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Tóm tắt

Hiện nay, các tuyến bệnh viện đều trong tình trạng quá tải, điều kiện kinh tế của người
dân ngày một nâng cao do vậy nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo. Hiện tại, chất
lượng khám bệnh của các tuyến bệnh viện là không đồng đều, chi phí khám bệnh cũng khá
cao so với thu nhập của người dân Việt Nam. Y học Cổ truyền Việt Nam với bề dày hàng
nghìn năm lịch sử phát triển đã cùng với Tây y đóng góp rất lớn vào việc khám và chữa
bệnh cho người dân, Y học Cổ truyền cũng được biết đến là ít tác dụng phụ, trong khi vấn
đề lạm dụng và kháng thuốc kháng sinh đang gây nhức nhối như hiện nay. Bài báo này áp
dụng mô hình hệ chuyên gia, sử dụng kỹ thuật suy diễn tiến và thuật toán matching để xây
dựng hệ tư vấn sức khoẻ y học cổ truyền. Bên cạnh đó, bài báo đã đề xuất hai thuật toán
là thuật toán chẩn đoán bệnh và thuật toán tìm bài thuốc chữa bệnh. Từ đó phát triển phần
mềm ứng dụng cho hệ tư vấn sức khỏe y học cổ truyền đã đề xuất, ứng dụng được cài đặt
trên các nền tảng Web và iOS, ứng dụng tư vấn sức khỏe trực tuyến 24/7.

The growing demand of hospital’s services and qualities as well as the status quo of
the average annual income of Vienamese raises the challenge of providing adequate medical
facilities to people. Vietnamese Traditional Medicine contributed greatly to the examination
and treatment for people and is less side-effects regarding issues of abuse and antibiotic
resistance. This paper proposed a health care consultant system in traditional medicine using
the forward reasoning technique and matching algorithm. Two algorithms namely the disease
diagnostic and treatment algorithms have been developed. A software for health care consultant
in traditional medicine on Web and iOS platforms have been proposed.

Từ khóa

Hệ chuyên gia, tư vấn sức khỏe, y học cổ truyền, thuật toán matching, suy diễn tiến.

1. Giới thiệu

Hiện nay, các tuyến bệnh viện đều trong tình trạng quá tải, điều kiện kinh tế của
người dân ngày một nâng cao do vậy nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo. Hiện
tại, chất lượng khám bệnh của các tuyến bệnh viện là không đồng đều, chi phí khám
bệnh cũng khá cao so với thu nhập của người dân Việt Nam. Nền Y học Cổ truyền Việt
Nam với bề dày hàng nghìn năm lịch sử phát triển đã cùng với Tây y đóng góp rất lớn
vào việc khám và chữa bệnh cho người dân, Y học Cổ truyền (YHCT) cũng được biết
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đến là ít tác dụng phụ, trong khi vấn đề lạm dụng và kháng thuốc kháng sinh đang gây
nhức nhối như hiện nay.

YHCT ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trên toàn thế giới, nhiều nghiên cứu
khoa học về YHCT được công bố. Nghiên cứu “Một hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán
và điều trị bệnh trong lĩnh vực YHCT Trung Hoa” của nhóm tác giả đến từ Bồ Đào
Nha [5] đã đề xuất mô hình hệ chuyên gia cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh trực
tuyến, trong đó tri thức hệ thống được lưu trữ trên Google Spreadsheet. Nhưng hạn chế
của [5] là mới đề xuất mô hình và các thành phần của hệ chuyên gia, đang triển khai
ở giai đoạn thu thập tri thức từ chuyên gia, mà chưa mô tả thuật toán cho hệ chuyên
gia [5].

Một nghiên cứu khác là “Hệ thống chẩn đoán hướng Ontology trong lĩnh vực YHCT
Trung Hoa dựa trên việc sàng lọc mối liên hệ” [8], trong đó dữ liệu lâm sàng cho việc
trích chọn đặc trưng được thu thập từ Viện nghiên cứu Quốc gia YHCT Trung Quốc
[8]. Người sử dụng sẽ nhận thông tin chẩn đoán bệnh từ các triệu chứng đầu vào thông
qua giao diện Web [8]. Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu này là không đưa ra thông
tin điều trị bệnh mà chỉ đưa ra thông tin chẩn đoán bệnh hay hội chứng bệnh gặp phải.

Bài báo “Khai phá dữ liệu: Một công cụ hiện đại để tra cứu Y học cổ truyền Trung
Hoa” trong [9] đã trình bày vấn đề tăng trưởng nhanh chóng của kho tài liệu về YHCT
(từ các tài liệu và các nghiên cứu). Nghiên cứu đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về
việc khai phá dữ liệu YHCT, từ đó ứng dụng cho việc chẩn đoán lâm sàng, dự đoán và
chuẩn hóa các hội chứng bệnh, cũng như đưa ra những thông tin hữu ích về các loại
thảo mộc và các công thức bài thuốc trị bệnh [9]. Tuy nhiên nghiên cứu mới đưa ra
mô hình khái niệm mà chưa xây dựng hệ thống thực để áp dụng vào thực tiễn.

Có rất nhiều các nghiên cứu, ứng dụng về lĩnh vực tư vấn, chăm sóc sức khỏe đã và
đang được thực hiện tại Việt Nam giúp ích rất nhiều cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe
của người dân. Trong đó nổi bật là ứng dụng eDoctor [10] và Cổng thông tin Sức khỏe
Alo Bác Sĩ [11]. Tuy nhiên, hạn chế của các ứng dụng này là không đưa ra thông tin
tư vấn sức khỏe tức thì, mà cho phép người dùng đặt câu hỏi cho các bác sĩ và chờ
thông tin trả lời, bên cạnh đó chất lượng tư vấn của ứng dụng phụ thuộc vào trình độ
chuyên môn của từng bác sĩ.

