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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Bệnh tự kỷ là một hội chứng rối loạn phức tạp trong quá trình 

phát triển tự nhiên ở con người. Trẻ em mắc bệnh tự kỷ có nhiều biểu 

hiện khiếm khuyết về quan hệ xã hội, khiếm khuyết về sử dụng ngôn 

ngữ trong giao tiếp, khiếm khuyến về hành vi, thường chơi tưởng 

tượng,…  

Hiện nay, bệnh tự kỷ ở trẻ em đã trở thành mối quan tâm, lo 

ngại của toàn xã hội. Nhiều chuyên gia trên thế giới nhận định tỷ lệ 

trẻ bị tự kỷ ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có khoảng 5% - 7% trẻ em có 

khuyết tật ở độ tuổi 15 trở xuống, trong đó, trẻ tự kỷ và bại não 

chiếm 40%. Bệnh viện Châm cứu trung ương thống kê hằng năm 

khoảng 3.000 lượt trẻ có vấn đề về não và tự kỷ đến điều trị. Theo 

thống kê của bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2012 có đến 2.563 lượt trẻ 

tự kỷ đến khám. Ở Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu điều tra, thống 

kê chính thức về trẻ tự kỷ. Nếu ước lượng theo tỷ lệ của nước Anh thì 

Việt Nam hiện sẽ có khoảng 200.000 người tự kỷ. 

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ mắc bệnh tự kỷ được đưa ra, 

nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Bệnh 

tự kỷ hiện chưa có thuốc chữa, cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể, 

vì biểu hiện bệnh ở mỗi trẻ mỗi khác nhau. Phát hiện sớm là điều có 

ý nghĩa quan trọng cho việc trị liệu trẻ mắc chứng tự kỷ. Nếu trẻ tự 

kỷ được phát hiện, chẩn đoán sớm và được can thiệp một cách bài 

bản, toàn diện, hợp lý và kiên trì trước 40 tháng tuổi thì trẻ có thể tiến 

bộ tốt. Khi phát hiện và can thiệp sớm, trẻ sẽ được khắc phục ngay 

những khiếm khuyết của mình và được trợ giúp để phát triển ngay từ 

đầu các kỹ năng ngôn ngữ, xã hội và nhận thức. 



2 

 

 

Tuy nhiên, số trẻ tự kỷ được phát hiện muộn khá cao. Trong xã 

hội ngày nay, khi mà áp lực cuộc sống càng ngày càng lớn, nhất là ở 

các thành phố, cha mẹ bị cuốn theo dòng xoáy kinh tế thị trường, 

không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc con cái, các biểu hiện 

bất thường của con không được quan tâm theo dõi kịp thời. Đến khi 

cha mẹ phát hiện ra con mắc bệnh tự kỷ thì hầu hết đã muộn, quá mất 

“thời gian vàng” trong điều trị bệnh tự kỷ. Theo số liệu tại bệnh viện 

Nhi trung ương, số trẻ phát hiện muộn là 44%. 

Chẩn đoán bệnh trong y học luôn là một lĩnh vực phức tạp. Bởi 

vì đối tượng của lĩnh vực này là con người. Hơn thế nữa, bệnh tự kỷ 

lại chưa xác định được nguyên nhân đầy đủ, biểu hiện bệnh ở các 

bệnh nhân cũng khác nhau. Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ có nhiều dấu 

hiệu dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như bệnh tâm thần, bệnh trầm 

cảm. Vì vậy, việc chẩn đoán bệnh tự kỷ lại càng khó khăn hơn nữa. 

Với mong muốn góp phần phát triển phương pháp luận phục 

vụ trong việc dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em, giúp các bậc cha mẹ, thầy 

cô giáo, y bác sĩ có thể phát hiện bệnh sớm nhằm nâng cao hiệu quả 

trong điều trị bệnh, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng kỹ 

thuật cây quyết định xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ 

em” làm đề tài tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Tìm hiểu kỹ thuật cây quyết định để vận dụng xây dựng hệ 

thống hỗ trợ trong dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em. 

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tìm hiểu về các dấu hiệu nhận biết bệnh tự kỷ ở trẻ em; 

- Tìm hiểu về các kỹ thuật cây quyết định; 

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Bệnh tự kỷ ở trẻ em. 

- Các phương pháp chẩn đoán bệnh tự kỷ. 

- Các kỹ thuật cây quyết định. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Tập trung tìm hiểu các kỹ thuật cây quyết định. 

