 

  description  

 }]  

} 

 

Để so sánh chi phí truy vấn giữa CSDL quan hệ và MongoDB, nhóm tác giả 

giả định một bài toán nhƣ sau:  

“Giả định rằng trong CSDL có 1.000 user, mỗi user có 200 vị trí khác nhau 

được chia sẻ. Yêu cầu lấy tất cả vị trí được chia sẻ của user A. (quan hệ giữa user 

và location là quan hệ nhiều nhiều)” 

 Với CSDL quan hệ, ta sẽ có các bảng: user(1.000), location(200.000) và 

user_location (>=200.000), trong đó: bảng user chứa 1.000 dòng, bảng location 

chứa 200.000 dòng, bảng user_location thể hiện mối quan hệ giữa user và location 

với hơn 200.000 dòng. Chi phí cho việc truy vấn chọn ra tất cả các vị trí đƣợc chia 

sẻ của user A bằng với số thể hiện của bảng user_location, tƣơng đƣơng với >= 

200.000 (đơn vị thời gian). 

 Với MongoDB, ta sẽ có các collection: user và location nhƣ Bảng 4.3, trong 

đó: collection USER chứa 1.000 dòng, collection LOCATION chứa 200.000 dòng. 

Mối quan hệ giữa USER và LOCATION đã đƣợc nhúng vào trong collection 

USER. Vì vậy, chi phí cho việc truy vấn chọn ra tất cả vị trí đƣợc chia sẻ của user A 

bằng với số thể hiện của collection USER, tƣơng đƣơng với 1.000 (đơn vị thời 

gian).  

Rõ ràng, trong trƣờng hợp này, truy vấn trên MongoDB tối ƣu hơn CSDL 

quan hệ ít nhất 200 lần. 
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4.2. Thiết kế xử lý 

4.2.1. Mục tiêu 

Mục tiêu của mô hình thiết kế xử lý là xây dựng đƣợc một ứng dụng web với 

các trải nghiệm nhƣ một phần mềm chạy trên desktop còn gọi là RIA. Các ứng dụng 

tiêu biểu có thể kể đến nhƣ: Gmail, Google Document, các trang lƣu trữ dữ liệu trực 

tuyến nhƣ mediafire.com... Tuy nhiên, trong giới hạn và mục tiêu của đề tài này, 

nhóm tác giả sẽ xây dựng một ứng dụng web tối ƣu cho các thiết bị di động, sử 

dụng các thƣ viện mở nhƣ: jQuery để tạo các hiệu ứng, sử dụng HTML5 và CSS3 

làm nền tảng phát triển ở client, sử dụng PHP và MongoDB làm nền tảng phát triển 

ở server. 

 

4.2.2. Đặc tả mô hình 

4.2.2.1. Mô hình xử lý tổng quan 

 Hình 4.2 mô tả quy trình xử lý của ứng dụng ở mức tổng quan nhất, bắt đầu 

từ lúc một yêu cầu đƣợc phát sinh từ client, sau đó đƣợc chuyển đến server bằng kỹ 

thuật AJAX, đoạn cuối của quá trình xử lý và tối ƣu là trả kết quả về client và hiển 

thị ra màn hình. Ô xử lý 1 sẽ đƣợc thực hiện ở client, các ô xử lý còn lại: 2, 3 sẽ 

đƣợc thực hiện ở server. Những mục tiếp theo sẽ phân tích chi tiết hơn về mô hình 

này. 

User Interface

1

Javascript 

Conroller
Request/action Server

ajax process

process

forward

forwarddisplay

3

Optimizing

2

Getting result

 

Hình 4.2. Mô hình xử lý ở mức tổng quan. 
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4.2.2.2. Mô hình xử lý giao diện 

Để tạo đƣợc một ứng dụng web với tiêu chí RIA thì giao diện ngƣời dùng là 

một trong những yếu tố quan trọng. Hình 4.3 mô tả cách thức mà ứng dụng tạo ra 

những hiệu ứng chuyển màn hình, trong đó: mỗi màn hình tƣơng tác với ngƣời sử 

dụng đƣợc định nghĩa là một SCREEN, có tất cả n SCREEN đƣợc xếp dọc theo cấu 

trúc HTML. Mỗi màn hình đều có cấu trúc gồm 3 phần: Header, Content và Footer. 

Tại một thời điểm chỉ có một màn hình đƣợc kích hoạt (Active). Khi một sự kiện 

chuyển màn hình đƣợc phát sinh, màn hình đích sẽ đƣợc di chuyển ngang với màn 

hình hiện tại và thực hiện hiệu ứng di chuyển. Kết quả của cả quá trình là hai màn 

hình đƣợc chuyển vị trí cho nhau. 

Hình 4.4 phân rã ô xử lý số 1 ở Hình 4.1 thành hai ô xử lý: Javascript UI 

Process đảm bảo việc hiển thị giao diện ngƣời dùng phù hợp với những mô tả nhƣ 

trên, Javascript Server Process dùng để gửi yêu cầu lên server xử lý. 

<screen>

<header></header>

<content></content>

<footer></footer>

</screen>

SCREEN 1

 

SCREEN 2

 

 

SCREEN n

 

<screen>

<header></header>

<content></content>

<footer></footer>

</screen>

SCREEN 1

 

SCREEN 2

 

 

SCREEN n

 

<screen>

<header></header>

<content></content>

<footer></footer>

</screen>

SCREEN 1

 

SCREEN 2

 

 

SCREEN n

 

next next

 

Hình 4.3. Mô hình hiển thị giao diện ngƣời dùng. 
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Trong trạng thái ban đầu, màn hình SCREEN 1 đang hiển thị trên giao diện 

ngƣời dùng, các màn hình còn lại đƣợc ẩn (cột bên trái). Khi một sự kiện chuyển 

màn hình đƣợc phát sinh, màn hình SCREEN 2 chuyển đến vị trí dự bị, màn hình 

SCREEN 1 và SCREEN 2 đồng thời thực hiện hiệu ứng chuyển sang trái (cột giữa). 

Kết quả của quá trình này là màn hình SCREEN 2 đƣợc hiển thị trên giao diện 

ngƣời dùng, các màn hình khác đƣợc ẩn đi (cột bên phải). 

 

User Interface

1

Javascript 

Conroller
Request/action Server

ajax process

process

forward

forward

display

3

Optimizing

2

Getting result

1.1

Javascript UI 

Process

1.2

Javascript 

Server Process

forwardforward

display

 

Hình 4.4. Mô hình xử lý mở rộng truy vấn ở Client. 

 

4.2.2.3. Mô hình truy vấn dữ liệu 

Tại server, việc xử lý các yêu cầu đƣợc thực hiện bởi hai thao tác cơ bản: 

kiểm tra giá trị đầu vào thông qua các controller và thực thi yêu cầu thông qua các 

model. 

Hình 4.5 mô tả luồng sự kiện diễn ra tại Server: bắt đầu từ khi Server nhận 

đƣợc yêu cầu client, yêu cầu này đƣợc bộ controller kiểm tra và điều khiển, nếu yêu 

cầu không hợp lệ, kết quả sẽ đƣợc gửi ngay về client, nếu yêu cầu hợp lệ, model sẽ 

kết nối đến CSDL và lấy kết quả truy vấn. Kết quả truy vấn sẽ đƣợc gửi đến bộ tối 

ƣu (Optimizing) trƣớc khi đƣợc truyền xuống client. Mô hình tối ƣu kết quả truy 

vấn sẽ đƣợc mô tả ở mục tiếp theo.  

 



Nhóm sinh viên thực hiện: Tào Quang Hùng, Nguyễn Lƣơng Yến Vy 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn 57 

User Interface

1
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Conroller
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ajax process

process
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forward
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2.1

Controller
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Server
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Hình 4.5. Mô hình xử lý mở rộng truy vấn trên Server. 

 

4.2.2.4. Mô hình tối ưu kết quả hiển thị trên bản đồ 

Nhƣ đã trình bày ở Bảng 4.3, nhóm tác giả sử dụng kỹ thuật log trên Server 

để giảm quá trình truy vấn tại client. Vậy vấn đề đặt ra là gì? Kỹ thuật log hoạt động 

nhƣ thế nào? 