Trong bài báo này đề xuất mô hình hệ chuyên gia sử dụng kỹ thuật suy diễn tiến
và thuật toán matching để xây dựng hệ tư vấn sức khoẻ YHCT (gọi tắt là BKHealth).
Nhóm tác giả đã xây dựng hai thuật toán là thuật toán chẩn đoán bệnh và thuật toán
tìm bài thuốc chữa bệnh. Thuật toán thứ nhất chẩn đoán bệnh sẽ nhận thông tin đầu
vào là tập triệu chứng và thông tin cá nhân của bệnh nhân để đưa ra kết quả chẩn đoán
bệnh cùng mức độ tin cậy kèm theo. Thuật toán thứ hai tìm bài thuốc chữa bệnh sẽ
nhận thông tin đầu vào là bệnh chẩn đoán, thông tin triệu chứng của bệnh nhân để đưa
ra danh sách bài thuốc nam tư vấn chữa bệnh phù hợp nhất. Từ đó, chúng tôi đã xây
dựng phần mềm ứng dụng cho hệ tư vấn sức khỏe YHCT đã đề xuất. Ứng dụng được
cài đặt trên các nền tảng Web và iOS, ứng dụng sẽ tư vấn sức khỏe trực tuyến 24/7.
Chi tiết về so sánh BKHealth với các nghiên cứu liên quan xem trong bảng 1.
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Bảng 1. So sánh BKHealth với các nghiên cứu, ứng dụng khác

Hệ thống Hỗ trợ
Web

Hỗ trợ
Mobile

Giao diện Chuẩn đoán
bệnh

Tìm bài
thuốc điều trị

BKHealth Có Có Đẹp Có Có

[5] Không Có Khó dùng Có Có

[8] Có Không Khó dùng Có Không

[9] Chưa có Chưa có Chưa có Có Có

eDoctor Có Có Đẹp
Dạng đặt câu hỏi, không tư
vấn tức thì.

Alo Bác Sĩ Có Không Nhiều quảng cáo
Dạng đặt câu hỏi, không tư
vấn tức thì.

Phần tiếp theo của bài báo được tổ chức như sau: Trong phần 2 chúng tôi tổng quan
lại cơ sở lý thuyết về hệ chuyên gia, kỹ thuật suy diễn tiến và thuật toán matching.
Phần 3 trình bày về việc xây dựng hệ tư vấn sức khỏe YHCT. Phần 4 trình bày một số
kết quả thực nghiệm và đánh giá hệ thống. Cuối cùng là kết luận và các hướng phát
triển trong thời gian tới.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Hệ chuyên gia

2.1.1. Giới thiệu về hệ chuyên gia: Hệ chuyên gia là một chương trình máy tính thông
minh sử dụng tri thức và các thủ tục suy luận để giải những bài toán tương đối khó
khăn đòi hỏi những chuyên gia mới giải được [1]. Hệ chuyên gia sử dụng tri thức của
những chuyên gia để giải quyết các vấn đề khác nhau thuộc mọi lĩnh vực. Tri thức trong
hệ chuyên gia phản ánh sự tinh thông được tích tụ từ sách vở, tạp chí, từ các chuyên
gia hay các nhà bác học.

Mỗi hệ chuyên gia chỉ đặc trưng cho một lĩnh vực vấn đề nào đó, như Y học, tài
chính, khoa học hay công nghệ, ..., mà không phải cho bất cứ một lĩnh vực vấn đề nào.
Tri thức chuyên gia để giải quyết một vấn đề đặc trưng được gọi là lĩnh vực tri thức
[1].

Cụ thể, hệ chuyên gia về lĩnh vực YHCT sẽ bao gồm các thông tin tri thức như tri
thức về bệnh, tri thức về triệu chứng, tri thức về bài thuốc nam chữa bệnh, tri thức về
bệnh nhân, tri thức về bác sĩ và tri thức về chuyên gia lĩnh vực YHCT.

2.1.2. Biểu diễn tri thức trong hệ chuyên gia: Tri thức của một hệ chuyên gia có thể
được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau. Thông thường người ta sử dụng các cách
sau đây: biểu diễn tri thức bởi các luật sản xuất, biểu diễn tri thức nhờ mệnh đề logic,
biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa, biểu diễn tri thức nhờ ngôn ngữ nhân tạo. Trong
phạm vi bài báo này, tác giả đề cập đến mô hình hệ chuyên gia biểu diễn tri thức bởi
các luật.
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2.1.3. Biểu diễn tri thức bởi các luật: Các luật thường được viết dưới dạng IF THEN.
Có hai dạng [3]:

IF (điều kiện) THEN (hành động)

hoặc

IF (điều kiện) THEN (kết luận) DO (hành động)

Ví dụ:

Rule: Bệnh viêm họng

IF (sốt) AND (đau họng) AND (khó nuốt)

THEN (bị bệnh viêm họng)

2.2. Kỹ thuật suy diễn tiến

Suy diễn tiến là lập luận từ các sự kiện, sự việc để rút ra các kết luận [1], [2]. Trong
phương pháp này, người sử dụng cung cấp các sự kiện cho hệ chuyên gia để hệ thống
(máy suy diễn) tìm cách rút ra các kết luận có thể.

Cụ thể, với hệ tư vấn sức khỏe YHCT, từ những triệu chứng của bệnh nhân khai báo
chúng ta sẽ tìm ra các bệnh mà bệnh nhân có thể được chẩn đoán mắc phải. Hoặc từ
bệnh chẩn đoán của bệnh nhân chúng ta cũng sẽ tìm được các bài thuốc có tác dụng
chữa bệnh chẩn đoán đó.

2.3. Thuật toán matching

Tính khả dĩ của phần tử khi matching 2 tập hợp [4]: Một phần tử x thuộc X1

gọi là khả dĩ với tập X2 nếu x thuộc X2. Gọi fmatch(x,X1, X2) là hàm khả dĩ của một
phần tử x thuộc X1 đối với tập X2, ta có:

fmatch(x,X1, X2) =

{
1 nếu x ∈ X1 ∧ x ∈ X2

0 nếu ngược lại.

Hàm tính điểm matching 2 tập hợp [4]: Gọi X = X1 ∪X2, N là tổng số phần tử
của X , ta có công thức tính điểm số matching của X1 so với X2 như sau:

fscore(X1, X2) =
1

N

N∑
i=1

fmatch(x,X1, X2).

