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LỜI NÓI ĐẦU / PREFACE 

Theo giấy phép hoạt động báo chí in số 697/GP-BTTTT  ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã xuất bản tạp chí với 

tên gọi Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (mã số ISSN 2525-2224).  

Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm công trình khoa học. Tạp chí 

đóng vai trò là tạp chí chuyên ngành có phản biện độc lập, được xuất bản thường kỳ với các mục đích: 

Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện; Phổ biến, cập nhật các kiến thức 

khoa học và công nghệ mới nhất về thông tin và truyền thông trong nước và trên thế giới; Phản ánh các mặt 

hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu của Học viện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Phân tích, 

đánh giá, dự báo phát triển, phát hiện những vấn đề có tính thời sự về thông tin và truyền thông tại Việt 

Nam, kiến nghị các vấn đề quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông nhằm phát triển bền vững trong 

thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế; Tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về 

các vấn đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Tại kỳ xuất bản số 03 (CS.01) năm 2021 này, trong số rất nhiều bài báo khoa học được gửi đến, Ban 

Biên tập đã chọn được 18 bài báo để duyệt đăng trên Tạp chí. Các bài báo thể hiện kết quả nghiên cứu 

chuyên sâu của các giảng viên, nghiên cứu viên và các nghiên cứu sinh của Học viện cũng như của các nhà 

khoa học, nhóm tác giả công tác tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo ngoài Học viện và ở nước ngoài làm phong 

phú thêm các vấn đề khoa học hiện đại, chuyên sâu mà Tạp chí chuyển tải đến cho độc giả. Ban Biên tập 

đã thực hiện quy trình phản biện và xét chọn các công trình đăng tải theo đúng quy định, bảo đảm chất 

lượng học thuật của Tạp chí. 

Ban Biên tập xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã gửi đăng tải công trình nghiên cứu của mình, cảm 

ơn các nhà khoa học đã tham gia phản biện để xuất bản số Tạp chí này. 

Kính chúc tất cả các nhà khoa học và độc giả mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./. 

 

Hà Nội, tháng  10  năm 2021 

TỔNG BIÊN TẬP 

PGS. TS. Vũ Văn San 
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Abstract— The ensemble is a popular machine learning 

technique based on the principle of divide and conquer. In 

data clustering, the ensemble aims to improve performance 

in terms of processing speed and clustering quality. Most 

existing ensemble methods face inherent complex 

challenges such as uncertainty, ambiguity, and overlap. 

Fuzzy clustering has recently been developed to handle 

data with many-feature, heterogeneity, uncertainty, and big 

data. In this paper, we propose an ensemble feature-

reduction clustering model (EFRC) using advanced 

machine learning techniques. The EFRC model consists of 

three phases. First, the data is feature-reduced by a random 

projection. Then, the data is divided into subsets based on 

the likelihood of overlap and quantification of noise. 

Various clustering techniques are used to cluster the subset 

of data. Finally, the results of the clustering modules are 

consensus using the classification technique to produce the 

final clustering result. Several tests were performed on the 

benchmark datasets. The test results show the superior 

performance of the EFRC model compared to the previous 

models.   

Keywords— Clustering, classification, ensemble model, 

feature reduction, many-feature, big-data. 

I. INTRODUCTION 

A data clustering groups data objects in such a way 

that each object is assigned to the same group (called a 

cluster) with other objects similar to it [1]. It is a popular 

technique for statistical data analysis, used in many fields, 

including data mining, machine learning, pattern 

recognition, image analysis, information retrieval, 

bioinformatics, data compression, and computer graphics 

[2]. Some common clustering techniques, used for small-

scale datasets, are fuzzy C-means (FCM) and K-means 

(KM). In [3], fuzzy co-clustering (FCoC) is used to classify 

high-dimensional data (for example, HSI). Unfortunately, 

those conventional clustering techniques are often not very 

efficient when dealing with complex, heterogeneous, high-

volume, and rapidly generated data. New efficient 

clustering methods and tools are needed to be able to 

extract valuable information from huge amounts of data. 

An ensemble is a popular machine learning 

technique based on the principle of divide and conquer. It  

is built with a set of independent and parallelizable 

individual models, whose outputs are combined with a 

decision synthesis strategy to produce a single outcome for 

a problem. certain [4]. Models can be classification, 

prediction, regression, or clustering, which the set is 

designed to perform [5]. Clustering ensemble is a machine 

learning method for data clustering. It combines multiple 

clustering models to produce better results than individual 

clustering algorithms in terms of consistency and quality 

[6]. Since clustering ensemble was proposed, it has rapidly 

gained much attention. There are some recent research on 

the ensemble in machine learning fields such as the mining 

industry [7], biology and medicine [8], pattern recognition 

[9], categorical data [10], image processing [11, 14], 

environmental management [12], and big data processing 

[13]. Generally, the clustering ensemble is very effective 

in unsupervised learning. It is suitable for more datasets 

than traditional single clustering, and it is also robust 

against noise and outliers. However, most existing 

ensemble algorithms are based on a static model, they 

become more difficult due to the inherent complexities 

such as uncertainty, vagueness, and overlapping. In this 

paper, we propose a many-feature data clustering model 

using advanced machine learning techniques, called the 

ensemble feature-reduction clustering model (EFRC). It 

consists of three stages. First, data is reduced-feature using 

a random projection. Then, second, we divide the data into 

smaller data subsets by qualifying the noise or the overlap. 

And then, the different objective functions are used to 

cluster data subsets in parallel. Finally, the results from the 

clustering modules are combined with a classification 

technique to create the final classification result. 

Experimental results on benchmark datasets demonstrate 

the superior performance of the EFRC model compared to 

the previous models.  

The rest of the paper is organized as follows. Section II 

presents the recent work done in the areas of clustering 

ensemble. Section III introduces the main concepts and 
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methods used in the study. The proposed EFRC clustering 

model is also presented in this section. Then the data used 

along with the experimental settings are described in 

Section IV. Section V is the conclusion and future work.   

II. RELATED WORKS 

In this section, we will present a summary of the main 

theoretical issues related to the clustering model. Includes 

model structure, base clusterings, clustering consensus, 

and clustering ensemble quality assessment. 

A. Clustering  ensemble model 

A clustering ensemble model usually consists of three 

stages performed in order: data preprocessing, clustering, 

and clustering ensemble quality assessment. X. Wu et al. 

[6] have defined the clustering ensemble as follows: There 

is a dataset  1 2, ,..., nX x x x=  that has n data point. 

Data X is divided into m different data subsets 

 1 2,  ,  ,  mX X X X=  . Then, m clustering 

algorithms (base clusterings) are used to clustering these 

data subsets ( )1,  2,  ,iX i m=  and generate m 

different partitions  1 2,,  ,  mP P P P=  . A consensus 

function is used to ensemble the result partitions 

 1 2,,  ,  mP P P P=  to obtain the clustering result P*. 

Finally, the estimated indexes are used to evaluate the 

clustering quality and give the final clustering results. The 

traditional clustering ensemble model is shown in Fig. 1. 

The component modules of the clustering ensemble model 

are presented in sections B, C, and D below. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Traditional clustering ensemble modelBase clustering modules 

In the clustering ensemble model, the base clusterings 

are the basic components in the clustering stage. The base 

clusterings can be different clustering techniques to cluster 

the corresponding data. In this paper, we are motivated 

mainly by demonstrating the working mechanism and 

demonstrating the effectiveness of a clustering ensemble 

machine learning approach. Therefore, we will select some 

popular clustering algorithms such as KM [2], FCM [15], 

FCoC [16] and IVFCoC [17] for our purposes. These four 

clustering algorithms have different mathematical 

structures and different data objects. These algorithms 

have their advantages and disadvantages in terms of cluster 

processing time complexity and accuracy.  

B. Consensus function module 

In the clustering ensemble model, the consensus 

function module is implemented with a clustering or 

classification technique to consensus results obtained from 

the clustering stage. The result obtained by the consensus 

function module is the final clustering result of the original 

dataset. 

To get the final clustering result, a consensus function is 

used to group m results of base clusterings into k different 

clusters. Several consensus functions have been developed 

to produce the final data clustering result. Recently, we 

have introduced a clustering tendency assessment method 

SACT [3] applied in hyperspectral image classification. 

The SACT is viewed as a consensus function based on 

graph-based approaches. In the EFRC model, we use 

SACT as a consensus function to classify the partitions 

obtained from base clusterings into the final clustering 

result. We first aggregate the partitions obtained from the 

base clusterings into a set of mxk partitions. Next, we 

represent the partitions as super-objects that are 

represented by cluster centers and data object lists. Then, 

the SACT algorithm is used to group the set of mxc super-

objects into k final clustering result clusters. 

C. Cluster evaluation module 

The cluster evaluation module is used to evaluate 

the clustering quality obtained from the consensus function 

module. This module will quantify cluster evaluation 

indicators. There are two groups of cluster evaluation 

indexes: supervised indexes and unsupervised indexes. 

Table 1 lists a list of cluster evaluation indicators. 

Table 1. Cluster evaluation indexes 

Type Name Denote Best If Range 

S
u

p
er

v
is

ed
 

Accuracy rate [19] AR High 0,1 

Recall index [20] RcI High 0,1 

Precision index [20] PcI High 0,1 

F1 score [21] F1 High 0,1 

U
n

su
p

er
v

is
ed

 

Mean Squared Error 

[29] 
MSE Low 0,+ 

Image Quality Index 

[30]  
IQI High 0,1 

Cluster 

evaluation 

Clustering 1 

Clustering 2 

 

Clustering m 

Data X 
Consensus 

function 

X1 

X2 

Xm 

P1 

P2 

Pm 

P* 
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Davies-Bouldins index 

[31] 
DBI Low -,+ 

Xie and Benis index 

[31] 
XBI Low -,+ 

Supervised evaluation indexes are used to evaluate cluster 

quality on labeled datasets. Supervised evaluation indexes 

include Accuracy rate [19] (AR), Recall index [20] 

(Recall), Precision index [20] (Pre.) and Rand index [21] 

(RI). Where higher values indicate better clustering results. 

These indexes are often used in the clustering consensus 

module to evaluate the cluster quality of the final clustering 

results.  

Unsupervised evaluation indexes are used to evaluate 

cluster quality on unlabeled datasets. Unsupervised 

evaluation indexes include Mean Squared Error [22] 

(MSE), Image Quality Index [23] (IQI), Davies-Bouldins 

index [24] (DBI). and Xie and Benis index [24] (XBI). 

Where, lower values of the MSE, DBI, and XBI indices, 

while higher values of the IQI indicate better clustering 

results. These indexes are often used in the clustering 

consensus module to evaluate the cluster quality of base 

clustering and clustering consensus modules. 

III. EFRC MODEL 

A. EFRC  model 

Let X be the input dataset in a d-dimensional space, k be 

the cluster number of the data, M be a set of unsupervised 

clustering modules and a classification module U. The 

clustering ensemble problem aims to form a 3-stage 

classification model: Firstly, the original X dataset is 

divided into m different data subsets X={X1, X2, …, Xm}; 

then the M is used to cluster each data subset into k 

different clusters. Thus we obtain |C|= m * k component 

clusters; Finally, the U is used to classify the component 

clusters into k different classes. The model of EFRC  is 

shown in Fig. 2. 

The clustering ensemble model consists of ten basic 

components that are shown in Eq. (1).  

  , ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  m R X P D S M T U H=       (1) 

1. Size of model m 

m is the number of base clusterings [6, 10, 14] of 

the EFRC  model. m is called the size of the model, m is a 

positive integer.  

2. The data space R 

R is a real number field. 

3. Input data X 

X is the input dataset.  

 1,
{ },  ,  

i niX d s x
=

=        (2) 

Where, d is the number of features of the data, s number of 

data sources. X be the input dataset in a d-dimensional 

space  1 2,  ,  ,  nX x x x=  , , 1,d

ix R i n = . X can 

be a single-source dataset, or X can also be aggregated from 

different s-source datasets X={X1, X2, …, Xs}. 

When s = m, each data subset for each module is 

taken from a separate data source. When s< m, some large 

input data sources can be separated into small datasets to 

provide enough for each processing module. When s> m, 

some small input data sources can be merged into a larger 

dataset to provide enough for each processing module.   

 

Fig. 2. The ensemble feature-reduction clustering model 

EFRC  

4. Data preprocessing module P 

P=P(X) is the pre-processing techniques such as 

dimensional reduction techniques (PR, PCA, or Sammon) 

or noise filtering techniques, feature selection, etc. 

Dimensionality reduction techniques have been 

studied and applied in many fields of data mining such as 

data classification and clustering [25]. In data clustering, 

especially for datasets with a large number of dimensions, 

dimensional reduction techniques are used as a 

preprocessing step before clustering to produce the main 

clustering results more accurately and to improve 

clustering times. The selection of an appropriate dimension 

reduction technique can help to enhance the processing 

speed and reduce the time and effort required to extract 

valuable information. Currently, there are many different 

dimensionality reduction methods such as Principal 

Components Analysis (PCA) [26], Random Projection 

(RP) [27], Sammon [28], FRFCoC [29]. In this paper, we 

use the Random projection algorithm to reduce the 

clustering data feature because it is a powerful method of 

dimensionality reduction that is noted for its simplicity 

[30]. Random projection is a powerful dimension reduction 

technique that uses random projection matrices to project 

data from a high-dimensional subspace to a low-

dimensional subspace [31]. 
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5. Data spliting module D 

D=D(X, m, )        (3) 

D is the data splitting module that divides X data 

into m different data subsets,  1 2,  ,  ,  mX X X X=  , 

satisfying  1 2 ... mX X X X=     and

1 2 ... mX X X   = .  

mi is the number of items in Xi, that is 

, d

i i ijm X x R=  , Xi={xi1, xi2, …, ximi}.  

={1, 2, …, m} is a set of influence factors, i 

is the influence coefficient of the data module Xi. i 

determined by the ruleset (4). 

1

 is small and clearly,   0

 is low-dimensions and uncertainty,   1         (4)

 is high-dimensions or uncertainty,   2

 is high-dimensions and

 

 high-unc

 

ertain ,  

 

 ty

R

if X theni i

if X theni i

if X theni i

if X ti






=

=

=

=

 3hen i =








 

6. Clustering algorithm selection module 

( ),S S A =         (5) 

S is a clustering algorithm selection function. S={S1, 

S2, …, Sm}. 

Where,  

 A={KM, FCM, FCoC, IVFCoC} is the list of 

clustering algorithms that have been presented in section 2. 

 ={1, 2, …, m} is the set of influence factors. 

Si is a clustering algorithm for module ith, Si is determined 

by the ruleset (6).  

2

 0   

 1   

 2   

 3   

if then S K means algorithmi i

if then S F cmeans algorithmi i

if then S FCoC algorithmi i

if then S IVFCoC algorithmi i

R









=

= = −

= = −

= =

= =








   (6) 

Currently, there are many different efficient 

algorithms. But using the four algorithms KM, FCM, 

FCoC, and IVFCoC is only a specific illustration of a 

proposed model, not a rigid one. We can integrate any 

algorithm so that it fits our actual needs. 

7. Data clustering modules 

( ), , , ,  M X k A I CM =       (7) 

Where, input dataset of clustering modules: X={X1, 

X2, …, Xm} are data subsets; k is the number of data clusters; 

A={A1, A2, …, Am} is a set of clustering algorithms. 

Algorithm Ai is used to cluster each subset Xi into k 

different clusters. I is a set of indicators used to evaluate 

cluster quality (set of quality evaluation indicators), 

 ,  ,  ,  I MSE IQI DBI XBI= (see Table 1). Through I, 

during the learning repetition, if a module has a better 

clustering quality, the clustering results of that module can 

be shared with the remaining modules. Set of clustering 

results: C is the result set of clustering modules 

 ,  , ..,  1 2C C C Cm= ,   ,  , ..,  1 2C C C Ci i i ik
= , 

, 1, , 1,
D

C Rij i m j k = = . 

Each module ( ), , , ,  M X k A I Ci i ii i
M = is used to 

group data subsets Xi into k clusters. Where Ai is the 

clustering algorithm, I is the index set shared for the 

clustering modules, and Ci is the clustering result set of the 

clustering module Mi. 

8. Knowledge exchange module T 

T=T(C) is a function that converts clustering 

knowledge output at each clustering iteration between 

clustering modules. 

9. The base clustering consensus module 

U is a module to consensus the cluster results to 

obtain global cluster results. 

( ),  ,  ,  ,  U U C k A O I=      (8) 

a) The input of clustering consensus module 

C is the input of clustering consensus module, 

 ,  ,  ,  1 2C C C Cm=  ,  ,  ,  ,  1 2C C C Ci i i ik
=  , 

, 1, , 1,
D

C Rij i m j k = = . That is, *C m k= . 

b) Number of data layers: k is the number of data 

clusters. 

c) Clustering consensus technique A:  

A is a clustering consensus technique. Algorithm A is used 

to classify m*k items of C into k different clusters. The 

consensus technique could be a classification technique 

such as Logistic regression or Naive Bayes classifier or 

Support vector machines. Then, the EFRC model is called 

the supervised clustering ensemble model. The consensus 

technique can also be an unsupervised clustering technique 

such as KM, FCM, FCoC, or IVFCoC. Then, the EFRC 

model was called the unsupervised clustering ensemble 

model. 

d)  The output of clustering consensus module: 

O is the output of clustering consensus module, O={O1, 

O2, …, Ok}, 1,i k=  are the result clusters, 

 ,1 ,2 ,, ,...,i i i i niO x x x= , i in O=  is the number of 

data objects in the resulting cluster Oi, xi,jRd is the jth 

data object in the resulting cluster Oi. 

e) Clustering quality evaluation indexes:  

I is a set of indicators used to evaluate the quality of 

clustering result unifying. If A is a classification technique, 
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then I is a set of supervised indexes, 

 ,  ,  ,  I MSE IQI DBI XBI= . Else if A is an unsupervised 

clustering technique, then I is a set of unsupervised 

indexes,  ,  ,  ,  1AR RcI PcII F= (see Table 1). 

10. The global clustering result display module 

( ), I OH H=         (9) 

H is the global clustering result display module, I is a set 

of the consensus quality evaluation indexes. O is the set of 

final results of the EFRC model, includes the class center 

and the distribution of the items in each class. 

B. Compare EFRC with some other machine learning 

models 

 To have a better view of the EFRC model, let us 

compare EFRC with some other data processing models 

that are similar to the parallel processing model and the 

swarm intelligence model. The processing modules in  

these models are called individuals. The parallel and 

swarm models consisting of similar individuals so they can 

be called swarms. EFRC consists of different individuals, 

so EFRC can be called the combination swarm or the 

population. In Table 2, the basic characteristics of the 

EFRC model are compared with the swarm models and 

parallel processing models. According to the comparison 

results in Table 2, we can easily see that the EFRC model 

has outstanding advantages compared to other models. 

C. EFRC  algorithm 

Based on the EFRC  model presented and analyzed in 

Section 2 and the association of the components in the 

EFRC model are depicted in Fig. 2, we build a clustering 

algorithm. We call the algorithm EFRC as indicated in 

algorithm 1 below. 

