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TÓM T�²T  

�� a hình �ÿ�kn nucleotide (SNP), m�Ýt trong các bi�Ãn th�Ç ph�Ù bi�Ãn nh�©t c�ëa DNA c�ëa các sinh v�±t. Vi�Ëc 
nghiên c�í u SNP có vài trò quan tr�Ñng trong nghiên c�í u sinh h�Ñc, l�±p b�§n �ÿ�× gen, l�õa ch�Ñn gi�Õng v�±t nuôi 
và cây tr�×ng. N�Ýi dung bài báo trình bày t�Ùng quan v�Å các ph�m�kng pháp phát hi�Ën SNP hi�Ën nay �ÿang 
�ÿ�m�çc s�ñ d�éng ph�Ù bi�Ãn trên th�Ã gi�ßi. 

T�ï  khóa: M�¥ng n�kron, h�Ñc máy, ph�m�kng pháp phát hi�Ën SNP, tính toán song song.   

Methods for Findings Single Nucleotide Polymorphisms  

ABSTRACT 

Single nucleotide polymorphism (SNP), one of the most popular variant of the DNA of the 
organism. The SNP studies have important roles in biological research, gene mapping, selected 
animals and plants. The contents of the article presents an overview of SNP detection methods are 
now widely used around the world. 

Keywords: Machine learning, neural network, parallel computing, SNP detection methods. 

 

1. GI �£I THI�…U CHUNG V �•  PHÁT HI �…N 
SNP 

�ôa hình �õ�ãn nucleotide (Single 
Nucleotide Polymorphism- SNP), là nh �Ý�zng 

bi �Än th �Å c�Úa trình t �â DNA x�®y ra khi m �×t 
�õ�ãn nucleotide (A, T, C, ho �¼c G) trong trình 
t�â DNA thay �õ�Õi. Ví d�Ü trong m�×t qu �²n th�Å, 
trình t �â m�×t �õo�°n DNA ( �æ m�×t v �Ì trí nào �õó) 
c�Úa m�×t s�Ô các cá th�Å là: AAGGC TAA 
nh�Ýng �æ m�×t s�Ô cá th�Å khác l �°i là 
AAGGTAA. Bi �Än th �Å �õ�Ý�èc coi là m�×t SNP 
n�Äu nó chi �Äm h�ãn 1% quâ�’n thê�t. 

Phát hi �Çn SNP có vai trò quan tr �Ñng 
trong vi �Çc nghiên c�ßu v�Ã b�Çnh t�¶t, nh �áng 
y�Äu t �Ô �®nh h �Ý�æng �õ�Än �õ�¼c tính sinh h �Ñc và 

quá trình ti �Än hóa c�Úa sinh v�¶t, chính vì 
v�¶y nghiên c �ßu v�Ã SNP thu hút �õ�Ý�èc s�â 
quan tâm c �Úa nhi�Ãu nhà khoa h �Ñc và t�Õ 
ch�ßc qu�Ôc t�Ä. Nhi �Ãu các d�â án l�ån �õã �õ�Ý�èc 
tri �Ån khai th �âc hi�Çn nh �Ý d�â án - HA PMAP 

có s�â tham gia c�Úa nhi�Ãu nhà khoa h�Ñc t�Þ 
Nh�¶t, M �ì, Anh, Canada, Trung Qu �Ôc. D�â 
án nh�¸ m m�Üc tiêu l �¶p ra m �×t lo �°i b�®n �õ�Ó v�Ã 
các bi�Ån th�Å gen ng�Ý�äi. K �Ät qu �® �õã xây 
d�âng �õ�Ý�èc m�×t c�ã s�æ d�á li�Çu (CSDL) v �Ã SNP 
�õ�¼t trong ngân hàng d�á li�Çu c�Úa NCBI (The 
International HapMap Consortium, 2007). 
Bên c�°nh �õó còn có d�â án nghiên c�ßu gen 
liên quan �õ�Än b�Çnh ung th �Ý: “Identifying 
genome changes in cancer development” 
c�Úa NCI - National Cancer Institute.  
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Vi �Çc phát  hi �Çn SNP nh �¸m phát hi �Çn 
SNP trong b �× gen (coi nh�Ý v�¶t �õánh d�³u - 
marker) ph �Üc v�Ü cho xây d�âng b�®n �õ�Ó gen 
c�Úa sinh v�¶t nói chung và c �Úa con ng�Ý�äi nói 
riêng (D �â án Hapmap - là m �×t trong các d �â 
án qu�Ôc t�Ä xây d�âng b�®n �õ�Ó gen ng�Ý�äi v �åi 
các v�Ì trí c �Úa SNP). Ngoài ra, ph�Ý�ãng pháp 
phát hi �Çn SNP còn giúp xác �õ�Ình y �Äu t �Ô 
�®nh h �Ý�æng �õ�Än ch�ßc n�·ng gen. Ph�Ý�ãng này 
còn �õ�Ý�èc dùng trong nghiên c �ßu chu�´n 
�õoán y h�Ñc và nghiên c�ßu quá trình ti �Än 
hóa c�Úa sinh v�¶t. 

