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Tóm tắt— Hệ thống đa ăng-ten hay còn gọi là hệ thống đa đầu
vào – đa đầu ra (MIMO: Multiple Input – Multiple Output) có thể
cải thiện được hiệu năng và độ tin cậy trong thông tin vô tuyến.
Tuy nhiên, do hệ thống này sử dụng nhiều chuỗi tần số vô tuyến
(RF: Radio Frequency) kết hợp với nhiều ăng-ten sẽ gây tốn kém
về kích thước, công suất và phần cứng. Lựa chọn ăng-ten là một
giải pháp thay thế đơn giản, giảm chi phí để tận dụng những ưu
điểm của hệ thống MIMO. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất
giải pháp nâng cao chất lượng cho các hệ thống MIMO sử dụng
kỹ thuật lựa chọn ăng-ten phát kết hợp tiền mã hóa và san bằng.
Các kết quả tính toán và mô phỏng cho thấy, phẩm chất BER của
thiết kế đề xuất đã cải thiện tốt hơn so với các thiết kế trước đây.
Ngoài ra, với việc lựa chọn ăng-ten phát kết hợp tiền mã hóa và
san bằng thì độ lợi SNR của hệ thống cũng được tăng lên đáng kể.

ăng-ten phát với kỹ thuật tiền mã hóa và san bằng cho các kênh
MIMO không trải trễ. Phần còn lại của bài báo được tổ chức
như sau: Trong phần 2, chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình hệ
thống. Trong phần 3, chúng tôi phân tích các thiết kế kỹ thuật
lựa chọn ăng ten phát kết hợp tiền mã hóa và san bằng. Các
kết quả mô phỏng được đưa ra trong phần 4, và bài báo được
kết luận trong phần 5. Các ký hiệu ở đây mô tả như sau: Các
ma trận và véc-tơ được ký hiệu lần lượt bằng chữ đậm in hoa
và in thường; các ký hiệu và E (.) lần lượt là tập các số

Từ Khóa— Kênh MIMO; Lựa chọn ăng-ten phát; San bằng;
Tỉ lệ lỗi bít; Tiền mã hóa

A. Mô hình lựa chọn ăng-ten phát cho hệ thống MIMO

phức và phép tính kỳ vọng; ký hiệu (.) là phép tính chuyển
vị liên hiệp phức.
*

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

I. GIỚI THIỆU
Đối với hệ thống MIMO có số lượng ăng-ten rất lớn (hàng
chục, hàng trăm ăng-ten), để có được thông tin trạng thái kênh
(CSI: Channel State Information) đường xuống, tại các ăngten ở máy phát cần phải có nhiều thông tin hồi tiếp thông qua
đường lên trong hệ thống song công phân chia theo tần số. Và
để tránh số lượng lớn thông tin hồi tiếp, các phương pháp nén
CSI đã được nghiên cứu [1,2]. Còn trong hệ thống song công
phân chia theo thời gian, mặc dù đã khắc phục được các vấn
đề về thông tin hồi tiếp do CSI đường xuống có thể thu được
từ CSI đường lên bằng cách sử dụng kênh đối ngẫu. Tuy
nhiên, vì không đảm bảo được độ chính xác CSI đường lên tại
máy phát, dẫn đến giảm hiệu suất đường truyền [3]. Và một
trong những nghiên cứu được các nhà khoa học quan tâm khi
không đảm bảo được CSI tại máy phát, đồng thời giảm được
chi phí về kích thước, công suất và phần cứng nhưng vẫn đạt
được độ lợi công suất và tăng dung lượng trong các kênh
MIMO đó là kỹ thuật lựa chọn ăng-ten phát [4 - 7]. Ví dụ, S.
Sanayei và nhóm tác giả đã cho thấy việc lựa chọn ăng-ten vẫn
giữ được mức độ phân tập của dải ăng-ten [4]. Hay để tối đa
thông lượng của hệ thống MIMO bằng cách lựa chọn tối ưu
tập ăng-ten phát kết hợp với số chuỗi giá trị RF được lựa chọn
trong tổng số ăng-ten phát [5].

Hình 1: Mô hình hệ thống lựa chọn ăng-ten phát với kỹ
thuật mã hóa trước và san bằng.
Hình 1 mô tả cấu trúc đầu cuối – đầu cuối của mô hình hệ
thống MIMO kết hợp lựa chọn ăng-ten phát với MQ khối môđun RF được lựa chọn trong tổng MT ăng-ten phát

( M Q  MT ) . Ở đây, M

Q

mô-đun RF được ánh xạ dữ liệu có

chọn lọc tới MQ ăng-ten trong tổng số MT ăng-ten phát. Bởi vì
MQ ăng-ten được sử dụng trong tổng số MT ăng-ten phát, kênh
hiệu dụng bây giờ có thể được biểu diễn bằng MQ cột của kênh
M R M T
truyền H 
. Đặt pi là chỉ số của cột thứ ith được lựa
chọn của ma trận kênh H, i = 1, 2,..., M Q . Sau đó, kênh hiệu
dụng sẽ được mô tả bởi một ma trận kích thước M R  M T ,
và được ký hiệu bằng H

Trong bài báo này, dựa trên cơ sở các bài báo [8,9], chúng
tôi đề xuất một phương pháp thiết kế kết hợp lựa chọn tối ưu

x

7

M Q 1



p1 , p2 ,... pMQ





M R M T

. Đặt

là luồng dữ liệu phát được ánh xạ vào M Q ăng-

ten được lựa chọn. Đối với kênh MIMO không có trải trễ,
phương trình hệ thống lựa chọn ăng-ten phát với luồng dữ liệu
thu y được biểu diễn bởi phương trình như sau:

Px
H
x+n
p1 , p2 ,..., pM Q
M
Q

y=





III. KỸ THUẬT LỰA CHỌN ĂNG-TEN PHÁT KẾT HỢP
TIỀN MÃ HÓA VÀ SAN BẰNG CHO HỆ THỐNG MIMO
A. Kỹ thuật lựa chọn ăng-ten phát
Để giảm tối thiểu xác suất lỗi, dữ liệu symbol đầu vào có
thể phát theo số lượng ăng-ten được lựa chọn. Đặt

(1)



P r  Ci → C j H



M R 1

Ở đây, Px là công suất phát và n 
là tạp âm trắng
Gaussian trắng cộng tính (AWGN: Additive White Gaussian
Noise). Từ phương trình (1) cho thấy, hiệu năng của hệ thống
trong sẽ phụ thuộc vào số lượng ăng-ten được lựa chọn trong
tổng số ăng-ten phát.



 p1 , p2 ,..., pMQ  


khi một từ mã không gian-thời gian Ci được phát đi nhưng có

C j được giải mã cho bởi kênh truyền H
với kênh hiệu dụng H

đặc tính là Ei , j Ei , j = I với  là hằng số. Số lượng MQ ăngH

ten có thể được lựa chọn để tối thiểu đường bao trên trong
công thức (4) hay tương đương với phương trình sau:

M R  1 ; G là ma san bằng có kích thước B  M R và F là ma
trận tiền mã hóa có kích thước M T  B.



M Q 1

Với x 
là luồng dữ liệu phát được ánh xạ vào MQ
ăng-ten được lựa chọn truyền qua kênh MIMO không có trải
trễ, ta có luồng dữ liệu y thu được từ hệ thống lựa chọn ăngten phát kết hợp với tiền mã hóa và san bằng như mô tả trên
Hình 2 được biểu diễn bởi phương trình sau:

E ( xx ) = I; E (nn ) = R nn ; E ( xn ) = 0.

opt
opt
p1 , p2 ,...,

opt
pM
Q

2

 = p , parg,..., pm axA
1

2



MQ

H

 p , p ,..., p 
1

MQ

2

*

MQ

Ei , j

*

arg m ax
tr H
Ei , j Ei , j H
p1 , p2 ,..., pM Q
p1 , p2 ,..., pM Q AM Q 
 p1 , p2 ,..., pMQ

=

arg m ax
tr H
H
p1 , p2 ,..., pM Q AM Q 
 p1 , p2 ,..., pMQ p1 , p2 ,..., pMQ









*



 


 

2

=



arg m ax
H
p1 , p2 ,..., pM Q
p1 , p2 ,..., pM Q AM Q



F

(5)

Từ phương trình (5), chúng ta có thể thấy rằng số lượng
ăng-ten phát tương ứng so với số lượng cột chuẩn được lựa
chọn cho tối thiểu tỷ lệ lỗi bít. Do đó SNR trung bình ở phía

(3)

Trong đó giá trị mũ (.)* ký hiệu chuyển vị liên hợp phức.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận về giải pháp nâng
cao chất lượng truyền dẫn bằng kỹ thuật lựa chọn ăng-ten kết
hợp tiền mã hóa và san bằng.

máy thu với MQ ăng-ten lựa chọn của

 pi i =1

MQ

được cho bởi

biểu thức sau:



 p , p ,..., p 
1

8

F

=

(2)

Ở đây, các ma trận tiền mã hóa và san bằng được thực hiện
bởi phép nhân ma trận tuyến tính. Ngoài ra, chúng tôi giả sử rằng:
*

(4)

Trong đó, Ei , j là ma trận lỗi giữa tập mã Ci và C j , có

song được truyền đi; n là vector tạp âm có kích thước

*

có MQ cột của ma trận H

MQ

2 

 Px H

Ei , j
 p1 , p2 ,..., pMQ 

F 
 exp  −

4M T







M R  M T , ŝ là vector tín hiệu thu được có kích thước B  1
và s là vector tín hiệu phát có kích thước B  1 , trong đó
B = rank ( H )  min( M R , M T ) là số lượng các luồng song

*

. Đối

MQ

2 



Px H
Ei , j
 p1 , p2 ,..., pMQ 


 
F
Pr  Ci → C j H
=  MQ


p
,
p
,...,
p
 1 2 MQ   
2M T







mã hóa F rồi đi vào khối lựa chọn ăng-ten phát M T trước khi
phát lên kênh truyền H. Ở đây H là ma trận kênh có kích thước



2

2

được lựa chọn, giới hạn trên cho xác suất lỗi theo cặp đối với
mã khối không gian-thời gian trực giao, được cho bởi phương
trình như sau:

Xét mô hình hệ thống thông tin MIMO sử dụng kỹ thuật
lựa chọn ăng-ten phát kết hợp tiền mã hóa và san bằng như
trong Hình 2. Mô hình hệ thống bao gồm một bộ tiền mã hóa
F, một bộ san bằng G và khối điều khiển ăng-ten phát. Các
luồng dữ liệu đầu vào được mã hóa và điều chế để tạo ra các
luồng symbol dữ liệu chung. Sau đó được truyền qua bộ tiền



 p , p ,..., p 
1

Hình 2: Mô hình hệ thống lựa chọn ăng-ten phát kết hợp
tiền mã hóa và san bằng cho hệ thống MIMMO.

y=

 p , p ,..., p 
1

B. Mô hình lựa chọn ăng-ten phát kết hợp tiền mã hóa và
san bằng cho hệ thống MIMO

Px
GH
Fx + Gn
p1 , p2 ,..., pM Q
MQ

, j  i biểu diễn theo cặp

2

MQ

=

Px
MQ

2

H

 p , p ,..., p 
1

2

MQ

(6)
F


 

(

Các phương trình (5) và (6) được áp dụng cho các ăng-ten
với SNR cao nhất khi lựa chọn ở phía máy thu. Có nghĩa là

p

opt
1 ,

các chỉ số

opt

opt

p 2 ,..., pM Q

 với M

Trong đó, R e G, F

( )

R e ( G, F ) := E ee

nhất của ma trận H, ta có bất đẳng thức sau:
2

H

p

opt
1



, p2opt ,..., pMoptQ

F

H



MQ

là ma trận hiệp phương sai lỗi,

được định nghĩa theo phương trình sau:

cột chuẩn hóa cao

Q

)

*

(13)

Sử dụng e ở biểu thức (10) thế vào trong phương trình (13),
ta tính được phương trình như sau:

2
F

R e (G, F ) = E[( x − (GH

(7)

MT

Vì M Q  M T , nên ta có biểu thức sau:

 ( x − (GH

 p , p ,..., p 
1

2

 p , p ,..., p 
1

2

H

p

opt
opt
opt
1 , p2 ,..., pM Q

2

= H



F

 

 H p 
1

2

2

+ H

p1opt

2

+ H p 
2

+ ... + H

 
p2opt

2

+ ... + H M 
T

MQ

2
F
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p1opt , p2opt ,..., pM
Q



Px



H

MT

2

opt
MQ

+ GH

* *

 p , p ,..., p 
1

*

2

*

*

của H

F

 p , p ,..., p 
1

* *

*

2

MQ

MQ

 p , p ,..., p 
1

2

Fx + Gn



(

L (  , G, F ) = tr[(GH

(10)

)

 p , p ,..., p 
1

 (GH

*

(17)

x



p1 , p2 ,..., pM Q



2

F − I)

MQ

F − I ) + GR nn G ] +  tr (FF ) − Px 
*

*

(18)
Để thiết kế các ma trận tiền mã hóa F và san bằng G nếu
và chỉ nếu có  cùng với F và G thỏa mãn các điều kiện sau:

(11)

)

 = tr R e (G, F )

*

Sử dụng các phương trình (12) và (16) vào phương trình
(17), ta tính được biểu thức:

F L (  , G, F ) = 0

(19)

G L (  , G, F ) = 0

(20)

(

  0; tr FF

như sau:

= E tr ee

*

( ) − P 

L (  , G, F ) = c ( G, F ) +  tr FF

( ) liên quan đến phân bổ của x và n được tính

c (G, F ) = E e

*

Áp dụng phương pháp của Lagrange Duality và điều kiện
Karush-Kuhn-Tuck (KKT) vào phương trình (11) để thiết kế
theo tiêu chí sai số bình phương trung bình nhỏ nhất. Xét biểu
thức Lagrangian với  là tham số nhân Lagraingian như sau:

trị kỳ vọng E

*

*

(16)

Trong đó, ma trận F thỏa mãn điều kiện tr FF *  Px và giá

2

*

Fxn G

MQ

G + Gnn G 

+ GR nn G

G,F

(

2

*

Giả sử rằng kênh truyền H là cố định và thông tin trạng
thái kênh biết được tại máy thu và máy phát. Các ma trận F
và G đuợc thiết kế theo điều kiện sau:
2

1



R e (G, F ) =  GH
F − I )  (GH
F −I
p1 , p2 ,..., pM Q 
p1 , p2 ,..., pM Q 





(9)

MQ

min : c ( G, F ) = E e

 p , p ,..., p 

Sử dụng các giả thiết trong (3), phương trình (15) có thể
được rút gọn như sau:

B. Kỹ thuật lựa chọn ăng-ten phát kết hợp với tiền mã hóa
và san bằng
Sau khi lựa chọn được kênh hiệu dụng, ta tiếp tục thiết
kế các ma trận F và G để giảm tối thiểu lỗi symbol theo kỳ
vọng E ee*  , ở đây là vector lỗi được tính bởi biểu thức sau:
GH

*

G + GH

MQ

*

(15)

được với tối ưu lựa chọn ăng-ten trong phương trình (2) khi
toàn bộ H được phân bố i.i.d. Gaussian.

Px

2

 p , p ,..., p 
1

. Điều này có nghĩa là bậc phân tập của M T M R đạt

e = x−

*

* * *
Fxx F H

MQ

− Gnx + Gnx F H

2
F

R e (G, F ) = E  xx − xx F H
G − xn G − GH
Fxx
 p1 , p2 ,..., pMQ 
 p1 , p2 ,..., pMQ 
*

2
= H F

Từ bất đẳng thức (9), ta có thể thấy rằng các đường biên
trên và biên dưới của SNR trung bình nhận được là các hàm
2

MQ

p 

Ở đây Hk  đại diện cột thứ k của H. Từ các phương trình
(7) và (8), ta xác định được phạm vi SNR trung bình ở phía
máy thu với các ăng-ten lựa chọn tối ưu như sau:

H

2

* (14)
Fx + Gn)) ]

Triển khai phương trình (14) ta được phương trình sau:

(8)

Px

Fx + Gn ))

MQ

(

 tr FF

(12)

9

*

*

)− P

x

0

) − P  = 0.
x

(21)
(22)

*

đạo hàm ma trận [10],
tr ( AXB ) X = BA, tr AX B X = 0 , sau đó sử dụng phương
Áp

dụng

lý

(

thuyết

IV. CÁC KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

)

*

Để kiểm tra, đánh giá chất lượng của thiết kế đề xuất,
chúng tôi xây dựng chương trình Monte Carlo để mô phỏng
các kết quả tính toán của hệ thống. Kết quả đề xuất được so
sánh với các thiết kế san bằng theo tiêu chí cưỡng bức bằng
không (ZF: Zero-Forcing) và thiết kế san bằng theo tiêu chí
sai số bình phương trung bình cực tiểu (MMSE: Minimum
Mean Square Error). Mô hình hệ thống MIMO được xem xét

trình (18) vào các phương trình (19) và (20), ta tính được mối
quan hệ giữa các ma trận tiền mã hóa G và san bằng F tương
ứng sau đây:

H



p1 , p2 ,...,p M Q



F=H



p1 , p2 ,...,p M Q



*

FF H

*



p1 , p2 ,...,pM Q

+ R nn G
*

GF = F H

*

 p , p ,..., p 
1

2

*

G GH

MQ

2

*

(23)

có số lượng ăng-ten phát M T = 4 và số lượng ăng-ten thu

*

 p , p ,..., p 
1



G

+ F

*

M R = 4 , số lượng ăng-ten được lựa chọn M Q = 1, 2, 3; tín

(24)

MQ

hiệu phát sử dụng phương pháp điều chế là 4QAM; công suất

Từ các phương trình (23) và (24), các ma trận F và G được
thiết kế sau khi lựa chọn ăng ten phát, cũng như đảm bảo lỗi
cân bằng cho mỗi luồng dữ liệu theo các phương trình sau:

F = VΦ f
*

G = Φg V H

*

 p , p ,..., p 
1

2

MQ

−1

R nn

phát được chuẩn hóa Px ; kênh truyền pha-đinh Rayleigh chọn
lọc tần số với nhiễu AWGN.

(25)

Trước hết, chúng tôi tiến hành so sánh phẩm chất BER hệ
thống của các thiết kế ZF, MMSE và đề xuất với công suất

(26)

phát được chuẩn hóa Px . Quan sát từ Hình 3, ta có thể thấy
rằng thiết kế đề xuất có phẩm chất BER tốt hơn so với hai thiết
kế san bằng MMSE và ZF. Cụ thể, tại mức tổng SNR bằng 30
dB thì phầm chất BER hệ thống của thiết kế đề xuất, MMSE
và ZF lần lượt là 3.10-4, 2.10-3 và 5.10-3.

Với  được tính theo biểu thức sau:

(

tr Λ

=

−1/2

( )

tr Λ

−1

)

(27)

+ Px

Trong đó, Φ f và Φg là các ma trận nằm trên đường chéo
chính của các ma trận tiền mã hóa F và san bằng G, được tính
bởi các phương trình sau:
1/2

 P 
x
=
−1 
tr
Λ
(
) 


Φf

1/2

Φg

 P 
x
=
−1 
 tr ( Λ ) 

Λ

−1/2

(28)

 P

−1/2
x
Λ
+
1


−1
 tr ( Λ ) 

−1

(29)
Hình 3: Phẩm chất BER của các thiết kế

Theo thiết kế này các kênh con có giá trị yếu hơn sẽ được
dùng công suất cao hơn, ngược lại các kênh con có giá trị
mạnh hơn sẽ được dùng công suất thấp hơn. Và các ma trận
đường chéo Λ và V được tính từ phép tính phân rã trị riêng
(EVD) như sau:

H

*

 p , p ,..., p 
1

2

MQ

R nn H

 p , p ,..., p 
1

2

MQ

*
Λ 0 
= (V V ) 
V V) .
(

 0 Λ

(30)
Trong đó V và V là các ma trận trực giao có kích thước

M Q  B và M Q  ( M Q − B ) được tạo thành từ không gian
hạng của H*

 p , p ,... p 
1

2

MQ

R nn H

 p , p ,... p 
1

2

; Λ và

Λ là các ma

MQ

trận đường chéo. Với Λ chứa B giá trị không âm được sắp
xếp theo thứ tự giảm dần từ phía trên bên trái xuống phía dưới
bên phải còn Λ chứa các trị riêng bằng không.

10

Kết quả mô phỏng được giải thích như sau: so với thiết kế
san bằng ZF thì thiết kế san bằng MMSE không chịu ảnh
hưởng lớn của hiệu ứng khuếch đại tạp âm do bộ san bằng
MMSE có tính đến đặc tính của tạp âm còn bộ san bằng ZF sử
dụng bộ lọc nghịch đảo ở đầu thu để cưỡng bức sự ảnh hưởng
của đáp ứng kênh truyền. Vì vậy, phương pháp san bằng
MMSE luôn cho phẩm chất BER tốt hơn phương pháp san
bằng ZF. Trong các phương pháp này, thiết kế đề xuất cho
phẩm chất BER tốt nhất do có sự phân bổ công suất được chia
đều trên các kênh nên một số kênh con có giá trị riêng thấp
vẫn có thể truyền tín hiệu tới phía thu. Còn đối với phương
pháp san bằng MMSE vì phải chịu sự rằng buộc giữa loại bỏ
nhiễu và công suất phát nên khi hệ thống bị giới hạn công suất
phát dẫn đến sự phân bổ năng lượng trên các kênh con có sự
chênh lệch rất lớn đặc biệt khi các kênh con có giá trị riêng
thấp, dẫn đến một số tín hiệu trên các kênh con có giá trị riêng
thấp sẽ không thể truyền tới đầu thu mặc dù vẫn được phân bổ
công suất, do đó phẩm chất BER của phương pháp này thấp
hơn so với thiết kế đề xuất.

quả mô phỏng cho thấy thiết kế đề xuất đã tận dụng tốt năng
lượng trên mỗi kênh con, đồng thời cải thiện tốt hơn phẩm
chất BER của hệ thống so với các thiết kế trước đây. Ngoài
ra, khi có sự kết hợp lựa chọn ăng-ten phát thì độ lợi SNR của
hệ thống cũng tăng lên đáng kể. Trong tương lai, chúng tôi
hy vọng sẽ đánh giá thêm nhiều khía cạnh khác nhau như
dung lượng, hiệu quả sử dụng phổ và độ phức tạp của hệ thống.
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Hình 4: Phẩm chất BER của thiết kế đề xuất kết hợp
lựa chọn ăng-ten phát: M T = M R = 4 và M Q = 1, 2, 3
Ngoài ra, khi quan sát từ Hình 4 có thể thấy rằng, độ lợi
SNR hệ thống có xu hướng giảm dần khi lựa chọn số ăng-ten
phát lần lượt từ M Q = 1 đến M Q = 3. Cụ thể, để đạt được
BER bằng 10-6 thì SNR của thiết kế đề xuất kết hợp lựa chọn
ăng-ten phát lần lượt M Q = 1, 2, 3 sẽ có giá trị tương ứng là
12.5, 19 và 27 dB. Trong trường hợp không lựa chọn ăng-ten
phát M T = M Q , để đạt được BER bằng 8.10-3 thì SNR của

(

)

thiết kế đề xuất có giá trị là 30 dB. Điều này cho chúng ta thấy
khi có sự lựa chọn ăng-ten phát, độ lợi SNR của hệ thống tăng
hơn nhiều so với không lựa chọn ăng-ten phát.
IV. KẾT LUẬN
Bài báo đã đề xuất giải pháp kỹ thuật lựa chọn ăng-ten
phát kết hợp thiết kế tiền mã hóa và san bằng cho hệ thống
MIMO. Xét trong điều kiện giới hạn công suất phát, các kết

11

MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ ẨN HOÀN
TOÀN CÁC LUẬT KẾT HỢP NHẠY CẢM
Phan Ngọc Bảo
Khoa Công nghệ Thông tin
Cao đẳng Nghề Đà Lạt
Đà Lạt, Việt Nam
phanngocbao@cdndalat.edu.vn

Đoàn Minh Khuê
Khoa Công nghệ Thông tin
Đại học Đà Lạt
Đà Lạt, Việt Nam
khuedm@dlu.edu.vn

Abstract
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một phương
pháp cải tiến của thuật toán IFHSAR [1] để ẩn các luật kết
hợp nhạy cảm (SAR). Thuật toán cái tiến mới NIFHSAR
không những ẩn hoàn toàn các luật SAR mà còn giảm thiểu
việc mất các luật không nhạy cảm so với thuật toán ban đầu.
Các kết quả thực nghiệm cho thầy rằng đề xuất của chúng tôi
còn hiệu quả hơn về mặt thời gian thực thi.

Hiện nay, các kĩ thuật khai thác dữ liệu phát triển ngày càng đa
dạng cả về số lượng lẫn chất lượng, nên việc bảo vệ tính bí mật của
thông tin nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu cũng trở nên hết sức quan
trọng. Lĩnh vực khai thác dữ liệu đảm bảo sự riêng tư ra đời nhằm
đáp ứng yêu cầu đó. Mục đích chính của hướng tiếp cận này là ẩn
các luật kết hợp nhạy cảm bằng cách giảm độ hỗ trợ hay độ tin cậy
của các luật kết hợp. Điều này được thực hiện bằng cách sửa đổi
các giao dịch hay các item nạn nhân trong cơ sở dữ liệu. Tuy
nhiên, việc sửa đổi có thể tạo ra các tác dụng không mong muốn
như: ẩn thất bại, mất luật và luật ma. Điều này đặt ra một thách
thức là làm sao để cân bằng giữa việc ẩn hoàn toàn các luật nhạy
cảm và việc sinh ra các tác dụng phụ ở mức thấp nhất có thể.

Bài báo này được tổ chức như sau: Phần 2 là phát biểu về
bài toán. Phẩn 3 mô tả những điểm mới của thuật toán đề
xuất và đưa ra một ví dụ minh họa. Phần 4 trình bày các kết
quả thực nghiệm của phương pháp đề xuất so với thuật toán
gốc. Phần 5 là kết luận.

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cải thiện của thuật
toán IFHSAR (Improve fast hiding sensitive association rules) [1].
Thuật toán đề xuất mới NIFHSAR là phiên bản cải tiến tiếp theo
của thuật toán IFHSAR, thuật toán mà tôi đã trình bày ở hội nghị
ICT 2021. Thuật toán NIFHSAR mới vừa có thể ẩn hoàn toàn các
luật SAR đã cho, và còn giảm thiểu việc mất luật so với thuật toán
ban đầu. Các kết quả thực nghiệm cho thấy đề xuất của chúng tôi
giảm thiểu được việc mất các luật không nhạy cảm so với thuật
toán IFHSAR [1] trong hầu hết các trường hợp thử nghiệm.

II.

Bảng 1 là các ký hiệu sử dụng trong bài báo này. Độ hỗ
trợ của itemset S có thể được tính theo công thức sau:
Support(S) = ||S||/|D|

(1)

Trong đó ||S|| là số lượng các giao dịch trong cơ sở dữ
liệu chứa itemset S, |D| là số lượng các giao dịch trong cơ sở
dữ liệu D. Chúng ta có S là tập phổ biến nếu support(S) ≥
min_support. Như vậy, một giao dịch ti hỗ trợ S nếu S ⊆ ti.

Từ khóa — Luật kết hợp, ẩn luật nhạy cảm, khai thác dữ liệu
đảm bảo sự riêng tư, tác dụng phụ.

I.

PHÁT BIỂU BÀI TOÁN VÀ CÁC KÍ HIỆU

GIỚI THIỆU

Một luật kết hợp là một phép kéo theo có dạng X→Y,
trong đó X⊂ I, Y⊂ I và X∩ Y= Ø. Một luật X→Y là luật
mạnh nếu:

Định hướng khai thác dữ liệu đã và đang là xu hướng rất
quan trọng trong việc khám phá mẫu tin hữu ích từ tập dữ
liệu lớn. Chúng được áp dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau,
chẳng hạn như: thương mại điện tử, trinh sát tội phạm, chăm
sóc sức khỏe và phân tích nhu cầu người dùng. Tuy nhiên,
các công nghệ này có thể đe dọa đến sự riêng tư của dữ liệu.
Phân tích luật kết hợp là một công cụ mạnh mẽ và phổ biến
để khám phá mối liên hệ ẩn bên trong các tập dữ liệu lớn.
Một vài thông tin riêng tư có thể dễ dàng bị rò rỉ bởi các
công cụ này. Do đó, việc bảo vệ tính riêng tư của thông tin
nhạy cảm trong một cơ sở dữ liệu trở thành một vấn đề hết
sức cấp thiết cần được giải quyết. Các nghiên cứu có thể chia
làm hai hướng: ẩn luật nhạy cảm [2-5] và ẩn itemset nhạy
cảm [6-8]. Vassilios S. Verykios et al. [2] đã tiến hành một
nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra năm thuật toán để ẩn các luật
kết hợp nhạy cảm. Shyue-Liang Wang [6] đề xuất thuật toán
ẩn item nhạy cảm thay vì ẩn luật kết hợp nhạy cảm. Thuật
toán có số lần quét cơ sở dữ liệu thấp nhưng tác dụng phụ
sinh ra thì cao. Ali Amiri [7] đưa ra thuật toán heuristic để ẩn
các item nhạy cảm, đảm bảo tính hữu ích dữ liệu cao nhất
với chi phí tính toán hiệu quả. Yi-Hung Wu et al. [3] đề xuất
một phương pháp heuristic có thể ẩn các luật kết hợp nhạy
cảm với các tác dụng phụ ở mức giới hạn. Tuy nhiên, nó mất
rất nhiều thời gian để so sánh và kiểm tra khi ẩn các luật
nhạy cảm. Ngoài ra, nó cũng bị thất bại khi ẩn một vài luật
nhạy cảm trong một số trường hợp.

• support(X→Y) ≥ min_support
• confidence(X→Y) ≥ min_confidence
trong đó min_support và min_confidence là hai ngưỡng tối
tiểu cho trước, support(X→Y) và confidence(X→Y) được
tính theo các công thức sau:
support(X→Y) = ||X∪ Y|| / |D|

(2)

confidence(X→Y) = ||X∪ Y|| / | X |

(3)

Ví dụ 1. Cho một cơ sở dữ liệu như trong Bảng 2. Có 9
item |I| = 9, và năm giao dịch |D|= 5 trong cơ sở dữ liệu.
Bảng 3 cho thấy các tập phổ biến sinh ra từ Bảng 2 với
min_support = 60%. Ta thấy S = {1,4,7}, vì S⊆t1, S⊆t2 và
S⊆t3, nên ta có ||S||=3. Do đó, support(1,4,7) = ||S||/ |D| =
60%. Bảng 4 chỉ ra các luật kết hợp sinh ra từ Bảng 2 với
min_support = 60% and min_confidence = 75%. Ví dụ luật
1,4→7, vì ||{1,4}|| = 3 và ||{1,4,7}||=3, nên theo công thức
(2) và (3) ta có support(1,4→7) = 60% và confidence(1,4→
7) = 100%.
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Mục tiêu trong nghiên cứu của chúng tôi là ẩn hết các
luật SAR trong khi giảm thiểu các tác dụng phụ sinh ra từ cơ
sở dữ liệu thanh lọc. Hình 1 cho thấy mối tương quan giữa
các tập U, U’ và SAR. Như vậy, mục tiêu là phải vừa đảm
bảo U’∩SAR = Ø vừa giảm thiểu hai tập: U–SAR–U’ và
U’–U.
U

BẢNG 4. Luật kết hợp sinh ra từ Bảng 2, min_support=60%
và min_confidence=75%
confiden
rules
support
confid
rules
support
ce
ence
1→ 4
60%
75%
7→ 4
60%
75%

U’

SAR

HÌNH 1. Mối liên hệ giữa các tập U, U’ và SAR
BẢNG 1. Kí hiệu và định nghĩa
Kí hiệu

D
D’

Cơ sở dữ liệu thanh lọc từ D

U

Tập các luật kết hợp sinh ra từ D

U’

Tập các luật kết hợp sinh ra từ D’

|．|

Số lượng các phần tử trong một tập ．

SAR

Tập các luật nhạy cảm cần được ẩn, SAR={SAR1,
SAR2, …, SARm}

SAR’

Tập các luật nhạy cảm đã được ẩn

L(． )

Một itemset ở bên trái luật

R(． )

Một itemset ở bên phải luật

||．||

Độ hỗ trợ của itemset, nghĩa là số lượng các giao
dịch trong tập dự liệu có chứa itemset

PWT

Bảng lưu ID và trọng số wi của từng giao dịch.

ti.k

60%

100%

1,4→ 7

60%

100%

1→ 5

60%

75%

1,7→ 4

60%

100%

5→ 1

60%

100%

4,7→ 1

60%

100%

1→ 7

60%

75%

1→ 4,7

60%

75%

7→ 1

60%

100%

4→ 1,7

60%

100%

4→ 7

60%

100%

7→ 1,4

60%

75%

Định nghĩa

I = {i1, i2, ..., im} Một tập các item trong một cơ sở
dữ liệu
Cơ sở dữ liệu ban đầu D = {t1, t2, …, tn}, trong đó
mỗi giao dịch ti là tập con của I, tức là ti⊆ I.

I

4→ 1

III.

A. Đề xuất cải tiến thuật toán
Phương pháp đề xuất của chúng tôi là một phiên bản cải tiến
của thuật toán IFHSAR [1] (Doan Minh Khue, ICT 2021), vì vậy
hầu hết các bước của đề xuất là tương đồng với thuật toán ban đầu,
chỉ có khác ở chỗ là chúng tôi đã giới hạn được số lượng các giao
dịch hỗ trợ các luật SAR. Các bước chính của thuật toán NIFHSAR
cải tiến mới được trình bày trong Hình 2.
Input: D, SAR, min_support, min_confidence;
Ouput: D’ (trong đó các luật SAR được ấn hết)
Giai đoạn 1:
For từng giao dịch ti trong D Do
{ For từng luật SARj ∈SAR Do
{ IF SARj ⊆ ti Then
{
||SARj|| = ||SARj|| + 1;
}
Min_Support_Trans(); //tìm số lượng tối tiểu các giao
dịch hỗ trợ của luật SARj
}
For từng trong giao dịch tk trong Min_Support_Trans();
{ IF Có bất kỳ SARj hỗ trợ bởi tk
{ MICi = Item_Selection ( );
wi = MICi / 2 (|ti - 1|)
Lưu ID và wi của các tk trong PWT;
}
}
}
Giai đoạn 2:
While SAR ≠ ∅ Do
{
Chọn tID từ PWT có trọng số lớn nhất;
tID.k = Item_Selection ( );
IF Checking_and_Removing Item( ) == True Then
{ Sửa wID của tID và chèn ID vào lại PWT theo thứ tự được duy trì;
For từng SARj mà tID.k ∈ SARj Do
{ IF SARj⊆ tID và ((tID.k)∈ R(SARj) ) Then
||SARj|| = || SARj|| – 1;
IF (support(SARj) < min_support) hoặc (confidence(SARj) <
min_confidence) Then
Xóa bỏ SARj ra khỏi SAR;
}

Một tiem trong giao dịch ti

BẢNG 2. Cơ sở dữ liệu D
ID

Giao dịch

1

1,2,4,5,7

2

1,4,5,7

3

1,4,6,7,8

4

1,2,5,9

5

6,7,8

BẢNG 3. Các tập phổ biến sinh ra từ Bảng 2, min_support =
60%
Itemset

Độ hộ trợ

1

80%

4

60%

5

60%

7

80%

1,4

60%

1,5

60%

1,7

60%

1,4,7

60%

4,7

60%

THUẬT TOÁN ĐỀ XUẤT

}
}
HÌNH 2. THUẬT TOÁN NIFHSAR

Nhận thấy rằng, nếu các các luật nhạy cảm mà các item
tạo nên chúng đều có ở mọi giao dịch của cơ sở dữ liệu ban
đầu thì các giao dịch hỗ trợ được xác định theo [4] là toàn bộ
các giao dịch của cơ sở dữ liệu ban đầu. Điều này đảm bảo
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ẩn hết các luật nhạy cảm (HF = 0) nhưng tăng nguy cơ dữ
liệu ban đầu bị sửa đổi, từ đó làm tăng khả năng bị mất luật
sau hoạt động thanh lọc. Do vậy, cần phải có một chiến lược
hiệu quả trong việc xác định số lượng các giao dịch hỗ trợ
nhỏ nhất sao cho vửa có thể ẩn hết các luật nhạy cảm mà còn
làm giảm việc sửa đổi dữ liệu. Dựa vào những nhận định
trên, chúng tôi đề xuất phương pháp xác định số lượng tối
tiểu các giao dịch hỗ trợ bị sửa đổi. Chi tiết quá trình xác
định các giao dịch hỗ trợ cải tiến được thực hiện như sau:

Với từng luật nhạy cảm ri trong RS do
{

các giao dịch này là:

{

Chọn giao dịch đầu tiên trong

Số lượng tối tiểu các giao dịch có trọng số cao nhất
được lựa chọn là các giao dịch sửa đổi trước tiên.

quan cao nhất: t =

Chú ý là kịch bản sửa đổi này không xét việc sửa đổi trên
một giao dịch có hỗ trợ nhiều luật nhạy cảm cùng một lúc.
Như đã trình bày ở trên, có thể ẩn luật nhạy cảm bằng cách
giảm độ hộ trợ của nó dưới MST hay độ tin cậy của nó dưới
MCT. Do đó, theo [9] các tính chất sau đây có thể được rút
ra.

=

với giá trị liên

.

–t

}
}
HÌNH 3. Mã giả của phương pháp xác định số lượng tối tiểu các giao
dịch hỗ trợ

là tập hợp tất cả các giao dịch có
B. Ví dụ minh họa
Cho tập dữ liệu ban đầu D (Bảng 2), các luật nhạy cảm
SAR như trong Bảng 5, min_support = 40% và
min_confidence = 60%. Thuật toán NIFHSAR thực thi như
bên dưới đây.

hỗ trợ X → Y. Để giảm độ tin cậy của luật dưới ngưỡng
MCT, số lượng tối thiểu các giao dịch mà cần phải được sửa
đổi trong

|t hỗ trợ đầy đủ ri}.

For i =1 to N do

Với từng luật nhạy cảm cho trước, bằng việc sử dụng
các công thức trong [9] thì một số lượng tối thiểu của
các giao dịch cần được sửa đổi để ẩn luật nhạy cảm
tương ứng được đưa ra.

Thuộc tính 1: Cho

= {t

cần sửa đổi để ẩn luật ri, kí hiệu là N_iterations.

• Sắp xếp các giao dịch hỗ trợ này theo trọng số.

•

.

- Sử dụng công thức 4, 5 và 6 để tính số lượng tối tiểu các giao dịch

• Tất cả các giao dịch hỗ trợ một hay nhiều luật nhạy
cảm được lọc ra.
•

các giao dịch có hỗ trợ đầy đủ ri. Chúng ta ký hiệu tập

- Lọc ra từ

là:

2
〈{0},0〉

Thuộc tính 2: Cho

là tập hợp tất cả các giao dịch có
5
〈{1},1〉

hỗ trợ X → Y. Để giảm độ hỗ trợ của itemset tạo ra luật X

1
〈{0},0〉

→ Y dưới MST, số lượng tối thiểu các giao dịch mà cần
phải được sửa đổi trong

là:
7
〈{2,3}, 2〉

Dựa vào thuộc tính 1 và thuộc tính 2, chúng ta có thể suy ra

4
〈{0},0〉

HÌNH 4. Mối quan hệ giữ t1 và các item bên phải SAR

số lượng tối thiểu các giao dịch phải được sửa đổi để ẩn luật
Đầu tiên, ta quét cơ sở dữ liệu D để tìm tập các giao dịch
hỗ trợ cho từng luật nhạy cảm. Kết quả được thể hiện như
trong Bảng 6. Tiếp theo ta tính toán số lượng giao dịch tối
tiểu để ẩn từng luật nhạy cảm theo công thức 6. Cụ thể với
luật SAR1 thì số lượng nhỏ nhất là: Min(2-0.4 x5+1, 20.6x2+1) = Min(1, 1.8) = 1; với SAR2 là: Min(2, 2.8) = 2; với
SAR3 là: Min(1, 1.2) = 1; với SAR4 là: Min(1, 1.8) = 1. Cuối
cùng ta được tập nhỏ nhất các giao dịch nhạy cảm cần sửa
đổi để ẩn hết 4 luật nhạy cảm là: D’ = {T1, T2, T3}.

nhạy cảm là:

Mã giả của phương pháp xác định số lượng tối tiểu các giao
dịch hỗ trợ được trình bày cụ thể trong Hình 3.

Giai đoạn 1, tiến hành quét lại tập D để thu thập thông
tin. Như trong Bảng 7, ||SARj|| và ||L(SARj)|| cho từng SARj
là kết quả thu được từ quá trình này. Ví dụ, SAR3: 1,5→7
được hỗ trợ bởi giao dịch t1 và t2, vậy || SAR3|| = 2, còn
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L(SAR3): {1,5} được hỗ trợ bởi các giao dịch t1, t2 và t4, vậy
L(SAR3) = 3. Hình 4 thể hiện mối tương quan giữa giao dịch
t1 và các item bên phải SAR và được thể hiện trực quan bằng
lược đồ G. Do giao dịch t1 hỗ trợ các luật SAR1, SAR2 và
SAR3 nên nút 〈 {2, 3}, 2 〉 của item ‘7’ chỉ ra rằng t1 hỗ trợ
hai luật nhạy cảm SAR2 và SAR3 mà có item ‘7’ trong đó, cụ
thể là Rk = {2,3} và | Rk |=2. Như thấy trong Hình 4,
max(|Rk|) = max(1, 2) = 2. Do vậy, ta có MIC1 = 2 và w1 =
2/16 =1/8. Tương tự với các giao dịch còn lại trong cơ sở dữ
liệu D’, ta có được Bảng 8. Bảng 9 là bảng PWT là kết quả
của việc sắp Bảng 7 giảm dần theo trọng số w. Sau đó, giao
dịch đầu tiên trong PWT là t2 được chọn để sửa đổi. Theo
heuristic chỉ ra trong Hình 4 thì item '7' trong t2 sẽ được xóa
bỏ. Sau khi xóa item ‘7’ thì tiến hành tính lại w2 cho t2. Lúc
này, ||SAR2|| và ||SAR3|| sẽ giảm đi 1. SAR3 sẽ được xóa ra
khỏi SAR bởi vì (||SAR3|| / |D|) < min_support. Tiến trình sẽ
được lặp lại cho đến khi SAR rỗng. Cuối cùng phương pháp
của chúng tôi xóa bỏ item ‘7’ trong t2, item ‘5’ và item ‘7’
trong t1, item ‘8’ trong t3.

IV.

A. Tập dữ liệu
Các tập dữ liệu được sử dụng để làm thực nghiệm: Tập
dữ liệu T10I4D100K, Mushroom và Chess. Trong đó tập dữ
liệu T10I4D100K được tạo ra từ bộ sinh của nhóm nghiên
cứu IBM Almaden Quest, còn hai tập dữ liệu Mushroom và
Chess là các tập dữ liệu thực. Các bộ dữ liệu này đều được
lấy từ kho chứa Frequent Itemset Mining Implementations
Repository http://fimi.ua.ac.be/data/. Đặc điểm của các bộ dữ
liệu cụ thể được trình bày trong Bảng 10.
BẢNG 10. ĐẶC ĐIỂM CỦA BA TẬP DỮ LIỆU
Đặc điểm
Datasets

SAR (X→Y)

X∪Y

X

1,2→5

1,2,5

1,2

2

1,4→7

1,4,7

1,4

3

1,5→7

1,5,7

1,5

4

6→8

6,8

6

SAR (X→Y)

Các giao
dịch hỗ trợ

1

1,2→5

T1, T4

2

1,4→7

T1, T2, T3

3

1,5→7

T1, T2

4

6→8

T3, T5

Chiều dài trung
bình

100000

870

8

Mushroom

8124

119

23

Chess

3196

75

37

Hiding Failure (HF): cho biết số lượng các luật nhạy
cảm mà thuật toán thanh trùng không thể ẩn và vẫn đang
được khai thác từ cơ sở dữ liệu đã làm sạch D'. Công thức
tính toán:

(4)
Trong đó là Rs(D') là số lượng luật nhạy cảm tìm thấy trong
cơ sở dữ liệu làm sạch D' và Rs(D') là số lượng luật nhạy
cảm trong cơ sở dữ liệu gốc ban đầu D.
Lost Rules (LR): Cho biết số lượng các luật không nhạy
cảm bị mất do hoạt động thanh trùng (sanitization) và sẽ
không còn được khai thác từ tập dữ liệu đã thanh trùng D'.
Công thức tính toán là:

BẢNG 7. Độ hỗ trợ và độ tin cậy của từng luật trong SAR
||SARj||
||L(SARj)||
support
confidence

1

SAR (X→Y)
1,2→5

2

2

40%

100%

2

1,4→7

3

3

60%

100%

3

1,5→7

2

3

60%

66.67%

4

6→8

2

2

40%

100%

j

Số lượng
items

B. Các độ đo
Các tiêu chí quan trọng sẽ được sử dụng để so sánh thuật
toán cải tiến IFHSAR so với thuật toán FHSAR bao gồm:

BẢNG 6. Tập các giao dịch hỗ trợ từng
luật nhạy cảm

j

Số lượng giao dịch

T10I4D100K

BẢNG 5. Tập các luật nhạy cảm SAR

j
1

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

(5)
Trong đó |~Rs(D)| là số lượng các luật không nhạy cảm
trong tập dữ liệu ban đầu D và |~Rs(D’)| là số lượng các luật
không nhạy cảm trong tập dữ liệu đã làm sạch D'.

BẢNG 8. MIC và trọng số của từng giao dịch trong D’
|ti|
MIC
wi
Giao dịch

Ghost Rules (GR): cho biết số lượng các luật giả không
có trong cơ sở dữ liệu gốc ban đầu D và được tạo ra do hoạt
động làm sạch sanitization và được khai thác từ cơ sở dữ liệu
D’. Công thức tính toán:

ID

1

1,2,4,5,7

5

2

1/8

2

1,4,5,7

4

2

1/4

3

1,4,6,7,8

5

1

1/16

(6)
Trong đó |R’| là số lượng các luật khai thác từ D' và |R| là số
lượng các luật khai thác từ D.

BẢNG 9. PWT
STT

wi

1

ID
2

1/4

2

1

1/8

3

3

1/16

Thời gian thực thi CPU: thời gian cần thiết để thuật
toán hoàn thành quá trình thanh lọc dữ liệu.
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C. Các Kết Quả Thực Nghiệm
Cả hai thuật toán thì các thực nghiệm đều được tiến hành
trong cùng một nền tảng là Java. Và được thực hiện trên một
máy tính PC với bộ vi xử lý @Intel CPU core i7 2.50 GHz,
RAM 16GB và trong môi trường hệ điều hành Windows 10
(64-bit). Thực nghiệm được đưa ra để so sánh phương pháp
của chúng tôi với thuật toán ban đầu, bao gồm: thời gian thực
thi CPU, ẩn thất bại, mất luật và luật ma. Các kết quả so sánh
được hiển thị tương ứng trong các hình từ Hình. 5 đến Hình.
13.

HÌNH 8. SO SÁNH THỜI GIAN THỰC THI CPU CỦA 2 THUẬT TOÁN TRONG
TẬP DỮ LIỆU THỰC MUSHROOM

HÌNH 5. SO SÁNH THỜI GIAN THỰC THI CPU CỦA 2 THUẬT TOÁN TRONG
TẬP DỮ LIỆU THỰC T10I4D100K

HÌNH 9. SO SÁNH SỐ LƯỢNG MẤT LUẬT CỦA 2 THUẬT TOÁN TRONG TẬP
DỮ LIỆU THỰC MUSHROOM

HÌNH 6. SO SÁNH SỐ LƯỢNG MẤT LUẬT CỦA 2 THUẬT TOÁN TRONG TẬP
DỮ LIỆU T10I4D100K

HÌNH 10. SO SÁNH SỐ LƯỢNG LUẬT MA TẠO RA CỦA 2 THUẬT TOÁN
TRONG TẬP DỮ LIỆU THỰC MUSHROOM

HÌNH 7. SO SÁNH SỐ LƯỢNG LUẬT MA TẠO RA CỦA 2 THUẬT TOÁN
TRONG TẬP DỮ LIỆU T10I4D100K
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thấy rằng đề xuất của chúng tôi nhanh hơn thuật toán
IFHSAR [1] ban đầu trong cả ba tập dữ liệu.
• Theo các hình 7, hình 10 và hình 13, đề xuất cải tiến
của chúng tôi so với thuật toán IFHSAR [1] ban đầu
bằng hoặc thấp hơn một chút trong vấn đề sinh ra các
luật ma không mong muốn.
• Cũng theo các hình 6, hình 9 và hình 12, về khía cạnh
mất các luật không nhạy cảm thì đề xuất cải tiến thấp
hơn thuật toán IFHSAR [1] ban đầu.
V. KẾT LUẬN
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cải tiến mới
cho thuật toán IFHSAR [1]. Thuật toán cải tiến mới
NIFHSAR của chúng tôi không những ẩn hoàn toàn hết các
luật kết hợp nhạy cảm mà còn giảm thiểu việc mất các luật
không nhạy cảm. Chiến lược trong đề xuất của chúng tôi là
giới hạn được số lượng các giao dịch hỗ trợ cần sửa đổi.
Điều này vừa đảm bảo giảm nhanh độ tin cậy của các luật
nhạy cảm SAR mà vừa ít gây ra biến đổi lên cơ sở dữ liệu
ban đầu.

HÌNH 11. SO SÁNH THỜI GIAN THỰC THI CPU CỦA 2 THUẬT TOÁN
TRONG TẬP DỮ LIỆU THỰC CHESS

Các kết quả thực nghiệm cũng cho thấy rằng phương
pháp của chúng tôi hiệu quả hơn thuật toán IFHSAR [1] ban
đầu về khía cạnh thời gian thực thi CPU và hạn chế tác dụng
phụ về mặt mất luật. Trong tương lai, chúng tôi tiếp tục
nghiên cứu và phát triển các phương pháp hiệu quả, tối ưu để
hạn chế hơn nữa việc mất luật cũng như các luật ma được tạo
ra ở mức thấp nhất có thể. Chúng tôi cũng hi vọng đề xuất
cải tiến mới của chúng tôi thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu giữa
các tổ chức mà cần bận tâm về vấn đề rò rỉ các thông tin
nhạy cảm và riêng tư trong quá trình trao đổi.
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HÌNH 12. SO SÁNH SỐ LƯỢNG MẤT LUẬT CỦA 2 THUẬT TOÁN TRONG
TẬP DỮ LIỆU THỰC CHESS
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HÌNH 13. SO SÁNH SỐ LƯỢNG LUẬT MA TẠO RA CỦA 2 THUẬT TOÁN
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TRONG TẬP DỮ LIỆU THỰC CHESS
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Các kết quả thực nghiệm có thể được tóm tắt như dưới đây:
• Về thời gian thực thi CPU được thể hiện trong các
hình 5, hình 8 và hình 11. Theo như hình này thì ta
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Tóm tắt - Bài báo này trình bày một ứng dụng của phương
pháp tập mờ hesitant TOPSIS – THF TOPSIS (Trapezoidal
Hesitant Fuzzy TOPSIS) cho bài toán ra quyết định đa tiêu chí dựa
trên ý kiến của nhóm chuyên gia (MAGDM). Phương pháp THF
TOPSIS giải quyết được trường hợp khi các đánh giá độ thuộc
cho một đối tượng mờ có nhiều giá trị khác nhau, khi mà các mở
rộng phương pháp TOPSIS mờ trước đây chưa giải quyết được.
Bài toán thử nghiệm là sắp xếp thứ tự đánh giá của giảng viên dựa
vào bộ dữ liệu đánh giá giảng dạy giảng viên - Bộ môn Hệ thống
Thông tin, trường Đại học Nha Trang. Trong qua trình thử
nghiệm nhằm nâng cao hiệu năng phương pháp, chúng tôi sử dụng
giá trị kỳ vọng độ thuộc xây dựng từ bộ dữ liệu đánh giá của sinh
viên. Đây là một kết quả có thể xem xét để xếp loại giảng viên được
linh hoạt và chính xác.

II. GIỚI THIỆU VỀ SỐ MỜ HÌNH THANG HESITANT
A. Các định nghĩa liên quan
Định nghĩa 2.1. [6] Cho X là một tập cố định, một tập mờ
hesitant (HFS) trên X là một hàm h: X → [0,1], h(x) ⊆ [0,1].
Xia và Xu (2011) biểu diễn tập mờ hesitant (HFS) theo ký hiệu
toán học như sau:
𝐻 = {< x, ℎ𝐴 (x) > | x ∈ X}
Trong đó: hA(x) xác định độ thuộc của phần tử x ∈ X đối với
tập A⊆X. Xia và Xu gọi hA(x) là phần tử mờ hesitant (HFE),
là một thành phần cơ sở của tập mờ hesitant (HFS).
Định nghĩa 2.2. [6] Cho M = {μ1,…, μN} là tập hợp N hàm
thành viên, ta định nghĩa tập mờ hesitant với các giá trị hàm
thành viên theo M, là hM, theo công thức:
h𝑀 (x) = ∪μ∈M {μ(𝑥)}
Ý nghĩa: khi có nhiều chuyên gia (người ra quyết định) có các
định nghĩa độ mờ có thể khác nhau cho đối tượng. Giả sử M là
tập các N định nghĩa độ mờ của N chuyên gia, hM đại diện cho
ý kiến của tập hợp các chuyên gia.
Định nghĩa 2.3. [11] Cho một HFE h, một hàm trung bình
độ thuộc (score function) s(h) được định nghĩa như sau:
1
𝑠(ℎ) = . ∑ 𝑘
𝑙ℎ

Từ khoá - Tập mờ, Tập mờ hesitant, Quyết định đa tiêu chí,
Phương pháp tập mờ hesitant TOPSIS.

I. GIỚI THIỆU
Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng phương pháp
Fuzzy TOPSIS ở nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết bài
toán hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí. Có thể thấy, các nghiên
cứu về phương pháp TOPSIS, Fuzzy TOPSIS đã được chú trọng
phát triển từ khá sớm, không những TOPSIS được mở rộng
trong môi trường mờ mà phương pháp này còn được phát triển
trên tập thô, tập neutrosophic, soft sets, .., tuỳ vào điều kiện
nghiên cứu và bài toán ứng dụng [1][2]. Ở trong nước, nghiên
cứu và ứng dụng Fuzzy TOPSIS cũng được nhiều nhà nghiên
cứu quan tâm.
Một trong những khó khăn sử dụng phương pháp mờ TOPSIS
là xác định độ thuộc mờ của các đối tượng khi những gặp phải
đánh giá khác nhau của các chuyên gia (hay người ra quyết
định) đều hợp lí được đưa ra. Tập mờ hesitant được đề xuất bởi
Torra (2010) với mục đích định nghĩa các tập mờ có nhiều độ
thuộc khác nhau. Lý thuyết này đã có nhiều nghiên cứu và ứng
dụng cho bài toán hỗ trợ ra quyết định (Chen et al. 2015; Liao
and Xu 2014c; Qian et al. 2013; Yu et al. 2018). Trên cơ sở lý
thuyết tập mờ hesitant đã được đề xuất, chúng tôi thử nghiệm
xếp hạng đánh giá giảng viên nhằm tìm ra giải pháp xếp hạng
phù hợp hơn phương pháp xếp hạng hện nay.
Nội dung bài báo trình bày các khái niệm cơ sở tập mờ hesitant
trong mục 2. Mục 3 trình bày về phương pháp TOPSIS tính toán
trên số mờ hình thang hesitant, mục 4 minh hoạ ứng dụng
phương pháp TOPSIS trên số mờ hình thang hesitant xếp hạng
giảng viên. Trong phần cuối trình bày những hướng phát triển
liên quan.

𝑘∈ℎ

Trong đó, 𝑙ℎ là số lượng giá trị hàm thành viên trong h,
𝑙ℎ = |h|.
Với hai HFE h1 và h2, một quan hệ thứ bậc được định nghĩa như
sau:
• s(h1) > s(h2) thì h1 có thứ bậc cao hơn h2, ký hiệu
h1 > h2
• s(h1) = s(h2) thì h1 = h2
Định nghĩa 2.4. [11] Định nghĩa về số mờ hình thang
hesitant:
Cho tập vũ trụ X, một tập mờ hình thang hesitant xác định
trên X được định nghĩa:
E = {〈x,h_E (x)〉 | x ∈ X},
Trong đó, h_E (x) là một tập hợp các số mờ hình thang
khác nhau xác định trên tập số thực R, bao gồm những độ thuộc
của phần tử x ∈ X thuộc về tập E. Gọi h_E (x) là một thành
phần hình thang hesitant (TrHFE). Để thuận tiện cho việc tính
toán, ta kí hiệu h_E (x) đơn giản là h. Một số mờ hình thang a
thuộc h là một bộ 4: a = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 ) với (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 )∈R
và
𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ 𝑎3 ≤ 𝑎4
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Cho ba TrHFE là h, h1, h2 và một số k > 0 là một đại lượng
vô hướng. Định nghĩa các phép toán như sau:
𝑎 ∈ ℎ {(𝑘𝑎1 ,

𝑘ℎ =

𝑎ℎ1 ∈ ℎ1 , 𝑎ℎ2 ∈ ℎ2

2
2
𝑎1ℎ1 + 𝑎1ℎ2 , 𝑎ℎ1
+ 𝑎ℎ2
,
3
3
4
2
𝑎ℎ1 + 𝑎ℎ2 , 𝑎ℎ1 + 𝑎ℎ2

ℎ1 ⨂ ℎ2 =

𝑎ℎ1 ∈ ℎ1 , 𝑎ℎ2 ∈ ℎ2

2
2
𝑎1ℎ1 . 𝑎1ℎ2 , 𝑎ℎ1
. 𝑎ℎ2
,
3
3
4
2
𝑎ℎ1 . 𝑎ℎ2 , 𝑎ℎ1 . 𝑎ℎ2

𝑎 ∈ ℎ {(1

BẢNG 1
BẢNG MA TRẬN QUYẾT ĐỊNH TỔNG HỢP

− 𝑎1 , 1 − 𝑎2 , 1 − 𝑎3 , 1 − 𝑎4 )}

ℎ2 =

𝑎ℎ1 ∈ ℎ1 , 𝑎ℎ2 ∈ ℎ2

2
2
),
max(𝑎1ℎ1 , 𝑎1ℎ2 ) , max(𝑎ℎ1
, 𝑎ℎ2
3
3
4
4
𝑚𝑎𝑥(𝑎ℎ1 , 𝑎ℎ2 ), 𝑚𝑎𝑥(𝑎ℎ1 , 𝑎ℎ2 )

ℎ1 ⋂ ℎ2 =

𝑎ℎ1 ∈ ℎ1 , 𝑎ℎ2 ∈ ℎ2

2
2
),
min(𝑎1ℎ1 , 𝑎1ℎ2 ) , min(𝑎ℎ1
, 𝑎ℎ2
3
3
4
4
𝑚𝑖𝑛(𝑎ℎ1 , 𝑎ℎ2 ), 𝑚𝑖𝑛(𝑎ℎ1 , 𝑎ℎ2
)

ℎ1

A. Phát biểu bài toán
Cho bài toán quyết định đa tiêu chí gồm m sự lựa chọn A
= {A1, A2, …, An}, xét trên n tiêu chí C = {C1, C2, …, Cn},
mỗi sự lựa chọn thứ i trên tiêu chí thứ j sẽ được biểu diễn bởi
một giá trị do người quyết định đưa ra. Bài toán yêu cầu tìm ra
sự lựa chọn tối ưu nhất hoặc sắp xếp tăng hoặc giảm dần các
sự lựa chọn để thoả mãn các tiêu chí.

𝑘𝑎2 , 𝑘𝑎3 , 𝑘𝑎4 )}

ℎ1 ⨁ ℎ2 =

ℎ𝑐 =

III. HESITANT FUZZY TOPSIS

Để so sánh trên hai TrHFE, Jun Ye [11] định nghĩa:
Định nghĩa 2.5. [11] Cho một TrHFE h, giá trị mong đợi
của h, kí hiệu E(h), với #h là số lượng số mờ hình thang có trong
h.
𝐸(ℎ) =

1
∑ (𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4)
4. #ℎ
𝑎 ∈ℎ

𝑛

Phép hợp:

Phép giao:
(h1 ∩ h2 )(x) = {h ∈ (h1 (x) ∪ h2 (x)) | h ≥
min(h1+ , h+
2 )}

• Phép bù: h𝑐 (x) = ∪k∈h(x) {1 − k}
•
i(h(x)) = ∪k∈h(x) {1 − (1 − k)𝑖 }, i > 0
Ví dụ: Cho A là tập mờ hesitant với hA(x) = {0.2, 0.4, 0.6}
và B là tập mờ hesitant với hB(x) = {0.4, 0.8, 1.0}, khi đó:
Phần hội A và B, trên x, được định nghĩa là một HFE như sau:
(hA ∪ hB)(x) = {0.6, 0.8, 1.0}.
B. Độ đo khoảng cách Euclide trên số mờ hesitant
Cho hai số mờ hesitant hình thang A1 [(a1, b1, c1, d1);
hA1(x)] và A2 [(a2, b2, c2, d2); hA2(x)]. Gọi l1 = |hA1|, l2 = |hA2|, lh
= max(l1, l2), khoảng cách Euclide giữa A1 và A2 được tính bằng
công thức:
(
𝑙ℎ
𝐷𝐸(𝐴1 , 𝐴2 ) = (∑𝑖=1
|

𝑐12 +𝑑12 −𝑎12 −𝑏12 −𝑐22 −𝑑22 +𝑎22 +𝑏22
8.𝑙ℎ
𝐴1
𝐴2
(ℎ𝜎(𝑖)
− ℎ𝜎(𝑖)
)

2

).

1
2

| )

…
…
…
…
…

Cn
DM1n
DM2n
…
DMmn

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛 = 𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑗 {𝑎𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗 + 𝑐𝑖𝑗 + 𝑑𝑖𝑗 }
̅̅̅̅̅̅
𝑖 = 1,
𝑚, 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛
Bước 2: Xây dựng ma trận chuẩn hoá có trọng số
Ma trận chuẩn hoá có trọng số P = [pij]m×n được xây dựng
với công thức:
p𝑖𝑗 = r𝑖𝑗 × w𝑗
Bước 3: Xác định HFPIS và HFNIS
Hai lựa chọn HFPIS (A+) và HFNIS (A-) được xác định
nhờ công thức sau:
𝑚𝑎𝑥𝑖 , 𝑗 ≤ 𝑘
(𝑎𝑗+ , 𝑏𝑗+ , 𝑐𝑗+ , 𝑑𝑗+ ),
𝑚𝑖𝑛
𝑗>𝑘
𝑖,
A+ = {
𝑚𝑎𝑥
,
𝑗
≤𝑘
𝑖
ℎ𝑗+ (𝑥),
𝑚𝑖𝑛𝑖 , 𝑗 > 𝑘
𝑚𝑖𝑛𝑖 , 𝑗 ≤ 𝑘
(𝑎𝑗− , 𝑏𝑗− , 𝑐𝑗− , 𝑑𝑗− ),
𝑚𝑎𝑥𝑖 , 𝑗 > 𝑘
A- = {
𝑚𝑖𝑛
𝑖, 𝑗 ≤ 𝑘
ℎ𝑗− (𝑥),
𝑚𝑎𝑥𝑖 , 𝑗 > 𝑘
Trong đó, 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 , 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛, 𝐶𝑖 𝑣ớ𝑖 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑘 là các tiêu
chí lợi ích; 𝐶𝑖 𝑣ớ𝑖 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑘 + 1, 𝑚 là các tiêu chí chi phí.
Bước 4: Tính khoảng cách từ lựa chọn đang xét tới
HFPIS và HFNIS
d+i = ∑𝑛𝑗=1 𝑑(𝑝𝑖𝑗 , 𝐴+)
d-i = ∑𝑛𝑗=1 𝑑(𝑝𝑖𝑗 , 𝐴−)
Với d(pij, A+) được tính bằng công thức khoảng cách Euclide.

(h1 ∪ h2 )(x) = {h ∈ (h1 (x) ∪ h2 (x)) | h ≥
max (h1− , h2− )}

•

C2
DM12
DM22
…
DMm2

Trong đó, DMij là đánh giá của chuyên gia dành cho lựa
chọn thứ i tương ứng tiêu chí thứ j.
Tương ứng với từng tiêu chí là các trọng số W = {w1,
w2, …, wm}. Trong đó, wi là trọng số của tiêu chí thứ i.
Số mờ Hesitant hình thang (Trapezoidal Hesitant Fuzzy
Number – TrHFN) được biểu diễn bởi 2 thành phần: số mờ và
độ thuộc, ví dụ số mờ Hesitant hình thang A có dạng:
A[(a1, a2, a3, a4); h(x)], trong đó h(x) bao gồm các độ thuộc được
xác định cho A.
B. Các bước tiến hành
Bước 1: Chuẩn hoá ma trận quyết định
Kết quả của bước này là một ma trận quyết định chuẩn
hoá R = [rij]m×n, với rij được xác định như sau:
𝑎𝑖𝑗 𝑏𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗 𝑑𝑖𝑗
𝑟𝑖𝑗 = [( , , , ) ; ℎ𝑖𝑗 (𝑥)]

Với hai TrHFE h1 và h2, nếu E(h1) > E(h2) thì h1>h2 và
ngược lại; nếu E(h1) = E(h2) thì h1 = h2.
Các toán tử cơ bản trên tập mờ hesitant:
Cho h, h1, h2 là các HFE. Các toán tử trên tập mờ hesitant
được định nghĩa như dưới đây:
• Biên dưới: h− (x) = min h(x)
• Biên trên: h+ (x) = max h(x)
• Biên dưới mức a: h− a(x) = {h ∈ h(x) | h ≤ a}
• Biên trên mức a: h+ a(x) = {h ∈ h(x) | h ≥ a}
•

C1
DM11
DM21
…
DMm1

A1
A2
…
Am

(3.10)

𝐴1
𝐴2
Trong đó: ℎ𝜎(𝑖)
và ℎ𝜎(𝑖)
là giá trị độ thuộc lớn nhất của
hA1 và hA2.
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Gọi l1 = |hpij|, l2 = |hA+|, lh = max(l1, l2), khoảng cách Euclide
giữa pij và A+ được tính bằng công thức:
2
2
2
2
2
2
2
2
𝑐𝑖𝑗
+𝑑𝑖𝑗
−𝑎𝑖𝑗
−𝑏𝑖𝑗
−𝑐𝐴+
−𝑑𝐴+
+𝑎𝐴+
+𝑏𝐴+

(
𝑙ℎ
𝐷𝐸(𝑝𝑖𝑗 , 𝐴+ ) = (∑𝑖=1
|

8.𝑙ℎ
𝑝𝑖𝑗
(ℎ𝜎(𝑖)

𝐴+
)
− ℎ𝜎(𝑖)

2

).