- Ứng dụng kỹ thuật vào hệ thống hỗ trợ dự đoán bệnh tự kỷ 

ở trẻ em. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lý thuyết 

- Thu thập, tìm hiểu, phân tích các tài liệu về bệnh tự kỷ. 

- Tìm hiểu các hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em. 

- Tìm hiểu cây quyết định và các thuật toán trên cây quyết 

định. 

- Nghiên cứu các công cụ xây dựng hệ thống. 

4.2. Nghiên cứu thực nghiệm 

- Thu thập dữ liệu thực tế. 

- Trích rút các thuộc tính đặc trưng từ dữ liệu thực tế. 

- Phân tích yêu cầu của chương trình. 

- Thiết kế hệ thống và triển khai xây dựng chương trình. 

- Kiểm thử và đánh giá kết quả. 

5. Bố cục luận văn 

Nội dung của luận văn gồm các nội dung chính sau đây:  

Chương 1. Tổng quan về hội chứng tự kỷ ở trẻ em 

Nội dung chương 1 giới thiệu những kiến thức cơ bản về bệnh 

tự kỷ ở trẻ em, nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng bệnh, dấu hiệu 

nhận biết và tác hại của bệnh tự kỷ. 
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Chương 2. Cây quyết định và thuật toán xây dựng cây quyết 

định 

Nội dung chương 2 giới thiệu tổng quan về cây quyết định, ưu 

nhược điểm của cây quyết định và các thuật toán xây dựng cây quyết 

định: ID3, C4.5, SPRINT,… 

Chương 3. Ứng dụng cây quyết định vào chẩn đoán bệnh tự 

kỷ ở trẻ em 

Nội dung chương 3 trình bày quy trình ứng dụng kỹ thuật cây 

quyết định trong chẩn đoán bệnh tự kỷ, biến đổi các triệu chứng bệnh 

thành các thuộc tính của dữ liệu vào và các kết luận bệnh thành thuộc 

tính của dữ liệu ra của các thuật toán trên cây quyết định. 

Chương 4. Xây dựng hệ thống chẩn đoán bệnh tự kỷ 

Nội dung chương 4 tập trung phân tích yêu cầu của hệ thống, 

xác định các chức năng chính, xây dựng sơ đồ của các hoạt động 

chính của ứng dụng, tiến hành cài đặt ứng dụng. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HỘI CHỨNG TỰ KỶ Ở TRẺ EM 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ BỆNH TỰ KỶ  

1.1.1. Giới thiệu về bệnh tự kỷ 

1.1.2. Khái niệm bệnh tự kỷ 

1.2. NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH TỰ KỶ  

1.2.1. Yếu tố môi trường 

1.2.2. Yếu tố di truyền 

1.2.3. Yếu tố tâm lý thần kinh 

1.2.4. Yếu tố hoá chất  

1.3. TRIỆU CHỨNG ĐẶC TRƯNG CỦA BỆNH TỰ KỶ 

1.3.1. Tự kỷ và trầm cảm 

1.3.2. Triệu chứng lâm sàng  

a. Dấu hiệu cảnh báo dưới 1 tuổi 

b. Dấu hiệu cảnh báo trên 1 tuổi 

- Khiếm khuyết về quan hệ xã hội 

- Khiếm khuyết về khả năng bắt chước 

- Khiếm khuyết về khả năng đáp ứng tình cảm 

- Khiếm khuyết về các động tác cơ thể 

- Khiếm khuyết về sử dụng đồ vật 

- Khiếm khuyết về khả năng thích nghi với sự thay đổi 

- Khiếm khuyết về phản ứng thính giác 

- Khiếm khuyết về phản ứng vị giác, khứu giác, xúc giác 

- Khiếm khuyết về cảm giác sợ hãi và hồi hộp 

- Khiếm khuyết về giao tiếp bằng lời 

- Khiếm khuyết về giao tiếp không lời 

- Khiếm khuyết về mức độ hoạt động 

- Khiếm khuyết về đáp ứng trí tuệ 
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1.4. KẾT CHƯƠNG 

Chương 1 đã trình bày các nội dung chính như sau: 

- Giới thiệu tổng quan về bệnh tự kỷ. 

- Các triệu chứng của bệnh tự kỷ. 