Trƣớc tiên, cần phải xác định rằng: có ba nhóm đối tƣợng sẽ đƣợc hiển thị 

trên bản đồ là vị trí của bạn bè, địa điểm đƣợc chia sẻ và đƣờng đi đƣợc chia sẻ. Cả 

ba nhóm đối tƣợng này đều cùng chung một vấn đề sau: 

Giả định rằng: ngƣời sử dụng đang ở vị trí Z(lat, lng), tọa độ góc trên bên trái 

của màn hình đang hiển thị là A(lat, lng), tọa độ góc dƣới bên phải của màn hình là 

B(lat, lng), Boundary là vùng giới hạn bởi AB. Hiện tại, bản đồ hiện ra: 50 bạn bè 

có mặt quanh đây, 50 địa điểm đƣợc chia sẻ và 50 đƣờng đi đƣợc chia sẻ. Mỗi lần 

ngƣời sử dụng di chuyển bản đồ đến một vị trí mới cách vị trí cũ không xa, hàm 

thực thi tại client sẽ phải gửi yêu cầu đến server để lấy lại danh sách các đối tƣợng 

có trong Boundary mới, sau đó duyệt hết danh sách các đối tƣợng cũ để xóa và 

thêm danh sách các đối tƣợng mới vào bản đồ. Điều này sẽ làm giảm hiệu năng của 

hệ thống: thời gian đáp ứng, tính tƣơng tác. 

Hình 4.6 đề xuất một mô hình tối ƣu kết quả truy vấn nhằm giải quyết vấn đề 

nêu trên. Mô hình tối ƣu bắt đầu bằng việc lấy tất cả những đối tƣợng hiện có trong 

Boundary, sau đó so sánh với log đƣợc lƣu trên server. Kết quả của hàm so sánh là 

tạo ra ba mảng đối tƣợng: Equal (chứa danh sách các đối tƣợng mới tồn tại trong 
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log), Add (chứa danh sách các đối tƣợng mới không tồn tại trong log), Remove 

(chứa danh sách các đối tƣợng trong log không tồn tại trong danh sách mới). Bƣớc 

tiếp theo là lƣu các đối tƣợng mới vào log để cập nhật lại trạng thái cho lần truy vấn 

tiếp theo. Ba mảng đối tƣợng sẽ đƣợc truyền xuống client để thực hiện xóa đối 

tƣợng cũ, và thêm đối tƣợng mới (nếu có). 

Phƣơng pháp lƣu log này đáp ứng đƣợc cả ba nhóm đối tƣợng: vị trí bạn bè, 

địa điểm và đƣờng đi đƣợc chia sẻ; tăng hiệu năng truy xuất và hiển thị của hệ 

thống vì hầu hết quá trình đƣợc thực thi tại server; đáp ứng đƣợc các thay đổi tức 

thời mà mạng xã hội định vị phải có. 

 

Start

End

Get all available 

objects in map boudary

Compare with 

log in Server

Is There no 

different found?

Create output array

Equal Array = |New Objects| Ç |Log|

Add Array = |New Objects| \ |Log|

Remove Array = |Log| \ |New Objects|

Create empty 

array

Get output array 

and Save New 

Log

Yes No

 

Hình 4.6. Mô hình tối ƣu hóa kết quả truy vấn. 
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4.3. Giới thiệu về Ekit framework 

Để xây dựng một ứng dụng Web dành cho thiết bị di động, tạo trải nghiệm 

ngƣời dùng tƣơng tự một ứng dụng Native (ứng dụng viết riêng cho từng hệ điều 

hành), nhóm tác giả có khảo sát một số framework nhƣ: jQuery Mobile
22

, 

jQTouch
23

. Mỗi framework có những ƣu điểm riêng, tuy nhiên cũng có một số 

nhƣợc điểm nhất định nhƣ: hiệu ứng chập chờn đối với jQuery Mobile và chỉ sử 

dụng cho các trình duyệt Webkit đối với jQTouch. Vì lý do này, nhóm tác giả quyết 

định xây dựng một framework mới – Ekit framework, để hiện thực đề tài này.  

Ekit framework là chữ viết tắt của Easy Toolkit, đƣợc phát triển trên nền 

tảng jQuery. Đặc điểm quan trọng của Ekit framework là khả năng xử lý chuỗi hash 

để nhận các yêu cầu chuyển trang, truy cập lịch sử trình duyệt mà không cần tải lại 

toàn bộ trang Web – đây là một trong những đặc điểm quan trọng nếu muốn viết 

một ứng dụng Web làm tăng trải nghiệm ngƣời dùng. Để biết thêm chi tiết về Ekit 

framework, có thể truy cập vào trang Web http://m.egobile.com hoặc xem mã 

nguồn đƣợc đính kèm báo cáo này.  

 

4.4. Biểu đồ triển khai 

Máy chủ www.egobile.com

The Apache Software 

Foundation
MongoDB

Trình duyệt

Người dùng

Internet

 

Hình 4.7. Biểu đồ triển khai ứng dụng egobile 

                                                           
22

 jQuery Mobile, http://jquerymobile.com/ 
23

 jQTouch, http://jqtouch.com/ 

http://m.egobile.com/
http://jquerymobile.com/
http://jqtouch.com/
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CHƢƠNG 5. 

ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT KHUYẾN NGHỊ 

 

5.1. Mô hình chung của quá trình đánh giá thực nghiệm 

- Mục tiêu: đánh giá mức độ chính xác của kỹ thuật khuyến nghị egorec, đƣợc 

nhóm tác giả đề xuất trong báo cáo này. 

- Nhóm tác giả tiến hành thực nghiệm song song trên ba máy với cấu hình hệ 

thống nhƣ sau:  

 Intel® Core™ i3 CPU M350 @ 2.27GHz 2.27GHz, 2GB RAM.  

 Intel® Core™ 2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz 2.67GHz, 2GB RAM. 

 Intel® Core™ 2 Duo CPU T5850 @ 2.16GHz 2.17GHz, 2GB RAM. 

- Phƣơng pháp thực nghiệm: nhóm tác giả tự xây dựng các module xử lý và 

đánh giá kết quả thực nghiệm bằng ngôn ngữ PHP, trên nền tảng Web. 

- Dữ liệu:  

 Bộ dữ liệu MovieLen
24

 đƣợc cung cấp bởi GroupLens – Phòng thí 

nghiệm của Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính, Đại Học Minnesota – 

Hoa Kỳ, bao gồm: user, movie, rating, tag. 

 Bộ dữ liệu thực tế do nhóm tác giả thu thập từ ứng dụng. 

- Mô hình đánh giá thực nghiệm: đƣợc mô tả tại Hình 5.1. 

Dữ liệu đầu vào (MovieLen) đƣợc đi qua một bộ tiền xử lý nhằm chuẩn hóa 

dữ liệu sao cho phù hợp với đề tài. Sau đó, sử dụng phƣơng pháp Cross Validation 

để chia bộ dữ liệu đã đƣợc chuẩn hóa thành 10 tập dữ liệu con. Sử dụng 9 tập dữ 

liệu con làm dữ liệu đầu vào cho các kỹ thuật khuyến nghị: CF–R (Memory Based 

Collaborative Filtering), RC (MMBCF kết hợp ngữ cảnh thời gian), RT(MMBCF 

kết hợp tag), EgoRec (kết hợp MMBCF, ngữ cảnh thời gian và Tag). Cuối cùng, kết 

quả dự đoán chỉ số rating sản phẩm đƣợc so sánh với tập dữ liệu con thứ 10 dựa vào 

phƣơng pháp MAE (Mean Absolute Error) và RMSE (Root Mean Square Error). 

                                                           
24

 HetRec 2011 MovieLens Data Set, http://www.grouplens.org/node/462#attachments 

http://www.grouplens.org/node/462#attachments
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Hình 5.1. Mô hình đánh giá thực nghiệm 

 

5.2. Phƣơng pháp tiền xử lý dữ liệu MovieLen 

Thông tin bộ dữ liệu MovieLen đƣợc mô tả tại Bảng 5.1. 

Qua quá trình tiền xử lý dữ liệu, nhóm tác giả nhận xét dữ liệu về tag quá 

thƣa, dẫn đến sau khi tính toán thử độ tƣơng đồng (dựa vào tag bằng phƣơng pháp ở 

đề mục 3.2.3) giữa 100 ngƣời dùng ngẫu nhiên đều cho kết quả không tƣơng đồng. 