-

1
2

| )

𝑝𝑖𝑗

𝐴+
Trong đó: ℎ𝜎(𝑖) và ℎ𝜎(𝑖)
là giá trị độ thuộc lớn nhất của hpij
và hA+.
Bước 5: Tính hệ số tương quan cho mỗi lựa chọn
Tính hệ số tương quan CC là tỷ lệ khoảng cách từ lựa chọn
đang xét tới HFNIS trên tổng khoảng cách từ lựa chọn đang xét
tới HFPIS và HFNIS.
d−
CC𝑖 = − 𝑖 + là tỷ lệ khoảng cách của lựa chọn thứ i so với
d𝑖 +d𝑖

HFNIS trên tổng khoảng cách từ lựa chọn thứ i tới HFNIS và
HFPIS.
Bước 6: Xếp hạng các lựa chọn
Ở bước này, ta sẽ sắp xếp các sự lựa chọn theo hệ số tương
quan CCi để hoàn thành bài toán. Nếu sắp xếp theo chiều giảm
dần hệ số tương quan CCi, ta sẽ được danh sách các lựa chọn
với lựa chọn đầu tiên là lựa chọn tốt nhất, và ngược lại.

Tiêu chí 1: Thông tin đề cương học phần được giới thiệu
Tiêu chí 2: Giáo trình, bài giảng được cung cấp
Tiêu chí 3: Phương pháp truyền đạt của giảng viên
Tiêu chí 4: Sự phối hợp các phương pháp giảng dạy
Tiêu chí 5: Tác phong và cách ứng xử
Tiêu chí 6: Nhiệt tình và trách nhiệm
Tiêu chí 7: Liên hệ giữa lý thuyết và thực hành trong bài
Tiêu chí 8: Đảm bảo giờ lên lớp
Tiêu chí 9: Thường xuyên kiểm tra tiến độ của sinh viên
Tiêu chí 10: SV cảm thấy hứng thú trong giờ học
Tiêu chí 11: SV nhận được nhiều kiến thức, kỹ năng
Tiêu chí 12: SV được trao đổi, chia sẻ ý kiến
Tiêu chí 13: SV được kiểm tra theo đúng kế hoạch
Tiêu chí 14: Quá trình kiểm tra công bằng và đúng thực tế
Tiêu chí 15: SV được tư vấn ngoài giờ
Tiêu chí 16: Đánh giá chung của sinh viên

Đối với dạy học trực tuyến, bài báo chọn ra 11 tiêu chí, bao
gồm:
-

IV. ỨNG DỤNG VÀO THỬ NGHIỆM XẾP HẠNG GIẢNG VIÊN
A. Dữ liệu xếp hạng giảng viên (Bộ môn Hệ thống thông
tin, trường Đại học Nha Trang trong 5 kì gần nhất)
Vào cuối mỗi kì, sinh viên trường Đại học Nha Trang sẽ
thực hiện đánh giá các giảng viên với các học phần tương ứng
mà được học trong kì đó, kết quả sẽ được Nhà trường chấm
điểm và đánh giá, xếp hạng giảng viên. Bài toán MCDM được
đặt ra để xếp hạng giảng viên dựa theo các tiêu chí, thay vì chấm
điểm theo từng mục và xếp loại như trước kia. Các tiêu chí được
đưa ra dựa trên các câu hỏi đánh giá mà sinh viên đã trả lời vào
cuối mỗi kì, dữ liệu được thu thập trong năm kì: từ học kì 1 năm
học 2019 – 2020 tới học kì 1 năm học 2021 – 2022, được chia
ra theo hai hướng dạy – học: dạy học trực tiếp và dạy học trực
tuyến. Xếp hạng dựa trên dạy học trực tiếp được lấy số liệu từ
2 kì: kì 1 năm học 2019 – 2020 và kì 1 năm học 2020 – 2021,
xếp hạng dựa trên dạy học trực tuyến sẽ lấy số liệu từ các kì còn
lại.
Đối với dạy học trực tiếp, bài báo chọn ra 16 tiêu chí, bao
gồm:

Tiêu chí 1: Đề cương, giáo trình, bài giảng được cung cấp
Tiêu chí 2: Đề cương chi tiết học phần được giới thiệu
Tiêu chí 3: Nội dung bài giảng liên hệ thực tiễn
Tiêu chí 4: Phương pháp giảng dạy phù hợp
Tiêu chí 5: Thời gian học đúng thời khoá biểu
Tiêu chí 6: Kiểm tra hàng tuần
Tiêu chí 7: Hỗ trợ ngoài giờ
Tiêu chí 8: Sử dụng ZOOM đáp ứng nhu cầu
Tiêu chí 9: Phát huy năng lực tự học của sinh viên
Tiêu chí 10: Tiến độ dạy học và bài tập vừa sức
Tiêu chí 11: Đánh giá chung của sinh viên

B. Tổng hợp đánh giá chuyên gia
Xét đánh giá của một sinh viên về một giảng viên trong 1
kì. Ta có biến ngôn ngữ: Số điểm với tập cơ sở là khoảng từ 0
tới 10. Khoảng điểm trên chia thành các mức: Rất không đúng
(RKHD), Không đúng (KD), Tương đối đúng (TDD), Đúng
(D), Rất đúng (RD). Tập trị biến ngôn ngữ bao gồm:
T={RKHD, KD, TDD, D, RD}.
Bảng 4 là bảng biến ngôn ngữ mờ hoá tổng hợp từ các đánh
giá của bốn chuyên gia (CG1, CG2, CG3, CG4).

BẢNG 4. BẢNG BIẾN NGÔN NGỮ

Biến ngôn ngữ

CG1

CG2

CG3

CG4

Rất không đúng
(RKHD)

0,0,1,1; 0.9

0,1,2,3; 0.8

0,1,2,2; 0.95

0,1,2,3; 0.7

Không đúng (KD)

3,3,4,4; 0.85

1,1,1,2; 0.6

3,3,4,4; 0.98

1,2,2,2; 0.75

Tương đối đúng (TDD)

5,5,6,6; 0.85

2,5,5,6; 0.5

5,5,6,6; 1.0

3,4,4,4; 0.8

Đúng (D)

7,7,8,8; 0.8

3,8,8,9; 0.5

7,7,8,8; 1.0

3,5,5,6; 0.8

Rất đúng (RD)

9,9,10,10; 0.95

6,9,10,10; 0.7

9,9,10,10; 1.0

6,8,8,10;
0.85

21

Giá trị số mờ TrHF
(0,0.75,1.75,2.25);
0.95, 0.9, 0.8, 0.7
(2,2.25,2.75,3);
0.98, 0.85, 0.75, 0.6
(3.75,4.75,5.25,5.5);
1.0, 0.85, 0.8, 0.5
(5,6.75,7.25,7.75);
1.0, 0.8, 0.5
(7.5,8.75,9.5,10);
1.0, 0.95, 0.85, 0.7

Bảng 5 và bảng 6 là bảng ma trận trọng số cho các tiêu chí
được tổng hợp từ các đánh giá của bốn chuyên gia trên.
BẢNG 5
BẢNG TRỌNG SỐ TIÊU CHÍ DẠY HỌC TRỰC TIẾP

TC1 TC2
CG1
0.066 0.066
CG2
0.038 0.052
CG3
0.074 0.074
CG4
0.06
0.06
KET QUA 0.06 0.063

TC3
0.066
0.074
0.067
0.075
0.071

TC4 TC5
0.06 0.06
0.074 0.07
0.059 0.05
0.068 0.06
0.065 0.06

TC6
0.06
0.07
0.05
0.05
0.06

TC7
0.07
0.07
0.07
0.06
0.07

TC8
0.06
0.04
0.06
0.06
0.06

Woff = [0.06 0.063 0.071 0.065 0.062 0.058 0.067 0.056

TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15
0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
0.052 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07
0.052 0.06 0.07 0.06 0.05 0.07 0.05
0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.05
0.054 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06

TC16
0.05
0.04
0.07
0.05
0.06

0.054 0.065 0.067 0.069 0.065 0.068 0.058 0.055]

Trọng số tiêu chí dạy học trực tuyến:
BẢNG 6
BẢNG TRỌNG SỐ TIÊU CHÍ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

TC1 TC2
CG1
0.11 0.095
CG2
0.016 0.066
CG3
0.11 0.097
CG4
0.11 0.082
KET QUA 0.087 0.085

TC3
0.11
0.098
0.076
0.095
0.095

TC4 TC5
0.11
0.1
0.13 0.12
0.086 0.07
0.082 0.08
0.102 0.09

TC6
0.08
0.15
0.09
0.1
0.1

Won = [0.087 0.085 0.095 0.102 0.091 0.103 0.066 0.094
0.106 0.08 0.093]
Dựa trên đánh giá từ các sinh viên (mỗi sinh viên là một
chuyên gia) cho mỗi giảng viên ở mỗi kì khoảng từ vài trăm cho
tới hơn một ngàn đánh giá. Chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu này để
tính giá trị trung bình theo xác suất (kỳ vọng) số mờ và độ thuộc
cho mỗi giảng viên. Kết quả ma trận tổng hợp được xác định ở
bảng 7 và bảng 8.
C. Kết quả tính toán
Tiến hành các bước tính toán theo phương pháp Hesitant
Fuzzy TOPSIS đã nêu trong mục 3, ta có kết quả như sau.
a) Kết quả đối với dạy học trực tiếp
A+: ([0.0165,0.0165,0.0165,0.0165]);1.0,)
([0.0174,0.0174,0.0174,0.0174]);1.0,)
([0.0195,0.0195,0.0195,0.0195]);1.0,)
([0.0179,0.0179,0.0179,0.0179]);1.0,)
([0.0171,0.0171,0.0171,0.0171]);1.0,)
([0.0159,0.0159,0.0159,0.0159]);1.0,)
([0.0183,0.0183,0.0183,0.0183]);1.0,)
([0.0154,0.0154,0.0154,0.0154]);1.0,)
([0.0146,0.0146,0.0146,0.0146]);1.0,)
([0.0175,0.0175,0.0175,0.0175]);1.0,)
([0.0182,0.0182,0.0182,0.0182]);1.0,)
([0.0187,0.0187,0.0187,0.0187]);1.0,)
([0.0179,0.0179,0.0179,0.0179]);1.0,)
([0.0185,0.0185,0.0185,0.0185]);1.0,)
([0.0157,0.0157,0.0157,0.0157]);1.0,)
([0.0156,0.0156,0.0156,0.0156]);1.0,)

TC7
0.07
0.03
0.08
0.08
0.07

TC8
0.08
0.08
0.11
0.1
0.09

TC9 TC10
0.08 0.08
0.16 0.05
0.087
0.1
0.095
0.1
0.106 0.08

TC11
0.08
0.1
0.11
0.08
0.09

A-: ([0.0110,0.0110,0.0110,0.0110]);0.0319,)
([0.0115,0.0115,0.0115,0.0115]);0.0313,)
([0.0126,0.0126,0.0126,0.0126]);0.0340,)
([0.0115,0.0115,0.0115,0.0115]);0.0300,)
([0.0113,0.0113,0.0113,0.0113]);0.0299,)
([0.0106,0.0106,0.0106,0.0106]);0.0304,)
([0.0121,0.0121,0.0121,0.0121]);0.0337,)
([0.0104,0.0104,0.0104,0.0104]);0.0304,)
([0.0096,0.0096,0.0096,0.0096]);0.0257,)
([0.0114,0.0114,0.0114,0.0114]);0.0287,)
([0.0119,0.0119,0.0119,0.0119]);0.0305,)
([0.0122,0.0122,0.0122,0.0122]);0.0321,)
([0.0116,0.0116,0.0116,0.0116]);0.0293,)
([0.0123,0.0123,0.0123,0.0123]);0.0332,)
([0.0102,0.0102,0.0102,0.0102]);0.0266,)
([0.0102,0.0102,0.0102,0.0102]);0.0291,)
d+: [0.000018 0.000016 0.000016 0.000015 0.000013
0.000014 0.000017 0.000017]
d-: [0.000179 0.000177 0.000177 0.000175 0.000166
0.000172 0.000179 0.000181]
CC: [0.909129 0.915924 0.918848 0.919188 0.928786
0.923253 0.911175 0.915143]
Kết quả chung:
A5 > A6 > A4 > A3 > A2 > A8 > A7 > A1
Thể hiện qua phần mềm xây dựng ở Hình. 1.
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b) Kết quả đối với dạy học trực tuyến
A+: ([0.0246,0.0246,0.0246,0.0246]);1.0,)
([0.0239,0.0239,0.0239,0.0239]);1.0,)
([0.0264,0.0264,0.0264,0.0264]);1.0,)
([0.0282,0.0282,0.0282,0.0282]);1.0,)
([0.0254,0.0254,0.0254,0.0254]);1.0,)
([0.0285,0.0285,0.0285,0.0285]);1.0,)
([0.0183,0.0183,0.0183,0.0183]);1.0,)
([0.0261,0.0261,0.0261,0.0261]);1.0,)
([0.0292,0.0292,0.0292,0.0292]);1.0,)
([0.0221,0.0221,0.0221,0.0221]);1.0,)
([0.0254,0.0254,0.0254,0.0254]);1.0,)
A-: ([0.0165,0.0165,0.0165,0.0165]);0.0527,)
([0.0158,0.0158,0.0158,0.0158]);0.0506,)
([0.0173,0.0173,0.0173,0.0173]);0.0547,)
([0.0184,0.0184,0.0184,0.0184]);0.0572,)
([0.0171,0.0171,0.0171,0.0171]);0.0524,)
([0.0188,0.0188,0.0188,0.0188]);0.0578,)
([0.0121,0.0121,0.0121,0.0121]);0.0374,)
([0.0174,0.0174,0.0174,0.0174]);0.0525,)
([0.0193,0.0193,0.0193,0.0193]);0.0591,)
([0.0146,0.0146,0.0146,0.0146]);0.0445,)
([0.0164,0.0164,0.0164,0.0164]);0.0446,)
d+: [0.000035 0.000041 0.000043 0.000033 0.000033
0.000043 0.000040 0.000035]
d-: [0.000252 0.000266 0.000263 0.000245 0.000242
0.000259 0.000268 0.000254]
CC:[ 0.877743 0.867241 0.859243 0.882252 0.880086
0.857200 0.869497 0.878373]
Kết quả có được thứ tự:
A4 > A5 > A8 > A1 > A7 > A2 > A3 > A6
Được thể hiện qua phần mềm xây dựng ở Hình. 2.
Nhận xét: Thứ tự có được so với thứ tự công bố của phòng Đảm
bảo chất lượng có sự khác biệt. Điều này có thể giải thích là do
kết quả đã công bố dựa trên giá trị trung bình các đánh giá. Hiện
nay, thứ tự xếp loại của Phòng Đảm bảo chất lượng của nhà
trường tiến hành theo từng học kỳ và căn cứ vào các lớp do các
giảng viên đảm nhận. Số lượng phiếu đánh giá của sinh viên
cho giảng viên có những trường hợp chênh lệch đáng kể. Các
tiêu chí xem như bình đẳng không trọng số. Trong lúc đó,
phương pháp TOPSIS mờ hesitant dựa trên ý kiến các chuyên
gia và xác suất dựa vào dữ liệu thống kê đánh giá của sinh viên
(5 học kỳ gần nhất).
Phần mềm thử nghiệm của chúng tôi có kết quả chính xác
với các bộ dữ liệu thử nghiệm của các bài báo liên quan đã công
bố. [3]

đẳng, nên kết quả xếp loại đôi khi chưa hợp lý. Việc ứng dụng
phương pháp TOPSIS trên số mờ hình thang hesitant tận dụng
ý kiến của các chuyên gia và thống kê dữ liệu. Hy vọng đây sẽ
là một giải pháp hữu ích để xếp loại đánh giá giảng viên.
Phần mềm chúng tôi xây dựng được có thể phục vụ cho
nhiều bài toán khác nhau. Trong thời gian gian tới chúng tôi sẽ
so sánh với các kết quả của các phương pháp khác nhằm đánh
giá kết quả thực hiện được, đồng thời sử dụng các mở rộng của
hesitant mờ như giá trị khoảng, các độ đo khoảng cách và độ
thuộc mờ nhằm tiến tới cải tiến phương pháp xếp loại đánh giá
giảng viên hiệu quả hơn.
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V. KẾT LUẬN
Trong bài báo này đã trình bày tổng quan về tập mờ
hesitant, số mờ hình thang hesitant; phương pháp TOPSIS trên
số mờ hình thang hesitant. Đây là phương pháp hỗ trợ ra quyết
định đa tiêu chí với ý kiến của nhiều chuyên gia đánh giá có
nhiều giá trị khác nhau và được xem là hợp lý.
Hiện nay việc xếp hạng giảng viên chủ yếu là dựa vào giá
trị trung bình đánh giá của sinh viên. Do sĩ số sinh viên của mỗi
giáo viên giảng dạy là khác nhau, các tiêu chí được xem là bình
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Hình 1. Chương trình minh hoạ kết quả xếp hạng giảng viên trong dạy học trực tiếp

Hình 02. Chương trình minh hoạ kết quả xếp hạng giảng viên trong dạy học trực tuyến

24

BẢNG 7. MA TRẬN QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN DẠY HỌC TRỰC TIẾP

tc1

tc2

tc3

tc4

tc5

GV1

(6.2663, 7.6743, 8.3132,
8.7935); 1.0000, 0.8229,
0.6658, 0.5012

(6.2777, 7.6802, 8.3211,
8.8035); 1.0000, 0.8268,
0.6705, 0.5057

(6.1850, 7.5946, 8.2297,
8.7079); 1.0000, 0.8086,
0.6490, 0.4854

(6.1527, 7.5550, 8.1902,
8.6681); 1.0000, 0.8021,
0.6415, 0.4785

(6.1750, 7.5947, 8.2277,
8.7082); 1.0000, 0.7976,
0.6364, 0.4738

GV2

(6.1918, 7.6189, 8.2495,
8.7298); 1.0000, 0.8013,
0.6406, 0.4777

(6.1359, 7.5657, 8.1913,
8.6702); 1.0000, 0.7850,
0.6222, 0.4609

(6.0398, 7.4598, 8.0826,
8.5565); 1.0000, 0.7726,
0.6085, 0.4485

(5.9947, 7.4270, 8.0420,
8.5151); 1.0000, 0.7567,
0.5914, 0.4334

(6.1449, 7.5773, 8.2049,
8.6856); 1.0000, 0.7826,
0.6195, 0.4584

GV3

(6.1855, 7.6400, 8.2664,
8.7528); 1.0000, 0.7818,
0.6187, 0.4577

(6.1613, 7.6157, 8.2409,
8.7264); 1.0000, 0.7750,
0.6112, 0.4509

(6.0068, 7.4512, 8.0678,
8.5458); 1.0000, 0.7510,
0.5854, 0.4281

(6.0260, 7.4791, 8.0943,
8.5735); 1.0000, 0.7479,
0.5821, 0.4252

(6.1679, 7.6113, 8.2380,
8.7220); 1.0000, 0.7805,
0.6172, 0.4563

GV4

(6.0978, 7.5382, 8.1609,
8.6418); 1.0000, 0.7749,
0.6110, 0.4508

(6.0740, 7.5113, 8.1334,
8.6125); 1.0000, 0.7686,
0.6042, 0.4447

(5.9385, 7.3553, 7.9716,
8.4423); 1.0000, 0.7470,
0.5811, 0.4244

(5.9625, 7.3962, 8.0108,
8.4848); 1.0000, 0.7504,
0.5848, 0.4275

(6.0727, 7.5295, 8.1490,
8.6323); 1.0000, 0.7749,
0.6110, 0.4508

GV5

(5.8574, 7.2979, 7.9043,
8.3748); 1.0000, 0.7390,
0.5729, 0.4172

(5.8065, 7.2652, 7.8650,
8.3376); 1.0000, 0.7149,
0.5483, 0.3961

(5.6386, 7.0637, 7.6596,
8.1206); 1.0000, 0.7020,
0.5354, 0.3853

(5.6512, 7.0884, 7.6806,
8.1424); 1.0000, 0.6885,
0.5223, 0.3742

(5.8122, 7.2822, 7.8809,
8.3546); 1.0000, 0.7046,
0.5380, 0.3874

GV6

(6.1261, 7.5452, 8.1714,
8.6476); 1.0000, 0.7796,
0.6162, 0.4554

(6.1452, 7.5404, 8.1715,
8.6452); 1.0000, 0.7918,
0.6298, 0.4678

(5.9000, 7.3357, 7.9428,
8.4119); 1.0000, 0.7230,
0.5565, 0.4031

(5.8285, 7.2213, 7.8358,
8.2953); 1.0000, 0.7308,
0.5644, 0.4099

(5.9142, 7.3452, 7.9548,
8.4286); 1.0000, 0.7308,
0.5644, 0.4099

GV7

(6.2386, 7.6531, 8.2920,
8.7756); 1.0000, 0.8051,
0.6450, 0.4817

(6.1850, 7.5995, 8.2346,
8.7168); 1.0000, 0.7960,
0.6346, 0.4721

(6.2079, 7.6275, 8.2640,
8.7499); 1.0000, 0.7991,
0.6381, 0.4753

(6.0778, 7.4821, 8.1187,
8.6008); 1.0000, 0.7864,
0.6238, 0.4623

(6.1850, 7.5893, 8.2296,
8.7118); 1.0000, 0.8021,
0.6416, 0.4785
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tc6
(6.1994, 7.6082,
8.2449, 8.7252);
1.0000, 0.8064,
0.6465, 0.4831
(6.0896, 7.5273,
8.1483, 8.6267);
1.0000, 0.7661,
0.6015, 0.4423
(6.1099, 7.5562,
8.1790, 8.6614);
1.0000, 0.7764,
0.6127, 0.4523
(6.0602, 7.5048,
8.1246, 8.6047);
1.0000, 0.7670,
0.6025, 0.4431
(5.8329, 7.2737,
7.8784, 8.3483);
1.0000, 0.7343,
0.5680, 0.4130
(6.0785, 7.4881,
8.1262, 8.6073);
1.0000, 0.7858,
0.6231, 0.4616
(6.2066, 7.6224,
8.2629, 8.7475);
1.0000, 0.8021,
0.6416, 0.4785
(6.1719, 7.6250,
8.2532, 8.7396);
1.0000, 0.7792,
0.6158, 0.4550

tc7

tc8

tc9

tc10

tc11

(6.1941, 7.6130, 8.2466,
8.7273); 1.0000, 0.8021,
0.6415, 0.4785

(6.2169, 7.6349, 8.2699,
8.7505); 1.0000, 0.8064,
0.6465, 0.4831

(6.0568, 7.4655, 8.0888,
8.5601); 1.0000, 0.7931,
0.6313, 0.4691

(6.0522, 7.4730, 8.0954,
8.5701); 1.0000, 0.7885,
0.6261, 0.4644

(6.0862, 7.5059, 8.1299,
8.6045); 1.0000, 0.7885,
0.6261, 0.4644

(6.0244, 7.4540, 8.0727,
8.5477); 1.0000, 0.7648,
0.6001, 0.4410

(6.1230, 7.5581, 8.1840,
8.6640); 1.0000, 0.7814,
0.6182, 0.4572

(6.0499, 7.4835, 8.1030,
8.5781); 1.0000, 0.7726,
0.6085, 0.4485

(5.9251, 7.3605, 7.9731,
8.4449); 1.0000, 0.7455,
0.5796, 0.4230

(5.9948, 7.4350, 8.0493,
8.5236); 1.0000, 0.7594,
0.5943, 0.4359

(6.0188, 7.4605, 8.0758,
8.5527); 1.0000, 0.7563,
0.5910, 0.4330

(6.1060, 7.5648, 8.1857,
8.6709); 1.0000, 0.7651,
0.6005, 0.4414

(5.9805, 7.4237, 8.0375,
8.5135); 1.0000, 0.7441,
0.5781, 0.4217

(5.8595, 7.2863, 7.8949,
8.3626); 1.0000, 0.7303,
0.5639, 0.4094

(5.9490, 7.3970, 8.0075,
8.4818); 1.0000, 0.7436,
0.5776, 0.4213

(5.9937, 7.4439, 8.0585,
8.5377); 1.0000, 0.7588,
0.5937, 0.4354

(6.1073, 7.5583, 8.1808,
8.6645); 1.0000, 0.7854,
0.6227, 0.4613

(5.9817, 7.4237, 8.0391,
8.5157); 1.0000, 0.7654,
0.6007, 0.4416

(5.7980, 7.2090, 7.8156,
8.2797); 1.0000, 0.7252,
0.5587, 0.4050

(5.9178, 7.3502, 7.9617,
8.4335); 1.0000, 0.7555,
0.5902, 0.4323

(5.7497, 7.1897, 7.7888,
8.2561); 1.0000, 0.7199,
0.5533, 0.4004

(5.9142, 7.3653, 7.9730,
8.4482); 1.0000, 0.7458,
0.5800, 0.4233

(5.6973, 7.1346, 7.7308,
8.1951); 1.0000, 0.6994,
0.5328, 0.3831

(5.5849, 7.0003, 7.5917,
8.0460); 1.0000, 0.6716,
0.5060, 0.3608

(5.6587, 7.0973, 7.6887,
8.1499); 1.0000, 0.6830,
0.5169, 0.3698

(5.8952, 7.3310, 7.9381,
8.4095); 1.0000, 0.7230,
0.5565, 0.4031

(5.9548, 7.3881, 8.0072,
8.4856); 1.0000, 0.7458,
0.5799, 0.4233

(5.8929, 7.3404, 7.9524,
8.4262); 1.0000, 0.7230,
0.5565, 0.4031

(5.7451, 7.1451, 7.7524,
8.2095); 1.0000, 0.7068,
0.5402, 0.3892

(5.8999, 7.3167, 7.9334,
8.4024); 1.0000, 0.7384,
0.5722, 0.4166

(6.0969, 7.5025, 8.1326,
8.6109); 1.0000, 0.7831,
0.6201, 0.4590

(6.0982, 7.5204, 8.1480,
8.6263); 1.0000, 0.7764,
0.6127, 0.4523

(6.0982, 7.4975, 8.1249,
8.6020); 1.0000, 0.7831,
0.6201, 0.4590

(6.0893, 7.4974, 8.1224,
8.5956); 1.0000, 0.7764,
0.6127, 0.4523

(6.1084, 7.5382, 8.1658,
8.6480); 1.0000, 0.7764,
0.6127, 0.4523

(6.0916, 7.5480, 8.1667,
8.6490); 1.0000, 0.7590,
0.5939, 0.4355

(6.1333, 7.5980, 8.2188,
8.7052); 1.0000, 0.7649,
0.6003, 0.4412

(6.1073, 7.5479, 8.1699,
8.6489); 1.0000, 0.7679,
0.6034, 0.4440

(6.0250, 7.4605, 8.0834,
8.5636); 1.0000, 0.7590,
0.5939, 0.4355

(6.1541, 7.5812, 8.2084,
8.6864); 1.0000, 0.7819,
0.6188, 0.4577
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tc12

tc13

tc14

tc15

tc16

(6.0812, 7.4947, 8.1192,
8.5929); 1.0000, 0.7861,
0.6234, 0.4620

(6.1233, 7.5466, 8.1757,
8.6543); 1.0000, 0.7931,
0.6313, 0.4691

(6.1232, 7.5574, 8.1822,
8.6611); 1.0000, 0.7908,
0.6287, 0.4667

(6.0540, 7.4636, 8.0866,
8.5585); 1.0000, 0.7714,
0.6072, 0.4474

(6.3486, 7.7579, 8.4030,
8.8885); 1.0000, 0.8247,
0.6680, 0.5033

(5.9876, 7.4298, 8.0427,
8.5173); 1.0000, 0.7567,
0.5914, 0.4334

(6.0540, 7.5012, 8.1183,
8.5980); 1.0000, 0.7674,
0.6029, 0.4435

(6.0567, 7.4958, 8.1149,
8.5921); 1.0000, 0.7700,
0.6057, 0.4460

(5.9993, 7.4392, 8.0536,
8.5287); 1.0000, 0.7581,
0.5929, 0.4346

(6.2983, 7.7093, 8.3501,
8.8321); 1.0000, 0.8139,
0.6553, 0.4913

(5.9581, 7.4120, 8.0224,
8.4987); 1.0000, 0.7337,
0.5674, 0.4124

(6.0197, 7.4817, 8.0949,
8.5760); 1.0000, 0.7468,
0.5810, 0.4242

(6.0191, 7.4767, 8.0910,
8.5712); 1.0000, 0.7447,
0.5787, 0.4223

(5.9165, 7.3523, 7.9637,
8.4361); 1.0000, 0.7414,
0.5754, 0.4193

(6.2162, 7.6458, 8.2784,
8.7622); 1.0000, 0.8000,
0.6391, 0.4763

(5.9142, 7.3659, 7.9746,
8.4505); 1.0000, 0.7399,
0.5738, 0.4180

(5.9267, 7.3869, 7.9937,
8.4701); 1.0000, 0.7345,
0.5682, 0.4131

(5.9676, 7.4339, 8.0444,
8.5251); 1.0000, 0.7470,
0.5811, 0.4244

(5.9351, 7.3819, 7.9930,
8.4689); 1.0000, 0.7345,
0.5682, 0.4131

(6.1309, 7.5567, 8.1842,
8.6635); 1.0000, 0.7941,
0.6324, 0.4701

(5.6620, 7.1034, 7.6965,
8.1594); 1.0000, 0.6913,
0.5249, 0.3765

(5.6937, 7.1559, 7.7486,
8.2168); 1.0000, 0.6802,
0.5142, 0.3675

(5.7777, 7.2395, 7.8367,
8.3080); 1.0000, 0.7098,
0.5432, 0.3918

(5.6295, 7.0581, 7.6501,
8.1099); 1.0000, 0.6858,
0.5196, 0.3720

(5.8887, 7.3074, 7.9235,
8.3936); 1.0000, 0.7371,
0.5709, 0.4154

(5.7762, 7.1976, 7.8048,
8.2713); 1.0000, 0.7068,
0.5402, 0.3892

(5.8119, 7.2738, 7.8786,
8.3571); 1.0000, 0.6983,
0.5318, 0.3822

(5.9286, 7.3596, 7.9833,
8.4595); 1.0000, 0.7458,
0.5799, 0.4233

(5.7500, 7.1881, 7.7905,
8.2548); 1.0000, 0.6896,
0.5233, 0.3751

(5.9713, 7.4119, 8.0238,
8.4976); 1.0000, 0.7384,
0.5722, 0.4166

(6.1263, 7.5306, 8.1594,
8.6378); 1.0000, 0.7864,
0.6238, 0.4623

(6.2168, 7.6505, 8.2819,
8.7678); 1.0000, 0.7928,
0.6310, 0.4688

(6.1403, 7.5587, 8.1862,
8.6645); 1.0000, 0.7831,
0.6201, 0.4590

(6.0905, 7.5128, 8.1365,
8.6161); 1.0000, 0.7729,
0.6089, 0.4489

(6.4719, 7.8749, 8.5293,
9.0204); 1.0000, 0.8427,
0.6900, 0.5244

(6.0813, 7.5397, 8.1573,
8.6396); 1.0000, 0.7560,
0.5907, 0.4327

(6.1146, 7.5750, 8.1948,
8.6782); 1.0000, 0.7620,
0.5971, 0.4384

(6.1010, 7.5417, 8.1636,
8.6458); 1.0000, 0.7679,
0.6034, 0.4440

(6.0396, 7.4812, 8.0980,
8.5740); 1.0000, 0.7529,
0.5874, 0.4298

(6.4531, 7.8750, 8.5250,
9.0157); 1.0000, 0.8343,
0.6796, 0.5144
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tc1

tc2

tc3

tc4

tc5

GV1

(6.2159, 7.6491, 8.2837,
8.7693); 1.0000, 0.8136,
0.6549, 0.4909

(6.0879, 7.5262, 8.1506,
8.6316); 1.0000, 0.8009,
0.6401, 0.4772

(5.9628, 7.3931, 8.0086,
8.4830); 1.0000, 0.7708,
0.6066, 0.4468

(5.9105, 7.3213, 7.9369,
8.4053); 1.0000, 0.7727,
0.6086, 0.4486

(6.1677, 7.6050, 8.2354,
8.7194); 1.0000, 0.8105,
0.6512, 0.4875

GV2

(6.4568, 7.8663, 8.5209,
9.0109); 1.0000, 0.8514,
0.7010, 0.5352

(6.3937, 7.8031, 8.4529,
8.9394); 1.0000, 0.8396,
0.6861, 0.5207

(6.2420, 7.6595, 8.2963,
8.7779); 1.0000, 0.8114,
0.6523, 0.4885

(6.1932, 7.6163, 8.2503,
8.7335); 1.0000, 0.8161,
0.6579, 0.4937

(6.3171, 7.7400, 8.3818,
8.8683); 1.0000, 0.8240,
0.6672, 0.5025

GV3

(6.3616, 7.7674, 8.4151,
8.9015); 1.0000, 0.8675,
0.7219, 0.5561

(6.2782, 7.6954, 8.3355,
8.8202); 1.0000, 0.8471,
0.6955, 0.5298

(6.1629, 7.5732, 8.2077,
8.6867); 1.0000, 0.8309,
0.6755, 0.5105

(6.1307, 7.5569, 8.1879,
8.6699); 1.0000, 0.8260,
0.6696, 0.5048

(6.3568, 7.7731, 8.4169,
8.9032); 1.0000, 0.8535,
0.7037, 0.5379

GV4

(6.1662, 7.5772, 8.2089,
8.6871); 1.0000, 0.7962,
0.6348, 0.4723

(6.0608, 7.4638, 8.0904,
8.5632); 1.0000, 0.7894,
0.6271, 0.4653

(5.9181, 7.3083, 7.9261,
8.3924); 1.0000, 0.7727,
0.6087, 0.4487

(5.7952, 7.1516, 7.7722,
8.2352); 1.0000, 0.7626,
0.5977, 0.4389

(6.0130, 7.4245, 8.0475,
8.5215); 1.0000, 0.7702,
0.6060, 0.4462

GV5

(6.0397, 7.4561, 8.0809,
8.5574); 1.0000, 0.7878,
0.6253, 0.4636

(5.9240, 7.3324, 7.9537,
8.4264); 1.0000, 0.7813,
0.6181, 0.4572

(5.8091, 7.1929, 7.8059,
8.2667); 1.0000, 0.7713,
0.6072, 0.4473

(5.7452, 7.1107, 7.7241,
8.1810); 1.0000, 0.7747,
0.6109, 0.4506

(5.9704, 7.3860, 8.0085,
8.4826); 1.0000, 0.7940,
0.6323, 0.4700

GV6

(6.3205, 7.7479, 8.3873,
8.8727); 1.0000, 0.8699,
0.7252, 0.5594

(6.1799, 7.6180, 8.2454,
8.7265); 1.0000, 0.8322,
0.6770, 0.5119

(6.2193, 7.6435, 8.2758,
8.7563); 1.0000, 0.8522,
0.7021, 0.5363

(6.1806, 7.6071, 8.2363,
8.7165); 1.0000, 0.8425,
0.6898, 0.5243

(6.2947, 7.7201, 8.3577,
8.8413); 1.0000, 0.8425,
0.6898, 0.5243

GV8

(6.3713, 7.7831, 8.4284,
8.9146); 1.0000, 0.8428,
0.6902, 0.5246

(6.3126, 7.7391, 8.3784,
8.8661); 1.0000, 0.8283,
0.6724, 0.5075

(6.3074, 7.7288, 8.3682,
8.8534); 1.0000, 0.8321,
0.6769, 0.5118

(6.2558, 7.6774, 8.3130,
8.7966); 1.0000, 0.8125,
0.6536, 0.4897

(6.2492, 7.6588, 8.2954,
8.7756); 1.0000, 0.8206,
0.6631, 0.4987

GV9

(6.2339, 7.6288, 8.2730,
8.7530); 1.0000, 0.8122,
0.6532, 0.4894

(6.1434, 7.5429, 8.1802,
8.6603); 1.0000, 0.7960,
0.6346, 0.4721

(6.1242, 7.5184, 8.1525,
8.6288); 1.0000, 0.7922,
0.6303, 0.4682

(6.0836, 7.4832, 8.1158,
8.5920); 1.0000, 0.7845,
0.6216, 0.4603

(6.1473, 7.5752, 8.2063,
8.6879); 1.0000, 0.7845,
0.6216, 0.4603
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tc6

tc7

tc8

tc9

tc10

tc11

(5.9337, 7.3674, 7.9812,
8.4561); 1.0000, 0.7801,
0.6167, 0.4559

(6.0218, 7.4655, 8.0837,
8.5633); 1.0000, 0.7819,
0.6187, 0.4577

(6.0712, 7.5107, 8.1325,
8.6130); 1.0000, 0.7872,
0.6247, 0.4631

(5.9430, 7.3738, 7.9865,
8.4600); 1.0000, 0.7708,
0.6066, 0.4468

(5.9039, 7.3294, 7.9425,
8.4135); 1.0000, 0.7782,
0.6147, 0.4541

(5.8071, 7.2097, 7.8195,
8.2832); 1.0000, 0.7626,
0.5977, 0.4389

(6.1858, 7.6068, 8.2393,
8.7217); 1.0000, 0.8114,
0.6523, 0.4885

(6.2320, 7.6552, 8.2930,
8.7769); 1.0000, 0.8166,
0.6584, 0.4942

(6.2761, 7.7050, 8.3429,
8.8292); 1.0000, 0.8141,
0.6554, 0.4915

(6.1889, 7.6134, 8.2477,
8.7305); 1.0000, 0.8098,
0.6504, 0.4867

(6.1822, 7.6144, 8.2455,
8.7283); 1.0000, 0.8015,
0.6408, 0.4779

(6.1654, 7.5990, 8.2270,
8.7092); 1.0000, 0.8049,
0.6447, 0.4814

(6.2246, 7.6578, 8.2920,
8.7761); 1.0000, 0.8449,
0.6927, 0.5271

(6.2129, 7.6373, 8.2704,
8.7524); 1.0000, 0.8333,
0.6785, 0.5133

(6.2283, 7.6618, 8.2948,
8.7797); 1.0000, 0.8333,
0.6785, 0.5133

(6.1690, 7.5975, 8.2283,
8.7107); 1.0000, 0.8380,
0.6842, 0.5189

(6.1722, 7.5982, 8.2318,
8.7142); 1.0000, 0.8380,
0.6842, 0.5189

(6.0088, 7.4241, 8.0480,
8.5212); 1.0000, 0.8184,
0.6605, 0.4962

(5.9330, 7.3481, 7.9636,
8.4345); 1.0000, 0.7626,
0.5977, 0.4389

(5.9831, 7.3972, 8.0153,
8.4877); 1.0000, 0.7626,
0.5977, 0.4389

(5.9984, 7.4220, 8.0411,
8.5149); 1.0000, 0.7600,
0.5949, 0.4365

(5.9584, 7.3602, 7.9795,
8.4495); 1.0000, 0.7776,
0.6140, 0.4535

(5.8328, 7.2059, 7.8239,
8.2855); 1.0000, 0.7574,
0.5921, 0.4340

(5.6652, 7.0479, 7.6553,
8.1140); 1.0000, 0.7048,
0.5382, 0.3876

(5.8227, 7.2192, 7.8315,
8.2957); 1.0000, 0.7813,
0.6181, 0.4572

(5.8531, 7.2546, 7.8716,
8.3394); 1.0000, 0.7909,
0.6288, 0.4668

(5.8920, 7.3088, 7.9276,
8.3999); 1.0000, 0.7781,
0.6145, 0.4539

(5.8036, 7.2150, 7.8257,
8.2920); 1.0000, 0.7609,
0.5959, 0.4373

(5.8141, 7.1999, 7.8169,
8.2794); 1.0000, 0.7878,
0.6253, 0.4636

(5.6222, 7.0243, 7.6263,
8.0846); 1.0000, 0.7424,
0.5764, 0.4202

(6.1493, 7.5915, 8.2162,
8.6967); 1.0000, 0.8093,
0.6499, 0.4863

(6.2909, 7.7007, 8.3402,
8.8207); 1.0000, 0.8780,
0.7361, 0.5706

(6.2790, 7.6987, 8.3358,
8.8172); 1.0000, 0.8855,
0.7465, 0.5815

(6.0678, 7.4875, 8.1089,
8.5797); 1.0000, 0.8425,
0.6898, 0.5243

(6.0322, 7.4591, 8.0770,
8.5493); 1.0000, 0.8211,
0.6637, 0.4992

(5.9772, 7.3626, 7.9821,
8.4448); 1.0000, 0.8093,
0.6499, 0.4863

(6.2557, 7.6891, 8.3230,
8.8075); 1.0000, 0.8083,
0.6487, 0.4852

(6.2852, 7.6947, 8.3338,
8.8138); 1.0000, 0.8206,
0.6631, 0.4987

(6.2152, 7.6512, 8.2817,
8.7651); 1.0000, 0.8041,
0.6438, 0.4806

(6.2324, 7.6565, 8.2921,
8.7739); 1.0000, 0.8125,
0.6536, 0.4897

(6.2561, 7.6634, 8.3032,
8.7849); 1.0000, 0.8206,
0.6631, 0.4987

(6.0480, 7.4641, 8.0878,
8.5622); 1.0000, 0.7764,
0.6127, 0.4523

(6.0015, 7.3957, 8.0205,
8.4908); 1.0000, 0.7680,
0.6036, 0.4441

(6.1027, 7.5214, 8.1502,
8.6265); 1.0000, 0.7784,
0.6149, 0.4543

(6.1150, 7.5245, 8.1533,
8.6280); 1.0000, 0.7825,
0.6194, 0.4583

(6.0215, 7.4172, 8.0414,
8.5130); 1.0000, 0.7701,
0.6059, 0.4462

(6.0384, 7.4310, 8.0590,
8.5314); 1.0000, 0.7764,
0.6127, 0.4523

(5.9862, 7.3834, 8.0023,
8.4693); 1.0000, 0.7593,
0.5942, 0.4359
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Tóm tắt
Trong lĩnh vực thị giác máy tính, truy xuất hình ảnh (Image Retrieval) là lĩnh vực được quan tâm của cộng đồng máy học, đặc
biệt là truy xuất hình ảnh y tế và ảnh nội soi. Với sự phát triển nhanh chóng các kỹ thuật máy học như là CNN (convolution
neural networks), Vision Transformer and và Mixer-MLP (Mixer Multi-Layer Perceptron), đã có nhiều đề xuất về việc sử dụng
những kỹ thuật này để thực hiện nhiệm vụ truy xuất hình ảnh và đã được kết quả cạnh tranh. Trong bài báo này, chúng tôi đề
xuất một giải pháp sử dụng Swin Transformer để xây dựng hệ thống truy xuất hình ảnh y tế (Medical images), cụ thể là hình
ảnh nội soi (Endoscopic Images). Giải pháp này dựa trên quy trình phân loại của mô hình Swin Transformer để tạo ra vector
đặc trưng bằng cách hợp nhất các mảnh hình ảnh được phân chia từ các cửa sổ cục bộ, từ đó tính toán độ tương đồng. Kết
quả thực nghiệm cho thấy giải pháp đề xuất của chúng tôi có thể cạnh tranh với các giải pháp khác về độ chính xác và thời
gian huấn luyện.
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1. GIỚI THIỆU
Truy xuất hình ảnh là chủ đề sử dụng hình ảnh truy vấn để lấy hình ảnh trong cơ sở dữ liệu
lớn. Trong lĩnh vực y tế, với sự phổ biến rộng rãi trong việc sử dụng và lưu trữ hình ảnh kỹ
thuật số, đã gây sự khó khăn khi trong việc truy vấn các cơ sở dữ liệu lớn này. Đó là lý do tại
sao ngày càng có nhu cầu cao việc sử dụng hệ thống truy xuất hình ảnh dựa trên nội dung. Hệ
thống truy vấn hình ảnh là hệ thống trình duyệt máy tính, tìm kiếm và truy xuất hình ảnh từ một
cơ sở dữ liệu lớn về hình ảnh kỹ thuật số. Hầu hết các phương pháp truyền thống và phổ biến
của truy xuất hình ảnh là sử dụng một số phương pháp thêm siêu dữ liệu (metadata) dưới dạng
phụ đề, từ khóa hoặc mô tả cho hình ảnh để việc truy xuất có thể được thực hiện trên các từ chú
thích. Việc chú thích hình ảnh thủ công sẽ tốn nhiều thời gian, công sức và đắt tiền. Để giải
quyết vấn đề này, đã có rất nhiều nghiên cứu nhằm thực hiện chú thích hình ảnh tự động.
Trong những năm gần đây, số người bị mắc bệnh ung thư đại tràng (Colorectal Cancer, viết
tắt là: CLC) ngày càng gia tăng, chiếm tỉ lệ 1/3 số ca ung thư trên thế giới trong nhiều năm liền
[1]. Tuy nhiên, theo các tổ chức y tế vấn đề cốt yếu là chúng ta có thể chẩn đoán sớm và phòng
ngừa bệnh này khi mới có dấu hiệu. Một số nghiên cứu chứng minh rằng gần 95% bệnh CLC
là từ tuyến polyp [2]. Cắt bỏ khối u tuyến trực tràng polyp có thể làm giảm nguy cơ dẫn đến
bệnh CLC. Dù vậy, cách tốt nhất để đối phó với bệnh CLC là chẩn đoán và điều trị ngay. Ngày
nay, với sự phát triển của số lượng người bệnh CLC ngày càng gia tăng, việc lưu trữ ảnh kỹ
thuật số được áp dụng để lưu trữ hình ảnh nội soi [3]. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy khó trong
việc truy vấn cơ sở dữ liệu vì số lượng hình ảnh trong cơ sở dữ liệu quá lớn.
Do sự phát triển của mạng neural tích chập (CNN - Convolution Neural Networks) [4], có
nhiều mô hình kiến trúc được áp dụng trong quy trình tạo vector đặc trưng như ResNet,
DenseNet và EfficientNet,... Cùng nhiều mô hình mới như là Vision Transformer[5], MixerMLP[6] đã làm cho mô hình truy xuất ảnh ngày càng phát trển đa dạng hơn. Vào đầu tháng 3
năm 2021, nhóm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của Microsoft khu vực Châu Á đã giới thiệu
một phiên bản mới của Vision Transformer. Đó là Swin Transformer [7] dùng để phân loại ảnh
và đã được giải thưởng bài báo tốt nhất tại hội nghị quốc tế về thị giác máy tính năm 2021
(ICCV 2021 – International Conference on Computer Vision.
Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng một hệ thống truy xuất hình ảnh nội soi với quá trình
huấn luyện dữ liệu hình ảnh trên kiến trúc mô hình Swin Transformer và thông qua phương
thức này tạo ra các vector đặc trưng biểu diễn hình ảnh đi qua mô hình trước đó. Kiến trúc của
Swin Transformer này khác với trong bài báo gốc ở chỗ là đã bị loại bỏ lớp phân loại và thêm
một lớp nhúng để tạo ra các vector đặc trưng.
Bài báo này gồm 6 phần. Phần đầu tiên giới thiệu chung về bài báo. Phần thứ hai trình bày
những nghiên cứu có liên quan. Phần thứ ba trình bày thuật toán dùng cho hệ thống tìm kiếm.
Phần thứ tư trình bày về dữ liệu và phương pháp. Phần thứ 5 trình bày kết quả thực nghiệm
được. Cuối cùng là phần nhận xét và đưa ra kết luận của bài viết.
2. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
2.1. Mô hình kiến trúc mạng Swin Transformer
Mô hình kiến trúc ViT (Vision Trannsformer) đã cung cấp khả năng sử dụng Transformer
làm xương sống cho các nhiệm vụ về mặt thị giác. Tuy nhiên, do bộ biến đổi (Transformer) tiến
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hành theo cơ chế “Chú ý” (Attention) theo phương pháp toàn cục (Global Attention). Vì vậy
độ phức tạp của nó tăng lên theo cấp số nhân với độ phân giải hình ảnh. Điều này làm cho ViT
không hiệu quả cho nhiệm vụ phân đoạn ảnh các tác vụ phức tạp khác.
Vì Swin transformer là một dạng cải tiến của Vision transformer cho nên dựa trên nền tảng
tính toán đó mà thay đổi phát triển thêm. Các phần không được nhắc tới trong Swin Transfomer
thì sẽ được giữ nguyên như trong mô hình ViT.
Có 3 thay đổi chính đó là:
• Kiến trúc mạng (Network Architecture)
• Tự chú ý trong cửa sổ không chồng lắp (Self Attention in Non-overlapped windows)
• Cửa sổ dịch chuyển (Shifted Windows)
Các thành phần này đã tạo nên sự khác biệt và tránh việc tạo ra các bản đồ đặc trưng của
một độ phân giải thấp duy nhất và độ phức tạp tính toán cao do tính toán theo Global Attention.
Mô hình kiến trúc mạng Swin Transformer [Hình 1]

Hình 1: Kiến trúc mạng Swin Transformer
Nguồn: Ze liu và ctg (2021,tr4)
Có 4 thành phần chính trong mô hình kiến trúc mạng Swin Transformer [Hình 2]:
• Phân vùng bản vá (Patch Partition)
• Nhúng tuyến tính (Linear Embedding)
• Khối Swin Transformer (Swin Transformer Block)
• Hợp nhất bản vá (Patch Merging)

Hình 2: Patch Partition và Linear Embedding
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Khi đưa dữ liệu ảnh vào đây, quy định là RGB (H x W x 3) được đưa qua Patch Partition
để thực hiện phân vùng ảnh đầu vào. Trong quá trình triển khai, chúng tôi sử dụng kích thước
bản vá là 4 × 4 và do đó kích thước đặc trưng của mỗi bản vá là 4 × 4 × 3 = 48. Một lớp nhúng
tuyến tính được áp dụng trên đối tượng địa lý có giá trị thô này để chiếu nó lên một kích thước
tùy ý, đượ ký hiệu là C (C là công suất của mô hình).

Hình 3: Patch Merging
Để biểu diễn phân cấp thì các số lượng mã sẽ bị giảm bớt bằng cách sử dụng Patch Merging
[Hình 3] để hợp nhất các patch khi mạng trở nên sâu hơn. Lớp Patches Merging đầu tiên nối
các đặc trưng vào mỗi nhóm 2 x 2 các patch lân cận và áp dụng lớp tuyến tính trên các đối
tượng được nối 4C chiều. Điều này làm giảm số lượng mã thông báo bội số của 2 x 2 = 4 (với
2 x lấy mẫu độ phân giải) và kích thước đầu ra được đặt thành 2C. Và từ đó về sau khi qua
Patch Merging thì giá trị lại tăng lên 2 cho đến cuối mô hình ta có 8C.

Hình 4: Swin Transformer Block
Nguồn: Ze liu và ctg (2021,tr 4)
Với Swin Transformer được xây dựng bằng việc thay thế Multi - head Self Attention
(MSA) trong Transformer Block bởi một module khác đó là Shifted Windows [Hình 4]. Và
trong mỗi Block của Swin Transformer có 2 lớp MLP với lớp GELU không tuyến tính ở giữa.
Lớp Layer Norm (LN) được áp dụng trước mỗi module MSA và mỗi lớp MLP và một kết nối
dư được áp dụng mỗi module. Công thức thực hiện tuần tự từ block thứ l đến l+1.
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Mô hình tự chú ý trong cửa sổ không chồng lắp (Self Attention Non-overlapped
Windows)
Một trong những đóng góp lớn của bộ biến đổi swin (Swin Transformer) mà nó đề xuất
thực hiện cơ chế self attention trong một cửa sổ cục bộ (local window) thay vì cửa sổ toàn cục
(global window) (mỗi viền màu đỏ như hình bên dưới). Các cửa sổ được sắp xếp để phân vùng
đều hình ảnh theo cách không chồng lắp và mỗi cửa sổ chứa các mảng M × M (M = 7 trong bài
báo gốc) [Hình 5].

Hình 5: So sánh cách chia các patches của 2 mô hình
Nguồn: Ze liu và ctg (2021,tr 1)
Swin Transformer là mô hình tốt hơn ViT là vì không sử dụng cách chia các patches cố định để
đi qua các lớp Transformer Encoder. Mà sẽ tạo ra các bản đồ đặc trung phân cấp hợp nhất.
Mô hình cửa sổ dịch chuyển (Shifted Windows)
Module self-attention dựa trên cửa sổ thiếu kết nối giữa các cửa sổ, điều này hạn chế khả
năng mô hình hóa của nó. Để kết nối nội bộ nhiều cửa sổ trong khi vẫn duy trì tính toán hiệu
quả của các cửa sổ không chồng lắp, chúng tôi đề xuất phương pháp phân vùng cửa sổ dịch
chuyển (shifted window partitioning), phương pháp này xen kẽ giữa hai cấu hình phân vùng
trong các khối Swin Transformer liên tiếp [Hình 6].

Hình 6: Shifted window (padding)
Nguồn: Ze liu và ctg (2021,tr 2)
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Để xử lý cửa sổ ở ranh giới của hình ảnh, dịch chuyển theo chu kỳ (cyclic shift) được sử
dụng. Với sự thay đổi theo chu kỳ, số lượng cửa sổ theo lô sẽ quay trở lại giống như số lượng
cửa sổ phân vùng cửa sổ thông thường và do đó cũng hiệu quả hơn. Nó được cho là hiệu quả
và chính xác hơn so với phương pháp cửa sổ trượt (sliding window method) hoặc phương pháp
cửa sổ đệm (padding window method) [Hình 7].

Hình 7: shifted window (cyclic)
Nguồn: Ze liu và ctg (2021,tr 5)

2.2. Truy xuất hình ảnh dựa trên nội dung (Content-based Image Retrieval-CBIR)

Hình 8: Mô hình CBIR
Nguồn: Alkhawlani và ctg(2015.tg59)
Truy xuất ảnh dựa trên nội dung là ứng dụng của kỹ thuật thị giác máy tính vào bài toán
truy xuất ảnh, tức là bài toán tìm kiếm ảnh số trong cơ sở dữ liệu lớn. Truy xuất hình ảnh dựa
trên nội dung trái ngược với các cách tiếp cận dựa trên khái niệm truyền thống. "Dựa trên nội
dung" có nghĩa là tìm kiếm phân tích nội dung của hình ảnh chứ không phải siêu dữ liệu như
từ khóa, thẻ hoặc mô tả được liên kết với hình ảnh. Thuật ngữ "nội dung" trong ngữ cảnh này
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có thể đề cập đến màu sắc, hình dạng, kết cấu hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể bắt nguồn
từ chính hình ảnh. Mô hình Truy xuất hình ảnh dựa trên nội dung (Content-based Image
Retrieval-CBIR) [Hình 8] là mô hình mong muốn vì hầu hết các tìm kiếm hoàn toàn dựa vào
siêu dữ liệu phụ thuộc vào chất lượng và tính hoàn chỉnh của chú thích.
2.3. Độ đo đánh giá hệ thống tìm kiếm ảnh
Các độ đo dánh giá hệ thống tìm kiếm ảnh dựa vào ma trận nhầm lẫn dựa vào nội dung
và độ tương đồng trong Bảng 1. Ở đây, quy định phần tử truy vấn tương đồng (hệ số tương
đồng >= 0.5) so với ảnh đầu vào là positive, phần tử truy vấn không tương đồng (hệ số tương
đồng < 0.5) so với ảnh đầu vào là negative.
Bảng 1. Ma trận nhầm lẫn
Dự đoán là Positive

Dự đoán là Negative

Thực tế là Positive

TP

FN

Thực tế là Negative

FP

TN

Trong đó:
TN: số lượng phần tử truy vấn không tương đồng và nội dung không chính xác.
FN: số lượng phần tử truy vấn không tương đồng nhưng có nội dung chính xác.
TP: số lượng phần tử truy vấn tương đồng và có nội dung chính xác.
FP: số lượng phần tử truy vấn tương đồng nhưng có nội dung không chính xác.
•

Accuracy - Độ chính xác của hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung được tính bằng
số lượng phần tử truy vấn có nội dung đúng với ảnh được truy vấn, công thức như
sau:
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
(1)
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁

Đối với hệ thống tìm kiếm dựa vào nội dung thì việc xác định được độ chính xác phải
dựa vào nhãn của dữ liệu hoặc cảm quan của người dung. Cho nên việc tính Accuracy sẽ cũng
không thể đánh giá được dự đoán của hệ thống.
Do đó, để đánh giá hiệu quả của hệ thống tìm kiếm ảnh người ta còn sử dụng các độ đo
khác nhau như sau:
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•

Precision - Độ đo này tính tỉ lệ các phần tử truy vấn thuộc lớp dương(positive)
được phân lớp đúng trong tổng số các phần tử được dự đoán là lớp dương
(positive), công thức tính như sau:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

•

Recall hoặc SE - Độ đo này tỉ lệ các phần tử truy vấn thuộc lớp dương (positive)
được xác định có nội dung đúng trong tổng số các phần tử thuộc lớp dương
(positive), công thức tính như sau:
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

•

𝑇𝑃
(3)
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

F-Measure hoặc F1-Score - Độ đo được tính dựa trên 2 độ đo là precision và recall,
F-Measure được tính theo công thức như sau:
𝐹1 = 2

•

𝑇𝑃
(2)
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
(4)
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

MAP (Mean Average Precision) - Đây là độ đo tổng hợp kết quả của nhiều truy
vấn được áp dụng cho hệ thống tìm kiếm. Muốn tính được thì ta phải có AP(Average
Precision) là trung bình của các precision tại các điểm ngưỡng mà mỗi kết quả đúng
trả về, được viết với công thức như sau:
𝑘=𝑛−1

𝐴𝑃 = ∑ [𝑅𝑠(𝑘) − 𝑅𝑠(𝑘 + 1)] ∗ 𝑃𝑠(𝑘) (5)
𝑘=0

recalls(n)=Rs(n)= 0 ,precisions(n)= Ps(n)= 1
n = hệ số ngưỡng
Khi đã có AP thì công thức của MAP được viết như sau:
𝑘=𝑛

1
𝑚𝐴𝑃 = ∑ 𝐴𝑃𝑘 (6)
𝑛
𝑘=1

APk = giá trị AP của lớp k, n = số lượng các lớp
3. THUẬT TOÁN DÙNG TRONG HỆ THỐNG TÌM KIẾM
3.1. Ý tưởng của thuật toán
Trong hệ thống tìm kiếm ảnh này chúng tôi sử dụng các thuật toán để so sánh các đặc
trưng giống nhau của các ảnh đã được vector hóa bằng cách tính toán độ tương đồng giữa các
vector đặc trưng. Sau đó từ đó đưa ra gợi ý cho hệ thống những ảnh có độ tương đồng cao.
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng độ đo tương tự Cosine (Cosine similarity). Nó thường
được dùng để đo mức độ giống nhau tương đồng giữa hai vector được thể hiện qua công thức
sau:

∑𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖 𝐵𝑖

𝐴.𝐵

𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐴, 𝐵) = ||𝐴||||𝐵|| =

𝑛
2
2
√∑𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖 √∑𝑖=1 𝐵𝑖

(7)

3.2. Thuật toán trong hệ thống tìm kiếm
Thuật toán
▪

Input: image query

▪

Output: 20 recommended images with the same content as the input image

▪

Proccess:

prepare image database
data feature = model(SWIN).predict(image database) //fine-tuning
query feature = model(SWIN).predict(image query)
cosine(query_feature,data_feature)
show recommend image retrieval
}

4. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Dữ liệu thực nghiệm
Tập dữ liệu được dùng để đánh giá hệ thống truy vấn này là tập dữ liệu Kvasir. Tập dữ
liệu Kvasir được thu thập bằng thiết bị nội soi tại Vestre Viken Health Trust (viết tắt là VV) ở
Na Uy. Trong đó VV bao gồm 4 bệnh viện và chăm sóc sức khoẻ cho 470000 người. Một trong
những bệnh viện này có bệnh viện Baerum điều hành một khoa tiêu hoá nơi thu thập và cung
cấp dữ liệu. Hơn nữa các hình ảnh được chú thích cẩn thận bởi một hoặc nhiều chuyên gia y tế
của VV và Cơ quan kiểm duyệt The Cancer Registry of Norway (CRN).
Bộ dữ liệu bao gồm 80000 hình ảnh trong 10 lần gấp để xác nhận chéo trong quá trình
đào tạo và đánh giá. 80000 hình ảnh được chia thành tám lớp: dyed-lifted-polyps (polyp đâ
nâng đã nhuộm), dyed-resection-margins (viêm thực quản), esophagitis (mang tràng bình
thường), normal-cecum (môn vị bình thường), normal-pylorus (tuyến bình thường), normalzline, polyps (tổn thương niêm mạc) and ulcerative-colitis (viêm loét đại tràng).
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Hình 9: Một số hình ảnh trong tập dữ liệu Kvasir
4.2. Mô hình thực nghiệm
Hình 10 biểu diễn mô hình thực nghiệm giải pháp đề xuất của chúng tôi trên tập dữ
liệu đề xuất.

Hình 10. Mô hình thực nghiệm việc tìm kiếm ảnh
5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Bảng 2 trình bày kết quả thực nghiệm các độ đo theo từng lớp ảnh tính theo quá trình
thực nghiệm phân lớp dữ liệu ảnh có nhãn với Swin Transformer. Riêng với độ đo chính xác
AP (Average Precision) được tính theo lượt tìm kiếm bởi ảnh với kết quả là 20 ảnh gợi ý theo
nội dung với ảnh đầu vào được chọn có tính tương đồng lớn hơn và nằm trog dữ liệu trong hệ
thống nhưng vẫn thuộc 8 lại ảnh nội soi dạ dày.
Sau khi có kết quả của tìm kiếm, hệ thống sẽ tính độ đo chính xác AP và độ chính xác
trung bình AP (mAP - Mean Average Precision). Từ kết quả thực nghiệm cho thấy được đặc
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trưng được trích xuất từ mô hình Swin Transformer có hiệu xuất tìm kiếm rất tốt đối với dữ liệu
ảnh y tế.
Bảng 2. Kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu Kvasir trên mô hình Swin Transformer.
Độ đo (%)

Datasets
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85
88

AP

Precision
Recall
F- measure
86

93
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93

AP

Precision
Recalll
F- measure
88

83
75
79

AP

Precision
Recalll
F- measure
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93
98
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AP

Precision
Recalll
F- measure
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97
99
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AP

Precision
Recalll
F- measure
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AP

Precision
Recalll
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Precision
Recalll
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Precision
Recalll
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mAP

87.5
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Hình 11. Hệ thống truy vấn sử dụng mô hình Swin Transformer để phân lớp
Sau khi chạy 10 epochs, chúng tôi đã nhận được 2 biểu dồ như trên. Hiệu suất của mô
hình trên tập dữ liệu Kvasir là khá cạnh tranh, điều nayfcos thể dẫn đến bước tạo ra các vector
đặc trưng tốt hơn. Kết quả trên bộ thử nghiệm đạt được độ chính xác 0.896 trên bộ thử nghiệm
3200 ảnh. Kết quả này làm cho đảm bảo chất lượng việc tạo ra các vector đặc trưng.
6. KẾT LUẬN
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Nhìn chung về nghiên cứu cảu chúng tôi đề xuất phương pháp sử dụng Swin
Transformer để trích xuất đặt trưng của hình ảnh nội soi cho hệ thống truy xuất ảnh. Phương
pháp của chúng tôi đạt được kết quả cạnh tranh về truy xuất dựa trên nội dung. Qua sử dụng
mô hình Swin Transformer va cắt bỏ lớp phân loại , chúng ta có thể tạo một vector để đại diện
cho tính năng dữ liệu. Điều đó sẽ cho phép tiếp cận mới trong nhiệm vụ truy xuất ảnh hteo nội
dung. Hơn nữa phương pháp của chúng tôi sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho nhiều mô hình mới
có sau này cùng phát triển từ mô hình Vision Transformer.
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gồm ba thành phần chính, dựa trên các tiêu chuẩn IEEE / ISO
/ IEC 21451. Gần đây, hệ thống giám sát chất lượng không
khí dựa trên mạng cảm biến không dây (WSN) đã thu hút
nhiều nhà nghiên cứu nhằm giảm chi phí triển khai [10-16].
Các hệ thống dựa trên WSN thường bao gồm các nút cảm
biến và một số trạm cố định. Trong đó, các nút cảm biến đo
các chỉ số môi trường xung quanh, các trạm cố định thì lưu
trữ và xử lý dữ liệu đa phương tiện. Trong [10], Jen-Hao và
cộng sự đã đề xuất một WSN với GSM được triển khai trên
các con đường chính ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan) để
giám sát nồng độ CO do khí thải giao thông. Trong [11], các
tác giả đã khai thác công nghệ diện rộng công suất thấp
(LPWA) trong hệ thống giám sát không khí ba lớp. Cụ thể,
việc cảm nhận chất lượng không khí được thực hiện bởi các
nút cảm biến chạy bằng pin được lắp đặt trên một khu vực
địa lý rộng lớn. Mạng chuẩn hóa IEEE 802.15.4k được sử
dụng để cung cấp kết nối phổ biến giữa các nút giám sát và
điểm truy cập. Một hệ thống tương tự sử dụng LPWA được
đề xuất trong [17]. Hệ thống giám sát sử dụng mạng
LoRaWAN có thể được tìm thấy trong các bài báo [12-16].
Trong [18], tác giả đã đề xuất một thiết bị giá rẻ có thể đo 6
chỉ số chất ô nhiễm không khí cơ bản, bao gồm PM2.5,
PM10, CO, O3, NO2, SO2, và nhiệt độ, độ ẩm. Các thiết bị
được cài đặt và chuyển dữ liệu trong thời gian thực đến máy
chủ. Trong [19], một nghiên cứu về việc hiệu chỉnh dữ liệu
cảm biến để cải thiện độ chính xác của phép đo. Mặc dù
được áp dụng rộng rãi, các hệ thống giám sát chất lượng
không khí sử dụng trạm cố định gặp phải hạn chế là dữ liệu
cảm biến có độ phân giải thấp và cho một khu vực hạn chế.
Bên cạnh đó, những trạm này đòi hỏi chi phí triển khai và
bảo trì cao và không thể cung cấp thông tin chi tiết về chất
lượng không khí.

