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Tóm tắt: 
 

Bài báo đề xuất hướng tiếp cận cải tiến các kỹ thuật phân nhóm để từ đó có thể vận dụng xây 
dựng hệ thống hỗ trợ trong dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em. Trên cơ sở kiến thức cơ bản về rối loạn 
phổ tự kỷ ở trẻ em, nhóm tác giả sử dụng thuật toán di truyền để tối ưu kết quả của cây quyết 
định C4.5 và từ đó đưa ra qui trình chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ. Ngoài ra, bài báo đã biến đổi 
các triệu chứng bệnh thành các thuộc tính của dữ liệu vào và biến đổi các kết luận bệnh thành 
thuộc tính của dữ liệu ra, sau đó tiến hành cài đặt ứng dụng. Nghiên cứu này cũng góp phần phát 
triển phương pháp luận phục vụ trong việc chẩn đoán phổ 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. 
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Abstract: 
 

This research is aimed at improving the techniques used to manipulate the group to build support 
systems in predicting autism in children. From basic knowledge of autism in children, the author 
uses a genetic algorithm to optimize the results of C4.5 decision tree and launches autism 
diagnosis process. In addition, the author changes the symptoms of the disease into attributes of 
the input data and the conclusion of disease into attributes of the output data and then proceed to 
install the application. This research also contributes to developing methodologies to serve in 
predicting autism in children, thereby helps parents, teachers and doctors detect the disease early 
in order to improve efficiency in the treatment. 
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