Đề xuất hàm tính điểm matching 2 tập hợp với trọng số các số phần tử: Gọi WX2

là trọng số matching của các phần tử thuộc X2:

WX2 = {wi, j = 1, . . . , n};
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Như vậy khi matching X1 với X2, gọi X = X1∪X2, ta có trọng số matching của phần
tử xi thuộc X như sau:

wi =

{
w(xi) nếu xi ∈ X2

DEFAULT_W nếu xi /∈ X2

trong đó DEFAULT_W là giá trị mặc định được thiết lập trước bởi hệ thống. Gọi N1

là số phần tử của X1, ta có công thức đề xuất tính điểm matching 2 tập hợp với trọng
số matching của các phần tử:

fwscore(X1, X2) =

∑N1

i=1 fmatch(xi, X1, X2) ∗ wi∑N
i=1wi

.

3. Xây dựng hệ tư vấn sức khỏe y học cổ truyền

3.1. Bài toán hệ tư vấn sức khỏe y học cổ truyền

Bài báo xây dựng hệ tư vấn sức khỏe YHCT với các tiêu chí sau:

Tư vấn chẩn đoán bệnh từ những triệu chứng đầu vào của bệnh nhân, từ đó tìm bài
thuốc nam chữa bệnh phù hợp.

Chuyên gia lĩnh YHCT có thể truy cập vào hệ thống để cập nhật thông tin tri thức
về bệnh, triệu chứng, bài thuốc...

Bác sĩ và bệnh nhân có thể dùng hệ thống để khám bệnh, tra cứu các thông tin về
bệnh, triệu chứng và bài thuốc.

Hệ thống tự động thu nhận các thông tin khám bệnh của các bác sĩ để làm thông tin
tham khảo cho các bác sĩ khác khi khám bệnh.

3.2. Mô hình hệ chuyên gia áp dụng cho bài toán

Mô hình hệ chuyên gia áp dụng cho bài toán được mô tả trong Hình 1.

3.3. Xây dựng cơ sở luật

3.3.1. Luật triệu chứng và bệnh: Một bệnh được chẩn đoán nhờ các triệu chứng của
nó, gọi {x1, x2, ..., xn} là các triệu chứng của bệnh y, ta có công thức luật triệu chứng
và bệnh như sau:

r : IF (x1 ∧ x2 ∧ . . . ∧ xn) THEN y

Xr = (x1 ∧ x2 ∧ . . . ∧ xn) là danh sách triệu chứng, gọi là tập sự kiện hay vế trái của
luật r. Còn yr = y là bệnh, gọi là kết quả hay vế phải của luật r.

Với mỗi triệu chứng x của bệnh y, x hoặc là triệu chứng chính hoặc là triệu chứng
phụ, gọi tx là loại triệu chứng, ta có tx = 1 nếu x là triệu chứng chính và tx = 0 nếu
x là triệu chứng phụ.
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Hình 1. Mô hình hệ chuyên gia áp dụng cho bài toán.

3.3.2. Luật bài thuốc nam chữa bệnh: Gọi y là bệnh có thể được điều trị bởi bài thuốc
nam d, ta có công thức luật bài thuốc nam chữa bệnh như sau:

r : IF y THEN d

trong đó yr = y là sự kiện hay vế trái của luật r, dr = d là bài thuốc nam, gọi là kết
quả hay vế phải của luật r.

Khi đã biết bệnh chẩn đoán thì bác sĩ sẽ chọn ra bài thuốc điều trị, sau đó tinh chỉnh
các thành phần cho phù hợp nhất với triệu chứng của bệnh nhân, bài thuốc sau khi tinh
chỉnh này được gọi là bài thuốc tinh chỉnh. Bài thuốc do chuyên gia nhập vào cơ sở
tri thức (CSTT) gọi là bài thuốc chuyên gia. Bài thuốc tinh chỉnh sẽ có thêm thông tin
về triệu chứng bệnh nhân dùng bài thuốc đó, còn bài thuốc chuyên gia thì không chứa
thông tin về triệu chứng.

Gọi Xd(r) là thông tin triệu chứng của bài thuốc d ở vế phải của luật r, ta có
thông tin về Xd(r) như sau: Xd(r) = ∅ nếu d là bài thuốc chuyên gia. Hoặc Xd(r) =
{x1, x2, . . . , xn}, n > 0, nếu d là bài thuốc tinh chỉnh.
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3.4. Thuật toán chẩn đoán bệnh

Thuật toán nhận thông tin về triệu chứng, profile bệnh nhân, sử dụng các tri thức có
sẵn trong hệ thống, kết hợp với quá trình suy diễn (sử dụng kỹ thuật suy diễn tiến và
thuật toán matching), hỏi đáp với bệnh nhân để đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh cùng
mức độ tin cậy đi kèm.

3.4.1. Ý tưởng thuật toán:

a. Bước 1: Thu thập thông tin từ bệnh nhân và khởi tạo các giá trị.

Trong bước này, thuật toán thu thập danh sách triệu chứng (X0), thông tin bệnh tiền
sử (H), bệnh di truyền (G) và các thông tin profile khác từ bệnh nhân (P ). Bên cạnh
đó, từ CSTT hệ thống ta có được tập luật về bệnh (Rules).

b. Bước 2: Suy diễn để có tập bệnh lựa chọn YSelect từ tập triệu chứng X0.

Từ tập triệu chứng X0 thu được từ bệnh nhân, chúng ta duyệt tập luật Rules về bệnh
và lựa chọn các luật với quy tắc suy diễn là nếu tập triệu chứng Xr của luật r không
tồn tại triệu chứng chính thuộc X0 thì ta loại bỏ luật đó.

c. Bước 3: Tính điểm cho tập luật lựa chọn và chọn luật liên quan nhiều nhất.

Dựa vào công thức tính điểm matching 2 tập hợp với trọng số các phần tử ta tính
điểm cho các luật được chọn dựa trên 2 tập X0 và Xr. Các luật được chọn tiếp theo
phải thỏa mãn có điểm số đạt giá trị ngưỡng do hệ thống thiết lập.

d. Bước 4: Suy diễn, hỏi đáp với bệnh nhân để có thêm thông tin triệu chứng từ đó
chọn ra luật chứa bệnh chính xác nhất.

Chúng ta suy diễn, hỏi đáp với bệnh nhân để có thêm thông tin triệu chứng từ bệnh
nhân. Các triệu chứng được hỏi dạng “Bạn có bị triệu chứng x hay không?”, trong đó
x là triệu chứng chính của các bệnh nghi vấn.