Nhi �Ãu nghiên c �ßu �õã ch�Ê ra r �¸ng v�Ì tri �“ 
cu�ta SNP trong bô�• gen liên quan �õê�“n ca�“c 

b�Çnh ph �ßc t�°p nh �Ý ung th�Ý, ti�Åu �õ�Ý�äng, 
b�Çnh v �Ã m�°ch máu, và m �×t s�Ô hình th �ßc 
b�Çnh tâm th �²n �æ con ng�Ý�äi ho�¼c liên quan 
�õ�Än kh �® n�·ng mi �Æn d�Ìch, kháng b �Çnh c�Úa 
v�¶t nuôi ho �¼c cây tr �Óng. Ví d �Ü ng�Ý�äi ta 
phát hi �Çn SNP �æ exon 7 c�Úa gen IRF3 c�Úa 
l �èn �õóng vai trò quan tr �Ñng trong tính mi �Æn 
d�Ìch c�Úa l�èn (Zhihua Cai & cs., 2011); 
SNP (A-T) trong  gen IFS1 c�Úa cây �õ�¶u 

t�Ý�ãng có kh�® n�·ng kháng v�åi b�Çnh kh �®m 
(SMV),  m�×t trong các b �Çnh làm �®nh h �Ý�æng 

l �ån t �åi n �·ng su�³t và ch �³t l �Ý�èng c�Úa �õ�¶u 
t�Ý�ãng (Hao Cheng & cs., 2009). 

SNP là �õ�ãn v�Ì nh�Ï nh�³t trong các bi �Än 
th�Å và �õ�Ý�èc duy trì b �Ãn v�áng qua các th�Ä 
h�Ç, do v�¶y các bi�Än t h�Å SNP �õ�Ý�èc s�à d�Üng 
nh�Ý nh�áng v�¶t �õánh d �³u (markers). Khi 
�õ�Ý�èc �õánh d �³u (map) t �åi m �×t v �Ì trí nào �õó 
trên b �× gen, ng�Ý�äi ta có th �Å kh �®o sát các 
bi �Än th�Å cùng v�åi m �×t STS, EST…thông qua 
�ßng d�Üng ch�Ê th �Ì phân t �à. 

Vì SNP �õ�¼c tr�Ýng cho s�â �õa d�°ng c�Úa 
b�× gen sinh v �¶t do v �¶y vi �Çc nghiên c�ßu v�Ã 
SNP c�Ûng �õóng góp cho vi�Çc nghiên c�ßu s�â 
thay �õ�Õi, ti �Än hóa c�Úa sinh v�¶t, xây d �âng 
cây phân loài… Vi�Çc phát hi �Çn SNP �õ�Ý�èc 
chia làm hai lo �°i: 

Phát hi �Çn các SNP �õã bi �Ät: (detect 

know SNP): ngh �Ëa là ta �õã bi�Ät rõ v �Ã SNP 

nào �õó có trong quân th �Å. �ô�Ôi v �åi m �×t cá 

th�Å thu �×c qu�²n th�Å ta c�²n xác �õ�Ình xem nó 

có trình t�â SNP thu �×c lo�°i alen nào. Vi �Çc 

xác �õ�Ình này ph �Üc v�Ü cho vi�Çc chu�´n �õoán y 

h�Ñc ho�¼c �õánh giá �õ�¼c tính di truy�Ãn c�Úa cá 

th�Å d�âa trên lo�°i SNP là cá th �Å �õó có. 

Phát hi �Çn các SNP m�åi: ngh �Ëa là tìm ra 

các SNP ch�Ýa bi�Ät (detect unknow SNP) 

trong qu �²n th�Å nào �õó. Vi�Çc này ph�Üc v�Ü 

cho vi�Çc xây d�âng CSDL SNP, l �¶p b�®n �õ�Ó 

gen, nghiên c �ßu y h�Ñc và nghiên c �ßu l �Ìch s�à 

ti �Än hóa c�Úa sinh v �¶t.  

2. CÁC PH �›�¡ NG PHÁP PHÁT HI �…N 

SNP 

2.1. M �×t s�Ô ph�Ý�ãng pháp phát hi �Çn 

SNP �õã bi �Ät trong qu �²n th �Å 

�ô�Ôi v �åi bài toán này thì các b �Ý�åc 

th�Ý�äng ti�Än hành: 

a) Tách tri �Ät DNA t �Þ m�µu mô ho�¼c t�Ä 

bào c�Úa cá th �Å 

b) Dùng k �ì thu�¶t khu �Äch �õ�°i DNA 

(amplity DNA) ho �¼c nhân dòng (clone)  