Chương tiếp theo sẽ trình bày tổng quan về cây quyết định và 

các thuật toán xây dựng cây quyết định. 
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CHƯƠNG 2 

CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ THUẬT TOÁN XÂY DỰNG 

CÂY QUYẾT ĐỊNH 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY QUYẾT ĐỊNH 

2.1.1. Định nghĩa 

2.1.3. Ứng dụng cây quyết định trong chẩn đoán  

a. Xác định lớp của các mẫu mới 

Trên cơ sở đã biết giá trị của các thuộc tính của các mẫu X1, 

X2, …, Xn ta xác định thuộc tính quyết định (hay phân lớp) Y của 

đối tượng đó. Kỹ thuật này dùng để chẩn đoán.  

b. Rút luật từ cây 

Từ cây quyết định, có thể sẽ được chuyển về dạng các luật để 

thuận tiện cho việc cài đặt và sử dụng, thường thì cây được chuyển 

về luật theo các quy tắc cơ bản sau: các luật được biểu diễn dưới 

dạng IF- THEN. 

2.1.4. Ưu và nhược điểm của cây quyết định 

 a. Ưu điểm 

- Khả năng sinh ra các quy tắc hiểu được 

- Khả năng thực thi trong những lĩnh vực hướng quy tắc 

- Dễ dàng tính toán trong khi phân lớp 

- Khả năng xử lý với cả thuộc tính liên tục và rời rạc 

- Thể hiện rõ ràng những thuộc tính tốt nhất 

- Có khả năng thực hiện tốt trên tập dữ liệu lớn trong thời gian 

ngắn 

b. Nhược điểm 

- Dễ xảy ra lỗi khi có nhiều lớp 

- Chi phí học cao 

2.2. THUẬT TOÁN ID3 XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 
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2.2.1. Tiêu chí chọn thuộc tính 

Thuật toán dùng độ đo độ lợi thông tin IG để xác định điểm 

chia. 

Xét bảng quyết định DT = (U, C  {d} ), số giá trị (nhãn lớp) 

có thể của d là k. Ta có: 

 
2

1

( ) log
k

i i

i

Entropy U p p


   (2.1) 

Trong đó pi là tỉ lệ các đối tượng trong DT mang nhãn lớp i. 

IG xác định theo công thức sau:  

 | |
( , ) ( ) ( ) 

| |
c

v
v

v V

U
IG U c Entropy U Entropy U

U

   (2.2)

 

Trong đó Vc là tập các giá trị của thuộc tính c, Uv là tập các đối 

tượng trong DT có giá trị thuộc tính c bằng v. 

Thuộc tính được chọn là thuộc tính cho lượng thông tin thu 

thêm lớn nhất.   

2.2.2. Thuật toán ID3 

Giả mã của thuật toán ID3 như sau: 

Dữ liệu vào: Bảng quyết định DT = (U, C  {d})  

Dữ liệu ra: Mô hình cây quyết định 

Function Create_tree(U,C,{d}) 

Begin 

If tất cả các mẫu thuộc cùng nhãn lớp di then 

 return một nút lá được gán nhãn di 

else if C = null then 

  return nút lá có nhãn dj là phổ biến nhất trong DT 

else 

 begin 
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  bestAttribute:= getBestAttribute(U,C) ; 

  // Chọn thuộc tính tốt nhất để chia 

  C := C- {bestAttribute}; 

  //xóa bestAttribute khỏi tập thuộc tính 

  với mỗi v in bestAttribute 

  begin 

   Uv := [U] v ; 

   //Uv là phân hoạch của U 

   ChildNode:=Create_tree(UV,C,{d}) ; 

   //Tạo 1 nút con 

  end 

 end 

End 

Giả mã của hàm getBestAttribute như sau: 

Dữ liệu vào: Bảng quyết định DT = (U, C{d}) 

Dữ liệu ra: Thuộc tính điều kiện tốt nhất 

Function getBestAttribute(U,C) ; 

Begin 

 maxIG := 0; 

 Với mỗi c in C 

 begin 

  tg : = IG(U,c) ; 

  // Tính lượng thông tin thu thêm IG(U,c) 

  If (tg > max IG) then 

  begin 

   maxIG := tg; 

   kq := c; 

  end 
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 end 

 return kq; 

 //Hàm trả về thuộc tính có IG là lớn nhất 

End 

2.2.3. Đánh giá thuật toán ID3 

Ưu điểm của thuật toán ID3: 

- Sử dụng thuật tìm kiếm leo đồi (hill - climbing). 

- Đầu ra chỉ là một giả thuyết đơn. 

- Sử dụng dữ liệu huấn luyện ở từng bước. 