Tóm tắt — Một lượng lớn thông tin IoT (Internet of Things)
từ các cảm biến và camera được thu thập và lưu trữ thành dữ
liệu lớn (Big Data), được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI)
và kết quả phân tích được cung cấp trở lại cho con người trong
cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau. Đối với lĩnh vực
chăm sóc sức khỏe, các mô hình dự đoán dựa trên AI tích hợp
dữ liệu môi trường với dữ liệu xã hội để phân tích các liên kết
đa miền. Kết quả dự đoán dựa trên AI sẽ cung cấp dự báo,
cũng như hỗ trợ ngăn ngừa và giảm thiểu về những ảnh hưởng
xấu đến sức khỏe. Trong bài báo này, mô hình đề xuất dựa trên
liên kết giữa dữ liệu đa phương tiện (hình ảnh, video) và dữ
liệu số về chất lượng không khí AQI (Air Quality Index) được
thu thập từ Lifelog là thông tin số về cuộc sống hàng ngày của
cá nhân. Dữ liệu Lifelog sẽ được sử dụng cho giai đoạn huấn
luyện sử dụng phương pháp học sâu dựa trên DNN (Deep CNN)
để dự đoán mức độ ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con
người.
Từ khóa — Dữ liệu lớn (Big Data), Ô nhiễm không khí, IoT,
Học sâu (Deep Learning), DNN.

I. GIỚI THIỆU

Ô nhiễm không khí đã trở thành một vấn đề nhức nhối,
đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Theo
[1], Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có chất lượng
không khí kém nhất thế giới. Kể từ cuối năm 2019, người
dân Hà Nội đã phải chứng kiến tình trạng ô nhiễm không khí
kéo dài kèm theo sương khói dày đặc khiến chỉ số AQI lên
mức nguy hiểm (Hazardous) cho sức khỏe người dân. Hiện
tại, có một vài ứng dụng [2-5] có thể dự báo chất lượng
không khí, nhưng cung cấp thông tin chưa chính xác. Ngoài
ra, các ứng dụng này không thể dự báo chất lượng không khí
cho những vùng không được giám sát bởi các cảm biến.

Ngoài ra, một số phương pháp tiếp cận động để dự báo ô
nhiễm không khí khai thác các trạm quan trắc di động. Được
trang bị các cảm biến khác nhau và có khả năng cung cấp
thông tin về sự phân bố của không khí trong toàn bộ khí
quyển, phương tiện bay không người lái (UAV) đã được giới
thiệu [20] như một cách tiếp cận mới để giám sát chất lượng
không khí. Trong [21], tác giải đã đề xuất một hệ thống giám
sát chất lượng không khí sử dụng các bộ phận UAV thương
mại. Trong [22], bản demo được đưa ra cho một hệ thống kết
hợp cả WSN và UAV để giám sát chất lượng không khí ở
các độ cao khác nhau. Một nghiên cứu khác sử dụng cả cảm
biến mặt đất và UAV đã được giới thiệu trong [23]. Các tác
giả tập trung vào thiết kế của UAV [24] nhằm mục đích có
được sự sắp xếp tối ưu của các bộ phận của UAV. Mặc dù có
ưu điểm trong việc thu thập thông tin diện rộng, cách tiếp cận
dựa trên UAV còn tồn tại nhiều vấn đề bao gồm chi phí triển
khai rất cao, hạn chế về năng lượng vận hành và khó khăn
trong triển khai thực tế.

Trong bài báo này, mô hình dự đoán thông minh được đề
xuất dựa trên phương pháp học sâu (Deep Learning) sử dụng
dữ liệu đa miền bao gồm dữ liệu đa phương tiện về hình ảnh
môi trường và dữ liệu số về chất lượng không khí (nồng độ
hạt siêu mịn PM2.5) nhằm dự báo mức độ ô nhiễm không khí
ảnh hưởng đến sức khỏe con người với chi phí triển khai thấp
cùng với khả năng dự báo và giám sát chất lượng không khí
có độ chính xác cao.

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Các hệ thống dự báo ô nhiễm không khí theo cách tiếp
cận truyền thống thường sử dụng các trạm cố định để giám
sát chất lượng không khí. Trong [6], một nghiên cứu đã đưa
ra mối quan hệ giữa ô nhiễm không khí và các chỉ số khí
tượng. Trong [7], tác giả đã khảo sát vấn đề đặt trạm quan
trắc sao cho tối ưu nhằm lựa chọn các vị trí cho mạng lưới
giám sát không khí ở Malaga (Tây Ban Nha). Các tác giả
trong [8] đã giới thiệu một hệ thống dựa trên WiFi để theo
dõi và dự đoán chất lượng không khí trong nhà. Một hệ thống
giám sát chất lượng không khí (AQMS) [9] được đề xuất bao

Dự báo chất lượng không khí là một vấn đề quan trọng
thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới học thuật. Trong giai
đoạn đầu, các mô hình thống kê đã được áp dụng để dự báo ô
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nhiễm không khí dựa trên dữ liệu khí tượng [25-28]. Gần đây,
học sâu đã được áp dụng rộng rãi cho các lĩnh vực ứng dụng
khác nhau như xử lý hình ảnh /video, nhận dạng ngôn ngữ tự
nhiên và đã đạt được những kết quả đột phá. Bài toán dự báo
chất lượng không khí hoàn toàn có thể được coi là bài toán
dự báo chuỗi thời gian. Do đó, một trong những phương
pháp phổ biến nhất để đối phó với loại vấn đề này là sử dụng
mạng RNN (Recurrent Neural Network). Các tác giả trong
[29] đã giới thiệu mô hình LSTM [30] để dự đoán chất lượng
không khí. Các tác giả trong [31] sử dụng mô hình LSTM để
dự đoán PM2.5 ở Đài Loan. Các tác giả lấy thông tin của 77
trạm quan trắc chất lượng không khí ở Đài Loan từ năm
2012 đến năm 2017, kết hợp nhiều loại khí và nồng độ PM25
với dữ liệu khí hậu địa phương để đào tạo mô hình và dự
đoán PM2.5. Gần đây, các tác giả trong [32] đã khai thác các
kỹ thuật học sâu để đề xuất một mô hình mạng nơ-ron lai
HNN (Hybrid Neural Network) để dự báo chất lượng không
khí.

Các tác giả trong [48] tập trung vào việc giảm thiểu số lượng
nút chuyển tiếp trong khi vẫn đảm bảo kết nối trong mạng
cảm biến không dây di động (Mobile WSN) sử dụng thuật
toán heuristic cải tiến CSTH (Clustered Steiner Tree
Heuristic). Để giải quyết vấn đề tối ưu số lượng thiết bị IoT
giám sát, bài báo [49] đề xuất một hệ thống giám sát chất
lượng không khí di động dựa vào các cảm biến gắn trên xe
buýt để mở rộng khu vực giám sát. Trong [50], tác giả đưa ra
một thuật toán kết hợp học tăng cường không mô hình (Qlearning) và Fuzzy Deep nhằm tối ưu tính toán sương mù
trên phương tiện giao thông. Các công trình [45-50] là một
phần kết quả của dự án Fi-Mi [51] đang triển khai, được tài
trợ bởi VinIF nhằm cung cấp một hệ thống hiệu quả để giảm
hậu quả của ô nhiễm không khí, và cải thiện chất lượng cuộc
sống. Ngoài ra, liên quan đến dự án Fi-Mi thì VinIF cũng đã
tài trợ cho dự án [52] về dự báo ô nhiễm không khí và nước
ở Việt Nam sử dụng dữ liệu thực tế bằng phương pháp bài
toán ngược và học máy.

Độ chính xác của dự đoán có thể được cải thiện bằng
cách sử dụng cả thông tin thời gian và mối quan hệ không
gian của AQI được đo tại các vị trí khác nhau. Trong [33],
tác giải đưa ra mô hình kết hợp về không gian–thời gian
(spatiotemporal) dựa trên các phương pháp học sâu GNN
(Graph Convolutional Network) và LSTM (Long ShortTerm Memory) để dự báo nồng độ PM2.5. Các tác giả trong
[34] đã sử dụng CNN (Convolutional Neural Network) để
trích các đặc trưng không gian. Sau đó, họ đề xuất mô hình
mạng kết hợp CNN và LSTM mở rộng (C-LSTME) để dự
đoán PM2.5. Trong [35], các tác giả đã sử dụng thuật toán kláng giềng gần nhất để khai thác thông tin không gian-thời
gian từ các vị trí liên quan. Sau đó, thông tin lịch sử của vị trí
mục tiêu và các vị trí liên quan được sử dụng làm đầu vào
của mô hình LSTM. Dựa trên dữ liệu lớn về không gian và
thời gian [36], các tác giã đã đưa ra mô hình dự báo ô nhiễm
không khí sử dụng thuật toán kết hợp CNN và LSTM. Ngoài
ra, còn một vài mô hình học sâu khác để dự đoán chất lượng
không khí được công bố trong [37-39]. Gần đây, một phương
pháp tiếp cận học máy đa nguồn [40] để dự đoán chỉ số AQI
cục bộ tại vị trí của người dùng trong một thành phố lớn.
Phương pháp dự báo chỉ số chất lượng không khí sử dụng kỹ
thuật học máy có giám sát SMLT (Supervised Machine
Learning Technique) [41]. Trong [42], tác giả đề xuất
phương pháp dự đoán năng suất cây trồng sử dụng các thuật
toán thống kê và học máy như XGBoost, Gradient Boosting
và trích xuất xu hướng bằng cách đánh giá các thông số khác
như lượng mưa, nhiệt độ, AQI. Một phương pháp học sâu kết
hợp nhiều mạng LSTM lồng nhau (Nested LSTM) [43] được
đề xuất để dự báo AQI. Một đề xuất giám sát chất lượng
không khí dựa trên ảnh hưởng của COVID-19 ở thành phố
Dhaka (Bangladesh) sử dụng dữ liệu IoT (Internet of Things)
[44]. Dữ liệu IoT được lấy trước và trong giai đoạn COVID19 nhằm mục đích theo dõi nồng độ của các loại chất khí CO
và NO2, dự báo AQI theo thời gian thực.

Một kết quả nghiên cứu của chúng tôi [53] nhằm dự đoán
AQI cá nhân sử dụng dữ liệu lớn bao gồm AQI môi trường
được đo bằng các trạm quan sát chất lượng cao và các đặc
điểm hình ảnh của môi trường xung quanh được chụp bởi
camera. Trong bài báo [53], chúng tôi đã đề xuất một mô
hình liên kết sử dụng phương pháp học sâu DNN (Deep
CNN) và mô hình MLP (Multi-layer Perception) để nghiên
cứu mối quan hệ kết hợp giữa đặc trưng hình ảnh về môi
trường và mức độ AQI của dữ liệu Lifelog được thu thập ở
Nhật Bản. Đây là kết quả nghiên cứu khởi đầu của chúng tôi
trong định hướng nhằm dự báo AQI cá nhân dựa trên AQI
vùng lân cận và các đặc điểm hình ảnh của môi trường xung
quanh được thu thập bởi Lifelog.
III. MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

A. Hướng tiếp cận dự báo chất lượng không khí
Internet of Things (IoT) hay Internet vạn vật cung cấp
cho chúng ta kết nối dữ liệu với các thiết bị khác nhau thông
qua Internet [54], cho phép tương tác một số lượng lớn các
thiết bị khác nhau (ví dụ: camera, cảm biến và thiết bị truyền
thông) để triển khai cho một ứng dụng thực tế. IoT trong sản
xuất ở Việt Nam được dự báo đạt khoảng 1,2 tỷ đô la vào
năm 2019 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ trên 21% vào
năm 2026 [55]. Một lượng lớn thông tin IoT từ các cảm biến
và camera được thu thập và lưu trữ thành dữ liệu lớn (Big
Data), được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và kết quả
phân tích được cung cấp trở lại cho con người trong cuộc
sống dưới nhiều hình thức khác nhau.
Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các mô hình dự
đoán dựa trên AI tích hợp dữ liệu môi trường với dữ liệu xã
hội để phân tích các liên kết đa miền. Kết quả dự đoán dựa
trên AI sẽ cung cấp dự báo, cũng như hỗ trợ ngăn ngừa và
giảm thiểu về những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mô hình
liên kết giữa dữ liệu đa phương tiện (hình ảnh, video) và dữ
liệu số về chất lượng không khí AQI (Air Quality Index) của
Lifelog được nghiên cứu trong [56-57], trong đó Lifelog hay
nhật ký cuộc sống là thông tin số về cuộc sống hàng ngày
của cá nhân. Dữ liệu Lifelog được sử dụng cho giai đoạn
huấn luyện sử dụng phương pháp dựa trên DNN (Deep CNN)

Gần đây, các nhà khoa học trong nước cũng rất quan tâm
về vấn đề ô nhiễm không khí và đã công bố một số công
trình khoa học [45-50] liên quan giải quyết việc dự báo chất
lượng không khí tại Việt Nam. Trong [45], một phương pháp
tối ưu đa băng tần để thu thập năng lượng không dây xung
quanh của một cảm biến IoT tự động. Bài báo [46] tập trung
vào việc mở rộng phạm vi giám sát của hệ thống giám sát
chất lượng không khí di động, trong đó các cảm biến gắn
trên xe buýt. Một chiến lược nạp năng lượng được đề xuất
cho mạng cảm biến không dây (WSN), trong đó bộ sạc di
động (MC) truyền điện không dây đến các nút cảm biến [47].
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xuất dựa trên mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường, chuyến
đi và chất lượng sức khỏe. Mô hình nhận dạng và dự đoán
nhằm phân tích dữ liệu sử dụng DNN (deep CNN) và LSTM
dựa trên mối quan hệ môi trường-chuyến đi-sức khoẻ.

để dự đoán mức độ ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe
con người.
Khi sự phát triển nhanh chóng của các cảm biến cá
nhân và các trạm cảm biến cố định với các thiết bị di động
như điện thoại thông minh, các hoạt động giám sát và dự
đoán dựa trên các chỉ số cảm biến gần đây đã được nghiên
cứu trong các môi trường máy tính rất phổ biến [58]. Để
đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, chỉ số AQI [59] thường
được sử dụng dựa trên các phép đo dữ liệu cảm biến như các
chất dạng hạt siêu mịn (PM2.5 và PM10), khí Ozon (O3), khí
Nitơ đioxit (NO2), khí lưu huỳnh đioxit (SO2) và khí Cacbon
monoxit (CO). Theo [59], chỉ số AQI được chia thành các
mức độ từ 1 đến 6 tương ứng với: Good (Tốt), Moderate
(Trung bình), Unhealthy for Sensitive Group (Không tốt cho
nhóm người nhạy cảm), Unhealthy (Không tốt), Very
Unhealthy (Rất không tốt), and Hazardous (Nguy hiểm). Dữ
liệu cảm biến có thể được thu thập bằng Lifelog và các trạm
cảm biến cố định tạo thành dữ liệu lớn, được sử dụng để
phân tích các đặc trưng môi trường, dự đoán kết quả hỗ trợ
cho các dịch vụ thông minh khác nhau như lịch sử sức khỏe
cá nhân và các ứng dụng dự đoán sức khỏe-môi trường cho
con người [60-63].
Gần đây, dữ liệu Lifelog không chỉ đại diện cho các hoạt
động cá nhân mà còn đại diện cho các yếu tố liên quan đến
sức khỏe con người. Đã có một số nghiên cứu về mối quan
hệ kết hợp giữa AQI và sức khỏe con người [64-66]. Trong
đó, nồng độ các chất ô nhiễm (ví dụ như PM2.5, NO2, O3,
SO2), các chỉ số thời tiết (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm) và các chỉ
số đô thị (ví dụ: GPS, hình ảnh, bình luận trên mạng xã hội)
là các yếu tố môi trường phổ biến được sử dụng để dự đoán
thông tin ảnh hưởng với bệnh tim mạch và suy nhược tâm lý
về kết quả sức khỏe. Trong [67], một nghiên cứu được đưa ra
về mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và sức khỏe hô hấp
của trẻ em. Nghiên cứu về mối liên hệ giữa ô nhiễm, giao
thông và tỷ lệ mắc bệnh tim mạch [68] được nghiên cứu
trong một nhóm người trưởng thành ở London từ 2005 đến
2011. Chất lượng không khí được đặc trưng bởi nhiều chỉ số
khác nhau (PM2.5, NO2, O3, SO2, … v.v.) nên việc lựa chọn
kết hợp các đặc trưng nào để đưa vào mô hình huấn luyện sẽ
ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của mô hình.

Environment Sensor

Collect raw data

Big Data
Collection

Big Data
(Image, Video)

Big Data
(Numerical Data)

Recognition Model

Prediction Model

AQI Prediction System for
Health-Trip Recommendation
Hình 1. Mô hình đề xuất dự báo mức độ ô nhiễm không khí

IV. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã đề xuất mô hình dự
đoán thông minh dựa trên phương pháp học sâu (Deep
Learning) của AI sử dụng dữ liệu lớn bao gồm dữ liệu đa
phương tiện về hình ảnh môi trường và dữ liệu số về chất
lượng không khí (nồng độ hạt siêu mịn PM2.5) nhằm dự báo
mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con
người. Ý tưởng khoa học của nghiên cứu này nhằm thiết kế
mô hình có chi phí triển khai thấp cùng với khả năng dự báo
và giám sát chất lượng không khí có độ chính xác cao, nhằm
hỗ trợ thông tin môi trường cho chính quyền quản lí kịp thời
và quảng bá du lịch các địa phương nhằm hướng tới môi
trường xanh, sạch, và tốt cho sức khỏe con người.

B. Mô hình đề xuất dự báo ô nhiễm không khí
Mô hình đề xuất dự báo mức độ ô nhiễm không khí được
minh họa ở Hình 1. Đầu tiên, dữ liệu lớn (Big Data) được
thu thập bằng các thiết bị đo dữ liệu môi trường
(Environment Sensor). Tất cả các thiết bị này được tích hợp
cho mỗi cá nhân Lifelog đi thu thập theo các tuyến đường và
khung thời gian đã định trước. Dữ liệu lớn được chia thành 2
loại là dữ liệu hình ảnh/video (Image, Video) và dữ liệu số
(Numerical Data).
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that satisfy minsup. The frequent set is built on the
principle: build a candidate set of size k items that
satisfy minsup threshold from frequent sets of k-1
items that satisfy minsup threshold. Apriori is
simple, easy to understand and easy to implement.
However, Apriori has disadvantages such as
having to read the database many times, generate
many candidates, and perform monotonous
popularity calculation.
To overcome the disadvantages of Apriori
algorithm, researchers have proposed a top-k
association rule mining algorithm (TopKRules) [4]
where k is the number of rules to be found and
defined by the user. However, with the top-k
association rule mining algorithm, the result often
contains a large number of redundant rules,
providing a lot of redundant information to the
user.
So, it is necessary to improve how the top-k
association rule mining algorithm can exploit the
top-k non-redundant association rules. We cannot
deal with redundant rules after mining top-k
association rules, because the result will be less
than k rules. The redundancy rule elimination
process must be done at the same time as the
mining process. This paper will focus on studying
the approximation algorithm for mining top-k nonredundant association rules called TNR (Top-k
Non redundant Rules) [6]. The algorithm is based
on the idea of rule generation called "rule
extension" and adds a few tactics to avoid
redundant rule generation.
The law of association is very commonly
applied in the commercial field, but in the field of
education, according to our research, not much. In
particular, in Vietnam, almost none. Every year, in
Vietnam, millions of candidates apply for entrance
exams to hundreds of universities with many
different fields and professions. For a candidate, in
addition to browsing through the database to

Abstract— Mining association rules based on the
minimum of user support and confidence is one of
the basic methods of mining association rules. The
rules found by this method are often very large or
less association rules. The result set may lack of
valuable information or generate redundant rules
which is often not worth in real case, cost a lot of
resources and real costs. This paper focuses on
studying the algorithm of mining top-k nonredundant association rules and applying this
algorithms to mining data of the National High
School Exams in previous years. Its result will be
used for proposing a consulting system for students
to enroll into universities, helping students increase
their chances of being admitted to universities after
they have taken the exam results.
Keywords: Mining association rules; top-k; National
High School Exam; consulting system

I.

INTRODUCTION

Association rule mining is the process of
finding all association rules in a database whose
support (also known as popularity) is not less than
user-defined minsup threshold and confidence is
not less than user-defined minconf threshold.
The important issue is how the user should
choose the threshold minsup and minconf to be
able to generate the desired number of rules. This
is an important issue because in reality users own
finite resources (in terms of time and storage
space). Depending on the choice of the minsup
threshold, the current algorithms can be very slow
and generate very large or very few association
rules, the result set may miss valuable information
or generate redundant rules, which have no use
value in practice, so it takes a lot of resources and
costs to implement.
The Apriori algorithm [3] is based on the idea
of building association rules based on frequent sets
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choose which schools and majors to take the exam
to suit their interests, the choice of which school to
register for the exam is in line with the student's
academic ability. To have a high probability of
being admitted is also a challenge for any
candidate.
A system to support the decision-making of
which university to apply for, which major to both
suit their own interests and have the highest
probability of admission for candidates is the main
goal of this article. We propose to build a
university selection advisory system based on data
from previous years' exams using TNR (Top-k
Non redundant Rules) algorithm and suggest some
improvements in the process of the algorithm.
II.

r3
r4

B. Mining top-k association rules without
redundancy
Based on the concept of redundancy rule and
mining top-k association rules. Mining top-k
association rules without redundancy can be
defined as follows: mining top-k association rules
without redundancy is mining the set L containing
k association rules and for each rule ra  L |
conf(ra) ≥ minconf, no rule rb  L | conf(rb) ≥
minconf ∧ sup(rb) > sup(ra), in other words rb is
redundant compared to ra. However, there is no
rule rc, rd  L where rc is redundant compared to
rd.

conf(s) ≥ minconf ∧sup(s) > sup(r).
Algorithms for mining top-k association rules
have basically met the requirements of the
problem. However, these algorithms still have a
major drawback that the association rules on top-k
often contain a large percentage of unnecessary
rules. This leads to consuming a lot of time and
system resources for computation. To solve this
problem, the authors in [6] have proposed a
solution to exploit the top-k non-redundant
association rules.

C. TNR Algorithm
The TNR algorithm is intended to solve the
problem of non-redundant association rule top-k
mining. The algorithm is based on a depth-first
search procedure like TopKRules.
The difference between TNR and TopKRules
is how to avoid generating redundancy rules.
To explain this search algorithm we need the
following definitions:
The rule X→Y has size pq if |X| = p and |Y|
= q. For example, the size of {a}→{e, f} is 12.
A rule of size pq is larger than a rule of size
rs if p > r and q ≥ s, or if p ≥ r and q > s.
The rule r is valid if sup(r) ≥ minsup and
conf(r) ≥ minconf.
The search procedure takes as parameters the
transaction database, the integer k, and the
minconf threshold. The procedure first sets the
local variable minsup to 1 to ensure that all top-k
rules are found. Then the procedure will start
looking for rules. When a rule is found, it is added
to the list of L rules sorted by support. This list is
used to contain the top-k rules found so far. When
k valid rules are found in L, the local minsup
variable will be incremented to the support value
of the lowest supported rule in L. Incrementing the
minsup variable is used to trim the search space
that the finder gets more than k rules. Afterwards,
every time a valid rule is found, that rule is added
to L, the rules in L that do not satisfy the minsup

A. The concept of redundancy law
According to [6], Given two rules: ra: X → Y
and rb : X1 → Y1; the out rule is said to be
redundant for the rule rb if and only if conf(ra)=
conf(rb) ∧ sup(ra) = sup (rb) ∧ X1 ⊆ X ∧ Y ⊆
Y1.
For example, for a transaction database and an
association rule set as follows:
TRANSACTION DATABASE

Transaction
{a, b, c, e, f, g}
{a, b, c, d, e, f}
{a, b, e, f}
{b, f, g}

TABLE II.

ID
r1
r2

Rules
{a}→ {e, f}
{a}→ {c, e, f}

ASSOCIATION RULE SET

Support
0.75
0.5

1
0.6

- Rule r1:{a} → {e, f} is redundant for rule r3:
{a, b} → {e, f}

Mining top-k association rules is the process of
mining a set L containing k rules, each rule r  L
| conf(r) ≥ minconf, not exist a rule that s L |

ID
t1
t2
t3
t4

0.75
0.5

We have:
- Rule r4:{a} → {c, f} is redundant for rule r2: {a}
→ {c, e, f};

MINING TOP-K ASSOCIATION RULES

TABLE I.

{a, b}→ {e, f}
{a}→ {c, f}

Confidence
1
0.6
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threshold are dropped from L, and the minsup
variable is increased to the support of the
supported rule lowest support in L. The algorithm
continues to search for other rules until no rules
are found. That is, now we have found the top-k
rules in L. This top-k rule is the k rules with the
highest support.
To find rules, the procedure first scans the
database to determine the single items that occur
least in transactions. The procedure uses these
items to generate a 11 rule (containing a single
item in the premise and a single item in the
consequence). Then, each rule is recursively
developed by adding items to the premise or
consequence. To determine which items should be
added, the procedure scans transactions containing
the rule for single items that can be extended to
include a premise or consequence. The two
processes for rule expansion are left expansion and
right expansion. These processes are applied
recursively to probe the search space of
association rules. Left expansion is the process of
adding item i to the left of the association rule X→
Y to form a larger rule
X∪{i}→Y. Right expansion is the process of
adding i to the right of the rule X→Y to form a
larger rule X→Y∪{i}.
The search procedure described above is
correct and complete for top-k association rule
mining.
The procedure is very efficient because the
local variable minsup is incremented during the
search.
This allows to prune most of the search space
instead of generating all the association rules.

redundant for any rule. To determine redundancy
with a certain rule, there are two cases.
Case 1 is redundant with the previously
generated rule rb. According to the definition of
redundancy, if output is redundant for rb then
sup(rb)=sup(ra). Because sup(ra) ≥ minsup, and
rb  L. Thus, the first case can be solved by
implementing the following strategy.
Strategy 1. For each rule ra that has sup(ra) ≥
minsup, if rb  L| sup(rb) = sup(ra) and ra is
redundant compared to rb, then ra is not added to
L. Otherwise, ra is added to L.
Case 2 is redundant over rb for which rb has
not been generated. We have two ways to solve
this case. The first way is to delay the decision to
add to L until rb is generated. However, this is not
possible because we do not know in advance that
rb will make redundant output and rb may appear
much later than output. Case 2 is scanning through
transactions to determine if items can be added in
and out to generate the rule rb and redundancy
relative to rb. However, this approach is not
efficient because the reliability is not the same
between left and right rule expansion. Which
means rb can hold more items out. In this case, it
will cost a lot to check all the cases where the
extra item comes out to solve case 2.
The improved proposed solution is an
approximation approach that works and
demonstrates that this approach can produce
exactly the same result if certain conditions are
met. The idea is as follows: Each output rule that
meets strategy 1 is added to L and does not need to
be checked for case 2. Then, when the generated
rule rb is still in L and output is redundant relative
to rb, out is removed from L. This idea is solved by
the following strategy.
Strategy 2. For each rule rb is generated with
sup(rb) ≥ minsup, if ra  L|sup(rb) = sup(ra) and
ra is redundant compared to rb, then ra is removed
from L.
When merging strategy 2, the algorithm
becomes an approximation. The reason is that
every time the out rule is removed by strategy 2
from L, the out rule can be the rule to increase the
local minsup variable. If this happens evenly, the
algorithm may miss out some rules with lower
support but not redundancy.
As mentioned, this algorithm is approximate,
so it will be adjusted to give the correct result. To
achieve this, we can add the parameter Δ to
increase by Δ the number of rules k needed to
increment the local variable minsup. For example,
if the user provides k=1000 and Δ=100, the
algorithm will require k+ Δ=1100 rules in L to

D. Improved search procedure to find top-k
rules without redundancy
The search procedure is improved based on
the following observation:
Property 1. During the search, if only nonredundant rules are added to L, then L will contain
only top-k non-redundant rules, and the search
procedure terminates. Explanation: correct and
complete search procedure for top-k association
rule mining. If only non-redundant rules are added
to L instead of both redundant and non-redundant
rules, the result will be top-k non-redundant rules
instead of top-k association rules.
Based on this observation, customize the
search procedure to ensure that only nonredundant rules are added to L. This means that
we need to make sure that each generated rule is
added to L only if sup(ra) ≥ minsup and ra is not
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increment the local variable minsup instead of just
k=1000. This means that up to 100 redundancy
rules can be added at the same time in L and the
result is still correct.

Subject
Registered
combination
in 2018
code

III. EXPERIMENTS
A. Input data description
To build a counseling system for candidates
applying to universities, we have applied the TNR
algorithm to mine exam data to find the
appropriate law to advise candidates. We did a lot
of experiments with many different scenarios.
These experiments are done in Java language and
using Core i5-4200U computer, Windows 10 64
bit, Ram 4GB. Experiments performed on the
actual data set of the National High School Exam
in 2018 and 2019 of Khanh Hoa province. The
properties of these data sets are summarized in
Table III.
TABLE III.
Datasets
Data of National
High
School
Exams in 2018
Data of National
High
School
Exams in 2019
Both two years

Number
of items

Average
size per
transaction

10,358

459

7

11,590

459

7

21,948

459

7

Registered
in 2019

Admitted
in 2019

A00

3,725

2,049

3,901

1,965

A01

1,539

1,109

3,152

1,817

D01

2,252

994

1,319

788

B00

688

386

531

390

C00

724

368

772

364

D15

240

242

567

350

The rule for assigning data labels to test
scores
and
college
admissions
subject
combinations is as follows: The lowest test score
level is 0.25, the next level is 0.5, and the highest
is 10. Thus, there are a total of 40 test scores. The
exam subjects are abbreviated with 2 letters of the
Vietnamese name of the exam subject. For
example: Math (TO), Literature (VA), Physics
(LY), Chemistry (HO), Biology (SI), History
(SU), Geography (DI), Citizenship Education
(GD), Foreign Language (NN). The Math score
column is labeled from 1 to 40 respectively,
similarly Literature is labeled from 41 to 80
respectively, etc... Finally, Foreign languages are
labeled from 321 to 360. The subject combination
with code D01 will be assigned label is 501, code
A00 will be labeled as 502, etc.. same for other
cases. An illustrative example of the labeling
convention for test scores is shown in Table V.

PROPERTIES OF DATASET
Number of
transactions

Admitted
in 2018

With the current regulations of the National
High School Examination and admission to
universities today, in addition to taking the exam
to get the results of high school graduation, the
exam results also serve as a basis for admission to
universities around the country. In the academic
year 2018, 2019, a candidate can register for a
maximum of 9 subjects including: Mathematics,
Literature, Physics, Chemistry, Biology, History,
Geography, Citizenship Education and Foreign
Languages. After the test results are available,
candidates can choose the exam results of 3 exam
subjects in accordance with the subject
combination prescribed by the Ministry of
Education and Training to register for admission
to the majors of the universities that have
enrollments.
Tables
IV
presents
some
combinations of subjects with the highest number
of candidates applying for admission and
university admission in 2018 and 2019.

TABLE V.

Labels assigned to each subject's test scores

Score

level TO VA

TABLE IV.

ADMISSION RESULTS OF THE SUBJECT GROUPS
WITH THE HIGHEST NUMBER OF CANDIDATES APPLYING AND
GETTING ADMISSION IN UNIVERSITY IN 2018 AND 2019

53

LABELING RULES FOR TEST SCORES

LI

HO

SU

DI

GD

NN

0.25

1

41

81

121 161 201

SI

241

281

321

0.50

2

42

82

122 162 202

242

282

322

0.75

3

43

83

123 163 203

243

283

323

1.00

4

44

84

124 164 204

244

284

324

85

125 165 205

245

285

325

…

…

…

…

1.25

5

…

…

9.75

39

79

119 159 199 239

279

319

359

10.00

40

80

120 160 200 240

280

320

360

45
…

…

…

…

With the data of the National High School
Examination in 2018 and 2019, after coding and
labeling, the results will generate 21,948
transactions to be included in the TNR algorithm
to mine for rules to meet the needs of admissions
consultants.

According to the results in Table VI, with the
score spectrum of 2 subjects: Math from 6.00,
Physics from 6.75 points or higher and the total
score of 2 subjects in Math and Physics reaching
13.50 points or more, the candidate's ability to be
admitted by the block A00 is 82.3%.
We do the same for 2 subjects: Math from
5.00, Chemistry from 6.25 points or higher and the
total score of 2 subjects in Math and Chemistry
with 12.00 points or more, the candidate's
probability of matriculation into block A00 is
78.0%; With the score spectrum of 2 subjects:
Physics from 5.00, Chemistry from 6.25 points or
more and the total score of 2 subjects Physics and
Chemistry reaching 11.75 points or more, the
candidate's probability of matriculation into block
A00 is 83.8%.
We do the same for a combination of 3
subjects: Math from 5.57, Physics from 4.75,
Chemistry with 5.25 points or more and the total
score of 3 Maths, Physics and Chemistry with
16.75 points or more, then the ability The
candidate's admission to block A00 is 85.0%.
With the results analyzed as above, we can
build a graph representing the scores of Math,
Physics and Chemistry subjects in the subject
combination of block A00 with the highest
probability of admission to university. Figure 1
shows the graph showing the scores of Math,
Physics and Chemistry subjects.

B. Experimental results
With many experiments using the TNR
algorithm to exploit the data of the National High
School Exam in 2018 and 2019 of Khanh Hoa
province, we found that with the parameters k =
1000, minconf = 75% and Delta = 100 the results
can be enough as a basis to build a college
admissions counseling system for candidates with
acceptable reliability. After running the program,
the result is 1,000 association rules that ensure the
expected minconf threshold (75%) between the
items being the test scores of the candidate's
subjects and the combination of subjects that have
been accepted into the university of the candidate.
Candidates. Some results after running the TNR
algorithm with the above parameters:
148 340 ==> 502 #SUP: 45 #CONF: 0.803
148 338 ==> 502 #SUP: 28 #CONF: 0.848
145 174 ==> 502 #SUP: 23 #CONF: 0.821
32 339 ==> 502 #SUP: 23 #CONF: 0.821
32 137 ==> 503 #SUP: 22 #CONF: 0.814
After decoding the exam score label, the
subject combination code in the result set obtained
from using the TNR algorithm to exploit the data
of the National High School Exam in 2018 and
2019, we can draw some conclusions. to serve as a
basis for the counseling system on the candidate's
ability to be admitted according to each subject
combination (referred to as the exam block)
registered for admission.
The results of the set of rules are considered
for each exam block. For example, for block A00
(Math, Physics, Chemistry), we divide into 3
cases. In the first case, consider the candidate's
ability to pass the exam based on the results of 2
subjects Math and Physics. The results are
presented in Table VI.
TABLE VI.

Figure 1.
The score spectrum of the exams that are likely
to be admitted to university in block A00 (combination of
subjects: Math, Physics and Chemistry)

THE SET OF RULES RELATED TO 2 SUBJECTS
MATH AND PHYSICS

C. Discussion
By using the TNR algorithm to mine the data
of the National High School Exams in 2018 and
2019 of Khanh Hoa province, with more than
20,000 exam data samples, the thesis has come up
with a model to build a consulting system.
Admission to universities is based on the results of
the test scores of the exam subjects included in the
university
entrance
examination
subject
combination according to the current regulations
of the Ministry of Education and Training.

Association rules
Exam
block

Maths Physics

Sup

Conf

7.75

6.75

==>

A00

12

92.3%

6.25

8.00

==>

A00

10

76.9%

6.00

7.50

==>

A00

7

77.8%

39

82.3%

Sum/Average
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In addition to consulting support, the system
also provides us with a lot of other useful and
important information such as:
Scores in Biology have a great role in the
results of getting into B00 universities (with a
combination of subjects: Math, Chemistry,
Biology). That means, a candidate applying to
block B00 has a high score in Math and Chemistry
but a low score in Biology, the probability of
admission will not be high.
Similar to Biology, Literature also plays a
huge role in the results of candidates who apply
for exams with Literature subject. For example,
D01 (combination of subjects: Literature,
Mathematics, English).
In addition, the ability of candidates to be
admitted depends on how they apply for
admission to the university. With the same test
score, candidates applying to two different
universities will have different chances of being
admitted.
With the above results, the consulting system
can be completely applied to university admission
counseling in practice.
IV.
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băng chất lượng cao được thiết kế sử dụng cấu trúc đường
truyền ghép và tải SIR. Tuy nhiên cấu trúc bộ lọc này khá phức
tạp, khó thiết lập các băng thông mong muốn. Trong [13], một
bộ lọc thông dải microstrip hai băng cấu trúc mới sử dụng SIR
đạt hiệu suất cao nhờ 3 điểm 0 truyền dẫn được tạo ra khi thiết
kế thêm hai tải dây chêm vào đoạn mạch dải I/O.

Tóm tắt - Bài báo này, trình bày một bộ lọc thông dải (BPF)
microstrip ba băng cộng hưởng trở kháng bậc (SIR) mới ứng
dụng cho các hệ thống WLAN và WiMAX. Ba băng thông của
bộ lọc được thiết lập tại các tần số 1.8/3.5/5.8GHz khi điều chỉnh
tỷ lệ trở kháng các mạch SIR của bộ lọc trong quá trình thiết kế
bộ lọc. Một bộ lọc thông dải microstrip ba băng mới, nhỏ gọn,
chất lượng cao được thiết kế, đề xuất với kết quả mô phỏng tốt
đã minh chứng cho tính đúng đắn của lý thuyết thiết kế bộ lọc
ba băng sử dụng cộng hưởng SIR đa mode.

Trong bài báo này, đề xuất một mẫu bộ lọc thông dải ba
băng mới cho các hệ thống WLAN và WiMAX. Cấu trúc bộ
lọc sử dụng SIR và tải dây chêm ngắn mạch. Các tần số trung
tâm của 3 băng thông hoạt động tại 1.8/3.5/5.8GHz có thể
được kiểm soát khi điều chỉnh hợp lý tỷ lệ các đoạn mạch của
SIR và tải dây chêm ngắn mạch. Bộ lọc đề xuất được thiết kế
trên chất nền Rogers RO4350, hằng số điện môi 3.6, có kích
thước khá nhỏ gọn (13.1×12.9) mm. Cấu trúc bộ lọc và kết
quả mô phỏng được trình bày và phân tích sau đây.

Từ khóa - Bộ lọc thông dải (BPF), Cộng hưởng trở kháng bậc
(SIR), cộng hưởng ba phần, WLAN, WiMAX.

I. GIỚI THIỆU
Trong những năm qua, công nghệ truyền thông không dây
đã phát triển rất nhanh, các hệ thống không dây đa băng được
sử dụng phổ biến. Trong đó, BPF có vai trò thiết yếu trong các
hệ thống truyền thông không dây khác nhau, đặc biệt là trong
các hệ thống vô tuyến siêu cao tần yêu cầu mạch và linh kiện
kích thước nhỏ [1,2]. Vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất các bộ
lọc thông dải siêu cao tần kích thước nhỏ, chất lượng cao đã
trở thành một hướng phát triển quan trọng [3]. Để thiết kế các
bộ lọc thông dải microstrip đa băng có thể được thực hiện theo
nhiều phương pháp thiết kế sáng tạo như bộ lọc ba băng sử
dụng SIR và cộng hưởng tải SIR [4-7]. Trong [4], một bộ lọc
thông dải microstrip ba băng sử dụng SIR không đối xứng ứng
dụng cho GSM, WiMAX và hệ thống không dây băng siêu
rộng được đề xuất. Cấu trúc này rất khó thiết lập các băng tần
mong muốn khi điều chỉnh cả tỷ lệ và đồ dài vật lý của của
các SIR. Trong [5], một BPF microstrip hai băng có cấu trúc
răng lược cải tiến với một loạt các mạch SIR tải dây chêm
được sử dụng. Một số bộ lọc thông dải khác sử dụng cấu trúc
SIR và SIR không đối xứng hai mode để tạo ra BPF đa băng
chất lượng cao, triệt sóng hài và cho dải chặn rộng [6,7]. Trong
[8], một bộ lọc microstrip ba băng kích thước nhỏ ứng dụng
cho các hệ thống Bluetooth, WIMAX và WLAN được đề xuất.
Cấu trúc này, có ba mạch cộng hưởng khác nhau gồm SIR cho
Bluetooth (2,4GHz), cộng hưởng vòng vuông cho WIMAX
(3,5GHz) và SIR tải dây chêm cho WLAN (5,2-5,8GHz).
Thực hiện ghép chặt giữa các mạch cộng hưởng với đường
cấp nguồn tạo ra một số điểm không truyền dẫn (TZ) đã có thể
cải thiện hiệu suất của bộ lọc được đề xuất. Tuy nhiên, bộ lọc
có khá phức tạp, khó thiết lập các tần số công tác và kích thước
mạch còn khá lớn (16,2 ×12,3) mm. Một BPF hai băng nhỏ
gọn sử dụng SIR biến đổi được đề xuất. bằng cách lựa chọn
thích hợp tỷ lệ trở kháng và độ dài tỷ lệ của các SIR có thể xác
định được hai dải thông mong muốn tại 2,4/5,2GHz [9]. Trong
[10, 11], một thiết kế bộ lọc 3 băng khác được thực hiện khi
sử dụng các SIR độc lập. Tuy nhiên, các bộ lọc đề xuất trong
2 công trình này có cạnh dải thông không đủ độ dốc, khả năng
chọn lọc tần số yếu. Trong [12], hai BPF băng rộng và đơn

II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG SIR HAI MODE

2 Z 2

21 Z 1

2 Z 2

(a)

2 Z 2 1 Z 1

Yin lẻ
(b)

2 Z 2

Yin chẵn

1 Z 1

(c)

Hình 1. (a) Cấu trúc SIR /2. (b) Mạch tương đương
mode lẻ. (c) Mạch tương đương mode chẵn
Từ cấu trúc mạch cộng hưởng SIR /2 hai mode cơ bản được
biểu diễn như Hình 1. Khi đó: Hình 1(a) biểu diễn cấu trúc cơ
bản của mạch SIR microstrip nửa bước sóng (λ/2) được thiết
kế bằng cách xếp tầng theo chiều dài của một đoạn mạch dài
(2θ1), trở kháng cao (Z1) ở trung tâm, kết nối với hai đoạn
mạch ngắn (θ2) trở kháng thấp (Z2) ở hai bên. Khi kích thích
chế độ mode lẻ giữa các SIR qua mặt phẳng diện, mạch tương
đương gần đúng như minh họa trên Hình 1(b), xác định được
tần số cộng hưởng cơ bản (f0) [9]:

Rz  tan(1 ) tan(2 )

(1)

trong đó Rz là tỷ số của trở kháng đặc tính Z2 với Z1.
Khi kích thích chế độ mode chẵn qua mặt phẳng từ, mạch
tương đương gần đúng được thể hiện trong Hình 2(c) có thể
xác định được tần số cộng hưởng cơ bản (f0) [9]:
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Rz  cos(1 ) tan( 2 )

(2)

Chọn 1 = 2 = 0, xác định tần số cộng hưởng đầu tiên:

tan( s1 )  

(3)

trong đó s1 là độ dài điện đối với tần số giả đầu tiên tại fs1.
Từ (1) và (3) có:

f s1  s1



1
f 0  0 2 tan ( Rz )

(4)

Từ (4) cho thấy tần số sóng hài chỉ được xác định bởi Rz.
III. THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG DẢI 3 BĂNG
Từ phân tích trên, có thể xác định được giá trị Rz, Z1 và Z2
để tạo ra cấu trúc bộ lọc thông dải hai băng tại 2,5/5,8GHz.
Bên cạnh đó, dựa vào tính chất mặt phẳng đối xứng khi phân
tích mode cộng hưởng chẵn lẻ [12] để thêm vào tải dây chêm
ngắn mạch và thiết kế cấu trúc bộ lọc ba băng như thể hiện
trên Hình 2. Cấu trúc bộ lọc thông dải microstrip ba băng đề

(a)

(b)
Hình 3. Kết quả mô phỏng đáp ứng tần số khi thay đổi
kích thước L6. (a) S11 điều chỉnh. (b) S21 điều chỉnh
Chúng ta có thể nhận thấy rằng giá trị S11 kém hơn và tần
số trung tâm tăng dần tại băng thông thứ nhất và thứ 2 khi thay
đổi kích thước L6 giảm. Trong khi đó, giá trị của S11, S21 và tần
số trung tâm cũng thay đổi kém và lệch khỏi giá trị 5,8GHZ
khi kích thước L6 giảm tương ứng từ 4,2 mm xuống đến 3,5
mm (tất cả các các giá trị được cố định). Tương tự, Hình 4(a),
(b) cũng cho thấy các giá trị S11, S21 và tần số trung tâm của
băng 2 và băng 3 thay đổi đáng kể khi điều chỉnh kích thước
vật lý đoạn mạch L13 của SIR (thay đổi tỷ lệ trở kháng bậc của
SIR).

Hình 2. Cấu trúc bộ lọc thông dải ba băng đề xuất
xuất được thiết kế để chế tạo trên chất nền Rogers RO4350 có
độ dày 0,762mm, hằng số điện môi tương đối 3,6. Sau quá
rình thiết kế, điều chỉnh phù hợp kích thước các mạch cộng
hưởng của bộ lọc đề xuất bằng phần mềm HFSS15.0, Một mẫu
bộ lọc thông dải ba băng được thiết kế: Cấu trúc bộ lọc gồm 2
SIR ghép với nhau (L7 + L8 + L11), (L13 + L9) có gắn tải dây
chêm hở mạch (L10 + L6) tạo thành mạch cộng hưởng SIR tải
dây chêm ngắn mạch ba mode (SIRSS); hai SIRSS này được
thiết kế đối xứng, ghép lỏng cấp nguồn qua hai đoạn mạch dải
bao quanh bên ngoài đóng vai trò là cổng vào/ra như thể hiện
trên Hình 2.

BẢNG 1. KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CỦA BỘ LỌC ( TẤT CẢ TÍNH THEO MM)

Tham
số
Giá trị
Tham
số

Dải tần các băng chủ yếu được xác định bởi toàn bộ chiều
dài của các SIR, tỷ số của trở kháng đặc tính Rz, kích thước
hai tải dây chêm ngắn mạch (L10 + L6). Khoảng cách g1 và g2
được điều chỉnh hợp lý để xác định hiệu quả các băng thông.
Hình 3(a), (b) cho thấy các kết quả mô phỏng S11, S21 có thể
được kiểm soát khi thay đổi kích thước của tải dây chêm L6.
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L1

L2

L3

L4

L5

L6

9,3

2,0

8,2

3,6

6,65

4,2

L7

L8

L9

L10

L11

L12

Giá trị
Tham
số

4,2

3,9

3,9

3,0

4,9

7,8

L13

d

W1

W2

W3

W4

Giá trị

4,9

0,5

0,5

1,0

1,5

1,0

Hình 5. Kết quả mô phỏng đáp ứng tần số của bộ
lọc ba băng đề xuất
(a)
Trong khi đó, tại băng thứ nhất có S21 và tần số trung tâm gần
như không thay đổi, chỉ có chất lượng tham số S11 thay đổi
giảm đáng kể chất lượng.
Như vậy, bằng cách điều chỉnh hợp lý kích thước vật lý
các đoạn mạch dải và tỷ lệ trở kháng bậc của các SIR, chúng
ta có thể kiểm soát và xác lập được ba băng thông của bộ lọc
đề xuất đạt đến các giá trị mong muốn tại ba tần số trung tâm:
1.8/3.5/5.8GHz để ứng dụng cho WLAN và WiMAX. Sau khi
tối ưu các kích thước vật lý của bộ lọc thông dải microstrip ba
băng được thiết kế và nhận được đáp ứng tần số của bộ lọc thể
hiện trên Hình 5. Kết quả mô phỏng của bộ lọc ba băng có ba
băng thông được tạo ra tại, tần số trung tâm tương ứng ở
1.8GHz, 3.5GHz và 5.8GHz với độ rộng băng thông 3dB
tương ứng là 16,6/11/13,5%. Tổn hao chèn đạt giá trị là
1,4/1,2/2,91dB và tổn hao phản xạ tương ứng là
21,7/20/21,6dB. Với sau điểm không truyền nằm tại 1.17GHz,
2.5GHZ, 3.5GHz, 3.8GHz, 5.15GHz và 7.0GHz với độ suy
giảm tương ứng là 50/53/60/48/56/37dB được xác định. Nhờ
6 điểm không truyền dẫn được tạo ra đã cải thiện đáng kể độ
dốc dải thông và khả năng chọn lọc của bộ lọc đề xuất.

(b)
Hình 4. Kết quả mô phỏng đáp ứng tần số khi thay đổi
kích thước L13. (a) S11 điều chỉnh. (b) S21 điều chỉnh
Tham
số

W5

W6

g1

g2

Giá trị

0,5

0,8

0,2

0,3

Hình 6 cho thấy ảnh mẫu bộ lọc đề xuất được chế tạo trên
chất nền Rogers RO4350, độ dày 0,762mm. Bộ lọc có kích
thước rất nhỏ gọn, phù hợp cho ứng dụng trong các thiết bị và
hệ thông không dây hiện đại ngày nay.

Hình 6. Hình ảnh mẫu bộ lọc thông dải microstrip ba
băng đề xuất
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[5] W.-Y. Chen, M.-H. Weng, and S.-J. Chang, "A new tri-band bandpass
filter based on stub-loaded step-impedance resonator," IEEE Microwave
and Wireless Components Letters, vol. 22, pp. 179-181, 2012.
[6] Y.-M. Chen, S.-F. Chang, C.-C. Chang, and T.-J. Hung, "Design of
stepped-impedance combline bandpass filters with symmetric insertionloss response and wide stopband range," IEEE transactions on
microwave theory and techniques, vol. 55, pp. 2191-2199, 2007.
[7] J. Konpang and N. Wattikornsirikul, "An Analysis of High Selectivity
and Harmonic Suppression Based on Stepped-Impedance Resonator
Structure for Dual-Mode Diplexer," Progress In Electromagnetics
Research C, vol. 112, pp. 45-54, 2021.
[8] I. Jadidi, M. A. Honarvar, and F. Khajeh-Khalili, "Compact tri-band
microstrip filter using three types of resonators for bluetooth, WIMAX,
and WLAN applications," Progress In Electromagnetics Research, vol.
91, pp. 241-252, 2019.
[9] Chang, S.-H., M.-H. Weng, and H. Kuan, “Design of a compact dualband bandpass filter using trisection stepped impedance resonators,”
Microw. Opt. Technol. Lett., Vol. 49, No. 6, 1274–1277, Jun. 2007.
[10] Y.-C. Chiou, P.-S. Yang, J.-T. Kuo, and C.-Y. Wu, "Transmission zero
design graph for dual-mode dual-band filter with periodic steppedimpedance ring resonator," Progress In Electromagnetics Research, vol.
108, pp. 23-36, 2010.
[11] Wu, Yongle, et al. "High performance single-ended wideband and
balanced bandpass filters loaded with stepped-impedance stubs." IEEE
Access 5 (2017): 5972-5981.
[12] H. Liu, J. Lei, Y. Zhao, W. Xu, Y. Fan, and T. Wu, "Tri‐band microstrip
bandpass filter using dual‐mode stepped‐impedance resonator," Etri
Journal, vol. 35, pp. 344-347, 2013.
[13] Guo, Long, Zhi-Yuan Yu, and Long Zhang. "Design of a dual-mode
dual-band filter using stepped impedance resonators." Progress In
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IV. KẾT LUẬN
Trong bài báo này, một bộ lọc thông dải microstrip ba băng
mới sử dụng SIR và tải dây chêm ngắn mạch được đề xuất;
Bằng cách thay đổi tỷ lệ trở kháng đặc tính, tỷ lệ độ dài của
SIR và kích thước của tải dây chêm có thể kiểm soát ba băng
tần công tác của bộ lọc đạt giá trị mong muốn. Phương pháp
thiết kế, kiểm soát tần số công tác của bộ lọc được phân tích
và minh chứng bằng mô phỏng và thử nghiệm. Bộ lọc mới
được đề xuất có hiệu suất tốt nhờ 06 điểm không truyền dẫn
được tạo ra làm tăng độ dốc cạnh dải thông và dễ dàng để kiểm
soát ba băng thông đạt giá trị thiết kế mong muốn.
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Abstract— Ngày nay các thiết bị Internet of Things (IoT) đã
và đang chứng minh được tính ưu việt của mình, số lượng thiết
bị IoT gia tăng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên việc bảo mật,
quyền riêng tư của các thiết bị IoT nổi lên như một vấn đề lớn.
Các nghiên cứu hiện tại cho thấy nhiều điểm yếu đáng kể trong
một số loại thiết bị IoT hơn nữa trong một số tình huống không
có cơ chế bảo mật để bảo vệ các thiết bị này. Mạng botnet Mirai
đã minh chứng cho việc dùng thiết bị Camera để thực hiện các
cuộc tấn công DDoS quy mô lớn. Trong nghiên cứu này chúng
tôi đề xuất phương pháp phát hiện các lổ hổng bảo mật trên
Camera IP. Nghiên cứu cũng cho thấy hầu hết các Camera đều
tồn tại các điểm yếu, các lỗ hỗng bảo mật nghiêm trọng.
Keywords—CCTV vulnerability, Internet of Things, Camera
IP, Bảo mật Camera, Camera an ninh.

Hình 1. Báo cáo công ty comparitech về số liệu Camera tại
Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tất cả các thiết bị IoT đều dễ dàng trở thành một thành
phần trong mạng botnet nhằm mục đích thực hiện các cuộc tấn
công DdoS [4]. Mạng botnet Mirai [5],[6] đã hình thành từ
hơn 600.000 thiết bị IoT (hình 2) với thành phần là các Camera
giám sát và bộ định tuyến (router), đã tạo ra một cuộc tấn công
DDoS lớn lên tới 1.1Tbps vào lúc điểm đỉnh điểm.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các đặc trưng
về trí tuệ nhân tạo, Internet of Things (IoT) [1] và điện toán
đám mây đã mở ra cho nhân loại những cơ hội mới nhưng
cung đặt ra những thách thức mới, một trong số đó là vấn đề
đảm bảo an toàn thông tin [2]. IoT đã trở thành một trong
những công nghệ quan trọng nhất của thế ky 21. Giờ đây,
chúng ta có thể kết nối các vật dụng hàng ngày như thiết bị
nhà bếp, xe hơi, máy điều hòa nhiệt độ, màn hình thông qua
mạng Internet bằng các thiết bị nhúng, có thể giao tiếp liền
mạch giữa con người, quy trình và mọi thứ.
Các hệ thống cảm biến (sensors) liên quan đến nhiệt độ,
môi trường, độ nhiễm mặn, đo đạc sức gió và dòng chảy... đều
được kết nối và truyền dữ liệu về các trung tâm phục vụ quản
lý tập trung. Các thiết bị IoT sẽ được quản lý và điều khiển
bằng từ các giao thức công nghiệp đến các chuẩn dữ liệu viễn
thông bậc cao. Các thiết bị IoT được kết nối qua các mạng
truyền dữ liệu và đặc biệt là thông qua các giao thức TCP/IP,
như thiết bị Mobile, Camera IP, hay các thiết bị Modem,
Router, Access Point. Trong các thiết bị IoT đang phổ biến
hiện nay thì thiết bị Camera được xem là loại cảm biến phổ
biến và quan trọng nhất hiện nay. Thực tế cho thấy các hệ
thống Camera được triển khai rộng khắp mọi nơi không chỉ ở
Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tại Việt Nam dù chưa có số
liệu thống kê đầy đủ nhưng theo báo cáo công ty comparitech
[3] Việt Nam hiện đang có hơn 4 triệu Camera được lắp đặt,
riêng thành phố Hồ Chí Minh khoảng 37800 Camera, trung
bình 1000 người dân sở hữu 4.28 Camera (hình 1), và hầu hết
những thiết bị đó đều được kết nối thông qua các hệ thống viễn
thông, Internet. Rất nhiều các thiết bị CCTV có nguồn gốc
không rõ ràng hoặc chất lượng rất kém về mặt chất lượng hình
ảnh lẫn kỹ thuật và an toàn bảo mật. Điều này dẫn đến rất
nhiều rủi rõ trong vấn đề an toàn và bảo mật thông tin cho tổ
chức, cá nhân và hạ tầng viễn thống quốc gia.

. Hình 2. Mô hình hoạt động của malware Mirai với (1) là
bước dò quét và (4) là bước khai thác lỗ hỏng và phát tán
Các Camera IP có thể bị tấn công thông qua các cuộc tấn
công tràn bộ đệm [7].
Trong phần tiếp theo của bài báo này, Phần 2 trình bày
nguyên lý hoạt động và nguy cơ bảo mật trên Camera. Phần
3 chúng tôi đề xuất phương pháp đánh giá an toàn thông tin
cho Camera và tiến hành thực nghiệm. Phần 4 kết quả thực
nghiệm và thảo luận. Phần 5 là phần kết luận và hướng nghiên
cứu tiếp theo.
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II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ NGUY CƠ BẢO MẬT TRÊN
CAMERA
A. Cơ chế hoạt động và cấu trúc phần cứng của thiết bị
Camera
Camera giám sát được chia làm nhiều loại dùng trong
nhiều trường hợp khác nhau và liên tục được nâng cấp chức
năng, tiện ích. Nhưng xét chung thì dù có công nghệ cao như
thế nào, được thiết kế có dây hay không thì vẫn có cấu tạo
chung như sau (hình 3):

Chip I/O: giao tiếp vào ra như giao tiếp với bàn điều
khiển xuất tín hiệu điều khiển led tín hiệu báo động
chuyển động.

Hình 4. Các thành phần xử lý Camera
Nguyên tắc hoạt động của Camera:
Bước 1: Hình ảnh truyền qua ống kính Camera và hình
thành trên mặt CCD - ma trận sử dụng CFA - màng lọc màu
cung cấp thông tin các bộ chuyển đổi analog sang số, thiết lập
nên tín hiệu số (AFE).

Hình 3. Cấu tạo Camera
Vỏ bảo vệ: để bảo vệ Camera không bị trầy xước, nứt
vỡ, vỏ bên ngoài cũng như thiết bị bên trong không bị
va chạm, hư hỏng, vỏ ngoài được sử dụng từ các chất
liệu như hợp kim, sắt,.. đảm bảo độ bền và an toàn.

Bước 2: Tín hiệu số sau khi được hình thành sẽ được
truyền tới bộ chip xử lý (NextChip).



Kính bảo vệ: tính năng chính để bảo vệ lens và ống
kính của Camera an ninh.

Bước 4: Tín hiệu hình ảnh từ CCD sang AFE đến
NextChip qua bộ Khếch đại ra Video out.



Đèn hồng ngoại: Được sử dụng chủ yếu trên các loại
Camera hồng ngoại, đối với các dòng sản phẩm
Camera starlight hay full color đời mới hiện nay thì
không cần sử dụng đến bộ phận này.

Hình 2 là sơ đồ khái quát chung hoạt động, xử lý hình ảnh
của Camera. Để thực hiện các bước trên cần có sự hoạt động
liên kết giữa các chi tiết nhỏ, linh kiện bên trong.



Lens: Là thành phần quyết định khả năng phóng cũng
như góc quay của Camera.



Màng lọc sắc: Giúp Camera có thể thu được thông tin,
hình ảnh của hai vùng có chênh lệch ánh sáng quá lớn.



Cảm biến hình ảnh: Là nơi hứng ánh sáng mà Camera
thu được, sau đó bằng công nghệ xử lý sẽ cho ra hình
ảnh thu giúp người dùng có thể xem trực tiếp hình ảnh
đang quay hoặc xuất ra khi xem lại.



Bước 3: Bộ chip và bộ khuếch đại xử lý thông tin tạo nên
tín hiệu hình ảnh, video.

B. Lỗi bảo mật phổ biến trên các thiết bị Camera
a. Lỗi liên quan đến Pass Config
Lỗi này xảy ra khi người dùng cấu hình Camera quá đơn
giản [6] hoặc không thay đổi cấu hình khi cài đặt lần đầu. Đây
là cách mà thiết bị lợi dụng để tấn công nhất. Thông thường
lỗi pass config rơi vào một số trường hợp sau:
Để mật khẩu mặt định: đa phần người dùng khi cài
đặt Camera thì không đổi mật khẩu mặc định của nhà sản xuất
đề ra, đây là lỗ hổng cực lớn tới từ người dùng.
Đổi mật khẩu nhưng mật khẩu yếu: mật khẩu yếu là
loại mật khẩu có số lượng từ nhỏ khoảng đưới 8 ký tự, mật
khẩu đơn giản chỉ có chữ, số hoặc là chỉ gồm chữ và số.

Camera an ninh PTZ có cấu tạo đặc biệt hơn: Điểm khác
biệt chính trong phần cấu tạo của Camera an ninh PTZ chính
là khả năng xoay 360 độ theo phương ngang và khoảng 70 độ
theo phương đứng (hình 4). Các thành phần xử lý trong
Camera bao gồm:


V-Driver: chịu trách nhiệm cho sự hình thành độ sáng
và quét ngang của CCD trong Camera.



IRIS drive: có chức năng chính là điều khiển ống kính
Camera để đồng bộ tín hiệu bên ngoài.



RS485 sẽ kiểm soát điều khiển bộ vi xử lý, ví dụ như
điều khiển chiếu sáng đèn hồng ngoại Camera, hay
điều khiển thay thế cho các phím điều khiển OSD,…



Bộ nhớ Flash: chứa bên trong các phần mềm điều
khiển chip xử lý. Vì vậy, người dùng có thể thông qua
đó mà có thể truy cập qua các phím điều khiển để từ
đó thay thế một số các thiết lập.

Mật khẩu dễ đoán: kiểu mật khẩu thuận tiện cho việc
lưu nhớ như abc123, iloveyou, ... những loại mật khẩu này sử
dụng rất nhiều và được liệt kê trong danh sách những mật khẩu
sử dụng nhiều nhất hằng năm.
b.

Lỗi Buffer Overflow
Lỗi tràn bộ đệm (Buffer Overflow) [7] là lỗi khi tiến trình
lưu trữ dữ liệu vượt ra ngoài biên của bộ nhớ đệm có chiều dài
cố định. Kết quả là dữ liệu có thể đè lên các bộ nhớ liền kề.
Dữ liệu bị ghi đè có thể bao gồm các bộ nhớ đệm khác, các
biến và dữ liệu điều khiển luồng chảy của cả chương trình.
(CVE-2018-3892) [8] thuộc loại Stack-based Buffer
Overflow. NUUO NVRmini2 Network Video Recorder
firmware version 3.9.1 cho phép kẻ tấn công rce hoặc DDoS
(buffer overlow) dẫn đến khả năng đọc dữ liệu nhạy cảm và
hoặc cấu hình lại thiết bị (CVE-2018-19864) [9].
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Giai đoạn 4. Thu thập dữ liệu: Thu thập toàn bộ các dữ liệu ở
giai đoạn 3.

c.

Lỗi Injection
Theo như Top 10 OWASP [10] thì Injection luôn đứng đầu
về các lỗi nguy hiểm như SQLi, NoSQLi, OS Command
Injection và LDAP, XSS. Cho phép kẻ tấn công có chèn những
dữ liệu nguy hiểm có khả năng đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm
quyền điều khiển mà không cần phải xác thực hoặc ủy quyền.
Bởi vì Camera ip thường được quản lý thông qua môi trường
web nên ít hay nhiều cũng phải có một số lỗ hổng thuộc trong
hạng mục Top 10 OWASP. Lỗ hổng OS-Command Injection
xuất hiện ở Wireless IP Camera (P2P) WIFICAM Cameras
được đã được công bố có tên mã (CVE-2017-18377) [11] có
thể thực inject các commandline gọi và thực thi trong file
set_ftp.cgi thông qua $(command) trong biến pwd có thể dẫn
đến rce (Remote Code Execution) đều đáng nói là kẻ tấn công
có quyền thực thi của user root.

Giai đoạn 5. Phân tích và so sánh: Tiến hành phân tích dữ liệu
đã thu thập.
Giai đoạn 6. Kiểm tra kết quả: Tiến hành kiểm tra các kết quả
dữ liệu đã phân tích
Giai đoạn 7. Báo cáo: tổng hợp báo cáo kết quả đã thực hiện.
Đưa ra cảnh báo nếu Camera đó tồn tại lỗ hỗng hoặc là thông
báo Camera đó hiện tại chưa tìm thấy lỗ hổng.
B. Mô hình thực nghiệm
Các thiết bị sau được sử dụng trong nghiên cứu và thiết kế
mô hình như trong hình 6:


d.

Lỗi Cross-Site Request Forgery (CSRF)
Lỗ hổng Cross-Site Request Forgery (CSRF) thuộc A8 của
top 10 owasp. Xuất hiện trên MOBOTIX S14 MX-V4.2.1.61
Cameras [12] cho phép kẻ tấn công tạo một tài khoản admin
thông qua việc gửi requests đến url/admin/access không cần
phải xác thực.





e.

Lỗi Firmware Camera
Firmware Camera là firmware [13] được cài đặt sẵn trên
các thiết bị Camera. Firmware được lưu trữ trong bộ nhớ chỉ
đọc và các thông tin cấu hình sẽ không bị mất khi Camera tắt
đi. Firmware là bộ não của Camera cho phép điều kiển các
chức năng như xử lý hình ảnh, tự động lấy nét, khử nhiễu,...
Tuy nhiên bản thân Firmware Camera cũng tồn tại rất nhiều
lỗ hổng và chúng bị tấn công thường xuyên.






f.

Các lỗi bảo mật phổ biến khác
Lỗi liên quan đến Dynamic DNS, Backdoor, và nhiều lỗ
hổng nghiêm trọng đã được phát hiện ở trên thiết bị Camera
[14].



III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN
CHO CAMERA



A. Phương pháp đề xuất
Để có thể đánh giá được mức độ an toàn của Camera nhóm
nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá bao gồm các giai
đoạn như sau (hình 5).

Client Web: DELL Latitude Intel(R) Core(TM) i74600M CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz, Windows 10 64bit, 500 GB SSD.
Client Mobile: Thiết bị điện thoại di động hệ điều hành
ios hoặc android.
Switch: Cisco SG90D-08.
Modem wifi: GPON ONT IGATE GW020 IEEE
802.11b/g/n.
Camera 1: Nhà sản xuất Hikvision, Model DS2CD2143G0-I, Firmware 5.4.5, IP: 10.19.1.30.
Đầu ghi 1: Nhà sản xuất Hikvision, Model DS-7604NIK1, Firmware 4.30.060-build201228, IP: 10.19.1.29.
Camera Ngụy Trang 2: Nhà sản xuất V380, Model
HwV380E12, Firmware 2.5.10.6, IP: 10.19.1.222.
Camera Ngụy Trang 3: Nhà sản xuất Lookcam, Model
DLink DCS 932L, Firmware DCS932LB1_V2.11.03,
IP: 10.19.1.33.
Server Test Firmware: Hệ điều hành Ubuntu 18.04
LTS, CPU: 4, RAM: 12GB, Disk: 100GB, phần mềm
FACT 3.1, IP: 10.19.1.210.
Server Test App: Hệ điều hành Ubuntu 20.04 LTS,
CPU: 2, RAM: 2GB, Disk: 16GB, phần mềm MobSF
v3.5.2, IP: 10.19.1.31.

Hình 5. Phương pháp đề xuất
Giai đoạn 1. Xác định đối tượng kiểm tra: kiểm tra thông số
thiết bị, các tài liệu về thiết bị như: firmware, web app, mobile
app.
Giai đoạn 2. Thiết lập môi trường: Cài đặt hệ thống, cài đặt
các công cụ để phân tích về firmware, web app, mobile app.