 

 

Table 2. Compare EFRC  model with swarm models and parallel processing models 

Features EFRC model Swarm models Parallel processing models 

Data Dividing for the individuals Sharing for the individuals Dividing for the individuals 

Data effects Estimating coefficients that 

affect sub datasets 

No No 

Objective 

function 

Multi-objective Multi-objective Single-objective 

Processing Parallel processing between the 

individuals on different sub 

datasets 

Parallel processing between 

the individuals on the same 

dataset 

Parallel processing between 

the individuals on different 

sub datasets  

Knowledge Exchanging between the 

individuals 

Exchanging between the 

individuals 

No 

Processing 

strategies 

3 steps: Step 1 reduce data 

features, step 2 clustering on the 

individuals, and step 3 

aggregating clustering results  

1 step: Searching and 

selecting the best result 

2 steps: Step 1 clustering on 

the individuals, step 2 

clustering results of the 

individuals into the final 

result 

Algorithm 1. Pseudocode of the ensemble feature-

reduction clustering algorithm EFRC  

Input: Dataset X 

Output: The clustering results 

1. Initialize parameters of 

={m,R,X,P,D,S,M,T,U,H} 

2. Reading structured input data I={X, d, s}. 

3. Reduce features of data. 

4. Split data into m components using D=D(X, m, 

α) and determine the rule R1  

5. Clustering algorithm selection using function 

S=S(A,a) and the rule R2  

6. Begin repeat 

7. Clustering on modules M(X,k,A,I,C);  

8. Quantify indexes I={MSE, IQI, DBI,XBI}. 

9. Quantify the knowledge on each module T=T(C). 

10. Compare the knowledge on each module. If it is 

better, share it with the other individuals. 
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11. Check the stop condition on each clustering 

module.  

12. End repeat: All clustering modules complete? 

13. Consensus clustering results using 

U={C,k,A,O,I}. 

14. Quantify the estimating indicators I={Pre., 

Rec., F1, Acc.}. 

15. Output the clustering result H={I,O}. 

In algorithm 1, the stopping condition in step 11 

ensures that all basic clusterings converge on the criterion 

that the membership function does not change after a few 

iterations. Mean,  

( ) ( )1 1 1m m

i iU U  = =− −       (10) 

The algorithm based on the EFRC model has some 

improvements compared to traditional clustering ensemble 

models such as feature reduction in step 3, multi-objective 

base clusterings in step 5, quantification of cluster quality 

index in step 8, select the best centroid in step 9 and share 

the best centroid for other base clusterings. 

IV. EXPERIMENT RESULTS 

In this section, we present some experimental 

results to simulate the working mechanism of the EFRC 

model and demonstrate the effectiveness of the proposed 

clustering ensemble method. The EFRC model is a 

combination of four single algorithms KM, FCM, FCoC, 

and IVFCoC for four base clusterings. In the EFRC model, 

we use a random projection algorithm to reduce the 

features of the data.  We divide the original dataset into 

four equal parts and give each base clustering one part of 

the data. We used the Silhouette-Based Assessment of 

Cluster Tendency algorithm [3] to assess the clustering 

tendency of clusters obtained from four clustering 

modules. 

For a fair comparison, we have installed clustering 

experiments along with state-of-the-art methods such as 

single clustering (KM, FCM, FCoC, and IVFCoC) and 

single-objective clustering ensemble (eFCoC) methods. 

However, in the single clustering experiments, the 

experimental results of KM on multi-feature data are of too 

low quality compared with other FCM, FCoC and IVFCoC 

single fuzzy algorithms. Therefore, we do not state the test 

results with KM.  

To quantify the clustering quality of different 

algorithms, we use the indices Accuracy rate [19], Recall 

index [20], Precision index [20], and F1 score [21]. The 

higher the index value, the better the corresponding cluster 

quality (see Table 1). 

 
1 http://cs.joensuu.fi/sipu/datasets/ 

Experiments are implemented on Windows 7 of HP 

Elitebook 8560W, Core i7-2670QM, 8 GB RAM, NVIDIA 

Quadro 2000M, and C#.Net development environment.  

Firstly, we present experimental results on the 

many-feature datasets and small size. Includes three 

datasets Dim256, Dim512, and Dim1024 which were 

downloaded from the clustering data repository of the 

School of the Computing University of Eastern Finland1. 

These datasets have many features d from 256 to 1024 and 

1024 data objects are evenly distributed over 16 Gaussian 

clusters. Each cluster has 64 data objects in sequential 

order. The statistics of these datasets are summarized in 

Table 3.  

Table 3. The details of used benchmark datasets. 

Name Size #Clusters #Features 

Dim256 1024 16 256 

Dim512 1024 16 512 

Dim1024 1024 16 1024 

PEMS-SF 440 7 138672 

Radar 325834 7 175 

The goal of these experiments is to prove that the 

clustering quality of the EFRC algorithm is superior to its 

single algorithm. The use of small and labeled datasets will 

help us to easily control the operation progress of our 

experiments. The experimental results are quantified by the 

validity indexes in Table 4. In Table 4, we highlight the 

best results in bold. 

Table 4. Clustering results of algorithms FCM, FCoC, 

IVFCoC, eFCoC and EFRC on datasets Dim128, Dim256 

and Dim1024 

Datas

ets 
Alg. Pre. Rec. F1 Acc. 

Time  

(Sec) 

D
im

2
5

6
 

FCM 0.846 0.830 0.830 0.860 14.8 

FCoC 0.951 0.950 0.950 0.953 12.2 

IVFCoC 0.982 0.981 0.981 0.982 26.9 

eFCoC 0.982 0.967 0.973 0.980 1.24 

EFRC  0.998 0.997 0.997 0.997 4.12 

D
im

5
1

2
 

FCM 0.828 0.818 0.819 0.850 19.6 

FCoC 0.960 0.959 0.959 0.961 13.5 

IVFCoC 0.987 0.986 0.986 0.987 42.6 

eFCoC 0.990 0.984 0.990 0.992 1.83 

EFRC  0.996 0.995 0.995 0.995 3.45 

D
im

1
0

2
4
 FCM 0.817 0.812 0.810 0.848 25.3 

FCoC 0.956 0.955 0.955 0.957 22.8 

IVFCoC 0.990 0.990 0.990 0.990 59.3 
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eFCoC 0.989 0.991 0.990 0.990 2.35 

EFRC  0.998 0.997 0.997 0.997 5.21 

In Table 3, we easily see that the value of the 

indexes obtained from our method is better than the 

previously proposed algorithm. Meanwhile, the time 

consumed by the eFCoC algorithm is the smallest. The 

results in Table 3 show that the time consumption of the 

EFRC algorithm is higher than that of the eFCoC 

algorithm. This can be explained as follows: Theoretically, 

the computational complexity of the EFRC algorithm is 

higher than single algorithms and the eFCoC algorithm 

because EFRC adds a few functions such as feature 

reduction, multi-object, and optimal centroid sharing. 

These improvements make the EFRC algorithm more 

accurate than traditional algorithms. For time 

consumption: Although the computational complexity of 

EFRC is higher than other algorithms, the base clusterings 

are installed in parallel on 25% of the original data, so the 

total time consumption is lower than other single 

algorithms. However, since the base clusterings of the 

eFCoC are also installed in parallel on 25% of the data, the 

consumption time of the eFCoC is lower than the EFRC 

algorithm. This is completely logical. In the next 

experiments, we cluster on the many-feature and labeled 

datasets. The goal of these experiments is to demonstrate 

the potential of the EFRC  algorithm on real datasets. The 

two datasets are downloaded from the UCI Machine 

Learning Repository2. The data set PEMS-SF is 400 MB in 

size and includes 440 data objects. This dataset has 138672 

features and 440 data objects that are grouped into seven 

different clusters. This data describes the occupancy rate, 

between 0 and 1, of different car lanes of San Francisco 

bay area freeways. Measurements cover the period from 

Jan. 1st, 2008 to Mar. 30th, 2009 and are sampled every 10 

minutes. We treat each day in this database as a single time 

series of dimension 963 (the number of sensors that 

functioned consistently throughout the studied period) and 

length 6 x 24=144. This results in a database of 440 time 

series correspond to 440 data objects. Each data object is 

labeled with an integer in {1,2,3,4,5,6,7} corresponding to 

a day of the week from Monday to Sunday. 

The radar dataset is 411MB in size and 325834 data 

objects with the number of features is 175. Radar dataset is 

a fused bi-temporal optical-radar data for cropland 

classification. The images were collected by RapidEye 

satellites (optical) and the Unmanned Aerial Vehicle 

Synthetic Aperture Radar (UAVSAR) system (Radar) over 

an agricultural region near Winnipeg, Manitoba, Canada in 

2012. There are 2 * 49 radar features and 2 * 38 optical 

features for two dates: 05 and 14 July 2012. Seven crop 

type classes exist for this dataset as follows: 1-Corn; 2-

Peas; 3- Canola; 4-Soybeans; 5- Oats; 6- Wheat; and 7-

Broadleaf. The statistics of these datasets are summarized 

in Table 3. The experimental results are quantified by the 

validity indexes in Table 5. 

 

 
2 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php 

Table 5. Clustering results of algorithms FCM, FCoC, 

IVFCoC, eFCoC and EFRC on datasets PEMS-SF and 

Radar 

Datas

ets 
Alg. Prec. Rec. F1 Acc. 

Time 

(min) 

P
E

M
S

-S
F

 

FCM 0.853 0.840 0.846 0.875 118 

FCoC 0.946 0.946 0.946 0.949 96 

IVFCoC 0.965 0.964 0.964 0.965 138 

eFCoC 0.953 0.951 0.953 0.954 34 

EFRC  0.978 0.978 0.977 0.981 10 

R
ad

ar
 

FCM 0.846 0.842 0.846 0.845 142 

FCoC 0.932 0.931 0.933 0.933 116 

IVFCoC 0.947 0.943 0.946 0.944 205 

eFCoC 0.965 0.962 0.967 0.966 39 

EFRC 0.988 0.986 0.988 0.986 20 

 

Table 4 also shows us, the value of the indexes 

obtained from the proposed algorithm is better than the 

previously proposed algorithm. In addition, the time 

consumption of the proposed algorithm is smaller than that 

of the previously proposed algorithms. Once again, we can 

learn from Table 4 that the EFRC  algorithm has obvious 

advantages over the other four methods in many-feature 

data clustering. The average correct clustering rate of the 

EFRC  algorithm is higher than that of other methods. The 

results in Table 4 show that the time consumption of the 

EFRC algorithm is lower than that of the eFCoC algorithm. 

This can be explained as follows: In Table 4, the PEMS-

SF dataset has a very high number of features (138672), 

Radar dataset has a rather large size (325834). Therefore, 

feature reduction is very significant for the EFRC 

algorithm, which significantly reduces data size. Reducing 

data size helps EFRC accelerate clustering faster than the 

eFCoC. 

General, the clustering results in Table 3 and Table 

4 are demonstrated that the EFRC  algorithm is more 

accurate than single algorithms KM, FCM, FCoC, 

IVFCoC, and eFCoC. 

V. CONCLUSION 

In this paper, an ensemble mathematical model and 

a clustering algorithm EFRC based on the EFRC model are 

proposed. The model of the clustering ensemble consists of 

ten basic components which are analyzed in detail to make 

EFRC more explicit than classic ensemble clustering 

models. Based on the EFRC model, the EFRC algorithm is 

formed to cluster the many-feature data. The EFRC model 

is an intelligent multi-objective clustering model that takes 

full advantage of clustering techniques to contribute two 

valuable rule sets R1 and R2. The EFRC algorithm 
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combines feature reduction algorithm, based on the divide-

and-conquer principle, and EFRC model's preeminent 

techniques to demonstrate potential in the many-feature 

data processing. The experimental results showed that the 

EFRC algorithm obtained better clustering accuracy and 

consumption time than the single clustering algorithms. 

Hyperspectral images have wide observability, high 

resolution, and feature numbers from hundreds to 

thousands. The hyperspectral image data plays an 

important in quantitative remote sensing, military, 

environmental management, mineral mining, biological 

and medical, precision agriculture applications. In the 

future, we will apply the EFRC algorithm to conduct 

further applications of classification, target detection, and 

change detection. 
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TIẾP CẬN MÔ HÌNH ĐỒNG THUẬN ĐỂ PHÂN 

CỤM DỮ LIỆU NHIỀU ĐẶC TRƯNG 

Tóm tắt: Đồng thuận là một mô hình học máy phổ biến 

dựa trên nguyên tắc chia để trị. Trong phân cụm dữ liệu, 

đồng thuận nhằm mục đích cải thiện hiệu suất về tốc độ xử 

lý và chất lượng phân cụm dữ liệu. Hầu hết các phương 

pháp đồng thuận hiện có đang đối mặt với những thách 

thức phức tạp như không chắc chắn, không rõ ràng và lấp 

chồng. Kỹ thuật phân cụm mờ gần đây đã được phát triển 

để xử lý dữ liệu nhiều đặc trưng, không đồng nhất, không 

chắc chắn và kích thước lớn. Trong bài báo này, chúng tôi 

đề xuất một mô hình đồng thuận phân cụm giảm đặc trưng 

(EFRC) sử dụng các kỹ thuật học máy tiên tiến. Mô hình 

EFRC bao gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, dữ liệu được giảm 

bớt một số đặc trưng bằng phép chiếu ngẫu nhiên. Sau đó, 

dữ liệu được chia thành các tập con dựa trên mức độ chồng 

chéo và định lượng nhiễu. Các kỹ thuật phân cụm khác 

nhau được sử dụng để phân cụm các tập hợp con dữ liệu. 

Cuối cùng, kết quả của các mô-đun phân cụm được đồng 

thuận bằng cách sử dụng kỹ thuật phân loại để tạo ra kết 

quả phân cụm cuối cùng. Một vài thực nghiệm được thực 

hiện trên các bộ dữ liệu mẫu chuẩn. Kết quả thử nghiệm 

cho thấy hiệu suất vượt trội của mô hình EFRC so với các 

mô hình trước đó. 

Từ khóa: Phân cụm, phân loại, mô hình đồng thuận, 

giảm đặc trưng, nhiều đặc trưng, dữ liệu lớn. 
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Abstract - In this work, an enhanced control method 

for a grid-connected voltage-source converter of 

permanent-magnet synchronous generator (PMSG) wind 

turbine system under unbalanced and distorted grid 

voltages is introduced. With the proposed method, the 

grid current regulators based on proportional-integral and 

resonant (PIR) control are applied to order to mitigate the 

current distortion flowing into the grid. The validity of 

this control scheme has been verified by the simulation of 

the 2MW-PMSG wind turbine system. 

Keywords - Grid converter, voltage unbalance and 

distortion, proportional-resonant (PR) control, wind 

turbine. 

 

I. INTRODUCTION 

 In recent years, three-phase voltage-source pulse-
width modulation (PWM) converters are important 
components in industrial applications of power 
conversion such as alternating current (AC)-machine 
drive, uninterruptible power supplies (UPS), and 
integration of renewable energy sources to the electricity 
grid [1 - 3]. They can give the constant direct current 
(DC)-link voltage, sinusoidal input current, unity power 
factor operation, and bi-directional power flow [4]. In 
particular, the function of the PWM converter is 
important for grid connection since the utility operator 
requires to satisfy the grid code and to avoid the islanding 
operation. 
 

Several methods have been suggested for controlling 
the grid-connected three-phase converter to mitigate the 
current distortion due to the unbalance and harmonics in 
the grid voltage. In the cases of a single current control 
loop, the grid converters can not give good performance 
in unbalanced grid voltage conditions due to the 
appearance of a second-order harmonic voltage 
component at the DC-link bus [4]. Also, the fifth, seventh 
and higher-order harmonics produced by nonlinear loads 
cause the grid voltage distortion [5]. The harmonic 
distortion causes not only the grid power oscillations, but 

also possibly a failure to the converter [4 - 5]. To handle 
these issues, a double-frame current control scheme has 
been applied for separately controlling the positive- and 
negative sequence current components to mitigate the 
second-order harmonic voltage component [4 - 5]. 
However, the current control performance has been still 
influenced by the fifth- and seventh-order harmonics since 
the bandwidth of the current control loop is high.  

A phase-locked loop (PLL) system is often used to 
detect the phase angle of the AC grid voltage in the power 
quality fields, such as the reactive power compensator, 
uninterruptable power supply and active power filters. To 
estimate the frequency or the phase angle of the three-
phase system under unbalanced and distorted grid 
conditions, several methods have been suggested in the 
literatures [6 - 8]. A method using the PLL based on the 
synchronous reference frame (SRF-PLL) has been 
obtained by using Park’s transformation [6-7]. With this 
method, the SRF-PLL translates the three-phase voltage 
vector from the abc natural reference frame to the dq 
rotating reference frame. The angular position of this dq 
reference frame is controlled by a feedback loop that 
regulates the q component to zero. However, the 
limitation of the PLL bandwidth is not the most effective 
solution to extract the positive sequence component from 
the unbalanced three-phase voltages resulting from an 
asymmetrical grid fault. This problem is improved by 
using decoupled double synchronous reference frame-
PLL (DDSRF-PLL) [8]. This DDSRF-PLL based on 
employing two synchronous reference frames, rotating 
with positive and negative synchronous speeds, 
respectively. The usage of this double synchronous 
reference frame allows decoupling of the effect of the 
negative-sequence voltage component on the dq signals 
detected by the synchronous reference frame rotating with 
positive angular speed, and vice versa, which makes grid 
synchronization possibly accurate even under unbalanced 
grid faults. However, during the unbalanced grid faults, 
the power converter controllers can also be implemented 
on the stationary reference frame by using resonant 
controllers. In this case, the grid voltage phase angle is not 
the most important variables of the synchronization – the 
grid frequency is. 

 
Resonant controllers are selected as an alternative 

control structure for harmonic control at rotor-side 
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converter of doubly-fed induction generator (DFIG). The 
use of resonant controllers aims to obtain high bandwidth 
at certain frequencies and also removes current harmonics 
in the DFIG during grid voltage distortion [9]. In [10], 
both the fifth- and seventh-order harmonics in the stator 
output voltage are removed by a resonant controller for a 
stand-alone of the DFIG. By using resonant controllers, 
the steady-state errors at the selected resonant frequencies 
have been eliminated. However, the case of grid voltage 
unbalance has been not considered in the system. Also, 
the grid voltage phase angle related to PLL method which 
directly affects the grid synchronization has been ignored 
to control system.  

 
In this paper, the PIR current controllers are proposed 

to mitigate the unbalanced and distorted components of 
the grid current from the system. Also, a second-order 
generalized integrator (SOGI) is applied to a grid-side 
converter to achieve precise phase angle detection. In 
addition, the resonant controllers are also used to damp 
the resonant grid current components at the resonant 
frequency, in which the resonant grid currents are 
extracted by band-pass filters (BPF). The simulation 
results for the 2 MW-PMSG wind turbine system are 
provided to verify the effectiveness of the proposed 
method. 

II. SYSTEM MODELING 

A. SYSTEM DESCRIPTION 
Figure 1 shows configuration of the PMSG wind 

turbine system, which is connected to the grid through full 
neutral point clamping (NPC) three-level back-to-back 
PWM converters, where ega, egb, and egc represent the 
source phase voltages, and LCL and C denote the line 
inductance-capacitance-inductance and the DC-link 
capacitance, respectively. The resonant frequency (fr) of 
the LCL filters is given by [11 - 12].         
  

                  
1

2

f g
r

f f g

L L
f

C L L

+
=          (1) 

     The parameters of the LCL filters are determined from 

the requirements of the current ripples on the grid and 

converter sides. Also, the resonant frequency should be in 

a range between ten times the grid frequency and a half 

of the switching frequency [12 - 13] 

     B. MATHEMATICAL EQUATION 

     Neglecting the filter capacitor, the grid converter can 

be represented in the dq-synchronous reference   

frame as [4] 
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de t de t de e t qe

qe
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= + + −
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       (2) 

where t f gL L L= +  and t f gR R R= + are the summation 

of the grid and converter filter inductances and its 

equivalent series resistance, respectively, e  is the 

angular frequency of the grid voltage, Edqe is the dq-axis 

grid voltages and Vdqe is the dq-axis converter voltages. 