- Sử dụng các thuộc tính tĩnh. 

- Kiểm soát được dữ liệu rác, dữ liệu tạp bên ngoài. 

Hạn chế của thuật toán ID3:  

- Không xử lý các thuộc tính có kiểu giá trị liên tục. 

- Không thích ứng được với những tập dữ liệu tạp. 

- Cây quyết định khi sinh ra lớn, rườm rà, chưa được tối ưu. 

- Không có khả năng xử lý các dữ liệu thiếu giá trị thuộc 

tính. 

2.3. THUẬT TOÁN C4.5 XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH  

2.3.1. Tiêu chí chọn thuộc tính 

Thuật toán xét tất cả các phép thử có thể để phân chia tập dữ 

liệu đã cho và chọn ra một phép thử có giá trị GainRatio tốt nhất. 

 ( , )
( , )

( , )

Gain X T
GainRatio X T

SplitInfo X T
    (2.3)  
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Với: 

 
2

( )

| | | |
( , ) log

| | | |

i i

i Value X

T T
SplitInfo X T

T T

      (2.4)  

Trong đó: 

- Value (X) là tập các giá trị của thuộc tính X. 

- Ti là tập con của tập T ứng với thuộc tính X có giá trị là vi. 

Thuộc tính được lựa chọn để phân lớp là thuộc tính có giá trị 

Gain Ratio lớn nhất. 

2.3.2. Thuật toán C4.5 

Dữ liệu vào: Tập dữ liệu huấn luyện T  

Dữ liệu ra: Mô hình cây quyết định 

Function xay_dung_cay (T) 

Begin 

 <Tính toán tần xuất các giá trị trong các lớp của T>; 

 If <Kiểm tra các mẫu, nếu thuộc cùng một lớp hoặc có 

rất ít mẫu khác lớp> Then <Trả về 1 nút lá> 

 Else <Tạo một nút quyết định N>; 

For <Với mỗi thuộc tính A> Do <Tính giá trị Gain (A) >; 

 <Tại nút N, thực hiện việc kiểm tra để chọn ra thuộc 

tính có giá trị Gain tốt nhất (lớn nhất). 

 Gọi N. test là thuộc tính có Gain lớn nhất>; 

 If <Nếu N. test là thuộc tính liên tục> Then <Tìm 

ngưỡng cho phép tách của N. test>; 

 For <Với mỗi tập con T’ được tách ra từ tập T> Do 

 Begin 

  If <Kiểm tra, nếu T' rỗng>} Then 

   <Gán nút con này của nút N là nút lá>; 
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  Else 

   <Gán nút con này là nút được trả về bằng 

cách gọi đệ qui lại đối với hàm xay_dung_cay (T'), với tập T'>; 

 end 

 <Tính toán các lỗi của nút N>; 

 <Trả về nút N>; 

End 

2.3.3. Đánh giá thuật toán C4.5 

- Mạnh mẽ khi gặp những dữ liệu tạp, có khả năng loại bỏ dữ 

liệu không cần thiết khi đưa vào cây. 

- Thích hợp được với các dữ liệu liên tục, dữ liệu bị thiếu, bị 

nhiễu. 

- Làm việc với các thuộc tính đa trị. 

2.4. THUẬT TOÁN SPRINT 

2.4.1. Tiêu chí chọn thuộc tính 

SPRINT sử dụng độ đo Gini-Index để lựa chọn thuộc tính 

phân loại. Chỉ số Gini của nút t: 

 2( ) 1 ( | )
j

GINI t p j t     (2.5)  

Trong đó: p (j|t) là tần suất của lớp j trong nút t. 

Khi phân chia nút p thành k nhánh, chất lượng của phép chia 

được xác định thông qua: 

 
1

( )
k

i
chia

i

n
GINI GINI i

n

    (2.6)  

Trong đó: ni là số mẫu trong nút i, n là số mẫu trong nút p. 

Thuộc tính được lựa chọn để phân lớp là thuộc tính có GINIchia 

nhỏ nhất. 
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2.4.2. Thuật toán SPRINT 

Function Partition (Data S) 

Begin 

 if (tất cả các mẫu thuộc cùng một lớp) then 

  return; 

 for mỗi thuộc tính A do 

  Tính toán giá trị phân chia trên thuộc tính A; 

  Sử dụng giá trị chia tốt nhất chia S thành S1 và S2 

  Partition (S1) ; 

  Partition (S2) ; 

End 

2.4.3. Đánh giá thuật toán SPRINT 

Thuật toán SPRINT nhằm giải quyết những tập dữ liệu quá lớn 

so với các thuật toán khác và có khả năng tạo ra một mô hình phân 

lớp hiệu quả. Hơn nữa, SPRINT còn được thiết kế để dễ dàng song 

song hóa. 