Hình 6. Mô hình thực nghiệm

Giai đoạn 3. Phân tích

C. Thực nghiệm
Thực hiện đánh giá trên dòng Camera Hikvision Model:
DS-2CD2143G0-I, Firmware: V5.4.5, Web: V4.0.1 build
190506:

3.1 Phân tích tĩnh: tiến hành trích xuất, phân tích các dữ
liệu từ firmware thiết bị.
3.2 Phân tích động: tiến hành quét, rà soát các thông tin về
ứng dụng liên quan đến thiết bị như: ứng dụng web, ứng dụng
mobile.

Đánh giá Firmware của thiết bị phát hiện tồn tại 5 lỗ hổng
được đánh giá ở mức độ nghiệm trọng (bảng 1).
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BẢNG 1. DANH SÁCH CVE CỦA FIRMWARE

ITEM

SEVERITY

BusyBox 1.19.3

critical

BusyBox 1.2.1

critical

Dropbear SSH
2015.67

critical

Linux Kernel
3.0.8

critical

OpenSSL 1.0.1c

critical

Origin: http://10.19.1.30
Referer: http://10.19.1.30/doc/page/config.asp
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Cookie: _wnd_size_mode=4; language=en;
WebSession_59ba64dfdb=ff92c5590ca91a14739657f06b
ffce7f1d3153bd5b614f2406f391adbe7df592;
sdMarkTab_1_0=0%3AsettingBasic;
sdMarkMenu=1_4%3Asystem;
szLastPageName=system%3Cuser;
sdMarkTab_1_4=0%3AuserManage
Connection: close
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?><User><id>3</id><userName>02b64a4e74c28c8c1
17c21a219bbc8e9</userName><loginPassword>552f838
d68117f734dd3c9311072540c</loginPassword><bondIp
List><bondIp><id>1</id><ipAddress>0.0.0.0</ipAddres
s><ipv6Address>::</ipv6Address></bondIp></bondIpLi
st><macAddress/><userLevel>Viewer</userLevel><attri
bute><inherent/></attribute></User>

Thực hiện đánh giá ứng dụng Web. Testcase A002 - Chỉnh
sửa user (bảng 2).
BẢNG 2. THỰC HIỆN TESTCASE A002

TESTCASE A002
ID

A002
RESPONSE

MÔ TẢ

Chỉnh sửa user

LIÊN KẾT

/ISAPI/Security/users/[pathparam]

THAM SỐ

security,iv

MONG
ĐỢI

Không có quyền thực thi

THỰC TẾ

401 Bad Request

KẾT QUẢ

ĐẠT

HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: 2022 13:01:24 GMT
Server: webserver
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Content-Length: 303
Connection: close
Content-Type: application/xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ResponseStatus version="2.0"
xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema">
<requestURL>/ISAPI/Security/users/3</requestURL>
<statusCode>6</statusCode>
<statusString>Invalid Content</statusString>
<subStatusCode>badParameters</subStatusCode>
</ResponseStatus>

REQUEST
PUT
/ISAPI/Security/users/3?security=1&iv=b4f4b70dd02369
ce5b91cd14f36e6799 HTTP/1.1
Host: 10.19.1.30
Content-Length: 364
Cache-Control: max-age=0
Accept: */*
X-Requested-With: XMLHttpRequest
If-Modified-Since: 0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64;
x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;
charset=UTF-8

Thực hiện đánh giá ứng dụng Web. Testcase D001 – Liệt
kê tài khoản người dùng qua chức năng xem session đăng
nhập (bảng 3).
BẢNG 3. THỰC HIỆN TESTCASE G001

TESTCASE D001
ID
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D001

MÔ TẢ

cho phép liệt kê tên tài khoản của hệ thống, hacker có thể tận
dụng để dùng các cuộc tấn công brute-force).

Kiểm tra tính khả dụng của chức năng
thông qua việc đổi giá trị của tham số
username, kết quả trả về hợp lệ nghĩa là
user tồn tại trong hệ thống. Có thể tận
dụng cho các cuộc tấn công brute-force

BẢNG 4. DANH SÁCH CÁC TESTCASE ĐÃ THỰC HIỆN

BẢO MẬT
STT

ID

TESTCASE

(ĐẠT/KHÔNG
ĐẠT)

LIÊN KẾT

/ISAPI/Security/sessionLogin/capabilitie
s?username=[value]

THAM SỐ

username

MONG ĐỢI

Chỉ có quyền admin mới xem được hoặc
yêu cầu xác thực nhưng chỉ được xem
với user đăng nhập hiện tại

1.

A001

Tạo mới user

ĐẠT

2.

A002

Chỉnh sửa user

ĐẠT

Trả về kết quả và không có ràng buộc
xác thực

3.

A003

Xóa user

ĐẠT

4.

A004

Cấu hình ROI

ĐẠT

5.

A005

Kích hoạt ssh

ĐẠT

6.

A006

Kích hoạt login
lock

ĐẠT

7.

A007

Kích hoạt IR Light

ĐẠT

8.

A008

Kích hoạt Third
Stream

ĐẠT

9.

A009

Cập nhật thông số
cấu hình Rs-232

ĐẠT

10.

A010

Cập nhật DST

ĐẠT

11.

A011

Cập nhật thời gian

ĐẠT

12.

A012

Cấu hình network

ĐẠT

13.

A013

Cấu hình DDNS

ĐẠT

14.

A014

Cấu hình PPPoE

ĐẠT

15.

A015

Cấu hình port

ĐẠT

16.

A016

Cấu hình NAT

ĐẠT

17.

A017

Cấu hình multicast

ĐẠT

18.

A018

Cấu hình SNMP

ĐẠT

THỰC TẾ

KẾT QUẢ

Kiểm tra vượt quyền truy cập

KHÔNG ĐẠT
REQUEST

GET
/ISAPI/Security/sessionLogin/capabilities?username=ad
min HTTP/1.1
Host: 10.19.1.30
Cache-Control: no-cache
RESPONSE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SessionLoginCap version="2.0"
xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"
>
<sessionID>3e53a16645ab2bc5566ac28a2672f3441e6df
55ca1a361937eedf6d4666bde94</sessionID>
<challenge>4e8581e862c3279bd64e9343d4226b80</ch
allenge>
<iterations>100</iterations>
<isIrreversible>true</isIrreversible>
<salt>490d8a67d9a26aa7fb4d56951ba5c7c996c096c670
c42db392aba2053915873b</salt>
<sessionIDVersion>2</sessionIDVersion>
</SessionLoginCap>

Để kiểm tra độ an toàn của Camera qua úng dụng Web có
tổng cộng 30 testcase đã thực hiện (bảng 4), trong đó tổng
testcase đạt (Đảm bảo bảo mật) là 29 và tổng testcase không
đạt (Có lổ hổng) là 1 (lổ hổng mã số D001, tồn tại một lổ hổng
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19.

A019

Cấu hình FTP

ĐẠT

20.

A020

Cấu hình email

ĐẠT

21.

A021

Cấu hình Platform
access

ĐẠT

22.

A022

Cấu hình quyền
truy cập Admin

ĐẠT

23.

A023

Cấu hình QoS

ĐẠT

Camera
Hikvision

Firmware

1

0

5

Model: DS2CD2143G0-I

Web

1

0

0

Domain

0

0

0

Đầu ghi
Hikvision

Firmware

1

0

2

Model:
Hikvision DS7604NI-K1

Web

0

0

0

Domain

0

0

0

Firmware

2

0

1

Domain

0

0

0

Ứng dụng
di động

15

13

23

Camera
LookCam
HQV99 PRO

Domain

0

0

0

Model:

Ứng dụng
di động

7

17

30

Firmware:
V5.4.5
Web: V4.0.1
build 190506

24.

A024

Cấu hình ieee802

ĐẠT

25.

A025

Cấu hình phương
thức tích hợp

ĐẠT

26.

A026

Cấu hình DualVCS

ĐẠT

Firmware:
V4.30.060

27.

A027

Cấu hình Video

ĐẠT

Web: V4.0.1
build 211217

Kiểm tra injection
1.

B001

Cập nhật ngôn ngữ

ĐẠT

Camera V380
Bulb Light
Wireless

ĐẠT

Model:
HwV380E12_W
F9_PCARD_LI
GHT_20180628

Kiểm tra Insecure Design
2.

C001

Khôi phục mật
khẩu

Firmware:
2.5.10.6

Kiểm tra Security Misconfiguration
3.

D001

Liệt kê tài khoản
người dùng qua
chức năng xem
session đăng nhập

KHÔNG ĐẠT

Firmware:
IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
Để hiện thực phương pháp đánh giá an toàn thông tin cho
Camera. Trong bài báo này đã tiến hành đánh giá lỗi về
Firmware, ứng dụng Web, rủi ro về điều khiển Dynamic DNS,
lưu trữ dữ liệu Cloud trên các thiết bị Camera (hình 6.

V. KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thực nghiệm trên các
loại camera như; Hikvision, Model DS-2CD2143G0-I,
Firmware 5.4.5. Hikvision, Model DS-7604NI-K1, Firmware
4.30.060-build201228. V380, Model HwV380E12, Firmware
2.5.10.6. Lookcam, Model DLink DCS 932L, Firmware
DCS932LB1_V2.11.03. Các phát hiện của nghiên cứu này
cho thấy các thiết bị này đều có các sai sót và điểm yếu khác
nhau. Trong đó gần như các thiết bị được thử nghiệm đều tồn
tại các điểm yếu nghiêm trọng trong Firmware, riêng thiết bị
Camera V380 Bulb Light Wireless và Camera LookCam

BẢNG 3. BẢNG TỔNG KẾT CÁC RỦI RO THEO THIẾT BỊ

Thiết bị

Thấp

Cản
h
báo

Nguy
hiểm
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HQV99 PRO tồn tại rất nhiều yếu điểm trong phần ứng dụng
di động.
Trong tương lai chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các kỹ thuật
khai thác các lỗ hổng, tìm những điểm yếu trong một số loại
thiết bị IoT đang được sử dụng rộng rãi.
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Abstract—With the rapid advances of mobile devices,
location-based services have received significant attention.
Among the available services, finding the exact position of a
person, especially indoors, is a challenging problem. For indoor
environments, using WiFi-based technology for positioning
purposes is reasonable due to its utilization of existing WiFi
infrastructure. In this paper, we implement and compare the
positioning results of three machine learning algorithms such as
support vector machine, decision tree, and random forest. The
algorithms are applied to a multi-condition WiFi fingerprinting
dataset which was conducted in an office room where different
environmental conditions are considered. The results show that
the random forest achieves the best classification result with an
accuracy of over 85%, while the two others get an approximate
accuracy of 80%.
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Fig. 1. RSS values collection.

I. INTRODUCTION

online positioning phase. In the former phase, the RSS values
are collected from available APs at different predefined
reference points (RPs) in a setup area to make the fingerprints
(i.e. sets of RSS values) for every RPs as shown in Fig 1. The
fingerprint and the location of each RP together create the
fingerprinting database (radio map). In the latter phase, the
measured RSS values collected at an unknown position are
compared and matched with the fingerprint of each RP in the
database to find out the closest match, then the user’s position
is determined. Besides its utilization of WiFi infrastructure,
the WiFi fingerprinting technique has another advantage as it
does not require the line-of-sight condition from the APs, thus,
it can be applied in complex environments where exist many
obstacles such as the walls, doors, furniture, etc.

Nowadays, the Global Positioning System (GPS) has
become a reliable and indispensable service to localize a
person using a mobile device in outdoor environments.
However, it is not true in indoor areas such as buildings since
the satellite signals are blocked by walls or ceilings, thus, these
signals are very weak indoors and cannot guarantee the same
positioning accuracy as outdoors. For that reason, there
requires the development of indoor positioning systems (IPS)
to track the user’s position indoors.
Currently, many technologies can be used for indoor
positioning such as radio frequency identification (RFID) [1],
Bluetooth [2], visible light communication (VLC) [3], vision
[4], inertial sensors [5], etc. Due to the widespread of WiFi
Access Points (APs) in indoor environments, there exist a lot
of WiFi-based positioning systems that use the Received
Signal Strength (RSS) values collected from the deployed APs
to determine the user’s position. The major challenge of these
WiFi-based systems is the instability of the RSS values due to
the effects of shadowing, multipath, or even the changes in
surrounding environments such as the room temperature, the
number of electrical devices, the number of working people,
etc.

Generally, the matching algorithms in the online phase of
the WiFi fingerprinting technique can be classified into two
approaches: deterministic and probabilistic. RADAR [6] and
Horus [7] were the very first systems that used the
fingerprinting idea for indoor positioning. The first system
used the K-nearest neighbors (KNN) which is one of the most
popular algorithms of the deterministic approach. Meanwhile,
the second system was based on the probabilistic approach
which analyzed the statistical characteristics as well as the
distribution of RSS values. More recently, following the
deterministic approach, Ninh et al. [8] proposed a random
statistical algorithm that firstly standardized the radio map in
the offline phase, then applied the Mahalanobis distance to get

WiFi fingerprinting is one of the most popular and
promising techniques for indoor positioning. This technique
basically contains two phases: an offline training phase and an
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Fig. 2. System architecture.

the user’s position instead of using the Euclidean distance
which often works in the NN-based algorithms. Comparing
the five different distance measures, Duong-Bao et al. [9]
demonstrated that the basic Euclidean distance can be
replaced by other distance measures to increase the
positioning accuracy. The results revealed that the ChiSquared distance was the best measure. Even when the authors
changed the RSS collection settings in the offline phase such
as changing the distance between two adjacent RPs or
changing the number of available APs, the Chi-squared
distance still kept its best results compared to other measures.
Currently, the probabilistic approach also receives attention
with different methods applied to solve the indoor positioning
challenge. Kalman filter [10], particle filter [11], and hidden
Markov models [12] are some famous algorithms used in this
approach. To increase the positioning accuracy, Zhuang et al.
[13] combined the tracking information from the inertial
sensors as well as the WiFi fingerprinting using two Kalman
filters. Moreover, with the same idea of combining different
positional information from different algorithms such as WiFi
fingerprinting, pedestrian dead reckoning, and some points of
interest in indoor environments using an extended Kalman
filter, Deng et al. [14] reduced the positioning error to under
1.5 m, which was a very promising result.

and RF positioning results and concluded that SVM using the
linear kernel surpassed the others with a 2-meter positioning
error.
In this paper, we implement and compare the performance
of three machine learning algorithms like SVM, DT, and RF.
To evaluate the performance of each algorithm, we applied
them to a free-accessed database that considered different
environmental conditions when they collected the RSS values
such as the number of electrical devices, the number of people,
the period in a day, and the user’s orientation, etc. We aim to
analyze the classification accuracies of the aforementioned
algorithms in a complicated indoor environment.
The remainder of the paper is organized as follows:
Section 2 gives the material and methods. The experimental
results are analyzed and discussed in Section 3. Finally,
Section 4 concludes the paper.
II. MATERIAL AND METHODS
A. System Overview
Fig. 2 presents the system architecture of the WiFi
fingerprinting with the machine learning classifiers. The
system consists of two phases: an offline training phase and
an online prediction phase. During the offline phase, the sets
of RSS values are collected at different pre-defined RPs to
create the fingerprinting database. Then, the training set and
testing set are divided from the established database with a
ratio of 9:1. The RSS values collected from available APs are
used as the input features with the label is one RP position.
Then, the RSS values will be put into the classifier for training.
In the online prediction phase, the testing set is classified by
applying different matching algorithms (i.e. the machine
learning algorithms) to find out the user’s position as one
candidate among the whole RPs’ positions.

Over the past few years, machine learning algorithms have
gained popularity in different aspects of our daily modern life,
thus, these algorithms are also applied to indoor positioning to
improve the positioning accuracy and enhance the robustness
of the IPSs. To deal with the variation of the RSS values,
which directly affects the performance of the WiFi
fingerprinting, Rezgui et al. [15] introduced a room-level
positioning algorithm based on the support vector machine
(SVM). From the experimental result, it was shown that the
proposed algorithms achieved an accuracy of 98.75%.
Bozkurt et al. [16] implemented and compared seven different
machine learning algorithms such as KNN, decision tree (DT),
Naïve Bayes, Adaboost, etc. The authors figured out that
among the algorithms, KNN was the best one for solving
classification problems with an accuracy of 99.7% for
building and 98.5% for floor classifications, respectively. In
[17], Gomes et al. proposed a hybrid random forest (RF)
model to handle the fluctuations of the RSS values. From the
experiments with seven setup APs, the high accuracy of
98.3% was reached using the K-fold cross-validation of 3.
Meanwhile, in [18], Salamah et al. compared the SVM, DT,

B. Classification Algorithms
The three classification algorithms used in this paper are
all supervised learning algorithms and each one is introduced
as follows.
•
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Support vector machine (SVM) is one of the efficient
machine learning algorithms which is used to solve
the classification problem. This algorithm is firstly
developed for binary classification, then expanded to

TABLE I. DT AND RF COMPARISON.

Ease of implementation
Number of trees
Memory
Features considered for a
split at each decision node
Bootstrapping
Split

DT

RF

Yes
One
Small

No
Many
Large
Random subset
of features
Yes
Best split

All features
No
Best split

cover the multiclass classification in pattern
recognition applications. SVM divides the dataset into
two classes by finding the best hyperplane (i.e. the
plane with the maximal margin between two classes)
that separates all data points of one class from the ones
of the other. This algorithm can cover both linear and
nonlinear classification. The advantages of SVM are
fast convergence speed, easy construction, and many
adaption methods. Moreover, the SVM classifier is
considered to have better accuracy compared to other
classification algorithms [19].
•

Decision tree (DT) is a well-known machine learning
algorithm that creates a tree-like structure. The
structure of the DT includes internal nodes, leaf nodes,
and branches. Each internal node shows an attribute
and it is associated with a relevant test for data
classification. Leaf nodes are the nodes that represent
class labels. Branches represent each of the possible
results of the applied tests. The most advantages of DT
are its ease of understanding and implementation.

•

Random forest (RF) is first introduced by Breiman
[20]. It is a classification algorithm that works by
using multiple decision trees. Each tree learns simple
rules extracted from the data. The complexity will be
proportional to the increasing (deeper) of the trees.
This algorithm attempts to overcome the overfitting
problem of the basic DT. RF classifies instances based
on multiple classifier’s decisions, hence, it is also
called an ensemble learning classification. The
method uses the bagging idea to reduce the variance
without increasing the bias. The majority voting rule
will be executed after each DT made its own decision.
RF’s advantages are fast training and matching speed,
stability, high classification accuracy, and the ability
to work with large datasets. Table I displays the
comparison between DT and RF algorithms at some
criteria such as the ease of implementation, memory,
bootstrapping, etc. to show the simplicity of DT
compared to RF.

Fig. 3. Changes of RSS values over 100 scanning times at RP1.

between two adjacent RPs being 0.5 m. In the offline phase,
the subject stood on each RP to collect the RSS values from
the five APs 100 times over four months, thus, there were
20,500 sets of collected RSS values for 205 RPs used to create
the fingerprinting database. Fig. 3 shows the changes of RSS
values over 100 scanning times at one chosen RP. In the online
phase, there were two test cases which were differed by
environmental conditions, with the simpler setup for the first
case and the more complicated setup for the second case.
However, in this paper, we do not use the RSS values in the
test cases but split the fingerprinting database into the training
set and the testing set to evaluate the performance of the
machine learning algorithms. The dataset’s details can be
found in [21]. All the implementations of the three classifiers
and experimental analyses have been conducted under Python
3.8 with Numpy, Scipy, and Scikit-Learn libraries.
III. EXPERIMENTAL RESULTS
To evaluate the performance of the three aforementioned
machine learning algorithms (i.e. SVM, DT, and RF) for the
positioning purpose, we implement and apply them to the
multi-condition WiFi fingerprinting dataset described in the
above section. The fingerprinting database which was created
in the offline phase will be divided into the training set and
testing set with the ratio of 9:1, which means the K-fold crossvalidation with K = 10 is applied. For instance, at each RP, the
subject collected the RSS values 100 times, then we split these
into 10 groups and each group will have an equal number of
10 observations. Then, we choose and shuffle nine groups for
training and one group for testing. In the dataset, we have 205
RPs with 100 RSS scanning times for each RP, thus, there are
a total of 20,500 sets of RSS values and they are divided into
18,450 sets for training and 2050 sets for testing.
Fig. 4 shows the mean accuracies from ten divided groups
that are used for testing. From this figure, the RF algorithm
generally achieves higher accuracies than others with the
accuracies are all higher than 83.34 %, thus, it outperforms the
classification results of other algorithms. The mean of mean
accuracies of the three algorithms are illustrated in Fig. 5. As
seen in this figure, the RF algorithm ranks in the first place
with a mean accuracy of 87.13%, the runner-up belongs to the
DT and the last one is the SVM with the mean accuracies
staying approximately 80%. The reason for the superior
performance of the RF may come from the randomly chosen
RSS values from the radio map, which is suitable to handle
the variations of the RSS values at one RP. The DT, however,
uses a single tree so that it has a high variance in the
classification results. The SVM performs terribly compared to
both DT and RF because there exist many sets of RSS values
(i.e. the fingerprints) that are similar to others but they belong

C. Dataset
In this paper, we use the WiFi fingerprinting dataset
proposed by Duong-Bao et al. [21]. The major distinction of
this dataset is that the authors considered different
environmental conditions such as the density of people, the
density of electrical devices, the user direction, the period in a
day, etc. during the RSS values collection in the offline phase.
This makes the RSS values at one RP change a lot, but this is
practical in real indoor environments where the conditions can
change much in a day. The dataset was created by a subject
holding a smartphone to collect the RSS values in an office
room that covered an area of 9.0 x 6.5 m2. In this area, five
APs were installed and 205 RPs were set up with the distance
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Fig. 4. Accuracy of the ten test groups from the 10-fold cross-validation.

collecting the RSS values in the offline phase. After running
the experiments, the RF algorithm achieves the best
classification result with the mean accuracy of 87.13%, which
means this result is higher than the ones of DT and SVM
6.62% and 9.11%, respectively.

Fig. 5. Mean accuracies of three algorithms.

In the future work, we aim to test the performance of
different machine learning algorithms in bigger areas such as
in multi-floor buildings or in big shopping malls which have
many rooms and floors. Moreover, we also want to implement
and test the positioning potential of different deep learning
algorithms such as convolutional neural networks or deep
neural networks.

TABLE II. STATISTICAL COMPARISON OF THREE ALGORITHMS.
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Algorithms

SVM

DT

RF

Max (%)
Min (%)
Mean (%)
Stdev (%)
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78.10
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0.65

84.81
75.95
81.36
2.32

89.56
83.34
87.13
1.69
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Tóm tắt—Nông nghiệp là một trong những ngành thế mạnh
của tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lạc Dương nói riêng.
Việc ứng dụng chuyển đổi số phát triển nông nghiệp thông minh
để áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào quá trình
sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản lượng, chất lượng nông sản
đang là xu hướng tất yếu và được thúc đẩy triển khai mạnh mẽ
tại các địa phương của tỉnh. Một trong những yêu cầu quan
trong để thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp là cần có
một cơ sở dữ liệu canh tác đầy đủ và được cập nhật liên tục để
các bên liên quan có thể quản lý, sử dụng và khai thác. Nghiên
cứu thực hiện xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu nông nghiệp
ứng dụng tại huyện Lạc Dương, kết quả bước đầu thu thập dự
liệu canh tác của các cây trồng, vật nuôi để dự báo sản lượng
nông sản, tiến tới xây dựng dữ liệu lớn nông nghiệp cho toàn
huyện.
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II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
Một trong những rào cản của chuyển đổi số trong nông
nghiệp hiện nay chính là việc thu thập, chia sẻ và lưu trữ dữ
liệu nông nghiệp, đặc biệt là dữ liệu của hợp tác xã (HTX) và
nông hộ. Trong khi đó, theo báo cáo của Tổ chức nông lương
thế giới (FAO), các nông hộ chiếm một tỉ lệ lớn trong khu vực
nông thôn tại các nước đang phát triển cũng như đóng góp
quan trọng nhất vào sản lượng lương thực toàn cầu [2]. Nghiên
cứu của Airong Zhang và các cộng sự, cũng chỉ ra rằng phần
lớn nông dân chưa hiểu được tầm quan trọng và lợi ích nhận
được khi chia sẻ thông tin canh tác của mình [3].
Nhiều nghiên cứu khác trên thế giới gần đây cũng đã
khẳng định vai trò quan trọng trong việc xây dựng và khai thác
dữ liệu lớn nông nghiệp, cùng với đó là xây dựng hệ thống
thông tin quản lý nông nghiệp với mục tiêu phát triển nông
nghiệp bền vững, nâng cao sản lượng nhưng không tác động
đến môi trường [4, 5, 6]. Tummers và các cộng sự đã thực hiện
khảo sát 38 nghiên cứu nổi bật về hệ thống thông tin quản lý
nông nghiệp trong giai đoạn 2008 đến 2018. Nghiên cứu đã
chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển và ứng dụng
hệ thống thông tin nông nghiệp trong thực tiễn, đồng thời cũng
so sánh về mô hình, công nghệ được sử dụng để xây dựng
cũng nhưng các tính năng các hệ thống. Bảng 1 thống kê các
tính năng được phát triển nhiều nhất trên hệ thống quản lý
nông trại trong các nghiên cứu được khảo sát.

Từ khóa— Dữ liệu lớn nông nghiệp, Nông nghiệp chính xác,
Nông nghiệp thông minh, Microservice, MongoDB.

I. GIỚI THIỆU
Trên cơ sở phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, hiện nay Lâm Đồng là một trong những địa phương dẫn
đầu cả nước về chuyển đổi số phát triển nông nghiệp thông
minh. Toàn tỉnh hiện có 335 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp
với hơn 8200 thành viên, các hợp tác xã này đang phát triển
trên nền tảng nông nghiệp ứng công nghệ cao, như áp dụng
các hệ thống quản lý đồng bộ, điều khiển tự động về ẩm độ,
nhiệt độ, nước tưới, dinh dưỡng v.v... Tuy nhiên việc chuyển
đối số chỉ đang chủ yếu được các doanh nghiệp lớn thực hiện,
riêng tại các hợp tác xã nông nghiệp và các nông hộ việc
chuyển đối số vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong đó việc tiếp cận
công nghệ thông tin còn hạn chế, quy mô HTX còn nhỏ lẻ, chủ
yếu kinh doanh truyền thống, lực lượng lao động của HTX
không có điều kiện cập nhật các ứng dụng kĩ thuật mới, hạ
tầng công nghệ thông tin tại các HTX còn thiếu… [1] Để
chuyển đổi số bài bản từ sản xuất, quản lý sản xuất, cho đến
thu hoạch, tiêu thụ, các HTX vẫn còn đối mặt với nhiều thách
thức.

BẢNG 1. CÁC TÍNH NĂNG PHỔ BIẾN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP [7]

Là huyện miền núi phía bắc của tỉnh Lâm Đồng, Lạc
Dương có tiềm năng to lớn để phát triển nông nghiệp và đã
bước đầu ứng dụng CNTT trong canh tác, sản xuất nông
nghiệp. Nhưng hiện nay huyện Lạc Dương cũng chưa có một
cơ sở dữ liệu nông nghiệp thống nhất cũng như ứng dụng để
hỗ trợ các bên tham gia vào quá trình sản xuất, quản lý và cung
ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Vì vậy, hệ thống
quản lý dữ liệu nông nghiệp, cụ thể dữ liệu của các cây trồng,
vật nuôi đặc trưng trên địa bàn huyện, là yêu cầu cần thiết và
cấp bách để thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp của
huyện tiến đến phát triển nông nghiệp thông minh. Nghiên cứu
thực hiện xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu nông nghiệp ứng
dụng tại huyện Lạc Dương-tỉnh Lâm Đồng, bao gồm hai phân
hệ chính: (1) Cơ sở dữ liệu về các cây trồng, vật nuôi đặc
trưng; và (2) Phần mềm ứng dụng hỗ trợ sản xuất, canh tác và
quản lý nông nghiệp.

STT

Tính năng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quản lý tài chính
Báo cáo
Thu thập dữ liệu
Hoạch định kế hoạch
Quản lý canh tác
Quản lý tài nguyên
Quản lý thiết bị
Giám sát đồng ruộng
Quản lý vật tư, phân bón
Phân tích, xử lý dữ liệu

Số lượng nghiên cứu trong
khảo sát
17
14
13
10
10
9
9
9
9
9

Ngoài ra, khảo sát cũng chỉ ra các hạn chế, rào cản ứng
dụng và triển khai hệ thống thông tin quản lý nông nghiệp.
Điểm chú ý là trong 53 rào cản được nghiên cứu xác định thì
có khoảng 1/3 liên quan đến dữ liệu như thu thập, chia sẻ, quản
lý, xử lý dữ liệu,… cũng như vấn đề toàn vẹn, tính chính xác
và bảo mật dữ liệu [7].
Dựa trên kết quả này, Tummers và các cộng sự cũng đã đề
xuất một mô hình tham chiếu cho hệ thống thông tin quản lý
nông nghiệp, trong đó vấn đề thu thập, chia sẽ dữ liệu nhằm
dự báo sản lượng là thành phần quan trọng của hệ thống [8].
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• Khả năng ổn định của MongoDB đáp ứng nhu cầu mở
rộng quy mô mà không làm giảm hiệu suất và ít thao
tác cài đặt thủ công.

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
A. Kiến trúc tổng quan
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, cấu trúc của một
cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng và các dòng, trong khi đó,
MongoDB chứa các danh sách tài liệu JSON. Mục đích ban
đầu thiết kế MongoDB là tạo sự thuận tiện khi trao đổi giữa
trình duyệt và máy chủ [10]. MongoDB có hai phương pháp
tiếp cận mô hình hoá quan hệ là nhúng (embedded) và tham
chiếu (referenced). Trong phương pháp nhúng, các tài liệu
được tham chiếu nằm trong tài liệu tham chiếu, điều này giúp
dễ dàng truy xuất và bảo trì nhưng hạn chế hiệu suất đọc/ghi
nếu tài liệu nhúng quá lớn. Cách tiếp cận thứ hai là thiết kế
quan hệ chuẩn hóa (normalized relationship), tài liệu tham
chiếu và được tham chiếu tách biệt nhưng trong tài liệu tham
chiếu có một trường tham chiếu đến id của tài liệu được tham
chiếu. Từ id tham chiếu này có thể truy vấn đề địa chỉ của tài
liệu được tham chiếu, tuy nhiên cần phải thực hiện hai câu truy
vấn liên tiếp [11].

nông hộ + nông trại + lịch sử thu hoạch
4 cây trồng và 1 vật nuôi
Dự báo
sản
lượng

THU THẬP

Thống
kê sản
lượng

HIỂN THỊ

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

HỆ THỐNG MÁY CHỦ
API
Gateway

Microservice

C. Hạ tầng và dịch vụ mạng
1) Hạ tầng: Hạ tầng mạng là thành phần quan trọng trong
tổng thể hệ thống có nhiệm vụ cung cấp môi trường và các
dịch vụ để hệ thống vận hành thông suốt, ổn định.

Máy chủ web

Microservice

Microservice

HÌNH 1. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hình 1 cho biết kiến trúc tổng thể của hệ thống, gồm các
thành phần chính:
-

Hạ tầng và dịch vụ mạng
Cơ sở dữ liệu
Hệ thống API
Ứng dụng web
Ứng dụng di động
HÌNH 2. KIẾN TRÚC HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ MẠNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống được phát triển đảm bảo tính thống nhất, dễ mở
rộng, khả năng sẵn sàng cao và an toàn, bảo mật thông tin.

Chi tiết các máy chủ dịch vụ trong hạ tầng mạng như sau:

B. Cơ sở dữ liệu nông nghiệp
Cơ sở dữ liệu được thiết kế để quản lý các thông tin liên
quan như: nông hộ, hợp tác xã/doanh nghiệp; nông trại của
nông hộ, chi tiết canh tác, chi tiết thu hoạch; nhóm nông sản
(cây trồng và vật nuôi), nông sản, sản phẩm của nông sản; các
loại sâu bệnh, phương pháp điều trị; quy trình/kỹ thuật nuôi
trồng; sản phẩm của doanh nghiệp; hoạt động mua bán nông
sản; văn bản, chính sách liên quan. Ngoài ra còn có các bảng
liên quan đến quản trị hệ thống, diễn đàn trao đổi giữa nông
dân với doanh nghiệp và nhà quản lý.

• Máy chủ NFS Data: Lưu trữ các tập tin hình ảnh,
video của người dùng.

Mặc dù các bảng trên có quan hệ ràng buộc tham chiếu với
các bảng khác và nó mang đặc điểm của cơ sở dữ liệu quan hệ
SQL, tuy nhiên với yêu cầu mở rộng liên tục, một hệ quản trị
cơ sở dữ liệu phi SQL là MongoDB được lựa chọn bởi các đặc
điểm sau [9]:

• Máy chủ API Gateway: Nhận yêu cầu từ ứng dụng
web và di động, xử lý logic và phản hồi kết quả.

• Khả năng dự phòng được tích hợp sẵn thông qua các
bản sao lưu.

• Máy chủ Monitoring: Giám sát toàn bộ hệ thống và
thông báo cho người quản trị khi xảy ra sự cố trong quá
trình hoạt động.

• Máy chủ MongoDB: Cơ sở dữ liệu của hệ thống.
• Máy chủ Web: Cung cấp dịch vụ Web, xử lý các yêu
cầu của người dùng và gửi tới máy chủ API Gateway,
nhận phản hồi và hiển thị kết quả.
• Máy chủ Web Proxy: Làm reverse proxy cho máy
chủ Web và API Gateway, chứa các chứng chỉ SSL
cho giao thức HTTPS.

• Máy chủ Backup: Sao lưu dữ liệu của máy chủ NFS
Data và MongoDB lên Google Drive và NAS.

• Giám sát và tự động hoá các quy trình quản lý cùng với
khả năng mở rộng các dịch vụ trong tương lai.
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• Máy chủ NAS Backup: Lưu trữ bản sao lưu cho
MongoDB và NFS Data.

Các API đã được phát triển và phục vụ cho giai đoạn đầu
của nghiên cứu, đã có các chức năng cơ bản như quản lý nông
sản, loại nông sản, nông trại; quản lý người dùng; chứng thực
người dùng; xử lý thống kê và tính sản lượng.

2) Microservice: Thông qua ứng dụng di động và
website, các thông tin từ người dùng gửi đến và lưu trữ trong
hệ thống máy chủ. Hệ thống bao gồm một máy chủ web và
nhiều máy chủ tham gia vào lưu trữ dữ liệu tạo thành kiến
trúc nhiều microservice theo từng miền. Trong kiến trúc
microservice, các ứng dụng có thể sử dụng các dịch vụ cho
từng mục đích cụ thể và đáp ứng khả năng sử dụng đồng thời.

Sản lượng trung bình
của cây trồng

Diện tích,
Cây trồng
Thời điểm trồng
...

Một số lợi ích của microservice:
• Rút ngắn thời gian phát triển: Các thay đổi hoặc cập
nhật của một dịch vụ riêng lẻ có thể được áp dụng,
kiểm thử, thực thi ngay lập tức mà không ảnh hưởng
tới phần còn lại của hệ thống.

Dự báo sản lượng
thu hoạch dự kiến

Thêm thông tin
canh tác

Kết quả sản lượng
thu hoạch dự kiến
Mô hình học máy

Nông ân
ợp tác x

• Mô-đun: Mỗi dịch vụ tập trung cho một mục tiêu cụ
thể, nhóm phát triển tập trung cho mục tiêu đó. Ngoài
ra mỗi một microservice còn có thể có nhiều phiên bản
để dự phòng.

Dữ liệu canh tác lớn để nâng cao độ chính xác

HÌNH 4. DỰ BÁO SẢN LƯỢNG CỦA NÔNG SẢN

Đối với thống kê sản lượng dự kiến dựa trên dữ liệu đã thu
thập, hệ thống sử dụng hai phương pháp chính: dựa vào sản
lượng trung bình và dựa vào dữ liệu thu hoạch thực tế sử dụng
học máy để dự đoán sản lượng dự kiến. Theo phương pháp
học máy thì yêu cầu dữ liệu thu thập phải đủ lớn để nâng cao
độ chính xác. Ở giai đoạn này, chỉ dựa trên dữ liệu đã thu thập
để tính sản lượng trung bình và dự đoán sản lượng dự kiến.

• Tính linh hoạt và mở rộng: Nếu cần mở rộng một
thành phần hoặc tính năng thì không làm thay đổi toàn
bộ hệ thống.
• Khả năng phục hồi: Một microservice được cô lập để
ngăn chặn các lỗi xếp tầng. Nếu một microservice bị
lỗi, các microservice khác vẫn còn đảm bảo các chức
năng khác hoạt động bình thường.
• Liên kết tổ chức: Phương pháp tiếp cận đa chức năng
đồng thời dành cho các nhóm nhỏ trong ứng dụng tổng
thể, đặc biệt hiệu quả khi các nhóm phân tán, làm việc
từ xa.
• Giảm thiểu chi phí: Bằng việc sử dụng các nhóm và
cơ sở hạ tầng hiệu quả, bảo trì phạm vi nhỏ hơn giảm
đáng kể thời gian và chi phí bảo trì [9].
3) API (Application Programming Interface): Là giao
diện lập trình ứng dụng mà một hệ thống máy tính hay ứng
dụng cung cấp để cho phép các yêu cầu dịch vụ có thể được
tạo ra từ các chương trình máy tính khác, và/hoặc cho phép
dữ liệu có thể được trao đổi với nhau.

HÌNH 5. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN SẢN LƯỢNG TRUNG BÌNH

HÌNH 6. CHI TIẾT CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG TRUNG BÌNH CỦA CÂY TRỒNG
HÌNH 3. JSON MÔ TẢ CHI TIẾT API
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D. Phân hệ ứng dụng
1) Ứng dụng web: Hiện nay có rất nhiều công nghệ phát
triển web và di động. Bên cạnh website được thiết kế dưới
dạng MPA (Multiple Page Application) truyền thống, SPA
(Single Page Application) đang trở nên phổ biến với khả năng
thay đổi một thành phần trên web mà không phải tải lại toàn
bộ trang web về máy khách. Thư viện React là thư viện
Javascript tạo ra những website có dạng SPA một cách hiệu
quả và linh hoạt hơn, cải thiện hiệu suất cho những website
có nội dung thay đổi liên tục [12].

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
Phần này trình bày kết quả bước đầu triển khai áp dụng
hệ thống quản lý dữ liệu nông nghiệp tại huyện Lạc Dương,
tỉnh Lâm Đồng.
A. Dữ liệu nông nghiệp
Dữ liệu nông nghiệp đã thu thập gồm 04 loại cây trồng
(atisô, hoa hồng, phúc bồn tử và chuối Laba) và 01 loại vật
nuôi (cá tầm). Dữ liệu sẽ được sử dụng chạy thử nghiệm hệ
thống.
BẢNG 2. MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP

HÌNH 7. QUY TRÌNH XỬ LÝ CỦA REACT

STT

Cây trồng

1
2
3
4
5

Atisô
Hoa hồng
Phúc bồn tử
Chuối LaBa
Cá tầm
Tổng

Số
hộ
48
63
1
38
8
158

Diện
tích (ha)
12.9
38.98
3
8.95
6.65
70.48

Tổng sản
lượng
22.7
278300
3.3
751
604

Đơn vị
tính
Tấn
Cành
Tấn
Tấn
Tấn

Tổng số hộ cung cấp thông tin dữ liệu gồm 158 hộ tham
gia trong đó atisô chiếm 30,4%, hoa hồng chiếm 39,9%, phúc
bồn tử chiếm 0,6%, chuối Laba chiếm 24,1% và cá tầm chiếm
5%. Trong đó, hoa hồng có diện tích 63 hộ chiếm tỉ lệ lớn
nhất và chỉ có một doanh nghiệp trồng cây phúc bồn tử.

Khi nhận được yêu cầu từ người dùng, máy chủ React sẽ
gửi các tài nguyên tĩnh như HTML, CSS đến trình duyệt và
hiển thị giao diện cho người dùng thấy, đồng thời mã
Javascript thực thi để lấy dữ liệu từ API và cập nhật trên giao
diện. React quản lý trạng thái của các thành phần, khi dữ liệu
trạng thái của một thành phần thay đổi, thành phần đó sẽ được
nhật lại trạng thái mới. Chẳng hạn trong một bài đăng trên
Facebook bạn bè, bình luận sẽ được liên tục truy vấn và hiển
thị khi có một người bình luận trong đó.

Tổng diện tích nuôi trồng 5 loại cây trồng vật nuôi là
70,48 ha. Trong đó, hoa hồng chiếm tỉ lệ cao nhất 55,3%, tiếp
đến là atisô chiếm 18,3%, chuối Laba chiếm 12,7%, cá tầm
chiếm 9,4% và thấp nhất là phúc bồn tử chiếm 4,3%.
Tổng sản lượng thu hoạch 1.381 tấn cho 4 loại: atisô, phúc
bồn tử, chuối Laba và cá tầm. Trong đó chuối Laba có tổng
sản lượng thu hoạch cao nhất chiếm 54,4%, tiếp đến là cá tầm
chiếm 43,7%, atisô chiếm 1,6% và thấp nhất là phúc bồn tử
chiếm 0,2%. Riêng hoa hồng thì tổng số thu hoạch 278.300
cành.

2) Ứng dụng di động: Đối với ứng dụng di động, lựa chọn
một framework có thể tạo ra ứng dụng đa nền tảng sẽ rút ngắn
thời gian phát triển phần mềm và chi phí nhân sự phát triển.
Flutter là nền tảng tạo ra các ứng dụng có sự ổn định, linh
hoạt, tương thích trên các thiết bị di động của hai nền tảng
phổ biến nhất là Android và iOS [13].

B. Ứng dụng Web

HÌNH 9. GIAO DIỆN ỨNG DỤNG WEB

Phân hệ web đã phát triển được những chức năng liên quan
đến vai trò của người quản lý như:
• Quản lý thông tin người dùng, nông hộ, nông sản và
nhóm nông sản.
HÌNH 8. KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI CÁC KÊNH NỀN TẢNG CỦA FLUTTER

• Thống kê sản lượng, diện tích nông sản.

Flutter cho phép gọi các mã tùy chỉnh thông qua kênh nền
tảng, đây là cơ chế giao tiếp giữa mã Dart và mã Android/iOS.
Bằng cách tạo một kênh chung (đóng gói tên và codec) mà
người lập trình có thể gửi và nhận thông điệp giữa Dart và
một thành phần nền tảng được viết bằng ngôn ngữ Kotlin
hoặc Swift [14].

• Dự báo sản lượng dự kiến.
• Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác.
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C. Ứng dụng di động

nông sản, hỗ trợ chuẩn đoán, phòng trừ sâu bệnh và tư vấn
trong quá trình canh tác. Nghiên cứu tích hợp công nghệ IoT
thu thập thông tin trực tiếp tại địa điểm canh tác (như môi
trường, thời tiết, chất lượng đất đai) để người nông dân nâng
cao năng suất và chất lượng nông sản. Đồng thời phát triển hệ
thống kết nối giữa nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà
quản lý trong hệ thống.
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Ngoài ra, các ứng dụng của hệ thống được phát triển theo
hướng đa nền tảng, linh hoạt và dễ mở rộng, người dùng có
thể dễ dàng sử dụng trên các loại thiết bị khác nhau. Hệ thống
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Hướng phát triển tiếp theo, hệ thống sẽ được phát triển các
tính năng nâng cao và tiếp tục thu thập dữ liệu để có thể áp
dụng các mô hình máy học trong dự báo sản lượng và giá cả
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Tóm tắt—Internet of Things (IoT) được hiểu đơn giản là các
thiết bị có thể được kết nối với nhau thông qua môi trường
Internet. IoT là sự kết hợp của nhiều công nghệ như phân tích
dữ liệu thời gian thực, học máy, cảm biến, và hệ thống nhúng.
Ứng dụng IoT trong hệ thống nông nghiệp thông minh bao gồm
việc thu thập các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, và
cường độ chiếu sáng thông qua các đầu dò. Mỗi cảm biến sẽ thu
thập dữ liệu và truyền về bộ xử lý trung tâm (PLC FP) trước
khi được chuyển đến cho Server. Máy tính nhúng Raspberry pi
Model B được sử dụng làm web server để theo dõi, lưu trữ, phân
tích, truy vấn các thông số môi trường và thiết lập hệ thống sử
dụng ngôn ngữ lập trình PHP, kết hợp với Python3. Ngoài ra,
E-mail cảnh báo sẽ được gửi đến người dùng nếu thông số hiện
tại của môi trường vượt ngưỡng cho phép được thiết lập.

trình tự động hóa bằng cách sử dụng thiết bị truyền động. Nhờ
bộ xử lý bên trong cùng mạng không dây, IoT có thể biến mọi
thứ trở nên chủ động và thông minh hơn. IoT sẽ làm thay đổi
nền nông nghiệp từ một lĩnh vực sản xuất định tính thành một
lĩnh vực sản xuất chính xác dựa vào những số liệu thu thập,
tổng hợp và phân tích thống kê. Các thiết bị cảm ứng IoTs đặt
tại các cánh đồng hay nông trại thực hiện thu thập dữ liệu về
các điều kiện môi trường xung quanh. Các dữ liệu được đẩy
lên đám mây lưu trữ dữ liệu (Cloud) và phân tích để người
nông dân có thể theo dõi các số liệu này từ xa. Việc sử dụng
các số liệu phân tích này giúp người nông dân phân bổ chính
xác và tối ưu các điều kiện môi trường cần thiết cho sự sinh
trưởng và phát triển của các sản phẩm trồng (Arvind et al.,
2017; R. Venkatesan, 2017).

Keywords— IoT, nông nghiệp thông minh, Raspberry Pi, PLC,
Smart-Agri

A. Sa nhân tím Amomum longiligulare
Sa nhân tím là cây thân cỏ, bẹ lá dài xếp xít nhau tạo thành
thân giả, cao 1,5-3m. Thân rễ mọc bò trên mặt đất, được bao
bọc bởi vảy màu nâu đất. Lá mọc so le xếp thành hai dãy, mọc
xiên, phiến lá hình elip dài 20-35 cm, rộng 5-6 cm, mép lá
nguyên, mặt trên xanh đậm, mặt dưới xanh nhạt, hai mặt nhẵn;
cuống lá dài 0,5-0,7 cm, ngọn nhỏ có đuôi dài 3-5 cm. Lưỡi
nhỏ của lá hình mũi mác dài 3-5 cm dạng màng mỏng, nhanh
khô, mép nguyên (Hình 1-a) (Thúy, 2004). Sa nhân tím là cây
nhiệt đới, thích hợp với nền nhiệt độ bình quân hàng năm từ
22-28oC. Là cây chịu bóng, sống dưới ánh sáng tán xạ, dưới
tán rừng có độ tàn che 0,5-0,6. Sa nhân là loại cây thân thảo
sống lâu năm, thân rễ khoẻ, bò lan dưới đất mỏng, có khi nổi
lên trên mặt đất, tái sinh bằng thân ngầm (Tập, 2007). Sa nhân
thuộc cây nhiệt đới, nhiệt độ bình quân hàng năm 22-28oC
thích nghi cho cây sinh trưởng, nhiệt độ 16-19oC cây phát
triển kém, song khả năng chịu lạnh của sa nhân khỏe hơn các
cây nhiệt đới khác, có thể chịu được nhiệt độ 1-3oC trong thời
gian ngắn. Là cây chịu bóng, thích râm mát, sống dưới ánh
sáng tán xạ, dưới tán rừng có độ tàn che 0,5-0,6 độ ánh sáng
tốt nhất là 50%; nhưng quá râm thì cây sa nhân mọc rất rậm
rạp, ít ra hoa kết quả, thậm chí không ra hoa kết quả. Dưới ánh
sáng trực xạ, cây sa nhân sinh trưởng xấu và lá bị vàng. Sa
nhân đòi hỏi nước rất nghiêm ngặt, lượng mưa hàng năm
khoảng 1.800-2.500 mm, độ ẩm bình quân hàng năm trên 80%
là tốt (Tập, 2007).

I. GIỚI THIỆU
Ngành nông nghiệp vốn được biết đến với việc phụ thuộc
nhiều vào kinh nghiệm của người làm nông, thách thức lớn
trong việc tìm kiếm những phương thức tốt hơn để gia tăng
hiệu quả chăn nuôi trồng trọt. Trong thời đại công nghiệp 4.0,
cách được coi là tối ưu và cũng là xu hướng không thể thay
thế nhất chính là áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản
xuất, canh tác. Kiểm soát Môi trường Nông nghiệp
(Environment Control Agriculture) là sự điều chỉnh của môi
trường tự nhiên để đạt được cây phát triển tối ưu. Bằng cách
kiểm soát môi trường canh tác, sản lượng và chất lượng của
cây trồng có thể được tăng lên khi cây trồng có được các điều
kiện tối ưu như nhiệt độ, carbon dioxide, độ ẩm, nước, ánh
sáng mặt trời, chất dinh dưỡng và độ pH. Nhiều loại cây khác
nhau đã được trồng bằng cách sử dụng nông nghiệp kiểm soát
môi trường như cà chua, dâu tây và rau bina. Đối với những
cây trồng này, sản lượng đã tăng tương ứng vì yếu tố môi
trường được kiểm soát tự động đến điều kiện tối ưu. Tỷ lệ sản
lượng và chất lượng của cây trồng tăng lên nếu điều kiện môi
trường tối ưu được cung cấp để đảm bảo sự phát triển hoàn
(N. Schaller, 1993; Nastic et al., 2014).
IoT (Internet vạn vật - Internet of Things) là sự kết hợp của
dữ liệu trên toàn thế giới, liên kết với web hoặc sự vật, và là
một thành phần không thể thiếu của Internet tương lai. IoT tập
trung vào việc tự động hóa các quy trình nhờ đó làm giảm bớt
sự tương tác giữa con người. Trong quá trình tự động hóa, IoT
thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các cảm biến và xử lý dữ
liệu bằng cách sử dụng bộ điều khiển và hoàn thành các quy

B. Nhiệt độ đất
Nhiệt độ được định nghĩa là mức độ nóng hoặc lạnh trong
cơ thể của một sinh vật sống ở nước hoặc trên cạn (Lucinda &
Martin, 1999). Nhiệt độ ảnh hưởng rõ rệt đến các quy trình
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dưỡng của sinh vật nói chung và của cây rừng nói riêng (Lyr,
1982). Trong đó, ánh sáng có bước sóng ngắn như tím và xanh
lam giúp cho cây phát triển về chiều cao và sinh khối. Bởi
chúng kích thích sản sinh axit amin và protein. Ánh sáng có
bước sóng dài như đỏ, cam, vàng thúc đẩy quá trình hình thành
carbohydrate. Nhờ đó, chúng giúp cây trồng ra hoa, đậu quả.

sinh học và hóa học của sinh vật sống. (Saha et al., 2018).
Nhiệt độ đất thấp làm giảm nồng độ dinh dưỡng trong mô và
do đó làm giảm sự phát triển của rễ, ảnh hưởng đến sinh
trưởng của cây. Nhiệt độ đất ảnh hưởng trực tiếp đến sự hấp
thu nước của cây. Nhiệt độ thấp, sự hút nước giảm, làm giảm
tốc độ quang hợp của cây. Khiến cây quang hợp kém, rối loạn
trao đổi chất.

II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Rik Kretzinger thiết kế khu vườn sinh thái sử dụng bộ vi
điều khiển Arduino để giám sát các thông số môi trường thông
qua Internet (Kretzinger, 2021). Marinov thực hiện thí nghiệm
giám sát các tham số khí gas, nhiệt độ môi trường với
PIC18F87K22 microcontroller (Marinov et al., 2016).
Somansh Kumar xây dựng hệ thống IoT sử dụng Raspberry pi
(Kumar & Jasuja, 2017).

(b)

(a)

Có thể nói IoT là kỹ thuật sử dụng các cảm biến (sensors)
nhằm theo dõi, phân tích và điều khiển các thiết bị thông qua
môi trường Internet. Dữ liệu (data) từ cảm biến truyền tới bộ
xử lý trung tâm là các tín hiệu số ở khoảng cách hàng chục
thậm chí hàng trăm mét. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống
sử dụng chuẩn truyền thông công nghiệp RS485 với chế độ
RTU cho quá trình giao tiếp. Đầu cuối của hệ thống, một máy
tính nhúng Raspberry Pi đóng vai trò như là web server nhằm
thực hiện thao tác phân tích, lưu trữ dữ liệu thông qua chuẩn
RS232 với chế độ RTU.

(c)

(1)

(2)

(3)
(4-a)
(7-b)

(d)

(6)
(7-a)

(5)
(4-b)

Hình. 1. Toàn cây Sa nhân tím (a); Lá cây (b); Thân rễ (c) (Thúy, 2004);
Chùm hoa (d) (Lamxay & Newman, 2012)

Hình 2. Sơ đồ bố trí hệ thống IoT tại vườn ươm sa nhân NTU. (1): Nguồn
điện dự phòng sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời; (2): Bộ 3 cảm biến
nhiệt độ, cường độ chiếu sáng và độ ẩm; (3): Module đọc giá trị cảm biến;
(4): Module điều khiển thiết bị chiếu sáng (a), bơm nước (b);(5): Cây trồng;
(6): Thiết bị thu nhận dữ liệu và điều khiển trung tâm (Webserver), bao gồm
chức năng hiển thị, thống kê các thông số môi trường, gửi thông tin cảnh báo
đến người dùng; (7): Hệ thống cấp nước cho vườn cây.

C. Độ ẩm đất
Độ ẩm của đất là lượng nước được giữ trong khoảng không
giữa các hạt đất. Độ ẩm trong đất đóng vai trò rất quan trọng.
Độ ẩm quá thấp hoặc quá cao đều ảnh hưởng đến sự sinh
trưởng và phát triển của cây trồng. Độ ẩm thích hợp cho các
loại cây trồng dao động trong khoảng từ 60%-70%. Độ ẩm tác
động trực tiếp tới độ mở khí khổng của thực vật. Do đó, độ ẩm
điều chỉnh tốc độ quang hợp, nhiệt độ mô, khả năng lưu trữ
năng nước của cây và nồng độ Ca trong các mô nhất định
(Tibbitts, 1979).

A. ModbusRTU
Giao thức Modbus RTU là một giao thức mở, sử dụng
đường truyền vật lý RS-232 hoặc RS485 và mô hình dạng
Master-Slave. Cơ chế hoạt động của Modbus RTU bao gồm
một thiết bị chủ (Master) gửi lệnh yêu cầu (command
messages) đến thiết bị phụ thuộc (Slave) - gửi tín hiệu phản
hồi (response messages) tương ứng với lệnh đã yêu cầu. Với
cơ chế này, mỗi Master có thể giao tiếp với tối đa 99 Slave để
truyền nhận dữ liệu (FP manual). Có 2 dạng Modbus là
ASCII mod và RTU (binary) mod, và chỉ có Master mới có
quyền ghi dữ liệu lên Salve.

D. Cường độ chiếu sáng
Ánh sáng là một trong những nhân tố quan trọng nhất ảnh
hưởng đến năng suất cây trồng thông qua quá trình quang hợp.
Mỗi loài cây, mỗi giai đoạn sinh trưởng phát triển khác nhau
của cây thì yêu cầu về cường độ ánh sáng cũng khác nhau
(Tân, 1987). Nhờ có ánh sáng mà cây thực hiện được quá trình
quang hợp cung cấp một nguồn các chất hữu cơ vô cùng quan
trọng, đa dạng và phong phú, thỏa mãn mọi nhu cầu về dinh

B. Cảm biến ánh sáng, nhiệt độ không khí (RS-GZWS-N01)
Module cảm biến nhiệt độ không khí và ánh sáng được
RS-GZWS-N01 được ứng dụng rộng rãi trong nhà kính nông
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nghiệp hoặc trồng hoa, nơi cần theo dõi nhiệt độ và độ ẩm
hoặc cường độ ánh sáng (Hình 3-trái). Thông số đi kèm thiết
bị được công bố bao gồm: điện áp cấp (10-30VDC), cường độ
chiếu sáng (0-65535 Lux, ±7% 250C), nhiệt độ (0-1000C,
±0.50C 250C), chuẩn đầu ra RS485, ID lần lượt là 1,10,11
dành cho 3 cảm biến khác nhau (RS-GZWS-N01 manual).

R0~R255F), giao tiếp nối tiếp (COM1, COM2), cổng lập trình
(ToolPort). (PLC manual).
III. LIÊN KẾT PHẦN CỨNG
Mặt cắt của tủ điện có kích thước 500 cm x 400 cm được
thể hiện ở Hình 5 và sơ đồ nguyên lý kết nối các thiết bị (Hình
6). Chi tiết các kết nối được thể hiện ở Bảng 1. Sơ đồ ghép nối
cảm biến với PLC được tạo thành mạng Master-Slave (Hình
7). Để thực hiện giao tiếp giữa PLC với cụm cảm biến và PC
thông qua RS485 và RS232 cần sử dụng module chuyển đổi
RS485-232 và USB – RS232 của hãng FTchip.

Hình 3. RS-GZWS-N01: Đo ánh sáng, nhiệt độ (trái); SM3002B: nhiệt độ
và độ ẩm đất (phải)

C. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đất (SM3002B)
SM3002B sử dụng giao thức RS485 bus MODBUS-RTU
tiêu chuẩn, dễ dàng truy cập vào PLC và các thiết bị hoặc hệ
thống khác để giám sát liên tục các thông số: độ ẩm, nhiệt độ
của đất. Các thông số đi kèm được giới thiệu bởi nhà sản xuất:
Nhiệt độ (-30~800C, ±3% 0,50C), Độ ẩm (5%RH~90%RH,
±5% 250C) (SM3002B manual).
Hình 5. Mặt cắt bên trong của tủ điện thể hiện vị trí lắp đặt các thiết bị

BẢNG I.
10-11
~220V

(a)

(b)

20
GND

24
+24V

Ký hiệu đầu nối dây

30~35
Relays

Y0~Y5
PLC

(c)

Hình 4. Màn hình MT8071iP (a); PLC (b); Raspberry Pi4 (c)

D. Màn hình cảm ứng HMI with 7" TFT Display
Màn hình cảm ứng MT8071iP của hãng Weintek được sử
dụng như giao diện người máy (HMI) vừa có chức năng hiển
thị dữ liệu và còn có thể điều khiển thông qua các thao tác
được thiết lập trên phần mềm lập trình (Hình 4-a). Việc lập
trình màn hình HMI được thực hiện thông qua công cụ Easy
Builder Pro ver 6.07.01. Thông số của màn hình HMI được
cung cấp bởi hãng như sau: Độ phân giải 800x400, tỷ lệ hiển
thị 500:1, bộ xử lý 32 Bits RISC Cortex-A8 600MHz, 2 cổng
USB và 1 khe cắm thẻ nhớ, có thể giao tiếp với PLC thông
qua RS232 (COM1) và RS485 (COM2) (MT8071iP manual).
E. 2.5. Raspberry Pi4
Webserver sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi4 với
8GB RAM bộ nhớ trong (raspberrypi.org) (Hình 4-c).
Raspberry Pi có thể cài đặt Raspbian, Windows 10, và Ubuntu
làm hệ điều hành quản lý thiết bị ngoại vi và giao tiếp. Ubuntu
Desktop phiên bản 20.14 được cài đặt lên Raspberry pi 4 làm
Server web và kết nối với PLC  thông qua USB (có sử dụng
bộ chuyển đổi USB-RS232)
F. 2.6. PLC Sigma
PLC là bộ điều khiển logic lập trình được (Programmable
Logic Controller) của hãng Panasonic (Hình 4-b) với các
thông số cơ bản như: khả năng lập trình (32K bước), thanh ghi
dữ liệu (32765, DRAM: 32710~37264), Rơ le nội (4096:

Hình 6. Ký hiệu các điểm nối cho các thiết bị
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+
485 A+

485 B-

(a)

Hình 8. Giao diện thiết lập ID của cảm biến RS-GZWS-N01

(b)
Hình 9. Giải thuật đọc giá trị từ cảm biến và lưu vào thanh ghi dữ liệu PLC

C. Đóng mở van điều khiển
Giải thuật đóng mở van được minh họa như sau (Hình 10).
Có 2 chế độ thực thi: Auto và Manual mode (set bit và reset
bit). Ngoài ra, khi thực thi giám sát và điều khiển cần chọn
thời gian thiết lập (Time Off). Nếu thời gian hiện tại lớn hơn
thời gian nghỉ thì ngắt van điều khiển. Ngược lại, van đóng
mở phụ thuộc vào trạng thái cảnh bảo (bit state) của hệ thống.
Khi công tắc chuyển sang chế độ manual thì van đóng mở
hoàn toàn phụ thuộc vào công tắc đóng/ngắt van điều khiển.

(c)

Hình 7. Sơ đồ cụm cảm biến ánh sáng-độ ẩm đât (a); mạng RS485 cho các
cảm biến (b); Giao tiếp giữa PLC với cụm cảm biến/PC thông qua RS232 (c)

IV. LIÊN KẾT PHẦN CỨNG
A. Định danh cảm biến
Trong giao tiếp RS485, các cảm biến sử dụng chung
đường truyền A+, B- nên cần tiến hành định danh (gán ID)
cho các cảm biến. Mỗi lần PLC yêu cầu cảm biến nào truyền
dữ liệu thì chỉ có tín hiệu của nó mới sử dụng đường truyền
đó. Để định danh cho cảm biến, có thể sử dụng phần mềm
Insight Sensors và thiết lập (Hình 8), chọn chức năng Edit để
tái lập ID cho mỗi cảm biến vì theo hãng sản xuất các cảm
biến cùng loại đều có cùng ID.
B. Đọc dữ liệu từ cảm biến
Để đọc dữ liệu từ cảm biến và lưu vào thanh ghi dữ liệu
của PLC cần sử dụng phần mềm FPWIN GR7S được
cung cấp bởi hãng Panasonic. Tuần tự các bước thực hiện
giải thuật như sau:
• Truyền số byte cần đọc (8) vào ô nhớ tạm (DT22)
• Truyền tham số Comport (2) và ID cảm biến (1) vào ô
nhớ tạm (DT23)

Hình 10. Giải thuật điều khiển đóng/mở van với các tham số đầu vào, chế độ
hoạt động, thời gian điều khiển, công tắc điều khiển, trạng thái hoạt động

• Đọc đủ số byte (DT22) bắt đầu từ ô nhớ (H0) và lưu
vào thanh ghi dữ liệu (DT300).

D. Giao diện HMI
Giao diện HMI là phần mềm dùng để kết nối dữ liệu và
điều khiển PLC thông qua màn hình cảm ứng TFT 7”
MT8071iP của hãng Weintek. Giao diện HMI bao gồm 3
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khối: (1) Trang chủ; (2) Đồ thị/Lịch sử; (3) Thiết lập
ngưỡng cảnh báo/cài đặt thời gian nghỉ cho phần điều
khiển đóng/mở van. Các khối hiển thị được thể hiện trên
Hình 11 và chi tiết các thanh ghi dữ liệu, trạng thái và các
Relay đóng mở được thể hiện trên Bảng 2.

tập tin data.txt. Chương trình write2plc.py thực hiện thao tác
ghi dữ liệu ở tập tin cấu hình config.cfg lên các thanh ghi
(DT269 đến DT278). Tập tin control.ctr được tạo bởi
webserver với mã nguồn PHP. Tập tin control.ctr chứa các ký
tự R, W là các ký tự điều khiển lựa chọn thao tác truyền nhận
dữ liệu. Tập tin config.cfg chứa các thông tin gồm: ngưỡng
thiết lập, thời gian đóng mở van, xác nhận trạng thái theo
dõi/bỏ theo dõi. Cấu trúc tập tin data.txt có định dạng json:

(b)

(a)

(d)

(c)

Hình 11. Giao diện của Trang chủ (a); Đồ thị thể hiện lịch sử cập nhật dữ liệu
(b); Ngưỡng thiết lập các mức cảnh báo, đóng mở van (c); Bảng cập nhật dữ
liệu của các đầu dò (d)

BẢNG II.

Địa chỉ các ô nhớ đọc, ghi dữ liệu

VÙNG NHỚ ĐỌC
TRẠM 1

TRẠM 2

TRẠM 3

THIẾT LẬP NGƯỠNG (MIN – MAX)

Nhiệt độ không khí

DT 301

Nhiệt độ không khí

DT 32710

DT 32711

Cường đồ Ánh Sáng

DT 302

Cường đồ Ánh Sáng

DT 32712

DT 32713

Độ ẩm đất

DT 224

Độ ẩm đất

DT 32714

DT 32715

Nhiệt độ đất

DT 227

Nhiệt độ đất

DT 32716

DT 32717

Cường đồ Ánh Sáng

DT 310

Cường đồ Ánh Sáng

DT 32718

DT 32719

Độ ẩm đất

DT 226

Độ ẩm đất

DT 32720

DT 32721

Nhiệt độ đất

DT229

Nhiệt độ đất

DT 32722

DT 32723

Cường đồ Ánh Sáng

DT 320

Cường đồ Ánh Sáng

DT 32724

DT 32725

Độ ẩm đất
DT 228
ĐỊA CHỈ GIÁM SÁT (SYMBOL)

TRẠM 1

TRẠM 2

TRẠM 3

Độ ẩm đất
DT 32726
ĐỊA CHỈ ĐIỀU KHIỂN (SWITCH)

TRẠM 1

R 30

Van mở nước

R 40

Y6

Van phun sương

R 31

Van phun sương

R 41

Y3

Đèn chiếu sáng

R 32

Đèn chiếu sáng

R 42

Y0

Van mở nước

R 33

Van mở nước

R 43

Y7

Van phun sương

R 34

Van phun sương

R 44

Y4

Đèn chiếu sáng

R 35

Đèn chiếu sáng

R 45

Y1

Van mở nước

R 36

Van mở nước

R 46

Y8

Van phun sương

R 37

Van phun sương

R 47

Y5

Đèn chiếu sáng

R 38

Đèn chiếu sáng

R 48

Y2

Nhiệt độ không khí

DT403

Cường đồ Ánh Sáng

DT406

Độ ẩm đất

DT400

DT401
DT407

"DA-A1-MAX":"[150]",
"Date":"06/06/22",

"DA-A2-MIN":"[127]",

"Time":"17:59:47"

"DA-A2-MAX":"[150]",

"DA-A1":"[0]",

"DA-A3-MIN":"[105]",

"DA-A2":"[44]",

"DA-A3-MAX":"[180]",

"DA-A3":"[0]",

"ND-A1-MIN":"[300]",

"ND-A1":"[314]",

"ND-A1-MAX":"[325]",

"ND-A2":"[315]",

"ND-A2-MIN":"[280]",

"ND-A3":"[312]",

"ND-A2-MAX":"[285]",

"AS-A1":"[40]",

"ND-A3-MIN":"[280]",

"AS-A2":"[76]",

"ND-A3-MAX":"[300]",

"AS-A3":"[81]",

"AS-A1-MIN":"[300]",
"AS-A2-MIN":"[450]",
"AS-A2-MAX":"[700]",
"AS-A3-MIN":"[278]",
"AS-A3-MAX":"[840]",
"TIME-OFF":"[16]",
}
]

F. 4.6. Cấu hình Send Email
Để thiết lập chức năng gửi Email cảnh báo khi giá trị cảm
biến vượt ngưỡng cho phép, chức năng pop/imap cần được
kích hoạt và thay đổi cấu hình SMTP như Bảng 3.