III. EFFECT OF GRID VOLTAGE 

DISTURBANCES 

     Since the fifth- and seventh-order harmonic 

components are significant, the unbalanced components 

and the fifth- and seventh-order harmonics in the grid 

voltage are considered in this work. The grid voltage 

vector (es(t)) in the stationary reference frame is 

expressed as 

 

5 71 1 5 7( ) ( )e e e ej t j t j t j ts
dq dq dq dqe t E e E e E e E e   − −+ −= + + +    (3) 

where 1
dqE + , 1

dqE − , 5
dqE , and 7

dqE are the magnitude of the 

positive-, negative-, fifth- and seventh-order components, 

respectively. 

 

    The grid voltage vector (ee(t)) in the synchronous 

reference frame rotating in the direction of the positive 

sequence is expressed as. 
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e e e
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j t j t j t
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e t e t e
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−

− −+ −

= 
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(4) 

 

    From (4), the grid voltage contains DC-quantities for 

the positive-sequence component and the second-order 

harmonics for the negative-sequence component, while 

the fifth- and seventh-order harmonics appear as the 

sixth-order harmonic component. 

 

 The second-order and sixth-order components of the 

grid voltages cause the distortion of the grid current [14]. 

Thus, it is desired that the distorted and unbalanced grid 

currents need to be mitigated for power quality problems 

as well as safe operation of the grid-connected converter. 

IV. PLL UNDER UNBALANCED AND DISTORTED 

GRID VOLTAGE 

 Figure 2 shows the block diagram of the PLL based 

on the SOGI in stationary reference frame for the grid-

side converter. First, the three-phase voltage vector ( v ) 

from the abc natural reference frame to the αβ stationary 

reference frame. Then, two SOGIs are in charge of 

generating the direct and in-quadrature signals for the α 

and β components of the input vector ( v  and qv , v  

and qv ). Next, these signals are applied to calculate the 

positive- and negative-sequence components in the αβ 

reference frame ( v
+  and v

− ) of the grid voltages [15 - 

17]. As observed in this figure, the phase angle (θ) 

extracted from the positive-sequence component of the 

grid voltages is used for the voltage and current 

transformations. The SOGI-based method gives a good 

estimation performance under distorted and unbalanced 

grid voltage conditions.  
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Figure 1. Circuit configuration of PMSG wind turbine system. 

 

 

Figure 2. Block diagram of SOGI-PLL. 

V. PROPOSED CONTROL SCHEME FOR GRID-

SIDE CONVERTER 

    A closed-loop current control scheme is described in 

Figure 3. The s-domain open-loop transfer function of the 

PIR current controller is defined as follows: 

( )
( )

2

0 22
2,6

ph rhi
p

h e

k s k sk
G s k

s s h=

+
= + +

+
      (5) 

where kp, ki, kph and krh are the gain parameters of the 

current controller. 

    The closed-loop transfer function of the control 

scheme is given by: 
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Figure 3. Block diagram of the proposed PIR current 

controller. 

 

    As aforementioned, the design of the current controller 

was implemented based on the Naslin polynomial 

technique which was used to determine the controller 

gains. The characteristic polynomial of the closed-loop 

transfer function in (6) can be calculated as: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

22
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2 2

2

2 2
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(7) 

 

  The parameters of the controller are calculated based on 

the fourth-order Naslin polynomial as: 

( )
2 3 4

0 2 3 3 6 4
1

n n n n

s s s s
N s 

     

 
= + + + + 

  
   (8) 

where α is the characteristic ratio and n is the Naslin 

frequency. 

 

Matching the coefficients for (7) and (8) gives the 

controller gains to be used in the proposed current 

controller as follows: 
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     The characteristic ratio of the Naslin polynomial is 

generally chosen to be α = 2. Thus, the appropriate gains 

of the proposed current controller are achieved by (9). In 

this work, these gain parameters used for the simulation 

process are kp = 0.997, ki = 300.909, kp2 = kp6 = 1.003, 

kr2= kr6 = 461.879. 

 

     Figure 4 shows the control block diagram of the 

proposed method for the grid-side converter, which 

consists of an outer DC-link voltage control loop and an 

inner current control loop. As for the first loop, the DC-

link voltage of the back-to-back PWM converter in the 

wind power system must be controlled constant to deliver 

the generated power from the generator to the grid. The 

latter loop one allows to regulate the grid currents to be 

sinusoidal, regardless of the unbalanced and distorted 

grid voltages, in which the components of the unbalanced 

and distorted grid current must be controlled to zero. To 

design the LCL filter, its resonant frequency should be 

selected to be lower than a half of the switching 

frequency. 

 

     As mentioned previously, in order to control the 

current components under unbalanced and distorted grid 

voltage conditions, the negative-sequence and fifth- and 

seventh-order harmonic components of grid current in the 

dq coordinates behave as AC components pulsating at 

2ωe and 6ωe, respectively. Thus, the PIR controller is 

capable of simultaneously regulating both the positive- 

and negative sequence currents and, fifth- and seventh-

order harmonic currents in the dq coordinates by forcing 

their steady-state error to be zero. Also, the resonant 

component of the grid currents is damped to zero by the 

resonant regulators at the resonant frequency, in which 

these gain parameters applied for the simulation process 

are kr5 = kr7 = 5 by trial and error method. In this 

research, the resonant frequency of the LCL filters is 

chosen as 830 Hz. To extract the resonant component of 

the grid currents, the cut-off frequency and bandwidth of 

the BPF are selected to be 830 Hz and 200 Hz, 

respectively.  

  

 

Figure 4. Proposed control block diagram of overall system. 
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VI. SIMULATION RESULSTS 

    To verify the effectiveness of the proposed method, the 

simulation using PSIM software has been carried out for 

2MW - PMSG wind turbine. The parameters of the grid 

PWM converter and generator are listed in Table 1 and 2, 

respectively. The DC-link voltage is controlled at 1.2 kV; 

the DC-link capacitance is 0.1 F; the switching frequency 

is 2.5 kHz and the grid voltage is 690 V/60 Hz. 

 

Table 1. Parameters of grid PWM converter 

Parameters Values 

Rated power 2 MW 

Grid voltage 690 V/60 Hz 

Grid/converter filter 

inductances 

0.3/0.03 mH 

Shunt filter capacitance 670 F 

Table 2. Parameters of 2 MW-PMSG 

Parameter Values 

Rated power 2 MW 

Grid voltage 690 V 

Stator voltage/frequency 690 V/60 Hz 

Stator resistance 0.008556  

d-axis inductance 0.00359 H 

q-axis inductance 0.00359 H 

 

 Figure 5 shows the performance of the PLL in the two 

cases: distorted grid voltages (see Figure 5(A)) and 

unbalanced and distorted grid voltages (see Figure 5(B)). 

Figure 5(a) shows the grid voltages ( gabce ), which contain 

the 5% fifth- and seventh-order harmonics at 0.1 s (from 

3.95 s to 4 s and from 4.1 s to 4.15 s) and both the 5% 

fifth- and seventh-order harmonics and the 15 % drop in 

two phase voltages at 0.1 s (from 4 s to 4.1 s). The wind 

speed ( windV ) is assumed to be 8.2 m/s for easy 

investigation.  

    

  In case of the distorted grid voltages as shown in 

Figure 5A(a), the positive-sequence components of the 

grid voltages which are extracted by the SOGI method, 

are sinusoidal. The positive-sequence components of the 

grid voltage in dq-axis are illustrated in Figure 5A(c), in 

which the d-axis component is set to be zero for the grid 

voltage orientation. Figure 5A(d) shows the phase angle 

of the positive sequence voltage component, which is well 

estimated under distorted grid voltage. 
 

Figure 5. PLL performance in two cases: (A). Distorted voltage and (B). Unbalanced and distorted voltage.

     In case of the unbalanced and distorted grid voltages 

as illustrated in Figure 5B(a), the positive-sequence 

components of the grid voltages extracted by the SOGI 

method are sinusoidal and balanced. The dq-axis grid 

(b) Positive sequence voltage (V)

(c) Positive-sequence component of grid voltage in dq-axis (V)

(d) Grid phase angle (rad)

+

+

Times (s)

q
 

Unbalanced and distorted voltage Distorted voltageDistorted voltage

Phase grid voltage

4.075 4.1254.124.114.14.094.08

Unbalanced and distorted voltage Distorted voltageDistorted voltage

(b) Positive sequence voltage (V)

4.075 4.1254.124.114.14.094.08

(c) Positive-sequence component of grid voltage in dq-axis (V)

+

+

(d) Grid phase angle (rad)

4.075 4.1254.124.114.14.094.08
Times (s)

q
 

(A) Distorted voltage (B) Unbalanced and distorted voltage 
(a) Phase grid voltage (V) (a) Phase grid voltage (V)
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voltage components are illustrated in Figure 5B(c). Also, 

the grid phase angle grid is well estimated under 

unbalanced and distorted grid voltage, as shown Figure 

5B(d). 

  

 By applying the proposed method (PIR controller), 

the control performance of the grid-side converter is seen 

in Figure 6, in which the grid currents (
gabci

) are almost 

sinusoidal as illustrated in Figure 6(b). The grid current 

components in the dq-axis (
dqeI

) are regulated as shown 

in Figure 6(c). Figure 6(d) shows the DC-link voltage 

( dcV
), which is kept constant around 1.2 kV (

*
dcV

). As 

can be clearly seen, the percentage of the DC-link voltage 

error is just 0.3 %. 

  

 Figure 7 shows the fast Fourier transform (FFT) 

spectra of the grid currents in which unbalanced and 

distorted voltages with the harmonic components of fifth 

and seventh orders are illustrated in Figure 6(a).  With 

the proposed method, it is seen from Figure 7(c) to (d) 

that the grid currents mostly contain the fundamental 

components only, with small total harmonic distortion 

(THD) factor. The THD factors of the currents in phase 

A, phase B and phase C which are calculated thanks to 

the available THD function on Simview of PSIM 

software are 1.206%, 1.202 % and 1.205%, respectively. 

 The control performance of the generator is shown in 

Figure 8.  Figure 8(a) shows the generator speed ( r ), 

which follows its reference (
*
r

) well. The power 

conversion coefficient (
pC

) is illustrated in Figure 8(b). 

The generator currents in dq-axis (
dqseI

) are shown in 

Figure 8(c), in which the d-axis current ( dseI
) is 

regulated to be zero. Figure 8(d) shows the active power 

(
genP

) generated from the PMSG. 

  

 The effectiveness of the proposed control scheme for 

the grid PWM converter with the LCL filters is 

investigated in the case of the step-wise wind speed 

variation and under the distorted grid voltage conditions. 

When the wind speed changes from 7.5 m/s to 9.2 m/s at 

4 s and returns to 7.5 m/s at 5 s as illustrated in Figure 

9(a), the generator power has the same waveform as wind 

speed as shown in Figure 9(c). In this case, the DC-link 

voltage is still kept close to rated value as illustrated in 

Figure 9(b), in which the voltage overshoot is less than 

1%, compared with its reference. In case of the distorted 

grid voltage as shown in Figure 9(d) and (e), the grid 

currents are still controlled well, which are sinusoidal and 

balanced as shown in Figure 9(f) and (g). 

 

(a) Phase grid voltage (V)

(b) Grid current (A)

Unbalanced and distorted voltage Distorted voltageDistorted voltage

(c) Grid current in dq-axis (A)

(d) DC-link voltage (kV)

Times (s)  

Figure 6. Control performance of grid-side converter in 

unbalanced and distorted grid voltage 
(a) Grid current (A)

(b) Spectrum of phase-A grid current 

Fundamental

(c) Spectrum of phase-B grid current 

Fundamental

(d) Spectrum of phase-C grid current 

Fundamental

Times (s)

 

Figure 7. FFT spectra of grid currents in unbalanced 

and distorted grid voltage. 
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(a) Genrator speed (rpm)

(b) Power conversion coefficient 

(c) Generator current in dq-axis (A) 

(d) Generator power (kW) 

Times (s) F

Figure 8. Control performance of generator in 

unbalanced and distorted grid voltage 

 

VII. CONCLUSION 

     The paper proposes a control scheme for a grid-

connected voltage-source converter of PMSG wind 

turbine system under unbalanced and distorted grid 

voltage. With the proposed control scheme, the current 

control performance of the grid converter has been 

improved significantly, in which the unbalanced and 

high-order harmonic components of the grid current are 

controlled to nearly zero by the PIR regulators. Thus, the 

currents feeding to the grid are almost sinusoidal and 

balanced regardless of the grid voltage distortion and 

unbalance. The validity of the proposed scheme has been 

verified by the simulation results. 

(a) Wind speed (m/s)

(b) DC-link voltage (kV)

(c) Generator power (kW)

(d) Grid voltage (V)

(e) Magnified grid voltage (V)

(f) Grid current (A)

(g) Magnified grid current (A)

Times (s)

Times (s)

 
 Figure 9. Responses of proposed control scheme 

in stepwise wind speed variation 
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CẢI TIẾN LƯỚI TÍCH HỢP CHO HỆ THỐNG 

TUA BIN GIÓ PMSG THEO KHOẢNG CÁCH 

ĐIỆN ÁP LƯỚI. 

Tóm tắt: Trong bài báo này, một phương pháp điều 

khiển nâng cao cho bộ chuyển đổi nguồn điện áp nối lưới 

của hệ thống tua bin gió dùng máy phát điện đồng bộ 

nam châm vĩnh cửu (PMSG) trong điều kiện điện áp lưới 

không cân bằng và bị méo dạng. Với phương pháp được 

đề xuất, các bộ điều chỉnh dòng điện lưới dựa trên bộ 

điều khiển tỉ lệ tích phân và cộng hưởng (PIR) được áp 

dụng để giảm thiểu sự biến dạng dòng điện chạy vào lưới 

điện. Hiệu quả của các phương pháp đề xuất được xác 

minh bằng kết quả mô phỏng cho hệ thống tua bin gió 

dùng máy phát PMSG công suất 2 [MW]. 

Từ khóa – bộ chuyển đổi lưới, không cân bằng và méo 

dạng, điều khiển tích phân và cộng hưởng, tua bin gió. 
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Abstract:  This paper is the research to come of our 
developing cobot, VietCobot, for the applications of 
service and medical. In this paper a neural network 
control is applied to a six degrees of freedom 
collaborative robot to observe the system dynamic 
behavior which plays an important role in force control. 
To do so, the dynamic equation of the cobot is derived 
taking into account parametric uncertainties and external 
disturbances. The forward kinematics and reverse 
dynamics of the cobot is solved; then, a neural network 
controller is derived to compensate the parametric 
uncertainties and disturbances based on the dynamic 
desired trajectory and sensory data of the joints. The 
simulation results illustrate the performance of the neural 
network control strategy. In addition, the all-in-one cobot 
integrated development environment software is 
developed to integrate the controller simulation and the 
experimental works for a complete research tool. 

Keywords:  cobot, neural network control. 

I. INTRODUCTION 

In almost cases of industrial robots, the torque-based 
dynamic model cannot be used directly because they are 
not functionally designed on the basis of torque/force 
control, but servo control [1]. In other words, actuators of 
those robots are equipped with servo motors that are 
controlled by input voltage, not by current. As the 
consequence, it is impossible to apply modern control 
method to them; and a new generation of robot is 
increasingly developed, that is cobot. Cobot can meet the 
needs of the torque-based control that may require in 
applications with collaboration, especially in service and 
medical fields. 

Cobot has been increasingly enriched thesedays. Cobot 
has the advantages of a small structure, high reliability, 
small power consumption, easy to handle, and low price. 
These features make the cobot effective for broadly 
applying to many industries. Today, cobots are not only 
revolutionising the manufacturing industry, they are also 
being used in conjunction with current technologies to 
innovate service industries and to our lives [6]. 

  

For the controller design, most commercial industrial 
robot controllers implement some variety of PID control 
algorithm and modified mechanical structure which allow 
accuracy acceptable for many applications at a set of ‘via’ 
points specified by a human using the teach pendant; but 
it does not allow accurate dynamic trajectory following 
between the via points [1]. Moreover, the PID control 
accuracy is lost when unknown friction change, or for 
force control in surface finishing applications, and 
elsewhere. Adaptive control has proven successful in 
dealing with modeling uncertainties in general nonlinear 
systems by online tuning of parameters. A serious 
problem in using adaptive control on robotics is the 
assumption of linearity in the unknown system 
parameters; furthermore, this assumption requires one to 
determine the regression matrix for the system that can 
involve tedious computations, and a new regression 
matrix must be computed for each different robot [2]. 
Neural networks (NN for short), with their strong learning 
capability, have proven to be a suitable tool for controlling 
complex nonlinear dynamic system. The basic idea 
behind neural network control is to use a neural network 
estimator to identify the unknown nonlinear dynamics and 
compensate it. Also, the neural network-based approach 
can deal with the control of nonlinear system that may not 
be linearly parameterizable, that required in the adaptive 
control [1]. 

In this paper, a neural network controller, refer to [5], 
is considered for the joint-space position control and is 
applied to our developping cobot. The controller output is 
composed of a classical PID control and a neural network 
compensation term. The compensation term is used for 
online estimation of unknown nonlinear dynamics caused 
by parameter uncertainty and disturbances. No 
preliminary learning stage is required for the neural 
network weights. The controller is capable of disturbance-
rejection in the presence of unknown bounded 
disturbances. Also, the implementation of hardware and 
software with realtime scheme is developed for the 
experiment in the next works. 

II. DYNAMICS MODEL OF THE COBOT 

 In most applications cobot perform tasks which are 
depicted as certain desired trajectories. In order to achieve 

these tasks, joint-space reference trajectories ( )dq t are 
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denfined. Joint torque commands are then generated by 
the controller to make the cobot track the reference joint-
space trajectories, and the desired task trajectories are 
tracked, respectively. 

A. Forward Kinematics Invert Dynamics of the Cobot 

The structure model of Vietcobot is shown in Fig. 1. 

The 7 frames 1 1 1iO X Y Z  (i=0-6) are represented with 

parameter. i , id , ib , ia , i  represent the link rotation, 

link offset, shift, link length, and link twist respectively. 

The Extended Denavit and Hartenberg parameters of the 
cobot is given in Table I. 

Initially, the algorithm calculates the absolute position, 
speed and acceleration of all the links of the robot. This 
task is iteratively executed to evaluate the kinematic 
quantities of the links, starting from the base of the cobot 
and proceeding to the end-effector. Conversely, the 
dynamic analysis is iteratively executed from the end-
effector to the base.  

 

                         

Figure 1. Structure  of the Vietcobot and the 3D model           

TABLE I.  D-H Parameters 

Frame Theta (rad) di (mm) bi (mm) ai (mm) alpha (rad) 

1 0 248 0 0 0 

2 -Pi/2 0 0 460 -Pi/2 

3 0 0 0 0 0 

4 0 390 0 0 0 

5 Pi -110.5 0 0 Pi 

6 0 170 0 0 0 

 

The direct kinematics and the inverse dynamics for the 
cobot as following steps:  

STEP 1: initialization procedures to change from the 
scalar to the matrix. Read the robot description, the 
number of links, joint type, five parameters to describe 
the position of the frame (i), fixed on link (i), with respect 
to the frame (i-1), fixed on link (i-1). The six barycentral 
inertial moments, the mass, the coordinates of the center 
of mass referred to the local frame (i), the three 
components of gravity acceleration referred to the base 
frame. 

STEP 2: reads the joints motion. 

STEP 3: for each link “i” and for each instant: the relative 
position, speed and acceleration of frame (i) with respect 
to frame (i-1). 