Từ danh sách triệu chứng đã thu thập được kết hợp với những triệu chứng mới được
thêm vào từ quá trình hỏi đáp, chúng ta tiếp tục quá trình đánh giá lại điểm số của các
luật và chọn các luật có điểm số đạt giá trị ngưỡng do hệ thống thiết lập.

e. Bước 5: Đánh giá tiếp danh sách luật đã chọn dựa trên bệnh tiền sử, bệnh di
truyền và số lượng triệu chứng.

Nếu vế trái của luật r (tức yr) mà xuất hiện trong danh sách bệnh tiền sử thì luật r
sẽ được cộng thêm số điểm là δhistory do hệ thống thiết lập, nếu xuất hiện trong danh
sách bệnh di truyền thì luật r sẽ được cộng thêm số điểm là δgenetic do hệ thống thiết
lập. Cuối cùng, số điểm của luật r sẽ được cộng thêm một giá trị là tích của số lượng
triệu chứng của Xr (Xr là vế phải của luật r) với hệ số δsymp do hệ thống thiết lập.

f. Bước 6: Đưa ra kết luận bệnh chẩn đoán.

Trả về danh sách bệnh chẩn đoán cùng mức độ tin cậy đi kèm (chính là điểm số của
luật tương ứng). Nếu không có bệnh chẩn đoán được chọn thì thông báo cho bệnh nhân
là không đủ thông tin để chẩn đoán bệnh.
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Hình 2. Mô hình mô tả chẩn đoán bệnh theo thuật toán

Hình 2 mô tả các bước của thuật toán chẩn đoán bệnh trong trường hợp bệnh nhân
nhận tư vấn chẩn đoán bệnh từ những triệu chứng bệnh mà họ gặp phải:

3.4.2. Chi tiết thuật toán:

MatchDiseases

Input: Tập triệu chứng X0, tập bệnh tiền sử H , tập bệnh di truyền G, thông tin
profile bệnh nhân P .

Output: Đưa ra bệnh chẩn đoán cùng mức độ tin cậy.

Begin
1: B1. // tập luật về bệnh từ CSTT
2: Rules = {r1, r2, . . . , rn}; // tập luật về bệnh
3: B2. // suy diễn để có tập bệnh lựa chọn YSelect từ tập triệu chứng X0

4: Foreach (luật r ∈ Rules)
5: If(6 ∃x : x ∈ Xr ∧ x ∈ X0 ∧ tx = 1) then // tx = 1 tức là triệu chứng chính
6: Rules = Rules \{r}; // bỏ luật không có triệu chứng chính
7: End If
8: End For
9: B3. // tính điểm cho tập luật lựa chọn và chọn luật liên quan nhiều nhất

10: Foreach (luật r ∈ Rules)

11: fwscore(X0, Xr) =

∑N1

i=1 fmatch(xi, X0, Xr) ∗ wi∑N
i=1wi
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12: trong đó wi =

{
w(xi) nếu xi ∈ Xr

DEFAULT_W nếu xi /∈ Xr

// trọng số

13: End For
14: ScoreSelect = R ∗max[fscore(X0, Xr)]; // điểm số sàng lọc
15: Foreach (luật r ∈ Rules)
16: If(fscore(Xy, Xr) < ScoreSelect) then
17: Rules = Rules \{r}; // bỏ luật không đủ điểm
18: End If
19: End For
20: B4. // suy diễn, hỏi đáp với bệnh nhân để có thêm thông tin triệu chứng
21: Foreach (luật r ∈ Rules)
22: Xquestion_r = {x | x /∈ X0 ∧ x ∈ Xr ∧ tx = 1}; // hỏi triệu chứng chính
23: X ′

0 = X0 ∪ {x | x ∈ Xquestion_r ∧ Resultquestion(x) = TRUE};
24: End For
25: Foreach (luật r ∈ Rules)

26: fwscore(X
′
0, Xr) =

∑N1

i=1 fmatch(xi, X
′
0, Xr) ∗ wi∑N

i=1wi

27: trong đó wi =

{
w(xi) nếu xi ∈ Xr

DEFAULT_W nếu xi /∈ Xr

// trọng số

28: Scorer = fscore(X
′
0, Xr); // mức độ tin cậy, giá trị từ 0.0 đến 1.0

29: If(Scorey < Scoreminimum) then
30: Rule = Rules \{r}; // bỏ luật không đủ điểm
31: End If
32: End For
33: B5. // đánh giá dựa trên bệnh tiền sử, bệnh di truyền, số lượng triệu chứng
34: Foreach (luật r ∈ Rules)
35: If(y ∈ H) then // xuất hiện trong danh sách bệnh tiền sử
36: Scorer+ = δhistory; // δhistory do hệ thống thiết lập
37: End If
38: If(y ∈ G) then // xuất hiện trong danh sách bệnh tiền sử
39: Scorer+ = δgenetic; // δgenetic do hệ thống thiết lập
40: End If
41: Scorer+ = count(Xr) ∗ δsymp; // δsymp do hệ thống thiết lập
42: If(Scorer > 1.0) then
43: Scorer = 1.0;
44: End If
45: End For
46: B6. // đưa ra kết luận bệnh chẩn đoán (luật được chọn)
47: Foreach (luật r ∈ Rules)
48: YSelect = YSelect ∪ yr;
49: Score(yr) = Scorer; // mức độ tin cậy của bệnh chẩn đoán yr
50: End For

49



Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 9 (12-2016)

51: return YSelect;
End Begin

3.4.3. Giải thích các tham số của thuật toán chẩn đoán bệnh:

DEFAULT_W: Trọng số mặc định của triệu chứng.

Scoreminimum: Giá trị tối thiểu để chọn bệnh chẩn đoán.

δhistory: Hệ số khả dĩ bệnh tiền sử, trong quá trình tính mức độ tin cậy cậy của bệnh
chẩn đoán, nếu bệnh nào đó thuộc tập bệnh tiền sử, thì mức độ tin cậy của bệnh đó sẽ
được tăng lên δhistory.

δgenetic: Hệ số khả dĩ bệnh di truyền, trong quá trình tính mức độ tin cậy cậy của bệnh
chẩn đoán, nếu bệnh nào đó thuộc tập bệnh di truyền, thì mức độ tin cậy của bệnh đó
sẽ được tăng lên δgenetic.