c) Gi�®i trình t �â c�Úa m�µu DNA  

d) So sánh v�åi trình t �â SNP �õã bi �Ät 

Các ph�Ý�ãng pháp �õã �õ�Ý�èc s�à d�Üng �õ�Å 

phát hi �Çn các SNP �õã bi �Ät bao g�Óm: ph �Ý�ãng 

pháp �õa hình trong chi �Ãu dài các �õo�°n DNA 

gi�åi h �°n (Restriction Fragment Length 

Polymorphism: RFLPs) (Hsueh-Wei 

Chang, & cs., 2006); k �ì thu�¶t Chip DNA 

(DNA chip) (Gunderson & cs., 2006), 

Ph�Ý�ãng pháp �õ�Ñc trình t �â t�â �õ�×ng 

(Bhangale & cs., 2006) ; ph�Ý�ãng pháp s�à 

d�Üng kh�Ôi ph �Õ-mass spectrometry 

(Stephanie  Hahner & cs., 2003). 
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2.2. M �×t s�Ô ph�Ý�ãng pháp phát hi �Çn 
SNP m �åi trong qu �²n th �Å 

�ô�Å phát hi �Çn nh �áng SNP m�åi trong 
qu�²n th �Å ng�Ý�äi ta th �Ý�äng s�à d�Üng các 
ph�Ý�ãng pháp khác nhau nh �Ý: polybayes, 
polyphred, microarray DNA... k �Ät h �èp s�à 
d�Üng các ph�Ý�ãng phân lo �°i b�¸ng h�Ñc máy 
(machine learning) nh �Ý cây phân lo �°i 
(classification tree) m �°ng n�ã ron nhân t �°o 
(Artificial neuron network). Có hai h �Ý�ång 
ti �Äp c�¶n là phát hi �Çn SNP t �Õng th �Å (Global 
SNP discovery) và nhóm ph �Ý�ãng pháp phát 
hi �Çn SNP theo m �Üc tiêu (Targeted SNP 
discovery). 

Qui trình t �Õng quát �õ�Å phát hi �Çn SNP 
bao g�Óm các b�Ý�åc: 

a. L �³y m�µu và chi �Ät xu �³t DNA 

Các m�µu này �õ�Ý�èc l�âa ch�Ñn t �Þ nh�áng 
cá th �Å trong m �×t qu�²n th �Å theo nh �áng tiêu 
th�ßc xác �õ�Ình (d �âa trên �õ�¼c �õi �Åm di truy �Ãn, 
ki �Åu gen). S�Ô l �Ý�èng t �Þ 10 �õ�Än 50 cá th �Å. 

b. Xác �õ�Ình m�Ói (primer) 

�ô�Ôi v �åi m �Öi trình t �â DNA th �Ý�äng c�²n 
có m�×t �õo�°n trình t�â  k �Ät h�èp �õ�Å th�âc hi �Çn 
ph�®n �ßng nhân b�®n �õ�Ý�èc (g�Ñi là các 
primer - m �Ói). Các m�Ói �õ�Ý�èc thi �Ät k�Ä t �â 
�õ�×ng theo m �×t ph�² n m�Ãm ho�¼c l�³y t �Þ m�×t 
CSDL có s�»n.  

c. Nhân b �®n m�µu DNA  

K�ì  thu �¶t nhân b �®n có th�Å s�à d�Üng k�ì 
thu�¶t PCR, ho�¼c k�ì thu�¶t Southern 
blotting. Hi �Çn nay th �Ý�äng s�à d�Üng ph�Õ bi�Än 
k�ì  thu �¶t PCR. 

d. Gi �®i trình t �â c�Úa các �õo�°n DNA 

Có nhi �Ãu k�ì  thu�¶t dùng �õ�Å xác �õ�Ình 
trình t �â c�Úa �õo�°n DNA (ph �Ý�ãng pháp 
dideoxy, k�ì  thu �¶t �õ�Ñc trình t �â DNA t �â �õ�×ng 
d�âa trên h�Ç th�Ông hu �énh quang, k �ì thu �¶t 
s�à d�Üng s�¹c ký kh �Ôi ph �Õ (mass 
spectroscopy). 

e. S�¹p gióng �õa chu�Öi (multiple 
sequence alignment) 

M�×t s�Ô k�ì thu �¶t s�à d�Üng trong gióng �õa 
chu�Öi nh �Ý: Ph�Ý�ãng pháp qui ho �°ch �õ�×ng, S�à 
d�Üng mô hình Markov �´n, s�à d�Üng thu �¶t 
toán di truy �Ãn. Có nhi �Ãu ph�²n m�Ãm gióng �õa 
chu�Öi ví d �Ü nh�Ý: FastA, Blast, ClustalX... 

f. S�à d�Üng các ph�Ý�ãng pháp phân tích 
phát hi �Çn SNP. Các ph �Ý�ãng pháp này bào 
g�Óm: Polybayes, polyphred và k �Ät h�èp gi �áa 
polybayes, polypred v �åi các k�ì thu�¶t phân 
lo�°i c�Úa h�Ñc máy. 

N�×i dung d �Ý�åi �õây s�À trình bày m �×t s�Ô 
mô hình phát hi �Çn SNP. 