STEP 4: the relative velocity and acceleration matrices 
by means L matrix 

STEP 5: Evaluates the absolute position M0 of each 
link (according to D-H. parameters) 

0, 0, 1 1,0 0i i i iM M A− −=  

STEP 6-7: Transforms the relative velocity and 
acceleration matrices from local to the absolute frame (0) 

1

1, (0) 0, 1 1, 0, 1

1

1, (0) 0, 1 1, 0, 1

0 0

0 0

i i i i i i

i i i i i i

W M W M

H M H M

−

− − − −

−

− − − −

=

=
 

STEP 8: Evaluates the absolute speed of each link by 
summing the drag and the relative speed of each link 

0, 0, 1 1, (0)i i i iW W W− −= +  

STEP 9: Evaluates of the absolute acceleration of each 
link by means the Coriolis' theorem 

0, 0, 1 1, (0) 0, 1 1, (0)2i i i i i i iH H H W W− − − −= + +  

STEP 10: External action 

STEP 11: refer inertia matrix to absolute Frame (0) 

STEP 12: evaluate inertia and weight action on link i 

STEP 13: evaluate the constrain action on joint i 

The numerical computation is shown in Fig 2. 
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Figure 2. Flow chart for forward kinematics and invert dynamics 

B. Dynamics Modeling of the Cobot 

 The cobot used in this paper is of six degrees of 
freedom configuration. The joints are controlled by 
integrated actuators, Fig. 18. The dynamics of the cobot 
subject to kinematics constraints is given in the following 
form [7]: 

( ) ( , ) dM q q C q q q F  + + + =              (1) 

where 

( )M q : the inertia matrix 

( , )C q q : Coriolis/centripetal matrix 

q : generalized coordinate vector of the joint 

,q q : velocity and acceleration of each joint 

( ) ( )F g q F q= + : gravitational and friction force 

d : disturbance torque,  : sum of all joint torques 

In this equation, the unknown terms need to be 
compensated are the gravitational and friction 

force F and the disturbance
d on the robot. 

Property 1: ( ) 2 ( , )M q C q q− is skew-symmetric 

Property 2: ( )M q symmetric, positive definite and 

bounded, ( ) bM q M  

Property 3: ( , )C q q q is quadratic in q , C is bounded, 

( , ) bC q q C q   

Assumption 1: Disturbances on the manipulator are 

bounded, that is, d b  , with b is a positive constant. 

Assumption 2: Friction and gravity are bounded 

by 1 2( , )F q q q  + , where 1 and 2  representing 

some positive constant 

C. Lyapunov Function of the Cobot 

Let us define the tracking error and its derivative as 

d

d

e q q

e q q

= −

= −
                                  (2) 

Also, the filter tracking error and its derivative, 

, 0

( )

T

d

r e ke k k

r e ke q q k r ke

= + = 

= + = − + −
                (3) 

From (2) and (3), we have 

( )

( )

d

d

q q r ke

q q r k r ke

= − −

= − + −
 

The manipulator dynamics equation can be formulated in 
terms of filtered tracking error as follows:  
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( )

( ) ( )

( ) ( )

( )

d d d

d d d

d

M q r ke C q r ke F

Mr M q ke C q ke Cr f

Mr Mk C r ke f

 

 

 

− + + − + + + =

= − + + + + − + +

= − + − − + +

          (4) 

where d df Mq Cq F= + +  

To design the manipulator torque input, the Lyapunov 
function for the manipulator is defined as 

1

2

TV r Mr=                                    (5) 

the time derivative ofV can be derived as follows 

 

 

1

2

1
  

2

1
   ( ) ( 2 )

2

    [ ( ) ]

    

T T

T

T T

d

T

d

T T

d

V r Mr r Mr

r Mr Mr

r Mkr Mk C ke f r M C r

r Mkr C Mk ke f

r r

 

 

  

= +

 
= + 

 

= − + − − + + + −

 − + + − + +

 − + +

     

(6) 

with the unknown nonlinear term 

( ) d dMkr C Mk ke Mq Cq F = + − + + +         (7) 

The nonlinear terms and in Eq. (7) are to be identified on-
line using NN estimators. In the development of the NN 
on-line estimators, radial basis function (RBF) network 
with fixed centers and widths is employed. And it is not 
difficult to extend the results to the case where a 
multilayer perceptions (MLPs) network [3] is used. 

III. NEURAL NETWORK CONTROLLER DESIGN 

The RBF network has been shown to have universal 
approximation ability to approximate any smooth function 

on a compact set S , simply connected set of nR  [7], [20]. 

Let (.) : nf S R→  be a smooth function and  )(x  be a 

basis set, where (.) ( )mf C S , the space of continuous 

functions. Then, for each (.) ( )mf C S , there exist a 

weight matrix W  such that 

( ) ( )Tf x W x = +                       (8) 

with the estimation error bounded by 

N                                  (9) 

for a given constant 
N . It was shown in [20] that the set 

of RBFs forms a basis. 

In light of the universal approximation ability of the 
RBF network   defined in Eq. (7), respectively, may be 

identified using RBF nets with sufficiently high number 
of hidden-layer neurons such that 

( ) ( )TW h x x = +                        (10) 

where x  is the input pattern to the neural networks 

defined as 

 
T

T T T T T

d d dx e r q q q               (11) 

2n xnW R  are ideal and unknown weights, respectively, 

which are assumed to be constant and bounded by 

BF
W W                                (12) 

with BW  some known positive constants; 2n  are the 

numbers of hidden-layer neurons of the RBF net, 

respectively; the approximation errors 
nR  are 

bounded by N  , with N  positive constants; ( )h x  

are properly chosen RBFs for the hidden-layer neurons of 

the net, with x  as the input pattern of the input layers to 

the net. 

The basis functions can be chosen as the Gaussian 
functions defined as [7] 

2

22
( ) exp , 1,2,..,

i

i

i

x c
h x i n



 − −
 = =
 
 

           (13) 

where ic  is center, and i is width, which are all chosen a 

priori and kept fixed throughout for simplicity. Therefore, 

only the weights W is adjustable during the learning 

process. The estimates of    are given by 

ˆˆ ( )TW h x =                               (14) 

Thus, the main objective is to design proper control laws, 

that is, the torque inputs in Eq. (1), and stable NN learning 

laws, such that the unknown robot dynamics of Eq. (7) 

can be largely compensated for by the NN estimators, and 

the stability of the robot error dynamics in Eq. (4) and the 

boundedness on the NN estimation weights can be 

guaranteed. This is achieved through the following 

theorem. 

Theorem: By choosing the control law for Eq. (1) as 

ˆkr = +                                   (15) 

where the weight updating law for the neural net as 

ˆ ˆT TW hr r W = −                        (16) 

where 

0k  : control gain 

 : positive constants representing the learning rate of the 

neural net 

 : small positive design parameter 

By properly choosing the control gain and the 

design parameter, the tracking error of error dynamics 

described in Eq. (7), and the NN estimation weightsW are 

all guaranteed to be uniformly ultimately bounded. 

The unknown dynamics  is identified and 

compensated for in real time by the NN on-line estimator 

using the weight learning rule Eq. (16). In the NN 

estimator, the dynamic cobot is identified by using the 
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common NN input pattern x  which is defined in Eq. (11) 

and overall tracking error Tr . 

To prove the theorem, we first introduce the following 
Lemma. 

Lemma 1 (Bound on NN input x ): It is assumed that the 

desired trajectory of the cobot is bounded as follows: 

d

d B

d

q

q q

q

                             (17) 

There exist computable positive constants Bq , 0c  and 1c , 

such that 

1 2 0 1( ) (0) ( )Bx t c c r q c r c r t +  + +            (18) 

Proof: the proof is straightforward following the proof of 

Lemma 4.1.1 in [22]. 

Proof of the theorem: 

Assume that Eq. (10) holds, for all x  in the compact 

set  |x xS x x b  , where x Bb q - Let us define a 

compact set  0 1| ( ) / ( )r x BS r r b q c c  − +  with 

(0) rr S [2]. From inequality (18) we may show that the 

NN approximation property also holds for all P in the 

compact set rS .  

Substituting Eq. (15) into (6) yields 

 

 

ˆ

ˆ

   ( )

T T

d

T T T T

d

T T T T T

d

V r kr r

r kr W h W h r

kr r r W h r r

  

 

 

 − − + +

 − − + + +

 − + + +

              (19) 

where ˆW W W= −  

Based on the bounds of every element of the vectors 

and matrices defined above , , , ( )d W h x  , we may show 

that the following properties hold: 

, ,N d N BF
W W                       (20) 

From (19) and (20) it follows that 

2

( ) ( )

( ) ( )

T T T T

d

T T

N N

V kr r r W h r

k r r W h r

 

 

 − + + +

 − + + +
              (21) 

Let us choose the Lyapunov function as 

 1

1

2

TV V tr W W


= +                        (22) 

The Lyapunov function 1V  consists of the Lyapunov 

function V  proposed in Eq. (5) for the cobot, and an addi-

tional term which are used to count for the NN learning 

dynamics. 

Differentiating (22) and substituting (21) into it yields 

 

 

2

2

1 ˆ( ) ( )

1 ˆ( ) ( )

T T T

N N

T T

N N

V k r r W h r tr W W

k r r tr W W hr

 


  


 − + + + −

= − + + − +

   (23) 

Substituting Eq. (16) into (23) we obtain 

 

 

2

2

ˆ( )

ˆ( )

T

N N

T

N N

V k r r r tr W W

k r r r tr W W

  

  

 − + + +

= − + + +
          (24) 

From the matrix theory, the following property holds [7]: 

   
2 2

ˆ ( )

              ,

T T

FF F F F

tr W W tr W W W

W W W W W W

= −

= −  −
   (25) 

therefore 

 

22

22

2

2 2

( )

  ( )

  ( )

  
2 4

N NF F

B N NF F

B N NF F

B B
N NF

V k r r W P W r

k r r W W r W r

r k r W W W

W W
r k r W

   

   

   


  

 − + − + +

 − + − + +

= − − + − +

    
= − + − − + +   

    

             

(26) 

which is guaranteed negative as long as 

21

4
B N N

r

W
r b

k

  + +
                   (27) 

or       
2

2 4

N NB B

F

W W
W

k

  +
 + +             (28) 

Furthermore, to ensure that the approximation property of 
the NN on-line estimators Eq. (14) holds throughout, the 
tracking error r  should be always kept in the compact 

set rS . This may be achieved by selecting the minimum 

control gain k  to satisfy 

( )2

0 1

1

4
B N N

x B

W c c

k
b q

  
 

+ + + 
 


−

               (29) 

Therefore, the compact set defined by rr b  is 

contained within rS ; as a result, the approximation 

property of the NN estimator holds throughout. Thus, 1V  

is negative outside a compact set. According to the 
standard Lyapunov theory and an extension of LaSalle 
theory [2], this demonstrates the uniform ultimate 
boundedness of the tracking error r , and the neural net 

weight W , and subsequently, the weight estimate Ŵ  

(noting that W is constant). Therefore, the control torques 

Eq. (15) are also guaranteed to be bounded. Moreover, the 

norm of the tracking errors r  can be kept arbitrarily 

small by increasing the minimum gain k  in Eq. (27). 
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Figure 2. Neural network for the controller 
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Figure 3. Neural network controller design              

To verify the effectiveness of the controller, the 
simulations have been done with controller Eq. (4) using 
Cobot IDE in C#. The inversed kinematics of the cobot is 
skipped for the simple task of simulation. Instead, the 
desired trajectory is planned with sinusoid trajectory for 
joint 1 to joint 6 with the frequency of 

0.8 ,0.9 , ,1.1 ,1.2f f f f f and1.3 f ( 0.3125 )f Hz=  as shown in 

Fig. 5. the initial joint 

positions, (0) ( / 6, /10, /18, /18, /10, / 6)Q      = − − −

. The dynamics parameters of link 1 are extracted from 
CAD file using SolidWorks, refer to Figs. 4 and Table II. 
The parameters of the other links are not shown in Table 
II for the limited space of this writting. Sampling time is 
0.01s. The tracking positions of joint 1 to joint 6 are 
shown in Figs. 6-11. The tracking errors of joint positions 
are shown in Figs. 12 and 13, it is shown that the 
performance of the controller is good enough. The 

estimated value for the manipulator ̂ is given in Figs. 14 

and 15. The output of the Gaussian function for the 
controller is given in Fig. 16. The joint torque plot is 
shown in Fig. 17. 

 

 

Figure 4. Dynamics paremeter of link 1 
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TABLE II.  The cobot’s dynamics parameters 

Parameters VietCobot_Data.csv 

Number of Link Number_of_Links,6 

Link 1 [1].LINK_1 

Joint Type JointType,0 

DH parameters DH-Theta/d/b/a/alpha,0,0.248,0,0,-1.57079 

Mass of the first link [kg] Mass, 3.92402 

Inertia moments jxx, jxy, jxz  Jxx/Jxy/Jxz,0.03746,-0.00005,0.0 

Inertia moments jyy, jyz Jyy/Jyz,0.00751,0.0 

Inertia moments jzz [kg.m2] Jzz,0.03723 

CoM Xg, Yg, Zg [m] CoM-Xg/Yg/Zg,-0.00096,0.07810,0.0 

Link 2 [2].LINK_2 

… … 

Link 6 [6].LINK_6 

… … 

External Action  

Gravity in BASE frame (0) Gravity,0,0,-9.8 

External forces and torques on End-effector Ext_Force,0,0,0,0,0,0 
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Figure 5. Joint desired trajectory 
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Figure 6. Tracking position of joint 1 
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Figure 7. Tracking position of joint 2 
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Figure 8. Tracking position of joint 3 
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Figure 9. Tracking position of joint 4 
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Figure 10. Tracking position of joint 5 
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Figure 11. Tracking position of joint 6 
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Figure 12. Joint position error 
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Figure 13. Joint position error 

 

 

Figure 14. Estimated ̂  for 0-2s 

 

 

Figure 15. Estimated ̂  for 5-6.5s 

 

 

Figure 16. Gaussian value of hidden layer function 
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Figure 17. Joint torques   

IV. CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION 

This paper presents the next step of the development of 
Vietcobot in [12]. The cobot structure is modified for 
service and medical applications as well. The joint 
actuator is designed which is a combination of several 
componets: harmonic gearbox, motor, encoder, brack, 
servo driver, communications. The intergrated actuator 
which is used to control cobot joints is shown in Fig. 18 

The control system is based on the PC-based control 
with realtime EtherCAT communications which sends 
the servo frames to the actuators of the cobot. There are 6 
actuators are used to control 6 joints, respectively. The 

control input torques of the NN controller are transmitted 
to the actuators via EtherCAT communications in 
realtime to track a desired trajectory of the task. An 
Ultra-compact Industrial PC from Beckhoff with 
TwinCAT3 is used for the main processing. The overall 
control system is shown in Fig. 19. The total control are 
programmed in the Cobot IDE V.10 in C# with ADS of 
TwinCAT3 shown in Fig. 20. 

Vision of 2D/3D plays an important role in cobots; for 
example, the cobot can detect 2D/3D objects in the 
assembly lines for the picking tasks in factories without 
workers. At first, Vietcobot IDE integrated LotusVision 
tool and Intel RealSense camera to make it possible for 
2D vision in some simple planar task only. For the 
realtime 3D Vision scheme, the LotusVision can be 
implemented in another industrial PC and the results of 
the processing is send back to main computer effectively.  

A setup of cobot and the 3DVision can be applied to 
medical fields which needs to detect temperatures and 
positions on patients’ body for a special curing method. 
This topic will be presented in our researches to come. 

 

               

                            (1). Design of the actuator                                                      (2) Prototype of the actuator (VietCobot) 

 

 

(3) Assembling of the actuator 

Figure 18. Integrated actuator for VietCobot 
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Figure 19. The hardware of the control system 

                                   

Figure 20. The Cobot IDE for simulation with realtime control 

                         

Figure 21.  VietCobot in testbed and a proposed application in medical field (future works) 

Realtime 

Twincat 
ADS 
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V. CONCLUSIONS 

In this paper, the structure model of the cobot is 
developed for service and medical applications. The 
extended Denavit and Hartenberg parameters is designed 
for deriving the kinematics and invert dynamics of the 
cobot. The physical data, motion data, data structures, 
kinematics algorithm, dynamics controller development 
are defined for numerical computing on C# with ease. 
And, a neural network controller is designed for online 
estimation of unknown nonlinear dynamics caused by 
parameter uncertainty and disturbances. The control 
system and software tool are developed for torque-based 
control that is required the torque-based dynamics model 
in realtime, especially in service and medical applications. 
The experiment has not finished at the time of this 
writing, and it will be performed in the future works.  
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ĐIỀU KHIỂN MẠNG NƠRÔN CHO ROBOT 
CỘNG TÁC 

 Tóm tắt: Bài báo này trình bày ứng dụng điều khiển 
mạng Nơ-rôn cho robot cộng tác 6 bậc tự do để quan sát 
hành vi hệ động lực học để ứng dụng trong các lĩnh vực 
dịch vụ và y tế. Chúng ta tiến hành xây dựng phương trình 
động lực học của cobot có đưa vào các tham số không 
chắc chắn và nhiễu tác động từ bên ngoài. Và thiết một bộ 
điều khiển mạng nơ-rôn để bù trừ nhiễu và các tham số 
không chắc chắn đó dựa trên quỹ đạo mong muốn của góc 
khớp và dữ liệu đưa về từ cảm biến của các khớp cobot. 
Các kết quả mô phỏng cho thấy hiệu quả của chiến lược 
điều khiển mạng nơ-rôn nêu trên. Ngoài ra, một phần 
mềm môi trường phát triển tích hợp cho cobot được phát 
triển tích hợp tính năng mô phỏng bộ điều khiển và thực 
hiện thực nghiệm đáp ứng yêu cầu một công cụ nghiên 
cứu đầy đủ. 

Từ khóa:  Robot, điều khiển mạng nơrôn. 
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Abstract—Với thực trạng giao thông đô thị Việt Nam 

đang gặp rất nhiều vấn đề bức thiết như: mật độ tham gia 

giao thông dày đặc, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được lưu 

lượng phương tiện, thì việc đưa ra các phương án bao quát 

mang tính ổn định về lâu về dài luôn nhận được rất nhiều 

sự quan tâm từ cộng đồng. Trong đó, các ứng dụng về công 

nghệ thông tin luôn được xem là một trong những giải pháp 

được ưu tiên hàng đầu vì những lợi thế về chi phí, thời gian 

cũng như độ chính xác mà nó đạt được. Nhận thấy tính thời 

sự của vấn đề trên, nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu 

và khảo sát các phương pháp máy học để phân lớp phương 

tiện giao thông trong không ảnh, mặt khác, chúng tôi cũng 

xây dựng một bộ dữ liệu UIT-CVID21 (Classifying 

Vehicle In Image From Drone)  gồm 10K ảnh, cho 4 lớp 

đối tượng  bus, car, truck, van phản ánh tình hình giao 

thông Việt Nam nhằm tạo ra những tiền đề trên cơ sở thực 

nghiệm cho các nghiên cứu về sau trong ứng dụng quản lý 

lưu lượng phương tiện giao thông, phân luồng giao thông, 

khắc phục ùn tắc. 

 

Keywords— Drone, kNN, Logistic, SVM, Vehicle 

classification, Vietnamese traffic, aerial images.  