δsymp: Hệ số khả dĩ triệu chứng bệnh, trong quá trình tính mức độ tin cậy cậy của
bệnh chẩn đoán ở bước cuối cùng, ta cộng mức độ tin cậy thêm một giá trị bằng (số
lượng triệu chứng)∗δsymp.

3.5. Thuật toán tìm bài thuốc chữa bệnh

Khi có kết quả chẩn đoán bệnh, và những triệu chứng đã thu thập từ bệnh nhân, sử
dụng tri thức có sẵn trong hệ thống, kết hợp cả quá trình suy diễn (sử dụng kỹ thuật
suy diễn tiến và thuật toán Matching), hỏi đáp để đưa ra bài thuốc nam chữa bệnh phù
hợp nhất cùng mức độ phù hợp đi kèm. Nếu trường hợp là bác sĩ sử dụng hệ thống,
thì sau khi có danh sách bài thuốc tư vấn chữa bệnh trả về từ hệ thống, bác sĩ sẽ chọn
một bài thuốc và gia giảm liều lượng các thành phần sao cho phù hợp nhất với những
thông tin triệu chứng cụ thể của bệnh nhân.

Thông tin bài thuốc chữa bệnh sẽ được chuyên gia cập nhật vào CSTT (gọi là bài
thuốc chuyên gia), bên cạnh đó trong quá trình bác sĩ sử dụng hệ thống để khám bệnh
thì thông tin bài thuốc tinh chỉnh bao gồm bài thuốc chữa bệnh cùng với thông tin triệu
chứng của bệnh nhân sẽ được tự động thu nhận vào CSTT. Như vậy, kết quả của quá
trình tìm bài thuốc chữa bệnh sẽ đưa ra cả các bài thuốc chuyên gia và bài thuốc tinh
chỉnh để người dùng tham khảo.

3.5.1. Ý tưởng thuật toán:

a. Bước 1: Nhận đầu vào từ quá trình chẩn đoán bệnh.

Tiếp nhận các thông tin đầu vào từ thuật toán chẩn đoán bệnh gồm: tập danh sách
triệu chứng X ′

0 từ bệnh nhân, bệnh chẩn đoán y0, danh sách về bệnh tiền sử H và thông
tin profile P của bệnh nhân. Bên cạnh đó, từ CSTT chúng ta cũng có được tập luật
Rules về bài thuốc nam chữa bệnh, Rules = Rules1∪ Rules2, trong đó Rules1 là tập
luật liên quan đến bài thuốc chuyên gia, Rules2 là tập luật liên quan đến bài thuốc tinh
chỉnh (bài thuốc tham khảo).
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b. Bước 2: Thu thập thêm thông tin thuốc dị ứng và bệnh đang bị từ bệnh nhân.

Có một số bài thuốc nam có thể bệnh nhân đã sử dụng trước đây có phản ứng hay bị
dị ứng, và chúng ta nên loại trừ những bài thuốc này. Bên cạnh đó, có thể bệnh nhân
cũng đang bị một số bệnh mãn tính hay bệnh khác nào đó, đây cũng là yếu tố quan
trọng để lựa chọn bài thuốc phù hợp.

c. Bước 3: Tìm danh sách bài thuốc chuyên gia.

Bước 3.1: Dựa vào kết quả bệnh chẩn đoán là y0, ta dùng kỹ thuật suy diễn tiến để
lựa chọn các luật trong Rules1 có vế trái thỏa mãn, tức yr = y0.

Bước 3.2: Lựa chọn các luật có bài thuốc dr ở vế phải không vi phạm chống chỉ
định, và không thuộc danh sách bài thuốc phản ứng hay dị ứng với bệnh nhân.

Bước 3.3: Tính điểm số của các luật dựa vào trọng số của bài thuốc dr ở vế phải.
Trong đó trọng số bài thuốc được tính theo số lần được chọn để tinh chỉnh (hay số lần
được sử dụng làm bài thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân).

Bước 3.4: Sắp xếp các luật theo thứ tự giảm dần của điểm số, và lựa chọn số lượng
bài thuốc trả về theo cấu hình hệ thống.

d. Bước 4: Tìm danh sách bài thuốc tinh chỉnh (tham khảo).

Bước 4.1: Tương tự bước 3.1, chỉ thay Rules1 bằng Rules2.

Bước 4.2: Tương tự bước 3.2, chỉ thay Rules1 bằng Rules2.

Bước 4.3: Tính điểm số của các luật (mức độ phù hợp của bài thuốc) dựa trên thông
tin triệu chứng của bệnh nhân sử dụng thuật toán Matching.

Bước 4.4: Tương tự bước 3.4, chỉ thay Rules1 bằng Rules2.

e. Bước 5:

Trả về danh sách bài thuốc nam chữa bệnh cùng mức độ phù hợp đi kèm, danh sách
bài thuốc trả về gồm danh sách bài thuốc chuyên gia và danh sách bài thuốc tinh chỉnh
tham khảo. Mức độ phù hợp của bài thuốc chuyên gia là trọng số được sử dụng, còn
mức độ phù hợp của bài thuốc tinh chỉnh dựa trên thông tin triệu chứng.

Hình 3 dưới đây mô tả các bước của thuật toán tìm bài thuốc chữa bệnh trong trường
hợp bác sĩ sử dụng hệ thống để tìm bài thuốc chữa bệnh tư vấn cho bệnh nhân:
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Hình 3. Mô hình mô tả thuật toán tìm bài thuốc chữa bệnh

3.5.2. Chi tiết thuật toán:

MatchDrugs

Input: Bệnh chẩn đoán y0, thông tin triệu chứng X ′
0 của bệnh nhân, tập bệnh tiền

sử H , tập bệnh di truyền G, thông tin profile bệnh nhân P .

Output: Đưa ra bài thuốc nam chữa bệnh cùng mức độ phù hợp.