Độ thƣa của dữ liệu tag đƣợc nhóm tác giả định nghĩa theo công thức (24).  

 
       

   

   
 

(23) 

           
      

          
 (24) 

Với:        là trung bình số lần mỗi tag đƣợc sử dụng;     là số lƣợng tag đƣợc 

thiết lập (số bộ trong bảng dữ liệu [user, movie, tag]);     là số lƣợng tag đƣợc sử 

dụng;           là độ thƣa của dữ liệu tag;            là số user_movie đƣợc tag 

(số bộ [user, movie] trong bảng dữ liệu [user, movie, tag]).  

Dữ liệu  

đầu vào 

Tiền xử lý - 

chuẩn hóa  

dữ liệu 

Chia nhóm dữ liệu 

(Cross Validation) 

EgoRec CF - R RC 

Kết quả 

10 

𝐺𝑛   

9 

Đánh giá 

𝐺  𝐺𝑛 

RT 
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           có ý nghĩa là: trung bình xác suất một tag bất kỳ có thể xuất hiện 

trong bảng dữ liệu tag. Nếu           tiến về 1 thì bộ dữ liệu tag trở nên lý tƣởng, 

khi đó tất cả ngƣời dùng đều có hành vi tag giống nhau. Ngƣợc lại, nếu           

tiến về 0 thì bộ dữ liệu tag quá thƣa, khi đó xác suất để hai ngƣời dùng có chung 

một tag là rất nhỏ.  

Bảng 5.1. Bảng dữ liệu MovieLen nguyên thủy 

 Số lƣợng 

User 2,113 

Movie 10,197 

Movie Genre 20 

Số thể loại trung bình của mỗi Movie 2.04 

Rating 855,598 

Rating / User 404.921 

Rating / Movie 84.637 

Tag 9,079 

Số Tag đƣợc thiết lập (tas) 

(Số bộ [user, movie, tag] trong bảng dữ liệu tag) 
47,957 

Số User_Movie đƣợc tag (user_movie) 

(Số bộ [user, movie] trong bảng dữ liệu tag) 
27,712 

Tas / User 22.696 

Tas / Movie 8.117 

   

 Bảng 5.2 so sánh độ thƣa dữ liệu trong bộ dữ liệu MovieLen và bộ dữ liệu 

Sample_Data mà nhóm tác giả đã sử dụng tại Bảng 3.8. 

Bảng 5.2. Bảng so sánh độ thƣa dữ liệu MovieLen và Sample_Data 

 MovieLen Sample_Data 

Tag 9,079 7 

Số Tag đƣợc thiết lập (tas) 47,957 62 

Số User_Movie đƣợc tag (user_movie) 27,712 27 

Tas / User 22.696 5.4 

Tas / Movie 8.117 3 

          0.0001906 0.32804 
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Để giải quyết vấn đề thƣa dữ liệu tag, dựa vào công thức (23) (24), có hai 

phƣơng pháp có thể sử dụng là:  

- Giảm số bộ            trong bảng dữ liệu [user, movie, tag]. 

- Tăng trung bình số lƣợng tag        hay giảm số lƣợng tag. 

 

5.2.1. Phƣơng pháp giảm số bộ user_movie 

Để giảm số bộ user_movie trong bảng dữ liệu [user, movie, tag], ta có thể: 

kết hợp những user hoặc những movie tƣơng đồng, dựa trên các tiêu chí phù hợp. 

 Phương pháp kết hợp user: 

- Ý tƣởng: những user có xu hƣớng rating giống nhau có thể kết hợp thành 

một nhóm. Độ tƣơng đồng mới giữa hai ngƣời dùng sẽ là độ tƣơng đồng 

giữa hai nhóm mà ngƣời dùng đó thuộc vào. 

- Các bƣớc thực hiện:  

Bƣớc 1: dựa vào bảng dữ liệu [user, movie, rating], tính hệ số tƣơng đồng 

Pearson theo công thức (3). 

Bƣớc 2: áp dụng phƣơng pháp phân cụm dựa vào “Shortest-Path 

Betweeness” đƣợc mô tả tại đề mục 3.2.5 để tìm ra các nhóm ngƣời dùng. 

Trong đó: mỗi đỉnh của đồ thị là các user, cạnh của đồ thị là tích giữa hệ 

số tƣơng đồng Pearson và tỉ lệ sản phẩm mà cả hai ngƣời dùng cùng 

rating, theo công thức (25): 

 
         

      
|     |

|  |  |  |
 

(25) 

Với:          
  là trọng số cạnh giữa hai đỉnh nối ngƣời dùng u và ngƣời 

dùng v;      là hệ số tƣơng đồng Pearson giữa hai ngƣời dùng u, v; |  | 

là số sản phẩm ngƣời dùng u đã rating. |  | là số sản phẩm ngƣời dùng v 

đã rating. |     | là số sản phẩm cả hai ngƣời dùng u và v cùng rating.  

Kết hợp hệ số tƣơng đồng Pearson và tỉ lệ sản phẩm mà cả hai ngƣời 

dùng cùng rating sẽ phản ánh đúng bản chất của sự tƣơng đồng hơn. Giả 

sử: có hai cặp ngƣời dùng (u, v) và (u, z) đều có hệ số tƣơng đồng 

Pearson là 0.5. Tuy nhiên, cặp ngƣời dùng (u, v) cùng rating 10 sản 
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phẩm, cặp ngƣời dùng (u, z) cùng rating 5 sản phẩm. Số lƣợng các sản 

phẩm mà cả ba ngƣời dùng u, v, z rating là nhƣ nhau. Nhƣ vậy, hệ số 

tƣơng đồng Pearson của cặp ngƣời dùng (u, v) sẽ có độ tin cậy cao hơn 

cặp ngƣời dùng (u, z). 

 

Hình 5.2. Phƣơng pháp kết hợp user dựa vào xu hƣớng rating 

 

 Phương pháp kết hợp movie: 

- Ý tƣởng: những movie có cùng thể loại đƣợc kết hợp với nhau.  

- Lƣu ý: có 20 loại movie trong bộ dữ liệu MovieLen. Mỗi movie có trung 

bình 2 thể loại. Vì vậy, kết hợp movie không chỉ có thể làm giảm số lƣợng 

user_movie mà còn làm tăng số lƣợng tag đƣợc thiết lập – tas (nghĩa là tăng 

trung bình số lƣợng tag). 

 

5.2.2. Phƣơng pháp tăng trung bình số lƣợng tag 

- Ý tƣởng: kết hợp hai hay nhiều tag với nhau dựa vào ngữ nghĩa của tag.  

- Lƣu ý: bài toán liên quan đến ngữ nghĩa là một bài toán khác, không nằm 

trong giới hạn của đề tài này. Do đó, nhóm tác giả sẽ không hiện thực 

phƣơng pháp này. 

 

5.2.3. Kết luận 

Tóm lại, để giảm bớt tính thƣa của dữ liệu tag trong bộ dữ liệu MovieLen, 

nhóm tác giả sử dụng cả hai phƣơng pháp kết hợp movie và user. Ngoài ra, nhóm 

[user, movie, rating] 

Tính độ tƣơng 

đồng Pearson 

giữa hai usser 

Phân cụm dựa vào  

“Shortest-Path” Betweeness: 

- Đỉnh là user. 

- Cạnh là hệ số tƣơng đồng Pearson 

và tỉ lệ sản phẩm rating chung. 

Nhóm 

user 
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tác giả còn thực hiện chia đều bộ dữ liệu MovieLen thành 20 bộ dữ liệu nhỏ theo 

user (mỗi bộ dữ liệu nhỏ có trung bình 105 user). Việc chia nhỏ bộ dữ liệu không 

chỉ giúp giảm thời gian thực thi của thuật toán mà còn làm giảm độ thƣa dữ liệu tag 

10 lần. Mỗi bộ dữ liệu nhỏ sẽ đƣợc thực hiện theo mô hình đã đƣợc đề cập tại mô tả 

tại Hình 5.1, sau đó tính trung bình MEA và RMSE của 20 bộ dữ liệu nhỏ để ra kết 

quả cuối cùng.  