I. GIỚI THIỆU 

Kinh tế ngày càng phát triển nhu cầu di chuyển và vận 

tải ngày càng tăng. Số lượng phương tiện giao thông vì thế 

cũng tăng theo. Lượng xe lớn tạo nhiều áp lực cho các cơ 

quan quản lý, giám sát giao thông. Các vấn đề như tắc 

đường, tai nạn giao thông, thống kê phương tiện, quy hoạch 

các tuyến đường và bãi đỗ xe cũng đang hiển nhiên rất cần 

những giải pháp kịp thời và mang tính ổn định cao. Một 

lượng lớn các thiết bị camera, cảm biến, radar được lắp đặt 

để giám sát xe cộ và thu thập thông tin giao thông, giúp các 

cơ quan nắm tình hình lưu lượng giao thông, mật độ 

phương tiện và tình trạng đỗ xe. Tuy nhiên, những phương 

pháp này không cung cấp đủ cái nhìn tổng quan về tình 

hình giao thông, mà đây lại là thông tin quan trọng để đưa 

ra các giải pháp phát triển và giải quyết tình trạng hiện tại. 

Gần đây, hình ảnh chụp từ UAVs được ưu tiên hơn do 

khả năng bao quát cả khu vực và độ phân giải không gian 

cao hơn từ 0.1 đến 0.5m [1] và dễ thu thập hơn. Với độ 

phân giải cao, các phương tiện giao thông dễ dàng được 

phát hiện, kể cả đối tượng nhỏ như ôtô, xe máy. Việc phát 

hiện phương tiện giao thông với ảnh chụp từ UAVs tồn tại 

nhiều thách thức do sự xuất hiện của nhiều đối tượng khác 

như dây điện, cây xanh, tòa nhà, máy điều hòa không khí, 

bảng hiệu, thùng rác có thể gây nhiễu và đưa ra các cảnh 

báo sai. Đặc biệt là điều kiện ánh sáng, khi mà việc xuất 

hiện bóng của các tòa nhà, phương tiện giao thông, cây cối 

gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác nhận dạng và phát 

hiện đối tượng phương tiện (Hình 1).  

Bài toán tồn tại nhiều thách thức do sự đa dạng về góc 

nhìn, hình dáng, kích thước của đối tượng. Đặc biệt, trong 

không ảnh các hình ảnh được thu từ trên không nên xuất 

hiện nhiều thách thức mới [2]–[5] như : (1) Hình ảnh có thể 

chụp ở nhiều độ cao khác nhau, ảnh độ phân giải cao, các 

đối tượng chiếm tỉ lệ đa dạng, phân bố thưa hoặc tập trung 

dày đặc; (2) Sự mất cân bằng giữa đối tượng trong các lớp 

và giữa foreground và background do độ cao khi chụp; (3) 

Tính di động của Drone/Flycam, cũng như camera gắn 

kèm, xuất hiện nhiều góc nhìn làm cho cùng một đối tượng 

(phía trước, sau, bên hông,.. hay hướng các đối tượng xuất 

hiện tùy ý) lại tạo nên đa dạng các thể hiện; (4) Điều kiện 

thời tiết, ánh sáng (trời nắng, nhiều mây, sương mù, ban 

ngày, ban đêm, ngược sáng, ...) ảnh hưởng đến khả băng 

hiển thị đối tượng trong ảnh. Một đối tượng có thể chụp từ 

phía trước, sau, bên hông, top-down, ở các thời điểm khác 

nhau, ánh sáng khác nhau tạo nên sự đa dạng và phức tạp 

cho bài toán phân lớp.  

 

 

Hình 1: Không ảnh về giao thông ở các nước trên thế giới. 

Để giải quyết những tồn tại trên, chúng tôi xây dựng bộ 

dữ liệu chụp từ trên không thông qua Drone cho việc phân 

lớp các phương tiện giao thông thu thập tại Việt Nam với 

quy mô 10k ảnh, bao gồm 4 lớp bus, car, truck, van. Sau 

đó, chúng tôi tiến hành đánh giá 3 phương pháp máy học 

phổ biến với các vector đặc trưng được rút trích từ 5 kiến 

trúc mạng và 2 đặc trưng truyền thống (cụ thể là HOG và 

LBP), cung cấp thống kê toàn diện làm cơ sở nền tảng cho 

các nghiên cứu tiếp theo.  

Chi tiết về các đặc trưng và mô hình cùng những nghiên 

cứu liên quan xin được trình bày ở chương 2. Phần còn lại 

của bài báo được tổ chức như sau: trong chương 3 chúng 
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tôi đi sâu vào các phương pháp và quá trình thực nghiệm, 

chương 4 sẽ trình bày và đánh giá kết quả, cuối cùng 

chương 5 chúng tôi sẽ đưa ra kết luận và hướng nghiên cứu 

tiếp theo.  

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

A. Bộ dữ liệu về phương tiện giao thông đã công bố: 

Năm 2016, Huynh và cộng sự [6] đã giới thiệu một bộ 

dữ liệu phương tiện giao thông Việt Nam được thu thập từ 

hai nguồn dữ liệu khác nhau. Một trong số đó được cắt từ 

video [7]. Với góc quay cố định, thời điểm ban ngày, 

hướng từ trên xuống và chếch về phía bên phải của phương 

tiện, video dài năm phút đã thu thập được tổng cộng 1600 

frame trong một phạm vi tương đối nhỏ nhưng mật độ xe 

lưu thông lại khá dày đặt. Mặt khác, nhóm tác giả cũng thu 

thập thêm một nguồn dữ liệu thứ hai từ bài báo "Learning 

Bag of Visual Words for Motorbike Detection". 

Trong "Learning Bag of Visual Words for Motorbike 

Detection" [8], Thai và nhóm nghiên cứu đã đề xuất một 

phương pháp phát hiện xe gắn máy (motor) trong khung 

cảnh, đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng xây dựng riêng một 

bộ dữ liệu để tiến hành thực nghiệm và đánh giá phương 

pháp được đề xuất. Bộ dữ liệu chỉ thu thập một loại đối 

tượng duy nhất là xe motor bằng một camera đặt cố định 

một góc 15 độ; thu thập trên nhiều thời điểm khác nhau 

trong một ngày và trên một giao lộ.  

Năm 2016, Dinh [9] giới thiệu một bộ dữ liệu phương tiện 

giao thông bao gồm xe gắn máy và ô tô mà nhóm tác giả 

đã tiến hành thu thập để giải quyết bài toán phát hiện hai 

đối tượng phương tiện này. Họ cũng sử dụng một camera 

cố định, để quay 2 video ghi lại luồng phương tiện di 

chuyển trên 2 con đường khác nhau. Dữ liệu được tác giả 

thu thập hoàn toàn vào ban ngày. 

Ho và cộng sự [10] cũng như các nhóm nghiên cứu 

trước, sử dụng một camera cố định để ghi lại hình ảnh các 

phương tiện đang lưu thông trên đường phố Việt Nam. 

Nhưng điểm nổi bật của bộ dữ liệu IVC-U20 của tác giả là 

đã linh động trong việc thu thập dữ liệu khi số video được 

ghi cũng nhiều gấp đôi so với các nghiên cứu trước. Mặt 

khác, điều kiện hình ảnh được ghi lại cũng đa dạng hơn khi 

dữ liệu thu thập được vào cả ban ngày, ban đêm và khi trời 

có mưa. 

B. Hướng tiếp cận: 

Trong khảo sát này, chúng tôi đi theo một trong những 

hướng tiếp cận cơ bản nhất cho các phương pháp phân lớp 

đối tượng. Đó là đầu tiên, chúng tôi đưa ảnh đầu vào qua 

các bước xử lý cắt chọn, sau đó, đem đi rút trích đặc trưng 

rồi đưa vào các mô hình phân lớp, cuối cùng, đầu ra chúng 

tôi thu được chính là nhãn phù hợp cho loại đối tượng trong 

ảnh. 

 

 

Hình 2: Kiến trúc phân loại tổng quan. 

1) Các phương pháp rút trích đặc trưng: 

HOG: Phương pháp rút trích đặc trưng hình ảnh HOG 

[11] lần đầu tiên được giới thiệu bởi hai tác giả Navneet 

Dalal và Bill Triggs tại hội nghị CVPR 2005. Đây là 

phương pháp sử dụng thông tin về sự phân bố của những 

thay đổi về mức sáng trong toàn bộ ảnh hay còn được gọi 

là intensity gradient của ảnh. Cụ thể, ảnh được chia thành 

các ô nhỏ (cells), sau đó, tác giả tính toán một đồ thị tần 

suất của sự biến thiên về mức sáng (histogram of oriented 

gradients) trong từng ô nhỏ đó. Tiếp theo, tiến hành chuẩn 

hóa các ô nhỏ theo một khối lớn hơn gọi là các blocks. Cuối 

cùng ta thu được một vector đặc trưng từ các khối đã được 

chuẩn hóa. 

 

 

Hình 3: Quy trình rút trích đặc trưng HOG [11]. 

LBP: LBP [12] –Local Binary Pattern hay còn được biết 

đến là mẫu nhị phân địa phương được Ojala giới thiệu lần 

đầu tiên vào năm 1996 cho bài toán nhận dạng mặt người. 

Đây là một phương pháp lấy thông tin ảnh từ việc đo độ 

tương phản cục bộ và xét trên từng pixel của ảnh. Đầu tiên 

chọn ra n pixel xung quanh pixel đang xét, khởi tạo chuỗi 

nhị phân n bit, xét lần lược n pixel cục bộ theo một thứ tự 

nhất định. Cuối cùng thu được một vector đặc trưng có số 

lượng phần tử bằng với số lượng pixel của ảnh ban đầu. 

Điểm nhấn của thuật toán trích rút đặc trưng LBP là việc 

cài đặt khá đơn giản, thời gian tính toán giá trị đặc trưng 

lại nhanh vì nó làm việc với giá trị số nguyên. 

 
Hình 4: Hai phiên bản không nhân trọng số (b) và có nhân 

trọng số (d) của LBP [12]. 

VGG: Dù không phải là quán quân cuộc thi ILSVRC 

2014 nhưng VGGNet [13] vẫn là một trong những mạng 

học sâu gây được nhiều sự chú ý nhất do tính hiệu quả –về 

thời gian cũng như độ chính xác –đã cải thiện rất đáng kể 

so với các mạng ZFNet [14] và AlexNet [15]. Cụ thể, thay 

vì sử dụng bộ lọc có kích thước lớn như 11x11 trong 

AlexNet hay 7x7 của ZFNet thì VGGNet dùng bộ lọc kích 

thước nhỏ 3x3. Điều này dẫn đến ít tham số mà mô hình 

phải học hơn nên việc tính toán cũng bớt phức tạp hơn, các 

trọng số của mạng sẽ hội tụ nhanh hơn và mô hình cũng 

giảm được khả năng bị overfitting.  

VGGNet có nhiều biến thể hay còn được gọi là những 

mạng thuộc họ VGG, chủ yếu, những biến thể này 

khác nhau về số lượng các layers trong kiến trúc 

mạng. Ví dụ như đối với VGG16, thì block 1 và 

block 2 bao gồm 2 lớp tích chập và 1 lớp MaxPool; 

block 3,4,5 gồm 3 lớp tích chập và 1 lớp Max Pool; 

cuối cùng là một lớp kết nối đầy đủ và 1 lớp 

SoftMax. 
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Hình 5: Kiến trúc VGG161. 

Tương tự như VGG16 cũng có 2 lớp tích chập và 1 lớp 

MaxPool ở hai block đầu tiên nhưng VGG19 có sự thay đổi 

trong kiến trúc mạng ở block thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Cụ thể, 

thay vì có 3 lớp tích chập như VGG16 thì ở VGG19, tác 

giả thay thế thành 4 lớp tích chập và sau đó là một lớp 

MaxPool; cuối cùng vẫn là một lớp kết nối đầy đủ và 1 lớp 

SoftMax. Chính nhờ điểm cải thiện này, mà mạng VGG19 

học sâu hơn nói cách khác mạng học được nhiều đặc trưng 

của ảnh hơn. 

ResNet50: Những kiến trúc trước đây thường cải thiện 

độ chính xác nhờ gia tăng chiều sâu của mạng. Nhưng thực 

nghiệm cho thấy rằng đến một ngưỡng độ sâu nhất định thì 

độ chính xác của mô hình sẽ bị bão hòa, thậm chí còn xảy 

ra trường hợp mô hình kém chính xác hơn do hiện tượng 

vanishing và exploding gradient [16]. Để giải quyết vấn đề 

trên, nhóm nghiên cứu của Microsoft đã áp dụng kỹ thuật 

batch normalization hay còn được biết đến là một phương 

pháp chuẩn hóa dữ liệu về dạng phân phối với kỳ vọng 

bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1; kỹ thuật thứ hai là sử dụng 

kết nối tắt (skip connection)–bỏ qua một vài lớp trung gian 

để gradient không bị triệt tiêu và có thể lan truyền được đến 

những layers cuối cùng. Kiến trúc Resnet được xây dựng 

theo các khối tích chập (Conv Block) và khối xác định 

(Identity Block) sử dụng bộ lọc kích thước 3x3 gọi chung 

là các residual blocks. Những số hậu tố của các phiên bản 

của mạng Resnet chỉ ra số lớp trong kiến trúc ResNet đó, 

đơn cử với ResNet 50, mạng sẽ có 50 lớp nằm trong các 

khối tích chập và khối xác định nối tiếp nhau một cách liên 

tục. 

 

Hình 6: Kiến trúc residual block với kết nối tắt của mô hình 

ResNet [16]. 

MobileNet V2: Điểm chung của các mô hình họ 

MobileNet [17] là sử dụng một cách tính tích chập mới có 

tên là Separable Convolution để giảm kích thước mô hình 

và giảm độ phức tạp tính toán. Nhờ vào điểm cải thiện này 

mà mô hình có thể chạy được trên ứng dụng trên di động, 

các thiết bị nhúng hoặc đảm nhiệm cả những nhiệm vụ chạy 

trên thời gian thực (real–time). Năm 2017, nhóm nghiên 

cứu Google công bố một phiên bản mới đó là MobileNetV2 

 
1 https://www.researchgate.net/figure/An-overview-of-the-VGG-16-

model-architecture-this-model-uses-simple-convolutional-
blocks_fig2_328966158 

[18] với một số điểm cải tiến mang lại kết quả khá ấn 

tượng. Cụ thể, kiến trúc mạng cũng sử dụng các kết nối tắt 

như của ResNet nhưng thay vì giữ nguyên kết cấu residual 

block cũ –số lượng kênh ở input và output của một block 

lớn hơn so với các layer trung gian –thì ở phiên bản cải tiến 

này, MobileNetV2 được điều chỉnh ngược lại. Vì tác giả 

cho rằng các layer trung gian trong một block sẽ làm nhiệm 

vụ biến đổi phi tuyến nên cần dày hơn để tạo ra nhiều phép 

biến đổi hơn. Mặt khác, thực nghiệm cho thấy việc sử dụng 

các biến đổi phi tuyến tại input và output của các residual 

blocks sẽ làm cho thông tin bị mất mát gây ảnh hưởng đến 

kết quả cuối cùng, do đó, tác giả cũng đã thay thế hàm phi 

tuyến tại layer input và output bằng các phép chiếu tuyến 

tính. Những điểm cải tiến nêu trên đã giúp cho mô hình 

MobileNetV2 giảm được 30% lượng tham số đầu vào, 

nhanh hơn 30–40%, và độ chính xác cũng cải thiện đáng 

kể so với phiên bản MobileNet cũ.  

 

 

Hình 7: Kiến trúc khối tích chập của MobileNetV1 (a) và 

MobileNetV2 (b)[18]. 

EfficientNet B0: EfficientNet [19] được giới thiệu bởi 

Mingxing Tan và Quoc V. Le như một cách tiếp cận mới 

cho việc thay đổi các thông số của mạng hay còn được biết 

đến với thuật ngữ model scaling –thu phóng mô hình. Với 

những mô hình trước đây, các tác giả thường chỉ tập trung 

thay đổi một trong những thông số: độ sâu, độ rộng, độ 

phân giải một cách riêng lẻ, rời rạc, nhưng thực nghiệm đã 

chứng minh, việc điều chỉnh chỉ đạt được đến một ngưỡng 

nhất định nào đó thì độ chính xác của mô hình sẽ bị bão 

hòa, thậm chí có thể làm mô hình kém hiệu quả hơn so với 

mô hình ban đầu. Ý tưởng của nhóm tác giả hướng đến là 

việc phối hợp và cân bằng các thông số mạng một cách có 

hệ thống để mang đến hiệu suất tốt hơn. Thực tế, 

EfficientNetB0 –phiên bản đơn giản nhất – đã trả về một 

kết quả ấn tượng với độ chính xác lên đến 77% khi xét trên 

bộ dữ liệu ImageNet. 

 

Hình 8: Các thông số trên mạng EfficientNetB0 [19]. 



PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VIỆT NAM TRONG KHÔNG ẢNH 

2) Các phương pháp phân lớp: 

k–Nearest Neighbours: k–Nearest Neighbor là một trong 

những thuật toán học có giám sát được áp dụng cho cả hai 

bài toán phân lớp và hồi quy. Đây cũng được xem là một 

thuật toán học máy đơn giản nhất vì khi huấn luyện, mô 

hình không thực sự học được bất cứ điều gì từ dữ liệu đưa 

vào mà tất cả các kết quả trả về chỉ dựa trực tiếp trên nhãn 

của k điểm dữ liệu lân cận mà thôi. Việc chọn siêu tham số 

k cũng ảnh hưởng rất nhiều để độ chính xác của mô hình 

đầu ra. Công thức tổng quát Minkowski dùng để tính 

khoảng cách giữa các điểm dữ liệu được trình bày như sau:  

𝐿 = (∑|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|𝑝

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑝

(1) 

 

Với L là khoảng cách Manhattan khi p = 1 và là 

Euclidean khi p = 2. 

Support Vector Machine (SVM): Đầu tiên, trong thuật 

toán SVM có một khái niệm là margin –thuật ngữ chỉ 

khoảng cách gần nhất từ một điểm dữ liệu tới mặt phân 

cách giữa các lớp. Bài toán SVM là bài toán đi tìm một siêu 

phẳng tối ưu mà tại đó margin của các lớp dữ liệu là lớn 

nhất và bằng nhau. SVM có thể được áp dụng cho cả hai 

bài toán phân lớp và hồi quy. Margin được tính theo công 

thức sau:  

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = min
𝑛

𝑦𝑛(𝒘𝑇𝒙𝑛 + 𝑏)

‖𝒘‖2

(2) 

Sau đó tối ưu hóa bằng cách cập nhật lại w, b sao cho 

margin là lớn nhất: 

 (𝒘, 𝑏) = arg max
𝒘,𝑏

{min
𝑛

𝑦𝑛(𝒘𝑇𝒙𝑛 + 𝑏)

‖𝒘‖2

}

                           = arg max
𝒘,𝑏

{
1

‖𝒘‖2

min
𝑛

𝑦𝑛(𝒘𝑇𝒙𝑛 + 𝑏)} (3)

 

 

Logistic regression: Hồi quy logistic là một mô hình hồi 

quy nhằm dự đoán giá trị đầu ra rời rạc. Trong khi đó, hồi 

quy tuyến tính là một mô hình hồi quy dự đoán giá trị đầu 

ra liên tục. Nguyên lý hoạt động của hồi quy logistic là đưa 

đầu ra của mô hình hồi quy tuyến tính đi qua một hàm kích 

hoạt có tên là sigmoid, để tất cả giá trị output của hàm giả 

định sẽ nằm trong khoảng [0,1] và xem giá trị này chính là 

xác suất biến cố input thuộc một lớp xác định nào đó trong 

bộ dữ liệu huấn luyện. Hàm sigmoid được định nghĩa như 

sau: 

𝑆(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 (4) 

III. BỘ DỮ LIỆU UIT-CVID21 

1) Tổng quan về bộ dữ liệu: 

Bộ Dữ liệu UIT-CVID212 được ghi lại bằng thiết bị 

không người lái (drone) với độ phân giải chủ yếu ở mức 

960×720 pixel. Dữ liệu bao gồm 3,982 ảnh được chọn lọc 

từ các frame trong video. Các video được quay vào thời 

điểm ban ngày, trong điều kiện thời tiết quang tạnh và thời 

tiết có sương mù; mật độ phương tiện tham gia giao thông 

là vừa phải, phân bố trung bình 50 bbox, đã qua chọn lọc 

thủ công, cho một ảnh; loại phương tiện được thu thập là 

 
2  UIT-CVID21 published at https://uit-together.github.io/datasets/ 

xe buýt, xe ô tô, xe tải, xe van tương ứng với 4 lớp bus, car, 

truck, van được quy định trong bộ dữ liệu.  