DT405
TRẠM 3

{

"AS-A1-MAX":"[800]",

DT32728

DT404
TRẠM 2

"DA-A1-MIN":"[110]",

DT 32727
ĐẦU RA

Van mở nước

MANUAL/AUTO
R4A
HẸN GIỜ
VÙNG NHỚ DỮ LIỆU TRUYỀN/NHẬN PLC - WEBSERVER

[

DT402
DT408

BẢNG III. Cấu hình IMAP
Incoming mail server imap.gmail.com
(IMAP)
SSL Requirements: Yes

E. Truyền thông PLC với Server Web
Để truyền/nhận thông số môi trường giữa PLC với
Rasperry Pi được thực hiện thông qua chương trình được
viết bằng Python3 kết hợp với bash script trên nền hệ điều
hành Linux. Giải thuật được thực hiện tuần tự như sau:

Port: 993
Port for TLS/STARTTLS: 587

(1) Đọc tập tin control.ctr. Nếu

Outgoing mail server
(SMTP)

(1.1) Ký tự nhận được là “@”: Chuyển sang bước 2
(1.2) Ký tự nhận được là “$”: Chuyển sang bước 3

smtp.gmail.com
SSL Requirements: Yes
Port for SSL: 465

(1.3) Ký tự nhận được là “#”: Quay trở lại Bước 1
V. KẾT QUẢ

(2) Gọi chương trình readdata.py

Khu vực vườn ươm được cải tạo và lắp đặt hệ tự động hóa
IoT: có hệ thống giám sát điều kiện nhiệt độ không khí, độ ẩm
đất, ánh sáng và hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương tự động.
Hệ thống theo dõi IoT được thiết kế, lắp đặt để theo dõi các

(3) Gọi chương trình write2plc.py
Trong đó, chương tình readdata.py thực hiện thao tác đọc
dữ liệu ở các ô nhớ (DT400 đến DT426) từ PLC và lưu vào
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thông số trong quá trình chăm sóc cây sa nhân bao gồm độ ẩm
đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, và điều khiển độ ẩm đất,
nhiệt độ không khí. Khu vực thí nghiệm được chia thành từng
khu nhỏ phù hợp với các điều kiện khác nhau. Cây sa nhân mẹ
được lấy từ vườn Trường đại học Nha Trang. Những cây sa
nhân được chọn làm hom giống là những cây (non) trưởng
thành được tách từ bụi cây mẹ trên 1 năm tuổi, chiều cao cây
là 25-30 cm. Dùng kéo để cắt tỉa bớt rễ và ½ hoặc 2/3 diện tích
lá, xử lý thuốc bệnh trước khi giâm. Túi bầu PP (Polyetylen)
kích thước 15x18 cm, có chứa giá thể giâm cây mẹ (hom) gồm
(80% đất trồng thương mại + 15% phân bò hoai mục + 1%
supe lân) (Hình 12).

Giao diện Server Web (Hình 14) được thiết kế để hiển thị
trạng thái hiện thời, thiết lập các thông số từ xa, gửi thông báo
đến người dùng khi giá trị hiện tại vượt ra ngoài phạm vi thiết
lập. Thông qua website, người dùng còn có thể thực hiện thao
tác trích lọc, phân tích dữ liệu ngay trên thiết bị cầm tay.
LỜI CẢM ƠN
Bài báo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học công
nghệ cấp trường (mã số 27/2021/HĐTR). Xin chân thành cảm
ơn Trường Đại học Nha Trang đã hỗ trợ kinh phí cho sản phẩm
này. Xin được cảm ơn Nguyễn Minh Hoàng (SVK59, Khoa
Công nghệ Thông tin) đã tham gia hỗ trợ trong việc thiết kế
và xây dựng website cho Server.
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phải nút đích thì tiếp tục quảng bá RREQ, AODV tin tưởng
vào sự thiết lập động các entry trong bảng định tuyến ở các
nút trung gian để phát gói tin RREP về nút nguồn và nút nguồn
dùng thông tin đó để gởi dữ liệu đến đích.

Abstract --AODV là một giao thức dạng phản ứng được dùng
phổ biến trong MANET. Quá trình khám phá tuyến bắt mỗi khi
nút cần truyền dữ liệu đến đích, thông qua việc quảng bá gói
RREQ để xây dựng lộ trình. Đây là một yếu điểm đã được lợi
dụng để thực hiện hành vi dạng tấn công từ chối dịch vụ, tấn
công ngập lụt. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và cài
đặt một giải pháp chống tấn công ngập lụt gói RREQ trên
AODV. Sử dụng hệ mô phỏng OMNeT++, chúng tôi đánh giá
hiệu quả của giải pháp trong các kịch bản mạng bị tấn công ngập
lụt. Kết quả cho thấy rằng giải pháp đề xuất đạt được hiệu quả
chống tấn công ngập lụt tốt hơn AODV gốc.
Keywords - tấn công ngập lụt, flooding attack MANET

I.

Hình 2. Minh họa cơ chế khám phá tuyến với nút nguồn S, nút đích D

ĐẶT VẤN ĐỀ

Mạng MANET (Mobile Ad hoc Network) là mạng là tập
hợp các nút di động có trang bị các giao tiếp mạng không dây
khi thiết lập truyền thông không cần tới sự hiện diện của các
cơ sở hạ tầng mạng và các quản trị trung tâm. Đặc điểm của
MANET là có tính tự trị, không cần cơ sở hạ tầng, đinh tuyến
đa chặng, cấu trúc mạng thay đổi động, giới hạn băng thông
và chất lượng. Về mặt thực tiễn, mạng MANET rất hữu ích
cho các nhu cầu truyền thông mang tính chất tạm thời như
trong một cuộc họp hay hội thảo. Ngoài ra trong các tình trạng
khẩn cấp tại nơi xảy ra những thảm họa như hỏa hoạn, lũ lụt,
động đất, chiến tranh…các cơ sở hạ tầng có thể bị phá hỏng
dẫn đến hệ thống mạng bị ngắt không thể kết nối. Thiết lập hệ
thống mạng đối với những vùng sâu, vùng xa, những nơi có
địa hình hiểm trở để giảm chi phí.

Tấn công ngập lụt (flooding attact) là một loại tấn công từ
chối dịch vụ DoS, hình thức tấn công ngập lụt này được thực
hiện bằng cách nút độc hại gửi tràn ngập với tần số cao các gói
hệ thống hoặc dữ liệu cho các đích giả không hề có mạng. Kết
quả là tạo ra bão quảng bá gói tin, tăng hao phí truyền thông,
giảm khả năng đáp ứng, tiêu hao năng lượng tại mỗi nút vì
phải xử lý các gói tin không cần thiết. Với giao thức AODV,
tấn công ngập lụt được thực hiện bằng ngập lụt gói HELLO,
ngập lụt cói RREQ và ngập lụt gói dữ liệu.
Ngập lụt gói HELLO: Trong AODV, gói HELLO được sử
dụng để thông báo sự tồn tại của nút với láng giềng trong
mạng. Tin tặc lợi dụng yếu điểm này để phát tràn ngập gói
HELLO buộc tất cả các nút láng giềng phải tốn thời gian xử
lý, năng lượng và tài nguyên khác.
Ngập lụt gói RREQ: Là hình thức nút độc hại liên tục gửi
yêu cầu định tuyến đến một đích giả không tồn tại trên mạng,
và theo nguyên lý AODV, các nút sẽ tiếp tục quảng bá gói nếu
nó không là nút đích, và việc này sẽ làm tràn ngập lưu lượng
không cần thiết trên mạng.
Ngập lụt gói dữ liệu: Hình thức tấn công này chỉ gây hại
tại một số nút trong mạng, để thực hiện tấn công, nút độc hại
phát quá mức gói dữ liệu đến một nút bất kỳ trên mạng, điều
này ảnh hưởng đến khả năng xử lý của các nút tham gia định
tuyến dữ liệu, tăng hao phí băng thông không cần thiết, gây
nghẽn mạng và rớt gói.

Hình 1. Minh họa một MANET

Trong các hình thức trên, tấn công ngập lụt gói RREQ là
gây hại nặng nhất, bởi nó ảnh hưởng đến khả năng khám phá
tuyến của tất cả các nút khác trong hệ thống, tạo ra các cơn
bão quảng bá gói tin trên mạng để chiếm dụng băng thông,
tiêu hao tài nguyên tại các nút, và tăng hao phí truyền thông.

Trong MANET các nút phối hợp với nhau để truyền thông
nên ngoài chức năng như một host, node còn có chức năng của
bộ định tuyến. AODV là một giao thức định tuyến theo yêu
cầu phổ biến trong MANET, AODV cho phép định tuyến
nhiều chặng giữa các nút mạng để thiết lập và duy trì mạng
Ad hoc. AODV dựa trên thuật toán vector khoảng cách nhưng
thuộc loại định tuyến theo yêu cầu, nó chỉ yêu cầu đường định
tuyến khi cần thiết. Khi có nhu cầu khám phá tuyến, nút gửi
phát quảng bá gói tin RREQ, các nút trung gian nếu không

Phần tiếp theo chúng tôi trình bày một số nghiên cứu liên
quan về chống tấn công ngập lụt.
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II.

nhất (kNN). Tại giai đoạn huấn luyện, SMAkNN thu thập
thông tin để tạo các véc-tơ trạng thái khám phá tuyến của nút
bình thường và nút độc hại ở nhiều tầng suất tấn công khác
nhau, tạo hai lớp tên là lớp véc-tơ bình thường (NVC) và lớp
véc-tơ độc hại (MVC), mỗi lớp có 500 véc-tơ. Giai đoạn quyết
định, SMAkNN sử dụng thuật toán kNN để phát hiện nút độc
hại dựa trên hai lớp NVC và MVC. Qua đó, tác giả đã tích hợp
SMAkNN vào thuật toán khám phá tuyến của giao thức
AODV và đặt tên giao thức cải tiến là kNNAODV. Kết quả
mô phỏng trên NS2 cho thấy giao thức cải tiến có thể phát hiện
thành công trên 94% nút độc hại tấn công với nhiều tần suất
khác nhau trong môi trường mạng di chuyển ngẫu nhiên.

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Trong [1], tác giả đề xuất một số kỹ thuật để giảm thiểu
tấn công quảng bá, trong đó kỹ thuật quản lý quảng bá yêu cầu
rằng một nút khi nhận được RREQ, chúng phải tiếp tục theo
giõi các gói dư thừa tiếp theo nhận được trong khoảng thời
gian nhỏ hơn 200 giây, nếu số lượng gói nhận được trong thời
gian đó vượt quá 5 gói, thì gói RREQ sẽ không được chuyển
tiếp. Bài báo cũng đề xuất một kỹ thuật đơn giản, phân tán và
thích ứng để giảm tác động của các cuộc tấn công ngập lụt
RREQ. Ở thiết kế này, mỗi nút duy trì một bộ đếm lượng
RREQ được gửi tới từ nút gửi trong một khoảng thời gian định
trước 𝜕𝑇 , hết khoảng thời gian, nút tính toán tốc độ gửi
𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖 = 𝑅𝑅𝐸𝑄𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖 ⁄𝜕𝑇 , giá trị trung bình làm mượt 𝑆𝑎𝑣𝑔.
Dựa trên các thông tin này, nút tiếp tục tính toán mức tỉ lệ giới
hạn (cut-off rate), nếu các RREQ đến từ nút gửi mà có
𝐶𝑢𝑡𝑂𝑓𝑓𝑅𝑎𝑡𝑒 > 𝑆𝑎𝑣𝑔 thì sẽ không được quảng bá tiếp và bị
xóa bỏ.

III. GIẢI GIẢI PHÁP CHỐNG TẤN CÔNG NGẬP LỤT
Qua phân tích hình thức tấn công này và các nghiên cứu
liên quan, chúng tôi đề xuất một cơ chế kiểm soát liên tiếp 3
chốt sau:
1) Nút độc hại thực hiện hành vi ngập lụt gói RREQ thì
phải tạo ra gói RREQ giả mạo, đặc điểm của gói này là trường
địa chỉ đích phải không có thật trong mạng. Để đảm bảo điều
này luôn đúng, phần định danh mạng của địa chỉ đích cần khác
với định danh mạng mà nút đang tham gia. Do vậy, một nút
khi nhận được RREQ sử dụng đặc điểm này để quyết định hủy
gói hay không, nếu không thì sang chốt kiểm soát thứ 2

Trong [2], tác giả đưa ra tiếp cận nhằm cố gắng giảm thiểu
việc ngập lụt các gói RREQ không cần thiết và tiết kiệm năng
lượng cho các nút hợp pháp. Tiếp cận dựa trên việc duy trì một
bảng lịch sử các gói RREQ đã nhận trước đó trong các phiên
thực hiện mô phỏng, nhằm mục tiêu xác định các gói RREQ
đã gửi và đã nhận từ các láng giềng của nó trong các phiên.
Sau đó tính toán giá trị trung bình trong tất cả các phiên. Giới
hạn để loại bỏ gói RREQ sẽ được tính dựa trên giá trị trung
bình này.

2) Một nút Y khi nhận được RREQ từ láng giềng X, thì có
2 khả năng xảy ra: a) X tạo ra RREQ và quảng bá; b) X chỉ là
nút chuyển tiếp gói RREQ. Như vậy bằng việc quan tâm tới
địa chỉ nguồn trong gói RREQ. Nếu X là nút tạo ra RREQ, và
tần suất tạo/chuyển tiếp giữa 2 gói liên tiếp nhỏ hơn 2 giây
(ngưỡng tần suất suất tấn công ngập lụt – theo kết quả đề tài
nghiên cứu khoa học cấp Bộ [7]) thì Y hủy gói, ngược lại sang
chốt kiểm soát số 3. Nếu X chỉ là nút chuyển tiếp thì Y nhận
gói và xử lý như thông thường

Trong [3], tác giả đưa ra một kỹ lọc hiệu quả chống lại
cuộc tấn công ngập lụt. Trong kỹ thuật này, hai tham số
ngưỡng RATE_LIMIT và BLACKLIST_LIMIT được sử
dụng để hạn chế lượng thông điệp RREQ. Tham số thứ nhất
RATE_LIMIT biểu thị số lượng RREQ có thể biết và quản trị,
Ở đây mỗi nút giám sát RREQ và duy trì một bảng đếm các
RREQ nhận được. Việc kiểm tra điều kiện được tiến hành khi
nhận được gói RREQ, nếu tốc độ nhận gói nhỏ hơn ngưỡng
RATE_LIMIT thì RREQ nhận được sẽ được xử lý bình
thường, nếu không thì thực hiện kiếm tra điều kiện thứ hai, sử
dụng ngưỡng BLACKLIST_LIMIT. Nếu tốc độ nhận gói lớn
hơn BLACKLIST_LIMIT thì nút hiện tại sẽ nhận định rằng
nút vừa gửi đang cố gắng làm ngập lụt mạng với gói RREQ
giả mạo, ngược lại đưa RREQ vào vào “delay queue” chờ xử
lý. Mỗi khi DELAY_TIMEOUT hết hạn, nếu trong hàng đợi
“delay queue” có gói chờ xử lý, theo nguyên lý hàng đợi gói
vào trước tiên sẽ được đưa ra xử lý. Thực hiện như vậy thì nút
độc hại có khả năng tấn công cao sẽ bị trì hoãn lại mạnh mẽ.

3) Chốt kiểm soát số ba nhằm làm thiều tác hại của tấn
công ngập lụt khi 2 chốt kiểm soát không phát hiện ra. Theo
RFC-3561 thì bất kỳ nút hợp pháp nào chỉ có thể gửi tối đã 10
gói RREQ trong một giây. Do vậy, đề xuất ở đây là X xử lý
RREQ như thông thường và theo dõi lượng RREQ trong
khoảng thời gian 1 giây, Nếu vượt ngưỡng 10 RREQ thì X sẽ
đưa Y và BLACKLIST, và do vậy các gói sau của Y sẽ được
X hủy bỏ.
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BĂNG MÔ PHỎNG
A. Lập trình và Tham số mô phỏng
Sử dụng hệ mô phỏng OMNeT++[8], nền tảng INET4.
Chúng tôi lập trình xây dựng 2 phiên bản của giao thức AODV
gốc, một sử dụng để xây dựng nút tấn công độc hại, một để
chống tấn công ngập lụt với kỹ thuật phòng chống như đề xuất
ở trên (đặt tên F3-AODV).[9] Từ đó chạy mô phỏng đánh giá
tác hại của việc tấn công ngập lụt vào giao thức AODV, và
hiệu năng của giao thức cải tiến F3-AODV.

Trong [4], tác giá đề xuất hệ phát hiện tấn công ngập lụt
dựa trên logic mờ. Các tham số mờ được trích lấy từ lưu lượng
mạng, sau đó truyền cho giao diện mờ. Ở giao diện mờ các
luật mờ được áp dụng và từ đó xác định đượng lượng nút ngập
lụt. Có 3 hàm thành viên được sử dụng là hàm theo chi phí
định tuyến, hàm theo tỉ lệ mất gói, hàm theo thông lượng để
dự đoán cấp độ ngập lụt. Cấp độ này không phụ thuộc vào số
lượng nút, số lượng kết nối, thời gian mô phỏng mà chỉ phụ
thuộc vào các tham số đo đạc được.

BẢNG 1. GIÁ TRỊ CÁC THAM SỐ MÔ PHỎNG

Trong [5], tác giả đề xuất giải pháp phát hiện và phòng
chống tấn công ngập lụt sử dụng học máy có giám sát. Cụ thể
là sử dụng Máy vector hỗ trợ. Các chỉ số PDR (Packet
Delivery Ratio - tỉ lệ chuyển gói thành công), CO (Control
Overhead - chi phí định tuyến) và PMIR (Packet Misroute
Rate) được sử dụng để dự doán tấn công ngập lụt.

Tham số

Khu vực địa lý

Trong [6], các tác giả đề xuất giải pháp xây dựng một tác
tử di động an ninh tên là SMAkNN để phát hiện tấn công ngập
lụt gói RREQ sử dụng thuật toán phân lớp k-láng giềng gần
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Giá trị

1000 x 700

Tổng số nút

30

Số lượng nút ngập lụt

3

Tốc độ phát gói ngập lụt

0.06s

Phạm vi truyền

250m

Mô hình di chuyển

Mass mobility

Chỉ số hiệu năng về thông lượng trung bình được trình bày
ở Hình 5. Dễ thấy ở khi các nút cố định, thông lượng giảm tới
gần 22Kbit/giây. Và mức thông lượng không bị ảnh hưởng
nhiều khi tấn công ngập lụt vào AODV và F3-AODV.

Nguồn phát + thu

5+2

V. KẾT LUẬN

512 bytes

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và thử nghiệm của
chúng tôi trong đánh giá, phát hiện và giảm thiểu ảnh hưởng
của tấn công ngập lụt bằng gói RREQ. Kết quả mô phỏng cho
thấy giải pháp đề xuất đạt được hiệu năng ở khía cạnh giảm
trễ đầu cuối, các tham số hiệu năng khác chưa cho thấy sự
khác biệt. Điều này có thể do một số lý do như mật độ nút, tần
suất tấn công và lượng nút tấn công trong kịch bản mô phỏng
chưa đủ lớn để gây tác hại, hoặc đây cũng là yếu điểm của
thuật toán đề xuất. Do vậy chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu
thực nghiệm và cải tiến thêm trong thời gian tới.

Tham số

Giá trị

Tốc độ di chuyển

0, 5, 10 m/s

Kích thước gói

2Mbps

Bitrate

0.25s

SendInterval

B. Kết quả mô phỏng và đánh giá
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Hình 3. Trễ đầu cuối trung bình

Hình 3 biểu diễn hiệu năng của giao thức AODV khi
không bị tấn công, AODV bị tấn công ngập lụt (AODVfloodRREQ), giao thức AODV cải tiến (F3-AODV) chống tấn
công ngập lụt ở tham số độ trễ truyền đầu-cuối sau khi chạy
mô phỏng. Kết quả cho thấy giao thức khi bị tấn công, trễ đầu
cuối tăng rất mạnh, nhưng được khắc phục nhờ cài đặt giải
pháp chống tấn công đề xuất. Khi các nút di động nhanh với
tốc độ 10m/s thì mức độ trễ tăng lên không đáng kể và thuật
toán chống tấn công chỉ làm giảm được một lượng nhỏ.

Hình 4. Tỉ lệ chuyển gói

Hình 4 thể hiện mức độ chuyển gói thành công trung bình.
Ở kịch bản các nút cố định AODV khi bị tấn công thì tỉ lệ
chuyển gói thành công giảm tới gần 20%, giải pháp phòng
chống cải thiện không nhiều (~5%). Tuy vậy khi các nút di
động với tốc độ 10m/s, mức tấn công như kịch bản mô phỏng
này không ảnh hưởng nhiều đến tỉ lệ phát gói trong cả hai giao
thức AODV và F3-AODV

Hình 5. Thông lượng trung bình
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một lựa chọn được nhiều công ty tin dùng tuy nhiên cũng rất
khó có thể bao quát tất cả, vì SQL Injection cũng giống như
một truy vấn thông thường, WAF cũng chỉ làm việc dựa trên
việc so sánh. Hiện nay, việc áp dụng học máy vào trong việc
phát hiện tấn công đang ngày càng phổ biến [7]. Nhiều thuật
toán được áp dụng và đưa ra kết quả ngày càng khả quan [8].
Trong bài báo này chúng tôi đề xuất sử dụng kết hợp thuật
toán Multinomial Naïve Bayes và K-Nearest Neighbors
(KNN) để kiểm tra một truy vấn có phải là SQL Injection hay
không ?.
Bài báo này có cấu trúc như sau: Phần 2 sẽ mô tả về SQL
Injection, Phần 3 sẽ trình bày về phương pháp đề xuất. Phần 4
kết quả thực nghiệm và thảo luận. Phần 5 là phần kết luận và
hướng nghiên cứu tiếp theo.

Abstract—SQL Injection đang và đang dược xem là 1 trong
những lỗ hổng bảo mật có mức độ nguy hiểm bậc nhất và liên
tục nằm trong top 10 lỗ hổng bảo mật theo thông kê hàng nằm
của OWASP. Các cuộc tấn công SQL Injection luôn gây ra
những thiệt hại nghiêm trọng. Trong bài báo này nhóm tác giả
nghiên cứu hai thuật toán học máy là thuật toán Multinomial
Naïve Bayes và K-Nearest neighbors và đề xuất một giải pháp
phát hiện tấn công SQL Injection dựa trên file logs theo thời gian
thực. Thực nghiệm cho thấy tỉ lệ phát hiện tấn công SQL
Injection khá cao trên 90%.
Keywords— Multinomial Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors,
SQL Injection, Lỗ hổng SQL, Học máy.

I. GIỚI THIỆU
Website ngày càng trở nên phổ biến và nó được xem là
một thành phần không thể thiếu, là bộ mặt của công ty, là cầu
nối giữa khách hàng và doanh nghiệp, hoặc là nơi buôn bán
trực tiếp những mặt hàng của công ty. Đặc biệt là đối với các
công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại
điện tử trực tuyến thì Website là đối tượng phải được bảo vệ
nghiêm ngặt. Cũng chính vì lý do này mà Website là đối tượng
bị tấn công, khai thác lỗ hổng nhiều nhất [1].

II. CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN VÀ SQL INJECTION
A. Các công trình liên quan
SQL Injection là một kỹ thuật lợi dụng những lỗ hổng về
câu truy vấn, lấy dữ liệu của những Website không an toàn
trên môi trường Internet.
Rahman và cộng sự [10] đã sử dụng Thuật toán Moore của
Boyer để phát hiện SQL Injection. Đối sánh chuỗi được sử
dụng vì nó là một trong những thuật toán tốt nhất về mặt hiệu
suất, thuật toán so sánh các từ khóa khớp với các tính năng
độc hại bên trong chuỗi nhật ký. Thuật toán này sắp xếp các
văn bản và từ khóa được so sánh và sau đó kiểm tra từ khóa
và văn bản từ trái sang phải. Các tìm kiếm bắt đầu với ký tự
từ khóa cuối cùng và kết thúc với ký tự đầu tiên.

Trong những năm vừa qua, thế giới không chỉ đối mặt với
tình trạng nguy cấp ở thực tại do covid mà ở không gian mạng
xuất hiện hàng loạt lỗ hổng Zeroday nguy hiểm, nếu những
Website không được bảo vệ kỹ thì sẽ là mục tiêu cho những
nhóm tin tặc tấn công và có thể gây thiệt hại nặng nề đối với
công ty, doanh nghiệp. Theo báo cáo của Verizon [2] và
Edgescan [3] số lượng Data Breaches với số lượng lên đến
hàng triệu hay hàng trăm triệu record với mỗi công ty. Không
chỉ riêng gì thế giới, ở việt nam rất nhiêu cuộc tấn công được
ghi nhận và gây thiệt hại hằng ngày.

Abirami J., Devakunchari R. và [11] đã trình bày các đặc
điểm chính của SQL Injection và ngăn chặn các cuộc tấn công
SQL Injection bằng cách thực hiện xác nhận đầu vào thích
hợp. Các tác giả đã đề xuất một mô hình ngăn chặn tấn công
SQL Injection, bằng phương pháp so sánh kích thước đầu vào
của một chuỗi các truy vấn dự định với các giá trị ban đầu. Kỹ
thuật ứng dụng web này có thể được sử dụng để ngăn chặn các
cuộc tấn công.

Năm 2021, một năm đầy biến động, cũng trong năm 2021
tổ chức OWASP [4] đã thông kê và cho ra top 10 lỗ hổng phổ
biến nhất, Injection đã xuống thứ 3 từ hạng đầu tiên năm 2017
nhưng không vì thế mà nó ít nguy hiểm và phổ biến, SQL
Injection (SQLi) là một lỗ hổng con trong A3:Injection của
OWASP, thông thường khi một trang web xuất hiện lỗ hổng
SQL Injection thì thường sẽ bị thiệt hại cực kỳ nặng nề, vì lỗ
hổng này can thiệp sâu tới tận database người dùng.

Patil và cộng sự [12] đã đề xuất hệ thống phát hiện và
phòng chống xâm nhập (IDS/IPS) có thể được sử dụng để phát
hiện SQL Injection Trong nghiên cứu này, kỹ thuật học máy
được sử dụng để phát hiện một tấn công SQL Injection bằng
cách so sánh tệp nhật ký truy cập trang web với tập các tính
năng độc hại.

Trong thực tế, cũng có nhiều giải pháp đã được đưa ra để
xác định xem một truy vấn có phải là tấn công SQL Injection
hay không [5]. WAF - tường lửa ứng dụng Web [6] cũng là
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hiện, Có 2 dạng chính là: Blind-boolean-base và Blind-Timebase

Faisal Yudo Hernawan và các cộng sự [13] đã đề
xuất xây dựng một hệ thống hoạt động như một proxy
để ngăn chặn các cuộc tấn công chèn SQL bằng cách sử
dụng kết hợp phương pháp SQL Injection Free Secure
(SQL-IF) và Naïve Bayes. Kết quả thử nghiệm cho thấy
phương pháp lai này có thể cải thiện độ chính xác của
phòng chống tấn công SQL Injection.
Muhammad Amirulluqman Azman và các tác giả
[14] đề xuất kỹ thuật học máy để phát hiện tấn công
SQL Injection. Nghiên cứu dựa trên việc chuẩn bị các
bộ dữ liệu để huấn luyện và thử nghiệm. Bộ dữ liệu huấn
luyện được sử dụng để thiết lập cơ sở kiến thức và bộ
dữ liệu kiểm tra được sử dụng để đánh giá độ chính xác.
Kết quả cho thấy rằng kỹ thuật được đề xuất tạo ra độ
chính xác cao trong việc nhận dạng các lưu lượng truy
cập web độc hại hay lành tính.
Naghmeh Moradpoor Sheykhkanloo và các cộng sự
[15] đã đề xuất một mô hình dựa trên Mạng Nơ-ron
(NN) để phát hiện và phân loại các cuộc tấn công SQL
Injection. Mô hình đề xuất được xây dựng từ ba yếu tố:
1) URL, 2) phân loại URL và 3) mô hình NN. Mô hình
đề xuất giúp phát hiện một URL lành tính hoặc độc hại,
và xác định kiểu tấn công SQL Injection cho mỗi URL
độc hại.

Blind-boolean-base: Kỹ thuật này dựa vào việc gửi các
truy vấn tới cơ sở dữ liệu và buộc trả về các kết quả, cơ bản là
việc so sánh đúng hoặc sai để tìm ra từng ký tự của những
thông tin như tên database, tên bảng ,....Do những ký tự được
trải dài với giá trị bao gồm, chữ thường chữ hoa, số và một số
ký tự đặc biệt nên việc khai thác Blind-boolean-base bằng tay
sẽ mất nhiều thời gian.
Blind-Time-base: Kỹ thuật này cũng giống như boolean
nhưng chỉ khác nhau về cách suy diễn, kỹ thuật này dựa vào
thời gian mà ứng dụng xử lý kết quả và trả về.Từ đó có thể xác
định câu truy vấn cho ra kết quả true hoặc là false.
Out-of-band SQL Injection
Đây là dạng khai thác lọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông
qua các kênh gửi đi như là giao thức DNS, HTTP. Sử dụng
một số dịch vụ đang chạy trên server để trích xuất dữ liệu từ
máy chủ. Việc lợi dụng một số dịch vụ trên server thì phụ
thuộc vào các công nghệ sử dụng ở backend.
III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Các giai đoạn thực hiện trong nghiên cứu này được mô tả
như sau.
A. Thu thập dữ liệu (Data Collection)
Đối với các hệ thống phát hiện xâm phương pháp được sử
dụng phổ biến nhất là phân tích file log. Các file log của web
server thường sẽ lưu các thông tin của trong request http được
gửi đến máy chủ (table I). Trong nghiên cứu này sẽ tập trung
vào file log của web server apache.

B. SQL Injection
Một cuộc khai thác SQL Injection thành công có thể đọc
dữ liệu nhạy cảm từ cơ sở dữ liệu, sửa đổi cơ sở dữ liệu
(thêm/xoá/sửa), thực thi các hoạt động trên cơ sở dữ liệu [9].
SQL Injection chia thành 3 loại chính (hình 1).

Đối với apache thì có hai loại file log gồm có access.log
và error.log do apche tạo ra. Đối với file access.log cho thông
tin về các request http, thông tin này bao gồm các trang mà
người dùng đang truy cập và mã trạng thành công của http, địa
chỉ ip truy cập đến website, tên và phiên bảnh trình duyệt web
của địa chỉ ip truy cập, thời gian truy cập. Còn với file error.log
chứa thông tin về các lỗi mà máy chủ web gặp phải khi xử lý
các yêu cầu.
File log apache có thể cho người dùng tùy chỉnh định các
trường dữ liệu trong file log. File log có hỗ trợ đến mười sáu
mức độ nghiêm trọng bao gồm: emerg, alert, crit, error, warn,
notice, info, debug, trace1, trace2, trace3, trace4, trace5,
trace6, trace7, trace8.
TABLE I.

Hình 1. Phân loại SQL Injection

ĐỊNH DẠNG CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU TRONG FILE LOG KIỂU
MẶC ĐỊNH

In-band SQLi: Đây là dạng tấn công đơn giản và phổ biến
nhất để khai thác lỗ hổng SQL Injection. Dạng này được chia
ra thành 2 dạng nhỏ là Error-based và Union-based.

%h: Địa chỉ ip của
máy khách
%l: Danh tính máy
khách
%u: Người dùng từ
xa (từ auth; có thể là
false nếu trạng thái
trả về (% s) là 401).
%t: Thời gian truy
cập của máy khách

Với dạng Error-based: Việc tấn công sẽ dựa vào những
thông báo lỗi được trả về khi người dùng cố tình truy vấn sai,
dựa vào thông báo lỗi, đôi khi kẻ tấn công có thể biết được
thuộc tính của database thông qua lỗi được xuất trên màn hình.
Với dạng Union-based: Là một kỹ thuật sử dụng tính năng
của toán tử UNION trong ngôn ngữ SQL cho phép kết hợp
truy vấn 2 hoặc nhiều câu truy vấn SQL và trả về kết quả của
những truy vấn đó trong cùng 1 kết quả.
Blind SQLi: Đây là kiểu tấn công SQL Injection sử dụng
những mệnh đề để đoán có nghĩa là dạng tấn công này sẽ
không hiện ra lỗi, việc tấn công phải lần mò từng bước để thực
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127.0.0.1

frank

[10/Oct/2000:13:55:36 0700]

%r: Gồm có http
method và đường
dẫn, tên và phiên
bản giao thức mà
máy khách sử dụng
%s: mã trạng thái
http
%b: Kích thước dữ
liệu được trả về cho
máy khách

thường gặp cụ thể là SQL Comments, SQL Operators,
SQL Logical, và SQL Keywords (Table II).
Danh sách các từ khóa phổ biến được sử dụng được
hiển thị trong bảng dưới đây

GET /apache_pb.gif
HTTP/1.0

200

TABLE II.

Comment
Operator
Logical
Keywords

2326

Đây là giai đoạn thu thập dữ liệu trước khi tiến hành
chạy thuật toán để thực hiện train từ dữ liệu thu thập
được. Các dữ liệu được thu thập từ logs của các cuộc
tấn công SQL Injection trong máy chủ. Chia ra 2 file,
một file là tập các dòng logs bị nhiễm SQL Injection,
còn một file là tập hợp các dòng log và dữ liệu không bị
nhiễm.
Ví dụ file thứ nhất:
/index.php?id='+and+order+by+1+--+-+
/login/username='+or+1+=+1&password=123
123
Ví dụ file thứ hai tập hợp những dữ liệu không bị
nhiễm:
/wordpress/wp-admin/
/wordpress/wp-login.php

NHẬN DIỆN SQL INJECTION

--, #, -+, ++, --, -", /*, */, /**/
<, >, ==, != <=, >=, <<, >>, ||, &&
OR, AND, NOR, XOR
UNION, SELECT, ORDER,
CONCAT, GROUP,
INFORMATION_SCHEMA.TABLES,
TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA,
GROUP_CONCAT, COLUMN_NAME,
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS,
LIMIT, COUNT, CHAR, BY,
SLEEP, BENCHMARK,
LIKE, WAITFOR, LOAD_FILE,
DECLARE, INSERT, UPDATE, FROM,
DATABASE, WHERE,
EXEC, HEX, DELAY, DESC, FALSE,
COUNT, EXPORT_SET, ORD

Tập dữ liệu này sẽ được sử dụng làm dữ liệu đào
tạo để ngăn chặn các cuộc tấn công đưa vào query SQL.
Sau khi đã kiểm tra các request từ các phương thức GET
(tham số truyền sau url), POST (tham số truyền dưới
body) tương ứng khớp với các keyword trong danh mục
SQL Comment, SQL Operator, SQL Logical, SQL
Operator và SQL Keyword thì chúng ta sẽ đưa vào xử
lý dữ liệu. Nếu bị nhiễm SQL Injection thì sẽ đánh số là
1, còn nếu không bị nhiễm thì đánh số là 0 vào vector
số đã đếm số lượng SQL Injection tồn tại.

B. Tạo dữ liệu để train (Data Creation)

Đối với dữ liệu test từ file log apache hoặc nginx do
các dữ liệu trong http request của người dùng gửi đến
webserver có thể đã bị mã hóa như url encode, base64
và nhiều loại mã hóa khác nhau. Đối một số kí tự thuộc
sẽ bị mã hóa url và đó cũng là phương pháp mà những
kẻ tấn công hay sử dụng đó là double encode url nghĩa
chuỗi dữ liệu sẽ được qua hai lần mã hóa sau đó mới gửi
đến server. Do đó sau khi trích dữ liệu cần phải giải mã
các kí tự đã bị mã hóa url về dạng chuẩn (hình 2):

C. Multinomial Naïve Bayes

Phân lớp Bayes là một giải thuật thống kê, có thể
dự đoán xác suất của một phần tử dữ liệu thuộc vào một
lớp có tỉ lệ bao nhiêu so với xác suất [9]. Phân lớp Bayes
được đưa ra dựa trên nền tảng của định lý Bayes (tác giả
của định lý là Thomas Bayes), công thức (1).
P(𝐴|𝐵) =

𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)
(1)
𝑃(𝐵)

Trong đó:
- P(A|B) là xác suất xảy ra của một sự kiện ngẫu
nhiên A khi biết sự kiện liên quan tới B đã xảy
ra.
- P(B|A) là xác suất xảy ra B khi biết A xảy ra
- P(A) là xác suất sảy ra của riêng A mà không
quan tâm đến B.
- P(B) là xác suất xảy ra của riêng B mà không
quan tâm đến A.

Hình 2. Danh sách các ký tự sẽ bị mã hoá url và các ký tự
không bị mã hoá url

Multinomial Naive Bayes: Mô hình này chủ yếu
được sử dụng trong phân loại văn bản mà feature
vectors được tính bằng Bags of word.
Giả sử có 2 đoạn văn bản như sau và tìm ra vector
tương ứng

Ở giai đoạn này, dữ liệu tấn công và dữ liệu bình
thường được chuyển đổi thành dạng vector số bằng cách
tính toán số lượng từ khóa được coi là đã tồn tại query
SQL tồn tại trong mỗi dữ liệu tấn công và dữ liệu bình
thường. Các từ khóa này được nhóm thành một số loại
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Vb1: “Don’t go tonight”
Vb2: “Lover is gone, that is not easy ”
Ta có từ điển từ 2 văn bản như sau:
[“go”, “tonight”, “is”, “gone”]
Với mỗi văn bản sẽ tạo được thành 1 vector với độ
dài bằng với độ dài của từ điển
=> Vb1: [1, 1, 0, 0] (có 1 từ “go” và 1 từ
“tonight”)
=> Vb2: [0, 0, 2, 1] (có 2 từ “is” và 1 từ “gone”)
Lúc này, mỗi văn bản được biểu diễn bởi một
vector có độ dài d chính là số từ trong từ điển. Giá trị
của thành phần thứ i trong mỗi vector chính là số lần từ
thứ i xuất hiện trong văn bản đó. Khi đó, P(xi|c) tỉ lệ với
tần suất từ thứ i (hay feature thứ i cho trường hợp tổng
quát) xuất hiện trong các văn bản của lớp c. Giá trị này
có thể được tính bằng cách (2):
𝑁
𝜆𝑐𝑖 = P(𝑥𝑖 |𝑐) = 𝑐𝑖 (2)

Thuật toán Multinomial Naive Bayes được minh họa như sau:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

𝑁𝑐

h)

Trong đó:
-

-

-

Nci là tổng số lần từ thứ i xuất hiện trong các
văn bản của lớp c, nó được tính là tổng của tất
cả các thành phần thứ i của các feature vectors
ứng với lớp c
Nc là tổng số từ (kể cả lặp) xuất hiện trong
class c. Nói cách khác, nó bằng tổng độ dài
của toàn bộ các văn bản thuộc vào lớp c. Có
thể suy ra rằng 𝑁𝐶 = ∑𝑑𝑖=1 𝑁𝑐𝑖 , từ đó
∑𝑑𝑖=1 𝜆𝑐𝑖 = 1.
Từ những vector số được chuyển đổi từ bước
2 thì ta có thể đưa vào Multinomial Naïve
Bayes để xử lý những dữ liệu đó;

Dữ liệu tranning sau khi qua quá trình tiền xử lý dữ liệu
sẽ được trích xuất các từ trong dữ liệu đầu vào hình thành
bộ từ điển
Tính tổng số lượng dữ liệu và xác xuất SQL Injection
trong dữ liệu tranning
Tính tổng số lượng dữ liệu và xác xuất Normal trong dữ
liệu tranning
Dữ liệu test được xử lý và làm sạch dữ liệu từ file log
Dữ liệu test sẽ dựa vào bộ từ điển được hình để chuyển
hóa thành vector
Dữ liệu test chuyển hóa sang vector dựa vào tổng số dữ
liệu và xác xuất SQL Injection để tính ra xác suất nhiễm
SQL Injection
Dữ liệu test chuyển hóa sang vector dựa vào tổng số dữ
liệu và xác xuất Normal để tính ra xác suất dữ liệu
Normal
So sánh kết quả xác suất dữ liệu test đối với nhiễm SQL
Injection và xác suất dữ liệu test đối với dữ liệu Normal.
Từ đó đưa ra kết quả.

D. K-Nearst Neighbors

KNN (K-Nearst Neighbors) là một trong những
thuật toán học có giám sát đơn giản trong học máy [16].
Thuật toán này hoạt động bằng cách tìm ra lớp (nhãn)
của một đối tượng thông qua k hàng xóm gần nó nhất.
Đối với thuật toán này, nó sẽ đặt các điểm nằm
trong không gian 2 chiều và nó cho rằng là những điểm
dữ liệu tương tự nhau sẽ có vị trí gần nhau, việc của
chúng ta là tìm k điểm dữ liệu gần với dữ liệu cần kiểm
tra (hình 4).

Đối với mô hình Multinomial Naive Bayes sẽ dùng
bộ dữ liệu huấn luyện trích xuất các từ trong bộ dữ liệu
đó thành một bộ từ điển. Với một chuỗi dữ liệu sẽ được
biểu diễn thành một vector có độ dài bằng độ dài của bộ
từ điển và giá trị của phần tử thứ i trong vector đó là số
lần từ thứ i xuất hiện trong chuỗi dữ liệu đó (hình 3).

Hình 4. Cách hoạt động của KNN

Đối với thuật toán này thì có 1 nhược điểm là nó có
xu hướng bị lệch về một lớp có tỉ lệ các điểm dữ liệu
xuất hiện nhiều hơn. Có nghĩa là các điểm dữ liệu của
cùng 1 lớp xuất hiện thường xuyên hơn có xu hướng
chiếm tỉ lệ xuất hiện cao hơn trong việc dự đoán lớp của
một điểm dữ liệu mới.
Phân loại k − NN có hai giai đoạn [16]:

Hình 3. Quá trình chuyển data sang dạng vector
của Multinomial Naive Bayes
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-

Đầu tiên là xác định những người hàng xóm gần
nhất

-

Thứ hai là xác định lớp bằng cách sử dụng
những người hàng xóm.

Đối với mô hình K-Nearest Neighbors sẽ dựa vào
số lượng đặc điểm do người dùng đưa ra. Với một chuỗi
dữ liệu được biểu diễn thành một vector có độ dài là
tổng số lượng đặc điểm và giá trị của phần tử thứ i trong
vector (là giá trị đúng hoặc sai của đặc điểm thứ i. Giá
trị đúng tương ứng là 1 và giá trị sai tương ứng là 0)
(hình 5). Trong mô hình này k có giá trị là 7, tức là sẽ
lấy 7 điểm dữ liệu ngắn nhất.

Hình 6. Sơ đồ hoạt động của AUZ1 Havoc Monitor Log
SQLI Detect
Các Mô-đun tương ứng:
Mô-đun detect_knn: mô-đun sẽ kiểm tra các đặc điểm của
dữ liệu để sử dụng cho thuật toán K-Nearest Neighbors.
Mô-đun knn: mô-đun này có chức năng sử dụng thuật toán
K-Nearest Neighbors để thực hiện phân loại dữ liệu được vào.
Mô-đun naïve_bayes: mô-đun này có chức năng sử dụng
thuật toán Multinomial Naive Bayes để thực hiện phân loại dữ
liệu đầu vào.
Mô-đun mails: mô-đun này sẽ thực hiện gửi cảnh báo đến
quản trị.

-

Mô-đun proccess_apache2: để trích xuất dữ liệu từ file log
apache và làm sạch dữ liệu để đưa tiếp qua mô-đun
proccess_waf.

Hình 5. Quá trình chuyển data sang dạng vector
của K-Nearest Neighbors

Mô-đun proccess_waf: sẽ tiếp dữ liệu từ mô-đun
proccess_apache2 để xử lý những dữ liệu có khả năng vượt
qua web application firewall đưa về dữ liệu bình thường để
đưa vào các thuật toán để phân loại.

Thuật toán K-Nearest Neighbour được minh họa như
sau:
a)

Dữ liệu tranning sau khi qua quá trình tiền xử lý dữ
liệu dựa vào các đặc điểm nhận dạng để chuyển dữ
liệu sang dạng vector
b) Đặc điểm nhận dạng
+ Kí tự đặc biệt: \'"%@=;)(# .
+ Các từ khóa trong các dữ liệu SQL Injection .
+ Dấu comment trong dữ liệu SQL Injection.
c) Dữ liệu test được xử lý và làm sạch dữ liệu từ file
log
d) Dữ liệu test dựa vào các đặc điểm nhận dạng chuyển
sang dạng vector
e) Chọn số lượng K điểm dữ liệu gần trong dữ liệu
tranning
f) Dữ liệu test được chuyển sang vector dưa vào số K
tương đồng với các giá trị cần tính toán từ đó đưa
các kết quả dữ liệu test có phải là SQL Injection hoặc
Normal.

Mô-đun Monitor_logs_Sqli: sẽ thực hiện đọc file history
phân loại dữ liệu để render dữ liệu lên web cho người dùng
xem.
AUZ1 Havoc Monitor Log SQLI Detect yêu cầu cấu hình
vị trí file log và email của quản trị viên. Chọn thuật toán để
phân loại dữ liệu tiếp theo giám sát file log khi phát hiện một
requets http mới, phần mềm sẽ bắt đầu trích xuất và làm sạch
dữ liệu trong file log và đưa vào thuật toán để xử lý và tiến
hành ghi log dữ liệu và loại dữ liệu, nếu thuật toán phát hiện
có dấu hiệu của tấn công SQL Injection sẽ tiến hành gửi cảnh
báo đến quản trị viên qua mail.
IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
A. Dataset

Bộ dữ liệu được sử dụng trong bài này là bộ dữ liệu
HttpParamsDataset [12], trong bộ dữ liệu này có các
chuỗi dữ liệu là giá trị trong các tham số http request.
Bộ dữ liệu này có tổng cộng là 31067 dữ liệu trong đó
có 19304 dữ liệu bình thường và 11763 dữ liệu độc hại.
Trong 11763 dữ liệu độc hại gồm có các loại tấn công:
SQL Injection attacks, Cross-Site Scripting, Command
Injection, Path Traversal attacks. Trong đó SQL
Injection attacks gồm có: 10852, Cross-Site Scripting
có: 532, Command Injectioncó: 89, Path Traversal
attacks có: 290. Bộ dữ liệu này được tạo ra từ các nguồn
khác như: CSIC2010 dataset [13], sqlmap để tạo ra các
paypload tấn công SQL Injection, xssya để tạo ra các

E. Giải pháp phát hiện tấn công SQL Injection
Trong phần này sẽ giới thiệu AUZ1 Havoc Monitor Log
SQLI Detect. Đây là giải pháp mà nhóm đã phát triển để giám
sát file log theo thời gian thực, bằng cách áp dụng hai thuật
toán K-Nearest Neighbors và Multinomial Naive Bayes (hình
6).
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payload Cross-site-Scripting, Vega Scanner tạo ra
payload Command Injection và Path Traversal và cuối
cùng FuzzDB repository chứa các payload Cross-Site
scripting, Command Injection và Path traversal.
Từ bộ dữ liệu trên sẽ chọn ra hai bộ dữ liệu để sử
dụng trong đó có hai bộ dữ liệu để huấn luyện và một
dữ liệu để thực hiện test. Trong hai bộ dữ liệu dùng để
huấn luyện thì bộ dữ liệu thứ nhất tổng cộng có 19730
trong đó SQL Injection là 9865 và normal là 9865.
Trong bộ dữ liệu huấn luyện thứ hai tồng cộng có 20105
trong đó có 7235 SQL Injection và 12870 normal. Bộ
dữ liệu dùng để test có tổng cộng là 10051 trong đó có
6434 dữ liệu normal và 3617 dữ liệu SQL Injection.

Actual Class
Positive
Negative
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦
0.9039

Thử nghiệm thuật toán Multinomial Naive Bayes
(Table V), K-Nearest Neighbors (Table VI) và khi áp
dụng cả hai thuật toán được huấn luyện với bộ dữ liệu
có tồng cộng có 20105 trong đó có 7235 SQL injection
và 12870 normal. Thực hiện kiểm tra với bô dữ liệu test
có số lượng là 10051 trong đó có 6434 dữ liệu normal và
3617 dữ liệu SQL injection.

B. Đánh giá hiệu suất của hệ thống

Hiệu xuất của hệ thống được đánh giá sử dụng
‘Diện tích dưới đường cong’ (Area under the curve –
AUC) của ‘Diễn giải nghiên cứu tiên lượng’ (Receiver
Operating Characteristic) kèm với độ chính xác
(Accuracy (3)) bộ phân loại, độ nhạy (Sensitivity (4)),
và độ chuyên (Specificity(5)). Các thông số này được
tính toán như sau:
𝑇𝑃+𝑇𝑁
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁 (3)
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁
𝑇𝑁
𝑇𝑁+𝐹𝑃

K-Nearest Neighbors
Predicted Class
Positive
Negative
TP = 3616
FN = 964
FP = 1
TN = 5470
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦
0.7895
0.9998

TABLE V.
ACCURACY, SENSITIVITY, SPECIFICITY CỦA THUẬT TOÁN
MULTINOMIAL NAIVE BAYES TRÊN DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

Multinomial Naive Bayes
Predicted Class
Actual Class
Positive
Negative
Positive
TP = 3586
FN = 1
Negative
FP = 31
TN = 6433
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦
0.9968
0.9997
0.9952

(4)

TABLE VI.
ACCURACY, SENSITIVITY, SPECIFICITY CỦA THUẬT TOÁN
K-NEAREST NEIGHBORS TRÊN DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

(5)

Trong đó TP, FP, TN, FN theo thứ tự là True
Postitive (mẫu mang nhãn dương được phân lớp đúng
vào lớp dương), False Positive (mẫu mang nhãn âm bị
phân lớp sai vào lớp dương), True Negative (mẫu mang
nhãn âm được phân lớp đúng vào lớp âm), và False
Negative (Mẫu mang nhãn dương bị phân lớp sai vào
lớp âm).

Actual Class
Positive
Negative
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦
0.9039

K-Nearest Neighbors
Predicted Class
Positive
Negative
TP = 3616
FN = 964
FP = 1
TN = 5470
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦
0.7895
0.9998

Kết quả thử nghiệm phát hiện tấn công từ SQLmap
2 trên thời gian thực bằng thuật toán Multinomial Naive
Bayes (hình 7).

C. Kết quả thực nghiệm

Thử nghiệm thuật toán Multinomial Naive Bayes
(Table III), K-Nearest Neighbors (Table IV) và khi áp
dụng cả hai thuật toán được huấn luyện với bộ dữ liệu
có tổng cộng là 19730 trong đó SQL injection là 9865
và normal là 9865.Thực hiện kiểm tra với bô dữ liệu test
có số lượng là 10051 trong đó có 6434 dữ liệu normal và
3617 dữ liệu SQL injection.
TABLE III.
ACCURACY, SENSITIVITY, SPECIFICITY CỦA THUẬT TOÁN
MULTINOMIAL NAIVE BAYES TRÊN DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

Multinomial Naive Bayes
Predicted Class
Actual Class
Positive
Negative
Positive
TP = 3586
FN = 3
Negative
FP = 31
TN = 6431
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦
0.9966
0.9991
0.9952

Hình 7. Multinomial Naive Bayes thử nghiệm phát hiện tấn
công từ SQLmap 2

Kết quả thử nghiệm phát hiện tấn công từ SQLmap
2 trên thời gian thực bằng thuật toán K-Nearest
Neighbors (hình 8).

TABLE IV.
ACCURACY, SENSITIVITY, SPECIFICITY CỦA THUẬT TOÁN
K-NEAREST NEIGHBORS TRÊN DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN
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[3]

[4]

[5]

[6]

Hình 8. K-Nearest Neighbors thử nghiệm phát hiện tấn
công từ SQLmap 2
Kết quả cảnh báo tấn công SQL injection nhận được qua
email.

[7]

[8]

[9]

[10]

Hình 9. Phát hiện và cảnh báo khi phát hiện dấu liệu tấn
công SQL injection

[11]

V. KẾT LUẬN

[12]

Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đã nghiên cứu
thuật toán Multinomial Naïve Bayes, thuật toán KNearest neighbors và đề xuất giải pháp phát hiện SQL
injection kết hợp với 2 thuật toán trên cho bài toán phát
hiện tấn công SQL Injection. Các thí nghiệm, thực
nghiệm cho thấy rằng hệ thống phát hiện được các cuộc
tấn công SQL Injection theo thời gian thực và có tỷ lệ
chính xác và hiệu quả cao. Các nghiên cứu trong tương
lai sẽ tập trung vào cải thiện tốc độ và độ chính xác của
2 thuật toán cho bài toán phát hiện tấn công SQL
Injection và thử nghiệm kết hợp với các thuật toán học
máy khác cho ứng dụng phát hiện SQL Injection.

[13]

[14]

[15]
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Tóm tắt--- Tấn công từ chối dịch vụ đã xuất hiện từ những
năm khởi nguyên của thời đại internet. Song hành cùng sự phát
triển và bùng nổ của mạng Internet, tấn công từ chối dịch vụ
cũng ngày càng mạnh mẽ và trở thành mối đe dọa nghiêm trọng
trên không gian mạng. Bài báo hướng tới đánh giá các thuật
toán học máy: Thuật toán K láng giềng gần nhất (K-nearest
neighbor - KNN), cây quyết định (Decision Tree), thuật toán
rừng ngẫu nhiên (Random Forest) và máy vector hỗ trợ
(Support Vector Machine - SVM) trên các chỉ số đánh giá khác
nhau trong việc phát hiện các cuộc tấn công DDoS.

Cuối năm 1999, CERT lần đầu công bố báo cáo về mối
đe dọa của các cuộc tấn công từ chố dịch vụ, đồng thời đưa
ra các hành động ngăn chặn cụ thể để giảm thiểu mối đe dọa
này [2]. Vài tháng sau, Internet bị tấn công DDoS quy mô lớn
đầu tiên [3], và liên tục xuất hiện nhiều vụ tấn công với quy
mô ngày càng lớn trong những năm sau đó. Kể từ đó, các nhà
nghiên cứu đã phân tích một số công cụ được sử dụng để khởi
động các cuộc tấn công từ chối dịch vụ [4, 5, 6], đo lường tác
động của chúng trên Internet và đưa ra một số phương pháp
phòng thủ [7]. Theo đó, những nỗ lực nghiên cứu này đã đạt
kết quả là một số sản phẩm chống DDoS hiệu quả và đáng tin
cậy được cung cấp dưới dạng thiết bị độc lập hoặc dịch vụ
dựa trên đám mây.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
trí tuệ nhân tạo, các phương pháp học máy và học sâu đang
được sử dụng ngày một nhiều trong việc phát hiện tấn công
từ chối dịch vụ. Sambadi và Gondi đề xuất phương pháp tiếp
cận theo hướng sử dụng hồi quy tuyến tính bội để phát hiện
tấn công DDoS [8].
P. Sangkatsanee và các cộng sự [9 đã xây dựng cơ chế
phát hiện theo thời gian thực áp dụng các kỹ thuật học máy.
Trong đó đề xuất 12 đặc trưng lưu lượng mạng thiết yếu, trên
cơ sở đó phân biệt giữa dữ liệu thông thường và DDoS.
Sofi và các cộng sự [10] nâng cấp tập dữ liệu mới gồm 27
đặc trưng và năm lớp lưu lượng truy cập khác nhau. Bốn thuật
toán học máy là Naive Bayes, SVM, cây quyết định và MLP
đã được áp dụng để xác định các cuộc tấn công DDoS. Trong
đó, thuật toán MLP cho kết quả tốt nhất.
Mahadev và các cộng sự [11] đã sử dụng trình phân loại
Naive Bayes trong công cụ weka để phân tích luồng lưu
lượng mạng và phát hiện ra nó mang lại độ chính xác 99%
trong việc phát hiện các cuộc tấn công DDoS.
S Duque và các cộng sự [12] nhận thấy thuật toán phân
cụm k-mean cho hiệu quả tăng lên với việc sử dụng đúng số
lượng cụm. Hơn nữa, lưu ý rằng với sự tăng số lượng các cụm
trên số lượng kiểu dữ liệu, tỷ lệ âm tính giả, tỷ lệ phát hiện
giảm, nhưng tỷ lệ dương tính giả tăng lên.

Abstract— Denial of service attacks have been around since
the dawn of the internet age. Along with the development and
explosion of the Internet, denial of service attacks are also
increasingly powerful and become a serious threat in
cyberspace. The article aims to evaluate the machine learning
algorithms: K-nearest neighbor (KNN), Decision Tree, Random
Forest and support vector machine (SVM) on different
evaluation indexes in detecting the DDoS attack.
Từ khoá— DDoS, KNN, Decision tree, Random forest, SVM.

I. GIỚI THIỆU
Tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS (Distributed
Denial of Service) được thực hiện bằng cách tăng lượng truy
cập trực tuyến từ nhiều nguồn đến máy chủ. Từ đó khiến máy
chủ cạn kiệt tài nguyên lẫn băng thông. DDoS lần đầu xuất
hiện vào năm 1999.
Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lớn bị tấn công và
phát tán tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) với vị trí thứ 6 trên
toàn cầu sau Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nga và Brazil, đứng vị
trí thứ 2 trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đứng đầu
khu vực Đông Nam Á [1].
DDoS liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu từ một
mạng máy tính được tạo thành từ hàng triệu máy tính với các
địa chỉ IP khác nhau mà quyền kiểm soát đã được thiết lập
trước đó (botnet). Máy được khai thác có thể bao gồm máy
tính và các tài nguyên nối mạng khác như thiết bị IoT. Chúng
cộng hưởng lại sẽ tạo ra các “đợt sóng thần” traffic. Một cuộc
tấn công DDoS có thể hiểu giống như một vụ tắc đường bất
ngờ làm tắc nghẽn đường cao tốc, ngăn không cho giao thông
thông thường đến đích. Do được phân tán thành nhiều điểm
truy cập có dải IP khác nhau, DDoS mạnh hơn DoS rất nhiều
và thường rất khó để nhận biết hoặc ngăn chặn các cuộc tấn
công DDoS.
Các kiểu tấn công DDoS khác nhau nhắm vào các thành
phần khác nhau của kết nối mạng. Dựa trên mục tiêu và hành
vi, có thể phân loại các cuộc tấn công DDoS thành ba loại là
tấn công lưu lượng/ phân mảnh, tấn công băng thông/ khối
lượng và tấn công tầng ứng dụng.

II. NỘI DUNG
A. Thuật Toán Học Máy
Bốn thuật toán để thực hiện phát hiện hành vi tấn công từ
chối dịch vụ trong bài báo này đề cập đến KNN, Decision
Tree, Random Forest và SVM. Đây đều là các thuật toán học
máy cổ điển thường được sử dụng phổ biến.
KNN.
Thuật toán K hàng xóm gần nhất (KNN) là một trong
những thuật toán học có giám sát đơn giản nhất (mà hiệu quả
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trong một vài trường hợp) trong học máy. Khi huấn luyện,
thuật toán này không học một điều gì từ dữ liệu huấn luyện,
mọi tính toán được thực hiện khi nó cần dự đoán kết quả của
dữ liệu mới. Với KNN, trong bài toán phân loại, nhãn của một
điểm dữ liệu mới được suy ra trực tiếp từ K điểm dữ liệu gần
nhất trong tập huấn luyện bằng cách sử dụng các thước đo
khoảng cách như khoảng cách Euclidean, khoảng cách
Manhattan và khoảng cách Minkowski.

Bước 1. Chọn các mẫu ngẫu nhiên từ tập dữ liệu đã cho.
Bước 2. Thiết lập cây quyết định cho từng mẫu và nhận
kết quả dự đoán từ mỗi quyết định cây.
Bước 3. Bỏ phiếu cho mỗi kết quả dự đoán.
Bước 4. Chọn kết quả được dự đoán nhiều nhất là dự đoán
cuối cùng.
Ngoài ra, Random Forest có những đặc điểm chú ý sau:
- Tập hợp các cây không liên quan đến nhau thực hiện
chung một tác vụ sẽ tốt hơn so với việc từng cây tính một.
- Giả sử các cây độc lập với nhau về tỷ lệ lỗi, hoặc ít có
sự tương quan với nhau nhằm đảm bảo tính độc lập.
- Việc chọn đặc trưng phải đủ tốt để cây phân loại tốt hơn
so với việc chọn ngẫu nhiên.
- Khả năng dự đoán và lỗi của từng cây có ít sự tương
quan với nhau.
SVM.
Máy vector hỗ trợ (SVM) là một thuật toán học máy có
giám sát được sử dụng rất phổ biến ngày nay trong các bài
toán phân lớp (Classification) hay hồi qui (Regression).

Hình. 1. Công thức tính khoảng cách trong KNN

SVM được đề xuất bởi Vladimir N. Vapnik và các đồng
nghiệp của ông vào năm 1963 tại Nga và sau đó trở nên phổ
biến trong những năm 90 nhờ ứng dụng giải quyết các bài
toán phi tuyến tính (Nonlinear).

Các bước thực hiện:
Bước 1.

Tính toán khoảng cách

Bước 2.

Tìm các láng giềng gần nhất

Bước 3.

Dự đoán nhãn.

Decision Tree.
Decision Tree - Cây Quyết định là một thuật toán học có
giám sát và phi tham số được sử dụng để phân loại và hồi quy.
Các phương pháp tạo ra một mô hình cây có độ chính xác
cao, ổn định và dễ theo dõi, loại bỏ các thuộc tính không cần
thiết. Mỗi nút trong tương đương với một biến, mỗi cung đi
tới một nút con tương ứng với giá trị có thể của biến đó. Các
lá tương ứng với giá trị đích được dự đoán cho các biến.
Học cây quyết định cũng là một phương pháp rất thông
dụng trong khai phá dữ liệu. Trong đó cây quyết định mô tả
cấu trúc cây mà ở đó các lá đại diện cho các lớp và các nhánh
cây biểu diễn sự kết hợp của các đặc trưng dẫn dắt tới việc
phân lớp. Một cây quyết định có thể được học bằng cách chia
tập nguồn thành các tập con dựa trên giá trị các thuộc tính
kiểm tra. Quá trình này được lặp lại trên từng tập con
thu được. Quá trình đệ quy sẽ kết thúc khi không thể chia tiếp
được nữa hoặc khi từng phần tử của tập con đã được gán
nhãn. Cây quyết định được mô tả bằng cách tính toán xác suất
có điều kiện. Cây quyết định có thể được mô tả như là sự kết
hợp của các kỹ thuật toán học và tính toán nhằm hỗ trợ việc
mô tả, phân loại và tổng quát hóa một tập dữ liệu cho trước.

Hình. 2. Mô hình lựa chọn siêu phẳng trong SVM

Ý tưởng của SVM là tìm một siêu phẳng (Hyper Lane) để
phân tách các điểm dữ liệu. Siêu phẳng này sẽ chia không
gian thành các miền khác nhau và mỗi miền sẽ chứa một loại
dữ liệu.
Siêu phẳng tối ưu mà chúng ta cần chọn là siêu phẳng
phân tách có lề lớn nhất. Lý thuyết học máy đã chỉ ra rằng
một siêu phẳng như vậy sẽ cực tiểu hóa giới hạn lỗi mắc phải.
B. Xử Lý Dữ Liệu và Tham Số Thực Hiện
Tập dữ liệu.

Random forest.
Random Forest xây dựng nhiều cây quyết định bằng thuật
toán Decision Tree, tuy nhiên mỗi cây quyết định sẽ khác
nhau (có yếu tố ngẫu nhiên). Sau đó kết quả dự đoán được
tổng hợp từ các cây quyết định. Random forest là thuật toán
họ có giám sát, có thể giải quyết cả bài toán hồi quy và phân
lớp. Random Forest hoạt động theo 4 bước:

Tập dữ liệu mới đã được thu thập chứa bốn loại tấn công
DDoS như sau: (HTTP Flood, SIDDOS, UDP Flood) và
không có bản ghi thừa hoặc trùng lặp. Bảng 1 liệt kê số lượng
bản ghi của các kiểu tấn công này. Bảng 2 cho thấy các đặc
trưng đã xử lý của tập dữ liệu.
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BẢNG I.

SỐ LƯỢNG BẢN GHI CỦA TẬP DỮ LIỆU THEO CÁC KIỂU
TẤN CÔNG

Kiểu tấn công

Số lượng bản ghi

SIDDOS

6550

UDP Flood

201344

HTTP Flood

4110

BẢNG II.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ĐẶC TRƯNG ĐÃ XỬ LÝ CỦA TẬP DỮ LIỆU

Mô tả
SRC ADD
DES ADD
PKT ID
FROM NODE
TO NODE
PKT TYPE
PKT SIZE
FLAGS
FID
SEQ NUMBER
NUMBER OF PKT
NUMBER OF BYTE
NODE NAME FROM
NODE NAME TO
PKT IN
PKTOUT
PKTR
PKT DELAY NODE
PKTRATE
BYTE RATE
PKT AVG SIZE
UTILIZATION
PKT DELAY
PKT SEND TIME
PKT RESEVED TIME
FIRST PKT SENT
LAST PKT RESEVED

Loại
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị tượng trưng
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị tượng trưng
Đơn vị tượng trưng
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục
Đơn vị liên tục

Hình. 3. Quy trình xây dựng tập dữ liệu mới

Xử lý dữ liệu
Với bộ dataset nêu trên, tiến hành xử lý dữ liệu trước khi
đưa vào thực nghiệm. Các thông tin đầu vào đều phải xử lý
với chi phí như nhau. Do đó, làm sạch dữ liệu luôn là bước
đầu tiên trong việc thiết kế mô hình học máy. Tiến hành loại
bỏ các đặc trưng dưới dạng tượng trưng (Symbolic) như
PKT_TYPE, FLAGS,
NODE_NAME_FROM ,
NODE_NAME_TO, PKT_CLASS và đặc trưng không quan
trọng như SRC_ADD, DES_ADD.
Do tập dữ liệu có số lượng bản ghi thuộc hành vi bình
thường tương đối cao, để cân đối cho mô hình học máy, lấy
10000 bản ghi cho 2 nhãn Normal và UDP Flood. Bộ dữ liệu
đầu vào được chia thành tập huấn luyện và kiểm thử theo tỷ
lệ 7:3.
Lựa chọn siêu tham số
Điều chỉnh siêu tham số (Hyperparameter Tuning) là một
bước quan trọng trong kỹ thuật học máy. Siêu tham số là
những tham số do người dùng xác định trước nhưng lại có thể
điều khiển quá trình huấn luyện của mô hình và đóng vai trò
quan trọng trong việc quyết định hiệu suất của mô hình. Quá
trình điều chỉnh các tham số như vậy thường được thực hiện
bằng các duyệt qua một lưới các tham số đã định trước. Lưới
tham số này có thể là các giá trị xác định, hoặc cũng có thể là
ngẫu nhiên tuân theo một phân phối hoặc điều kiện xác định.
Trong bài báo này, sử dụng lưới tham số có giá trị xác định
như trong bảng sau:

Hệ thống thu thập dữ liệu được đề xuất thực hiện theo các
bước như sau:

BẢNG III.