Bên cạnh những mặt mạnh, SPRINT cũng có những mặt yếu. 

Việc song song hóa thuật toán này cũng đòi hỏi chi phí giao tiếp toàn 

cục cao do cần đồng bộ hóa các thông tin về các chỉ số Gini-index. 

2.5. PHƯƠNG PHÁP CẮT TỈA CÂY  

2.5.1. Phương pháp tỉa cây trước 

2.5.2. Phương pháp tỉa cây sau 

2.6. KẾT CHƯƠNG 

Chương 3 đã trình bày các nội dung chính sau: 

- Cây quyết định và ưu nhược điểm của cây quyết định. 

- Các thuật toán xây dựng cây quyết định và đánh giá mỗi 

thuật toán.  
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CHƯƠNG 3 

ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀO CHẨN ĐOÁN BỆNH 

TỰ KỶ Ở TRẺ EM 

3.1. QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ KỶ 

3.1.1. Phân loại bệnh tự kỷ 

a. Phân loại theo mức độ 

P1: Trẻ không bị tự kỷ. 

P2: Trẻ bị tự kỷ ở mức độ nhẹ. 

P3: Trẻ bị tự kỷ ở mức độ trung bình. 

P4: Trẻ mắc bệnh tự kỷ. 

b. Phân loại theo ngôn ngữ 

c. Phân loại theo chỉ số thông minh 

3.1.2. Quy trình chẩn đoán bệnh 

Bước 1: Giai đoạn khám lâm sàng 

Bước 2: Giai đoạn khám cận lâm sàng 

3.2. QUY TRÌNH ỨNG DỤNG VÀO CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ 

KỶ 

3.2.1. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Các triệu chứng lâm sàng được trích từ cẩm nang DSM-5. 

- Các tài liệu y học chuyên nghành, các bài báo chuyên môn. 

- Ý kiến của một số bác sĩ hoặc các nhà tâm lý đang làm công 

việc điều trị bệnh nhân cũng như trong công tác nghiên cứu về y 

khoa. 

3.2.2. Xây dựng cây quyết định 

a. Dữ liệu vào 

Thuộc tính A (Quan hệ xã hội) gồm các giá trị: 
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A1: Không biểu hiện khó khăn hoặt bất thường trong quan hệ 

với mọi người. 

A2: Một chút bất thường trong quan hệ với mọi người. 

A3: Bất thường ở mức độ trung bình trong quan hệ với mọi 

người. 

A4: Bất thường ở mức độ nghiêm trọng trong quan hệ với mọi 

người. 

Thuộc tính B (Khả năng bắt chước) gồm các giá trị: 

B1: Bắt chước giống như trẻ bình thường khác. 

B2: Bất thường ở mức độ nhẹ về kỹ năng bắt chước. 

B3: Bất thường mức độ trung bình về kỹ năng bắt chước. 

B4: Bất thường ở mức độ nghiêm trọng về kỹ năng bắt chước. 

Thuộc tính C (Đáp ứng tình cảm) gồm các giá trị: 

C1: Đáp ứng tình cảm phù hợp với tuổi và phù hợp với hoàn 

cảnh. 

C2: Bất thường ở mức độ nhẹ về đáp ứng tình cảm. 

C3: Bất thường ở mức độ trung bình về đáp ứng tình cảm. 

C4: Bất thường ở mức độ nặng trong đáp ứng tình cảm. 

Thuộc tính D (Các động tác cơ thể) gồm các giá trị: 

D1: Các động tác của cơ thể phù hợp với tuổi. 

D2: Bất thường ở mức độ nhẹ các động tác cơ thể. 

D3: Bất thường (ở mức độ trung bình) các động tác cơ thể. 

D4: Bất thường ở mức độ nghiêm trọng các động tác cơ thể. 

Thuộc tính E (Sử dụng đồ vật) gồm các giá trị: 

E1: Sử dụng đồ vật phù hợp, thích thú với đồ chơi và các đồ 

vật khác. 

E2: Thiếu thích hợp nhỏ trong việc sử dụng đồ vật, thiếu thích 

thú với đồ chơi và các đồ vật khác. 
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E3: Thiếu thích hợp trung bình trong việc sử dụng đồ chơi và 

các đồ vật khác, bất thường trong yêu thích đồ chơi và các đồ vật 

khác. 

