
Khai thác dữ liệu và máy học 

Khoá học này sẽ giúp các bạn khám phá các thuật toán khai thác dữ liệu và máy học trong cả học có 
giám sát và không giám sát. Sinh viên sẽ hiểu cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Python/ R để thực 
hiện phân tích phân cụm, phân loại và hồi quy. Ngoài ra, sinh viên sẽ được tìm hiểu khả năng và 
hoạt động của nhiều thuật toán, bao gồm cây quyết định, K-means, K-nearest neighbors, hồi quy 
tuyến tính, ID3 cho cây quyết định và perceptron. 

Điều kiện tiên quyết và yêu cầu khoá học 

Các sách giáo khoa bắt buộc chính cho khoa học này được liệt kê bên dưới và có thể dễ dàng truy 
cập bằng các liên kết được cung cấp. Ngoài ra, có thể có thêm các tài liệu khác được yêu cầu/ 
khuyến nghị, tài liệu bổ sung hoặc các nguồn và trang web khác cần thiết cho các bài học; chúng sẽ 
được cung cấp cho sinh viên trong khu vực Diễn đàn và Thông tin chung của khoa học và trong 
suốt học kỳ thông qua các khu vực Đơn vị khoá học hàng tuần và Hướng dẫn học tập. 
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Yêu cầu cài đặt phần mềm: Khoa học này sẽ sử dụng hai công cụ phần mềm khác nhau. Đầu tiên 
là môi trường ngôn ngữ lập trình Python/ R và thứ hai là trình mô phỏng mạng nơ-con cơ bản. Các 
công cụ này sẽ có sẵn trong Phòng thí nghiệm Máy tính Ảo hoặc sinh viên có thể cài đặt chúng trên 
máy tính của mình. 

Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên tham gia khoá học này cần thoả các điều kiện sau đây: 

- Đã có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình Python/ R, bao gồm: biến và kiểu dữ liệu; hàm, 
cấu trúc vòng lặp… 

- Biết kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu, giải thuật… 

- Có nền tảng toán học cơ bản về Giải tích, tích phân và vi phân. 

Tiêu chuẩn đầu ra 

Vào cuối khoa học này, sinh viên có thể: 

1. Giải thích sự khác biệt giữa ba phong cách học tập chính trong máy học: Học giám sát, học 
không giám sát và học tăng cường. 

2. Hiểu được quy trình phát triển một dự án máy học. 

3. Triển khai được các ví dụ học có giám sát, học không giám sát và học tăng cường đơn giản 
bằng ngôn ngữ Python/ R. 

4. Hiểu một loạt các thuật toán máy học cùng với điểm mạnh và điểm yếu của chúng. 



5. Hiểu hoạt động cơ bản của các thuật toán máy học, bao gồm: Cây quyết định, mạng nơ-con, K-
means, K-nearest neighbors trong các bài toán phân cụm và hồi quy. 

6. Có thể áp dụng các thuật toán máy học để giải quyết các vấn đề đơn giản. 

Chi tiết chương trình 

Khoá học này sẽ bao gồm các chủ đề sau trong 8 tuần học với mỗi bài mỗi tuần. Bài kiểm tra cuối 
cùng sẽ diễn ra trong tuần/ Bài 9: 

• Tuần 1: Bài 1 - Giới thiệu về Khai thác dữ liệu và máy học 

• Tuần 2: Bài 2 - Công cụ và công nghệ để khai thác dữ liệu và máy học 

• Tuần 3: Bài 3 - Hồi quy tuyến tính 

• Tuần 4: Bài 4 - Phân loại 

• Tuần 5: Bài 5 - Cây quyết định 

• Tuần 6: Bài 6 - Mạng nơ-ron nhân tạo - phần 1 

• Tuần 7: Bài 7 - Mạng nơ-ron nhân tạo - phần 2 

• Tuần 8: Bài 8 - Học không giám sát - phẩm cụm 

• Tuần 9: Bài 9 - Ôn tập và Kiểm tra cuối khoá 