Bảng 5.3 thống kê dữ liệu trƣớc và sau xử lý. Hình 5.3 mô tả sơ đồ tóm tắt 

của quá trình tiền xử lý dữ liệu.  

 

Bảng 5.3. Bảng so sánh độ thƣa dữ liệu tag trƣớc và sau xử lý 

 
Bảng dữ liệu 

Movielen gốc 

Trung bình 10 

bộ dữ liệu nhỏ  

Chia nhỏ + kết 

hợp movie 

Chia nhỏ + kết hợp 

movie và user 

Tag 9,079 885 608 351 

Số Tag đƣợc 

thiết lập (tas) 
47,957 2398 2663 1828 

Số User_Movie 

đƣợc tag 

(user_movie) 

27,712 1386 627 327 

          0.0001906 0.001966851 0.006978106 0.016075557 

Độ thƣa  Giảm 10.32 lần Giảm 36.61 lần Giảm 84.34 lần 
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Hình 5.3. Sơ đồ quá trình tiền xử lý – chuẩn hóa dữ liệu. 

 

MovieLen 

20 

𝐺  𝐺  𝐺𝑛 𝐺  

Chia dữ liệu theo ngƣời dùng 

Rating 

(user, movie, rating, time) 

Tag 

(user, movie, tag) 

Movie 

(movie, genre) 

Kết hợp movie 

Tag’ 

(user, movie_genre, tag) 

Kết hợp user 

Tag’ 

(group_user, movie_genre, tag) 

𝐺 
′  𝐺 

′  𝐺 
′  𝐺𝑛

′  

Bộ dữ liệu  

sau tiền xử lý 
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5.3. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu thực tế 

Bộ dữ liệu thực tế đƣợc nhóm tác giả thu thập từ ứng dụng qua quá trình 

triển khai thử nghiệm. Giao diện khi ngƣời sử dụng truy cập bằng trình duyệt trên 

máy tính nhƣ Hình 5.4:  

 

(a) 

 

(b) 

Hình 5.4. Màn hình giao diện chƣơng trình khi truy cập bằng trình duyệt trên máy tính. 
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Hình 5.5. Quá trình thu thập bộ dữ liệu thực tế. 

Quá trình thu thập dữ liệu thực tế trải qua các bƣớc nhƣ Hình 5.5. Đầu tiên, 

ngƣời dùng truy cập vào ứng dụng tại địa chỉ http://m.egobile.com. Nếu truy cập 

ứng dụng bằng máy tính, giao diện ứng dụng sẽ nhƣ Hình 5.4. Nếu truy cập ứng 

dụng bằng điện thoại trên nền tảng iOS hoặc Android, giao diện ứng dụng sẽ nhƣ 

PHỤ LỤC H. Bƣớc 2, ngƣời dùng tạo tài khoản và đăng nhập. Bƣớc 3, ngƣời dùng 

chọn các địa điểm mà họ yêu thích xung quanh vị trí hiện tại của họ hoặc những địa 

điểm cho hệ thống đề nghị. Bƣớc 4, ngƣời dùng đƣa ra những đánh giá của họ cho 

địa điểm này với mức đánh giá là 5 cấp, đồng thời chọn ngữ cảnh phù hợp với sở 

thích của họ. Ví dụ: họ có thể chọn ngữ cảnh nếu họ thích đến địa điểm này vào 

ngày cuối tuần và buổi tối… Cuối cùng, ngƣời dùng có thể gán nhãn cho địa điểm 

nếu quan tâm đến địa điểm này. Thông tin bộ dữ liệu thực nghiệm đƣợc thể hiện ở 

Bảng 5.4. 

Bảng 5.4. Bảng thống kê bộ dữ liệu thực nghiệm. 

 Số lƣợng 

User 21 

Location 20 

Rating 97 

Rating / User 4.6 

Rating / Location 4.9 

Tag 112 

Số Tag đƣợc thiết lập (tas) 

(Số bộ [user, location, tag] trong bảng dữ liệu tag) 
200 

Ngƣời dùng 
Tạo tài 

khoản 

Đăng  

nhập 

Chọn địa 

điểm yêu 

thích 

Đánh giá  

(5 sao) 

Chọn ngữ 

cảnh phù 

hợp 

Gán nhãn 

cho  

địa điểm 

Bộ dữ liệu thực tế 

http://m.egobile.com/
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Số User_Location đƣợc tag (user_location) 

(Số bộ [user, location] trong bảng dữ liệu tag) 
74 

Tas / User 9.5 

Tas / Location 10 

          0.0241313 

 

Với bộ dữ liệu này, độ thƣa dữ liệu gán nhãn là 0.0241313 (lớn hơn 1%), tốt 

hơn so với bộ dữ liệu MovieLen. Do đó, nhóm không tiến hành thêm phần tiền xử 

lý nào nữa. 

 

5.4. Kết quả thực nghiệm 

5.4.1. Thực nghiệm trên bộ dữ liệu MovieLen 

Bảng 5.9 thống kê kết quả dự đoán trong các trƣờng hợp sau:  

 R – áp dụng kỹ thuật Memory Based Collaborative Filtering. 

 RC – áp dụng kỹ thuật MMBCF kết hợp với ngữ cảnh thời gian. 

 RCT (M) – áp dụng kỹ thuật MMBCF, ngữ cảnh thời gian và tag trong 

trƣờng hợp chỉ kết hợp Movie để giảm độ thƣa dữ liệu tag. 

 RCT (UM) – áp dụng kỹ thuật MMBCF, ngữ cảnh thời gian và tag trong 

trƣờng hợp kết hợp Movie và User để giảm độ thƣa dữ liệu tag. 

 RT (M) – áp dụng kỹ thuật MMBCF và tag trong trƣờng hợp chỉ kết hợp 

Movie để giảm độ thƣa dữ liệu tag. 

 RT (UM) – áp dụng kỹ thuật MMBCF và tag trong trƣờng hợp kết hợp 

Movie và User để giảm độ thƣa dữ liệu tag. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy, độ lệch giữa các kỹ thuật khuyến nghị RC, 

RCT (M), RCT (UM), RT (M), RT (UM) so với kỹ thuật khuyến nghị MMBCF 

không quá lớn. Độ lệch trung bình trong trƣờng hợp MAE là 0.0008 và trong trƣờng 

hợp RMSE là 0.001. 

Bảng 5.5 so sánh kết quả dự đoán trung bình của 20 bộ dữ liệu, trong đó: kỹ 

thuật MMBCF cho kết quả tốt nhất. Việc kết hợp ngữ cảnh trong các kỹ thuật RC, 

RCT cho kết quả không tốt lắm. Điều này có thể đƣa ra kết luận: ngữ cảnh thời gian 

không phản ánh đúng hành vi đánh giá sản phẩm của ngƣời dùng trong bộ dữ liệu 
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này. Bỏ qua ngữ cảnh thời gian, các kỹ thuật RT (M) và RT (UM) cho kết quả dự 

đoán xếp hạng 2 và 3, tuy nhiên độ sai lệch so với phƣơng pháp MMBCF không 

quá lớn. Nếu sử dụng hệ số α làm gia số để loại bỏ các sai lệch không đáng có trong 

quá trình thu thập và xử lý dữ liệu thì kết quả đƣợc thể hiện nhƣ Bảng 5.6: 

 

Bảng 5.5. Bảng so sánh kết quả dự đoán trung bình của 20 bộ dữ liệu. 

 Kỹ thuật 
Giá trị dự 

đoán 

Tỉ lệ phần 

trăm sai lệch so 

với phƣơng 

pháp MMBCF 

Xếp hạng (hạng nhỏ cho kết quả 

tốt nhất) 

1 2 3 4 5 6 

MAE 

R 0.682119 - x           

RC 0.683159 0.152466 %       x     

RCT (M) 0.683304 0.173723 %         x   

RCT (UM) 0.683378 0.184572 %           x 

RT (M) 0.682278 0.02331 %   x         

RT (UM) 0.682345 0.033132 %     x       

RMSE 

R 0.885479 - x           

RC 0.886767 0.145458 %       x     

RCT (M) 0.886934 0.164318 %         x   

RCT (UM) 0.887085 0.181371 %           x 

RT (M) 0.885652 0.019537 %   x         

RT (UM) 0.885808 0.037155 %     x       

 

Bảng 5.6. Bảng kết quả dự đoán sử dụng gia số α. 