2.2.1. Ph �Ý�ãng pháp polybayes 

N�×i dung c �Úa ph�Ý�ãng pháp polybayes 
(Marth & cs.,1999) bao g �Óm các b�Ý�åc sau: 

a. Các m�µu nh �¶n �õ�Ý�èc t�Þ các vùng �õã 
bi �Ät trong b �× gen �õã �õ�Ý�èc gi�®i trình t �â.  

b. Các chu�Öi �õ�Ý�èc xác �õ�Ình giá tr �Ì ch�³t 
l �Ý�èng cho t �Þng base b�¸ng ch�Ý�ãng trình 
Phred base calling program. 

c. Các chu�Öi �õ�Ý�èc phân c�Üm (cluster) 
thành các nhóm mà các thành viên trong 
nhóm có s�â khác bi�Çt nh �Ï (s�à d�Üng thu�¶t 
toán phân c �Üm - cluster algorithm).  

d. Th�âc hi�Çn vi �Çc s�¹p gióng các chu�Öi 
trong t �Þng nhóm (s�à d�Üng ph�Ý�ãng pháp gióng 
�õa chu�Öi - multiple sequence alignment) 

e. Lo�°i b�Ï các chu�Öi có s�â t�Ý�ãng �õ�Óng 
cao b�¸ng vi �Çc tính xác su �³t h�¶u nghi �Çm �õo 
s�â t�Ý�ãng �õ�Óng gi �áa các chu�Öi. Nh �áng chu�Öi 
có s�Ô �õo l�ån h�ãn m�×t giá tr �Ì ng�Ý�çng s�À �õ�Ý�èc 
coi là có ch�ßa �õa hình. 

f. Phát hi �Çn SNP 

Ng�Ý�äi ta s �À tính xác su �³t h �¶u nghi �Çm c�Úa 
m�×t SNP �õ�Ý�èc th�âc hi�Çn b�¸ng thu �¶t toán truy 
h�Ói. M �×t v �Ì trí trong m �×t phép gióng �õa chu�Öi 
là SNP d �â ki �Än n�Äu xác su�³t h�¶u nghi �Çm 
t�Ý�ãng �ßng v�Ý�èt quá giá tr �Ì ng�Ý�çng PSNP. 
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2.2.3. Ph �Ý�ãng pháp ph át hi �Çn SNP k �Ät 

h �èp v�åi h�Ñc máy 

2.2.2. Ph �Ý�ãng pháp Polyphred 

Ph�Ý�ãng pháp Polyphred (Nickerson, 
1997) b�¹t �õ�²u t�Þ s�®n ph �´m c�Úa vi�Çc 
khuy �Äch �õ�°i các �õo�°n DNA b �¸ng PCR. S�à 
d�Üng gói ph�²n m�Ãm polyphred bao g �Óm 3 
ch�Ý�ãng trình: Phred, Phrap, and Consed. 
N�×i dung chính c �Úa ph�Ý�ãng pháp bao g�Óm 
các b�Ý�åc sau: 

Ngoài các ph�Ý�ãng pháp ph�Õ bi �Än nh �Ý 

polybayes và polyphred �õ�Ý�èc trình bày �æ 

trên ng �Ý�äi ta còn k �Ät h �èp v�åi các ph�Ý�ãng 

pháp h �Ñc máy (Machine learning) �õ�Å t �·ng 

thêm �õ�× chính xác cho các phát hi �Çn SNP. 

Trên c�ã s�æ t �¶p d�á li�Çu m�µu (training 

set) m�×t ch�Ý�ãng trình máy tính s �À �õ�Ý�èc �õào 

t�°o. Sau khi �õào t�°o xong thì ch �Ý�ãng trình 

có kh�® n�·ng d�â báo �õ�²u ra v�åi d �á li �Çu �õ�²u 

vào m�åi. Các thu �¶t toán ph �Õ bi�Än nh �³t c�Úa 

h�Ñc máy (ML) bao g �Óm cây quy �Ät �õ�Ình 

(Decision trees), lu �¶t s�®n xu �³t (production 

rule), support vector Machine, m �°ng n�ã ron 

nhân t �°o và các thu�¶t toán di truy �Ãn. H �Ñc 

máy có nhi �Ãu �ßng d�Üng trong th �âc t�Ä: phân 

lo�°i protein, phân lo �°i b�Çnh ung th �Ý, d�â 

�õoán c�³u trúc protein, phân tích v �·n b�®n, 

phân tích liên h �Ç gi�áa RNA và protein. 

Các chu�Öi sau khi �õ�Ý�èc khuy �Äch �õ�°i s�À 
�õ�Ý�èc gi�®i trình t �â  

K�Ät qu �® s�À �õ�Ý�èc duy�Çt l �°i b�¸ng ch�Ý�ãng 
trình Phred base calling program �õ�Å xác 
�õ�Ình ch�³t l �Ý�èng c�Úa các base 

Phân tíc h các chu�Öi �õ�Å phát hi �Çn SNP: 
các chu�Öi sau khi �õ�Ý�èc duy�Çt l �°i b�¸ng 
(Phred) s�À �õ�Ý�èc nhóm và s�¹p gióng v�åi nhau 
b�¸ng ch�Ý�ãng trình Phrap. �ô�Óng thòi các v �Ì 
trí x�´ y ra s�â khác bi�Çt s�À �õ�Ý�èc tính �õi�Åm. 