- Thu thập và kiểm tra: tất cả lưu lượng mạng từ NIDS
được thu thập và kiểm tra.

Thuật
toán
KNN
DT

- Định dạng dữ liệu tiền xử lý: loại bỏ các bản ghi thừa và
trùng lặp.
- Trích xuất đặc trưng: trích xuất các tham số đặc trưng từ
lưu lượng mạng đã thu thập và gán từng đặc trưng cho mỗi
cột dữ liệu; chúng sẽ được sử dụng như một vectơ trong tập
dữ liệu mới.
- Các phép đo thống kê: trong bước này, các đặc trưng
được tính toán bổ sung bằng cách sử dụng các phương trình
thống kê.

RF
SVM
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LƯỚI SIÊU THAM SỐ

Tên tham số

Giá trị

Số hàng xóm
Hàm đánh giá

[10, 100, 1000]
Gini impurity hoặc
Information gain
(Entropy)

Số cây

[10, 100, 1000]
[-1, 1, 3]
[-1, 1, 3]

𝐶
𝛾

Hình 4. Lựa chọn siêu tham số

Chỉ số đánh giá kết quả
Các chỉ số dùng để đánh giá kết quả gồm:
- Accuracy (độ chính xác): Là tỷ lệ số điểm được dự đoán
đúng và tổng số điểm trong tập dữ liệu kiểm thử.

Hình 5. Đường cong ROC của 4 thuật toán

- Precision (độ chính xác) hay Positive predictive value
(PPV): Là tỉ lệ số điểm là hành vi tấn công mà mô hình dự
đoán đúng trên tổng số điểm mô hình dự đoán là hành vi tấn
công. Chỉ số Precision càng cao, tức là số điểm mô hình dự
đoán là hành vi tấn công đều là hành vi tấn công càng nhiều.
Precision = 1, tức là tất cả số điểm mô hình dự doán là hành
vi tấn công đều đúng, hay không có điểm nào có nhãn là hành
vi bình thường mà mô hình dự đoán nhầm là hành vi tấn công.

Bên cạnh đó, kết quả thực nghiệm còn được đánh giá dựa
vào đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic),
đây là một biểu đồ đồ họa minh họa hiệu suất của hệ thống
phân loại nhị phân. Mỗi điểm trên đường cong ROC là tọa độ
tương ứng với tần suất dương tính thật (độ nhạy) trên trục
tung và tần suất dương tính giả (1-độ đặc hiệu) trên trục
hoành. Đường biểu diễn càng lệch về phía bên trên và bên trái
thì sự phân biệt giữa 2 trạng thái càng rõ. Đường cong ROC
khi chạy 4 thuật toán được ghi lại ở hình 5. Giá trị AUC (Area
under the ROC Curve) của các thuật toán cây quyết định,
Random Forest, KNN, SVM lần lượt là 0.9093, 0.9508,
0.9475, 0.9489, đây đều là giá trị trong ngưỡng xuất sắc, trong
đó thuật toán cây quyết định cho kết quả thấp nhất và thuật
toán Random Forest cho dự đoán quả tốt nhất.

- Recall: Là tỉ lệ số điểm là hành vi tấn công mô hình dự
đoán đúng trên tổng số điểm thật sự là là hành vi tấn công
(hay tổng số điểm được gán nhãn là là hành vi tấn công ban
đầu). Recall càng cao, tức là số điểm là hành vi tấn công bị
bỏ sót càng ít. Recall = 1, tức là tất cả số điểm có nhãn là hành
vi tấn công đều được mô hình nhận ra. Recall còn có tên gọi
khác là True Possitive rate (TPR), Sensitivity (độ nhạy), hit
rate (tỉ lệ trúng đích).

KẾT LUẬN
Dựa trên bộ dữ liệu được thu thập mới chứa bốn loại tấn
công DDoS như sau: (HTTP Flood, SIDDOS, UDP Flood) và
không có bản ghi thừa hoặc trùng lặp, tác giả đã tiến hành
thực nghiệm với 4 thuật toán học máy đối với việc phát hiện
tấn công từ chối dịch vụ DDoS. Kết quả là cả 4 thuật toán đều
cho khả năng phát hiện tấn công DDoS với độ chính xác cao,
tốc độ nhanh và hiệu quả. Thời gian tới, tác giả xây dựng ứng
dụng dựa trên thuật toán học máy đã được đánh giá để guair
quyết việc phát hiện tấn công DDoS với thời gian thực từ
đường truyền mạng.

- F1-score: Là trung bình điều hòa - “harmonic mean”
giữa Precision và Recall khi hai đại lượng này khác không.
Được tính bằng công thức:
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

F1 = 2 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 .
- False positive rate là (FPR) còn được gọi là False Alarm
Rate là tỷ lệ phát hiện nhầm, một hành vi là bình thường
nhưng mô hình coi nó là hành vi tấn công.
C. Kết Quả và Thảo Luận
Kết quả chạy 4 thuật toán đã được đề cập trình bầy trong
bảng sau:
BẢNG IV.

Thuật
toán
KNN
DT
RF
SVM

LỜI CẢM ƠN
Trong bài báo này, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến quỹ
VINIF (Vingroup Inovation Foundation) đã đồng hành và cấp
học bổng cho tác giả thực hiện nghiên cứu trong thời gian học
Thạc sỹ tại đại học công nghệ, đại học Quốc gia Hà Nội.

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC KHI CHẠY 4 THUẬT TOÁN

Accuracy

Precision

Recall

F1-score

0.9475
0.9093
0.9508
0.9489

0.9541
0.9093
0.9440
0.9543

0.9495
0.9093
0.9412
0.9497

0.9494
0.9093
0.9411
0.9496
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Abstract— Bài báo cáo này tôi trình bày một thử nghiệm học
chuyển giao cho bài toán phân lớp ảnh y khoa là ảnh siêu âm vú.
Kết quả thử nghiệm cho thấy, với học chuyển giao từ ResNet50
cho kết quả tốt nhất đạt được là 88%, đồng thời ở mô hình
chuyển giao này, hàm tối ưu RMSprop là phù hợp nhất với bài
toán.

B. Học chuyển giao (transfer learning)
Sự phụ thuộc vào dữ liệu là một trong những vấn đề
nghiêm trọng nhất trong học sâu. Học sâu phụ thuộc rất nhiều
vào dữ liệu huấn luyện khổng lồ so với các phương pháp học
máy truyền thống, vì nó cần một lượng lớn dữ liệu để hiểu
được các mẫu dữ liệu tiềm ẩn. Dữ liệu đào tạo không đủ là
một vấn đề không thể tránh khỏi trong một số lĩnh vực ứng
dụng đặc biệt. Việc thu thập dữ liệu phức tạp và tốn kém khiến
việc xây dựng một bộ dữ liệu chất lượng và quy mô lớn là vô
cùng khó khăn.

Keywords—học chuyển giao, VGG16, ResNet50

I. DẪN NHẬP
Ung thư vú là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất
gây ra tử vong cho phụ nữ trên toàn thế giới. Phát hiện sớm
giúp giảm số lượng những trường hợp tử vong sớm.

Học chuyển giao là một kỹ thuật học máy, theo đó một mô
hình được đào tạo và phát triển cho một nhiệm vụ và sau đó
được sử dụng lại cho nhiệm vụ liên quan thứ hai, theo đó
những gì đã học được trong một cài đặt này được khai thác để
cải thiện hiệu quả trong cài đặt khác[6]. Quá trình Transfer
learning sẽ tận dụng lại các đặc trưng được học từ pre-trained
model.

Đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện phân loại hình ảnh
y khoa trong đó có hình ảnh siêu âm vú. Chính vì vậy, tôi chọn
nghiên cứu và phân lớp cho tập dữ liệu siêu âm vú “Breast
ultrasound images dataset - 2019” [1].
II. HỌC CHUYỂN GIAO

Kiến trúc mô hình sử dụng transfer learning bao gồm 2
phần:

A. Học sâu và mạng neuron tích chập
Học sâu gần đây đã nhận được sự quan tâm ngày càng
nhiều từ các nhà nghiên cứu và đã được ứng dụng thành công
cho nhiều ứng dụng trong thực thế. Các thuật toán học sâu cố
gắng “học” các đặc trưng trừu tượng mức cao từ bộ dữ liệu
học lớn, điều đó giúp học sâu vượt trội so học máy truyền
thống. Học sâu tự động trích xuất các đặc trưng dữ liệu bằng
các thuật toán học không giám sát hoặc bán giám sát, và trích
chọn đặc trưng phân cấp. Ngược lại, các phương pháp học
máy truyền thống cần xác định các đặc trưng theo cách thủ
công, điều này làm tăng gánh nặng cho nhà phát triển một cách
nghiêm trọng. Có thể nói, học sâu là một thuật toán học biểu
diễn dựa trên tập dữ liệu quy mô lớn trong học máy.

• Một mạng “Based network- BN” (Hình 2) có tác dụng
trích lọc đặc trưng (feature- extraction), based network
này được trích xuất từ một phần của pre-trained model
sau khi loại bỏ các top fully connected layers.
• Các lớp Fully Connected Layers (FC) (Hình 2) giúp
giảm chiều dữ liệu và tính toán phân phối xác suất ở
output. Bản chất của FC chính là một mạng perceptron
đa lớp - một kiến trúc nguyên thủy nhất của thuật toán
neural network. Tùy vào các bài toán cụ thể sẽ điều
chỉnh số lượng các units ở output.
Quá trình khởi tạo mô hình ta sẽ tận dụng các trọng số
(weights) của BN. Dữ liệu ảnh sau khi đi qua BN sẽ tạo ra
những đặc trưng tốt, những đặc trưng này chính là đầu vào cho
mạng Multi-layer Perceptron - MLP để dự báo cho bài toán
yêu cầu.

Hình 1. Ví dụ một mạng neuron tích chập trong bài toán phân lớp ảnh

Đối với bài toán phân lớp ảnh, thông tin ta cần xử lý là rời
rạc thì mô hình mạng nơ ron tích chập (Convolutional Neural
Network - CNN) là một trong những giải pháp phân loại tối
ưu. Một số cấu trúc CNN cho kết quả phân loại ảnh tốt được
sử dụng nhiều như: LeNet[2], AlexNet[3], GoogLeNet[4],
VGGNet, ResNet[5].

Hình 2. Học chuyển giao với fine tuning
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Có 2 phương pháp tranfer learning: Fine tuning và Feature
extractor. Bài báo cáo này tôi trình bày kỹ thuật fine-tune được
sử dụng trong nghiên cứu.

hơn. Trong cuộc thi thử thách phân lớp ảnh ImageNet năm
2014, VGG16 đạt độ chính xác 92.7% top-5 test.

Fine tuning: Ở phương pháp này ta chỉ giữ lại phần BN
trong CNN và bỏ đi FC. Sau đó thêm các FC layer mới của
mình vào output của BN.
Ở phương pháp này, quá trình huấn luyện chia làm 2 giai
đoạn:
Hinh 4. Mô hình VGG16(2014)

a) Giai đoạn 1: Vì các fully connected layer ta mới
thêm vào có các hệ số được khởi tạo ngẫu nhiên tuy nhiên các
layer trong BN của pre-trained model đã được huấn luyện nên
ta sẽ không huấn luyện lại (bằng cách đóng băng/freeze) trên
các layer trong BN. Sau khoảng 20-30 epoch thì các hệ số ở
các layer mới đã được học từ dữ liệu thì chuyển sang giai
đoạn 2.
b) Giai đoạn 2: Ta sẽ unfreeze một số hoặc tất cả các
layer trên BNN của pre-trained model và train trên các layer
của BN của pre-trained model và các layer mới.

Ở phương pháp này ta chỉ giữ lại phần BN trong CNN và
bỏ đi FC. Sau đó thêm các FC layer mới của mình vào output
của BN
Thiết kế mô hình 1 VGG16 bỏ đi FC. Sau đó thêm
các FC layer mới của mình vào output của BN (Hình 4) để
phân loại các hình ảnh siêu âm vú với các hệ số được khởi tạo
ngẫu nhiên (Hình 5).

III. ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN PHÂN LỚP ẢNH SIÊU
ÂM VÚ
A. Dữ liệu
Trong nghiên cứu này, tôi sử dụng bộ dữ liệu BUIS
Dataset[1]. Tập dữ liệu này được thu thập từ các hình ảnh siêu
âm vú ở nhóm phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 75, trên tổng số
600 bệnh nhân nữ. Số lượng mẫu gồm 780 hình ảnh với kích
thước hình ảnh đa dạng, trung bình khoảng 500 x 500 pixel,
các ảnh có định dạng PNG. Các ảnh này được gán một trong
3 nhãn/lớp: normal (133 ảnh), benign (473) và malignant
(210).

Hình 5. Quá trình học chuyển giao từ VGG16

2) Mô hình 2
Mô hình 2 này sử dụng giải pháp học chuyển giao với kỹ
thuật fine-tune, pre-trained model là ResNet50.
ResNet [5] là kiến trúc được sử dụng phổ biến nhất ở thời
điểm hiện tại. ResNet cũng là kiến trúc sớm nhất áp dụng
batch normailization[8]. Mặc dù là mạng rất sâu khi có số
lượng layer lên tới 512 nhưng nhờ áp dụng những kỹ thuật đặc
biệt như các kết nối tắt, khối tích chập và khối xác định nên
kích thước của ResNet50 chỉ khoảng 26 triệu tham số. Kiến
trúc với ít tham số nhưng hiệu quả của ResNet đã mạng lại
chiến thắng trong cuộc thi ImageNet măm 2015 (Hình 6).

Hình 3. Các mẫu dữ liệu của BUIS Dataset

B. Phương pháp
Như đã trình bày ở trên, ở các bài toán tôi thử nghiệm này
- bài toán phân lớp ảnh siêu âm vú với dataset hiện gồm có
không nhiều ảnh (785 ảnh), nên tôi chọn giải pháp học chuyển
giao với kỹ thuật fine-tune. Hơn nữa để có khảo sát tổng quan,
pre-trained model tôi sử dụng là VGG16 (Mô hình 1) và
ResNet50 (Mô hình 2) để so sánh hiệu quả. Tôi cũng thử
nghiệm một số hàm tối ưu khác nhau để đánh giá/tìm ra hàm
phù hợp cho bài toán này.

Hình 6. Mô hình ResNet50(2016)

1) Mô hình 1
Như trình bày ở trên, mô hình này sử dụng giải pháp học
chuyển giao với kỹ thuật fine-tune, pre-trained model trong
mô hình 1 là VGG16.

Thiết kế mô hình 2 ResNet50 bỏ đi FC. Sau đó thêm các
FC layer mới của mình vào output của BN ResNet50 (Hình 6)
với các hệ số được khởi tạo ngẫu nhiên (Hình 7). Các FC layer
mới gồm 2 layer Dense và một layer Dropout 0.5.

Mạng VGG16 là mạng convolutional neural network được
đề xuất bởi K. Simonyan and A. Zisserman, University of
Oxford vào năm 2014[7].
Mô hình VGG16 bao gồm 16 layer như trên Hình 4,
VGG16 sử dụng các kernel kích thước nhỏ 3x3 nhằm giảm số
lượng tham số cho mô hình và mang lại hiệu quả tính toán
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Kết quả accuracy và loss của quá trình training cho 2 mô
hình được thể hiện dưới Hình 8 và Hình 9.

▪ Benign
▪ Malignant
▪ Normal

BN
(Base Network)

Input
224x224x3

Hình 7. Quá trình học chuyển giao từ ResNet50
Hình 9. Loss training của transfer VGG16 và transfer ResNet50

IV. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

V. KẾT LUẬN
Baì báo trình bày kết quả nghiên cứu và thử nghiệm của
tôi về thử nghiệm học chuyển giao trong bài toán phân lớp ảnh
siêu âm vú. Trong bài báo này tôi chọn phương pháp học
chuyển giao Fine tuning và thử nghiệm trên hai mô hình mạng
chuyển giao VGG16 và ResNet50. Kết quả thử nghiệm cho
thấy quá kết quả đạt được tốt nhất là 88%. Kết quả chưa được
tốt có thể dữ liệu training còn ít dẫn đến overfitting. Do vậy
tôi sẽ tập trung nghiên cứu để cải tiến thêm trong thời gian tới.

A. Chuẩn bị dữ liệu
Với kích thước trung bình khoảng 500 x 500, để phù hợp
với input của mô hình VGG16 ở bước đọc dữ liệu ảnh tôi thực
hiện resize ảnh về 224 x 224 và được chuyển đổi thành định
dạng RGB 24-bit. Tập dữ liệu được chia ngẫu nhiên thành 3
tập: tập train là 70%, tập validation 15% và tập test là 15%
(TABLE I).
BẢNG I. SỐ LƯỢNG ẢNH TRONG TẬP TRAIN, TẬP VALIDATION
VÀ TẬP TEST

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nhãn
Benign
Malignant
Normal
Total

Train
306
147
93
546

Validation
66
32
20
117

Test
66
32
20
117

[1] A.-D. Walid, M. Gomaa, H. Khaled, and F. Aly, “Dataset of Breast
Ultrasound Images,” Data Br., vol. https://do, 2019.
[2] Y. Bengio, Y. LeCun, C. Nohl, and C. Burges, “LeRec: a NN/HMM
hybrid for on-line handwriting recognition,” Neural Comput., vol. 7, no.
6, pp. 1289–1303, 1995, doi: 10.1162/neco.1995.7.6.1289.

B. Kết quả thử nghiệm

[3] T. F. Gonzalez, “ImageNet Classification with Deep Convolutional
Neural Networks,” Handb. Approx. Algorithms Metaheuristics, pp. 1–
1432, 2007, doi: 10.1201/9781420010749.

BẢNG II. BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA VỚI MÔ HÌNH
Hàm Optimize
Adam
AdaGrad
AdaDelta
RMSprop
SGD
AdaMax
Nadam

Mô hình 1
Test Loss
Test Acc
0.65
0.78
0.68
0.819
0.72
0.828
0.5
0.79
0.75
0.826
1.2
0.83
0.57
0.85

Mô hình 2
Test Loss
Test Acc
0.51
0.83
0.51
0.81
0.49
0.82
0.65
0.88
0.64
0.82
0.63
0.83
1.3
0.85

[4] C. Szegedy et al., “Going deeper with convolutions,” Proceedings of the
IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition,
vol.
07-12-June.
pp.
1–9,
2015.
doi:
10.1109/CVPR.2015.7298594.
[5] V. Sangeetha and K. J. R. Prasad, “Deep Residual Learning for Image
Recognitio

TABLE II cho thấy, đối với mô hình 1 thì hàm optimize=
“Nadam” cung cấp độ chính xác nhất còn với mô hình 2 thì

n,” Indian J. Chem. - Sect. B Org. Med. Chem., vol. 45, no. 8, pp. 1951–
1954, 2006, doi: 10.1002/chin.200650130.
[6] Y. Gao and K. M. Mosalam, “Deep Transfer Learning for Image-Based
Structural Damage Recognition,” Comput. Civ. Infrastruct. Eng., vol.
33, no. 9, pp. 748–768, 2018, doi: 10.1111/mice.12363.
[7] K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for
large-scale image recognition,” 3rd Int. Conf. Learn. Represent. ICLR
2015 - Conf. Track Proc., pp. 1–14, 2015.

Hình 8. Loss training của transfer VGG16 và transfer ResNet50

[8] S. Joseph and S. Ioffe, “Batch Normalization: Accelerating Deep
Network Training by Reducing Internal Covariate Shift,” in Journalism
Practice, 2016, vol. 10, no. 6, pp. 730–743. doi: 10.1080/17
512786.2015.1058180.

optimize= “ RMSprop” cung cấp độ chính xác tốt nhất trên tập
dữ liệu thử nghiệm.
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Hiện nay, hiệu suất sử dụng năng lượng đang trở thành mối
quan tâm lớn đối với mạng viễn thông do yêu cầu tốc độ
dữ liệu lớn, giá năng lượng tăng. Nhiều công trình nghiên
cứu về hiệu suất sử dụng năng lượng được thực hiện trên các
tiêu chuẩn mạng di động hợp tác thế hệ thứ ba (the third
generation partnership project’s - 3GPP), dự án phát triển dài
hạn (Long Term Evolution Advanced - LTE-A) và tiêu chuẩn
IEEE 802.16 đã tập trung vào các kỹ thuật chuyển tiếp giữa
trạm cơ sở và các trạm di động nhằm giảm công suất tiêu thụ
và tiết kiệm chi phí cho nhà mạng khi triển khai trạm gốc mới.
Với người dùng, hiệu suất sử dụng năng lượng là sự quan tâm
tới thời lượng pin, công suất bức xạ của thiết bị cầm tay ở
khoảng cách gần khi sử dụng. Hệ thống MIMO khi hoạt động
ở dải tần mili-mét, do tần số rất cao sẽ gây ra những vấn đề
về sự phức tạp phần cứng và công suất tiêu thụ lớn. Do đó
nghiên cứu về vấn đề hiệu suất sử dụng năng lượng của hệ
thống mmWave MIMO có vai trò rất quan trọng bên cạnh các
yêu cầu về tăng tốc độ dữ liệu.

Abstract—Bài báo này chúng tôi đánh giá hiệu suất sử dụng
năng lượng của hệ thống MIMO hoạt động ở tần số cao dưới
ảnh hưởng của phần cứng không hoàn hảo tại phía thu. Sử dụng
mô hình hệ thống mmWave MIMO đơn người dùng với kiến
trúc định hướng búp sóng lai tương tự/số, mô hình tạp âm lượng
tử và tạp âm pha, chúng tôi xây dựng biểu thức xác định hiệu
suất sử dụng năng lượng của hệ thống. Cuối cùng, thực hiện mô
phỏng hiệu suất sử dụng năng lượng với sự thay đổi của SNR,
công suát tín hiệu phát. Kết quả mô phỏng cho thấy ảnh hưởng
của phần cứng không hoàn hảo lên hiệu năng hệ thống.
Keywords— mmWave MIMO, tạp âm pha, tạp âm lượng tử,
ADC độ phân giải thấp.

I. GIỚI THIỆU
Sử dụng các mảng ăng-ten lớn tại phía phát/thu và băng
thông lớn là chìa khóa để đạt được tốc độ truyền dẫn lớn hơn
trong các hệ thống vô tuyến [1]. Dải sóng mili-mét ứng với dải
tần số cao 30-300 GHz cho phép tăng dung lượng, tốc độ
truyền dẫn đang được sử dụng trong các hệ thống truyền dẫn
đường trục điểm-điểm, Wigig, WifiHD, vệ tinh... Hệ thống
thông tin MIMO hoạt động ở dải sóng mili-mét đang là xu
hướng được nghiên cứu rộng rãi để ứng dụng vào hệ thống vô
tuyến thế hệ thứ 5 (5G). So với hệ thống thông tin MIMO hoạt
động ở dải tần số thấp, việc thực hiện tiền mã hóa số yêu cầu
mỗi ăng-ten cần có một chuỗi cao tần (RF). Khi hoạt động ở
dải tần số cao, số lượng ăng-ten tại phía phát/thu tăng dẫn tới
số nhánh cao tần tăng dẫn đến làm tăng công suất tiêu thụ của
hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống mmWave MIMO
thường sử dụng phương pháp định hướng búp sóng lai tương
tự/số (HB) [2] và/hoặc các bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC)
và bộ chuyển đối số-tương tự (DAC) có độ phân giải thấp [3].

Các công trình nghiên cứu trước đây thường tập trung giải
quyết các bài toán liên quan đến vấn đề thiết kế các ma trận
tiền tiền mã hóa/kết hợp nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng phổ,
hiệu suất sử dụng năng lượng với các mô hình công suất tiêu
thụ khác nhau; bài toán ước lượng kênh với các ràng buộc
khác nhau [3] [4]. Trong bài báo này chúng tôi xem xét một
hệ thống HP mmWave MIMO sử dụng các bộ dịch pha. Giả
thiết thông tin trạng thái kênh là hoàn hảo ở phía phát và thu.
Đóng góp chính của bài báo này là đề xuất một phương pháp
mới để phân tích hiệu suất sử dụng năng lượng của hệ thống
trên bằng cách sử dụng một mô hình công suất tiêu thụ được
sửa đổi từ mô hình được đề xuất trong các bài báo [5], [4].
Trong đó có xét đến kiến trúc thực hiện tiền mã hóa trong miền
tương tự từ các RF thực tế [6]. Kết quả phân tích xây dựng
được biểu thức thể hiện sự phụ thuộc của hiệu suất năng lượng
vào một số tham số của hệ thống như: số ăng-ten phát, số ăngten thu, số luồng dữ liệu đầu vào.

Bên cạnh đó, khi hoạt động ở dải tần số cao hệ thống
mmWave MIMO sẽ dễ bị ảnh hưởng của các giới hạn phần
cứng làm suy giảm hiệu năng hệ thống. Ảnh hưởng của phần
cứng không hoàn hảo có thể được giảm thiểu nhờ các biện
pháp như bù méo, bù công suất... Tuy nhiên, những ảnh hưởng
của phần cứng không hoàn hảo lên hệ thống không thể được
loại bỏ một cách hoàn toàn [4]. Các yếu tố phần cứng không
hoàn hảo đó là hiệu ứng tạp âm pha gây ra do sự không hoàn
hảo của các bộ tạo dao động nội tại phía phát và phía thu; méo
do sự phi tuyến của các bộ khuếch đại công suất (PA) khi hoạt
động gần vùng bão hòa [5]; mất cân bằng I/Q gây ra xuyên
nhiễu tín hiệu mong muốn [6]; ảnh hưởng của bộ dịch pha
không hoàn hảo [7]. Ngoài ra, vấn đề suy hao công suất do
thực hiện tiền mã hóa tương tự cũng cần được quan tâm [8],
tạp âm lượng tử do sử dụng các bộ ADC/DAC có độ phân giải
thấp, gây ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu thu, gây suy giảm
hiệu suất hệ thống.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Phần 2 là
mô hình hệ thống. Phần 3 trình bày hiệu năng hệ thống thông
qua tính toán hiệu suất năng lượng. Phần 4 trình bày kết quả
mô phỏng và cuối cùng là kết luận của bài báo.
Ký hiệu: a là đại lượng vô hướng; a là đại lượng véc-tơ;
A là ma trận; [A]i;j là phần tử (i; j), AH ma trận chuyển
vị liên hợp phức (Hermitian), ||A||F là Frobenius, |A| là định
thức của ma trận A.
II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG
A. Mô hình tín hiệu
Xét hệ thống đơn người dùng (Single User - SU) mmWave
MIMO sử dụng kiến trúc định hướng búp sóng lai ở cả phía
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phát và phía thu được minh họa như Hình 1 trong đó véc-tơ
tín hiệu phát được thực hiện tiền mã hóa trong miền số và miền
tương tự trước khi được đưa đến ăng-ten phát. Tại phía phát
(Tx) gồm N t ăng-ten phát và M t nhánh cao tần (RF). Tại phía

R eA = (eAe AH )

=  A A diag ( (y A y AH ) )

(

=  A A diag R y A

thu (Rx) gồm N r ăng-ten thu và M r nhánh cao tần. Hệ thống
thực hiện phát/thu N s luồng dữ liệu. Số luồng dữ liệu thỏa
mãn điều kiện

( Ns

)

Giả sử các bộ ADC trên các nhánh RF thu sử dụng số bit
lượng tử như nhau và dùng chung bộ tạo dao động nhằm giảm
công suất tiêu thụ, chi phí máy thu. Khi đó,

Ns  min Nt , Nr  [1]. Số nhánh RF thỏa

mãn điều kiện

()

NRF Nt ) [2].

Nr ,RF  Nr ,RF

FA = 1 − A I Nr ,RF = A I Nr ,RF 

A =

 3
2

với

2−2bA , z r = e jr 1TNr ,RF và Zr = e jr I Mr . Do

đó, công thức (2) có thể được viết lại như sau:
H
H
y = A WBB
Zr WRF
HFRFFBBs
H
H
H
+ A WBB
Zr WRF
n + WBB
eA .

()

Fig. 1. Mô hình hệ thống

Giả sử phần cứng tại phía thu không hoàn hảo, khi đó tín
hiệu thu chịu ảnh hưởng của tạp âm pha và tạp âm lượng tử
tại các nhánh RF phía thu. Trong đó tạp âm pha được mô hình
hóa theo Winner process và tạp âm lượng tử được mô hình
hóa theo AQNM. Tín hiệu thu trước khối ADC trên các nhánh
RF phía thu được xác định theo công thức:

B. Mô hình kênh
Trong bài báo này, để tập trung đánh giá ảnh hưởng của
phần cứng không hoàn hảo, chúng tôi giả thiết ma trận kênh
N N
là hoàn hảo. Bài toán kết hợp khảo sát ảnh hưởng
H
của phần cứng và thông tin trạng thái kênh không hoàn hảo sẽ
được mở rộng nghiên cứu trong các nghiên cứu sau. Mô hình
kênh được miêu tả với L scatterers. Gọi t ,  [0, 2 ] và

H
H
y A = Z r WRF
HFRFFBBs + Z r WRF
n.

r ,  [0, 2 ] lần lượt là góc đi (AoD) và góc đến (AoA)

r

()

t

tương ứng với đường truyền thứ

(0N ,  n I N ) là véc-tơ tạp âm

Trong đó n[k ] ~
AWGN;
với

Zr = diag ( z r ) 

z r = e


jr ,1

,e

jr ,2

, ,e

r

r

M r M r

jt ,M r

là ma trận tạp âm pha

 là véc-tơ tạp âm pha trên


L

H

các nhánh RF.

A

H
= W F y A + WBB
eA

= W F Z r W HFRFFBBs
H
BB A

H
RF

trong đó FBB 
ma trận tiền mã

FRF 

, WBB 

)a rH (

t,

r,

()

)

Giả thiết, các mảng ăng-ten phát/thu tuyến tính (Uniform
Linear Array - ULA) sử dụng N phần tử, véc-tơ mảng ăngten quay được xác định theo công thức sau:

()

H
H
H
+ WBB
FA Z r WRF
n + WBB
eA .
M t  Ns

at (

Trong đó:  l là suy hao đường truyền giữa máy phát và
máy thu;  là độ lợi kênh phức của đường thứ truyền , có
phân bố Rayleigh.

(y A )

H
BB A

, L . Gọi

1

Mô hình tín hiệu thu tại đầu ra khối kết hợp trong miền số
được xác định theo công thức:
H
y = WBB

= 1,

, với

a t (t , ) là véc-tơ mảng ăng-ten quay tại phía phát và a r (r , )
là véc-tơ mảng ăng-ten quay tại phía thu với đường truyền thứ
. Khi đó, ma trận kênh truyền H được xác định như sau.

2

a

1, e

j2

,e

j4

,

,e

j2

N 1

T

()

M r  Ns

lần lượt là các
hóa/kết hợp trong miền số,
N t M t
, WRF  Nr M r lần lượt là các ma trận tiền

Trong đó: góc không gian chuẩn hóa
trên góc vật lý (góc tới hoặc góc phát)

mã hóa/kết hợp trong miền tương tự;

(.) là hàm lượng tử
M r 1
hóa, FA = diag(1 −  A,1 ,...,1 −  A, M r ) và e A 
là

=

véc-tơ tạp âm lượng tử cộng tính với phân bố xác suất
(0, R eA ) . Ma trận hiệp phương sai của e A được tính

d





được tính dựa

 −  
và
,
 2 2 

 

.sin  với d là khoảng cách ăng-ten, λ là bước sóng.
III. HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

theo công thức:

Hiệu suất năng lượng là vấn đề quan trọng khi thiết kế hệ
thống mmWave MIMO. Các ăng-ten mảng lớn được thực hiện
để bù đắp cho sự suy hao đường truyền mmWave và cho phép
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đạt hiệu suất phổ cao hơn. Tuy nhiên một số thành phần phần
cứng như DAC, ADC, PA trở nên không hiệu quả khi hoạt
động ở dải tần số cao, băng thông lớn, làm tăng chi phí do
công suất tiêu thụ lớn và suy hao của các thành phần trên
nhánh RF. Do đó khi thiết kế hệ thống không chỉ cần quan
tâm đến nâng cao hiệu suất sử dụng phổ mà còn cần quan tâm
đến hiệu suất sử dụng năng lượng. Hiệu suất năng lượng của
hệ thống được định nghĩa bằng tỷ số hiệu suất phổ trên công
suất tiêu thụ của hệ thống. Ký hiệu EE (Energy Efficiency)
là hiệu suất sử dụng năng lượng, ta có:

PCP

()

N 1

PBB

PRF

()

kết hợp băng gốc.
Giả thiết các thành phần trên một nhánh RF gồm: 02 bộ
lọc thông thấp (LP), 02 bộ trộn (M) và 01 bộ ghép lai. Công
suất tiêu thụ của một nhánh RF là:

P
phương sai R ss = ss  = t I N với Pt là công suất
Ns s
phát. Khi đó, hiệu suất sử dụng phổ R [bit/s/Hz] được tính
H

PRF

theo công thức:
R n 1R d

log 2 det I N s

Pt
H
H
{WBB
Z rH WRF
HFRF FBB
Ns
H
H
BB RF

2PLP

2PM

PH

()

với PLP là công suất tiêu thụ của bộ lọc thông thấp,

()

PM là công suất tiêu thụ của bộ trộn, PH là công suất tiêu
thụ của bộ hybrid.

trong đó R d là công suất tín hiệu thu mong muốn, được
tính theo công thức:

( A )2

M r 2.PADC

PPA là công suất tiêu thụ của bộ khuếch đại, PADC là công suất
tiêu thụ của bộ chuyển đổi tươn tự-số, PPS là công suất tiêu
thụ của một phase-shifter, PBB là công suất tiêu thụ của khối

Véc-tơ tín hiệu phát s  s được giả thiết có phân bố
Gauss, độc lập với nhau có kỳ vọng bằng 0 và ma trận hiệp

Rd

N r PPA

N r M r PPS

A. Tốc độ dữ liệu đường xuống

R

PLO

Trong đó: PLO là công suất tiêu thụ của bộ tạo dao động,

R
Psum

EE

Mỗi nhánh RF được nối với 01 ăng-ten thông qua 01 bộ
khuếch đại công suất (PA) và nối với luồng dữ liệu đầu vào
thông qua một cặp bộ chuyển đổi số-tương tự (DAC), giả thiết
rằng các nhánh RF dùng chung 01 bộ tạo dao động (LO). Công
suất tiêu thụ của máy thu là

Công suất cần thiết để các bộ PA bù cho phần suy hao do
phần thực hiện tiền mã hóa trong miền tương tự được xác
định theo công thức

()

Ploss

LD Nr .LPS LC M r

()

H

F F H WBB Z r WBB }.
Trong đó: LD , LPS , LC lần lượt là suy hao công suất cố định
của bộ chia, bộ dịch pha và bộ kết hợp tương ứng.

R n là công suất tạp âm sau khi thực hiện kết hợp băng
gốc tại phía thu, được tính theo công thức
Rn

(

A

)2

2
n

H
H
{WBB
Z rH WRF
WRF Z r WBB }

H
WBB
R eA WBB

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
Chúng tôi thực hiện mô phỏng Monte-Carlo trên phần
mềm Matlab để đánh giá ảnh hưởng của phần cứng không
hoàn hảo tại phía thu lên hiệu năng hệ thống. Kịch bản mô
phỏng được xây dựng như sau: mô phỏng hệ thống 64 x 32
mmWave MIMO đơn người dùng thực hiện thu phát số luồng
dữ liệu N s = 2 . Với giả thiết thông tin trạng thái kênh hoàn
hảo tại phía phát và thu, độ lợi kênh được giả thiết có phân bố
ngẫu nhiên Rayleigh, số vòng lặp tạo kênh là 1000. Các ma
trận tiền mã hóa số, tương tự được thực hiện theo phương pháp
OMP. Tần số sóng mang sử dụng là 28 GHz. Phía phát và phía
thu đều sử dụng mảng ăng-ten dạng ULA với khoảng cách

()

B. Công suất tiêu thụ
Mô hình công suất tiêu thụ thực tế của các hệ
thống mmWave MIMO bao gồm: công suất bức xạ, công suất
tiêu thụ của mạch điện tử và công suất suy hao do phần tiền
mã hóa trong miền tương tự.

Psum

PR

PCP

Ploss

()


; các góc AoD, AoA có phân bố
2
đều trong khoảng từ [0, 2 ] ; số đường L = 3 , các nhánh
giữa các ăng-ten là d =

Trong đó: PR là công suất bức xạ tại đầu ra ăng-ten phát,
được xác định theo công thức:

PR

Px

RF phía thu dùng chung một bộ tạo dao động nội LO. Các bộ
ADC trên các nhánh RF sử dụng số bít lượng tử như nhau.

()

Hình 2 minh họa hiệu suất sử dụng phổ với sự thay đổi
của SNR trong các trường hợp: phần cứng hoàn hảo, hệ thống
có ảnh hưởng của tạp âm lượng tử và trường hợp hệ thống
chịu ảnh hưởng của tạp âm pha. Kết quả mô phỏng cho thấy,
hiệu suất phổ trong trường hợp phần cứng không hoàn hảo có
sự suy giảm đáng kể trong vùng SNR lớn. Khi tăng SNR, hiệu

với  là hiệu suất bộ khuếch đại công suất, Px là công suất tín
hiệu phát

Px =

 FRF FBBs 2 
2
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suất phổ được cải thiện nhưng sự chênh lệch càng lớn, đặc
biệt là với trường hợp hệ thống chịu ảnh hưởng của tạp âm
pha. Điều này có thể được giải thích rằng: tạp âm lượng tử có
tính chất cộng tính, trong khi đó tạp âm pha là nhiễu nhân với
tín hiệu thu.

KẾT LUẬN
Trong bài báo này chúng tôi đã phân tích, đánh giá ảnh
hưởng của phần cứng không hoàn hảo tại phía thu lên hiệu
suất sử dụng năng lượng của hệ thống MIMO hoạt động ở tần
số cao. Trong đó, mô hình công suất tiêu thụ được tổng quát
thành một hàm số dựa trên các tham số đó là số luồng, số
nhánh RF, số ăng-ten phát/thu. Từ kết quả mô phỏng cho thấy
khi tăng SNR, công suất tín hiệu phát thì hiệu suất phổ, hiệu
suất năng lượng đều được cải thiện. Tuy nhiên, sự chênh lệch
giữa trường hợp phần cứng hoàn hảo và không hoàn hảo cũng
tang lên. Do đó, khi thiết kế hệ thống cần quan tâm tới các
tham số này một cách hợp lý. Hướng nghiên cứu tiếp theo đó
là đánh giá ảnh hưởng của các thành phần phần cứng phía
phát hoặc kết hợp ảnh hưởng thông tin trạng thái kênh lên
hiệu năng hệ thống.
TÀI LI ỆU THAM KHẢO
[1]

[2]
Fig. 2. Tốc độ dữ liệu đạt được thay đổi theo SNR

Hình 3 minh họa hiệu suất sử dụng phổ của hệ thống với
công suất tín hiệu phát thay đổi trong khoảng 20-40 dBm
trong trường hợp phần cứng hoàn hảo và không hoàn hảo. Kết
quả mô phỏng cho thấy khi công suất tín hiệu phát tăng dần
thì hiệu suất sử dụng năng lượng được cải thiện và có xu
hướng tiến đến bão hòa. Đồng thời, khi tăng công suất tín
hiệu phát thì sự chênh lệch giữa trường hợp phần cứng hoàn
hảo và không hoàn hảo cũng tăng lên. Do đó, hệ thống cần
lựa chọn công suất phát phù hợp để hạn chế ảnh hưởng của
phần cứng không hoàn hảo lên hiệu năng hệ thống.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Fig. 3. Hiệu suất năng lượng thay đổi theo công suất tín hiệu phát
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khai thác đồ thị con phổ biến và sử dụng giải pháp máy học để
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đồng thời gợi mở một hướng nghiên cứu mới cho bài toán phân
loại văn bản tiếng Việt.

thị, văn bản được biểu diễn thành đồ thị vô hướng đơn giản
và sử dụng thuật toán khai thác đồ thị con phổ biến bằng
thuật toán gSpan để xác định đặc trưng cho từng chủ đề. Sau
bước này là công việc vec tơ hóa đồ thị văn bản. Bước cuối
cùng thực hiện là huấn luyện phân loại bằng SVM.
A. Tiền xử lý văn bản
Việc đầu tiên hệ thống thực hiện là tách các từ trong văn
bản. Phương pháp tách từ sử dụng bộ thư viện tách từ
"JVnTextPro: A Java-based Vietnamese Text Processing
Tool" được phát triển bởi nhóm tác giả Cam-Tu Nguyen,
Xuan-Hieu Phan and Thu-Trang Nguyen, tại địa chỉ:
http://jvntextpro.sourceforge.net/. Đây là bộ thư viện mã
nguồn mở trong java. Bước tiếp theo hệ thống sẽ tính tần
suất xuất hiện của các từ trong tập văn bản. Để giảm kích
thước của đồ thị và thời gian tính toán đồ thị con phổ biến,
chỉ những từ có tần suất xuất hiện cao được giữ lại. Những
từ có tần suất xuất hiện ít sẽ được loại bỏ. Phương pháp
thống kê tần suất xuất hiện và tính trọng số của từ được
chúng tôi sử dụng là phương pháp TF - IDF. Sau bước này
sẽ thu được bộ từ khóa dùng để xây dựng đồ thị văn bản.

Từ khóa: Phân loại văn bản, phân lớp văn bản, đồ thị con
phổ biến

I. GIỚI THIỆU
Phân loại văn bản là quá trình gán văn bản vào một hoặc
nhiều chủ đề đã xác định trước. Phân loại văn bản tự động là
một lĩnh vực nghiên cứu được quan tâm trong nhiều năm
qua được ứng dụng rộng rãi. Hiện nay có rất nhiều phương
pháp giải quyết như Naïve Bayes, cây quyết định, k-láng
giềng gần nhất (k-NN), mạng nơron, máy vectơ hỗ trợ
(SVM) đã áp dụng trong thực tế. Các phương pháp này đều
sử dụng mô hình không gian vectơ khi biểu diễn văn bản.

B. Mô hình hóa văn bản thành đồ thị
Ưu điểm chính của mô hình biểu diễn văn bản bằng đồ
thị là mô hình này có thể lưu giữ các mối quan hệ của các từ
trong văn bản ban đầu. Có nhiều phương pháp xây dựng đồ
thị từ văn bản như: đồ thị hình sao, đồ thị tần số vô hướng,
đồ thị đơn giản, .... Nhìn chung các kiểu biểu diễn văn bản
bằng đồ thị đều sử dụng sự liền kề của các từ trong văn bản.

Mô hình không gian vectơ là phương pháp biểu diễn văn
bản phổ biến. Trong đó, mỗi từ trong văn bản có thể trở
thành đặc trưng (hay chiều của vectơ biểu diễn văn bản).
Mặc dù mô hình này cho kết quả phân loại tốt, nhưng nó
cũng tồn tại nhiều hạn chế. Mô hình không gian vectơ
truyền thống chỉ tập trung vào tần suất xuất hiện của từ và
không nắm bắt được các mối quan hệ của từ trong văn bản.

Nghiên cứu này sử dụng mô hình đồ thị vô hướng để
biểu diễn văn bản. Trong phương pháp biểu diễn văn bản
bằng đồ thị này đỉnh của đồ thị biểu diễn các “từ” trong văn
bản, các đỉnh được gán nhãn duy nhất là tên của “từ”. Sau
bước tiền xử lý văn bản, nếu từ a đứng ngay trước từ b thì sẽ
tồn tại cạnh nối từ đỉnh a đến đỉnh b

Trong những năm gần đây mô hình biểu diễn văn bản
bằng đồ thị phát triển mạnh và áp dụng trong phân loại văn
bản. Mô hình đồ thị có khả năng hạn chế nhược điểm của
biểu diễn vectơ truyền thống khi lưu lại được mối quan hệ
giữa các từ trong văn bản.

Ví dụ ta có văn bản: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết“

Hiện nay, mô hình đồ thị không ngừng phát triển và
được ứng dụng rộng rãi vào các bài toán liên quan đến xử lý
văn bản. Khi ứng dụng vào từng loại bài toán khác nhau, các
thành phần thích hợp nhất trong văn bản trở thành đỉnh của
đồ thị và mối quan hệ hiệu quả nhất giữa các đỉnh được
chọn để xây dựng cạnh của đồ thị. Đỉnh của đồ thị có thể
biểu diễn câu, từ, hay câu kết hợp từ. Cạnh có thể dùng để
thể hiện những mối quan hệ khác nhau giữa các đỉnh như:
trật tự xuất hiện, tần số đồng hiện, vị trí xuất hiện.

Sau khi thực hiện tách từ, loại bỏ các hư từ và các từ có
trọng số thấp, xây dựng đồ thị văn bản như hình 2.1

Mục đích của nghiên cứu này là trình bày một phương
pháp mới trong việc phân loại văn bản dựa trên biểu diễn đồ
thị và kỹ thuật khai thác đồ thị con phổ biến. Bên cạnh đó,
áp dụng thử nghiệm mô hình biểu diễn văn bản bằng đồ thị
kết hợp kỹ thật khai thác đồ thị con phổ biến vào bài toán
phân loại văn bản tiếng Việt .
II. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
Quy trình phân loại văn bản được xây dựng trải qua các
bước như sau: Đầu tiên thực hiện việc tách từ và tính TF –
IDF. Sau bước này việc mô hình hóa văn bản thành đồ thị sẽ
được thực hiện: nhằm tận dụng các ưu điểm của mô hình đồ

Hình 2.1 Đồ thị văn bản chủ đề Chính trị - xã hội
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C. Mô hình phân loại văn bản dựa trên kỹ thuật khai thác đồ
thị con phổ biến
Ý tưởng chính của phương pháp phân loại văn bản dựa
trên kỹ thuật khai thác đồ thị con phổ biến được mô tả trong
hình 2.2 dưới đây:

Hình 2.3 Cấu trúc các vec tơ đặc trưng của đồ thị
Ví dụ về vec tơ hóa đồ thị:

Hình 2.2 Huấn luyện phân loại văn bản dựa trên kỹ thuật
khai thác đồ thị con phổ biến

Tập đồ thị con phổ biến S = {S1, S2, ... , Sn}

A

Trong pha huấn luyện phân loại (Training):
B

- Đầu vào là dữ liệu dạng văn bản, trong pha huấn luyện
trải qua các bước:
+ Bước 1: Tập văn bản đưa qua bộ tách từ "JVnTextPro:
A Java-based Vietnamese Text Processing Tool" được phát
triển bởi nhóm tác giả Cam-Tu Nguyen, Xuan-Hieu Phan
and
Thu-Trang Nguyen,
tại
địa
chỉ:
http://jvntextpro.sourceforge.net/

C

D

S1

A

B

S2

A

C

S3

E

F

S4

B

D

D

E

Sau bước tách từ, thu được tập dữ liệu là bộ từ khóa cho
mỗi văn bản của từng chủ đề. Tiếp theo tính tần suất xuất
hiện và trọng số của từ trong văn bản. Sử dụng phương pháp
thống kê tần suất xuất hiện và tính trọng số của từ theo
phương pháp TF-IDF. Sau bước này các từ không vượt
ngưỡng bị loại bỏ. Cuối cùng thu được tập dữ liệu là bô từ
khóa đặc trưng cho từng văn bản thuộc các chủ đề phân loại.

Đồ thị văn bản G1
Vec tơ đồ thị văn bản G1 thu được
[1:1 2:1 3:0 4:1 ... n:?]

...
Sn

E

...
...

...

Hình 2.4 Vec tơ hóa đồ thị
+ Bước 5: "Huấn luyện phân loại SVM": Sau khi có
được các vec tơ đặc trưng của các văn bản trong từng chủ
đề, tiến hành huấn luyện để phân loại sử dụng các bộ phân
loại như: SVM, Naive Bayes, mạng nơron, cây quyết định...
Trong nghiên cứ này sử dụng SVM, bộ phân loại rất phổ
biến hiện nay.

+ Bước 2 : Mô hình hóa văn bản thành đồ thị. Trong
thực tế có nhiều phương pháp để biểu biễn văn bản bằng đồ
thị như đồ thị khái niệm, đồ thị hình sao, đồ thị tần số xuất
hiện vô hướng, đồ thị có hướng... Trong nghiên cứu này sử
dụng đồ thị vô hướng đơn giản, mỗi văn bản là một đồ thị.
Đỉnh biểu diễn “từ” trong văn bản. Các đỉnh được gán nhãn
duy nhất là tên của “từ” trong văn bản. Sau bước tiền xử lý
văn bản, nếu từ a đứng ngay trước từ b thì sẽ tồn tại cạnh
nối từ đỉnh a đến đỉnh b. Sau bước "Mô hình hóa văn bản
thành đồ thị" chúng ta thu được tập cơ sở dữ liệu đồ thị, với
các đỉnh và cạnh đã được gán nhãn, cùng với loại của văn
bản (đã biết trước đồ thị thuộc loại nào).

Các vec tơ đặc trưng đầu vào sau khi qua bộ huấn luyện
SVM sẽ cho ra các mô hình huấn luyện, sử dụng cho việc
phân loại văn bản sau này.
Trong pha kiểm tra phân loại (Testing):
Qúa trình phân loại văn bản được mô tả trong hình 2.5

+ Bước 3: Module "Khai thác đồ thị con phổ biến": thực
hiện thuật toán gSpan để tìm tất cả các đồ thị con phổ biến
của tập đồ thị đã được mô hình hóa với một độ hỗ trợ
minsup. Ta được tập đồ thị con phổ biến S = {S1, S2, ..., Sn}
cho tất cả các chủ đề.
+ Bước 4: Lần lượt vec tơ hóa các đồ thị của từng chủ
đề G = {G1, G2, ...,Gn}. Tập đồ thị của từng chủ đề được
chiếu lên không gian đặc trưng của tập đồ thị con phổ biến S
để nhận được các vec tơ đặc trưng tương ứng. Biểu diễn
dưới dạng vec tơ đặc trưng của các đồ thị Gi = {x1, x2, ...,
xm} được mô tả ở hình 2.3. Trong đó, xj chính là tần suất (số
lần xuất hiện) của đồ thị con phổ biến Sj trong đồ thị Gi. Nếu
vec tơ biểu diễn dưới dạng nhị phân thì xj = {0, 1}, trong đó,
xj = 0 nếu Sj không xuất hiện trong Gi và xj =1 nếu tồn tại Sj
trong Gi. Có thể thấy, nếu biểu diễn dưới dạng vec tơ nhị
phân thì sẽ tiết kiệm được thời gian tính toán. Số chiều vec
tơ Gi chính bằng số lực lượng của tập đồ thị con phổ biến S.

Hình 2.5 Phân loại văn bản dựa trên kỹ thuật khai thác đồ
thị con phổ biến
- Dữ liệu đầu vào là một hoặc tập các văn bản bất kỳ
chưa được phân loại. Quá trình kiểm tra phân loại văn bản
trải qua các bước như sau:
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+ Bước 1: Thực hiện tách từ bằng thư viện Jvntextpro.

B. Thực nghiệm mức độ chính xác của phân lớp

+ Bước 2: Sau bước tách từ là mô hình hóa văn bản
thành đồ thị, trích chọn đặc trưng các đồ thị đã được mô
hình hóa bằng cách chiếu lên không gian đặc trưng S (như
pha huấn luyện) nhận được các vec tơ đặc trưng tương ứng.

Để đánh giá kết quả phân loại, chúng tôi sử dụng các chỉ
số độ phủ (recall), độ chính xác (precision) và chỉ số cân
bằng giữa 2 độ đo trên - F1 (F-measure) [11]. Để tính các
chỉ số độ phủ, độ chính xác, độ đo F1, Một số tên gọi được
đặt như sau:

+ Bước 3: Khi có được tập vec tơ đăc trưng chúng ta
đưa qua bộ phân loại SVM đã được huấn luyện để phân loại
văn bản.

TPi : Số lượng các mẫu thuộc lớp ci được phân loại chính
xác vào lớp ci

III. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

FPi: Số lượng các mẫu không thuộc lớp ci bị phân loại nhầm
vào lớp ci

A. Thực nghiệm giảm số lượng đồ thị con phổ biến thông
qua TF – IDF

TNi: Số lượng các mẫu không thuộc lớp ci được phân loại
(chính xác)

Thông qua việc xác định trọng số từ TF-IDF cho từng
văn bản trong mỗi chủ đề tập dữ liệu huấn luyện giúp có thể
loại bỏ đi một số lượng lớn các từ dư thừa không đại diện
cho văn bản trước khi chuyển đổi thành đồ thị, mỗi chủ đề
sẽ được xác định một ngưỡng (threshold) TF-IDF nhất định
khác nhau nhằm để loại bỏ bớt các từ dư thừa nhưng cũng
không làm mất đi các từ, cụm từ đặc trưng quan trọng – làm
đại diện cho chủ đề đó. Ngoài ra ngưỡng TF-IDF xác định
cho từng chủ đề cũng phụ thuộc rất nhiều vào số lượng văn
bản huấn luyện và độ lớn của từng văn bản ở mỗi chủ đề.

FNi: Số lượng các mẫu thuộc lớp ci bị phân loại nhầm (vào
các lớp khác ci)
Khi đó công thức tính độ phủ, độ chính xác và độ đo F1 là:
Độ phủ (recall):

Độ chính xác (precision):

Phương pháp xác định ngưỡng TF-IDF được áp dụng lấy
trung bình cộng trọng số TF-IDF của tất cả các từ trong văn
bản đó để làm ngưỡng chung cho một văn bản.
Độ đo F1 (F-measure):

Ví dụ: ta có văn bản d={t1, t2, t3,…, tn} ta sẽ xác định
ngưỡng threshold cho văn bản này bằng cách:

Để đánh giá mức độ chính xác của mô hình được huấn
luyện chúng tôi tiến hành chạy thực nghiệm trên tập dữ liệu
như sau:

Thực nghiệm cho thấy thì việc xác định ngưỡng TF-IDF
để loại bỏ các từ không quan trọng trong văn bản huấn luyện
làm giảm thiểu kích thước của đồ thị đi rất nhiều cũng như
số lượng tập đồ thị phổ biến (frequent graph) được rút trích.
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm với số lượng tập văn bản
đầu vào khác nhau (tăng dần về số lượng) lần lượt ở các
ngưỡng minSup 20, 30 như bảng 3.1 dưới đây:

Dữ liệu đầu vào của quá trình huấn luyện được cho trong
bảng 3.2
Bảng 3.2: Dữ liệu đầu vào của quá trình huấn luyện phân
loại (300 văn bản)
Số lượng văn
bản đầu vào
được chọn lọc

Số đồ thị con phổ
biến (FreqGraph)
minSup=30%

Chính trị - xã
hội

300

75

Tên

Bảng 3.1: So sánh số lượng đồ thị con phổ biến

chủ đề
Số lượng đồ thị phổ biến (FreqGraph)
Số
Chủ đề

văn
bản

minSup = 20%
Không

Có

tf-idf

tf-idf

minSup = 30%
%

Không

Có

tf-idf

tf-idf

Sức khỏe

300

77

%

Thể thao

300

68

Kinh doanh

300

62

Chính
trị - xã
hội

300

402

94

23.38

294

75

25.51

500

613

140

22.84

476

96

20.17

Sức
khỏe

300

354

97

27.40

281

77

27.40

500

567

113

19.93

432

102

23.61

Thể
thao

300

456

85

18.64

378

68

17.99

500

546

122

22.34

436

98

22.48

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện. Ttiến hành thu
thập một số lượng lớn bài báo thuộc bốn chủ đề trên từ các
nguồn
tin
tức
điện
tử
http://vnexpress.net/,
http://dantri.com.vn/, http://tuoitre.vn/, quá trình kiểm
nghiệm được tiến hành như sau: lần lượt một số lượng nhất
định các văn bản của mỗi chủ đề: Lấy 200 văn bản cho mỗi
chủ đề sẽ được đưa vào để thử nghiệm phân loại – sau đó
tiến hành tính toán các độ đo. Kết quả thực nghiệm được
trình bày trong bảng 3.3 dưới đây:

300

430

76

17.67

362

62

17.12

Bảng 3.3: Kết quả phân loại dữ liệu huấn luyện 300 văn bản

500

542

120

22.14

420

86

20.47

Kinh
doanh

Tên chủ đề
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Độ chính
xác

Độ phủ
(Recall)

Độ đo F1

(Precision)

(F-measure)

Sức khỏe

0.908

0.84

0.873

Thể thao

0.849

0.9

0.874

Kinh doanh

0.864

0.86

0.862

Trung bình

0.874

0.873

0.873

Chính trị xã hội

0.818

0.855

0.836

Sức khỏe

0.878

0.825

0.851

Thể thao

0.866

0.87

0.868

Kinh doanh

0.832

0.84

0.836

Trung bình

0.849

0.848

0.848

Tỷ lệ (%) độ chính xác của phân loại được thể hiện trong
hình 3.2 dưới đây:

Tỷ lệ (%) độ chính xác của phân loại được thể hiện trong
hình 3.1 dưới đây:

Hình 3.2: Kết quả phân loại dữ liệu huấn luyện 500 văn bản
Sau khi tiến hành phân loại lại khi tăng bộ dữ liệu huấn
luyện đầu vào. Chúng tôi nhận thấy rằng khi dữ liệu huấn
luyện đầu vào càng tăng thì độ chính xác của phân loại càng
tăng. Điều này càng khẳng định tính đúng đắn của qúa trình
học có giám sát.

Hình 3.1: Kết quả phân loại dữ liệu huấn luyện 300 văn bản
Để đánh giá mức độ chính xác hơn nữa mô hình phân
loại văn bản. Trong bước thực nghiệm tiếp theo tiến hành
tăng dữ liệu đầu vào của quá trình huấn luyện lên trong mỗi
chủ đề. Với mỗi chủ đề tăng số lượng văn bản huấn luyện
lên thành 500 văn bản cho mỗi chủ đề.

Chúng tôi cài đặt thuật toán cây quyết định để so sánh
với mô hình biểu diễn văn bản bằng đồ thị của chúng tôi.
Hình 3.3 là đồ thị so sánh kết quả phân lớp theo từng mô
hình trên các chủ đề. Mô hình biểu diễn văn bản bằng đồ thị
sử dụng kỹ thuật khai thác đồ thị con phổ biến cho kết quả
phân loại tốt hơn.

Dữ liệu đầu vào của quá trình huấn luyện được cho trong
bảng 3.4
Bảng 3.4: Dữ liệu đầu vào của quá trình huấn luyện phân
loại (500 văn bản)
Số lượng văn
bản đầu vào
được chọn lọc

Số đồ thị con phổ biến
(FreqGraph)
minSup=30%

500

96

Sức khỏe

500

102

Thể thao

500

98

Kinh doanh

500

86

Tên chủ đề
Chính trị xã hội

Hình 3.3: Kết quả phân loại (%) theo từng chủ đề

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện tiến hành lấy 200
văn bản cho mỗi chủ đề đã có ở trên sẽ được đưa vào để thử
nghiệm phân loại – sau đó tiến hành kiểm tra số lượng bài
báo được phân loại chính xác vào chủ đề đó làm kết quả so
sánh và đưa ra kết quả như trong bảng 3.5

IV KẾT LUẬN
Bài báo nghiên cứu cách biểu diễn văn bản thành đồ thị,
kỹ thuật khai thác đồ thị con phổ biến. Chúng tôi đã tiến
hành xây dựng chương trình phân loại văn bản tiếng Việt
dựa trên mô hình biểu diễn văn bản bằng đồ thị và kỹ thuật
khai thác đồ thị con phổ biến. Mô hình đồ thị cho phép lưu
trữ các thông tin cấu trúc quan trọng của văn bản như vị trí,
sự đồng hiện hay thứ tự của từ. Những công việc đó là: tách
từ tiếng Việt, xác định trọng số từ TF-IDF, mô hình hóa văn
bản thành đồ thị, cài đặt thuật toán gSpan để khai phá các đồ
thị con phổ biến, tiến hành xây dựng các vec tơ đặc trưng
cho các đồ thị và cài đặt bộ phân loại các vec tơ đặc trưng
dựa trên thuật toán SVM. Đóng góp của chúng tôi là đưa ra

Bảng 3.5: Kết quả phân loại dữ liệu huấn luyện 500 văn bản
Tên chủ đề

Độ chính
xác
(Precision)

Độ phủ
(Recall)

(F-measure)

Chính trị xã hội

0.873

0.89

0.881

Độ đo F1
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phương pháp xác định ngưỡng TF-IDF được áp dụng lấy
trung bình cộng trọng số TF-IDF của tất cả các từ trong văn
bản đó để làm ngưỡng chung cho một văn bản từ đó làm
giảm thiểu kích thước của đồ thị đi rất nhiều cũng như số
lượng tập đồ thị phổ biến (frequent graph) được rút trích.
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Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình phân loại này đạt
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thác đồ thị con phổ biến cho kết quả phân loại tốt hơn mô
hình truyền thống. Để đánh giá chính xác hơn nữa, dự kiến
sẽ thu thập và xây dựng bộ dữ liệu thử nghiệm lớn. Đồng
thời, sẽ thử nghiệm áp dụng các loại mô hình đồ thị khác
nhau vào bài toán phân loại để xác định loại mô hình phù
hợp nhất.

[8] Yan, X., & Han, J. (2002). “gspan: Graph-based substructure pattern
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HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Trong thời gian tới, dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu,
phát triển thêm để hoàn thiện nhiều chức năng hơn như:
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categorization methods.” In Proceedings of the 22nd annual international
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các mô hình máy học thông dụng để điểm danh sinh viên với
dữ liệu đầu vào là ảnh chụp từ Camera [1]. Một công trình
khác cũng sử dụng đặc trưng Haar-Like để nhận dạng mặt
người là từ tác giả Châu Ngân Khánh và các cộng sự [2], ở
công trình này, tác giả sử dụng giải thuật Haar-Like kết hợp
với đặc trưng SIFT để nhận dạng mặt người.Tại đây, nhóm tác
giả đã thử nghiệm trên nhiều tập dữ liệu kiểm chuẩn AT&T,
Face94, Face95, Face96, kết quả mang lại rất khả quan với độ
chính xác đạt được bởi các thuật thuật toán KNN, KNN đảo
ngược và NBNN lần lượt là 94.35%, 86.05% và 98.83%.
Nhóm tác giả Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư
và Đỗ Thanh Nghị [3] đã đề xuất hệ thống điểm danh bằng
mặt người với đặc trưng GIST và máy học véctơ hỗ trợ. Kết
quả thực nghiệm của nghiên cứu này cũng mang lại những kết
quả khả quan. Cụ thể như sau: kết quả thực nghiệm trên tập
dữ liệu gồm 6722 ảnh của 132 đối tượng là những sinh viên
khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông, trường Đại học Cần
Thơ sử dụng phương pháp SVM kết hợp GIST đạt 99.29% và
phương pháp NBNN kết hợp SIFT đạt 98.88%.

Tóm tắt — Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên
cứu về vấn đề nhận dạng gương mặt qua camera an ninh. Đồng
thời, tìm hiểu các cách thức nhằm phát hiện gương mặt dựa trên
Ultra-light và dự báo gương mặt thông qua mô hình FaceNet sử
dụng ngôn ngữ lập trình Python. Cuối cùng, chúng tôi xây dựng
ứng dụng nhằm điểm danh sinh viên tự động dựa trên camera
an ninh.
Từ khóa — phát hiện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt, hệ
thống điểm danh, FaceNet, CNN

I. GIỚI THIỆU
Nhận dạng khuôn mặt là bài toán phổ biến hiện nay vì nó
có thể được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng, đặc biệt là các
ứng dụng chấm công nhân viên. Do đó, chúng tôi quyết định
áp dụng bài toán nhận dạng khuôn mặt vào việc điểm danh
sinh viên. Theo cách truyền thống, khi muốn điểm danh sinh
viên, giáo viên thường điểm danh bằng cách gọi tên sinh viên
trong danh sách. Phương pháp điểm danh này làm mất rất
nhiều thời gian của giáo viên và sinh viên. Hiện nay, một số
giáo viên có thể sử dụng thêm phương pháp điểm danh qua
các nền tảng hỗ trợ quản lý học tập. Cụ thể, sinh viên phải
đăng nhập tài khoản của mình và tham gia điểm danh khi giáo
viên yêu cầu. Phương pháp này nhanh hơn rất nhiều so với
điểm danh đọc tên truyền thống, nhưng cũng có những bất cập
dẫn đến việc sinh viên không điểm danh được, chẳng hạn như
sinh viên không có các thiết bị thông minh để truy cập vào hệ
thống, đường truyền mạng bất ổn định hay máy chủ Web bị
quá tải dẫn đến không đăng nhập vào hệ thống được. Bên cạnh
đó, sinh viên vẫn có thể điểm danh hộ hoặc vẫn điểm danh
được dù không có mặt tại lớp. Trong những năm gần đây, nhờ
sự phát triển cao của công nghệ nhận dạng sinh trắc học, trong
đó bao gồm công nghệ nhận diện khuôn mặt, chúng ta có thể
hoàn toàn thay thế phương pháp điểm danh truyền thống bằng
phương pháp điểm danh tự động và thông minh sử dụng công
nghệ nhận diện khuôn mặt từ ảnh hoặc camera. Rõ ràng, điểm
danh bằng cách nhận diện khuôn mặt bắt buộc người muốn
điểm danh phải xuất hiện trong khung hình chụp hoặc trong
khung hình camera và đương nhiên không ai có thể điểm danh
hộ được. Ứng dụng điểm danh này sẽ tự động nhận diện và
định danh sinh viên, lưu vào danh sách điểm danh cho nên
giáo viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Một hệ thống nhận diện mặt người thông thường bao
gồm bốn bước xử lý sau:
1.

Phát hiện khuôn mặt (Face Detection).

2.

Phân đoạn khuôn mặt (Face Alignment hay
Segmentation).

3.

Trích chọn đặc trưng (Feature Extraction).

4.

Nhận diện (Recognition) hay Phân lớp khuôn mặt
(Face Classification).