Gia số 

(α) 
Kỹ thuật 

Số bộ dữ liệu so sánh với kỹ thuật MMBCF 

Tốt hơn Bằng nhau Không tốt 

0 

MAE – RC - - 20 

MAE – RCT (M) - - 20 

MAE – RCT (UM) - - 20 

MAE – RT (M) 4 - 16 

MAE – RT (UM) 6 - 14 

RMSE – RC - - 20 

RMSE – RCT (M) - - 20 

RMSE – RCT (UM) - - 20 

RMSE – RT (M) 7 - 13 
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RMSE – RT (UM) 5 - 15 

0.0008 

MAE – RC - 6 14 

MAE – RCT (M) - 5 15 

MAE – RCT (UM) - 8 12 

MAE – RT (M) 4 16 0 

MAE – RT (UM) 6 11 3 

RMSE – RC - 5 15 

RMSE – RCT (M) - 5 15 

RMSE – RCT (UM) - 5 15 

RMSE – RT (M) 7 12 1 

RMSE – RT (UM) 5 12 3 

 

Tóm lại, quá trình thực nghiệm các kỹ thuật khuyến nghị mà nhóm tác giả đề 

xuất trong bộ dữ liệu Movielen cho kết quả tƣơng đƣơng với kỹ thuật MMBCF và 

tốt hơn trong một số trƣờng hợp nếu sử dụng gia số. Dữ liệu tag thƣa cũng ảnh 

hƣởng đáng kể đến kết quả dự đoán tuy nhiên, quá trình tiền xử lý tốt cũng đã lấp 

đầy đƣợc một phần độ thƣa này.  

 

5.4.2. Thực nghiệm trên bộ dữ liệu thu thập thực tế 

Bảng 5.7. Bảng kết quả dự đoán trên bộ dữ liệu thực tế. 

 Kỹ thuật 
Giá trị dự 

đoán 

Tỉ lệ phần trăm sai lệch so 

với phƣơng pháp MMBCF 

MAE 
R 1.056769903 - 

RCT 0.959068057 0.097701846  9% 

RMSE 
R 1.330278160 - 

RCT 1.276905228 0.053372932  5% 

 

Bảng 5.8. Bảng so sánh số lƣợng kết quả dự đoán 

 Số dòng dữ liệu Tỉ lệ % 

Tổng số dòng cần dự đoán 97  

Dự đoán bằng MMBCF 80 82.4% 

Dự đoán bằng EgoRec 93 95.8% 
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Kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu thực tế cho thấy: việc áp dụng ngữ cảnh 

và hành vi gán nhãn của ngƣời dùng thực sự mang lại hiệu quả. Cụ thể, độ sai lệch 

của các giá trị dự đoán so với giá trị đánh giá thực tế của ngƣời dùng giảm từ 0.05 

đến 0.09 so với phƣơng pháp khuyến nghị truyền thống MMBCF (từ 5% đến 9%). 

Hơn nữa, việc điều chỉnh hệ số tƣơng đồng Pearson trong trƣờng hợp hệ số tƣơng 

đồng Pearson không xác định cũng mang lại kết quả dự đoán tốt hơn. Cụ thể, trong 

bộ dữ liệu thực nghiệm có 97 bộ dữ liệu cần dự đoán, trong đó: phƣơng pháp 

khuyến nghị truyền thống chỉ dự đoán đƣợc 80 bộ, phƣơng pháp khuyến nghị do 

nhóm đề xuất có thể dự đoán đƣợc 93 bộ, tăng 13.4%.  

 

Tóm lại, nếu so sánh mô hình khuyến nghị do nhóm tác giả đề xuất (kết hợp 

ngữ cảnh và hành vi gán nhãn của ngƣời dùng) và mô hình khuyến nghị truyền 

thống MMBCF thì hai mô hình này tƣơng đƣơng nhau về mặt độ sai lệch kết quả dự 

đoán với các độ đo là MAE và RMSE. Tuy nhiên, phƣơng pháp khuyến nghị do 

nhóm đề xuất có số lƣợng kết quả dự đoán nhiều hơn so với phƣơng pháp khuyến 

nghị truyền thống. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong trƣờng hợp dữ liệu đánh giá 

sản phẩm (rating) của ngƣời dùng bị thiếu vì trong trƣờng hợp này, ta có thể sử 

dụng các độ tƣơng đồng về ngữ cảnh và hành vi gán nhãn để thay thế.  
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Bảng 5.9. Bảng thống kê kết quả dự đoán trong bộ dữ liệu MovieLen 

(a) Thống kê dạng bảng 

 
MAE RMSE 

R RC RCT (M) RCT (UM) RT (M) RT (UM) R RC RCT (M) RCT (UM) RT (M) RT (UM) 

Group 1 0.664883 0.665006 0.665009 0.665195 0.664895 0.664996 0.867093 0.867553 0.867556 0.867784 0.867076 0.867318 

Group 2 0.713166 0.714897 0.714832 0.713777 0.713117 0.712105 0.916524 0.91839 0.91818 0.917164 0.916321 0.915362 

Group 3 0.68469 0.686052 0.686022 0.686118 0.684657 0.68484 0.888266 0.889977 0.889892 0.889886 0.888153 0.888197 

Group 4 0.657069 0.657871 0.657931 0.658285 0.65711 0.657334 0.854018 0.854966 0.855093 0.855542 0.854107 0.854452 

Group 5 0.657688 0.659087 0.658977 0.660108 0.657556 0.658786 0.856895 0.858146 0.858122 0.8593 0.85685 0.858119 

Group 6 0.659163 0.660174 0.660282 0.659891 0.659307 0.65887 0.859902 0.861114 0.861344 0.860625 0.860114 0.859406 

Group 7 0.663686 0.664438 0.664875 0.666137 0.6642 0.665405 0.863543 0.864417 0.86499 0.866474 0.864187 0.865675 

Group 8 0.666169 0.667115 0.667146 0.667408 0.666203 0.666474 0.864465 0.865624 0.865647 0.865879 0.864494 0.864784 

Group 9 0.708073 0.708839 0.708817 0.7088 0.708062 0.708007 0.910889 0.91165 0.911638 0.91173 0.910876 0.910938 

Group 10 0.668722 0.669625 0.669613 0.669628 0.66875 0.668746 0.860228 0.86132 0.861354 0.861374 0.860281 0.860297 

Group 11 0.700361 0.701906 0.702293 0.702093 0.700749 0.700517 0.907559 0.909874 0.910348 0.910051 0.908036 0.907784 

Group 12 0.692215 0.692651 0.69269 0.692713 0.692248 0.692198 0.903087 0.903728 0.903709 0.904033 0.903084 0.903309 

Group 13 0.621646 0.621933 0.622018 0.622105 0.621718 0.621857 0.80417 0.804385 0.804387 0.804764 0.804166 0.804522 

Group 14 0.681297 0.682813 0.682903 0.683059 0.681465 0.681613 0.890154 0.891807 0.891782 0.892446 0.890233 0.89083 

Group 15 0.672014 0.672339 0.67242 0.672247 0.672101 0.671914 0.874408 0.874868 0.874948 0.874837 0.874486 0.874378 

Group 16 0.721598 0.723968 0.724236 0.724555 0.721913 0.722217 0.937916 0.940847 0.941323 0.941554 0.938371 0.938617 

Group 17 0.699524 0.701037 0.701343 0.701944 0.699797 0.700486 0.915673 0.917688 0.918006 0.918785 0.915996 0.916821 

Group 18 0.723939 0.724922 0.725134 0.724556 0.724169 0.723572 0.93384 0.935294 0.935555 0.935032 0.934096 0.93354 

Group 19 0.684744 0.685961 0.686241 0.686173 0.685049 0.684968 0.888414 0.889962 0.890256 0.890134 0.888761 0.888579 

Group 20 0.701727 0.702553 0.703299 0.702774 0.702491 0.701988 0.912544 0.913732 0.914545 0.914302 0.913349 0.913238 

Average 0.682119 0.683159 0.683304 0.683378 0.682278 0.682345 0.885479 0.886767 0.886934 0.887085 0.885652 0.885808 
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(b) Thống kê MAE dạng cột 

 

0.56

0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

0.68

0.7

0.72

0.74

MAE - R

MAE - RC

MAE - RCT (M)

MAE - RCT (UM)

MAE - RT (M)

MAE - RT (UM)
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(c) Thống kê RMSE dạng cột

  

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

RMSE - R

RMSE - RC

RMSE - RCT (M)

RMSE - RCT (UM)

RMSE - RT (M)

RMSE - RT (UM)
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CHƢƠNG 6.  

