
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC 

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG 

1. Tổng số tín chỉ: 03...................... Cấu trúc (số tiết LT, số tiết TH-TN): LT: 30; TH: 30  

2. Các giảng viên phụ trách học phần: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Ngô Hữu Phúc GVC TS BM KHMT – Khoa CNTT 

3. Mô tả vị trí học phần: 
- Học phần trước: “Phân tích và đánh giá thuật toán”, “Xử lý tín hiệu số”, “Cấu trúc dữ liệu 
nâng cao”, “Xử lý tín hiệu số”, “Trí tuệ nhân tạo”. 
- Học phần song hành: “Logic mờ và suy diễn xấp xỉ”, “Nén dữ liệu”. 

4. Mục tiêu học phần: Học phần này trang bị một số kiến thức về nhận dạng mẫu và ứng dụng. 
Các phương pháp cơ bản được đề cập tới trong học phần gồm có: phương pháp thống kê, phương 
pháp phân loại tuyến tính, phương pháp phân loại phi tuyến, phương pháp phân loại với cây 
quyết định, phương pháp học cạnh tranh... 

5. Bộ môn phụ trách: Khoa học máy tính 

6. Phương tiện đảm bảo: Máy tính, máy chiếu 

7. Nội dung chi tiết học phần: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Chương 1: Giới thiệu về nhận dạng 

1. Thế nào là nhận dạng? 

2. Một số khái niệm cơ bản. 

3. Các hệ thống nhận dạng mẫu. 

4. Tiền xử lý và chuẩn hóa. 

5. Lựa chọn đặc trưng. 

6. Phương pháp phân lớp. 

7. Đánh giá hệ thống. 

3 1-5 

2 Chương 2: Nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học. 

1. Lý thuyết quyết định Bayes. 

2. Hàm phân biệt và giải quyết vấn đề. 

3. Phân bố chuẩn. 

4. Lỗi biên và đo sự phân biệt. 

3 1-5 

3 Chương 3: Ước lượng hàm mật độ xác suất. 

1. Ước lượng tham số trước. 

6 1-5 



2. Ước lượng tham số sau. 

3. Ước lượng tham số Bayes. 

4. Mô hình hỗn hợp. 

5. Ước lượng Entropy. 

6. Ước lượng không tham số. 

4 Chương 4: Phân loại tuyến tính 

1. Hàm phân biệt tuyến tính. 

2. Lớp khả tách tuyến tính. 

3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất. 

4. Biến đổi đặc trưng tuyến tính. 

3 1-5 

5 Chương 5: Phân loại phi tuyến 

1. Phân loại tuyến tính suy rộng. 

2. Định lý lớp phủ. 

3. Máy hỗ trợ vector. 

4. Ứng dụng minh họa 

3 1-5 

6 Chương 6: Mạng neuron nhân tạo 

1. Mạng perceptron nhiều lớp (MLP). 

2. Huấn luyện mạng MLP. 

3. Một số mở rộng. 

3 1-5 

7 Chương 7: Phương pháp non-metric 

1. Cây quyết định 

2. Ngữ nghĩa. 

3. Luật học và logic. 

3 1-5 

8 Chương 8: Sự phân lớp phụ thuộc ngữ cảnh 

1. Mô hình Markov 

2. Mô hình Markov ẩn. 

3 1-5 

9 Chương 9: Nhận dạng không giám sát 

1. Phép đo trạng thái. 

2. Giải thuật tuần tự. 

3. Giải thuật có phân loại. 

4. Học có cạnh tranh. 

3 1-5 

 Tổng 30  

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại PTN: 30 tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1 Xây dựng chương trình nhận dạng 
mẫu dựa trên thống kê học 

6 Phòng học 1-5 



2 Xây dựng chương trình nhận dạng sử 
dụng phương pháp học tuyến tính 

6 Phòng học 1-5 

3 Xây dựng chương trình nhận dạng sử 
dụng phương pháp học phi tính 

6 Phòng học 1-5 

4 Xây dựng chương trình nhận dạng sử 
dụng mạng neuron đa lớp 

6 Phòng học 1-5 

5 Xây dựng chương trình phân cụm với 
mô hình không giám sát 

6 Phòng học 1-5 

 Tổng 30   

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, học viên đi thực tiễn:..... tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1     