Bảng 1: So sánh các bộ dữ liệu về phương tiện giao thông được 

thu thập tại Việt Nam. 

Bộ dữ liệu Thiết bị  
Số 

video  

Điều 

kiện 
Năm 

[7] 
Camera  

cố định 
1 video Ngày 2013 

[6] 
Camera  

cố định 
1 video 

Ngày/ 

Đêm 
2014 

[9] 
Camera  

cố định 
2 video Ngày 2016 

[10] 
Camera  

cố định 
5 video 

Ngày / 

Đêm/ 

Mưa 

2020 

UIT-CVID21 Drone 18 video 
Sáng/ 

Sương 
2021 

 

UIT-CVID21 là một bộ dữ khá hiếm hoi trong thời điểm 

hiện tại mà có thể thu được các góc quay đa dạng nhất, mà 

lại mang rõ đặc thù đường phố giao thông Việt Nam nhờ 

vào sự linh động của thiết bị không người lái, cụ thể là 

drone, như chúng tôi đã đề cập ở phần trước. Những bộ dữ 

liệu trước đây hầu như được quay bằng camera tĩnh với góc 

quay, độ cao cố định, và điều này mang lại những thách 

thực hoàn toàn khác biệt so với một bộ dữ liệu được quay 

bằng drone như của chúng tôi. 

 

Những khác biệt này tạo ra nhiều thách thức như sau:  

• Thiết bị quay: Việc quay bằng drone so với camera tĩnh 

sẽ thu thập được hình ảnh với góc quay và độ cao khác 

nhau. Do đó khi xét một đối tượng, nó có những thể hiện 

về góc nhìn, tỷ lệ, kích thước hoàn toàn khác nhau.  

• Số video sử dụng: UIT-CVID21 có phong phú và đa 

dạng các cảnh quan khi số cảnh quay được thu thập lên 

đến 18 video riêng biệt. Điều này tạo cho bộ dữ liệu 

chúng tôi một cái nhìn bao quát về đường phố Việt Nam 

từ đồng bằng đến đồi núi, từ nông thôn đến các trung 

tâm thành phố lớn –những vị trí mà sự khác biệt về mật 

độ giao thông là khá lớn.  

• Ánh sáng/Điều kiện thời tiết: Điểm mới của bộ dữ liệu 

chúng tôi là thu thập những thước dữ liệu bị ảnh hưởng 

bởi sương mù –một thách thức rất quen thuộc trong các 

bài toán xử lý hình ảnh phương tiện giao thông. 

• Năm: Với UIT-CVID21 chúng tôi tự tin nhận định đây 

là bộ dữ liệu về phương tiện giao thông Việt Nam từ 

Drone mới nhất trong thời điểm hiện tại, nhờ đó mà bộ 

dữ liệu của chúng tôi có thể nắm được phần nào các điểm 

đổi mới trong xu hướng thay đổi về luồng xe của năm 

2021. 

 

Hình 9: Ảnh được chụp từ drone chưa qua bước tiền xử lý. 

 

https://uit-together.github.io/datasets/
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2) Xử lý dữ liệu: 

a) Gán nhãn và Cắt chọn đối tượng trong ánh: 

Gán nhãn: Trong lĩnh vực thị giác máy tính có khá nhiều 

cách để chú thích cho một đối tượng trong ảnh, ví dụ với 

COCO, bộ dữ liệu quy ước hộp giới giới hạn bao gồm (x–

top left, y–top left, w, h) trong đó (x–top left, y–top left) là 

tọa độ điểm phía trên–bên trái và (w, h) là chiều rộng và 

chiều cao tương ứng của hộp giới hạn. Khác với điểm “top–

left” của COCO, ta có định dạng YOLO (x–center, y–

center, w, h) sử dụng điểm trung tâm với (x–center, y–

center) là tọa độ tâm điểm của hộp giới hạn. Ngoài ra còn 

có bộ dữ liệu Visdron (x–center, y–center, w, h, θ) không 

chỉ sử dụng thuộc tính điểm trung tâm (x–center, y–center) 

như YOLO hay (w, h) tương ứng với chiều rộng và chiều 

cao của hộp giới hạn như COCO, mà bộ dữ liệu này còn sử 

dụng thêm thuộc tính θ để diễn tả góc nghiêng của hộp giới 

hạn so với phương ngang.  

Riêng đối với bộ dữ liệu UIT-CVID21, chúng tôi đơn 

giản sử dụng phương pháp chú thích tương tự như định 

dạng của Pascal VOC. Từ 3,982 ảnh gốc, chúng tôi dùng 

công cụ chú thích các hộp giới hạn hình chữ nhật một cách 

thủ công, cho từng đối tượng trên ảnh. Những hộp giới hạn 

này được quy định theo định dạng (x left, y top, x right, y 

bottom), trong đó (x left, y top) là tọa độ điểm phía trên–

bên trái và (x right, y bottom) là tọa độ điểm phía dưới–bên 

phải. 

Cắt chọn đối tượng trong ảnh: Sau giai đoạn gán nhãn, 

chúng tôi tiến hành cắt chọn đối tượng thành từng ảnh đơn 

lẻ, rồi phân chúng vào 4 lớp (bus, car, truck, van). Sở dĩ 

chọn 4 lớp xe buýt, xe ô tô, xe tải và xe van là vì trong quá 

trình quan sát, chúng tôi nhận thấy rằng những hình ảnh 

của đối tượng thu được từ thiết bị không người lái từ độ 

cao trên dưới 100m, là khá nhỏ, dễ gây nhầm lẫn. Cụ thể, 

sự nhầm lẫn về hình thái dễ xảy ra đối với cặp đối tượng 

xe buýt–xe tải và xe ô tô–xe van. 

 

 

Hình 10: Ảnh thu được sau bước cắt chọn đối tượng trong ảnh. 

Mặt khác, bởi vì sử dụng hộp giới hạn theo dạng hình 

chữ nhật, cho nên, sau giai đoạn cắt chọn đối tượng trong 

ảnh theo tọa độ và chú thích ở bước gán nhãn, bộ dữ liệu 

thu được sẽ xuất hiện những đối tượng bị cắt xém, không 

đầy đủ bộ phận, bị che khuất, chồng các đối tượng vào 

nhau. Việc cắt ảnh kèm với những yếu tố về góc quay, ánh 

sáng, bối cảnh chính là những thách thức trong bộ dữ liệu 

mà chúng tôi muốn đề cập. 

b) Thống kê: 

Bộ dữ liệu của chúng tôi bao gồm 4 lớp: bus, car, truck, 

van; được quay bằng thiết bị không người lái (drone); trong 

điều kiện thời tiết quang tạnh và thời tiết có sương mù; và 

toàn bộ ảnh được thu thập là vào thời điểm ban ngày. 

 

 

Hình 11:  Thống kê phân phối ảnh giữa tập train và tập test. 

Bộ dữ liệu UIT-CVID21 bao gồm tổng cộng 10,000 ảnh, 

trong đó, có 7,706 ảnh được dùng để huấn luyện và 2,294 

ảnh dùng để kiểm tra kết quả mô hình, được phân chia một 

cách ngẫu nhiên. Kích thước ảnh trung bình của bộ dữ liệu 

là 1751 pixel, trong đó, ảnh nhỏ nhất có kích thước 13×17 

pixel và ảnh có kích thước lớn nhất là 409×473 pixel. 

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

Sau khi thu thập và xử lý dữ liệu, chúng tôi chia tập dữ 

liệu thành hai phần train và test với tỉ lệ 7:3 và cách chia là 

ngẫu nhiên cho từng lớp; trong đó, tập train chứa hình ảnh 

dùng cho quá trình huấn luyện, còn tập test thì được sử 

dụng để đánh giá kết quả mô hình. Tiếp theo, chúng tôi tiến 

hành rút trích lần lượt bảy đặc trưng EfficientNet B0, HOG, 

LBP, MobileNet V2, ResNet50, VGG16, VGG19, sau đó, 

đưa những đặc trưng này đi qua các mô hình phân lớp và 

huấn luyện độc lập với nhau. Ở đây chúng tôi dùng ba 

phương pháp phân lớp là SVM, hồi quy Logistic và k–

Nearest Neighbors. Với phương pháp k–Nearest 

Neighbors, chúng tôi khảo sát trên giá trị k = 5 được đặt 

mặc định trong thư viện Scikit–learn, đồng thời, độ đo 

Minkowski cũng được sử dùng trong quá trình thực nghiệm 

để xét khoảng cách giữa các điểm dữ liệu trên tập train và 

điểm dữ liệu cần xét trong tập test. 

 

 

Hình 12: Lưu đồ nghiên cứu thực nghiệm. 

 Sau giai đoạn huấn luyện, chúng tôi tiến hành đánh giá 

kết quả thực nghiệm từ 2,294 ảnh trong tập test. Kết quả 

chi tiết xin được trình bày chi tiết bên dưới. 

A. Độ đo: 

Accuracy: Độ chính xác của mô hình, được tính bằng tỉ 



PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VIỆT NAM TRONG KHÔNG ẢNH 

lệ giữa số mẫu được dự đoán đúng trên tổng số mẫu dữ liệu 

được đưa vào đánh giá. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
∑ 𝑇𝑃𝑖+𝑇𝑁𝑖

𝑇𝑃𝑖+𝑇𝑁𝑖+𝐹𝑃𝑖+𝐹𝑁𝑖

𝐶
𝑖=1

𝐶
 

Precision: Tỉ lệ số mẫu được dự đoán đúng là Positive 

trên tổng số mẫu được dự đoán là Positive. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
∑ 𝑇𝑃𝑖

𝑇𝑃𝑖+𝐹𝑃𝑖

𝐶
𝑖=1

𝐶
 

Recall: Tỉ lệ số mẫu được dự đoán đúng là Positive trên 

tổng số mẫu thật sự là Positive. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
∑ 𝑇𝑃𝑖

𝑇𝑃𝑖+𝐹𝑁𝑖

𝐶
𝑖=1

𝐶
 

𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒: Là độ đo biểu diễn giá trị trung bình điều 

hòa giữa precision và recall. 

𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

Trong đó:  

- TP: True Positive 

- FP: False Positive 

- TN: True Negative 

- FN: False Negative 

- C: Số lớp dữ liệu đầu vào 

B. Phân tích kết quả thực nghiệm: 

Sau khi đưa dữ liệu đã xử lý vào thực nghiệm theo các 

bước dựa trên lưu đồ như Hình 12, chúng tôi tiến hành đánh 

giá tất cả các kết quả theo độ đo đã được trình bày ở phần 

IV.A. 

 
Bảng 2: Kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu UIT-CVID21. 

                     Đặc trưng 

Phân lớp LBP HOG EfficientNetB0 MobileNetV2 ResNet50 VGG16 VGG19 

Logistic 

Precision 39.00 40.98 59.00 47.21 45.62 50.69 36.51 

Recall 43.42 46.21 60.55 50.87 50.57 52.01 48.74 

F1–score 35.55 38.33 58.14 42.7 40.39 42.61 37.18 

Accuracy 43.42 46.21 60.55 50.87 50.57 52.01 48.74 

SVM 

Precision 25.58 60.28 64.65 51.83 63.35 46.99 51.67 

Recall 44.64 56.63 55.36 49.96 52.48 51.13 50.52 

F1–score 28.04 53.31 50.05 43.05 47.68 41.88 41.69 

Accuracy 44.64 56.63 55.36 49.96 52.48 51.13 50.52 

k–NN 

Precision 27.23 53.05 29.09 46.2 55.44 46.87 41.63 

Recall 39.19 54.71 44.16 48.82 49.26 42.28 40.98 

F1–score 31.51 53.36 33.66 39.52 46.14 34.63 33.31 

Accuracy 39.19 54.71 44.16 48.82 49.26 42.28 40.98 

Cụ thể, với bộ phân loại SVM, việc ảnh được đưa vào 

rút trích đặc trưng HOG đã mang lại độ chính xác cao nhất 

tại 56,63% so với các phương pháp rút trích khác trên cùng 

bộ phân lớp. Mặt khác, phương pháp hồi quy Logistic đã 

thể hiện tính hiệu quả đáng kể của nó khi kết quả phân lớp 

sau khi dữ liệu đầu vào được đưa qua mạng học sâu 

EfficientNetB0 để rút trích đặc trưng. Với độ chính xác 

Accuracy lên đến 60,55% và F1–score là 58.14%, hồi quy 

Logistic-EfficientNetB0 trở thành phương pháp mang lại 

kết quả cao nhất trong cả quá trình thực nghiệm của chúng 

tôi. Trái lại, thuật toán phân lớp k–NN lại thể hiện kém hiệu 

quả nhất khi áp dụng cùng với phương pháp rút trích đặc 

trưng LBP, cụ thể chỉ có 39,18% dự đoán là trùng khớp với 

tập test. Dù độ đo F1–score tương ứng của phương pháp k–

NN-LBP chỉ đạt 31.51% nhưng lại cao hơn khá nhiều khi 

so sánh với phương pháp SVM có cùng kỹ thuật tiền xử lý 

LBP là 28.04% (Bảng 2). 

Qua kết quả thu được, chúng tôi nhận thấy rằng cần có 

sự suy xét kỹ lưỡng trong quá trình lựa chọn đặc trưng cho 

bước tiền xử lý ảnh trước khi đưa vào mô hình phân lớp. 

Đã có nhiều minh chứng cho việc mạng học sâu thể hiện 

rất tốt trong các nhiệm vụ trích xuất thông tin và với  nghiên 

cứu của chúng tôi thì nhận định này cũng không là ngoại 

lệ. Khi mà, các kết quả thu được từ mạng học sâu hầu hết 

mang lại độ chính xác cao hơn từ 2–14% so với các phương 

pháp khác. Mặt khác, ta cũng không nên bỏ qua các phương 

pháp rút trích truyền thống như HOG, khi đặc trưng này xử 

lý khá tốt các thách thức về chất lượng ảnh mà chúng tôi 

đã từng đề cập qua trong phần xử lý dữ liệu.  

 
Bảng 3: Minh họa việc phân lớp ảnh vào các class. 

               Nhãn 

Dự đoán 
Bus Car Truck Van 

Bus 
    

Car 

    

Truck 

    

Van 

    

  

Khi trực quan hóa kết quả (Bảng 3), chúng tôi nhận thấy 

việc nhầm lẫn trong phân lớp xảy ra ở hầu hết các lớp. 

Nhưng do dữ liệu về lớp car khá đa dạng và đầy đủ cho nên 

việc dự đoán lớp car cũng chính xác hơn tất cả những lớp 

còn lại. Cụ thể, theo tập test 2292 ảnh của chúng tôi, thì 

không có bất kì trường hợp car nào bị nhầm thành bus. Mặt 

khác, với những trường hợp xe ô tô được quay theo góc 

máy chéo, xếch về bên hông sẽ dễ khiến cho đối tượng vô 

tình bị kéo dài ra hơn so với tỉ lệ thực dẫn đến sự nhầm lẫn 

về hình thái với các đối tượng thuộc lớp van. Ngoài ra, các 

ô tô được thu thập dưới góc máy top–view cũng làm cho 
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đối tượng thể hiện một dạng hình chữ nhật khá giống với 

các thùng hàng của container/truck gây ra sự nhầm lẫn giữa 

những lớp này. Còn đối với góc quay đối diện, thì các đối 

tượng thường thể hiện một hình dáng tương đối khá giống 

nhau với một đầu xe hình vuông, cửa sổ và phần đèn xe 

bên dưới dễ làm cho mô hình phân loại bị nhầm lẫn với ô 

tô và đưa tất cả về lớp car. Tóm lại, những đối tượng vô 

tình bị kéo dài ra do góc quay như đã đề cập ở trên thì sự 

nhầm lẫn thường quy về hai trường hợp chính: một là van 

–khi các phương tiện này có màu trắng xám; hai là bus –

khi các đối tượng này có màu sắc đa dạng hoặc bị kéo dãn 

ra quá dài so với tỉ lệ thực. 

V. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện khảo sát các 

phương pháp máy học áp dụng rút trích đặc truyền thống, 

đặc trưng học sâu trên các lớp bus/car/truck/van thông qua 

bộ dữ liệu UIT-CVID21. Với mục tiêu xây dựng một bộ dữ 

liệu sát với bối cảnh giao thông Việt Nam đi cùng những 

công nghệ thu thập dữ liệu linh động, không người lái, 

UIT-CVID21 đã trở nên khá thách thức khi trả về kết quả 

chỉ ở mức tương đối trong lần khảo sát này. Ở những 

nghiên cứu kế tiếp, chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện kết quả, 

mặt khác, tiến hành tiếp cận các lớp phương tiện thách thức 

hơn như xe đạp và xe máy nhằm mang lại những đóng góp 

trên cơ sở thực nghiệm, góp phần giải quyết các thực trạng 

giao thông đô thị tại Việt Nam.  
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CLASSIFYING VEHICLE IN IMAGE FROM 

DRONE 

Abstract: With the current situation of traffic in 

Vietnam, we are facing many outstanding problems such 

as high traffic density or the infrastructures could not being 

adapt to the dramatic increase in the number of vehicles. 

Therefore, proposing comprehensive plans to bring 

https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=vi&user=LMLI9ZsAAAAJ&citation_for_view=LMLI9ZsAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_citation&hl=vi&user=LMLI9ZsAAAAJ&citation_for_view=LMLI9ZsAAAAJ:YsMSGLbcyi4C


PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VIỆT NAM TRONG KHÔNG ẢNH 

stability in the long term has always received a lot of 

attention from the community. Meanwhile, information 

technology applications are always considered to be one of 

the most priority solutions because of their advantages of 

cost, efficient and accuracy. In this project, our team 

conducted research and surveyed machine learning 

methods to classify vehicle in aerial images. On the other 

hand, we also built a dataset named UIT-CVID21 

(Classifying Vehicle In Image From Drone) consisting of 

10K images for four classes of bus, car, truck, van, which 

can reflect the reality of Vietnam traffic. Our project aims 

to create premises for later studies and address problems 

such as traffic density management, traffic separation and 

traffic congestion. 

Keywords: Drone, kNN, Logistic, SVM, Vehicle 

classification, Vietnamese traffic, aerial images. 
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Tóm tắt: Bài báo đề xuất một lược đồ chữ ký tập thể 

xây dựng trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp 

khai căn trên Zp . Bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn 

được đề xuất ở đây là một dạng bài toán khó mới thuộc 

lớp các bài toán chưa có cách giải về mặt toán học. Do 

đó, việc xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của 

bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn này cho khả năng 

nâng cao độ an toàn của thuật toán trong các ứng dụng 

thực tế. 