K�Ät qu �® cu�Ôi cùng s�À �õ�Ý�èc xu�³t ra và 
bi �Åu di �Än trên màn hình b �æi ph �²n m�Ãm 
(Consed). 

 

Hình 1. Bi �Åu di �Æn k�Ät qu �® s�à d�Üng polyphred 

Trong c �àa s�Õ c�Úa Consed v �åi các m�²u bi �Åu di �Æn: xanh - 

t �Ý�ãng �õ�Óng (homozygote), tím - khác bi �Çt (heterzygote). 

Hình bên ph �®i bi�Åu di �Æn trong 3 m �µu có m �×t C/C -  

t �Ý�ãng �õ�Óng; m �×t C/G - khác bi �Çt; và G/G - t �Ý�ãng �õ�Óng (khi  

so sánh v �åi m�µu �æ trên cùng có �õi �Åm s �Ô SNP l�ån nh�³t 
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Mô hình s �à d�Üng h�Ñc máy trong phát 
hi �Çn SNP �õ�Ý�èc mô t�® nh�Ý sau: 

1. C�²n có m�×t t�¶p d�á li�Çu m�µu SNP 
bi �Ät tr �Ý�åc (training data) (l�³ y t �Þ các CSDL 
SNP có s�»n)  

2. Ti �Än hành xây d �âng m�×t ch�Ý�ãng trình 
�õào t�°o d�âa trên t �¶p d�á li�Çu m�µu. Có th �Å s�à 
d�Üng mô hình cây quy�Ät �õ�Ình (Decision tree) 
ho�¼c mô hình m �°ng n�ã ron (artificial neural 
network) �õ�Å �õào t�°o. Th�âc ch�³t c�Úa quá trình 
�õào t�°o là sinh ra m �×t t �¶p các lu�¶t s�®n xu �³t 
ho�¼c các hàm phân lo�°i. 

3. Sau khi ch �Ý�ãng trình máy �õã �õ�Ý�èc 
h�Ñc xong thì có th �Å ti �Än hành dùng ch �Ý�ãng 
trình �õ�Å d�â báo nh�áng d�á li�Çu (chu�Öi) �õ�²u 
vào có là SNP hay không.  

Chu�Öi �õ�²u vào �õ�Å d�â báo nh�¶n �õ�Ý�èc t�Þ 
quá trình x�à lý tr�Ý�åc �õó bao g�Óm Polybayes, 
Polyphred ho �¼c ph�Ý�ãng pháp khác (t �ßc là 
m�×t chu �Öi �õã �õ�Ý�èc d�â ki�Än là có kh �® n�·ng là 
SNP) và quá trình x �à lý ti �Äp trong quá 
trình h �Ñc máy làm t �·ng thêm �õ�× chính xác 
c�Úa các SNP �õ�Ý�èc phát hi �Çn. 

 

Hình 2. Mô hình phát hi �Çn SNP k �Ät 

h �èp s�à d�Üng cây quy �Ät �õ�Ình C4.5 

a. Mô hình áp d�Üng h�Ñc máy s�à d�Üng cây 
quy�Ät �õ�Ình C4.5 vào phát hi�Çn SNP 

N�×i dung chính c �Úa mô hình (Lakshmi, 
2006) bao g�Óm các b�Ý�åc: 

1. L �âa ch�Ñn t�¶p m�µu �õào t�°o (training 
data) t �Þ CSDL SNP có s�»n  

2. Xây d�âng cây quy�Ät �õ�Ình t�Þ t�¶p m�µu 
này (s�à d�Üng ch�Ý�ãng trình C4.5) 

3. T�Þ cây quy�Ät �õ�Ình rút ra các lu �¶t suy 
di �Æn (lu�¶t s�®n xu �³t - Production rules) 

4. �ô�Ôi v �åi các chu�Öi �õ�²u vào (chu�Öi 
nh�¶n �õ�Ý�èc t�Þ thí nghi�Çm và x �à lý tr �Ý�åc) 
s�À �õ�Ý�èc cây quy�Ät �õ�Ình phân lo �°i theo các 
lu �¶t s�®n xu �³t �õ�Å quy�Ät �õ�Ình có là SNP 
hay không.  