 Tổng    

8. Tài liệu tham khảo: 

TT Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 
trên 
thư 
viện 

Giáo viên  
hoặc Khoa có,  
cho mượn để 

TV phô tô 
hoặc có File 
Điện tử 

Đề 
nghị 
mua 
mới 

Đề 
nghị 
biên 
soạn 
mới 

1 Pattern Recognition, Theodoridis and 
Koutroumbas, Academic Press, 2002 

 X   

2 Pattern Classification, Duda, Hart, and Stork, 
John Wiley & Sons, 2009 

 X   

3 Pattern Recognition. Statistical, Structural, and 
Neural Approaches, Schalkoff, 2008 

 X   

4 
Combining Pattern Classifiers, Ludmila I. 
Kuncheva, A JOHN WILEY & SONS, INC., 
PUBLICATION, 2004 

 X   

5 
J. G. Carbonell and J. Siekmann; Methods 
and Applications of Artificial Intelligence; 
Springer; 2004 

 X   

9. Lịch trình cụ thể cho từng tuần (buổi học): 

Tuần 1 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Giới thiệu về nhận dạng: Phương 
pháp tiếp cận, phương pháp đánh giá 

hệ thống 

Đọc trước 
bài giảng, 
chuẩn bị ý 

 



tưởng liên 

hệ 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 2 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học Đọc trước 
bài giảng. 
Trả lời các 
vấn đề liên 

quan tới 

học phần. 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 3 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Ước lượng hàm mật độ xác suất Đọc trước 
bài giảng. 
Trả lời các 
vấn đề liên 

quan tới 

học phần. 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     



Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 4 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH Hội trường Hướng dẫn xây dựng chương trình 
nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học 

Xem trước 
công cụ trợ 
giúp thực 
hiện theo 
định hướng 

của giáo 

viên 

 

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 5 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Phân loại tuyến tính Đọc trước 
bài giảng. 
Trả lời các 
vấn đề liên 

quan tới 

học phần 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 6 



Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH Hội trường 

Xây dựng chương trình nhận dạng sử 
dụng phương pháp học tuyến tính 

Xem trước 
công cụ trợ 
giúp thực 
hiện theo 
định hướng 

của giáo 

viên 

 

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 7 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Phân loại phi tuyến Đọc trước 
tài liệu 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 8 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH Hội trường 

Xây dựng chương trình nhận dạng sử 
dụng phương pháp học phi tính 

Xem trước 
công cụ trợ 
giúp thực 
hiện theo 
định hướng 

 



của giáo 

viên 

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 9 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Mạng neuron nhân tạo Xem trước 
bài giảng 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 10 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH Hội trường Xây dựng chương trình nhận dạng sử 

dụng mạng neuron đa lớp 

Xem trước 
công cụ trợ 
giúp thực 
hiện theo 
định hướng 

của giáo 

viên 

 

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 11 



Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Phương pháp non-metric Đọc trước 
tài liệu 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 12 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Sự phân lớp phụ thuộc ngữ cảnh Đọc trước 
tài liệu 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 13 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Nhận dạng không giám sát Đọc trước 
tài liệu 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 14 



Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH Hội trường Xây dựng chương trình phân cụm với 
mô hình không giám sát 

Xem lại 
công cụ hỗ 

trợ 

 

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 15 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu 
học viên 

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết Hội trường Hướng dẫn ôn tập học phần   

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

10. Phương pháp đánh giá học phần (Nội dung và trọng số kiểm tra): 

Hình thức Tính chất của nội dung kiểm tra Ngày nộp Trọng số 

Đánh giá thường xuyên 

(chuyên cần) Đi học đầy đủ  5% 

Bài tập Bài thực hành theo kế hoạch  5% 

Thí nghiệm, thực hành    

Báo cáo tiểu luận, 
Xêmina Báo cáo về nội dung đã thực hành 

Tuần kế 
tiếp 

10% 

Bài kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra kiến thức đã học hết chương 3 Giữa kỳ 10% 

Thi kết thúc học phần Kiến thức toàn môn học Cuối kỳ 70% 

Các yêu cầu đặc biệt:................................................................................................................ 
 



Ghi chú: 

- Điểm bộ phận: Thống nhất cả ĐH và SĐH có 2 điểm bộ phận trọng số là 0,1 và 0,2. Điểm bộ 
phần có các hình thức đánh giá trong mục 10 trừ Thi kết thúc học phần. 
- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết hoặc thi vấn đáp (trọng số là 0,7). 
- Nếu điểm thi kết thúc học phần dưới 4 thì điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm đánh 
giá học phần. 
 
 

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

TS Ngô Hữu Phúc 

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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CHỦ NHIỆM KHOA, VIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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