Trong những năm gần đây, nhờ sự phát triển mạnh mẽ về
học sâu mà đặc biệt là sự phát triển của những mạng nơ-ron
tích chập thì các hệ thống nhân diện đã được chú trọng và cải
tiến đáng kể hơn bao giờ hết. Đối với bài toán nhận diện khuôn
mặt thì các thuật toán như Faster RCNN [5], YOLO [6] và
SSD [7] giúp tăng tốc độ của các mô hình phát hiện khuôn mặt
dựa trên mạng nhân chập sâu lên mức có thể đáp ứng trong
thời gian thực. Tuy nhiên, mô hình được xây dựng sử dụng
SSD có tốc độ phát hiện nhanh hơn cũng như độ chính xác cao
hơn nên chúng tôi sử dụng phương pháp này cho bước phát
hiện khuôn mặt.
Đối với bước rút trích đặc trưng và nhận diện hay phân lớp
khuôn mặt, mô hình Facenet cung cấp một ưu điểm nổi trội từ
việc phát triển kiến trúc mạng Siamese kết hợp với việc sử
dụng một hàm mất mát linh hoạt để huấn luyện trên bộ dữ liệu
ảnh lớn. Trong bài báo khoa học “FaceNet: A Unified
Embedding for Face Recognition and Clustering”, nhóm tác
giả Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko và James Philbin đã
đề xuất một mô hình nhận diện gương mặt với độ chính xác

Trong nghiên cứu này chúng tôi sẽ xây dựng một ứng dụng
điểm danh sinh viên tự động thông qua nhận dạng khuôn mặt
xuất hiện trong khung hình của camera an ninh. Việc điểm
danh bằng nhận diện khuôn mặt với các phương pháp máy học
đã được công bố ở một số công trình. Nhóm các tác giả
Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Thị Tuyết Lan, Trần Bảo Toàn đã
đề xuất phương pháp sử dụng đặc trưng Haar-Like kết hợp với
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cao: 99.63% trên tập dữ liệu “Labeled Faces in the Wild”
(LFW), 95.12% trên tập dữ liệu “Youtube Face DB” [4].
FaceNet là một thuật toán học sâu được dùng để trích xuất các
điểm đặc trưng của gương mặt người có trong ảnh. Mô hình
được công bố vào năm 2015 bởi các nhà nghiên cứu trong
Google. FaceNet hoạt động bằng cách lấy hình ảnh từ gương
mặt người làm dữ liệu đầu vào và sẽ trả ra một véc-tơ đầu ra
có 128 chiều, đại diện cho những nét đặc trưng có trên gương
mặt. Do đó quá trình suy diễn và dự báo nhanh hơn và đồng
thời độ chính xác vẫn được đảm bảo. Chính vì độ chính xác
cực kì ấn tượng của mô hình FaceNet nên nhóm chúng tôi
quyết định áp dụng mô hình này vào việc nhận diện sinh viên
dựa trên gương mặt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nghiên cứu
và áp dụng các thư viện phân đoạn hoặc canh chỉnh gương mặt
trong ảnh trước khi dự báo nhằm gia tăng độ chính xác và khả
năng áp dụng thực tế của đề tài.

Hình 2: Mô hình nhận diện vật thể trong một bước
Việc gộp hai quy trình xác định và nhận diện vật thể vào
trong cùng một bước giúp giảm thiểu thời gian xử lý cho mô
hình. So sánh với mô hình phải thực hiện 2 bước như R-CNN
thì SSD có tốc độ nhanh hơn cũng như độ chính xác cao hơn.
Khi ảnh đầu vào qua các custom convolution layer (màu xanh
dương) sẽ bị giảm chiều và hạ mất đi độ phân giải, lúc đó ta
chỉ có thể lấy được thông tin của những vật thể có kích thước
lớn. Mô hình SSD giải quyết vấn để này bằng cách sử dụng
thêm các lớp convolutional filter layer (màu xanh lá cây) vào
từng convolution layer ở phí trước. Từ đó ta có thể trích xuất
được đặc điểm và nhận biết được các vật thể có kích thước
nhỏ hơn.
C. FaceNet
FaceNet [4] là mô hình được dùng để trích xuất các điểm
đặc trưng của gương mặt người có trong ảnh. Mô hình được
công bố vào năm 2015 bởi các nhà nghiên cứu trong Google.

Mục tiêu của chúng tôi trong bài báo này là tìm hiểu về
các phương thức học sâu áp dụng vào bài toán nhận dạng
gương mặt, đồng thời đưa ra giải pháp điểm danh sinh viên tự
động dựa trên camera an ninh.
Bài báo này được viết theo cấu trúc như sau:


Giới thiệu



Cơ sở lý thuyết



Mô hình đề xuất



Đánh giá mô hình



Kết luận và hướng phát triển

Hình 3: Rút trích đặc trưng từ khuôn mặt
III. MÔ HÌNH

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Quy trình điểm danh gồm có 5 bước. Đầu tiên, hệ thống
lựa chọn các camera để trích xuất hình ảnh điểm danh. Từ hình
ảnh trích xuất sử dụng mô hình phát hiện khuôn mặt Ultralight. Mô hình này được xây dựng trên thư viện PyTorch cùng
với ONNX và có tốc độ xử lý vượt trội hơn nhiều so với các
mô hình phổ biến hiện nay. Tiếp theo, sử dụng mô hình facenet
trong quá trình nhận diện khuôn mặt. Cuối cùng, đánh điểm
danh cho sinh viên.

A. Mạng nơ-ron nhân tạo
Mạng nơron nhân tạo (ANN) mô phỏng theo nơron sinh
học của con người, là một mạng lưới gồm nhiều nơron được
tổ chức thành các lớp kết nối với nhau, với nhiều nhánh đầu
vào và một nhánh đầu ra. Mạng được ứng dụng trong các lĩnh
vực khác nhau trong thực tế, chẳng hạn trong xử lý và nhận
diện hình ảnh [8].

Trong 5 bước này, quá trình phát hiện khuôn mặt và nhận
diện khuôn mặt là hai bước quan trọng, được mô tả chi tiết ở
phần sau.
A. Phát hiện khuôn mặt
Sử dụng mô hình phát hiện khuôn mặt Ultra-light. Để tăng
khả năng nhận diện của mô hình, ta có thể thêm vào một
module RFB (Receptive Fields Block) trước khi đi qua các lớp
tích chập trích xuất đặc trưng.

Hình 1: Nơ-ron nhân tạo mô phỏng nơ-ron sinh học
B. Mô hình Ultra-light fast face detection
Đây là một mô hình được xây dựng bằng Pytorch-SSD
(Single Shot Detector) theo kiểu kiến trúc nhận diện vật thể
trong một bước (One-stage Detector).

Hình 4: Sự can thiệp của module RFB vào Pytorch SSD
Module RFB được thiết kế dựa trên trường cảm thụ
(Receptive Fields – RFs) có trong hệ thống thị giác của con
người. RFB sử dụng tích chập dạng hở có tác dụng làm tăng
tầm nhìn bao quát của lớp tích chập. Việc này giúp cho việc
trích xuất các đặc trưng từ hình ảnh trở nên hiệu quả hơn so
với mô hình ban đầu mà không ảnh hưởng quá nhiều đến tốc
độ xử lý.
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giúp mô hình đưa các véc-tơ nhúng cho gương mặt hiệu quả
hơn từ đó tăng khả năng nhận diện gương mặt chính xác cho
mô hình.

Hình 5: Mô phỏng giải thích trường cảm thụ RFB
B. Nhận diện khuôn mặt
FaceNet [4] hoạt động bằng cách lấy hình ảnh từ gương
mặt người làm dữ liệu đầu vào và sẽ trả ra một véc-tơ đầu ra
có 128 giá trị số dại diện cho những nét đặc trưng có trên
gương mặt. Trong máy học, véc-tơ này được gọi là véc-tơ
nhúng (embedding vector). Lý do các véc-tơ được gọi như vậy
là vì tất cả các thông tin quan trọng trên gương mặt được
“nhúng” vào véc-tơ này. Theo lý thuyết, véc-tơ nhúng của các
gương mặt thuộc cùng một người sẽ tương đương nhau.

Hình 7: Sử dụng hàm loss để tăng độ nhận diện
Hàm Triplet Loss là một hàm loss function sử dụng một
bộ 3 ảnh để huấn luyện mô hình. Hàm được định nghĩa như
sau:
=

0,1 −
∀

Giá trị Ltriplet trong quá trình huấn luyện được tối ưu sao
cho tỉ lệ giữa hai khoảng cách này lớn nhất. Đồng nghĩa với
việc khoảng cách giữa cặp positive sẽ giảm đi, trong khi
khoảng cách giữa cặp negative sẽ được tăng lên.
Tuy nhiên sau khi huấn luyện bằng hàm Triplet Loss, mặc
dù khoảng cách giữa các cặp dữ liệu được nằm trong một
khoảng tỉ lệ giá trị nhất định, giá trị khoảng cách tuyệt đối
giữa chúng lại không hề đồng nhất. Vì vậy ta cần dùng thêm
hàm Pairwise Loss để tối thiểu toàn bộ khoảng cách giữa các
cặp positive đã được chọn trong hàm Triplet Loss T.

Hình 6: Mô hình Inception resnet v1

(

Độ chính xác

CASIA-WebFace

0.9905

VGGFace2

0.9965

)∈

Hình 8: Thuật toán Triplet loss mô phỏng quá trình nhận
diện

MÔ HÌNH PRE-TRAIN FACENET
Tập dữ liệu

,

Quá trình huấn luyện sẽ tối thiểu khoảng cách tuyệt đối
giữa các cặp vector positive này. Từ đó giới hạn lại được
khoảng cách tuyệt đối giữa chúng. Hình phía dưới mô tả sự
thay đổi khoảng cách giữa các cặp dữ liệu sau khi sử dụng hai
hàm loss function trong quá trình huấn luyện mô hình.

Hiện nay có 2 mô hình pre-train của FaceNet được huấn
luyện từ bộ dữ liệu CASIA-WebFace và VGGFace2. Tập dữ
liệu CASIA-WebFace (2014) chứa 494414 hình ảnh với
10575 nhân dạng (trung bình khoảng 46.8 ảnh cho một cá thể).
Trong khi đó dataset của VGGFace2 (2018) chứa 3,31 triệu
hình ảnh với 9131 nhân dạng (trung bình khoảng 362,6 ảnh
cho một cá thể) từ nhiều châu lục khác nhau. Độ chính xác từ
2 mô hình pre-train được xác định trên tập dữ liệu LFW như
dưới đây:

Kiến trúc
Inception
ResNet v1
Inception
ResNet v1

‖ ( ) − ( )‖

=

FaceNet được xây dựng trên mô hình Inception Resnet V1.
Inception có điểm đặc trưng là có thêm 2 output phụ. Hai
output phụ này không ảnh hưởng quá nhiều tới chất lượng của
mạng lưới trong khi huấn luyện những epoch đầu. Chúng chỉ
giúp việc huấn luyện mô hình diễn ra nhanh hơn bằng cách tối
ưu những layer đầu dựa trên các output phụ (trong những
epoch đầu). Có thể hiểu một cách khác là trong những epoch
đầu, các layer càng về cuối sẽ chưa được tối ưu ngay. Sau một
thời gian tối ưu các layer đầu rồi mới tối ưu các layer tiếp theo
dựa trên final output. Việc này cải thiện khả năng tính toán và
tốc độ huấn luyện lên nhiều lần.

TABLE I.

‖ ( ) − ( )‖
‖ ( ) − ( )‖ +

Có thể tăng kết quả dự đoán của mô hình nhận diện gương
mặt bằng cách sử dụng thêm hàm loss function như Triplet
Loss và Pairwive Loss trong khi huấn luyện mô hình. Từ đó
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C. Thu thập dữ liệu huấn luyện
Trong đề tài này, nhóm thực hiện thu thập ảnh cận mặt của
60 sinh viên tại khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Đà
Lạt. Kết quả thu được 631 ảnh với trung bình 10.52 ảnh trên
mỗi sinh viên. Bảng dưới đây hiển thị một số hình ảnh mẫu
của sinh viên.

IV. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
A. Quy trình huấn luyện mô hình

TABLE II.
STT

Hình 9: Mô hình huấn luyện của chương trình
Đầu tiên, tiến hành tách các khuôn mặt trong dữ liệu đầu
vào (có thể từ ảnh hoặc video). Khuôn mặt sau khi cắt được
căn chỉnh lại hướng mặt và có kích thước 160x160.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HUẤN LUYỆN

Họ và Tên

1

Nguyễn Danh

2

Nguyễn Trọng Hiếu

3

Nguyễn Bảo Long

4

Lê Hoàng Nhật

5

Trần
Quân

Hữu

Hình ảnh

Khải

D. Triển khai mô hình

Hình 10: Dữ liệu kết quả thu được sau khi xử lý
Danh sách các khuôn mặt sẽ được chuyển đổi sang véc-tơ
nhúng, đưa vào mô hình nhận diện và lưu lại vào tập tin pickle
để phục vụ cho việc nhận diện.

Hình 11: Mô hình nhận diện gương mặt của chương trình

B. Cấu hình hệ thống
Nhóm nghiên cứu sử dụng hệ thống tài nguyên máy chủ
của khoa Công nghệ Thông tin – trường Đại học Đà Lạt, giúp
tăng nhanh tốc độ huấn luyện mô hình gấp nhiều lần so với sử
dụng máy tính cá nhân thông thường. Cấu hình chi tiết của
máy chủ như sau:

Mô hình dữ liệu đã được huấn luyện để so sánh với dữ liệu
đầu vào để định danh người đó, độ sai số được kiểm soát bằng
các thông số đặt sẵn.
E. Đánh giá kết quả
Để so sánh giữa độ hiệu quả giữa các mô hình, nhóm
nghiên cứu tiến hành thử nghiệm với mô hình Inception
ResNet v1 và mô hình CNN thiết kế (hình 13), sử dụng cùng
bộ dữ liệu và so sánh kết quả giữa các mô hình với nhau. Việc
huấn luyện được thực hiện với bộ dữ liệu gồm 591 hình của
60 sinh viên thuộc khoa Công nghệ thông tin trường Đại học
Đà Lạt. Bộ dữ liệu được chia thành 2 phần, phần huấn luyện
chiếm 80% (459 hình) và phần kiểm thử kết quả chiếm 20%
(132 hình). Kết quả chi tiết được trình bày ở bảng 3.



CPU: Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670, 2 socket, 16
nhân, tốc độ turbo tối đa 3.30 GHz.
 Ram: 256 GB, DDR3, bus 1333 Mhz
Mô hình được tiến hành huấn luyện trên một máy ảo, sử
dụng hệ điều hành Linux với cấu hình: CPU 4 nhân 4 luồng
(16 nhân ảo), Ram 64GB kết hợp 128GB Swap, và ổ cứng
dung lượng 256GB.
Phần mềm và công cụ sử dụng:


Linux – Hệ điều hành mã nguồn mở, được phát triển
dựa trên hệ điều hành Unix. Đây là hệ điều hành với
bản quyền miễn phí, có tính bảo mật và linh hoạt cao.



Python – Là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thường
được sử dụng trong việc nghiên cứu và xây dựng các
mô hình Máy học.



Visual Studio Code – Là môi trường phát triển tích
hợp để triển khai thực hiện chương trình
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TABLE III.
Mô hình
Inception
ResNet v1
CNN

SO SÁNH MÔ HÌNH

Thời gian (phút)

Độ chính xác

166

98%

31

70%

Qua bảng này có thể thấy rõ rằng mô hình Inception
ResNet v1 được dùng bởi FaceNet mang lại kết quả cao hơn
so với mô hình CNN.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
Hình 12: Các lớp mô hình CNN

[7]
[8]

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Bài báo đã trình bày phương pháp và xây dựng ứng dụng
điểm danh sinh viên. Chúng tôi đã thực hiện đánh giá kết quả
nhận dạng với độ chính xác trên 98% trên bộ dữ liệu thu thập
60 sinh viên thuộc khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học
Đà Lạt.

[9]

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai hệ thống điểm
danh tại các phòng thực hành của Khoa Công nghệ Thông tin
nói riêng và các khoa khác thuộc trường Đại học Đà Lạt nói
chung. Tiếp tục thu thập dữ liệu khuôn mặt sinh viên và nghiên
cứu các mô hình khác để nâng cao độ chính xác cũng như thời
gian xử lý.

[10]
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Tóm tắt nội dung—Quản lý hệ thống bãi đỗ xe đã trở thành
vấn đề lớn ở thành phố du lịch như Nha Trang... Phần lớn các
lái xe gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đỗ hợp lý. Hiện nay, việc
quản lý các bãi đỗ xe ở thành phố Nha Trang vẫn đang làm thủ
công, không có thống kê, giám sát theo thời gian thực, khó trong
việc điều tiết, lái xe khó tìm chỗ đỗ xe. Do đó, nhiều diện tích
chỗ đỗ xe không được tận dụng tối đa. Chi phí nhân công quản
lý cao so với phí đỗ xe thu về. Mục đích của bài báo này là đề
xuất Hệ thống quản lý bãi đỗ xe ôtô thông minh thông qua việc
ứng dụng Internet vạn vật (IoT: Internet of Things), hệ thống
cho phép lái xe đặt chỗ đỗ xe trực tuyến, vé xe điện tử không cần
giấy tờ, thanh toán không dùng tiền mặt với mong muốn nâng
cao hệ thống quản lý bãi đậu xe hiện tại và được sử dụng làm
tài liệu tham khảo cho việc quản lý bãi đậu xe trong thành phố
Nha Trang tỉnh Khánh Hòa theo định hướng xây dựng thành
phố thông minh.
Index Terms—IoT, bãi đỗ xe thông minh, Smart Parking
System (SPS)...

I. GIỚI THIỆU
Nha Trang là một thành phố du lịch lớn, để tạo cho du
khách và người dân có cảm giác thoải mái khi tới du lịch và
sống ở Nha Trang, việc cung cấp cho người dân và du khách
các tiện ích khác nhau, trong đó có cả chỗ đỗ xe là những nhu
cầu thiết yếu.
Tại Nha Trang, việc sử dụng phương tiện giao thông đặc
biệt là ô tô tăng hàng năm. Các số liệu thông kê cho thấy,
bình quân mỗi năm lượng phương tiện ô tô đăng kiểm tăng
từ 11 đến 12 %. Đó là chưa kể đến các phương tiện ô tô từ
45 chỗ ngồi đổ dồn về Nha Trang vào lúc cao điểm mùa du
lịch. Việc gia tăng mạnh mẽ phương tiện ô tô đã tác động rất
lớn tới tình hình giao thông của TP. Nha Trang.
Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ô tô đã gây ra
nhiều vấn đề lớn đặc biệt là vấn đề quản lý bãi đỗ xe. Giải
pháp phổ biến đã được thực hiện như sử dụng dịch vụ trông
xe. Tuy nhiên, nó được coi là rất tốn kém và không được ưa
chuộng đối với những người sử dụng ô tô. Do đó, các bãi đậu
xe có người phục vụ thường ít được ưa chuộng. Nhiều trường
hợp lái xe không vào bãi đỗ xe, đỗ không đúng điểm quy định
thường xuyên bị xử lý.
Hệ thống bãi đỗ xe thông minh đã được áp dụng rộng rãi
nhiều nơi trên thế giới [1]. Để giải quyết vấn đề về khả năng
cung cấp số lượng chỗ đỗ xe, một số phương pháp phân bổ
tài nguyên để tối ưu hoá không gian đỗ xe đã được nghiên

cứu, nghiên cứu [2] đã chỉ ra việc ứng dụng Bãi đỗ xe thông
minh góp phần điều phối sử dụng hiệu quả đất và giao thông
trong đô thị. [3] đã thực hiện nghiên cứu mô hình bãi đậu xe
trên đường phố và chỉ ra lợi ích về chi phí đầu tư bãi đỗ xe
thông minh so với chi phí tắc nghẽn giao thông. [4] đã thực
hiện một cuộc khảo sát về các hệ thống bãi đỗ xe thông minh
tập trung vào các loại cảm biến được sử dụng. [5] đã nghiên
cứu vấn đề phát hiện và lựa chọn bãi đỗ xe còn chỗ trống
trong thành phố. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tìm
kiếm điểm đỗ xe ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông khi
các phương tiện giao thông dành một khoảng thời gian để tìm
kiếm bãi đỗ xe [6].
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất ứng dụng IoT trong
xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe ôtô thông minh chi phí
thấp, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của thành phố Nha
Trang hiện nay góp phần thực hiện chủ trương phát triển chính
phủ điện tử, chính phủ số, thành phố thông minh tại Khánh
Hòa, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của người
dân và du khách.
II. KHUNG THAM CHIẾU IOT
A. Mô hình tham chiếu kiến trúc IoT
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Hình 1: Mô hình tham chiếu kiến trúc IoT [7]

Hình 1 mô tả kiến trúc tham chiếu IoT [7], bao gồm bốn
lớp cũng như các khả năng quản lý và các khả năng bảo mật
áp dụng qua các lớp.
• Lớp thiết bị: Bao gồm các lớp vật lý và liên kết dữ liệu
trong mô hình OSI 7 lớp.
• Lớp mạng: Thực hiện hai chức năng cơ bản. Các khả
năng kết nối mạng đề cập đến việc liên kết nối các thiết
bị và các gateway. Các khả năng truyền tải đề cập đến
việc truyền tải dịch vụ IoT và thông tin cụ thể ứng dụng
cũng như thông tin quản lý và điều khiển liên quan đến
IoT. Về cơ bản, các khả năng này tương ứng với các khả
năng của mạng OSI và các lớp truyền tải.
• Lớp hỗ trợ dịch vụ và hỗ trợ ứng dụng: Cung cấp
các khả năng mà ứng dụng sử dụng. Rất nhiều ứng dụng
khác nhau có thể sử dụng các khả năng hỗ trợ tổng quát.
Các ví dụ bao gồm các khả năng xử lý dữ diệu phổ biến
và các khả năng quản lý cơ sở dữ liệu. Các khả năng hỗ
trợ cụ thể là các khả năng phục vụ cho các yêu cầu của
một tập con các ứng dụng IoT cụ thể.
• Lớp ứng dụng: Bao gồm tất cả các ứng dụng tương tác
với các thiết bị IoT.
• Các khả năng quản lý: Bao gồm các chức năng quản
lý định hướng mạng truyền thống như lỗi, cấu hình, tính
toán và quản lý chất lượng.
• Các khả năng bảo mật bao gồm các khả năng bảo mật
tổng quát độc lập với các ứng dụng và các khả năng bảo
mật cụ thể.

•

•

•

•

•

B. Trường hợp sử dụng tổng quát và các bên tham gia IoT

Quản lý dữ liệu IoT: là trường hợp sử dụng tổng quát
có thể áp dụng cho nhiều miền ứng dụng. Trường hợp
sử dụng này bao gồm các hoạt động thu thập, truyền tải,
lưu trữ và xử lý dữ liệu của các thực thể vật lý.
Cung cấp dịch vụ IoT: là trường hợp sử dụng tổng quát
có thể áp dụng cho nhiều miền ứng dụng. Trường hợp
sử dụng này bao gồm các hoạt động cung cấp các dịch
vụ bởi nhà cung cấp dịch vụ và sử dụng các dịch vụ bởi
người sử dụng IoT.
Bảo vệ sự riêng tư IoT: là trường hợp sử dụng tổng quát
có thể áp dụng cho nhiều miền ứng dụng. Trường hợp sử
dụng này bao gồm các hoạt động bảo mật và ẩn đi thông
tin riêng tư của các thực thể vật lý.
Mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng tổng quát:
được mô tả trên Hình 2. Trường hợp sử dụng “quản lý
dữ liệu IoT” quan hệ với cả hai trường hợp sử dụng “cảm
biến và kích hoạt IoT” và “cung cấp dịch vụ IoT”. Trường
hợp sử dụng “bảo vệ sự riêng tư IoT” quan hệ với tất cả
các trường hợp sử dụng khác.
Các bên tham gia IoT: Hình 2, có bốn bên tham gia
IoT: bên tham gia “thực thể vật lý”, bên tham gia “người
quản lý dữ liệu”, bên tham gia “nhà cung cấp dịch vụ”
và bên tham gia “người sử dụng IoT”. Bốn bên tham gia
IoT này là các thực thể được định nghĩa bên ngoài IoT và
được đặc tả từ quan điểm yêu cầu. Bên tham gia “Quản
lý dữ liệu” là một thực thể IoT chịu trách nhiệm quản
lý việc thu thập, lưu trữ, truyền tải và xử lý dữ liệu IoT
nhằm thoả mãn các yêu cầu cung cấp dịch vụ IoT. Bên
tham gia “Nhà cung cấp dịch vụ” là một thực thể IoT
cung cấp tất cả các dịch vụ có thể có liên quan đến các
vật thể, như giám sát, theo bám vị trí và phát hiện dịch
vụ. Bên tham gia “Người sử dụng IoT” là một thực thể
IoT sử dụng tất cả các dịch vụ có thể có liên quan đến
các vật thể, như giám sát, theo bám vị trí và khai phá
dịch vụ. Để thực hiện được kết nối giữa các vật thể và
IoT, yêu cầu phải có khả năng kết nối khắp nơi. Các khả
năng kết nối cần độc lập với các miền ứng dụng cụ thể
và yêu cầu hỗ trợ sự tích hợp các công nghệ truyền thông
khắp nơi.

III. ỨNG DỤNG IOT TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
BÃI ĐỖ XE ÔTÔ THÔNG MINH

Hình 2: Mô hình trường hợp sử dụng tổng quát và các bên
tham gia IoT
Hình 2 mô tả mô hình sử dụng tổng quát và các bên tham
gia IoT, được mô tả thông qua ngôn ngữ mô hình hoá hợp
nhất (UML), để có thêm thông tin có thể xem [b-UML] [8].
Mô hình này bao gồm bốn trường hợp sử dụng tổng quát: cảm
biến hoặc kích hoạt IoT, quản lý dữ liệu IoT, cung cấp dịch
vụ IoT và bảo vệ sự riêng tư IoT.
• Cảm biến hoặc kích hoạt IoT: là trường hợp sử dụng
tổng quát có thể được áp dụng cho nhiều miền ứng dụng.
Trường hợp sử dụng này bao gồm các hoạt động kết nối
với các thực thể vật lý, cảm biến các trạng thái của các
thực thể vật lý hoặc kích hoạt các thực thể vật lý.

A. Lựa chọn quy trình quản lý bãi đỗ xe thông minh
Quy trình quản lý bãi đỗ xe truyền thống được trình bày
trong Hình 3. Đối với các bãi đỗ xe truyền thống, khi lái xe
đưa xe tới bãi đỗ, nhận vé và tìm chỗ đỗ xe, đỗ xe. Sau khi
hết thời gian đỗ xe, lấy xe ra và xuất trình vé xe, thanh toán
và thoát. Tất cả các khâu đều làm thủ công. Đối với quy trình
quản lý bãi đỗ xe truyền thống truyền thống sẽ có những nhược
điểm và bất cập như:
• Nhân viên phải ghi lại thông tin của người gửi xe một
cách thủ công bằng giấy. Cho nên độ an toàn không cao
và bất cập về thời gian.
• Gây ra tình trạng ùn tắc giao thông vào những giờ cao
điểm do phải chờ đợi ghi chép thông tin, đối chiếu và
giao dịch.
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•
•
•

Không đảm bảo được độ an toàn cao khi mà vé xe dễ
dàng bị làm giả.
Nhà quản lý khó kiểm soát được doanh thu và dễ bị gian
lận báo cao bởi hình thức thủ công.
Cách giữ xe truyền thống chỉ còn sử dụng được tại các
bãi xe máy nhỏ lẻ chứ không phù hợp với các khu đô thị
mới, tòa nhà cao tầng, khu chung cư, siêu thị hay trung
tâm thương mại.

Hình 3: Quy trình quản lý bãi đỗ xe truyền thống
Quy trình quản lý bãi đỗ xe thông minh được đề xuất trong
Hình 4. Người lái xe có thể đặt chỗ thông qua ứng dụng Web,
vé điện tử được xuất có kèm mã QR để thuận tiện cho việc
kiểm tra vé tại cửa vào bãi đỗ xe. Khi kiểm tra vé hợp lệ,
chắn cổng tự động mở cho xe đi vào theo chỉ dẫn để tìm tới
vị trí đỗ còn trống. Xe vào vị trí, cảm biến phát hiện có xe sẽ
báo về hệ thống quản lý và báo hiệu. Khi người lái xe lấy xe,
thanh toán qua cổng thanh toán và thoát. Trong trường hợp
người lái xe không sử dụng ứng dụng đặt vé trực tuyến thì có
thể sử dụng đặt vé trực tiếp tại cổng và chụp ảnh vé có mã
QR, các quy trình còn lại giống như đặt vé trực tuyến.
Việc sử dụng giải pháp bãi đỗ xe thông minh này sẽ mang
lại nhiều lợi ích và hiệu quả tối đa bởi những ưu điểm sau:
•
•
•
•
•
•
•
•

Khắc phục được toàn bộ nhược điểm của cách giữ xe
truyền thống.
Kiểm soát an ninh tốt và hiệu quả hơn
Giảm nhân lực mà vẫn mang lại hiệu suất cao.
Nâng cao kiểm soát, an ninh cho bãi giữ xe.
Tránh tình trạng ùn tắc ở giờ cao điểm bởi được tích hợp
nhiều thiết bị hiện đại.
Dùng vé có có mã QR riêng khó có thể làm giả.
Giúp chủ đầu tư quản lý doanh thu hiệu quả, có thống
kê từ đó đưa ra các chính sách phù hợp.
Nâng cao tính chuyên nghiệp và hình ảnh hiện đại cho
bãi giữ xe.
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Hình 4: Quy trình quản lý bãi đỗ xe thông minh

Hình 5: Mô hình kiến trúc bãi đỗ xe thông minh

Hình 6: Sơ đồ DFD mức 0

Hình 8: Sơ đồ ESP32 và cảm biến khoảng cách
Hình 7: Mô hình luồng quy trình Bãi đỗ xe thông minh

B. Kiến trúc hệ thống
Hệ thống đỗ xe thông minh (SPS) là một hệ thống có kiến
trúc (Hình 5, hình 6 và hình 7) bao gồm một số nền tảng
ứng dụng và tích hợp với các hệ thống nhúng. Chi tiết của hệ
thống con SPS được giải thích như sau:
1) Hệ thống nhúng: là phần chính của hệ thống có chức
năng như một chỉ báo về việc đặt chỗ cũng như khóa chỗ
đỗ xe đã được đặt. Hệ thống nhúng gồm 2 thành phần chính
(Hình 8) vi mạch NodeMCU ESP32 Kit là bộ não cho toàn
bộ Hệ thống nhúng và các cảm biến siêu âm HC-SR04 được
đặt trong các khe đỗ xe (slot) giúp phát hiện sự hiện diện của
xe ô tô trong slot.

Cảm biến HC-SR04 [9]
Cảm biến siêu âm HC-SR04 là một trong những loại cảm
biến dùng để đo khoảng cách của các vật thể để phát hiện
sự hiện diện xe ô tô bên trong slot, HC-SR04 có 4 chân gồm
VCC, Trigger, Echo và Ground. Nguyên lý đo khoảng cách từ
HC-SR04 tới vật thể bằng sóng siêu âm (Hình 9). Cảm biến
HC-SR04 có chức năng phát và thu sóng siêu âm. Đầu phát
(chân Trig) gửi tín hiệu âm thanh tần số cao, khi tín hiệu đến
đối tượng, nó sẽ bị phản xạ. Đầu thu sẽ nhận tín hiệu phản
xạ (chân Echo). Từ đó có thể tính được khoảng cách từ cảm
biến tới đối tượng dựa vào khoảng thời gian sóng lan truyền
từ đầu phát tới đối tượng và phản xạ tới đầu thu bằng công
thức s = t × v/2 với s là quãng đường, v là vận tốc âm thanh
lan truyền trong không khí (343m/s), t là thời gian sóng lan
truyền từ đầu phát tới đối tượng và phản xạ quay về đầu thu.
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Để phát hiện sự hiện diện có hoặc không có xe trong slot
tùy thuộc vào việc bố trí HC-SR04 tại các slot, có thể bố trí
phía trên, bên sườn hoặc từ dưới mặt đất lên tùy theo thực tế
cho phép, các tham số và cách bố trí cảm biến xem tại Hình
10 và Hình 11.
NodeMCU ESP32 Kit [10]

Hình 9: Nguyên lý đo khoảng cách

Hình 12: Sơ đồ chân NodeMCU ESP32 Kit

Hình 10: Vị trí đặt cảm biến và thông số đo

Hình 11: Vị trí đặt cảm biến từ dưới lên

NodeMCU ESP32 Kit (Hình 12) là KIT thu phát wifi hỗ
trợ chuẩn 802.11 b/g/n, bluetooth dựa trên nền chip Wifi SoC
ESP32 và chip giao tiếp CP2102 mạnh mẽ. Được dùng cho
các ứng dụng cần kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển qua
sóng Wifi, qua Bluetooth đặc biệt là các ứng dụng liên quan
đến IoT. Với thiết kế dễ dàng sử dụng trực tiếp trình biên dịch
của Arduino IDE để lập trình và nạp code, điều này khiến
việc sử dụng và lập trình các ứng dụng qua wifi, bluetooth
trên ESP32 trở nên rất đơn giản.
Thông số kỹ thuật NodeMCU ESP32 Kit: Điện áp hoạt
động: 3.3V, điện áp vào: 5V thông qua cổng USB, số chân
I/O: 11 (tất cả các chân I/O đều có Interrupt/PWM/I2C/Onewire, trừ chân D0), số chân Analog Input: 1 (điện áp vào tối đa
3.3V), bộ nhớ Flash: 4MB, giao tiếp: Cable Micro USB (tương
đương cáp sạc điện thoại), hỗ trợ bảo mật: WPA/WPA2, tích
hợp giao thức TCP/IP, lập trình trên các ngôn ngữ: C/C++,
Micropython,. . .
2) Giao thức MQTT ứng dụng trong IoT [11]: Giao thức
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) là một giao thức
truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe,
sử dụng băng thông thấp, độ tin cậy cao và có khả năng hoạt
động trong điều kiện đường truyền không ổn định. Hình 13
so sánh chồng giao thức IoT và TCP/IP.
Mô hình publish/subscribe
Publisher được hiểu là nơi gửi thông điệp, Subscriber là
nơi nhận thông điệp. Trong mô hình publish/subscribe, các
publishers không gửi thông điệp trực tiếp đến các subscribers.
Thay vào đó, các thông điệp được gửi thông qua Máy chủ môi
giới (Broker) mà bên gửi và bên nhận không cần thiết biết
nhau. Hình 14 mô tả kiến trúc giao thức MQTT, hình 15 mô
tả hoạt động Broker trong mô hình giao thức MQTT.
Hiểu đơn giản, giả sử nếu Broker là quầy báo, publisher
là các tòa soạn báo. Các tòa soạn báo (publisher) sẽ gửi
báo (message) đến quầy báo để bán (Broker). Người đọc báo
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(subscriber) sẽ tìm đến quầy báo (Broker) vào chọn tờ báo
mình cần đọc. Một số ứng dụng đã sử dụng MQTT hiện nay
như Facebook Messenger, Amazon Web Services, Microsoft
Azure IoT Hub...

Hình 15: Broker trong mô hình MQTT

Hình 13: Tương quan chồng giao thức IoT và TCP/IP

Hình 16: Kết nối Thingsboard với cơ sở dữ liệu SQL
xe, thêm tài khoản người dùng, xem lịch sử, thêm chỗ đậu
xe các vị trí và loại bỏ các vị trí đỗ xe. Sơ đồ luồng dữ liệu
(DFD: Data Flow Diagram) mô tả hệ thống chi tiết chức năng
của ứng dụng web được chỉ ra ở Hình 6.

Hình 14: Kiến trúc giao thức MQTT
Thingsboard MQTT Broker
Trong những năm gần đây, nhiều nền tảng phần mềm đã
được phát triển để thu thập và quản lý dữ liệu IoT. Một trong
số đó là phần mềm ThingsBoard, hoạt động như một cổng kết
nối IoT giữa các thiết bị đã đăng ký giao tiếp thông qua các
giao thức HTTP, CoAP và MQTT. Nó cung cấp cho quản trị
viên một giao diện web phong phú để đăng ký và quản lý thiết
bị. Nó lưu trữ dữ liệu nhận được từ thiết bị dưới dạng máy
đo từ xa. Người dùng có thể lưu dữ liệu vào SQL như Hình
16. Trạng thái các slot của bãi đỗ xe được cảm biến HC-SR04
báo về NodeMCU ESP32 từ đó được gửi lên ThingsBoard
qua giao thức MQTT và lưu vào Cơ sở dữ liệu mySQL để
ứng dụng web sử dụng cho lái xe đặt chỗ và cho quản lý bãi
đỗ xe.
3) Ứng dụng web: Ứng dụng web như một cầu nối giao
tiếp giữa máy chủ và máy khách. Ứng dụng web được sử dụng
bởi các tác nhân quản trị viên và người dùng với các chức năng
khác nhau, chẳng hạn như đặt chỗ đậu xe, mở khóa chỗ đậu

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THỬ NGHIỆM
A. Mô phỏng hệ thống nhúng và cảm biến
Chúng tôi tiến hành mô phỏng hệ thống nhúng trên nền tảng
Wokwi [12]. Wokwi là một trình mô phỏng Arduino chạy trên
trình duyệt web đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng
Arduino. Kịch bản mô phỏng của chúng tôi gồm 01 ESP32
làm nhiệm vụ thu thập trạng thái của các Slot bãi đỗ xe, chúng
tôi mô phỏng 09 trạng thái. Giả định rằng vị trí đặt các cảm
biến từ phía dưới như Hình 11 với ngưỡng phát hiện có xe
là dưới 15 (cm). Ngôn ngữ lập trình cho ESP32 chúng tôi
sử dụng MicroPython [13]. Dưới đây là mã nguồn demo viết
cho ESP32, chúng tôi giả định Slot số 1 kết nối với cảm biến
HCSR04 và 08 Slot còn lại sẽ tạo trạng thái sử dụng hàm tạo
số ngẫu nhiên random.getrandbits().
from hcsr04 import HCSR04
from machine import Pin,I2C
import network
import time
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import ujson
import random
from umqtt.simple import MQTTClient
#---HCSR04
sensor = HCSR04(trigger_pin=13,echo_pin=12,
echo_timeout_us=1000000)
#--- MTQTT
username=""
broker= "demo.thingsboard.io"
topic = "v1/devices/me/telemetry"
Mqtt_CLIENT_ID = ""
PASSWORD=""
#---Wifi
print("Connecting to WiFi", end="")
sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
sta_if.active(True)
sta_if.connect(’Wokwi-GUEST’, ’’)
while not sta_if.isconnected():
print(".", end="")
time.sleep(0.1)
print(" Connected wifi ok!")
#-----MQTT
print("Connecting to MQTT server... ", end="")
client = MQTTClient(client_id=Mqtt_CLIENT_ID,
server=broker, port=1883, user=username,
password=PASSWORD, keepalive=1000)
client.connect()
print("Connected MQTT!")

Hình 17: Kết quả mô phỏng hệ thống nhúng trên Wokwi

B. Hiển thị trạng thái các Slot bãi đỗ xe trên Thingsboard

#--------Slot parking lot
message={’SL1’:0,’SL2’:0, ’SL3’:0,’SL4’:0,
’SL5’:0,’SL6’:0, ’SL7’:0,’SL8’:0, ’SL9’:0}
while True:
distance = sensor.distance_cm()
a=distance
# print(a)
if a < 15:
print(a, ’slot busy’)
SL1=1;
elif a >= 15:
print(a, ’slot free’)
SL1=0;
message[’SL1’]=SL1
message[’SL2’]=random.getrandbits(1)
message[’SL3’]=random.getrandbits(1)
message[’SL4’]=random.getrandbits(1)
message[’SL5’]=random.getrandbits(1)
message[’SL6’]=random.getrandbits(1)
message[’SL7’]=random.getrandbits(1)
message[’SL8’]=random.getrandbits(1)
message[’SL9’]=random.getrandbits(1)
client.publish(topic, ujson.dumps(message))
print(message)
time.sleep_ms(1000)

Hình 18: Thingsboard lưu trữ và hiển thị dữ liệu từ ESP32
gửi qua giao thức MQTT

Hình 17 cho thấy, sau khi kết nối Wifi thành công, kết nối
MQTT với Thingsboard thành công, ESP32 tiến hành đọc dữ
liệu cảm biến HCSR04 ở vị trí Slot 1 cho kết quả là 11.06529
(cm) dưới mức ngưỡng 15 (cm) xem Hình 10, tương ứng với
trạng thái đang có xe (Slot busy). Cùng với các trạng thái Slot
từ 2 tới 9 được tạo bởi hàm random.getrandbits(), các trạng
thái được số hóa ứng với số 1 (có xe/busy) số 0 (không có
xe/free). Các trạng thái này được gửi lên Thingsboard bằng
chuỗi json.

Hình 18 cho thấy dữ liệu trạng thái các Slot của bãi đỗ
xe được cập nhật liên tục thông qua ESP32 gửi về và được
Thingsboard lưu trữ, hiện thị như một chuỗi thời gian. Bao
gồm thời gian cập nhật dữ liệu, định danh của các khe đỗ xe
(SL1, SL2,..., SL9) và trạng thái có xe (1), không có xe (0)
tương ứng cho từng Slot.
C. Ứng dụng web truy vấn dữ liệu trạng thái bãi đỗ xe
ThingsBoard cung cấp các API REST cho phép bên thứ 3
có thể nhận dữ liệu chuỗi thời gian cho loại thực thể và id
thực thể cụ thể. Hình 19 chỉ ra kết quả truy vấn dữ liệu từ
Thingsboard thông qua API, dữ liệu nhất quán với Hình 18.
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Hình 21: Thông tin xác nhận đặt chỗ đỗ xe

Hình 19: Ứng dụng truy vấn dữ liệu từ Thingsboard

D. Giao diện ứng dụng Web app
Một số hình ảnh giao diện ứng dụng được chỉ ra như Hình
19-22, ứng dụng phục vụ người dùng với các vai trò là khách
hàng đặt chỗ, nhân viên trông xe, admin quản trị hệ thống.
Giao diện thân thiện dễ sử dụng, các chức năng cơ bản đáp
ứng quản lý bãi đỗ xe thông minh cơ bản.

Hình 22: Giao diện quản lý các chức năng của ứng dụng
trữ và xử lý thông tin giao thông nhanh hơn, giúp tối ưu hóa
các vấn đề giao thông. Từ những lợi thế về công nghệ đó đã
cho phép phát triển và triển khai nhiều ứng dụng dịch vụ khác
nhau trong lĩnh vực giao thông thông minh.
Bài báo đề xuất hệ thống đỗ xe thông minh ứng dụng IoT
cho phép giải quyết các vấn đề khó khăn trong việc quản lý
bãi đỗ xe tại thành phố Nha Trang. Việc triển khai bãi đỗ xe
thông minh được kỳ vọng sẽ giúp ích cho lái xe, nhân viên
bãi đậu xe và công tác quản lý bãi đỗ xe dễ dàng giám sát
và phân bổ chỗ đậu xe. Lái xe sẽ dễ dàng gửi xe hơn với hệ
thống đặt chỗ gửi xe, vé điện tử không cần giấy tờ, thanh toán
không cần tiền mặt. Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu bổ sung
các tính năng mới như tìm đường tới bãi đỗ xe có hỗ trợ bản
đồ, có thể tìm bãi đỗ xe tối ưu về giá, khoảng cách...

Hình 20: Giao diện đăng ký và đăng nhập tài khoản
KẾT LUẬN
Với sự phát triển mạnh mẽ và những lợi thế của công nghệ
IoT. Việc tích hợp, ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông
thông minh có thể cải thiện hiệu suất, tối ưu hóa lưu lượng
truy cập của hệ thống. Thiết bị IoT có khả năng thu thập, lưu
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Tóm tắt— Camera thông minh đã được sử dụng rộng rãi
trong những năm gần đây để phục vụ cho việc giám sát, đặc biệt
là việc phát hiện, giám sát vũ khí nóng. Thực tế, hầu hết mạng
giám sát camera đều sử dụng mô hình nén và truyền dữ liệu
video từ camera về máy chủ điện toán đám mây để lưu trữ hoặc
xử lý, lý do chính là chưa tối ưu được các thuật toán thông minh
trên các thiết bị nhúng cấu hình thấp, giá rẻ. Bên cạnh đó còn
nhiều khó khăn trong việc triển khai một hệ thống AI Cloud
theo mô hình điện toán đám mây xử lý hoàn toàn trên máy chủ
với số lượng camera lớn. Để giải quyết vấn đề, tác giả đề xuất áp
dụng mô hình điện toán phân tán (Edge AI) cho bài toán cảnh
báo vũ khí nóng từ camera giám sát.

mây trở nên dễ dàng. Việc đưa AI (Trí tuệ nhân tạo) lên đám
mây đang trở thành xu hướng với các lợi ích như:

Abstract— Smart cameras have been widely used in recent
years to serve surveillance, especially for detecting and
monitoring of hot weapons. In fact, most camera surveillance
networks use a compression model and transmit video data from
the camera to a cloud server for storage or processing due to
cheap price and low-configuration of camera devices. Besides,
there are many difficulties in deploying an AI Cloud system with
a large number of cameras. To solve the problem, the authors
propose to apply a distributed computing model (Edge AI) to
the problem of warning hot weapons from surveillance cameras.

- Thiết lập nhanh và đơn giản: Bắt đầu một dự án AI có
thể mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Các dịch vụ
AI của đám mây có thể giảm đáng kể những khó khăn khi bắt
đầu.

- Hiệu quả chi phí: Bằng cách truy cập qua internet, phát
triển ứng dụng đám mây giúp loại bỏ nhu cầu chi phí mua và
cài đặt phần cứng và phần mềm tại chỗ. Các ứng dụng AI
thường yêu cầu các máy tính có bộ xử lý đồ họa (GPU) mạnh.
Không có điện toán đám mây, cách duy nhất một công ty có
thể có được nguồn lực lớn cần thiết để chạy phần mềm học
máy là với ngân sách lớn, nhiều không gian và nhân sự để
quản lý nhiều máy chủ. Các hệ thống này rất tốn kém và
không thể chấp nhận được đối với nhiều tổ chức.

- Điện toán đám mây cung cấp tài nguyên không giới hạn
Trí thông minh nhân tạo và các quá trình học máy đòi hỏi
một lượng tài nguyên điện toán đáng kể, do đó, nói chung,
việc chuyển sang đám mây là hợp lý. Tuy nhiên, có một số
yếu tố ngăn AI phát huy hết tiềm năng trên đám mây tập trung
như vấn đề dữ liệu lớn, bảo mật, sự riêng tư, tốn băng thông
mạng, hạn chế cho các bài toán đòi hỏi xử lý thời gian thực…

Keywords—Edge AI, AI Cloud, Hot Weapon, Smart Camera

Đối với mô hình cảnh báo tội phạm sử dụng vũ khí nóng
trong tình huống nguy hiểm, trước đây tác giả đã có những
nghiên cứu liên quan trong [1] [2] để xuất mô hình học YoloV3 (You Only Look Once – Version 3) cho bài toán nhận
dạng vũ khí nóng, sau đó cải tiến độ chính xác của mô hình
với các nghiên cứu [3][4]. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bước
đầu trong việc đề xuất mô hình nhận diện khi tác giả chỉ mới
đề xuất phương pháp nhận diện vật thể, chưa có cách thức xử
lý với dữ liệu lớn, số lượng lớn camera khi đưa vào hoạt động
trong thực tiễn. Thách thức chính cho bài toán được đề cập
là:

I. GIỚI THIỆU
Hiện nay lắp đặt camera giám sát an ninh ngày càng trở
nên phổ biến tại nhiều thành phố trên thế giới. Số lượng
camera giám sát gia tăng nhanh, điều này đòi hỏi cần thiết
phải quản lý chúng, giám sát đa phương tiện trên đám mây là
một lĩnh vực nghiên cứu mới nổi. Trong các hệ thống giám
sát truyền thống, rất nhiều tài nguyên liên quan đến cơ sở hạ
tầng được yêu cầu để thực hiện hoạt động giám sát.
Karimaa[5] nghiên cứu các đặc điểm độ tin cậy để mở rộng
các công nghệ giám sát video có thể có trên cơ sở hạ tầng đám
mây. Cụ thể, tác giả đã xem xét các thuộc tính khả dụng, bảo
mật, độ tin cậy và khả năng bảo trì của các giải pháp giám sát
video dựa trên đám mây và xác định các lợi thế tiềm năng
trong công nghệ này. Neal và Rahman [6] đã tiến hành phân
tích chi tiết để khám phá liệu điện toán đám mây có phù hợp
với hệ thống quản lý giám sát video độ phân giải cao (VMS)
hay không. Các tác giả đã xác định rằng mặc dù điện toán
đám mây là một giải pháp khả thi cho ứng dụng VMS, nhưng
có những vấn đề như vậy như chi phí, các vấn đề pháp lý và
các mối đe dọa khác cần được nghiên cứu thêm. Giống như
tác giả trong [7] đã tiến hành phân tích sự phù hợp của các
giải pháp giám sát đa phương tiện dựa trên đám mây và báo
cáo kinh nghiệm tích cực với một số khía cạnh bảo mật và
quyền riêng tư.

- Triển khai mạng giám sát trên diện rộng, số lượng
camera lớn đáp ứng thời gian thực
- Đảm bảo an toàn thông tin và riêng tư dữ liệu
- Một số yêu cầu được xử lý cục bộ thay vì truyền dữ liệu
về trung tâm
Trong bài báo này, tác giả để xuất mô hình Edge AI – mô
hình điện toán phân tán cho hệ thống nhận diện vũ khí nóng.
Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào phân tích các giai
đoạn xử lý trong mô hình, mô tả cách thức thực hiện trong
từng quá trình xử lý trong hệ thống đã đề xuất.
II. MÔ HÌNH PHÂN TÁN

Do các kỹ thuật tính toán tiên tiến đòi hỏi sự kết hợp giữa
CPU (Central Processing Unit - bộ xử lý trung tâm) và GPU
(Graphics Processing Unit - bộ xử lý những tác vụ liên quan
đến đồ hoạ cho CPU), các nhà cung cấp đám mây hiện cung
cấp cho máy ảo những GPU cực kỳ mạnh mẽ. Điều này giúp
cho việc triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo trên đám

A. Đặt Vấn Đề với Mô Hình Điện Toán Đám Mây
Hiện nay hầu hết mạng giám sát camera đều sử dụng mô
hình nén và truyền dữ liệu video từ camera về máy chủ điện
toán đám mây để lưu trữ hoặc xử lý, lý do chính là chưa tối
ưu được các thuật toán thông minh trên các thiết bị nhúng cấu
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hình thấp, giá rẻ. Mô hình này cung cấp tính linh hoạt và cũng
có thể mở rộng tương ứng với số lượng camera giám sát ngày
càng tăng, giảm thiểu xử lý trên camera do đó sẽ giảm giá
thành camera. Tuy nhiên, trên thực tế, có trở ngại đáng kể cho
kiến trúc giám sát thông minh dựa trên đám mây từ xa:

truyền dữ liệu âm thanh đến một máy chủ từ xa nơi nó có thể
xử lý toàn bộ yêu cầu.

- Yêu cầu hệ thống hạ tầng mạng tốt, nhất là với những
ứng dụng đòi hỏi camera độ phân giải cao (ví dụ 4K, 8K), do
đó khó khăn trong việc triển khai và mở rộng;
- Không thể cấu hình và tinh chỉnh cấu hình camera phù
hợp với các bài toán khác nhau;
- Nhiều ứng dụng giám sát thông minh yêu cầu tài nguyên
lưu trữ và tính toán đáng kể. Chỉ riêng chuỗi hình ảnh chuyển
động diện rộng (WAMI) tốc độ khung hình thấp (1,25 Hz) có
thể tạo ra hơn 100M dữ liệu mỗi giây (400G mỗi giờ). Theo
nghiên cứu gần đây, dữ liệu video chiếm lượng lớn lưu lượng
thời gian thực trên các mạng truyền thông. Ví dụ: video trực
tuyến chiếm 74% tổng lưu lượng truy cập trực tuyến trong
năm 2017 và 78% lưu lượng truy cập di động sẽ là dữ liệu
video vào năm 2021. Do đó, điều quan trọng là phải xử lý
việc truyền dữ liệu khổng lồ này theo những cách mới;

Hình. 2. Điện toán phân tán (Edge Computing)

Nói chung, Edge AI sở hữu những lợi thế sau so với điện
toán đám mây:
- Phản hồi trong thời gian thực: các ứng dụng hoặc dịch
vụ được thực hiện trực tiếp tại chỗ hoặc gần địa điểm, độ trễ
truyền thông được giảm thiểu, điều này rất cần thiết để trì
hoãn các nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm, như giám sát thông
minh; Hoạt động thời gian thực rất quan trọng với xe tự lái,
robot và nhiều lĩnh vực khác.

- Yêu cầu hệ thống máy chủ mạnh để có thể xử lý nhiều
camera cùng một lúc, điều này dẫn đến giá thành của máy chủ
cao, để vừa có thể tiếp nhận nhiều luồng video, vừa có thể xử
lý các thuật toán trí tuệ nhân tạo;

- Một thiết bị Edge AI có thể không cần kết nối mạng để
hoạt động chính xác, nó có thể xử lý dữ liệu và đưa ra quyết
định một cách độc lập mà không cần kết nối internet
- Băng thông mạng thấp hơn: dữ liệu thô được tạo bởi cảm
biến hoặc màn hình được xử lý ngay tại thiết bị camera thay
vì trên cloud từ xa. Trong khi kết quả được xử lý có thể được
gửi tới cloud để phân tích trong tương lai, chi phí liên lạc thấp
hơn nhiều so với các nhiệm vụ thực hiện trên cloud;

- Không thể xử lý các tác vụ thời gian thực (ví dụ cảnh
báo tại chỗ, mở cửa…);
- Phải đảm bảo an toàn thông tin cho dữ liệu được truyền
về máy chủ, nhất là dữ liệu video có thể chứa những thông tin
nhạy cảm.

- Tiêu thụ năng lượng thấp hơn: hầu hết các thiết bị cạnh
bị hạn chế năng lượng, do bản chất của nó, các thuật toán
được triển khai ở cạnh rất nhẹ sẽ làm giảm mức tiêu thụ năng
lượng cho toàn bộ quá trình và truyền dữ liệu;
- Bảo mật dữ liệu: Dữ liệu được gửi càng ít, càng đảm bảo
tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu. Ngoài ra cũng dễ
thực thi chính sách bảo mật và quyền riêng tư tại mạng cục
bộ hơn so với trên mạng Internet. Việc lưu trữ dữ liệu một
phần phân tán giúp đảm bảo sự riêng tư và an toàn.
Từ những phân tích trên, tác giả đề xuất một mô hình giám
sát camera như hình bên dưới:
Hình. 1. Điện toán đám mây (Cloud Computing)

B. Đề Xuất Hướng Giải Quyết với Mô Hình Điện Toán
Phân Tán
Qua những phân tích ở trên chúng ta thấy được khó khăn
trong việc triển khai một hệ thống AI Cloud theo mô hình
điện toán đám mây xử lý hoàn toàn trên máy chủ với số lượng
camera lớn. Để giảm bớt các vấn đề này, chúng ta có thể thực
hiện các thuật toán học máy ít phức tạp hơn trên một máy chủ
cục bộ hoặc thậm chí chính các thiết bị - mô hình điện toán
phân tán (Edge AI).
Tiềm năng của Edge AI là rất lớn. Theo báo cáo của
Tractica, các lô hàng thiết bị Edge AI dự kiến sẽ tăng từ 161,4
triệu đơn vị trong năm 2018 lên 2,6 tỷ đơn vị vào năm 2025.
Một ví dụ điển hình của Edge AI là loa thông minh. Một từ /
cụm từ đánh thức (chẳng hạn như Alexa) đã được đào tạo như
một mô hình học máy và được lưu trữ cục bộ trên loa. Bất cứ
khi nào người nói thông minh nghe thấy đánh thức từ / cụm
từ, nó sẽ bắt đầu lắng nghe. Nói cách khác, nó sẽ bắt đầu

Hình. 3. Mô hình giám sát camera đề xuất

Mô hình này thực hiện các quyết định thường xuyên và
quan trọng về thời gian ở biên (edge) trên thiết bị Edge AI và
tham khảo đám mây nơi cần tính toán chuyên sâu hơn và phân
tích lịch sử. Mô hình này mang lại những ưu điểm sau:

125

- Khả thi triển khai trên diện rộng không phụ thuộc nhiều
vào hạ tầng (mạng và máy chủ)
- Đáp ứng bài toán yêu cầu thời gian thực
- Nâng cao bảo mật.
Cấu hình. Cấu hình phần cứng của một thiết bị Edge AI
cho hệ thống AI Cloud được đề xuất như sau:

Hình. 6. Lượng tử hoá mạng

Bước 3 – Biên dịch: Ánh xạ mô hình AI tới tập lệnh và
luồng dữ liệu hiệu quả cao

Hình.7. Biên dịch trên nền tảng nhúng

Kiến trúc. AI Cloud được cấu tạo bởi năm khối chức
năng chính được mô tả như sau:

Hình. 4. Cấu hình phần cứng của thiết bị Edge AI

Bộ xử lý CPU 4 hoặc 8 lõi, bộ nhớ tối thiểu 4 GB để có
thể cung cấp hiệu năng xử lý cao, đi kèm là thành phần hỗ trợ
xử lý AI như GPU hoặc FPGA (Field Programmable Gate
Array – Chuỗi cổng có thể lập trình) có thể đáp ứng tốc độ xử
lý phân tích video thông minh ở tối thiểu 15fps (frames-persecond- số khung hình hiển thị trên mỗi giây) với độ phân
giải tối thiểu VGA 640x480 (Video Graphics Array – Độ
phân giải khung hình). Chuẩn truyền thông Ethernet 10/100
Base-Tx hay wifi để gửi các dữ liệu đã qua phân tích và xử lý
lên AI Cloud thông qua mạng internet. Các chuẩn giao tiếp
cơ bản như các cổng USB, HDMI. Hỗ trợ kết nối với thiết bị
camera bên ngoài độ phân giải tối thiểu VGA 640x480 thông
qua các chuẩn RSTP/MJPEG (Motion Jpeg- định dạng video
mà mỗi khung hình được nén riêng biệt như một hình ảnh
Jpeg) hay UVC. Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu trên thẻ micro SD
128GB. Vỏ tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP65. Nguồn
cấp 5 VDC hoặc 12 VDC (điện áp xoay chiều).

- Mô-đun kiểm soát truy cập: Vai trò của mô-đun này là
thiết lập một kết nối an toàn giữa người dùng và hệ thống.
Đây là nơi hệ thống cấp các quyền cụ thể được xác định trước
cho mỗi người dùng theo vai trò của nó. Nó đảm nhiệm nhiều
nhiệm vụ liên quan đến an ninh mạng, như quyền truy cập
của người dùng vào mạng và dịch vụ, xác thực riêng tư từ
người dùng đến thiết bị, quản lý hồ sơ người dùng...
- Mô-đun ngữ cảnh trung gian: Là trình quản lý thông tin
ngữ cảnh, do đó, nó cho phép tạo, cập nhật và xóa các thực
thể, cũng có thể cho phép các ứng dụng khác (người tiêu dùng
ngữ cảnh) truy xuất trạng thái cập nhật nhất của các thực thể
khi một số sự kiện xảy ra. Thành phần này có thể được xem
là người điều hành thực hiện quá trình giao tiếp giữa các môđun khác.
- Mô-đun lưu trữ sự kiện: Mô-đun này lưu giữ dữ liệu liên
quan đến thông tin ngữ cảnh, thông tin này có thể là một báo
động từ hệ thống hoặc một thông báo đơn giản. Bằng cách
lưu thông tin này, có thể lấy nó để phân tích sau.

Thuật toán. Triển khai các thuật toán xử lý phân tích
video thông minh trên Edge AI:

- Mô-đun lưu trữ video: Khối này được sử dụng để lưu trữ
dữ liệu video thô, để người dùng có quyền truy cập vào video
liên quan đến một sự kiện được phát hiện / lưu trữ theo môđun
xử lý.

Bước 1- Nén mạng: Khi loại bỏ các noron xếp hạng thấp
khỏi mạng, dẫn đến một mạng nhỏ hơn và nhanh hơn. Sau
khi nén, độ chính xác sẽ giảm và mạng thường được đào tạo
nhiều hơn để phục hồi. Bước này quan trọng để chạy các
mạng học sâu trên các thiết bị nhúng.

- Mô-đun xử lý: Thực hiện 2 chức năng chính là giao tiếp
với mạng camera kết hợp Edge AI và phân tích video thông
minh.

Hình. 5. Nén mạng

Bước 2 - Lượng tử hoá: : Bằng cách chuyển đổi trọng số
từ 32-bit floating-point (dấu phẩy động) thành INT8/INT16
fixed-point (điểm cố định), có thể giảm độ phức tạp của tính
toán mà không làm mất độ chính xác dự đoán. Mô hình mạng
fixed-point yêu cầu băng thông bộ nhớ ít hơn, do đó cung cấp
tốc độ nhanh hơn và hiệu suất năng lượng cao hơn so với mô
hình floating-point.

Hình. 8. Kiến trúc tổng thể của hệ thống giám sát video thông minh điện
toán đám mây
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III. ỨNG DỤNG TRONG CẢNH BÁO VŨ KHÍ NÓNG
Ứng dụng phát phát hiện vũ khí nóng bao gồm: Súng cầm
tay, dao găm, kiếm, lưỡi le, đao, mã tấu, côn. Mô hình được
hoạt động với các điều kiện và thông số cụ thể như sau:
A. Thông Số Hoạt Động
- Môi trường hoạt động: Ngoài trời
- Toàn bộ xử lý phát hiện mang vũ khí được xử lý tại biên
trên thiết bị Edge AI. Dữ liệu gửi lên hệ thống AI Cloud bao
gồm thông tin cơ bản của camera (Camera ID), loại vũ khí và
ảnh/ video ghi nhận lại sự kiện phục vụ lưu trữ và tìm kiếm
hiệu quả

Hình.9. Các giai đoạn trong giám sát camera thông minh

Bước 1 “Video Capture” thu thập dữ liệu, hình ảnh từ
camera để truyền vào hệ thống xử lý. Ở Bước 2 “Image
Enhace” để nâng cao chất lượng hình ảnh, sử dụng mô hình trí
tuệ nhân tạo nhằm tăng độ phân giải, làm rõ các nét trong
khung ảnh, tăng độ chính xác cho mô hình nhận diện, xử lý
hình ảnh đầu vào bị mờ, nhiễu, out-net. Bước 3 “Oject
Detection” sử dụng mô hình YOLO-V3 cho bài toán nhận diện
vật thể là súng cầm tay. Bước 4 “Material Detection” nhận
diện chất liệu của vũ khí đầu vào là từ chất liệu gì. Bước 5
“Retrieval” để kiểm tra, đánh giá lại mô hình.

- Độ chính xác tối thiểu 95% từ bộ cơ sở dữ liệu đã thu
thập được
- Độ chính xác tối thiểu 80% với độ trễ tối đa 5 giây
B. Nguyên Lý Hoạt Động
Bước 1: Hệ thống lấy nguồn video đầu vào có thể là các
file video offline (Tập các video trực tiếp) hoặc từ hệ thống AI
Cloud.
Bước 2: Tách biệt đối tượng: Hệ thống đưa ra các thuật
toán xử lý để tách biệt các đối tượng di chuyển trên nền tĩnh
và xác định các đối tượng khác nhau có sự liên quan đến nhau.
Bước 3: Thêm siêu dữ liệu: Những đối tượng bị tách ra
khỏi từ bước 2 sẽ được đặt vào cơ sở dữ liệu, cùng với siêu dữ
liệu, màu sắc, kích thước, ngày, thời gian... Cùng với đó hệ
thống sẽ tự động đính kèm các đối tượng để thuận tiện cho
việc báo cáo và trả lời các truy vấn từ người dùng.
Bước 4: Thêm các tính năng: Hệ thống xử lý nhận diện các
đối tượng tại máy chủ xử lý tìm kiếm, hỗ trợ cho việc truy vấn.

Hình. 10. Các giai đoạn phân tích video trong mô hình

Bước 5: Đưa ra kết quả: Hệ thống đưa ra kết quả các đối
tượng di chuyển vận động trong một ngày trên một khung hình
duy nhất. Các kết quả được hiển thị trên hệ thống máy trạm
khai thác.

Mô hình yêu cầu một thiết bị Edge AI trên một nền tảng
nhúng có khả năng xử lý AI hiệu năng cao, hoạt động ổn định,
lâu dài và độc lập. Thiết bị Edge AI sẽ kết nối với các camera
có sẵn (IP camera/USB camera) và có khả năng phân tích
video từ camera, chẳng hạn như phát hiện chuyển động, khuôn
mặt, đối tượng và thậm chí nhận diện một vài hành vi đơn
giản, phân tích dữ liệu hình ảnh tại điểm chụp và giảm thiểu
nhu cầu truyền dữ liệu đến đám mây (các bước 1, 2, 3, 4, 5).
Điều này cho phép sử dụng rất hiệu quả cả băng thông truyền
và ghi, dữ liệu gửi lên server chỉ là siêu dữ liệu (metadata),
vector đặc trưng hoặc dữ liệu đa phương tiện tham khảo ở chất
lượng thấp, loại bỏ hơn 90% dữ liệu là những dữ liệu vô ích.
Một số camera cũng có thể được thiết lập để quay video ở độ
phân giải và / hoặc tốc độ khung hình thấp hơn, sau đó tự động
tăng độ phân giải và tốc độ khung hình để quay video chất
lượng cao hơn khi được kích hoạt bởi một sự kiện. Phần xử lý
thông minh ở mức cao (high-end) chạy trên đám mây (các
bước 4, 5, 6). Tuỳ thuộc vào độ phức tạp của các thuật toán
nhận dạng mà các bước 4, 5 có thể được thực hiện trên thiết bị
Edge AI hoặc Cloud.