Begin
1: B1. // tập luật về bài thuốc chữa bệnh
2: Rules = Rules1∪ Rules2; // tập luật về bài thuốc chữa bệnh
3: Rules1 = {r1, r2, . . . , rn}; // tập luật về bài thuốc chuyên gia
4: Rules2 = {r1, r2, . . . , rm}; // tập luật về bài thuốc tinh chỉnh
5: B2. // thu thập thêm thông tin thuốc dị ứng và bệnh đang bị từ bệnh nhân
6: B = {y1, y2, . . . , yn}; // bệnh khác mà người bệnh đang bị
7: Z = H ∪B; // bệnh đang bị và bệnh tiền sử
8: D0 = {d1, d2, . . . , dn}; // danh sách bài thuốc phản ứng hay dị ứng
9: B3. // tìm danh sách bài thuốc chuyên gia

10: 3.1. // dùng kỹ thuật suy diễn tiến chọn các luật trong Rules1 thỏa yr = y0
11: Foreach (luật r ∈ Rules1)
12: If(yr 6= y0) then // không có tác dụng chữa bệnh
13: Rules1 = Rules1\{r}; // loại bỏ luật không đáp ứng
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14: End If
15: End For
16: 3.2. // lọc bỏ bài thuốc chống chỉ định và dị ứng với bệnh nhân
17: Foreach (luật r ∈ Rules1)
18: If(∃y ∈ Ydr : y ∈ Z) ‖ (dr ∈ D0) then // Ydr là tập bệnh chống chỉ định của

dr
19: Rules1 = Rules1\{r}; // loại bỏ luật không đáp ứng
20: End If
21: End For
22: 3.3. // tính điểm số của các luật
23: Foreach (luật r ∈ Rules1)
24: Scorer = [Số lần được sử dụng dr để chữa bệnh]; // trọng số sử dụng
25: End For
26: 3.4. // sắp xếp và lựa chọn số lượng bài thuốc trả về theo cấu hình hệ thống
27: [Sắp xếp Rules1 theo thứ tự giảm dần số của điểm số];
28: DSelect1 = {Select TOP NExpected dr From Rules1}; // NExpected là số bài thuốc

mong muốn nhận được
29: B4. // tìm danh sách bài thuốc tinh chỉnh tham khảo
30: 4.1. // dùng kỹ thuật suy diễn tiến để chọn các luật trong Rules2 thỏa yr = y0
31: Foreach (luật r ∈ Rules2)
32: If(yr 6= y0) then // không có tác dụng chữa bệnh
33: Rules2 = Rules2\{r}; // loại bỏ luật không đáp ứng
34: End If
35: End For
36: 4.2. // lọc bỏ bài thuốc chống chỉ định và dị ứng với bệnh nhân
37: Foreach (luật r ∈ Rules2)
38: If(∃y ∈ Ydr : y ∈ Z) ‖ (dr ∈ D0) then // Ydr là tập bệnh chống chỉ định
39: Rules2 = Rules2\{r}; // loại bỏ luật không đáp ứng
40: End If
41: End For
42: 4.3. // tính điểm số của các luật
43: Foreach (luật r ∈ Rules2)
44: fscore(Xd(r), X

′
0) =

1

N

∑N
i=1 fmatch(xi, Xd(r), X

′
0)

45: Scorer = fscore(Xd(r), X
′
0); // mức độ phù hợp của bài thuốc

46: End For
47: 4.4. // sắp xếp và chọn số lượng bài thuốc trả về theo cấu hình hệ thống
48: [Sắp xếp Rules2 theo thứ tự giảm dần số của điểm số];
49: DSelect2 = {Select TOP NExpected dr From Rules2};
50: B5. // kết luận danh sách bài thuốc được chọn cùng mức độ phù hợp
51: DSelect = DSelect1∪ DSelect2; // tất cả bài thuốc được chọn
52: Return DSelect;

End Begin
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4. Thực nghiệm và kết quả

4.1. Hình ảnh ứng dụng đã xây dựng

Hình 4. Hình ảnh phiên bản ứng dụng iOS

Hình 5. Hình ảnh phiên bản ứng dụng Web
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4.2. Dữ liệu chạy thực nghiệm

Dữ liệu thực nghiệm gồm các bệnh về hô hấp và bài thuốc chữa bệnh hô hấp, dữ
liệu được soạn thảo nhờ sự tư vấn của chuyên gia Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung
Ương. Cụ thể dữ liệu thực nghiệm như sau:

Bảng 2. Dữ liệu thực nghiệm về bệnh

STT Tên bệnh Triệu chứng

1 Cảm cúm
Triệu chứng chính: Sốt, sổ mũi, đau họng, đau đầu
Triệu chứng phụ: hắt hơi, ho, nhức mỏi cơ, mệt mỏi, ớn lạnh

2 Viêm họng
Triệu chứng chính: đau họng, sốt
Triệu chứng phụ: mệt mỏi, ớn lạnh, nuốt khó

3 Viêm phế quản
Triệu chứng chính: ho, có đờm, khó thở, thở khò khè
Triệu chứng phụ: mệt mỏi, sốt, ớn lạnh, tức ngực

4 Viêm phổi
Triệu chứng chính: thở nhanh, ho, có đờm, đau ngực
Triệu chứng phụ: đờm có máu, mệt mỏi, sốt, ớn lạnh

Bảng 3. Dữ liệu thực nghiệm về bài thuốc

STT Tên bài thuốc Chữa bệnh
1 Cây hồng bì chữa viêm họng Viêm họng

2 Củ cải chữa bệnh hô hấp Viêm phế quản
3 Củ gừng chữa hô hấp Viêm phổi, viêm phế quản
4 Húng chanh chữa cảm cúm Cảm cúm, viêm họng

5 Tỏi ngâm mật ong Cảm cúm, viêm phổi

4.3. Tiêu chí đánh giá hệ thống

Tính chính xác: Hệ thống đưa ra được kết quả chẩn đoán bệnh với độ chính xác cao
so với chẩn đoán của chuyên gia lĩnh vực, đưa ra những bài thuốc tư vấn chữa bệnh
phù hợp nhất với thông tin của bệnh nhân.

Tính dễ sử dụng: Giao diện ứng dụng phải đẹp, bố trí khoa học, dễ dàng sử dụng
với nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Tính ứng dụng thực tiễn: Có khả năng ứng dụng vào thực tiễn giúp ích cho cộng
đồng.

4.4. Kết quả thực nghiệm

Gọi W = {w1, w2, w3} là bộ 3 giá trị trọng số của các triệu chứng phụ, triệu chứng
chính và giá trị trọng số mặc định. Sau đây là phần chạy thực nghiệm với 5 bộ giá trị
của W với đầu vào là các triệu chứng của bệnh nhân.