2.3.2. Mô hình phát hi �Çn SNP k �Ät h �èp 

v�åi s�à d �Üng k �ì thu �¶t h�Ñc máy b�¸ng 

m �°ng n�ã ron  

N�×i dung chính c �Úa mô hình (Per 
Unneberg & cs., 2005)  bao g�Óm: 

1. L �âa ch�Ñn t �¶p m�µu �õào t�°o các SNP 
t�Þ CSDL SNP có s�»n (trai ning data).  

2.  Các m�µu xét nghi �Çm �õ�Ý�èc gi�®i trình 
t�â và �õ�Ý�èc x�à lý (có th�Å b�¸ng polybayes, 
polyphred ho �¼c k�ì thu�¶t khác) và gióng 
chu�Öi �õ�Å xác �õ�Ình v �Ì trí c �Úa các Nu có s�â 
khác bi �Çt  

3. Các trình t �â �õ�Ý�èc sàng l�Ñc �õ�Å gi�®m 
�õ�× sai sót v �åi m �×t s�Ô tùy ch �Ñn (Þltering 
options) 

4. �ô�Ôi v �åi m �Öi v �Ì trí (thu �×c m�×t chu �Öi) 
�õ�Ý�èc d�â ki�Än có kh�® n�·ng là SNP s �À �õ�Ý�èc 
tính toán các tham s �Ô và c�³u trúc nh�Ý m�×t 
vect�ã v�åi các thành ph �²n:  

P(SNP): Xác su�³t �õ�Å cho nó là SNP. 

fallele(i) : T�²n s�Ô allele (i):thông th �Ý�äng v�åi 
SNP ch�Ê có hai allele �õó là  large allele và 
minor allele và ng �Ý�äi ta th �Ý�äng ch�Ê quan 
tâm �õ�Än t�² n su�³t c�Úa minor allele. 

Pallele(i) (error): Xác su �³t l �Öi �õ�Ôi v �åi allele 
(i). 
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2.3.1. Mô hì nh t �Õng quát c �Úa tính toán 

song song  

Nh�Ý v�¶y ta có m�×t s�Ô các chu�Öi d �â ki�Än 
có SNP s�À �õ�Ý�èc l�âa ch�Ñn 

5.  S�à d�Üng hai m�°ng n�ã ron khác nhau 
(ví d�Ü LVQ và OBD) �õ�Å phân lo �°i các SNP 
d�â ki�Än này. 

Các bài toán có th �Å song song hóa �õ�Ý�èc 
n�Äu chúng có th �Å chia thành các ti �Än trình 
con và �õ�Ý�èc tính toán �õ�×c l�¶p cùng t �°i m �×t 
th�äi �õi �Åm và k �Ät qu �® c�Úa t�Þng ti�Än trình 
con có th�Å �õ�Ý�èc �õ�Ýa vào các ti�Än trình t �Õng 
h�èp ho�¼c ph�Ôi h �èp v�åi các ti �Än trình khác.  

6.  �ô�Ôi v �åi m�×t chu �Öi �õ�Ý�èc xét, n�Äu c�® 
hai m �°ng n�ã ron �õ�Ãu phân  lo�°i nó là SNP thì 
chu�Öi �õó v�åi v �Ì trí SNP s �À �õ�Ý�èc coi là SNP. 

Có hai ki�Åu phân chia bài toán l�å n 
thành các các ti �Än trình x �à lý nh�Ï: 

2.3.  Mô hình x �à lý so ng song cho bài 
toán phát hi�Ç n SNP 

Phân chia mi�Ãn d�á li�Çu (Domain 
Decomposition) 

Bài  toán phát hi �Çn SNP �õ�Ý�èc chia làm 

nhi �Ãu b�Ý�åc. Tuy nhiên, b �Ý�åc m�³t nh i �Ãu th �äi 

gian nh�³ t là vi �Çc gióng �õa chu�Öi. Ngoài ra 

n�Äu áp d�Üng thêm m �°ng n�ãron vào �õ�Å xác 

�õ�Ình SNP thì gi �®i thu �¶t �õào t�°o m�°ng 

n�ãron c�Ûng m�³t nhi �Ãu th�äi gian. Do v �¶y 

gi�®i pháp �õ�Å song song hóa cho bài toán 

phát hi �Çn SNP c�Ûng s�À �õ�Ý�èc chia làm hai 

n�×i dung: song song hóa bài toán gióng �õa 

chu�Öi và song song hóa bài toán �õào t�°o 

m�°ng n�ãron. 

Trong ki �Åu này thì mi�Ãn d�á li �Çu c�Úa 
bài toán �õ�Ý�èc chia nh �Ï thành t�Þng ph�² n và 
các ti �Än trình song song s �À làm vi �Çc v�åi m �×t 
ph�²n d�á li�Çu (H ình 4). Sau khi phân chia 
bài toán, ph �®i dùng các công c�Ü �õ�Å l �¶p 
trình, qu �®n lý s �â th�âc hi�Çn các ti �Än trình 
song song. 