Các tính năng cơ bản:
- Tự động trích xuất các đối tượng từ video gốc và xây
dựng lại hiệu quả và xếp chồng chúng trở lại trong cảnh gốc.
Đồng thời hiển thị thời gian của từng đối tượng trong quá khứ.
Kết quả là phân đoạn video ngắn hơn đáng kể giúp bảo toàn
khả năng phân tích của người xem.
- Độ chính xác tối thiểu 95% từ bộ cơ sở dữ liệu đã thu
thập và độ chính xác tối thiểu 80% với độ trễ tối đa 5 giây.
- Lựa chọn camera: tuỳ thuộc vào yêu cầu của từng bài
toán mà các thông số của camera sẽ khác nhau. Để đáp ứng
các ứng dụng trên, camera cần hoạt động được ở ngoài trời
và cócác thông số như sau:Độ phân giải tối thiểu 4 megapixel;
Hỗ trợ WDR (Wide Dynamic Range); Hỗ trợ ánh sáng IR
(Infrared Radiation - tia hồng ngoại) khoảng cách tối thiểu 20
mét; Hỗ trợ nén H264 hoặc H265; Hỗ trợ ống kính 2.8-12
mm; Chống bụi, chống nước IP67 (Ingress Protection – tiêu
chuẩn chống nước).
C. Chi Tiết Mô Hình
Ứng dụng mô hình phân tán trong bài toán phát hiện vũ
khí nóng với các bước chi tiết như sau:
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Hình. 11. Luồng xử lý và dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống

Tự động phân tích, cảnh báo kịp thời cho việc phát hiện
súng cầm tay từ camera giám sát. Ứng dụng trong phát hiện
vũ khí: súng cầm tay và chất liệu súng
+ Môi trường hoạt động: Ngoài trời
+ Toàn bộ xử lý phát hiện mang vũ khí được xử lý tại biên
trên thiết bị Edge AI. Dữ liệu gửi lên hệ thống AI Cloud bao
gồm thông tin cơ bản của camera (Camera ID), loại vũ khí và
ảnh/video ghi nhận lại sự kiện phục vụ lưu trữ và tìm kiếm
hiệu quả.

Hình. 13. Layer trong mạng darknet-53

Các bức ảnh khi được đưa vào mô hình sẽ được chuẩn hóa
để về chung một kích thước phù hợp với input shape của mô
hình và sau đó được gom lại thành batch đưa vào huấn luyện.

+ Độ chính xác tối thiểu 95% từ bộ CSDL đã thu thập

Hiện tại YOLO đang hỗ trợ 2 đầu vào chính là 416x416 và
608x608. Mỗi một đầu vào sẽ có một thiết kế các layers riêng
phù hợp với shape của input. Sau khi đi qua các layer
convolutional thì hình dạng giảm dần theo cấp số nhân là 2.
Cuối cùng ta thu được một bản đồ đặc điểm có kích thước
tương đối nhỏ để dự báo vật thể trên từng ô của bản đồ thuộc
tính.

+ Độ chính xác tối thiểu 80% với độ trễ tối đa 5 giây
+ Dự đoán chất liệu cấu tạo vật thể để đưa ra cảnh báo với độ
chính xác 70%, thời gian chấp nhận được tối đa 5 giây.

Kích thước của bản đồ thuộc tính sẽ phụ thuộc vào đầu
vào. Đối với đầu vào 416x416 thì bản đồ thuộc tính có các
kích thước là 13x13, 26x26 và 52x52. Và khi đầu vào là
608x608 sẽ tạo ra bản đồ thuộc tính 19x19, 38x38, 72x72.
Hình. 12. Sơ đồ kiến trúc mạng YOLO

Hình 12 mô tả sơ đồ kiến trúc mạng YOLO được tác giả
ứng dụng trong việc phân tích, xử lý, nhận diện hình ảnh vũ
khí nóng (bước Object Detection trong hình 9). Kiến trúc
YOLO bao gồm: Base Network (mạng cơ sở) là các mạng tích
chập làm nhiệm vụ trích xuất đặc trưng. Phần phía sau là
những Extra Layers (lớp bổ sung) được áp dụng để phát hiện
vật thể trên bản đồ thuộc tính của base network. Base Network
của YOLO sử dụng chủ yếu là các lớp tích chập và các lớp kết
nối đầy đủ (Fully-conntected Layer). Các kiến trúc YOLO
cũng khá đa dạng và có thể tùy biến thành các phiên bản cho
nhiều hình dáng đầu vào khác nhau.
Thành phần Darknet Architechture (Kiến trúc mạng
Darket) được gọi là base network có tác dụng trích suất đặc
trưng. Output của base network là một bản đồ thuộc tính có
kích thước 7x7x1024 sẽ được sử dụng làm input cho các Extra
layers có tác dụng dự đoán nhãn và tọa độ ô bao quanh của vật
thể. Trong YOLO version 3 tác giả áp dụng một mạng trích
chọn đặc trưng là darknet-53. Mạng này gồm 53 lớp tích chập
kết nối liên tiếp, mỗi lớp được theo sau bởi một Batch
Normalization (kỹ thuật để đào tạo mạng nơ ron sâu, chuẩn
hóa các đầu vào thành một layer cho mỗi mini-batch) và một
Activation Leaky Relu (hàm kích hoạt). Để giảm kích thước
của đầu ra sau mỗi tầng tính chập, tác giả giảm kích thước mẫu
bằng các bộ lọc với kích thước là 2. Mẹo này có tác dụng giảm
thiểu số lượng tham số cho mô hình.

Hình. 14. Kiến trúc Output của một model YOLO

Hình ảnh gốc là một bản đồ thuộc tính kích thước 13x13.
Trên mỗi một ô của bản đồ thuộc tính chúng ta lựa chọn ra 3
hộp biên cơ sở với kích thước khác nhau lần lượt là Box 1,
Box 2, Box 3 sao cho tâm của các hộp biên cơ sở trùng với ô.
Khi đó đầu ra của YOLO là một vector tập trung của 3
bounding boxes. Các thuộc tính của một ô bao quanh
(bounding box) được mô tả như dòng cuối cùng trong hình.
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19 layers (mô tả trong hình 16) với 2 lớp Conv 3*3 và 1*1,
sau đó tiến hành trích chọn đặc trưng và đưa ra dự đoán.
KẾT LUẬN
Bài báo đã đề xuất mô hình phân tán xử lý dữ liệu cho các
vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo nói chung với dữ liệu từ
camera giám sát nói riêng. Nhận diện đối tượng vũ khí nóng
trong mô hình điện toán phân tán sẽ nâng cao hiệu quả quá
trình nhận dạng và tối ưu hóa hệ thống, giúp bảo vệ sự riêng
tư và an toàn dữ liệu thu thập được qua camera giám sát, đặc
biệt đã tạo ra khả năng giám sát với số lượng lớn camera với
chi phí đầu tư ban đầu thấp, hạ tầng đã được đầu tư với thiết
bị cấu hình thấp và giá rẻ đã được triển khai trước đó.

Hình.15. Non-max Suppression

Thuật toán YOLO dự báo ra rất nhiều ô bao quanh trên
một bức ảnh nên đối với những ô có vị trí gần nhau, khả năng
các khung hình bị chồng lên nhau là rất cao. Trong trường hợp
đó YOLO sẽ cần đến Non-max Suppression để giảm bớt số
lượng các khung hình được sinh ra một cách đáng kể. Từ 3 ô
bao quan ban đầu cùng bao quanh chiếc xe oto đã giảm xuống
còn một ô bao quanh cuối cùng.
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Các bước của Non-max Suppression:
B1: Đầu tiên chúng ta sẽ tìm cách giảm bớt số lượng các ô
bao quanh bằng cách lọc bỏ toàn bộ những ô bao quanh bcó
xác suất chứa vật thể nhỏ hơn một ngưỡng threshold nào đó,
thường là 0.5.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]

B2: Đối với các ô bao quanh giao nhau, Non-max
Suppression sẽ lựa chọn ra một ô bao quanh có xác xuất chứa
vật thể là lớn nhất. Sau đó tính toán chỉ số giao thoa IoU với
các ô bao quanh còn lại. Nếu chỉ số này lớn hơn ngưỡng
threshold thì điều đó chứng tỏ 2 ô bao quanh đang đè lên nhau
rất cao. Ta sẽ xóa các ô bao quanh có có xác xuất thấp hơn và
giữ lại ô bao quanh có xác xuất cao nhất. Cuối cùng, ta thu
được một ô bao quanh duy nhất cho một vật thể.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
Hình. 16. Cấu trúc mô hình đề xuất để nhận diện chất liệu

Ở bước nhận dạng chất liệu trong hình 9, tác giả đề xuất
cấu trúc mô hình đề xuất để nhận diện chất liệu sử dụng VGG-

129

TS. Doan Trung Son, Nguyen Thi Khanh Tram, Ứng dụng mô hình
YOLO trong phát hiện súng cầm tay, Hội thảo công nghệ thông tin và
ứng dụng lần thứ 9 (CITA2020), isbn: 978-604-84-5517-0, trang152157, Nhà xuất bản Danang, 2020
Nguyễn Thị Khánh Trâm, Đoàn Trung Sơn, Nhận diện dao sử dụng mô
hình YOLO-V3, Hội thảo công nghệ thông tin và ứng dụng lần thứ 10,
2021, isbn:
Nguyễn Thị Khánh Trâm, Đoàn Trung Sơn, Tiền xử lý dữ liệu huấn
luyện của mô hình học YOLO-V3 trong bài toán nhận diện dao, The
Information and Communication Technology Conference (ICT), 2021
Nguyễn Thị Khánh Trâm, TS. Đoàn Trung Sơn, GS. Nguyễn Thanh
Thuỷ, Transfer Learning in Hot Weapon Detection, Hội thảo công nghệ
thông tin và ứng dụng lần thứ 11, 2022.
Karimaa, A. Video surveillance in the cloud: Dependability
analysisProceedings of the the 4th International Conference on
Dependability (DEPEND '11)20119295
Neal, D., Rahman, S.Video surveillance in the cloud?The International
Journal of Cryptography and Information Security201223
Anwar Hossain, M. Analyzing the suitability of cloudbased multimedia
surveillance systemsProceedings of the 15th IEEE International
Conference on High Performance Computing and Communications
(HPCC '13)2013

Đánh giá khả năng bảo mật của hệ thống FDNOMA khi xuất hiện nhiều nút nghe lén
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luận bài bào được đưa ra trong phần V.

Tóm tắt: Bài báo đề xuất mô hình và đánh giá khả năng bảo
mật của hệ thống chuyển tiếp song công (FD: Full-duplex) và đa
truy nhập không trực giao (NOMA: non-orthogonal multiple
access). Thông số sử dụng để đánh giá là xác suất dừng bảo mật
(SOP: Secrecy outage probability) trong điều kiện ràng buộc
nhiều nút nghe lén không kết hợp và thông tin trạng thái kênh
truyền không hoàn hảo. Kết quả của bài báo chỉ ra rằng, mức
nhiễu dư, sai số ước lượng kênh ảnh hưởng đáng kể đến khả
năng bảo mật của hệ thống. Mô phỏng matlab được sử để kiểm
chứng kết quả phân tích và đánh giá khả năng bảo mật của hệ
thống đề xuất.

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

g1
hRR

D1

g2

h1,k

D2

hE,1
hE,L

Từ khóa: SOP, NOMA, nghe lén, kênh hợp pháp, song công.
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I. GIỚI THIỆU

E3
EL

Bảo mật thông tin ở lớp vật lý (PLS: physcal layer
security) trong các mạng vô tuyến thế hệ mới là chủ đề đã
được nghiên cứu nhiều theo các giao thức khác nhau [1, 2].
Bên cạnh đó trong các nghiên cứu PLS trong mạng đa truy
nhập không trực giao (NOMA: non-orthogonal multiple
access) cũng đã được quan tâm khảo sát [3, 4]. Tuy nhiên,
trong các nghiên cứu trước đây chỉ khảo sát các tham số bảo
mật hệ thống dưới dạng phân tích công thức tường minh của
biểu thức xác suất dừng bảo mật (SOP: Secrecy outage
probability) hoặc dung lượng bảo mật, khả năng đánh chặn
cho hệ thống hoạt động ở chế độ bán song công (HD: Halfduplex). Trong khi đó, kỹ thuật truyền song công trên cùng
băng tần (FD: Full-duplex) cung cấp dung lượng hệ thống lớn
hơn so với kỹ thuật HD [5]. Tuy nhiên, một nhược điểm trong
các hệ thống FD đó là xuất hiện thành phần tự gây nhiễu (SI:
self-interference) cho hệ thống. Mặc dù gần đây một số giải
pháp đã được đề xuất nhằm loại bỏ SI giúp FD có thể đạt được
hiệu suất tốt hơn nhưng trên thực tế khó để loại bỏ SI hoàn hảo
nên luôn tồn tại một lượng SI làm suy giảm chất lượng hệ thống
FD. Bên cạnh đó việc xem xét thông tin trạng thái kênh truyền
(CSI: channel state information) không hoàn hảo là bài toán
thực tế trong các mạng vô tuyến. Đặc biệt các nút nghe lén là
thiết bị không được cấp phép hoạt động trong mạng hợp pháp,
tức là không được huấn luyện thông tin kênh truyền trước khi
phát tín hiệu.
Từ những vấn đề trên, bài báo này chúng tôi khảo sát
khả năng bảo mật tín hiệu cho hệ thống chuyển tiếp FDNOMA khi có nhiều nút nghe lén thụ động trong mạng với điều
kiện CSI không hoàn hảo. Đóng góp của bài báo có thể được
tóm tắt như sau:
Đề xuất mô hình FD-NOMA chuyển tiếp, trong điều
kiện nhiều nút nghe lén xuất hiện, mô hình hóa các biểu thức tỉ
số tín hiệu/nhiễu (SNR: Signal-to-noise-ratio).
Xây dựng công thức tường minh SOP cho hai người
dùng NOMA khi kênh truyền phân bố Rayleigh. Sử dụng mô
phỏng Matlab để kiểm chứng các kết quả đã phân tích.
Cấu trúc bài báo được trình bày như sau: Phần II mô tả mô
hình hệ thống; Phần III trình bày các kết quả phân tích toán

S
Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống

Mô hình hệ thống đề xuất được mô tả như trong Hình
1. Hệ thống bao gồm nút nguồn S trang bị nhiều ăng-ten, nút
chuyển tiếp song công R, hai nút đích và nhóm nhiều nút nghe
lén. Gọi hSR  {h1, k }, k = 1, , K là vector kênh truyền giữa S
và R, g1 và g 2 lần lượt là hệ số kênh truyền từ R đến D1 và D2,
h2, E  {h2, El }, l = 1, , L là các hệ số kênh truyền từ R đến các
nút nghe lén, hệ số kênh truyền tự nhiễu tại R ký hiệu bởi hRR .
Với các kênh truyền có CSI không hoàn hảo được mô hình hóa
bởi [6, 7]
h =  hˆ + 1 −  2 e ,
(1)
1, k

h2, El

1, k

= hˆ2, El +

1, k

El

(2)

,

Hoạt động của hệ thống được mô tả như sau: Nút nguồn lựa
chọn ăng ten với tỉ số (SNR: signal-to-noise ratio) tốt nhất để
phát đồng thời 2 tín hiệu đã xếp chồng theo mức công suất,
xS = a1 PS x1 + a2 PS x2 đến 2 nút đích thông qua R. Do
hoạt động song công (FD: Full-duplex) và tách tín hiệu khử
nhiễu nối tiếp (SIC: successive interference cancellation), và
nhóm các nút nghe lén kết hợp cực đại SNR để thu chặn tín
hiệu từ kênh hợp pháp; Ngoài ra giả sử rằng các nút nghe lén
tách tín hiệu loại bỏ được nhiễu hoàn toàn, do đó SNR của
các tín hiệu tại mỗi nút được xác định như sau
a1 PS | hSR |2
a1 PR | g1 |2
x1
(3)
 Rx1 =
,

=
.
D1
 PR | hRR |2 + R2
 D2 1

 Rx2 =

a2 PS | hSR |2
a1 PS | hSR |2 + PR | hRR |2 + R2

,  Dx2 =
1

a2 PR | g1 |2
a1 PR | g1 |2 + D2 1

(4)
trong đó ℎS𝑅 = a𝑟𝑔max𝑘=1÷𝐾 ℎ1,𝑘 .

 Dx22 =
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a2 PR | g 2 |2
2

a1 PR | g 2 |

+ D2 2

,  Exi =

ai PR

 E2l

| h2,E |2 , i  {1, 2}. (5)

.

trong đó ℎ2,E = max𝑙=1÷𝐿 ℎ2,𝑙 ,  A2 , A  {R, D1 , D2 , E} là
phương sai nhiễu trắng cộng tính của máy thu, mức công suất
chuẩn hóa là 1W;  là hệ số phản ánh phẩm chất của bộ khử
nhiễu FD, khi  càng nhỏ chất lượng bộ khử nhiễu càng tốt.
III.

trong đó u =

)

C

x2

2

1

x2
x2
R ,  D1

2

)

SIC

Bên cạch đó, tốc độ tại các nút nghe lén là:

(

)

(8)

Công thức tổng quát của SOP được tính xác định bởi
sự khác nhau giữa dung lượng kênh chính và kênh nghe lén[3]

(

)

SOP xi = Pr [C xi − C Exi ]+  ri ,

) và

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Từ các biểu thức toán học được đưa ra từ các phần trên,
trong phần này chúng tôi trình bày các kết quả mô phỏng nhằm
đánh giá khả năng bảo mật tín hiệu của các người dùng
NOMA bằng cách thay đổi các tham số ảnh hưởng đến chất
lượng bảo mật như số ăng ten tại S, số lượng nút nghe lén, sai
số ước lượng kênh, mức công suất kênh tự nhiễu. Số mẫu thực
hiện mô phỏng là 10.000.000 lần. Tốc độ dữ liệu ngưỡng là
giả sử là cố định ri = 1 bit/s/Hz, hệ số phân bổ công suất
a1=0.3 và a2=0.7. Khi các nút được đặt cố định, chúng ta có
thể chuẩn hóa khoảng cách là 1 đơn vị từ nút phát đến nút thu
và độ lợi kênh trung bình được cố định trong suốt thời gian
truyền dữ liệu SR =RD2 =10dB, RD1 =15dB, RE =-5dB .

(7)

C Exi = log 2 1 +  Exi , i  {1, 2}.

(

đến B, PS và PR tương ứng là công suất phát tại nút S và R.
Như vậy trong phần này chúng tôi đã trình bày biểu thức
tường minh và cách thức tính toán SOP của hệ thông FDNOMA trong điều kiện kênh truyền không hoàn hảo.

(6)

,  Dx2 } .

]

1 −  th a1
,
,  th = 2r2 ,  = (k PR RR − SR (  )a1 PS )
a1 th
ngoài ra  AB là giá trị độ lợi trung bình của kênh truyền từ A

Khi R hoạt động theo giao thức giải mã chuyển tiếp
(DF: Decode-and-Forward), tốc độ của hệ thống truyền thông
phụ thuộc vào tốc độ nhỏ nhất mà nó đạt được. Do đó tốc độ
các tín hiệu là:

(
= log (1 + min{

[

=

PHÂ N TÍCH SOP

C x1 = log 2 1 + min{ Rx1 ,  Dx1 } ,


(2n − 1)
n + 1 , n = cos
2
2N

(9)

trong đó, ri là ngưỡng tốc độ dữ liệu.
Thay thế biểu thức (6) và (8) vào (9) và sau các bước tính
toán, chúng ta nhận được công thức tường minh SOP đối với
tín hiệu của người dung D1

 (−1) ( Kk )( Ll )
(1 −  )
1− 
exp(
+
)
a  (  ) P a P 
K

SOP x1 = 1 −

L

k +l −2

k =1 l =1

th

lP   (  )
 S SR
ˆ
P 
R

1

SR

S

1 R

RD1

A2 + A3 + A4

RE

(10)

th

,

trong đó (  ) = 1 + (k − 1)(1 −  2 ) ,  th = 2r1 ,
ˆ ,
 = RR k PR ( th − 1) + a1SR (  ) PS , A4 ?= l / a1 PR 
RE
  k PR
k th
 th
A2 = th RR
, A3 ?=
+
,

a1 PSSR (  ) a1 PR RD1

Hình 2. SOP với số nút nghe lén thay đổi  = 0.9 và
 E = 0.2  RR = 20 dB,
Hình 2 biểu diễn SOP theo SNR khi thay đổi số nút
nghe lén và cố định số ăng ten phát tại S. Từ kết quả trên đồ
thị thấy rằng, chất lượng bảo mật tín hiệu của D1 tốt hơn D2.
Lý do là tốc độ dữ liệu đạt được tại D1 lớn hơn tốc độ dữ liệu
đạt được tại D2 mặc dù công suất phân bổ cho D1 nhỏ hơn D2.
Thêm vào đó tại D1 tách tín hiệu dung kĩ thuật SIC, trong khi
đó tại D2 tách tín hiệu x2 coi x1 là nhiễu, kết hợp với lan
truyền lỗi từ R dẫn đến chất lượng bảo mật x2 kém hơn x1 .
Đặc điểm đồ thị chỉ ra rằng đối với D1 khi tăng SNR thìSOP
giảm và sẽ bảo hòa khi SNR lớn, trong khi đó D2 có sự khác
biệt là SOP giảm đến SNR=0dB, sau đó tăng lên khi tăng
SNR. Kết quả trên hình cũng cho thấy sự chính xác giữa mô
phỏng và lý thuyết, điều đó chỉ ra rằng các công thức được
trình bày ở phần trên hoàn toàn chính xác.

Tương tự, thay thế (7) và (8) vào (9) và sau khi tính toán sẽ
nhận được biểu thức SOP đối với tín hiệu của D2
K

 (−1)

SOP x2 =1−

k −1  K

 L
 L
(−1)l −1  
 
k
  l =1
l

k =1



l
ˆ
a2 PR 
RE


2N



SR  (  ) PS (a2 −a1  u )
1−n2


+


(

)
a
P
u
SR
2 S
n =1
N




k u
l u
 exp  −
−
  (  ) P (a − a  ) a P 
ˆ
SR
S 2
1 u
2 R RE






(11)



u
u
,
 exp  −
−
  RD PR (a2 −a1  u )  RD PR (a2 −a1  u ) 
1
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Hình 3. SOP khi thay đổi số ăng ten phát,  = 0.9 và
 E = 0.2  RR = 20 dB.
Hình 3, biểu diễn SOP theo SNR khi thay đổi số ăng
ten phát tại nút S và cố định nút nghe lén. Tương tự như kết
quả của Hình 2, khi tăng SNR dẫn đến SOP của D1 giảm và
có xu hướng bảo hòa khi tiếp tục tăng SNR, ngược lại khi tiếp
tục tăng SNR SOP của D2 tăng lên đến mất bảo mật hoàn toàn.
Ngoài ra, khi tăng số ăng ten phát tại S, SOP của các người
dùng giảm. Bao gồm cả D1 và D2 mức giảm SOP không đáng
kể, do ràng buộc giao thức DF. Một lý giải khác cho SOP của
D2 tăng khi SNR lớn là do mức nhiễu tại D2 tăng lên khi công
suất phát lớn.

Hình 5. SOP khi thay đổi sai số ước lượng kênh của các nút
nghe lén K=3, L=3,  = 0.9 và  RR = 20 dB.
Hình 5 khảo sát ảnh hưởng của sai số ước lượng kênh đến
SOP của D1, đặc điểm ảnh hưởng của sai số ước lượng kênh
đến các người dùng là như nhau, do đó chỉ cần xem xét sự
ảnh hưởng của  E đến 1 người dùng. Từ kết quả trên cho thấy
khi nút nghe lén ước lượng kênh với sai số càng lớn thì khả
năng bảo mật của hệ thống càng tốt và ngược lại. Đặc biệt
khi ước lượng sai hoàn toàn thì khả năng bảo mật là hoàn
hảo, SOP giảm tuyến tính với tăng SNR.
V. KẾT LUẬN
Bằng việc áp dụng các phân tích toán học, chúng tôi đưa
ra biểu thức SOP của hai người dùng NOMA chuyển tiếp, hoạt
đông theo cơ chế FD. Kết quả mô phỏng đưa ra để kiểm chứng
các kết quả phân tích và minh họa khả năng bảo mật của hệ
thống đề xuất. Chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của các tham
số chất lượng kênh, khả năng khử nhiễu đến hiệu quả bảo mật
của hệ thống FD-NOMA hai người dùng. Bài báo có thể được
mở rộng cho trường hợp người dùng lớn hơn 2.
TÀ I LIỆU THAM KHẢO
[1]

[2]

[3]

Hình 4. SOP khi thay đổi mức nhiễu dư, K=3, L=3,  = 0.9
và  E = 0.2 .
Hình 4, trình bày kết quả SOP theo SNR khi thay
đổi mức nhiễu dư lại nút chuyển tiếp. Từ đồ thị chỉ ra rằng,
khi mức nhiễu dư (sau khi khử nhiễu do kênh tự nhiễu tạo ra)
lớn, dẫn đến hiệu quả bảo mật kém. Khi mức nhiễu dư -20 dB
SOP giảm theo SNR và bảo hòa khi SNR lớn, trong khi đó
nhiễu dư 10 dB thì SOP tăng lên rất đáng kể. Nguyên nhân
của hiện tượng này là do khi cố định công suất phát, mức
nhiễu dư tăng lên dẫn đến tốc độ dữ liệu của hệ thống hợp
pháp giảm xuống, trong khi đó tốc độ của kênh nghe lén
không đổi. Sai số giữa lý thuyết và mô phỏng ở trên do tính
xấp xỉ của biểu thức SOP.

[4]

[5]

[6]

[7]
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Khả năng tán xạ ngược của gói tin với chiều dài hữu
hạn trong truyền thông UAV
Chu Tiến Dũng, Trần Mạnh Hoàng, Thiều Hữu Cường
Trường Đại học Thông tin Liên lạc

Tóm tắt: Bài báo đưa ra biểu thức thông lượng và BLER của thiết bị bay không người lái (UAV) hỗ trợ hệ thống truyền thông tán xạ
ngược dựa trên khối dữ liệu với chiều dài hữu hạn. Mô phỏng Monte carlo được sử dụng để kiểm chứng các kết quả phân tích đã trình
bày và đánh giá phẩm chất hệ thống đề xuất.
Từ khóa: Thiết bị không người lái (UAV), tán xạ ngược, chiều dài gói tin hữu hạn.

I. GIỚI THIỆU
Ngày nay, truyền thông chiều dài khối dữ liệu hữu hạn, thiết bị không người lái (UAV) và liên lạc tán xạ ngược đang là các
kỹ thuật đầy hứa hẹn được triển khai cho công nghệ không dây 5G và 6G [1, 2]. Do đó, các nghiên cứu dựa trên các kỹ thuật này
đã phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên , hầu hết các nghiên cứu này đang xem xét liên lạc với khối dữ liệu độ
dài lớn phục vụ người dùng mặt đất trong hệ thống truyền thông không dây. Trong khi đó , liên lạc tán xạ ngược do hai vị trí chỉ
phù hợp cho hệ thống truyền gói tin ngắn. Kết nghiên cứu trong [3] đã chỉ ra khoảng cách truyền tán xạ ngược có thể đạt 2.8 km.
Vì vậy, các thiết bị tán xạ ngược có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu cho hệ thống điều khiển từ xa với hỗ trợ của UAV hay
hệ thống các cảm biến. Tuy nhiên, việc kết hợp liên lạc tán xạ ngược, gói tin ngắn và UAV chưa được khảo sát.
Từ vấn đề trên đã thúc đẩy chúng tôi xây dựng mô hình truyền thông dựa trên gói tin độ dài hữu hạn có sự hỗ trơ UAV với
khả năng tán xạ ngược. Bằng các phân tích toán học, chúng tôi đưa ra biểu thức tỉ lệ lỗi chiều dài gói tin trung bình (BLER) của
mô hình đề xuất cho việc đánh giá chất lượng hệ thống.

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống

Mô hình hệ thống bao gồm: một trạm điều khiển mặt đất, một UAV và các người dùng BDn . Cụ thể, tọa độ UAV khi bay
được thể hiện ở tọa độ (r sin  , r cos  , H ) . BDn hoạt động như thiết bị tán xạ ngược bố trí tại ( xDn , yDn ,0) . Quá trình liên lạc
được chia làm 3 giai đoạn: đầu tiên, UAV truyền tín hiệu vô tuyến đến các BDn . Thứ hai, tín hiệu bị tán xạ ngược từ BDn đến
UAV. Thứ 3, tín hiệu được truyền từ UAV đến GS. Tín hiệu nhận được tại BDn trong giai đoạn đầu là:

yBDn  PV g n ,1 s1  z BDn ,
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(1)

Trong đó n {1,
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tham

chiếu

, N} và gn,1   hn,1 / dVUn là hệ số kênh truyền từ UAV đến BDn đã được tính từ công suất kênh truyền
với

khoảng
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1

m

,

hn,1
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fading

quy
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nhỏ
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phân
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Nakagami.

dVU n  ( xDn  r sin  ) 2  ( yDn  r cos  ) 2  H 2 là khoảng cách giữa UAV đến BDn ,  là góc nâng của UAV, S1 là tín hiệu

truyền của UAV, z BDn ~ C

(0,  n2 ) là tạp âm Gauss tại BDn . Trong giai đoạn 2, tín hiệu được phản xạ với hệ số  B từ BDn

đến UAV. Vì vậy, tín hiệu nhận được tại UAV thông qua đa truy cập phân chia theo thời gian được xác định như sau:

yUAV   B PV g n ,1 g n ,2 s1 sn,2   B g n,2 z BDn  zUAV ,

(2)

Trong đó gn,2   hn,2 / dVUn là hệ số kênh truyền từ BDn đến UAV. sn,2 tín hiệu truyền từ BDn . zUAV ~ C

(0,  n2 ) là tạp

âm Gauss tại UAV. Xác suất xảy ra đường truyền thẳng (LOS) giữa UAV và BDn phụ thuộc vào môi trường

 H
180o
1
arcsin 
và PNLoS  1  PLoS trong đó a và b là hằng số , n 
 dVU
1  a.exp  b(n  a) 

 n
được viết lại như:
PLoS 

n 

 B PV | g n,1 |2 | g n,2 |2
,
 B | g n,2 |2  U2AV


 . Từ (2), SNR tại UAV



(3)

III. PHÂN TÍCH THÔNG LƯỢNG VÀ BLER
Khi chiều dài của gói dữ liệu là đủ lớn, ( m  100 ) , BLER tại UAV của hệ thống xem xét được cho từ Hàm Q phân bố
Gauss [4] do đó:

 n  Q((C ( n )  Rn ) / V ( n ) / m ).

(4)

Trong đó C( n )  log2 (1   n ) là dung lượng shanon. V ( n )  (1  1/ (1   i )2 )(log 2 e)2 là sự phân tán kênh và Rn là tốc độ
truyền của hệ thống. Sau một số bước biến đổi, BLER trung bình được tính toán:
n

( )   n 

H

L

Trong đó F n | ( x | ) là điều kiện hàm CDF

F n | ( x |  )dx,

(5)

của  n , n  [2 (22 Rn  1) / m]1/2 ,  n  2Rn  1, L   n  1/ (2n ) và

H   n  1/ (2n ). Chú ý rằng,  hệ số suy hao thêm vì kết nối LOS và NLOS . Cụ thể,   1 cho truyền lan LOS và
0    1 cho truyền lan NLOS. Sau đó, chúng tôi đưa ra BLER tại UAV ở hệ thống đề xuất là:
n

Trong đó

n ,LoS
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()  PLoS
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 PNLoS

n,NLoS

,

(2)
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 2 12 B PV

(8)

Thay thế (7) và (8) vào (6) chúng tôi đưa ra biểu thức BLER tại UAV. Ngoài ra, thông lượng của liên lạc chiều dài gói tin
hữu hạn ở hệ thống UAV tán xạ ngược được tính toán khi số lượng gói tin có thể được giải mã thành công. Mô hình toán học
thông lượng của tán xạ ngược tại UAV và BDn được cho bởi:
N

b
(1  n ( )),
n 1 Nm

 (b)  

(9)

Trong đó m  mi  me , b  be  bi . Trong đó, mi và me lần lượt kênh sử dụng cho huấn luyện và truyền dữ liệu. be và bi
lần lượt là số lượng bit huấn luyện và số bit truyền dữ liệu.
IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Từ các biểu thức toán học được đưa ra từ các phần trên, chúng tôi sẽ đánh giá BLER và thông lượng của chiều dài khối dữ
liệu hữu hạn trong hệ thống truyền thông tán xạ ngược có hộ trợ UAV. Mô phỏng Monte Carlo chứng minh cho các biểu thức đã
đưa ra thông qua việc sử dụng MATLAB. Các tham số sử dụng cho mô phỏng được thiết lập như sau: Số lượng bit truyền dữ
kiệu là 128, r  50m, H  100m, và   20 dB.

Hình 2. BLER trung bình so với SNR của UAV và

BDn

Hình 2 minh họa BLER của BDn trong hệ thống tán xạ ngược với sự hỗ trợ UAV trong đó số kênh truyền được thay đổi.
Các đường cong lý thuyết được đưa ra theo công thức số 6. Trong khi đó có biểu tượng minh họa cho kết quả mô phỏng monte
carlo. Chúng ta có thể quan sát được BLER là nhỏ hơn khi tốc độ truyền b / m thì giảm. Hơn nữa, tăng m chỉ cải thiện mã hóa
đạt được nhưng độ phân tán thì không được cải thiện. Do đó, tất cả các đường cong dường như song song trên toàn bộ SNR.

Hình 3. Thông lượng so với số lượng gói tin truyền của hệ thông khi xem xét có sự hỗ trợ của UAV.
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Hình 3 thể hiện thông lượng của hệ thống đề suất khi số lượng bit huấn luyện thay đổi và tổng số bit truyền dữ liệu là cố
định. Hình này minh họa rằng số lượng bit huấn luyện lớn hơn thì có thông lượng nhỏ hơn. Nguyên nhân của điều này vì sẽ có
ít bit dữ liệu được truyền hơn khi tăng bit huấn luyện. Mặt khác, thông lượng đạt giá trị lớn nhất và sau đó giảm khi số lượng
gói tin truyền dẫn tăng
V. KẾT LUẬN
Bằng việc áp dụng các phân tích toán học, chúng tôi đưa ra biểu thức thông lượng và BLER của hệ thống liên lạc độ dài gói
tin hữu hạn có sự hỗ trợ của UAV tán xạ ngược. Từ đó, ảnh hưởng của số lượng gói tin truyền dẫn lên phẩm chất hệ thống được
khảo sát. Hệ thống này có thể tìm thấy trong các hệ thống điều khiển từ xa và cảm biến.
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Ứng dụng học máy trong phát hiện bất thường
trên nền tảng ELK
Vũ Đức Thịnh
Khoa Công nghệ Thông Tin
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.
Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
thinhvd@hufi.edu.vn

với các dấu hiệu khi phát hiện xâm nhập được lưu trữ
trong cơ sở dữ liệu của hệ thống xét xem hành động
đang được diễn ra đó là an toàn hay không an toàn. Ví
dụ phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu: kiểm tra log
thấy một người dùng đang cố gắng kết nối vào hệ thống
bằng quyền của tài khoản “root”, nhập sai mật khẩu
quá nhiều lần và vi phạm nguyên tắc đã thiết lập trong
hệ thống; các thư điện tử không rõ nguồn mà có đính
kèm các file .exe, .pif, .application, .gadget, … có thể
chứa mã độc.

Abstract—Phát hiện bất thường đã được chứng minh là
phương pháp có giá trị trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh
tế, y tế, xâm nhập mạng…. Trong nghiên cứu này, tác giả xây
dựng một giải pháp phát hiện bất thường, dự đoán tấn công theo
phương pháp học không giám sát, dựa trên bộ công cụ ELK
Stack để thu thập và xử lý dữ liệu từ log ứng dụng, tạo các véctơ đặc trưng và sau đó áp dụng thuật toán PCA để phát hiện
những điểm bất thường trong dữ liệu log.
Keywords—ELK, PCA, phát hiện bất thường.

I. MỞ ĐẦU

Kỹ thuật này đơn giản hiệu quả trong các trường hợp
đã từng gặp các mối đe dọa và đã được lưu trữ trong
cơ sở dữ liệu của hệ thống nhưng không hiệu quả trong
những trường hợp chưa gặp phải bao giờ. Đây cũng là
mặt hạn chế của phương pháp này, nên rất ít dùng trong
mô hình mạng lớn hay giao thức ứng dụng vì không
thể theo dõi bao quát hết các thành phần có trong hệ
thống và có độ tin cậy thấp.

Phát hiện bất thường là xác định các sự kiện, mẫu khác
biệt đáng kể so với các hành vi hoặc khuôn mẫu tiêu chuẩn.
Các dị thường trong dữ liệu còn được gọi là độ lệch chuẩn, giá
trị ngoại lệ, nhiễu, vật lạ, … Trong bối cảnh phát hiện bất
thường mạng/ xâm nhập mạng và phát hiện lạm dụng thì 2
thuật ngữ được sử dụng phổ biến là bất thường và ngoại lệ. Ví
dụ: các hoạt động làm tăng lưu lượng mạng đột biến thường
đáng chú ý, mặc dù một hoạt động tăng đột biến như vậy có
thể nằm ngoài nhiều kỹ thuật phát hiện bất thường truyền
thống; một mẫu lưu lượng bất thường trong một hệ thống
mạng máy tính có nghĩa rằng một tin tặc đang tấn công và gửi
dữ liệu nhạy cảm đến một điểm mà không được phép.

• Phát hiện dựa vào sự bất thường
Kỹ thuật phát hiện dựa vào bất thường là quá trình tổng
hợp các hành động thông thường trong một khoảng
thời gian từ nhiều đối tượng như những người dùng,
máy chủ, kết nối mạng hay các dịch vụ tạo thành hồ sơ
thông tin để miêu tả hành động bình thường sau đó so
sánh với các sự kiện diễn ra trên hệ thốn để phát hiện
bình thường hay bất thường. Phương pháp này có độ
chính xác cao khi một hệ thống phát hiện bất thường
được thiết lập trong hệ thống và đã có thời gian vận
hành dài để triển khai phân tích hoặc học tất cả các
hành động bình thường của hệ thống.

Phát hiện bất thường là một bước trong khai thác dữ liệu
nhằm xác định các điểm dữ liệu, sự kiện hoặc quan sát khác
với hành vi bình thường của tập dữ liệu. Dữ liệu bất thường
có thể chỉ ra các sự cố nghiêm trọng, chẳng hạn như trục trặc
kỹ thuật, như sự thay đổi hành vi trong quá trình sử dụng của
người dùng. Máy học đang dần được sử dụng để tự động hoá
việc phát hiện bất thường.
Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng bộ công cụ ELK
Stack (Beat, Logstash, Elastic Search, Kibana) [1] để thu thập
và phân tích data log của các services; phát hiện dấu hiệu bất
thường bằng cách sử dụng kỹ thuật Dimensionality Reduction
(DR) [2]; theo dõi, dự đoán, phát hiện và cảnh báo các hành
vi, điểm, dấu hiệu bất thường trong các file log, traffic vào ra
hệ thống, các hành động xâm nhập trái phép hay các hành
động truy cập hợp pháp trong quá trình hoạt động của hệ thống
bằng thuật toán Principal Component Analysis (PCA)[3].

• Phương pháp phát hiện dựa trên mô hình
Phương pháp phát hiện dựa trên mô hình áp dụng các
kĩ thuật, phương pháp học máy; trí tuệ nhận tạo; mô
hình sử dụng các thuật toán để phát hiện ra các thời
điểm bình thường hay bất bình thường, triển khai các
qui luật phát hiện tấn công một cách tự động từ các cơ
sở dữ liệu mô phỏng. Phương pháp này được sử dụng
rộng rãi trong các hệ thống dự đoán, phát hiện các cuộc
tấn công hay xâm nhập trái phép kể cả cũ hay mới tuy
nhiên nhiều lúc nó có thể đưa ra các cảnh báo nhầm so
với hai phương pháp trên.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

• Kỹ thuật phát hiện dựa vào phân tích trạng thái giao
thức

A. Các phương pháp phát hiện bất thường
• Phương pháp dựa trên dấu hiệu

Hiện nay, các kẻ tấn công thường thông qua các giao
thức mạng để tấn công hay xâm nhập bất hợp pháp vào
hệ thống. Mỗi giao thức điều có cấu trúc và cách hoạt
động riêng biệt, kỹ thuật phát hiện dựa vào phân tích
trạng thái giao thức là quá trình hoạt động của các giao

Dấu hiệu là những đặc trưng khi hệ thống bị virus, tấn
công, xâm nhập trái phép, … đã được thống kê được
trong quá trình hệ thống vận hành và được lưu lại. Hệ
thống sẽ triển khai so sánh giữa các dữ liệu đã thu thập
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thức, sử dụng các dữ liệu hoạt động hợp lệ của giao
thức có sẵn trong hệ thống để xem xét có hành vi tấn
công đang xảy ra hay không. Hạn chế của phương pháp
này tập trung dữ liệu, bởi vì phải phân tích và thực hiện
giám sát trạng thái hoạt động cho nhiều phiên làm việc
cùng lúc; còn một vấn đề nữa là phương pháp này
không thể phát hiện các cuộc tấn công có dấu hiệu đặt
trưng như các phương pháp trên bởi vì giao thức thừa
nhận đậy là các hành vi thông thường, ví dụ: thực hiện
lập đi lập lại hành động bình thường nhiều lần trong
một khoảng thời gian ngắn như tấn công từ chối dịch
vụ. Mặc khác có thể xảy ra xung đột giữa giao thức hệ
thống và giao thức hiện có trong mạng [4][5][6][7].

III. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG DỰA
TRÊN ELK VÀ PCA
Phát hiện bất thường ngày càng được ứng dụng nhiều hơn
trong việc phát hiện xâm nhập, tấn công hệ thống nói chung
và hệ thống mạng nói riêng. Trong đó, các thuật toán phân lớp
thường được sử dụng nhằm xây dựng các mô hình phát hiện
xâm nhập trái phép, để dự đoán và phát hiện các tấn công mới
khi có bất thường xảy ra. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này tác
giả thực hiện bài toán phát hiện bất thường bằng phương pháp
học không giám sát và máy học dựa trên mô hình dưới đây:

B. Kỹ thuật Dimensionality Reduction và Principal
Component Analysis
•
Dimensionality Reduction (DR)
Số lượng lớn các thành phần đầu vào có thể gây ra hiệu
suất kém cho các thuật toán học máy. Giảm số chiều là
lĩnh vực nghiên cứu chung liên quan đến việc giảm số
lượng các thành phần đầu vào là một trong những kỹ
thuật quan trọng trong học máy. Khi xử lý dữ liệu có
chiều cao, thường hữu ích khi giảm kích thước bằng
cách chiếu dữ liệu xuống không gian con có chiều thấp
hơn để nắm bắt bản chấ của dữ liệu điều này gọi là
giảm kích thước dữ liệu và đảm bảo rằng thông tin
được truyền tải tương tự. DR mang lại sự trình bày
ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn về khái niệm mục tiêu, tập
trung sự chú ý của người dùng vào các biến có liên
quan nhất, kỹ thuật DR giúp cho việc nén dữ liệu, thời
gian tính toán nhanh hơn. Ví dụ: Dữ liệu đòi hỏi trực
quan hóa để hiểu rõ và với dữ liệu có hơn 3 chiều hầu
như không thể quan sát. Kỹ thuật DR có thể mang lại
số lượng chiều giảm xuống còn 2 hoặc 3 để chúng ta
quan sát một cách chính xác hơn. Giảm số chiều cũng
có thể được sử dụng để phát hiện sự bất thường.
•

Hình 1. Mô hình thực nghiệm phát hiện bất thường

A. Thu thập và phân tích log mail Postfix – Logstash
Nhằm mục đích đánh giá phương pháp phát hiện bất
thường theo mô hình bài toán - Hình 1, tác giả dựa vào tập dữ
liệu thu thập được từ logmail Postfix trong mô hình. Tập dữ
liệu log là bao gồm các thuộc tính từ các gói tin kết nối đến hệ
thống như thời gian, smtpd, sasl_method, sasl_username,
qmgr, cleanup, saslauthd… . Bằng cách sử dụng Logstash
trong bộ công cụ ELK để phân tích và xây dựng cấu trúc log,
Logstash sẽ thực hiện công việc phân tích cú pháp từ log mail
gồm 03 giai đoạn: input, filter và ouput với các plugin phù
hợp. Do mô hình thực nghiệm cài đặt Logstash và
Elasticsearch trên cùng một máy chủ, nên thiết lập đầu ra của
Logstash thông qua localhost để kết nối với Elasticsearch.

Principal Component Analysis (PCA)
PCA là kỹ thuật phổ biến nhất để giảm kích thước của
một tập dữ liệu bao gồm nhiều biến số tương quan với
nhau, dù nặng hay nhẹ, trong khi vẫn giữ lại mức độ
biến động có trong tập dữ liệu ở mức tối đa. Đây là một
kỹ thuật có nguồn gốc từ đại số tuyến tính và có thể
được sử dụng như một kỹ thuật chuẩn bị dữ liệu để tạo
ra phép chiếu trước khi xây dựng một mô hình.

Từ cấu hình ở trên, Logstash sẽ tự động phân tích tất cả
các thông tin có trong log mail ở đường dẫn /var/log/maillog
và lưu trữ dữ liệu trong Elastichsearch. Kết quả, có 777.509
hits được phân tích trong Elasticsearch.

PCA thực hiện bằng cách chuyển đổi các biến thành
một tập hợp các biến mới, được gọi là các thành phần
chính (hoặc đơn giản là PC) và là trực giao, được sắp
xếp theo thứ tự sao cho việc duy trì các biến thể hiện
có trong các biến ban đầu giảm khi chúng ta di chuyển
xuống theo thứ tự. Theo phương pháp này thì thành
phần chính thứ nhất sẽ được giữ lại sự biến đổi tối đa
đã có trong các thành phần ban đầu. Các thành phần
chính là các ký hiệu riêng của ma trận hiệp phương sai,
do đó chúng trực giao [8][9].
Ví dụ: Ban đầu chúng ta có 1000 biến có tương quan
tuyến tính cùng với nhau, ta sẽ sử dụng PCA xoay
chiều không gian cũ trở thành chiều không gian mới ở
đó chỉ còn lại 10 biến không có tương quan tuyến tính
mà vẫn giữ được nhiều nhất lượng thông tin từ nhóm
biến ban đầu.

Hình 2. Phân tích log trong Elasticsearch

B. Thực hiện tạo vector đặc trưng với watcher
Tiếp theo tác giả công cụ watcher để tạo vector đặc trưng
(vector tỷ lệ trạng thái) từ dữ liệu đã được phân tích và lưu
trữ trong Elasticsearch của bộ công cụ ELK với Index là :
maillog-2022.01.01. Wacher thực hiện thông qua 5 bước
trigger, input, condition, transform và action. Trong nghiên
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cứu này tác giả thực hiện tạo vector mà không cần transform,
chọn khung thời gian ở đây là 10 giây và thực hiện đếm số
lần xuất hiện mỗi chương trình trong 10 giây đó. Sau khi có
kết quả cuối cùng thì vector tỷ lệ trạng thái sẽ được lưu trữ
trong Index: mail-program-watch-4.
Kết quả sau khi thực hiện Watcher, từ 777.509 hit sẽ tạo
ra 4097 vector đặc trưng và lưu trữ trong Elasticsearch.

Hình 5. Trực quan hóa dữ liệu trên thuật toán PCA

Từ hình ảnh trực quan hóa cho thấy các điểm xa tập các
thành phần chính, từ đó có thể thấy sự bất thường. Ngược lại,
những điểm gần nhau thể hiện sự bình thường.
D. Trực quan hóa dữ liệu bất thường – Kibana
Để trực quan hóa dữ liệu bất thường, tác giả thực hiện tạo
ánh xạ với Kibana để trực quan hóa quá trình bất thường.

Hình 3. Watcher tạo vector đặc trưng trong Index mailprogram-vector-4

C. Chương trình Python và thuật toán PCA
Bước này, tác giả áp dụng thuật toán phân tích thành phần
chính PCA trên tập hợp các véc tơ đặc trưng trong chương
trình Python. Ý tưởng ban đầu là tạo một tập hợp các mục dữ
liệu để tìm các mục bất thường bằng cách sử dụng
reconstruction error.
Sau khi đã tiền xử lý và chuẩn hoá dữ liệu về dạng số, tác
giả tiến hành chia nhỏ ma trận dữ liệu nguồn thành các thành
phần chính của nó thông qua thư viện scikit-learning cung cấp
lớp PCA có thể phù hợp với tập dữ liệu. Thuật toán PCA sẽ
trích chọn ra các véc tơ đặc trưng tiêu biểu trong số các trường
dữ liệu ban đầu. Tiếp theo sau đó tái tạo lại dữ liệu ban đầu
chỉ bằng một vài thành phần chính đầu tiên. Dữ liệu được tái
tạo sẽ tương tự, nhưng không hoàn toàn giống với dữ liệu gốc.
Các mục dữ liệu được tái tạo khác biệt nhất với các mục gốc
tương ứng là các mục bất thường.

Hình 6. Biểu đồ trực quan hóa phát hiện ngưỡng bất
thường

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
A. Kết quả thực nghiệm
Nghiên cứu đã trình bày giải pháp phát hiện bất thường
trong hệ thống mail dựa trên tập dữ liệu log mail. Qua phân
tích các kết quả thực nghiệm đã khẳng định được tính đúng
đắn của giải pháp trong nghiên cứu với thực tế của hệ thống.
Tại thời điểm xảy ra bất thường, đối chiếu kết quả với tình
trạng của hệ thống mail thì trên máy chủ mail Postfix đang
nhận được một lượng thư rất lớn. Đồng thời, hệ thống cũng
gửi cảnh báo về tài khoản Telegram của quản trị viên tại cùng
thời điểm với phát hiện vector bất thường.
Qua đó đã dự đoán được nguyên nhân hệ thống mail hoạt
động chậm là do số lượng thư tăng đột biến ảnh hưởng đến hệ
thống. Kết quả trên cũng chính là một giải pháp phát hiện và
dự đoán tấn công các phần mềm của hệ thống mà tác giả đang
hướng tới trong những nghiên cứu tiếp theo.

Hình 4. Dữ liệu sau khi tiền xử lý
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đề xuất các phương pháp phát hiện bất thường. Các vấn đề
khác như phát hiện dị thường, xử lý phát hiện dị thường và
phát hiện tấn công sẽ là những hướng mở cho các nghiên cứu
tiếp theo.
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Tóm tắt nội dung: Bài báo này chúng tôi
trình bày những kinh nghiệm trong việc
triển khai mô hình lớp học đảo ngược vào
giảng dạy học phần Mạng máy tính. Dựa
trên kết quả đánh giá từ sinh viên, việc triển
khai này đã đem lại một số kết quả khả quan
cho người học. Đồng thời, cũng chỉ ra một
số hạn chế, và giải pháp trong quá trình
chúng tôi triển khai mô hình.
Từ khóa: Lớp học đảo, thang đo Bloom,
Mạng máy tính.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lớp học truyền thống đã khiến chúng ta
quá quen thuộc với hình ảnh người Thầy
đứng trên bục say sưa giảng bài, người học
ngồi dưới cắm cúi, chép từng từ từng chữ.
Kết quả sau đó chắc ai trong chúng ta cũng
đã nắm được, người học như những cổ máy
kiến thức khô khan, không biết ứng dụng
hay thực hành vào thực tiễn. Thay vì phải ép
người học phải ngồi hàng tiếng đồng hồ
nghe những bài giảng nhàm chán, tại sao
chúng ta không tận dụng quãng thời gian đó
dành cho các hoạt động tương tác trên lớp?
Bởi lẽ những hoạt động đó mang lại nhiều
giá trị, nhiều lợi ích cho người học hơn.
Thang đo tư duy nhận thức Bloom là một
trong ba mô hình khác nhau (Nhận thức,
Cảm xúc, Vận động) của học thuyết Bloom
[1]. Khía cạnh nhận thức liên quan đến việc
học tập kiến thức và phát triển các kỹ năng
trí tuệ. Theo Bloom có 6 loại chính, được
liệt kê từ hành vi đơn giản cho đến phức tạp
nhất: Nhớ - Hiểu - Vận dụng - Phân tích –
Đánh giá – Sáng tạo. Từ đó, chúng ta nhận
thấy rằng trong giảng dạy cần hướng tới các
mức cao của thang đo tư duy nhận thức
Bloom. Trong khi đó, phương pháp truyền

thống thường đánh giá sinh viên (SV) chỉ ở
mức thấp của thang đo: nhớ và hiểu.
Một phương pháp giúp cho người học có
thể tham gia vào các hoạt động ở mức cao
của thang đo Bloom như: Vận dụng - Phân
tích – Đánh giá – Sáng tạo. Trong bài báo
này, chúng tôi trình bày kinh nghiệm trong
giảng dạy học phần Mạng máy tính bằng mô
hình lớp học đảo ngược.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên
cứu lý thuyết: lựa chọn, thu thập và phân
tích, tổng hợp các tài liệu về lớp học đảo,
thang đo tư duy nhận thức Bloom. Dựa trên
cơ sở phân tích các tài liệu này, chúng tôi
làm rõ cơ sở lý luận, những đặc trưng của
mô hình lớp học đảo ngược để áp dụng mô
hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy học
phần Mạng máy tính.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
III.1. Mô hình lớp học đảo ngược
A. Giới thiệu mô hình lớp học đảo
Mô hình lớp học đảo ngược là một
phương thức dạy học theo mô hình kết hợp.
Mô hình này đã khai thác triệt để những ưu
điểm của công nghệ thông tin và góp phần
giải quyết được những hạn chế của mô hình
dạy học truyền thống bằng cách “đảo
ngược” quá trình dạy học so với mô hình
dạy học truyền thống. Sự “đảo ngược” ở đây
được hiểu là sự thay đổi với các dụng ý và
chiến lược sư phạm thể hiện ở cách triển
khai các nội dung, mục tiêu dạy học và các
hoạt động dạy học khác với cách truyền
thống trước đây của người dạy và người học
[2] [3].
Mô hình này lật lại mối quan hệ truyền
thống giữa giờ học và bài tập về nhà. Với
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lớp học đảo, việc tìm hiểu kiến thức được
định hướng bởi giảng viên, nhiệm vụ của
sinh viên là tự học kiến thức mới này và làm
bài tập cơ bản ở nhà thông qua: đọc tài liệu,
tóm tắt tài liệu, nghe giảng thông qua các
clip, cũng như tìm kiếm, khai thác các tài
liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu bài học.
Thời lượng trên lớp chủ yếu dành cho việc
tổ chức các hoạt động giúp sinh viên tương
tác, chia sẻ phần chuẩn bị của mình trước
khi GV củng cố, tái hiện kiến thức và vận
dụng kiến thức vào xử lí các tình huống cụ
thể. Các bài tập nâng cao cũng được thực
hiện tại lớp dưới sự hỗ trợ của giảng viên và
các bạn cùng nhóm. Vậy sự khác biệt cơ bản
trong việc tổ chức các hoạt động trong và
ngoài lớp học giữa mô hình lớp học đảo
ngược và lớp học truyền thống có thể tóm
tắt dưới bảng sau:
Loại hình
lớp học

Trong
lớp học

- Giúp nâng cao năng lực giải
quyết vấn đề và rèn luyện các kỹ năng cho
người học (tự học, nghiên cứu tài liệu, sử
dụng CNTT,..)
- Giúp người học sử dụng hiệu quả thời
gian học tập tại nhà và trên lớp học.
- Tạo cơ hội bình đẳng về tiếp nhận thông
tin kiến thức.
- SV có thể nghiên cứu bài học theo năng
lực của bản thân, không bị hạn chế về không
gian, thời gian, số lần.
Đối với giảng viên:
- Khai thác được thế mạnh của mô hình
để tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả.
- Tăng thời gian giao tiếp, làm việc với
người học (không chỉ bó hẹp trong không
gian lớp học)
- Hệ thống bài giảng, học liệu dùng cho
giảng dạy được sử dụng, khai thác khoa học,
hiệu quả hơn, có thể sử dụng học liệu dùng
chung, học liệu mở cho các môn học.
C. Mô hình lớp học đảo với phát triển tư duy
nhận thức người học.
Mô hình lớp học đảo ngược được xây
dựng dựa trên cơ sở lý thuyết về học tập tích
cực. Phương thức dạy học này tạo ra môi
trường khuyến khích tính tự chủ trong học
tập cho người học. Theo Marks [5], thực
hiện mô hình lớp học đảo ngược sẽ góp
phần rèn luyện và phát triển nhận thức cho
người học. Nếu dựa trên thang cấp độ tư duy
của Bloom đi từ thấp đến cao là: Nhớ, Hiểu,
Vận dụng, Phân tích, Đánh giá, Sáng tạo thì
có thể thấy trong lớp học truyền thống do
thời gian trên lớp bị giới hạn nên GV chỉ có
thể hướng dẫn người học các nội dung ở 2
mức độ đầu của nhận thức là nhớ, hiểu. Để
đạt đến các mức độ cao hơn, người học phải
nỗ lực tự học tập và nghiên cứu ở nhà và đó
là một trở ngại lớn với đa số sinh viên. Với
mô hình lớp học đảo ngược thì 2 mức độ đầu
được người học thực hiện ở nhà nhờ những
clip, tài liệu, bài giảng được đưa trước để
đọc dưới sự hướng dẫn của GV. Thời gian
ở lớp, dành tối đa cho giảng viên và sinh
viên cùng làm việc để giúp cho sinh viên đạt
được tư duy bậc cao, đây là một yêu cầu khó

Ngoài
lớp học

Truyền
thống

Bài học/bài
giảng

Bài tập và
luyện tập

Đảo ngược

Bài tập và
luyện tập

Video bài
giảng, tài
liệu

Mô hình “Lớp học đảo ngược” không
phải có thể vận dụng cho tất cả nội dung dạy
học, vì vậy giảng viên cần phải có sự chọn
lọc khi sử dụng mô hình này. Nghiên cứu
của Jeremy Strayer năm 2007 thực hiện tại
Đại học bang Ohio hay của Gardner năm
2012 tại Đại học Bang Tennessee chỉ ra rằng
mô hình này phù hợp với việc giảng dạy các
khái niệm cơ bản, mô hình, cơ chế hoạt
động, hoặc kiến thức thuộc loại quy trình
(procedural knowledge), phương thức này
cũng sử dụng hiệu quả đối với dạy học bằng
dự án [4].
B. Ưu điểm của mô hình lớp học đảo
Theo chúng tôi, một số ưu điểm chính
của phương thức tổ chức dạy học này là:
Đối với người học:
- Làm cho người học chủ động hơn trong
học tập.
- Mô hình lớp học đảo ngược phù hợp với
sự phát triển tư duy của người học.
142

khăn nhưng họ có thể đạt được khi có giảng
viên và bạn bè cùng chia sẻ, hỗ trợ.

- Củng cố kiến thức với các bài tập và câu
hỏi liên quan.
III.2. Mô hình lớp học đảo ngược trong
giảng dạy học phần Mạng máy tính
A. Giới thiệu học phần Mạng máy tính
Trong chương trình đào tạo ngành CNTT
khóa 2020, học phần Mạng máy tính thuộc
nhóm các môn cơ sở ngành, được tổ chức
giảng dạy vào học kỳ 3 sau khi sinh viên đã
có những kiến thức về Kiến trúc máy tính,
Hệ điều hành.
Học phần được tổ chức thành các chuyên
đề, mỗi chuyên đề đều có hình thức đánh giá
cụ thể, phù hợp với chuẩn đầu ra của ngành.
B. Nội dung triển khai lớp học đảo ngược
Trong học kỳ 3 năm học 2021-2022, học
phần Mạng máy tính được tổ chức thành 02
lớp học phần căn cứ theo kế hoạch của
phòng Đào tạo. Chúng tôi chọn chuyên đề
1: “Tầng mạng trong mô hình OSI” để áp
dụng “đảo ngược” đối với lớp
CNTT107V122G2, diễn ra trong 02 buổi
học (8 tiết).
Các hoạt động:
- Trước buổi học: Sinh viên được yêu cầu
xem trước 03 Clip, và đọc các tài liệu [6] [7]
[8] [9] liên quan về bài giảng do giảng viên
cung cấp trên Google Classroom của lớp
học. Clip đầu tiên liên quan về kiến thức về
“Giải thuật chọn đường” cho buổi học đầu
tiên. Clip thứ 2 và 3 liên quan về kiến thức
“Giao thức IP, Subnet, và sử dụng phần
mềm Cisco packet tracer ” cho buổi học sau.
- Trong buổi học: Trước khi bắt đầu mỗi
buổi học, sinh viên đưa ra những câu hỏi
gặp phải trong quá trình xem Clip và đọc tài
liệu. Sau đó, GV sẽ tiến hành tóm tắt ngắn
gọn các nội dung SV cần được giải đáp, và
sẽ được làm rõ trong thời gian còn lại của
buổi học, GV tập trung vào:
(1) Chuẩn hóa lại kiến thức để hiểu về :
Lý thuyết đồ thị, mô hình OSI, chuẩn hóa
mạng cục bộ, giao thức IP, và mặt nạ mạng
và các tính năng của phần mềm Cisco
packet tracer
(2) Làm rõ các vấn đề và sử dụng công
cụ Cisco packet tracer.

D. Một số gợi ý quy trình áp dụng mô hình
lớp học đảo ngược:
Tại nhà:
- SV nghiên cứu tài liệu tham khảo và
xem video hướng dẫn chi tiết các thao tác
liên quan đến nội dung bài học được giảng
viên cung cấp trên Google Classroom.
- SV thực hiện các nhiệm vụ GV giao trên
Google Classroom.
- SV có thể trao đổi với GV và bạn học
thông qua hệ thống Google Classroom, Zalo
nhóm về những nội dung, kiến thức tự học
và nhiệm vụ được giao.
- SV hoàn thành bài tập củng cố kiến thức
trên Google Classroom và gửi cho GV.
- SV chỉnh sửa lại sau khi nhận được các
ý kiến góp ý, phản hồi của GV.
Tại lớp:
- Trao đổi về những khó khăn, vướng
mắc của các SV khi nghiên cứu bài học tại
nhà.
- Tham gia hoạt động nhóm để củng cố
kiến thức tự học và thực hiện bài tập vận
dụng nâng cao.
Theo quy trình trên, SV có cơ hội để lĩnh
hội lượng kiến thức nhiều hơn, rộng hơn mà
không cảm thấy nhàm chán. Tham gia các
hoạt động tự củng cố, lĩnh hội kiến thức và
vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề
thực tiễn tại lớp giúp hình thành và phát huy
nhiều năng lực tổng hợp ở SV. SV có 3 giai
đoạn để ghi nhớ kiến thức:
- Tự học trên lớp Google Classroom của
học phần.
- Học tại lớp học trực tiếp dưới sự hướng
dẫn của GV.
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(3) Thiết kế mạng, giải quyết các vấn đề
liên quan tính liên thông mạng, kiểm tra lỗi.
GV thiết kế 03 bài tập cho sinh viên thực
hiện theo nhóm. Mỗi nhóm có từ 3-4 sinh
viên.
Bài tập 1: Các câu hỏi trắc nghiệm liên
quan tới mô hình OSI, các lý thuyết đồ thị,
chuẩn hóa mạng cục bộ, các lớp mạng. Với
bài tập này, theo thang đo nhận thức Bloom
thì sinh viên được đánh giá ở mức độ nhớ
và hiểu.
Bài tập 2: Thực hành mô phỏng thiết kế
theo mô hình gợi ý sẵn như: multilayer
switch (chức năng routing của switch layer3
– chia mạng con, chọn đường đi, cấp phát
DHIP Server). Với bài tập này, theo thang
đo nhận thức Bloom thì sinh viên được đánh
giá ở mức độ hiểu và vận dụng.
Bài tập 3: Thực hành mô phỏng thiết kế
hệ thống mạng theo yêu cầu cụ thể. Với bài
tập này, theo thang đo nhận thức Bloom thì
sinh viên được đánh giá ở mức độ vận dụng,
phân tích và hướng đến sáng tạo.
Cuối buổi 1, chúng tôi thực hiện khảo sát
những kiến thức chung về tầng mạng. Các
câu hỏi yêu cầu sinh viên trả lời “Có” hoặc
“Không”:
1. Tầng mạng của OSI là gì?
2. Anh/chị có hiểu về chức năng, tầm
quan trọng của tầng mạng?
3. Anh/chị có hiểu về giao thức định
tuyến và giao thức IP?
4. Anh/chị cảm thấy có khả năng sử dụng
phần mềm Cisco packet tracer để thiết kế
mạng.
5. Anh/chị cảm thấy cách học mới (SV
xem trước clip, tài liệu tại nhà; sau đó trao
đổi, giải quyết vấn đề tại lớp cùng với GV)
có hữu ích không?
6. Anh/chị cảm thấy cách học mới có gây
áp lực (đọc và xem tài liệu trước) không?
- Sau buổi học: GV yêu cầu SV tự đúc
kết lại nội dung đã học, và tự tìm hiểu mở
rộng thiết kế hệ thống mạng.
C. Kết quả khảo sát:

Khi tiến hành thực nghiệm trên đối tượng
sinh viên ngành CNTT khóa 2021 lớp học
phần CNTT107V122G2.
Kết quả bảng khảo sát:

Qua kết quả trên, chúng tôi nhận thấy phần
lớn sinh viên hào hứng, chủ động tham gia
vào quá trình học tập. Một số sinh viên cảm
thấy áp lực bởi sinh viên chưa có máy tính
và phải xem bài trước bằng điện thoại.
Kết quả bài đánh giá (cuối buổi 2)
Để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi
không sử dụng người đánh giá là người
giảng dạy. Kết quả dạy học sau thực nghiệm
thu được qua bài kiểm tra ở lớp thực nghiệm
(14 SV) và lớp đối chứng (17 SV) như sau:

Qua số liệu thực nghiệm, chúng tôi nhận
thấy, tỉ lệ SV đạt mức trung bình của lớp
thực nghiệm giảm so với lớp đối chứng
(14,29% so với 52,94%); số SV đạt mức
giỏi của lớp thực nghiệm cao hơn đáng kể
so với lớp đối chứng (42,86% so với
17,65%).
Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi
nhận thấy, SV chủ động hơn và khả năng tự
học của SV cũng tiến bộ rõ rệt. SV vận dụng
tốt hơn các kĩ thuật vào từng tình huống cụ
thể. Với 02 buổi dạy học được tổ chức dạy
theo mô hình lớp học đảo ngược không chỉ
giúp tăng số lượng SV đạt mức khá, giỏi;
giảm số lượng SV đạt kết quả trung bình mà
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còn góp phần nâng cao khả năng tự học của
SV.
IV. KẾT LUẬN
Mô hình Lớp học đảo ngược được áp
dụng trong dạy học từ bậc phổ thông tới đại
học. Mô hình này không chỉ giúp SV có thể
linh hoạt thời gian học và tiếp thu kiến thức
hơn mà còn tăng cường khả năng tự học và
hình thành các tư duy bậc cao cho SV. Để
ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược dựa
trên lớp học trực tuyến Google Classroom,
đòi hỏi GV cần có nền tảng kiến thức về tin
học nhất định và đầu tư nhiều thời gian cho
khâu chuẩn bị tài liệu để SV có thể tự học
hiệu quả trước khi tới lớp đồng thời giúp giờ
học trên lớp hiệu quả hơn.
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