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

 

6.1. Tổng kết đề tài 

Trong đề tài này, nhóm tác giả đã đạt đƣợc những kết quả nhƣ sau: 

 Phát triển một framework (Ekit – Easy Toolkit) để xây dựng các ứng dụng 

web dành cho thiết bị di động với các đặc điểm nhƣ: tăng tốc độ tải trang 

web, xử lý chuỗi hash trên trình duyệt, tính module hóa cao. 

 Ứng dụng CSDL phi quan hệ NoSQL (cụ thể là MongoDB) với tốc độ truy 

xuất nhanh, khả năng mở rộng theo chiều ngang, tính linh động cao… làm 

nền tảng xây dựng và phát triển hệ thống. 

 Đề xuất mô hình khuyến nghị EgoRec, kết hợp các thông tin ngữ cảnh nhƣ 

thời gian, vị trí ngƣời dùng, hành vi gán nhãn (tag) và lịch sử đánh giá sản 

phẩm của ngƣời dùng. Tiến hành thực nghiệm, so sánh và đánh giá kết quả 

khuyến nghị của mô hình đề xuất với kỹ thuật MMBCF – Memory Based 

Collaborative Filtering thông thƣờng.  

 Phát triển phiên bản thử nghiệm mạng xã hội định vị Egobile – Everything 

Goes On Mobile kết hợp Ekit framework, CSDL MongoDB và mô hình 

khuyến nghị EgoRec với mục tiêu giúp ngƣời sử dụng dễ dàng chia sẻ địa 

điểm mà họ yêu thích và nhận đƣợc những thông tin khuyến mãi xung quanh 

vị trí hiện tại của họ. 

 Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã đúc kết thành bài báo gửi 

nghị khoa học Quốc Tế “The 13th International Conference on Information 

Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS 2011)”
25

 [2]. 

Bài báo đã đƣợc chấp nhận và báo cáo vào ngày 05 tháng 12 năm 2011 tại 

Đại Học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, 

phƣờng Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

 

 

                                                           
25

 iiWAS 2011, http://www.iiwas.org/conferences/iiwas2011/ 

http://www.iiwas.org/conferences/iiwas2011/
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Bảng 6.1. Bảng thống kê đề tài 

STT Nội dung Số lƣợng 

1 Số lƣợng tập tin mã nguồn 483 tập tin 

2 Dung lƣợng mã nguồn 6 MB 

3 Số lƣợng module 30 module 

4 Số lƣợng dòng mã nguồn 71,709 dòng 

5 Số lƣợng tập tin trong quá trình thực nghiệm 2,122 tập tin 

6 Dung lƣợng các tập tin trong quá trình thực nghiệm 830 MB 

7 Số lƣợng chủ đề trao đổi với giảng viên (mail) 127 chủ đề 

8 Tổng thời gian thực thi trong quá trình thực nghiệm 201.42 giờ 

 

6.2. Những khó khăn hạn chế 

Trong quá trình thực hiện đề tài, bên cạnh những mặt đạt đƣợc, nhóm tác giả 

cũng gặp phải những khó khăn và hạn chế nhất định: 

 Khó khăn: 

- Trong quá trình thực nghiệm, việc tìm kiếm bộ dữ liệu đầu vào có đầy đủ 

Rating, Context và Tag là khó khăn lớn nhất. 

- Quá trình tìm hiểu các kỹ thuật khuyến nghị cũng mất nhiều thời gian để 

hiểu và vận dụng một cách linh động vào đề tài. 

- Xây dựng và phát triển Mobile Web Application (ứng dụng trên nền tảng 

Web dành cho các thiết bị di động), tạo ra trải nghiệm ngƣời dùng tƣơng 

tự nhƣ Native Application (ứng dụng dành riêng cho từng loại thiết di 

động khác nhau) là một việc tƣơng đối khó so với khả năng của nhóm tác 

giả trong giai đoạn đầu thực hiện đề tài này. 

 Hạn chế: 

- Do tính thƣa của dữ liệu đầu vào MovieLen nên việc áp dụng các kỹ 

thuật để làm giảm độ thƣa dữ liệu đó đã ảnh hƣởng một phần đến kết quả 

thực nghiệm.  

- Việc chia nhỏ bộ dữ liệu MovieLen gốc thành 20 bộ dữ liệu con cũng làm 

giảm tính toàn cục của dữ liệu. Tuy nhiên, nếu không chia nhỏ, thời gian 

thực thi sẽ rất lớn. Theo ƣớc tính, với đồ thị đầy đủ 1000 đỉnh, phải mất 1 

năm để có thể tìm ra cấu trúc cộng đồng (xem giải thuật tại đề mục 3.2.5) 
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nếu sử dụng cấu hình các thiết bị thực nghiệm mà nhóm tác giả đã đề cập 

ở Chƣơng 5. Do đó, cần một máy chủ có cấu hình tốt mới có thể thực 

nghiệm một cách đầy đủ hơn. 

 

6.3. Kết luận 

Theo John Krumm [1]: “Quảng cáo sẽ là một trong những ứng dụng phổ biến 

nhất trong tƣơng lai theo hƣớng tính toán khắp mọi nơi. Quảng cáo sẽ hỗ trợ cho sự 

phát triển của hƣớng tính toán khắp mọi nơi và ngƣợc lại, với một số mục tiêu nhƣ: 

đối tƣợng quảng cáo, những phản hồi từ ngƣời dùng và tính bảo mật.” Cũng giống 

nhƣ nhiều hình thức truyền thông khác, ngành công nghiệp quảng cáo cũng đang 

chịu rất nhiều tác động từ sự phát triển của công nghệ di động và mạng internet.
26

 

Với sự nổi lên của các mạng xã hội, các phƣơng pháp quảng bá sản phẩm truyền 

thống dần dần trở nên mất ƣu thế. Ngƣời dùng giờ đây có xu hƣớng tìm kiếm sản 

phẩm dựa trên những đề nghị và lời khuyên của bạn bè trong các mạng xã hội mà 

họ tham gia, nhiều hơn là dựa trên kết quả trả về từ các công cụ tìm kiếm truyền 

thống nhƣ: google, yahoo, bing… Sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là các 

kỹ thuật xác định vị trí ngƣời dùng cũng góp phần không nhỏ trong việc đƣa các 

mẫu quảng cáo đến với đúng đối tƣợng ngƣời dùng. Vị trí ngƣời dùng đƣợc xem là 

thông tin ngữ cảnh quan trọng nhất trong hầu hết các ứng dụng muốn cá nhân hóa 

các sản phẩm cho từng ngƣời sử dụng. Đề tài này đã mở ra cơ hội cho sự phát triển 

một mạng xã hội định vị giúp mọi ngƣời có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn và 

nhận đƣợc những thông tin hữu ích hơn từ các mối quan hệ và vị trí của họ. 

Sau quá trình thực nghiệm, hệ thống khuyến nghị EgoRec mà nhóm tác giả 

đề xuất cho kết quả dự đoán tƣơng đƣơng với kỹ thuật khuyến nghị. Tuy nhiên, 

phƣơng pháp khuyến nghị do nhóm đề xuất có số lƣợng kết quả dự đoán nhiều hơn 

so với phƣơng pháp khuyến nghị truyền thống. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong 

trƣờng hợp dữ liệu đánh giá sản phẩm (rating) của ngƣời dùng bị thiếu vì trong 

trƣờng hợp này, ta có thể sử dụng các độ tƣơng đồng về ngữ cảnh và hành vi gán 

nhãn để thay thế. Do thời gian thực hiện khóa luận hạn chế, nhóm chỉ thực nghiệm 

                                                           
26

 Trích http://www.businessinsider.com/future-of-advertising-trends-2011-7# 

http://www.businessinsider.com/future-of-advertising-trends-2011-7
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mô hình khuyến nghị EgoRec với bộ dữ liệu thực tế nhỏ với nhóm đối tƣợng là bạn 

bè, do đó có thể chƣa đánh giá đƣợc một cách đầy đủ ƣu khuyết điểm của mô hình 

này. Tuy nhiên, với sự ổn định của mô hình khuyến nghị EgoRec khi thực nghiệm 

trên bộ dữ liệu lớn MovieLen và những ƣu điểm về mặt lý thuyết, nhóm kỳ vọng 

rằng khi thực nghiệm trên bộ dữ liệu thực tế lớn hơn nữa cũng sẽ cho kết quả tốt 

tƣơng tự. 

