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NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN  

(1) Luận án đã nghiên cứu và đề xuất được kỹ thuật cân bằng tải và kỹ thuật di trú hiệu quả 

trong điện toán đám mây tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh tài nguyên giúp cải thiện hiệu 

năng của các trung tâm điện toán đám mây. Tiếp theo, Luận án đã đánh giá sự ảnh hưởng của các 

kỹ thuật cân bằng tải trong môi trường điện toán đám mây có tự động điều chỉnh tài nguyên, giúp 

cho việc lựa chọn kỹ thuật cân bằng tải hiệu quả.  

(2) Luận án đã mô hình hóa môi trường điện toán đám mây phức tạp và không đồng nhất 

sử dụng mô hình mạng hàng đợi – mạng Jackson mở, làm cơ sở để đánh giá các số đo hiệu năng 

của trung tâm điện toán đám mây. 

(3) Luận án đã xây dựng được một bộ tự động điều chỉnh hiệu quả trong môi trường điện 

toán đám mây. Bộ tự động điều chỉnh sử dụng kết hợp giữa học tăng cường và logic mờ. 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:  

(1) Luận án có thể được phát triển theo hướng xây dựng mô hình cơ sở dựa vào các mô hình 

hàng đợi khác nhau để đo lường và đánh giá hiệu năng cuat hệ thống điện toán đám mây. Từ đó 

có được mô hình lý thuyết đầy đủ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai hệ thống điện toán 

đám mây. 

(2) Ngoài ra, luận án có thể được phát triển theo hướng cấu hình tùy biến bộ tự động điều 

chỉnh theo trạng thái của hệ thống, trên cơ sở nghiên cứu phân hoạch giá trị đầu vào và sử dụng 

các hệ suy luận mờ khác nhau. 
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THESIS CONTRIBUTIONS 

(1) Thesis proposed effective  load-balancing technique and effective migration technique 

in cloud computing, which can help to improve performance of cloud computing center. Beside 

that, thesis also evaluated the influence of load-balancing techniques on auto-scaling cloud 

computing in order to support choosing properly load-balancing technique.  

(2) Thesis modeled complex heterogeneous cloud computing environment used open queue 

network – open Jackson in order to evaluate performance measures of cloud computing center. 

(3) Thesis built an effective auto-scaling controller in cloud computing based on 

reinforcement learning and fuzzy logic. 

FUTURE WORKS:  

(1) Thesis can be developed in the direction of building a base model based on different 

queue models to measure and evaluate the performance of cloud computing systems. Thus, there 

is a full theoretical model supporting research and implementation of cloud computing systems. 

(2) In addition, thesis can be developed in the direction of customizing the auto-tuning set 

according to the state of the system, based on the study of input value planning and the use of 

different fuzzy inference systems. 
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