Chạy thực nghiệm thuật toán chẩn đoán bệnh:
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Bảng 4. Bảng mô tả thử nghiệm hệ thống với W = {0.3, 0.7, 0.5}

STT Triệu chứng
của bệnh nhân

Kết quả từ thuật toán
chẩn đoán bệnh

Ý kiến chuyên
gia

Độ tin cậy
(định tính)

1 Sốt, sổ mũi, ho,
đau họng

Cảm cúm (65%)
Viêm họng (47%) Cảm cúm 65%

2 Ho, thở khò khè,
khó thở, ho có đờm

Viêm phế quản (78%)
Viêm phổi (36%)

Viêm phế quản 78%

3 Sốt, đau họng
Viêm họng (66%)
Cảm cúm (42%) Viêm họng 66%

4 Ho, thở nhanh, sốt,
ho có đờm

Viêm phổi (68%)
Viêm phế quản (46%)

Viêm phổi 68%

Độ tin cậy trung bình = 69.25%

Bảng 5. Bảng mô tả thử nghiệm hệ thống với W = {0.2, 0.8, 0.5}

STT Triệu chứng
của bệnh nhân

Kết quả từ thuật toán
chẩn đoán bệnh

Ý kiến chuyên
gia

Độ tin cậy
(định tính)

1 Sốt, sổ mũi, ho,
đau họng

Cảm cúm (71%)
Viêm họng (56%) Cảm cúm 71%

2 Ho, thở khò khè,
khó thở, ho có đờm

Viêm phế quản (88%)
Viêm phổi (40%)

Viêm phế quản 40%

3 Sốt, đau họng
Viêm họng (78%)
Cảm cúm (47%) Viêm họng 78%

4 Ho, thở nhanh, sốt,
ho có đờm

Viêm phổi (73%)
Viêm phế quản (48%)

Viêm phổi 73%

Độ tin cậy trung bình = 65.5%

Bảng 6. Bảng mô tả thử nghiệm hệ thống với W = {0.25, 0.75, 0.5}

STT Triệu chứng
của bệnh nhân

Kết quả từ thuật toán
chẩn đoán bệnh

Ý kiến chuyên
gia

Độ tin cậy
(định tính)

1 Sốt, sổ mũi, ho,
đau họng

Cảm cúm (68%)
Viêm họng (51%) Cảm cúm 68%

2 Ho, thở khò khè,
khó thở, ho có đờm

Viêm phế quản (83%)
Viêm phổi (38%)

Viêm phế quản 83%

3 Sốt, đau họng
Viêm họng (72%)
Cảm cúm (44%) Viêm họng 72%

4 Ho, thở nhanh, sốt,
ho có đờm

Viêm phổi (70%)
Viêm phế quản (47%)

Viêm phổi 70%

Độ tin cậy trung bình = 73.25%
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Bảng 7. Bảng mô tả thử nghiệm hệ thống với W = {0.35, 0.65, 0.5}

STT Triệu chứng
của bệnh nhân

Kết quả từ thuật toán
chẩn đoán bệnh

Ý kiến chuyên
gia

Độ tin cậy
(định tính)

1 Sốt, sổ mũi, ho,
đau họng

Cảm cúm (62%)
Viêm họng (44%) Cảm cúm 62%

2 Ho, thở khò khè,
khó thở, ho có đờm Viêm phế quản (73%) Viêm phế quản 73%

3 Sốt, đau họng
Viêm họng (66%)
Cảm cúm (42%) Viêm họng 66%

4 Ho, thở nhanh, sốt,
ho có đờm

Viêm phổi (65%)
Viêm phế quản (45%)

Viêm phổi 65%

Độ tin cậy trung bình = 66.5%

Bảng 8. Bảng mô tả thử nghiệm hệ thống với W = {0.4, 0.6, 0.5}

STT Triệu chứng
của bệnh nhân

Kết quả từ thuật toán
chẩn đoán bệnh

Ý kiến chuyên
gia

Độ tin cậy
(định tính)

1 Sốt, sổ mũi, ho,
đau họng

Cảm cúm (59%)
Viêm họng (40%) Cảm cúm 59%

2 Ho, thở khò khè,
khó thở, ho có đờm Viêm phế quản (68%) Viêm phế quản 68 %

3 Sốt, đau họng Viêm họng (56%) Viêm họng 56%

4 Ho, thở nhanh, sốt,
ho có đờm

Viêm phổi (63%)
Viêm phế quản (44%)

Viêm phổi 63%

Độ tin cậy trung bình = 61.5%

Chạy thực nghiệm thuật toán tìm bài thuốc chữa bệnh với số bài thuốc mong muốn
nhận được là 3.

4.5. Đánh giá hệ thống

Với 5 trường hợp chạy thực nghiệm thuật toán chẩn đoán bệnh với các giá trị trọng
số W khác nhau, chúng ta thu được những kết quả với mức độ tin cậy khác nhau. Và
mức độ tin cậy trung bình qua 5 thực nghiệm là 67.2%, các giá trị đánh giá hiện tại
vẫn có nhiều hạn chế và mang tính chất định tính. Trong giai đoạn nghiên cứu tiếp
theo, nhóm tác giả sẽ tiếp tục tìm hiểu để cải thiện hệ thống với những tiêu chí đánh
giá định lượng chính xác hơn.

Ứng dụng đã xây dựng trên các môi trường Web và iOS được các chuyên gia Bệnh
viện Y học Cổ truyền Trung Ương đánh giá là thân thiện, dễ sử dụng, các bước của
quy trình tư vấn sức khỏe là sát với thực tế và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

5. Kết luận

Bài báo này áp dụng mô hình hệ chuyên gia, sử dụng kỹ thuật suy diễn tiến và thuật
toán matching để xây dựng hệ tư vấn sức khoẻ YHCT. Bên cạnh đó, bài báo đã đề

57



Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 9 (12-2016)

Bảng 9. Bảng thử nghiệm thuật toán chẩn đoán bệnh

STT
Triệu chứng
của bệnh
nhân

Bệnh
chuẩn
đoán

Kết quả từ thuật toán tìm
bài thuốc chữa bệnh Bài thuốc được chọn

1 Sốt, sổ mũi,
ho, đau họng

Cảm
cúm

Bài thuốc chuyên gia:
1. Húng chanh chữa cảm cúm
2. Tỏi ngâm mật ong
Bài thuốc tham khảo: ∅

Chọn bài thuốc chuyên gia
“Húng chanh chữa cảm cúm”,
tạo ra bài thuốc tham khảo
“Húng chanh chữa cảm cúm 1”
chữa cảm cúm.