E4: Thiếu thích hợp một cách nghiêm trọng trong việc sử dụng 

đồ chơi và các đồ vật khác, bất thường nghiêm trọng trong việc thích 

thú đồ vật. 

Thuộc tính F (Thích nghi với sự thay đổi) gồm các giá trị: 

F1: Đáp ứng lại sự thay đổi phù hợp với tuổi. 

F2: Bất thường nhỏ trong việc thích nghi với sự thay đổi. 

F3: Bất thường (mức độ trung bình) trong sự thích nghi với 

những thay đổi. 

F4: Bất thường trầm trọng trong việc thích nghi với sự thay 

đổi. 

Thuộc tính G (Phản ứng thị giác) gồm các giá trị: 

G1: Phản ứng thị giác bình thường và phù hợp với tuổi. 

G2: Bất thường nhỏ về thị giác, thi thoảng phải nhắc nhở trẻ 

chú ý đến mục tiêu. 

G3: Bất thường mức trung bình về thị giác nhìn. 

G4: Bất thường nghiêm trọng về thị giác nhìn. 

Thuộc tính H (Phản ứng thính giác) gồm các giá trị: 

H1: phản ứng thính giác phù hợp với tuổi. 

H2: Bất thường nhỏ về hoạt động của thính giác. 

H3: Bất thường ở mức độ trung bình về khả năng nghe. 

H4: Bất thường nghiêm trọng về hoạt động của thính giác. 

Thuộc tính I (Phản ứng qua vị, khứu, xúc giác và khả năng sử 

dụng các giác quan này) gồm các giá trị: 

I1: Hoạt động bình thường của các hành vi: ngửi, nếm, sờ mó, 

đụng chạm. 
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I2: Bất thường nhẹ trong hoạt động của các hành vi: ngửi, nếm, 

sờ mó, đụng chạm. 

I3: Bất thường ở mức độ trung bình trong hoạt động của các 

hành vi: ngửi, nếm, sờ mó, đụng chạm. 

I4: Bất thường nghiêm trọng trong hoạt động của các hành vi: 

ngửi, nếm, sờ mó, đụng chạm. 

Thuộc tính J (Sợ hãi hoặc hồi hộp) gồm các giá trị: 

J1: Sợ hãi và hồi hộp một cách bình thường. 

J2: Bất thường nhẹ về sợ hãi và hồi hộp. 

J3: Bất thường ở mức độ trung bình về sợ hãi và hồi hộp. 

J4: Bất thường nghiêm trọng về sợ hãi và hồi hộp. 

Thuộc tính K (Giao tiếp bằng lời) gồm các giá trị: 

K1: Giao tiếp bằng lời phù hợp với tuổi và tình huống. 

K2: Bất thường nhẹ về giao tiếp bằng lời, trẻ chậm nói. 

K3: Bất thường mức độ trung bình về giao tiếp bằng lời. 

K4: Bất thường nghiêm trọng về giao tiếp bằng lời. 

Thuộc tính L (Giao tiếp không lời) gồm các giá trị: 

L1: Giao tiếp không lời binh thường, phù hợp với tuổi và tình 

huống. 

L2: Bất thường nhẹ về giao tiếp không lời. 

L3: Bất thường mức độ trung bình. 

L4: Bất thường nghiêm trọng về giao tiếp không lời. 

Thuộc tính M (Mức độ hoạt động) gồm các giá trị: 

M1: Mức độ hoạt động bình thường, phù hợp với tuổi và tình 

huống. 

M2: Bất thường nhẹ về mức độ hoạt động. 

M3: Bất thường trung bình về mức độ hoạt động. 

M4: Bất thường nghiêm trọng về mức độ hoạt động. 
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Thuộc tính N (Đáp ứng trí tuệ) gồm các giá trị: 

N1: Đáp ứng trí tuệ bình thường, phù hợp với tuổi. 

N2: Bất thường nhẹ về trí tuệ. 

N3: Bất thường trung bình về trí tuệ. 

N4: Bất thường nghiêm trọng về trí tuệ 

b. Dữ liệu ra 

Đầu ra của thuật toán là xây dựng cây quyết định để phân lớp 

theo các mức độ tự kỷ: P1, P2, P3, P4. 