Phân chia theo ch�ßc n�·ng (Functional 
Decomposition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2.3.  Mô hình x �à lý song song cho bài toán phát hi �Çn SNP 

 Bài toán phát hi �Çn SNP �õ�Ý�èc chia làm nhi�Ãu b�Ý�åc. Tuy nhiên b �Ý�åc m�³t nhi �Ãu th�äi  

Hình 3. Mô hình phát hi �Çn SNP k �Ät h �èp s�à d�Üng m �°ng  

Hình 3. Mô hình phát h i �Çn SNP k �Ät h �èp s�à d�Üng m �°ng n�ãron 
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Hình 4.  Mô hình phân chia mi �Ãn d �á li �Çu 

 

Hình 5.  Mô hình phân chia theo ch�ß c n �·ng 

Trong ki �Åu phân chia này, bài toán s �À 
�õ�Ý�èc chia thành các công vi �Çc ph�®i làm và 
m�Öi ti �Än trình song song s �À th�âc hi�Çn m�×t 
ph�²n vi �Çc �õ�Ý�èc phân chia (Hình 5). Các ti �Än 
trình (tasks) cùng v �åi các ph�²n d�á li�Çu s�À 
�õ�Ý�èc phân công cho các b�× x�à lý trong m �×t 
máy tính ho �¼c trên nhi �Ãu máy tính theo 
m�×t l �Ìch trình nghiêm ng �¼t.  

Có m�×t s�Ô các công c�Ü ph�Õ bi�Än hi �Çn 
nay dùng �õ�Å l �¶p trình song song: OCCAM, 
PVM, MPI,  MAP-REDUCE 

2.3.2. Mô hình x �à lý song song cho bài 

toán gióng chu �Öi 

Mô hình Master - Slave �õ�Ý�èc s�à d�Üng 
nh�Ý hình 6. Trong �õó, chúng ta chia bài 
toán thành ti �Än trình ch �Ú (Master process) 
và ti �Än trình t �å (Slave process)   

Master process (ti�Än trình ch �Ú): th �âc 
hi �Çn các công vi�Çc: 

- G�ài chu�Öi ngu �Ón S t�åi các ti �Än trình 

t�å (Slave process) 

- Phân chia chu �Öi �õích T thành các 

ph�²n nh �Ï (các chu�Öi con) 

- G�ài các ph�²n nh �Ï t �åi các ti�Än trình t �å 

- Nh �¶n và t �Õng h�èp các k�Ät qu�® tính 

toán t �Þ các ti�Än trình t �å 

- G�ài thông �õi �Çp d�Þng khi chu�Öi T là 

�õ�Ý�èc so sánh �õ�²y �õ�Ú 

Slave process (ti �Än trình t �å) th �âc hi�Çn 

các công vi�Çc: 

- Nh �¶n ph �²n chu�Öi con �õ�Ý�èc g�ài t �Þ ch�Ú 

- Tính toán các ph �²n t�à c�Úa ma tr�¶n so 

sánh liên quan �õ�Än chu�Öi con v�åi chu �Öi S 

- G�ài k �Ät qu �® tính toán t �åi ti �Än trình ch �Ú 

- D �Þng tính toán khi nh �¶n �õ�Ý�èc thông 

�õi �Çp d�Þng 

Các giai �õo�°n x�à lý c�Úa mô hình  tính 

toán �õòi h�Ïi  m�Öi quá tr ình  t�å �õ�×c l�¶p �õ�Å tính 

toán các ph�²n t�à c�Úa ma tr�¶n so sánh liên 

quan thu �¶t toán tu�² n t �â. Giai �õo�°n giao 

ti �Äp �õòi h�Ïi ph �®i có ti �Än trình ch�Ú  phân 

ph�Ôi d�á li�Çu cho các ti �Än trình t �å, t�¶p 

h�èp k�Ät qu�® và g�ài cho các b�× ph�¶n m�åi 

c�Úa chu�Öi  �õích �õ�Än t i �Än trình t �å. Giao ti �Äp 

gi�áa ch�Ú và t �å  �õ�Ý�èc th�âc hi�Çn b�¸ng cách s�à 

d�Üng vòng l �¼p  �õ�Óng b�× c�Úa vi �Çc truy �Ãn 

thông �õi �Çp qua MPI. 

2.3.3. Mô hình x �à lý song song cho �õào 

t �°o m �°ng n�ã ron nhân t �°o 

Xét thu�¶t toán h �Ñc c�Úa m�°ng lan 

truy �Ãn ng�Ý�èc là m�°ng �õ�Ý�èc s�à d�Üng ph�Õ 

bi �Än. Ph�Ý�ãng pháp h�Ñc c�Úa m�°ng neuron 

lan truy �Ãn ng�Ý�èc là ph�Ý�ãng pháp h �Ñc có 

giám sát sao cho các tr �Ñng s�Ô �õ�Ý�èc s�àa �õ�Å 

giá tr �Ì ra g�²n v�åi giá tr �Ì �õích nh �³t v �åi nhi �Ãu 

m�µu nh �³t. 
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Hình 6. Mô hình tính song song cho bài toán gióng chu �Öi 

Mô hình song song. Gi �® s�à ta có m 
CPU tham gia vào tính toán. Thu �¶t toán 
�õ�Ý�èc mô t�® nh�Ý sau: 

S1. Phân chia nhi �Çm v�Ü cho m CPU. 