 

6.4. Hƣớng phát triển 

Nhóm sẽ tiếp tục phát triển và triển khai mạng xã hội định vị Egobile với ý 

tƣởng: kết hợp mạng xã hội định vị với hình thức coupon (các phiếu thƣởng mua 

hàng) qua đó làm cho các deal (hình thức mua hàng trong các mô hình mua chung – 

Groupon hiện nay) mang tính xã hội hơn, nghĩa là: khách hàng có thể biết đƣợc 

những đánh giá của bạn bè họ về các deal, xem xét độ tin cậy của deal trƣớc khi 

thực hiện việc giao dịch. Đây là điều mà hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ Groupon 

hiện nay tại Việt Nam đều chƣa thực hiện. 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC A: THÔNG TIN GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN THỰC HIỆN 

- Giảng viên hƣớng dẫn:  

Họ tên:  Nguyễn Anh Tuấn. 

Học vị:  Tiến sĩ. 

Khoa:  Mạng Máy Tính Và Truyền Thông. 

Điện thoại:  0909 277 300. 

Email:  tuanna@uit.edu.vn. 

 

- Sinh viên thực hiện: 

Họ tên:  Tào Quang Hùng 

MSSV:  07520160. 

Lớp:  HTTT02. 

Niên khóa:  2007 – 2011. 

Điện thoại:  0122 949 1021. 

Email:  hungtaoquang@gmail.com 

 

- Sinh viên thực hiện: 

Họ tên:  Nguyễn Lƣơng Yến Vy 

MSSV:  07520424. 

Lớp:  HTTT02. 

Niên khóa:  2007 – 2011. 

Điện thoại:  093 799 1269. 

Email:  vyyennl@gmail.com 

 

 

  

mailto:tuanna@uit.edu.vn
mailto:hungtaoquang@gmail.com
mailto:vyyennl@gmail.com
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PHỤ LỤC B: MÃ GIẢ TẠO ĐỒ THỊ G TỪ MA TRẬN (U x I x T)  

Procedure GenTagGraph(user u) 

Input 

   là tập các sản phẩm của ngƣời dùng u. 

   là tập các thẻ đƣợc sử dụng bởi ngƣời dùng u. 

  
  là tập các thẻ đƣợc sử dụng bởi ngƣời dùng u cho sản phẩm thứ i. (  

    ) 

 ( )  (   ) với V là tập đỉnh của đồ thị hay các thẻ đánh dấu (    ), E là tập 

cạnh hay số lần hai thẻ (đỉnh) cùng xuất hiện một lúc trong cùng một sản phẩm. 

    là cạnh nối đỉnh k và m (     ) 

Process 

    

    

for all      do 

         
  |        

add    and    to   if they not exist in   

if       not exists in   then 

add         to   

else 

              

end if 

end   

end for 

Output 

Tag-graph  ( ) 
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PHỤ LỤC C: MÃ GIẢ TÌM KIẾM CỤM SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP 

“SHORTEST-PATH BETWEENESS” 

Procedure FindingCommunityStructure(Graph  ( )) 

Input 

  là Modularity của cụm tốt nhất tìm đƣợc. 

  là cụm tốt nhất tìm đƣợc. 

Process 

     (                    ) 

     

        ,- 

//tính toán trọng số w và khoảng cách d tại các đỉnh của G 

      ,- 

 .     

 .     

     .     ( ) 

     (       ,-) 

       .    () 

                 

         ( .  )      

 .    .     

 .    .  

     .     ( ) 

     

       .     (   ) 

    .     .         

 .    .    .  
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//Tính toán trọng số tại cạnh (hay betweeness) 

      ,- 

           

     .     ( ) 

      

     (       ,-) 

       .    () 

      

                 |  .    .   

         (   .  ) then 

     .     ( ) 

               

       

           .   

      

          

                 |  .    .   

   .      ∗
 .  

 .  
 

             

     .     ( ) 

       

      

          

 

//Chọn cạnh có betweeness cao nhất 

    |  .       ( .  ) 

   ( ) 

   (       ) 

               ( )      
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            ( ) 

           ( ) 

       

      

          

Output 

Cụm tốt nhất C và Modularity cao nhất Q 
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PHỤ LỤC D: MÃ GIẢ TÍNH ĐỘ TƢƠNG ĐỒNG GIỮA HAI NGƢỜI DÙNG 

DỰA VÀO PHƢƠNG PHÁP KL-DIVERGENCE 

Procedure KL-Similarity(user u, user v) 

Input 

   là tập các cụm của ngƣời dùng u 

   là tập các cụm của ngƣời dùng v 

   (    
 ) với   

  là cụm thứ i của ngƣời dùng u (  
    )  

   (    
 
) với   

 
 là cụm thứ j của ngƣời dùng v (  

 
   ) 

Process 

          
        

        
     

        
 
 |   

 
         

  ( | )    ( | )    (    
 )    

   (    
 )

   (    
 
)
 

          

       

        

        
     

 
 |     

 
      

  ( | )    ( | )    (    
 )    

   (    
 )

 
 

//Với   là một số rất nhỏ. 

       

        

Output 

  ( | ) 
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PHỤ LỤC E: TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TRONG MÔ HÌNH KHUYẾN 

NGHỊ EGOREC 

  

 

𝑤𝑢 𝑣  
∑ (𝑟𝑢 𝑖   �̅�𝑢)(𝑟𝑣 𝑖   �̅�𝑣)𝑖𝜖𝐼

√∑ (𝑟𝑢 𝑖   �̅�𝑢)
 

𝑖𝜖𝐼 √∑ (𝑟𝑣 𝑖   �̅�𝑣)
 

𝑖𝜖𝐼

 

Độ tƣơng đồng dựa vào đánh giá sản phẩm  

U x I x T x R x C 

U x I x R U x I x R x C U x I x T 

𝑤𝑢 𝑣
𝑐  

∑ 𝑤𝑢 𝑣

𝑐𝑗𝑛
𝑗  

𝑛
 

𝑤𝑢 𝑣

𝑐𝑗  
𝑀𝐴𝑋𝑐𝑗  𝑀𝐼𝑁𝑐𝑗  𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢 𝑣

𝑐𝑗

𝑀𝐴𝑋𝑐𝑗  𝑀𝐼𝑁𝑐𝑗
 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢 𝑣
𝑐𝑗  

∑ |𝑥𝑢𝑖
𝑐𝑗  𝑥

𝑣𝑖

𝑐𝑗|
𝑖 𝐼𝑢 𝑣

𝑐𝑗

‖𝐼𝑢 𝑣
𝑐𝑗
‖

 

Độ tƣơng đồng dựa vào ngữ cảnh 

Xây dựng đồ thị các nhãn  

cho từng ngƣời dùng 

𝑄  
 

 𝑚
∑ 𝐴𝑖𝑗  

𝑘𝑖𝑘𝑗

 𝑚
 𝛿(𝑐𝑖 𝑐𝑗)

𝑖 𝑗

 

𝑘𝑖  ∑𝐴𝑖 𝑧
𝑧

 

𝑚  
 

 
∑𝐴𝑖 𝑗
𝑖 𝑗

 

Chọn ra cách phân đồ thị thành 

những cụm sao cho có Modularity 

(Q) lớn nhất. 