3.2.3. Xây dựng các luật 

Mỗi luật là một đường đi từ nút gốc đến nút lá. Luật có dạng 

như sau: 

IF R1 and R2 and … and Rn THEN Kết quả = G 

3.2.4. Ứng dụng luật trong chẩn đoán bệnh 

Dựa vào các luật được phát hiện từ mô hình cây quyết định, 

khi người dùng cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh nhân, hệ 

thống sẽ suy diễn và cho ra kết quả về nguy cơ mắc bệnh ứng với các 

thông tin đã được cung cấp. 

3.3. KẾT CHƯƠNG 

Chương 3 đã trình bày các nội dung chính sau: 

- Quy trình chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em. 

- Quy trình ứng dụng cây quyết định trong chẩn đoán bệnh 

tự kỷ. 
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CHƯƠNG 4 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ KỶ 

4.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

4.1.1. Xác định yêu cầu 

Các tác nhân tham gia hệ thống 

- Quản trị viên 

- Người sử dụng 

a. Yêu cầu chức năng 

* Đối với quản trị viên: 

- Đăng nhập 

- Đăng xuất 

- Quản lý thông tin cá nhân người dùng 

 Xem danh sách người dùng 

 Cập nhật danh sách người dùng 

- Quản lý danh sách trẻ 

 Xem thông tin trẻ 

 Cập nhật thông tin trẻ 

- Quản lý hồ sơ bệnh án của trẻ 

 Xem các hoạt động thường ngày của trẻ 

 Cập nhật các thông tin liên quan đến việc chẩn đoán 

bệnh tự kỷ ở trẻ 

 Xem báo cáo tình hình tiến triển bệnh của trẻ 

 Chẩn đoán bệnh 

- Quản lý dữ liệu tập huấn 

 Cập nhật dữ liệu mẫu 

 Import dữ liệu mẫu từ file excel 
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- Quản lý luật 

 Sinh luật tự động từ cây quyết định 

 Cập nhật luật mới từ chuyên gia 

* Đối với người sử dụng 

- Đăng nhập 

- Đăng xuất 

- Cập nhật thông tin cá nhân 

- Cập nhật thông tin của một hoặc một số trẻ có liên quan 

- Cập nhật hoạt động hàng ngày của trẻ 

- Cập nhật thông tin liên quan đến việc chẩn đoán bệnh của 

trẻ 

- Chẩn đoán bệnh 

- Xem báo cáo tình hình tiến triển bệnh của trẻ 

b. Yêu cầu phi chức năng 

- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng. 

- Quản lý dữ liệu hợp lý. 

- Đầy đủ các chức năng theo yêu cầu. 

4.1.2. Biểu đồ ca sử dụng 

4.1.3. Biểu đồ hoạt động  

4.1.4. Biểu đồ tuần tự 

4.1.5. Biểu đồ triển khai hệ thống 

4.2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

4.2.1. Phân tích cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu cần có các bảng quan hệ như sau: 
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Bảng 4.6. Các bảng dữ liệu quan hệ 

STT Tên bảng Mô tả 

1 TYPE_ACCOUNT  Lưu loại tài khoản. 

2 ACCOUNT Lưu thông tin tài khoản. 

3 CHILDINFO Lưu thông tin trẻ. 

4 DAILY Lưu cập nhật hằng ngày của trẻ. 

5 EXPRESSION Bảng chi tiết các triệu chứng. 

6 SYMPTOM Lưu thông tin triệu chứng. 

7 LAW Lưu các luật chẩn đoán. 

8 SYM_DATA Lưu dữ liệu mẫu. 

 

4.2.2. Xây dựng các bảng dữ liệu 

4.2.3. Quan hệ giữa các bảng 

4.3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

Các bước tiến hành cài đặt chương trình: 

- Cài đặt server tomcat cho host. 

- Deloy trang web để tạo ra fiel .war. 

- Upload file .war lên host để thực hiện cài đặt trang web trên 

server tomcat. 

Website có thể chạy được trên các trình duyệt hiện nay như 

internet explorer, fire fox, chrome,… 

4.4. NHẬN XÉT 

Chương trình đã cài đặt thành công hai thuật toán ID3 và C4.5. 

Độ phức tạp của hai thuật toán là tương đương nhau. Tuy nhiên, cây 

quyết định được xây dựng từ thuật toán C4.5 có kích thước nhỏ gọn 

hơn cây quyết định xây dựng bởi ID3. Cụ thể, với tập dữ liệu mẫu 
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gồm trên 500 bản ghi, thuật toán ID3 sinh ra 68 luật, thuật toán C4.5 

sinh ra 44 luật. 