 

Từ khóa: Chữ ký  số; Chữ ký số tập thể; Bài toán 

logarit rời rạc; Bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn.  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong [1,2] nhóm tác giả đã đề xuất một phương pháp 

xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán 

logarit kết hợp khai căn trên trường hữu hạn Zp. Bài toán 

logarit kết hợp khai căn trên trường Zp là một dạng bài 

toán khó mới mà trong toán học chưa có cách giải. Do đó, 

việc xây dựng lược đồ chữ ký dựa trên bài toán này cho 

phép nâng cao độ an toàn của thuật toán trước các dạng 

tấn công khóa bí mật và tấn công giả mạo chữ ký. Trong 

bài báo này, nhóm tác giả tiếp tục đề xuất xây dựng lược 

đồ ký tập thể dựa trên bài toán logarit kết hợp khai căn 

theo mô hình trong [3,4], đây là mô hình chữ ký được đề 

xuất ứng dụng cho các tổ chức có tư cách pháp nhân trong 

xã hội. Trong mô hình này, các thông điệp điện tử sẽ 

được chứng thực ở hai cấp độ khác nhau: thực thể tạo ra 

nó và tổ chức mà thực thể tạo ra nó là một thành viên hay 

bộ phận của tổ chức này.  

Đã có nhiều kết quả nghiên cứu được công bố trên thế 

giới cũng như ở trong nước về đề tài chữ ký  tập thể. Điều 

đáng nói là trong khi các lược đồ chữ ký tập thể đã được 

xây dựng trước đó đều dựa trên cơ sở là các bài toán khó 

kinh điển (như bài toán logarit rời rạc trên  

trường hữu hạn cũng như trên đường cong ellipic hay dựa 

trên tính khó của việc giải đồng thời bài toán logarit rời 

rạc và bài toán phân tích số hoặc bài toán khai căn và bài 

toán phân tích số) thì lược đồ chữ ký tập thể đề xuất ở đây 

lại được xây dựng dựa trên bài toán khó mới như là một 

giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký  trong 

các ứng dụng thực tế.    

II. BÀI TOÁN LOGARIT KẾT HỢP KHAI CĂN 

TRÊN Zp 

Bài toán logarit kết hợp khai căn được phát biểu dưới 2 

dạng như sau: 

Dạng 1: Cho p là một số nguyên tố, với mỗi số nguyên 

dương y thuộc Zp, hãy tìm số x thỏa mãn phương trình 

sau: 

       ypx x =mod                          

Dạng 2: Cho p là một số nguyên tố, a và b là các 

số nguyên dương thuộc Zp , hãy tìm số x thỏa mãn 

phương trình sau: 
          pxa bx mod  

Dễ thấy rằng, cả 2 dạng của bài toán logarit kết hợp 

khai căn trên Zp đều là các bài toán chưa có cách giải. 
Hiện tại không có cách giải nào khác cho bài toán này 

ngoài phương pháp “vét cạn” với độ phức tạp tính toán 

O(p). 

 Ở đây, dạng thứ nhất của bài toán logarit kết hợp khai 

căn được sử dụng để hình thành cặp khóa bí mật, công 

khai của các đối tượng ký, còn dạng thứ hai của bài toán 

này được sử dụng làm cơ sở xây dựng thuật toán kiểm tra 

của lược đồ chữ ký mới đề xuất.  

III. XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ 

DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT KẾT HỢP KHAI 

CĂN 

A. Lược đồ cơ sở 

Lược đồ cơ sở ở đây là thuật toán chữ ký xây dựng trên 

tính khó của bài toán logarit kết hợp khai căn theo 

phương pháp đã được đề xuất trong [1,2] và được sử dụng 

để xây dựng lược đồ chữ ký tập thể ở mục tiếp theo. Lược 

đồ cơ sở bao gồm các thuật toán sinh tham số và khóa, 

thuật toán ký  và thuật toán kiểm tra chữ ký  như sau: 

1. Thuật toán sinh  tham số và khóa 

Thuật toán 1.1: 

input: Lp, Lq – độ dài (tính theo bit) của các số 

nguyên tố p,q. 

output: p,q, x, y. 

[1].  generate  p,q: len(p) = Lp, len(q) = Lq, q|(p-1) 
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[2]. select α: p1  

[3].  px q

p

mod

1−

                                                             
 

[4].  if (x = 1 OR x = q) then goto [2] 

[5]. pxy x mod                                    (1.1)                              
 

[6].  return {p,q, x,y}   

 

Chú thích: 

-  len(.) : Hàm tính độ dài (theo bit) của một số nguyên. 

-   p,q: Tham số hệ thống/tham số miền. 

-  x, y: Khóa bí mật và khóa công khai của đối tượng ký. 

2. Thuật toán ký 

Thuật toán 1.2: 

input: p, q, x, y, M. 

output: (r,s). 

[1].
   

select k: qk 1
                                                               

 

[2].  ( ) pxz
k

mod                                         (1.2)                             

[3].  )||(1 MzHe  , )||(2 yzHe 
,
  

        )||||(3 MyzHe         
                        (1.3) 

[4].  ( ) ( ) qeeexeke mod
1

21324

−
++   (1.4)                           

[5].  ( ) qeke mod45 −                                 (1.5)                               

[6].  ( ) pxr
e

mod4                                        (1.6)                          
  

[7].  ( ) pxs
e

mod5                                      (1.7)                            
  

[8].  return (r,s) 

 

Chú thích: 

-  M: bản tin cần ký, với: 
 }1,0{M . 

-  (r,s): chữ ký lên M. 

- “||”: toán tử ghép nối 2 xâu bit hoặc 2 xâu ký tự. 

- mod : toán tử chia lấy phần dư. 

3. Thuật toán kiểm tra chữ ký 

Thuật toán 1.3: 

input: p, q, y, M, (r,s). 

output: TRUE / FALSE. 

[1]. psrz mod
                                 (1.8)                                  

  

[2]. 
 

)||(1 MzHe 
,  

)||(2 yzHe 
,  

       )||||(3 MyzHe              
                    (1.9) 

[3]. ( ) prA
e

mod1                                   (1.10)                                  
  

[4]. ( ) ( ) pysB
ee

mod32                         (1.11)                                     
  

[5].  if  (A = B)  then {return (TRUE)} 

       else {return (FALSE)} 

 

Chú thích: 

-  M, (r,s): bản tin, chữ ký cần thẩm tra. 

-  Nếu kết quả trả về là TRUE thì tính toàn vẹn và nguồn 

gốc của  M được khẳng định. Ngược lại, nếu kết quả là  

FALSE thì M bị phủ nhận về nguồn gốc và tính toàn vẹn. 

4. Tính đúng đắn của lược đồ cơ sở 

Tính đúng đắn của lược đồ cơ sở được chứng minh dựa 

trên các bổ đề sau đây: 

 Bổ đề 1: 

Cho p và q là 2 số nguyên tố với q là ước số của (p-1), 

α là một số nguyên dương trong khoảng (1,p). Nếu: 

px q

p

mod

1−

= thì: 1mod =pxq . 

Chứng minh: 

Ta có: 

        ( )

( ) p

pppx

p

q

q

p

q

mod

modmodmod

1

1

−

−

=














=



  

Theo định lý Fermat thì: 

       ( ) 1mod
1

=
−

p
p

  

Suy ra: 

       ( ) 1mod =px
q

 

Bổ đề đã được chứng minh. 

Bổ đề 2: 

Cho p và q là 2 số nguyên tố với q là ước số của (p -

1), α là một số nguyên dương trong khoảng (1,p) và 

px q

p

mod

1−

= . Nếu: qnqm modmod =   thì: 

pxx nm mod . 

Chứng minh: 

Nếu: qnqm modmod =   thì: qknm +=  hoặc: 

qkmn += , với k là một số nguyên. Không làm mất 

tính tổng quát, giả sử: qknm += . 

 Do đó: 

    ( ) ( )
( ) ( ) ppxpx

ppxpx

pxxpxpx

kqn

qkn

qknqknm

modmodmod

modmodmod

modmodmod

=

=

==



+

         

Theo Bổ đề 1 ta có: 

       ( ) 1mod =px
q

 

Nên: 

    ( ) ( )
( ) ( ) pxppx

ppxpxpx

nkn

kqnm

modmod1mod

modmodmodmod

==

=  

Bổ đề đã được chứng minh. 

Bổ đề 3: 

Cho p và q là 2 số nguyên tố với q là ước số của (p -

1), α là một số nguyên dương trong khoảng (1,p) và 

px q

p

mod

1−

= . Nếu: ),1( pm  và qm    thì: 

( ) ( ) pxx
qmm

mod
mod

 . 

Chứng minh: 

Do m nằm trong khoảng (1,p) và qm   nên: 

qm 1  hoặc: pmq   . Trường hợp thứ nhất: 

qm 1  thì: mqm =mod  nên:  ( ) ( ) pxx
qmm

mod
mod

 . 

Trường hợp thứ hai: pmq   thì: qknm += , 

với k là một số nguyên và qmn mod= . Vì thế: 

      ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ppxx

pxxpxpx

kqn

qknqknm

modmod

modmodmod
.

=

==
+

 

Theo Bổ đề 1 ta có: 

       
( ) 1mod =px

q

 
Nên:  

       ( ) ( ) ( ) ( )

( ) px

pxpxpx

qm

nknm

mod

modmod1mod

mod
=

==  

Như vậy, trong mọi trường hợp ta đều có: 
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       ( ) ( ) pxpx
qmm
modmod

mod
=  

Bổ đề đã được chứng minh. 

Tính đúng đắn của lược đồ cơ sở được chứng minh 

như sau: 

Thật vậy, thay (1.6), (1.7) vào (1.8) và theo Bổ đề 3 ta 

có: 

     ( ) ( )

( ) px

pxpxx

ppxpx

psrz

qee

eeee

ee

mod

modmod

modmodmod

mod

mod54

5454

54

+

+

=

==

=

=

               
(1.12)

 

Mặt khác, từ (1.5) ta có: 

     ( ) kqee =+ mod54
                                    (1.13) 

Từ (1.12) và (1.13) dẫn đến: 

    ( )( )

( ) px

pxz

k

qee

mod

mod
mod54

=

=
+

                                (1.14) 

Từ (1.14) và (1.2) suy ra:   

     zz =                                                        (1.15) 

Thay (1.15) vào (1.9) ta được:  

     qMzHqMzHe mod)||(mod)||(1 == ,   

     qyzHqyzHe mod)||(mod)||(2 == ,     

     
qMyzH

qMyzHe

mod)||||(

mod)||||(3

=

=                           (1.16)                            

Từ (1.16) và (1.3) suy ra:  

     
11 ee = , 

22 ee = , 
33 ee =  

 Do đó: 

    ( ) ( ) prprA
ee

modmod 11 ==                (1.17) 

và: 

   ( ) ( ) ( ) ( ) pyspysB
eeee

modmod 3232 ==  (1.18)                              

Thay (1.1), (1.7) vào (1.18)  ta được 

   

( ) ( )

( ) ( )
( )( ) ( )

( ) px

pxx

ppxpx

pysB

eeexek

exeek

exee

ee

mod

mod

modmodmod

mod

4232

324

32
5

32

.

−+

−

=

=

=

=

       (1.19)            

Mặt khác, từ (1.4) suy ra : 
  ( ) ( ) qexekqeee modmod 32214 +=+  

Hay: 

  ( ) qeeexekqee modmod 423241 −+=   (1.20) 

Từ (1.6), (1.19), (1.20) và theo Bổ đề 2 ta được: 

  ( ) ( )

( ) ( ) prppx

pxpxB

eee

eeeeexek

modmodmod

modmod

11
4

414232 ...

==

==
−+

        (1.21) 

Từ (1.17) và (1.21) suy ra: A = B. 

Đây là điều cần phải chứng minh. 

4. Mức độ an toàn của lược đồ cơ sở 

Mức độ an toàn của lược đồ cơ sở có thể đánh giá 

qua khả năng chống lại một số dạng tấn công như: 

a)  Tấn công khóa bí mật 

Tấn công khóa bí mật có thực hiện vào thuật toán 

sinh khóa (Thuật toán 1.1) và các bước [2], [4], [6] và [7] 

của thuật toán ký (Thuật toán 1.2) . Ơ các bước [2], [6] và 

[7], các tham số r, s và z là công khai, song các tham số k, 

e4 và e5 lại là bí mật. Vì vậy việc tìm x từ các bước [2], 

[6] và [7] của thuật toán ký là khó tương tự như tìm x từ 

thuật toán sinh khóa, là một dạng bài toán khó chưa có 

cách giải. Còn ở bước [4] của thuật toán ký, bản thân e4  

cũng là 1 tham số bí mật nên việc tìm x từ bước [4] là 

không thể thực hiện được. Như vậy, để tính khóa bí mật 

thì kẻ tấn công buộc phải giải được bài toán logarit kết 

hợp khai căn trên Zp. 

  b)  Tấn công giả mạo chữ ký  

Từ thuật toán kiểm tra (Thuật toán 1.3) của lược đồ cơ 

sở cho thấy, một cặp (r,s) sẽ được công nhận là chữ ký 

hợp lệ với một bản tin M nếu thỏa mãn điều kiện:  

    ( ) ( ) pysr
eee mod321                                              

hay: 

   
( ) ( ) ( ) pysr

MypsrHypsrHMpsrH
mod

)||||mod()||mod()||mod( 
   (1.22)

          
 

Từ (1.22) cho thấy, việc lựa chọn ngẫu nhiên 1 cặp 

(r,s) với 1 bản tin M cho trước thỏa mãn được đẳng thức 

kiểm tra là hoàn toàn không khả thi. Ngoài ra, việc chọn 

trước 1 trong 2 giá trị r hoặc s rồi tính giá trị thứ 2 từ 

(1.22) là tương đương với việc giải bài toán logarit kết 

hợp khai căn ở dạng thứ 2, cũng là một dạng bài toán mà 

hiện tại còn chưa có cách giải.   

B. Lược đồ chữ ký  tập thể 

Lược đồ chữ ký tập thể ở đây được phát triển từ lược 

đồ cơ sở theo mô hình đã được đề xuất trong [3,4] với các 

chức năng như sau: 

- Chứng nhận và kiểm tra tính hợp pháp của thành viên 

nhóm ký.   

- Hình thành chữ ký tập thể từ chữ ký một nhóm đối 

tượng ký. Kích thước của chữ ký tập thể được tạo ra 

không phụ thuộc vào số lượng thành viên nhóm ký. 

- Kiểm tra chữ ký tập thể của một nhóm đối tượng được 

thực hiện tương tự như kiểm tra chữ ký do một đối tượng 

ký tạo ra. 

Chú ý: Theo mô hình chữ ký tập thể trong [3,4], một tổ 

chức có thể hình thành nhiều nhóm ký với số lượng thành 

viên của mỗi nhóm ký khác nhau.  

1. Thuật toán sinh tham số và khóa 

Các tham số hệ thống (p, q) được lựa chọn theo 

phương pháp của DSA [5] hoặc GOST R34.10-94 [6]. 

Giả sử nhóm ký gồm N-thành viên: U = {Ui| i=1,2,...,N}. 

Các thành viên nhóm ký có khóa bí mật là: Ks = {xi| 

i=1,2,...,N} và các khóa công khai tương ứng là:  Kp = {yi| 

i=1,2,...,N}. CA (Certificate Authority) là bộ phận chứng 

thực số của tổ chức mà U là thành viên, CA có cặp khóa 

bí mật, công khai là: (xca,yca). 

a) Thuật toán sinh tham số hệ thống và khóa 

của CA 

Thuật toán 2.1: Sinh tham số hệ thống và khóa của 

CA. 

input: Lp, Lq. 

output:  p,q, xca,yca. 

[1].  generate  (p,q): len(p) = Lp, len(q) = Lq, q|(p-1) 

[2]. select α: p1  

[3].  px q

p

ca mod

1−

                                                             
  

[4].  if (xca = 1 OR xca = q) then goto [2] 

[5]. ( ) pxy cax

caca mod                                 
(2.1)

                          
  

[6].  return (p, q, xca,yca) 

Chú thích: 

– Lp, Lq: kích thước tính theo bit của các số p, q. 

 

b) Thuật toán sinh khóa của các đối tượng ký  

 

Thuật toán 2.2: Sinh khóa của các đối tượng ký 
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input: p, q . 

output:  {(xi,yi)| i = 1,2,…,N}. 

[1].  for i = 1 to N do 

    [1.1].   select αi: pi 1  

    [1.2].  ( ) px q

p

ii mod
1−

                                                  
  

    [1.3].  if (xi = 1 OR xi = q) then goto [1.1] 

    [1.4].  ( ) pxy ix

ii mod                              
(2.2)

                                 
 

[2].  return {(xi,yi)| i = 1,2,…,N}   

 

2. Thuật toán chứng nhận và kiểm tra tính hợp pháp 

của đối tượng ký  

Trong mô hình chữ ký tập thể, một tổ chức (có tư 

cách pháp nhân) công nhận các đối tượng (ký) là thành 

viên thuộc tổ chức này và có thẩm quyền ký (tùy thuộc 

vào vị trí, quyền hạn của đối tượng trong tổ chức) lên các 

văn bản do tổ chức này phát hành bằng cách tạo ra các 

chứng chỉ khóa công khai. Trong một chứng chỉ khóa 

công khai, các thông tin quan trọng nhất bao gồm: định 

danh (danh tính của đối tượng ký, danh tính của tổ chức 

mà đối tượng ký là thành viên, số hiệu chứng chỉ, trạng 

thái chứng chỉ…) và khóa công khai của đối tượng ký, 

cùng với chữ ký xác nhận  của CA. Ở đây, chữ ký xác 

nhận hay chứng nhận của CA đối với định danh và khóa 

công khai của đối tượng ký được tạo ra bởi Thuật toán 6.9 

với tham số đầu vào, bao gồm: định danh (IDi) và khóa 

công khai của đối tượng ký (yi) là các thông tin cần chứng 

thực; khóa bí mật của CA được dùng để tạo ra chữ 

ký/chứng nhận (ui,vi) lên các thông tin cần chứng thực. 

Có thể thấy, chứng nhận đối tượng ký trong mô hình chữ 

ký  tập thể là hoàn toàn tương tự như việc một nhà cung 

cấp dịch vụ chứng thực số cấp chứng chỉ khóa công khai 

cho một khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ.  

Việc kiểm tra tính hợp pháp của đối tượng ký được 

thực hiện khi có sự nghi ngờ về tư cách thành viên của 

đối tượng ký. Ví dụ: cần kiểm tra một đối tượng có 

phải/còn là thành viên của tổ chức và có thẩm quyền ký  

vào các bản tin do tổ chức này phát hành nữa hay không? 