2
Ho, thở khò
khè, khó thở,
ho có đờm

Viêm
phế
quản

Bài thuốc chuyên gia:
1. Củ cải chữa bệnh hô hấp
2. Củ gừng chữa hô hấp
Bài thuốc tham khảo: ∅

Chọn bài thuốc chuyên gia “Củ
gừng chữa hô hấp”, tạo ra bài
thuốc tham khảo “Củ gừng
chữa hô hấp 1” chữa viêm phế
quản.

3 Sốt, đau họng
Viêm
họng

Bài thuốc chuyên gia:
1. Cây hồng bì chữa viêm họng
2. Húng chanh chữa cảm cúm
Bài thuốc tham khảo: ∅

Chọn bài thuốc chuyên
gia“Khế chữa viêm họng,
cảm”, tạo ra bài thuốc tham
khảo “Khế chữa viêm họng,
cảm 1” chữa viêm họng.

4
Ho, thở
nhanh, sốt,
ho có đờm

Viêm
phổi

Bài thuốc chuyên gia:
1. Củ gừng chữa hô hấp
2. Tỏi ngâm mật ong
Bài thuốc tham khảo: ∅

Chọn bài thuốc chuyên gia “Củ
gừng chữa hô hấp”, tạo ra bài
thuốc tham khảo “Củ gừng
chữa hô hấp 1” chữa viêm phổi.

5 Sốt, sổ mũi,
ho

Cảm
cúm

Bài thuốc chuyên gia:
1. Húng chanh chữa cảm cúm
3. Tỏi ngâm mật ong
Bài thuốc tham khảo:
Húng chanh chữa cảm cúm 1

Chọn bài thuốc chuyên gia
“Húng chanh chữa cảm cúm”,
tạo ra bài thuốc tham khảo
“Húng chanh chữa cảm cúm 2”
chữa cảm cúm.

xuất hai thuật toán là thuật toán chẩn đoán bệnh và thuật toán tìm bài thuốc chữa bệnh.
Thuật toán chẩn đoán bệnh sẽ nhận thông tin đầu vào là tập triệu chứng và thông tin
cá nhân của bệnh nhân để đưa ra kết quả chẩn đoán bệnh cùng mức độ tin cậy kèm
theo. Thuật toán tìm bài thuốc chữa bệnh sẽ nhận thông tin đầu vào là bệnh chẩn đoán,
thông tin triệu chứng của bệnh nhân để đưa ra danh sách bài thuốc nam tư vấn chữa
bệnh phù hợp nhất.

Từ đó phát triển ứng dụng thực tiễn trên các môi trường Web và iOS được các chuyên
gia đánh giá tốt và cho kết quả phù hợp với ý kiến của chuyên gia trên các dữ liệu
thực nghiệm. Tuy nhiên, do dữ liệu tri thức hệ thống ít nên hạn chế về kết quả tư vấn
và thông tin tra cứu. Trong thời gian tới, nhóm sẽ tập trung nghiên cứu cải thiện thuật
toán chẩn đoán bệnh và thuật toán tìm bài thuốc thông minh hơn, chính xác hơn, cập
nhật CSTT cho hệ thống đầy đủ hơn, tiến tới mục tiêu là đưa hệ thống ứng dụng vào
thực tiễn.

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới ThS. Ngô Diệu Thúy - Trưởng phòng CNTT và
ThS. Bác sĩ Bùi Thị Phương Thảo, Phó Trưởng Khoa khám bệnh - Bệnh viện Y học
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Cổ truyền Trung Ương đã tham gia thực nghiệm, tư vấn hệ thống, đó là một phần quan
trọng để hoàn thành công trình nghiên cứu này. Cám ơn sự hỗ trợ kinh phí nghiên cứu
của đề tài mã số T2015-223 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
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Nguyễn Văn Hưng tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách
khoa Hà Nội tháng 10 năm 2016. Từ năm 2013 đến nay, ThS. Hưng thành lập nhóm phát
triển ứng dụng Mobile với thương hiệu Mobile510, phát triển và kinh doanh các ứng dụng
trên các chợ ứng dụng App Store của Apple và Play Store của Google. Hướng nghiên cứu:
ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Y tế - Sức khỏe, phát triển ứng dụng Mobile.

Lê Hoàng Sơn nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Đảm bảo Toán học cho Máy tính và hệ thống
tính toán tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013. Hiện TS. Sơn là Phó Giám đốc Trung tâm
Tính toán Hiệu năng cao, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. TS.
Sơn là thành viên Hiệp hội Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin quốc tế (IACSIT), ủy
viên BCH Hội ứng dụng Toán học Việt Nam, thành viên hiệp hội Y tế điện tử quốc tế, thành
viên ban biên tập tạp chí Neutrosophic Sets and Systems (NSS), thành viên ban biên tập tạp
chí SCOPUS: International Journal of Ambient Computing and Intelligence (IJACI), và là phó
tổng biên tập của tạp chí: International Journal of Engineering and Technology (IJET). Hướng
nghiên cứu chính: tính toán mềm, khai phá dữ liệu.
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Phạm Văn Hải tốt nghiệp thạc sỹ khoa học máy tính tại Asian Institute of Technology và tốt
nghiệp tiến sĩ Công nghệ thông tin tại Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản. Từ 1999 đến 2013:
tu nghiệp ở Hoa Kỳ, Nhật Bản,... và nghiên cứu, giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ
năm 2013 đến nay, TS. Hải là giảng viên công tác tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền
thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện TS. Hải là chuyên gia - tư vấn Công nghệ
thông tin Viện nghiên cứu công nghệ VINASA, ban chấp hành VINASA. Chủ tịch phiên về
các mô hình thông minh tại các hội thảo quốc tế KSE 2015, KSE 2016, SOICT 2015,..., Tổng
thư ký - Ban biên tập phiên kinh tế số 2015-2016 ... tham gia phản biện và tham gia biên tập
hơn 10 tạp chí trong nước và quốc tế. Nghiên cứu về các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên
gia, học máy...
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