 

𝑇𝑁(𝑢 𝑜𝑢
𝑖 )  ∑ 𝑁(𝑡 𝑢 𝑜𝑢

𝑖 )

𝑡 𝑜𝑢
𝑖

 

  (𝑢 𝑜𝑢
𝑖 )  

𝑇𝑁(𝑢 𝑜𝑢
𝑖 )

𝑇𝑇𝑁(𝑢)
 

𝑇𝑇𝑁(𝑢)  ∑ 𝑇𝑁(𝑢 𝑜𝑢
𝑖 )

𝑜𝑢
𝑖  𝑞𝑢

 

Tính mức độ quan trọng của từng 

cụm đối với ngƣời dùng đang xét 

𝑤𝑢𝑣
𝑡  𝐽𝑆𝐷(𝑢|𝑣)  

𝐾𝐿𝐷(𝑢|𝑣)  𝐾𝐿𝐷(𝑢|𝑣)

 
 

Tính độ tƣơng đồng giữa hai ngƣời dùng với 

Jensen-Shannon divergence 

𝑤𝑢𝑣
∗  𝑤𝑢𝑣𝑤𝑢𝑣

𝑐 𝑤𝑢𝑣
𝑡  

Kết hợp các độ tƣơng đồng 

𝑃𝑢 𝑖  �̅�𝑢  
∑ (𝑟𝑣 𝑖  �̅�𝑣)𝑤𝑢 𝑣

∗
𝑣𝜖𝑈

∑ |𝑤𝑢 𝑣
∗ |𝑣𝜖𝑈

 

Dự đoán chỉ số đánh giá 
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PHỤ LỤC F: BIỂU ĐỒ TÓM TẮT KỸ THUẬT PHÂN CỤM “SHORTEST-

PATH BETWEENESS” 

 

 

  
Chọn 1 đỉnh 

bất kì s 

𝐺  (𝑉 𝐸) 

𝐸    

No 𝑑𝑠    

𝑤𝑠    

𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒    

i liền kề s 

𝑑𝑖  𝑑𝑠    

𝑤𝑖  𝑤𝑠    

𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒.𝑝𝑢𝑠 (𝑖) 

Yes 

𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒    

𝑖  𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒. 𝑝𝑜𝑝() 

j liền kề i 

No 

𝑑𝑗    

Yes 

𝑑𝑗  𝑑𝑖    

𝑤𝑗  𝑤𝑖 

𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒.𝑝𝑢𝑠 (𝑗) 

Yes 

𝑑𝑗  𝑑𝑖    

No 

No 

𝑤𝑗  𝑤𝑗  𝑤𝑖 

Yes 

No 

Xác định các  

nút lá i 

Yes 

Tính trọng số cạnh 

nối i với đỉnh liền 

kề của i 𝑒𝑡𝑖  
𝑤𝑖

𝑤𝑡
 

Tất cả các cạnh  

đều có trọng số 

Chọn 𝑒𝑗𝑖 là cạnh xa s 

nhất và 𝑒𝑗𝑖    

 

𝑒𝑗𝑖  (  ∑ 𝑒𝑘𝑗
𝑘 𝐴𝑑𝑗(𝑗) 𝑑𝑘 𝑑𝑗

)
𝑤𝑖

𝑤𝑗
 

No 

𝑒𝑗𝑖     (𝐸) 

𝐺∗  𝐺\𝑒𝑗𝑖 

𝑄𝑠  M du   ity(G∗) 

Yes Tất cả các  

đỉnh đều  

đƣợc duyệt 

No 

𝑒𝑗𝑖     (𝐸) 

𝐺∗  𝐺\𝑒𝑗𝑖 

𝑄𝑠  M du   ity(G∗) 

𝑄𝑚𝑎𝑥  𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐺) 

𝐺𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡  𝐺 

 

𝑄𝑠  𝑄𝑚𝑎𝑥 

𝐺𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡  𝐺∗ 

𝑄𝑚𝑎𝑥  𝑄𝑠 

Yes 

𝐺  𝐺∗ 
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PHỤ LỤC G: BẢNG THỐNG KÊ THỜI GIAN THỰC THI 

 
Kết hợp 

User 

Độ tƣơng 

đồng theo 

Tag (M) 

Độ tƣơng 

đồng theo 

Tag (UM) 

Dự đoán 

MMBCF 

Dự đoán 

RC 

Dự đoán 

RCT (M) 

Dự đoán 

RCT (UM) 

Dự đoán 

RT (M) 

Dự đoán 

RT (UM) 

Tổng thời 

gian (s) 

Tổng thời 

gian (h) 

Group 1 13140.01 2899.624 4944.964 2151.091 2457.712 2312.073 2893.489 2110.576 2765.17 35674.71 9.909641 

Group 2 11535.48 5063.587 3084.142 3953.759 4110.785 3894.41 3908.873 3846.763 5110.555 44508.35 12.36343 

Group 3 11904.66 5571.359 3087.355 3305.597 3721.375 3601.726 4309.726 3100.643 4210.918 42813.36 11.8926 

Group 4 11860.64 4568.252 5084.828 1646.937 1670.226 1602.629 1755.502 1574.145 2118.858 31882.02 8.856117 

Group 5 11527.67 3622.849 7524.119 1642.155 1719.871 1644.486 2236.416 1743.551 2150.669 33811.79 9.392163 

Group 6 8214.629 3764.932 1944.424 3177.229 3274.679 3190.502 3477.178 3353.631 2763.553 33160.76 9.211321 

Group 7 11749.04 6166.822 7417.484 2795.84 2884.81 2826.787 3825.468 2876.438 5241.789 45784.48 12.71791 

Group 8 7801.105 227.4936 1757.484 3364.423 3508.698 3448.02 3960.159 3307.238 3256.486 30631.11 8.508641 

Group 9 8076.852 1094.374 2767.779 7105.372 7636.248 7026.031 9987.69 6969.717 4423.742 55087.8 15.30217 

Group 10 11346.92 2082.198 1713.753 3751.585 3900.032 3795.821 5352.195 3703.918 4452.148 40098.56 11.13849 

Group 11 11421.64 3266.705 5106.356 1888.449 1921.023 1873.695 2693.809 1773.349 5523.145 35468.17 9.85227 

Group 12 11686.01 3257.933 1987.881 3387.411 3441.077 3391.008 4736.295 3332.825 3335.223 38555.67 10.70991 

Group 13 7973.452 1280.801 1879.08 2902.384 2972.129 2984.533 5169.088 2839.495 2822.942 30823.91 8.562196 

Group 14 7657.935 3390.967 1679.937 2326.842 2350.484 2275.162 3971.209 2411.432 2260.579 28324.55 7.86793 

Group 15 7605.323 8130.725 3136.359 3321.619 3370.088 3275.156 4378.939 3310.349 3225.058 39753.62 11.04267 

Group 16 8201.217 2378.088 1112.815 1905.62 2203.912 1736.243 1739.336 1244.663 1225.446 21747.34 6.040928 

Group 17 7969.459 4049.675 1772.703 1758.878 1770.652 1729.427 1283.939 1271.448 1257.468 22863.65 6.351013 

Group 18 8123.027 3339.25 1208.118 2882.307 2981.308 2754.733 2134.41 2150.022 2140.59 27713.77 7.698269 

Group 19 7622.732 3674.082 2263.262 3356.558 3510.519 3434.4 2584.532 2519.466 2502.71 31468.26 8.741184 

Group 20 22273.48 8152.985 3207.341 3084.111 3236.121 3275.777 4240.29 3026.171 4432.167 54928.44 15.2579 

Tổng 725100 (s) 201.42 (h) 
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PHỤ LỤC H: GIAO DIỆN CÁC MÀN HÌNH CHÍNH 

 

   

Màn hình chờ. Màn hình giao diện chính. Màn hình đăng nhập. 

   

   

Màn hình tạo tài khoản. Màn hình hiển thị trạng thái 

cập nhật từ bạn bè. 

Màn hình chi tiết trạng thái cập 

nhật từ bạn bè. 
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Màn hình hiển thị những  

địa điểm xung quanh  

vị trí ngƣời dùng 

Màn hình chia sẻ địa điểm Màn hình xem chi tiết địa điểm 

   

   

Màn hình xem chi tiết địa điểm Màn hình thay đổi các thiết lập Màn hình đánh giá địa điểm 

   

 

  



Nhóm sinh viên thực hiện: Tào Quang Hùng, Nguyễn Lƣơng Yến Vy 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn 93 

PHỤ LỤC I: BÀI BÁO IN TRONG PROCEEDING HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

IIWAS 2011 
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