C�²n 1 CPU th�âc hi �Çn vi �Çc phân ph �Ôi, �õi �Ãu 
hành các nhi �Çm v�Ü (Master) cho các CPU 
còn l�°i (slave). Chia t �¶p m�µu h�Ñc g�Óm n 
ph�²n t�à ra làm n /(m-1) ph �²n, M �Öi CPU 
slave �õ�®m nhi�Çm m�×t ph �²n. Nh�¶p t�¶p m�µu 
h�Ñc, và c�¶p nh �¶t các tr �Ñng s�Ô wij  c�Úa m�°ng.  

S2. M�Öi CPU slave th �âc hi�Çn m�×t nhi �Çm 
v�Ü, các k�Ät qu �® �õ�Ý�èc chuy�Ån v�Ã cho Master. 

S3. Master s �À tính các giá tr �Ì �õánh giá 
và �õi �Ãu ch�Ênh l �°i tr �Ñng s�Ô và chuy �Ån k�Ät 
qu�® �õó �õ�Än các CPU slave khác.  

M�×t công c�Ü �õ�Å th �âc hi�Çn thu�¶t toán 
song song �õó là s�à d�Üng k�ì thu�¶t 
Mapreduce. Mapreduce là k �ì thu �¶t c�Úa 
Google phát tri �Ån vào n�·m 2004 dùng gi �®i 
quy�Ät các bài toán x �à lý kh�Ôi l�Ý�èng d�á li�Çu 
l �ån và x �à lý song song. Hi�Çn nay �õã có m�×t 
s�Ô mô hình Mapreduce trên các ngôn ng �á 
Java, C++, Python, Perl, Ruby và C.  

Trong b �Ý�åc 0: data �õ�Ý�èc b�× suy di �Æn 
Engine phân chia t�° o thành các Mapper 
dành cho t �Þng b�× x�à lý. Các mapper �õ�Ý�èc 
x�à lý theo thu �¶t toán r �Ói k �Ät qu�® �õ�Ý�èc g�ài 
v�Ã Master. Master có nhi �Çm v�Ü �õi �Ãu hành, 
t�Õng h�èp các k�Ät qu �® trung gian và cho ra 
k�Ät qu �® cu�Ôi cùng. 

   

 

Hi �’nh 7. S�ã �õ�Ó thu�¶t toán s �à d�Üng Mapreduce 
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3. K �‚ T LU �t N 

Vi �Çc phát hi �Çn SNP có ý ngh �Ëa to l �ån 
trong vi �Çc nghiên c�ßu sinh h�Ñc, y h�Ñc, công 
ngh�Ç sinh h �Ñc,  nông nghi �Çp và nhi �Ãu l �Ënh 
v�âc khác. Hi�Çn nay vi �Çc nghiên c�ßu SNP và 
ph�Ý�ãng pháp phát hi �Çn SNP v �µn là tiêu 
�õi �Åm �õ�Ý�èc các nhà khoa h�Ñc quan tâm và 
phát tri �Ån. Vi �Çc phát hi �Çn SNP ngày nay 
g�¹n li �Ãn v�åi các thành qu �® c�Úa tin sinh h �Ñc, 
các ph�Ý�ãng pháp phát hi �Çn SNP m �åi không 
ng�Þng �õ�Ý�èc �õ�Ýa ra và s �Ô l �Ý�èng SNP �õ�Ý�èc 
phát hi �Çn ngày càng nhi �Ãu v�åi �õ�× chính xác 
cao và chi phí th �³p.  

Các nghiên c�ßu t�Õng quan trên �õây là 
m�×t �õ�¼c t�® cho mô hình tính toán d �â �õoán 
�õ�×t bi �Än SNP, là m �×t nghiên c �ßu kh�® thi 
cho vi�Çc thi �Ät k�Ä và xây d �âng m�×t ph �²n 
m�Ãm d�â �õoán �õ�×t bi �Än �õa hình �õ�ãn 
nucleotide, �õ�¼c bi�Çt có th �Å �õ�Ý�èc phát tri�Ån 
trên các h �Ç th�Ông tính toán song song �õ�Å t �·ng 
t �Ôc �õ�× tính toán d �â �õoán �õ�×t bi �Än SNP.    

L �¢I C �l M �¡ N 

Nghiên c �ßu này là m �×t ph �²n c�Úa �õ�Ã 
tài KHCN c �³p B�×:  “Xây d �âng c�ã s�æ d�á 
li �Çu và mô hình tính toán d �â �õoán �õ�×t 
bi �Än gen SNP (Single Nucleotide 
Polymorphisms) �õ�Ôi v �åi v �¶t nuôi, cây 
tr �Óng”, mã s �Ô: B2010-11-161. Chúng tôi 
xin chân thành c �®m �ãn B �× Giáo d�Üc và 
�ôào t�°o �õã h�Ö tr �è kinh phí. 
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