Về cơ bản, chương trình đã đạt được mục tiêu đề ra là xây 

dựng thành công công cụ hỗ trợ chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em, là 

giải pháp có khả năng ứng dụng cao trong thực tế. Tuy vậy, bộ dữ 

liệu mẫu chủ yếu được tác giả sưu tầm vào tổng hợp qua Internet. Để 

tăng độ chính xác của hệ thống chẩn đoán, cần bổ sung nhiều hơn 

nữa các bộ dữ liệu mẫu được lấy từ các bác sĩ, chuyên gia tâm lý 

trong lĩnh vực nghiên cứu về tự kỷ ở trẻ em. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. KẾT LUẬN 

Chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em là một công việc đã, đang và 

luôn thu hút các nhà nghiên cứu bởi đến nay chưa có một phương 

pháp chẩn đoán tự kỷ nào là tốt nhất. Nghiên cứu bài toán này đòi hỏi 

người nghiên cứu phải biết tổng hợp các kết quả nghiên cứu về khai 

phá tri thức. 

Qua hai năm học tập, tìm tòi, nghiên cứu, đặc biệt là trong 

khoảng thời gian làm luận văn, tác giả đã hoàn thiện luận văn với 

các mục tiêu đặt ra ban đầu. Cụ thể luận văn đã đạt được những 

kết quả sau: 

- Trình bày các kiến thức cơ bản về hội chứng tự kỷ ở trẻ em; 

xây dựng được quy trình chẩn đoán. 

- Giới thiệu phương pháp tổng quát xây dựng cây quyết định, 

và trình bày cụ thể thuật toán xây dựng cây quyết định bởi thuật toán 

ID3, C4.5, Sprint. 

- Cài đặt thành công hai thuật toán xây dựng cây quyết định 

ID3, C4.5.  

- Cài đặt thành công thuật toán sinh luật từ cây quyết định. 

- Xây dựng trang Web hỗ trợ lưu trữ thông tin trẻ, lưu trữ dữ 

liệu tập huấn, các luật ứng dụng trong chẩn đoán trẻ tự kỷ. 

- Khi một ca bệnh được chẩn đoán thành công sẽ được thêm 

vào nguồn dữ liệu tập huấn, làm tăng tính chính xác trong quá trình 

chẩn đoán tiếp theo. 

Luận văn đã giải quyết tốt các nội dung, yêu cầu nghiên cứu 

đặt ra, song vẫn còn tồn tại một số thiếu sót, một số vấn đề mà tác giả 

còn phải tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu, đó là: 
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- Nguồn dữ liệu mẫu chủ yếu được thu thập trên mạng 

internet, cần bổ sung thêm nguồn dữ liệu mẫu từ các chuyên gia uy 

tín trong lĩnh vực bệnh tự kỷ ở trẻ em. 

- Mới chỉ cài đặt được hai thuật toán ID3, C4.5 trên tập dữ 

liệu đầy đủ và rời rạc, chưa cài đặt được các thuật toán trên dữ liệu 

liên tục, không đầy đủ. 

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Luận văn tuy đã thực hiện được mục tiêu ban đầu đặt ra và xây 

dựng thành công hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh tự kỷ, tuy nhiên vẫn 

còn nhiều hạn chế.  

 Về lý thuyết:  

- Nghiên cứu các phương pháp xây dựng cây quyết định trên 

hệ thống thông tin không đầy đủ, dữ liệu liên tục và không chắc chắn.  

Về thực nghiệm:  

- Cần bổ sung thêm dữ liệu tập huấn để mô hình cây quyết 

định có độ tin cậy cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn. 

- Cần tiếp tục phát triển hoàn thiện theo hướng trở thành 

Website tích hợp với Website quản lý ở trường tiểu học, mầm non 

nhằm hỗ trợ cho các trường phát hiện sớm các trẻ có biểu hiện tiền tự 

kỷ. 

- Hỗ trợ việc liên kết với các bác sĩ, nhà tâm lý học về bệnh 

tự kỷ để tăng thêm tính chuẩn xác trong quá trình chẩn đoán bệnh. 

- Tìm hiểu nhu cầu thực tế để từ đó cải tiến chương trình, cài 

đặt lại bài toán theo các thuật toán đã nghiên cứu để làm việc tốt hơn 

với các cơ sở dữ liệu lớn. 