Ngoài ra, kiểm tra tính hợp pháp của đối tượng ký còn 

đặc biệt quan trọng trong quá trình tạo chứng nhận của 

CA đối với chữ ký cá nhân của một hay một nhóm đối 

tượng ký lên bản tin cần ký nhằm ngăn chặn tấn công giả 

mạo từ bên ngoài hay bên trong nhóm ký. Kiểm tra tính 

hợp pháp của đối tượng ký  được thực hiện bởi Thuật toán 

6.10 với các tham số đầu vào bao gồm: khóa công khai 

(yi) và định danh của đối tượng ký ( IDi) là các thông tin 

cần xác thực; khóa công khai (y
ca

) của CA để kiểm tra 

tính hợp lệ của chữ ký (ui,vi). Nếu (ui,vi) được công nhận 

là hợp lệ thì danh tính (IDi) và khóa công khai (yi) đối 

tượng ký (Ui) được xác thực. Ngược lại, đối tượng này là 

giả mạo và không được phép tham gia vào nhóm ký. 

a) CA chứng nhận đối tượng ký  

Thuật toán 2.3: Tạo chứng nhận cho đối tượng ký  

input: p, q, N, x
ca

, {(IDi, yi)|i =1, 2,..,N} 

output: {(ui,vi)| i = 1, 2,...,N} 

[1].  for i = 1 to N do 

    [1.1].  )||||( iicai IDyxHk                                           

    [1.2].  ( ) pxz ik

cai mod                             (2.3)                  

    [1.3].  qIDyzHe iii mod)||||(1  , 

               qyzHe cai mod)||(2  , 

               qIDyyzHe iicai mod)||||||(3       (2.4)                             

    [1.4].  ( ) ( ) qeeexeke cai mod
1

21324

−
++  

                                                                           (2.5)       

    [1.5].  ( ) qeke i mod45 −                      (2.6)                                     

    [1.6].  ( ) pxu
e

cai mod4                                (2.7)                     

    [1.7].  ( ) pxv
e

cai mod5                                (2.8)                       

[2].  return {(ui,vi)| i = 1, 2,...N} 

Chú thích: 

–  (ui,vi): chứng nhận của CA đối với Ui (i = 

1,2,…,N) thực chất là chữ ký của CA đối với các thông 

tin cần chứng nhận bao gồm khóa công khai (yi) và định 

danh của đối tượng ký (IDi), ngoài ra còn có thể bao gồm 

các thông tin khác như: định danh của CA, thuật toán ký 

được sử dụng để tạo chứng nhận, định dạng của chứng 

chỉ,... 

b) Kiểm tra tính hợp pháp của đối tượng ký  

Thuật toán 2.4: Kiểm tra tính hợp pháp của đối 

tượng ký  

input: p, q, yi, IDi, (ui,vi), y
ca

. 

output: TRUE / FALSE 

[1].  pvuz iii mod                               (2.9)                               

[2].  qIDyzHe iii mod)||||(1  ,   

        qyzHe cai mod)||(2  ,  

        qIDyyzHe iicai mod)||||||(3          (2.10)                                 

[3].  ( ) puA
e

ii mod1                               (2.11)                         

[4].  ( ) ( ) pyvB
e

ca

e

ii mod32                      (2.12)                           

[5].   if (
ii BA = ) then {return (TRUE)} 

        else {return (FALSE)} 

Chú thích: 

- Nếu kết quả trả về là TRUE thì đối tượng ký là 

thành viên thuộc tổ chức mà CA là cơ quan chứng thực 

của cơ quan này. 

- Nếu kết quả trả về là FALSE thì đối tượng ký 

và/hoặc chứng nhận (ui,vi) là giả mạo. 

 

3. Thuật toán ký và kiểm tra chữ ký tập thể 

a) Thuật toán hình thành chữ ký tập thể của một 

nhóm đối tượng lên bản tin cần ký   

Chữ ký  tập thể được hình thành qua 4 bước:   

– Hình thành chữ ký cá nhân của một nhóm đối 

tượng lên bản tin cần ký. 

– Kiểm tra tính hợp pháp của các thành viên nhóm 

ký.   

– Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký cá nhân. 

– Tạo chứng nhận/chữ ký xác nhận của CA đối với 

chữ ký cá nhân và bản tin cần ký. 

Chữ ký tập thể được tạo ra ở đây bao gồm chữ ký 

cá nhân của nhóm đối tượng lên bản tin cần ký và 

chứng nhận của CA đối với chữ ký cá nhân của nhóm 

đối tượng và bản tin cần ký. 

 

Thuật toán 2.5: Sinh chữ ký  tập thể 

input: p, q, M, N, {(xi|,yi )|i = 1, 2,..,N}. 

output: {(r,s),(u,v)}  



Nguyễn Đức Thụy, Lưu Hồng Dũng 

 [1].  for i = 1 to N do  

      [1.1].  )||( MxHk ii                                                                         

      [1.2].  ( ) pxz ik

ii mod                               (2.13)                      

      [1.3].  send zi to CA 

[2].  for i = 1 to N do  

 [2.1].  pvuz iii mod                              

 [2.2].  qIDyzHe iii mod)||||(1  ,   

            qyzHe cai mod)||(2  ,  

            qIDyyzHe iicai mod)||||||(3                                                       

 [2.3].  ( ) puA
e

ii mod1                                                      

 [2.4].  ( ) ( ) pyvB
e

ca

e

ii mod32                                                

       [2.5].  if (
ii BA  ) then return {(0,0),(0,0)} 

[3].   pzz
N

i

i mod
1


=

                                   (2.14)                     

[4].  pyy
N

i

i mod
1


=

                                     (2.15)                     

[5].  qMzHe mod)||(1  , 

        qyzHe mod)||(2  , 

        qMyzHe mod)||||(3                      (2.16)                                    

[6].  send (e1,e2,e3) to {U1, U2,...., Ui-,..., UN}; 

[7].  for i = 1 to N do 

      [7.1].   ( ) ( ) qeeexeke ii mod
1

21324

−
++   

                                                                       (2.17)       

      [7.2].   ( ) qeke i mod45 −                      (2.18)                              

      [7.3].   ( ) pxr
e

ii mod4                        (2.19)                             

      [7.4].   ( ) pxs
e

ii mod5                        (2.20)                           

      [7.5]   send (ri,si) to CA        

[8].   prr
N

i

i mod
1


=

                             (2.21)                          

[9].  pss
N

i

i mod
1


=

                                  (2.22) 

[10].  if ( r = 0 OR s = 0) then  return {(0,0),(0,0)} else 

     [10.1].  psrz mod                            (2.23)                    

     [10.2].  qMzHe mod)||(1  ,  

                  qyzHe mod)||(2  ,  

                  qMyzHe mod)||||(3                 (2.24)                              

     [10.3].  ( ) prA
e

mod1                            (2.25)                   

          [10.4].  ( ) ( ) pysB
ee

mod32              (2.26)                              
                         

     [10.5].  if  ( BA )  then return {(0,0),(0,0)} 

[11].  )||||( MyxHk caca                                                 

[12].  ( ) pxz cak

caca mod                                   (2.27)                    

[13].  qMyzHe ca mod)||||(1  ,
  

          qyzHe caca mod)||(2  , 

          qMyyzHe caca mod)||||||(3   (2.28)                                      

[14].  ( ) ( ) qeeexeke caca mod
1

21324

−
++   (2.29)                          

[15].  ( ) qeke ca mod45 −                                  (2.30)                    

[16].   ( ) pxu
e

ca mod4                                         
(2.31)

                     
 

[17].   ( ) pxv
e

ca mod5                                      
(2.32)

                        
 

[18].  return {(r,s),(u,v)} 

Chú thích: 

–  {(e,s),(u,v)} là chữ ký tập thể của nhóm đối tượng 

{Ui| i=1,2,..,N} lên bản tin cần ký M. Trong đó, (e,s) là 

chữ ký cá nhân của nhóm ký, còn (u,v) là chứng nhận của 

CA đối với chữ ký cá nhân và bản tin cần ký. 

–  Các bước [1] và [7] do các thành viên nhóm ký thực 

hiện, các bước còn lại do CA thực hiện.  

b) Thuật toán kiểm tra chữ ký tập thể 

Việc kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký tập thể để từ đó 

xác thực bản tin ở 2 cấp được thực hiện qua các bước: 

- Kiểm tra tính hợp pháp của các đối tượng ký. 

- Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký cá nhân của nhóm 

ký lên bản tin cần thẩm tra. 

- Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký xác nhận của CA. 

 Việc kiểm tra chữ ký  của CA chỉ thực hiện khi tính 

hợp pháp của các thành viên nhóm ký và tính hợp lệ của 

chữ ký cá nhân đã được khẳng định. Vì vậy, việc kiểm tra 

chữ ký CA ở bước cuối cùng của thuật toán kiểm tra chữ 

ký tập thể mà cho kết quả hợp lệ thì tính toàn vẹn và 

nguồn gốc bản tin cần thẩm tra đã được xác thực ở cả 2 

cấp độ: cá nhân của thực thể ký (nhóm đối tượng ký) và 

tổ chức mà thực thể ký  là thành viên trong tổ chức đó. 

Thuật toán 2.6: Kiểm tra chữ ký  tập thể  

input: p,q,N, M,yca,{yi|i = 1,2,..,N},    

            {(ui,vi)|i=1,2,…N},  {(r,s), (u,v)}. 

output: TRUE/FALSE. 

 

[1].   for i =  1 to N do 

      [1.1].  pvuz iii mod  

      [1.2].  qIDyzHe iii mod)||||(1   ,                                                    

                qyzHe cai mod)||(2  , 

                qIDyyzHe iicai mod)||||||(3   

      [1.3].  ( ) puA
e

ii mod1                                                      

      [1.4].  ( ) ( ) pyvB
e

ca

e

ii mod32                                               

      [1.5].  if ( ii BA  ) then return (FALSE) 

[2].  pyy
N

i

i mod
1


=

                                                             

[3].  if ( r = 0 OR s = 0) then {return (FALSE)} else 

     [3.1]. psrz mod                                                    

     [3.2].  qMzHe mod)||(1  ,  

               qyzHe mod)||(2  ,  

               qMyzHe mod)||||(3                                                  

     [3.3].  ( ) prA
e

mod1                                                   
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     [3.4].  ( ) ( ) pysB
ee

mod32               
                             

 
 

     [3.5].  if  ( BA )  then return (FALSE) 

 [4].  if ( u = 0 OR v = 0) then {return (FALSE) } else 

     [4.1].  pvuzca mod                                 (2.33)                          

     [4.2].  qMyzHe ca mod)||||(1  ,   

                qyzHe caca mod)||(2  ,  

                qMyyzHe caca mod)||||||(3        (2.34)                            

     [4.3]. ( ) puA
e

mod1                                   (2.35)                

     [4.5].  ( ) ( ) pyvB
e

ca

e
mod32                      (2.36)                

     [4.6].  if  ( BA )  then {return (FALSE)} 

                else {return (TRUE) } 

Chú thích: 

- Nếu kết quả trả về là TRUE thì bản tin cần thẩm tra 

(M) được công nhận về tính toàn vẹn và nguồn gốc ở cả 2 

cấp độ: cấp độ cá nhân của nhóm đối tượng ký (U = {Ui| I 

=1,2,…N}) và cấp độ tổ chức mà trong đó nhóm đối 

tượng ký là các thành viên và CA là bộ phận chứng thực 

thuộc tổ chức này. 

- Nếu kết quả trả về là FALSE thì bản tin cần thẩm 

tra (M) và/hoặc chữ ký cá nhân (e,s) và/hoặc chứng nhận 

(u,v) của CA đã bị giả mạo. 

4. Tính đúng đắn của lược đồ ký tập thể 

Tính đúng đắn của lược đồ mới đề xuất bao gồm:  

a) Tính đúng đắn của thuật toán chứng nhận và kiểm tra 

đối tượng ký 

Thật vậy, thay (2.7), (2.8) vào (2.9) và theo Bổ đề 3 ta 

có: 

      ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

( ) px

pxpxx

ppxpx

pvuz

qee

ca

ee

ca

e

ca

e

ca

e

ca

e

ca

iii

mod

modmod

modmodmod

mod

mod54

5454

54

+

+

=

==

=

=

   (2.37) 

Mặt khác, từ (2.6) ta có: 

  
ikqee =+ mod54
                                     (2.38) 

Từ (2.37) và (2.38) dẫn đến: 

  ( )( )

( ) px

pxz

ik

ca

qee

cai

mod

mod
mod54

=

=
+

                             (2.39) 

Từ (2.3) và (2.39) suy ra:   

    
ii zz =                                                      (2.40) 

Thay (2.40) vào (2.10) ta được:  

    qIDyzHqIDyzHe iiiiii mod)||||(mod)||||(1 == , 

    qyzHqyzHe caicai mod)||(mod)||(2 ==   ,                                         

    
qIDyyzH

qIDyyzHe

iicai

iicai

mod)||||||(

mod)||||||(3

=

=                     (2.41) 

Từ (2.4) và (2.41) suy ra: 

    
11 ee = ,  

22 ee = , 
33 ee =  

Do đó, từ (2.11) và (2.12) ta có: 

   ( ) ( ) pupuA
e

i

e

ii modmod 11 ==                (2.42)                 

và: 

   ( ) ( )

( ) ( ) pyv

pyvB

e

ca

e

i

e

ca

e

ii

mod

mod

32

32

=

=                        (2.43) 

Thay (2.1), (2.8) vào (2.43) ta được: 

   

( ) ( )

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

( ) px

pxx

ppxpx

pyvB

eeexek

ca

ex

ca

eek
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ca

ee

ca

e

ca

e
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cai

ca

mod

mod

modmodmod

mod

4232
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32
5

32

−+

−

=

=

=

=

                

                                                                    (2.44) 

Mặt khác, từ (2.5) suy ra:  
   ( ) ( ) qexekqeee cai modmod 32214 +=+  

Hay: 
   ( ) qeeexekqee cai modmod 423241 −+=              

                                                                  (2.45) 

Từ  (2.44), (2.45) và theo Bổ đề 2 ta được: 

   
( )

( )

( )( ) ppx

px

pxB

ee

ca

ee

ca

eeexek

cai
cai

modmod

mod

mod

1
4

41

4232

=

=

=



−+

                  (2.46) 

Thay (2.7) vào (2.46) ta được: 

   ( )( ) ( ) puppxB
e

i

ee

cai modmodmod 1
1

4 ==   (2.47)                   

Từ (2.42) và (2.47) suy ra: 
ii BA = . 

Đây là điều cần chứng minh. 

b) Tính đúng đắn của thuật toán hình thành và kiểm tra 

chữ ký cá nhân của một nhóm đối tượng ký 
Chứng minh: 

Thật vậy, thay (2.19), (2.20), (2.21), (2.22) vào (2.23) 

và Bổ đề 3 ta có: 
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  (2.48) 

Từ (2.19) suy ra: 

      ( ) ikqee =+ mod54
                                   (2.49) 

Từ (2.48) và (2.49) ta được: 

        ( )( ) ( )

pz

pxpxz

N

i

i

N

i

k

i

N

i

qee

i
i

mod

modmod

1
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==
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=

==     (2.50)  

Từ (2.14) và (2.50) suy ra:     

           zz =                                                        (2.51) 

Thay (2.51) vào (2.14) ta được: 

    qMzHqMzHe mod)||(mod)||(1 == , 

    qyzHqyzHe mod)||(mod)||(2 == , 

    qMyzHqMyzHe mod)||||(mod)||||(3 ==     (2.52)                                   
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Từ (2.16) và (2.52) suy ra:  

11 ee = ,  22 ee = , 
33 ee =  

Nên từ (2.25) và (2.26) ta có: 

   ( ) ( ) prprA
ee

modmod 11 ==                             (2.53) 

và: 

    ( ) ( ) ( ) ( ) pyspysB
eeee

modmod 3232 ==                   

                                                                            (2.54) 

Thay (2.2), (2.15), (2.20), (2.22) vào (2.54) ta được: 
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                                                                           (2.55) 

Mặt khác, từ (2.17) ta có: 

    ( ) ( ) qexekqeee ii modmod 32214 +=+  

Hay: 

    ( ) qeeexekqee ii modmod 423241 −+=  (2.56)                

                                                                          

Từ  (2.55), (2.56) và theo Bổ đề 2 ta được: 
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e
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                    (2.57) 

                                                             

Thay (2.19), (2.21) vào (2.57) ta có: 
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=          (2.58) 

Từ (2.53) và (2.58) suy ra: A = B 

Đây là điều cần phải chứng minh. 

c) Tính đúng đắn của thuật toán hình thành và kiểm tra 

chứng nhận của CA đối với chữ ký cá nhân và bản tin cần 

ký 
Thật vậy, thay (2.31), (2.32) vào (2.33) và theo Bổ đề 

3 ta có: 

    ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

( )( )
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pxpxx

ppxpx

pvuz

qee
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ee
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e
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modmodmod
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        (2.59)   

Mặt khác, từ (2.30) ta có: 

       
cakqee =+ mod54

                                    (2.60) 

Từ (2.59) và (2.60) dẫn đến: 

    ( )( )

( ) px

pxz

cak

ca

qee

caca

mod

mod
mod54

=

=
+

                               (2.61) 

Từ (2.27) và (2.61) suy ra:  

     caca zz =                                                      (2.62) 

Thay (2.62) vào (2.34) ta được:  

           qMyzHqMyzHe caca mod)||||(mod)||||(1 == ,  

           qyzHqyzHe cacacaca mod)||(mod)||(2 == ,  

     
qMyyzH

qMyyzHe

caca

caca

mod)||||||(

mod)||||||(3

=

=                      (2.63)                                                

Từ (2.28) và (2.63) suy ra: 

     11 ee = ,  22 ee = , 
33 ee =  

Do đó, từ (2.35) và (2.36) ta có: 

     ( ) ( ) pupuA
ee

modmod 11 ==                     (2.64) 

và: 

     ( ) ( )

( ) ( ) pyv

pyvB

e
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e

e
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e

mod

mod
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=                               (2.65) 

Thay (2.1) và (2.32) vào (2.65) ta được: 
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                                                                 (2.66) 

Mặt khác, từ (2.29) suy ra:  
    ( ) ( ) qexekqeee caca modmod 32214 +=+  

Hay: 
    ( ) qeeexekqee caca modmod 423241 −+=             

                                                               (2.67) 

Từ  (6.163), (6.164) và theo Bổ đề 6.2 ta được: 

   
( )
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ee
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ee
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eeexek
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              (2.68) 

Thay (2.31) vào (2.68) ta được: 

    ( )( )
( ) pu

ppxB

e

ee

ca

mod

modmod

1

1
4

=

=                   (2.69) 

Từ (2.64) và (2.69) suy ra: A = B. 

Đây là điều cần chứng minh. 

5. Một số kỹ thuật bảo đảm an toàn cho lược đồ ký tập 

thể 

Về cơ bản, mức độ an toàn của lược đồ ký tập thể 

được thiết lập dựa trên độ an toàn của lược đồ cơ sở. Tuy 

nhiên, do lược đồ ký tập thể có tính phân tán, quá trình 

thực hiện thuật toán tạo chữ ký cá nhân của 1 nhóm đối 

tượng lên bản tin cần ký bao gồm một số bước trao đổi 

thông tin giữa các thành viên trong nhóm với CA, nên quá 
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trình tạo chữ ký của lược đồ ký tập thể sẽ tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ tấn công giả mạo từ bên ngoài vào cũng như từ 

ngay nội bộ nhóm ký. Vì vậy, việc thực hiện một số kỹ 

thuật bảo đảm cho tính an toàn của lược đồ ký tập thể 

trước các dạng tấn công giả mạo như thế là vấn đề cần 

thiết phải được đặt ra. Các kỹ thuật được áp dụng ở đây 

bao gồm: 

a) Kiểm tra tính hợp pháp của đối tượng ký 

Một đối tượng là thành viên của tổ chức thì sẽ được 

một cấp chứng chỉ khóa công khai, chứng chỉ khóa công 

khai này được lưu trong một cơ sở dữ liệu khóa công khai 

cho phép mọi đối tượng sử dụng (thuộc hoặc không thuộc 

tổ chức) truy cập khi cần thiết. Khi một đối tượng không 

còn là thành viên của tổ chức hoặc bị tước bỏ thẩm quyền 

ký vào các văn bản của tổ chức thì chứng chỉ khóa công 

khai của đối tượng đó sẽ bị loại khỏi cơ sở dữ liệu khóa 

công khai của tổ chức này hoặc sẽ bị đưa vào trạng thái 

cấm truy cập. Trong mô hình ký tập thể, việc kiểm tra 

tính hợp pháp của đối tượng ký bằng Thuật toán 2.4 cho 

phép xác định được tư cách thành viên và thẩm quyền 

(ký) của một đối tượng ký ở mọi thời điểm, từ đó ngăn 

chặn các hành vi giả mạo tư cách thành viên của tổ chức. 

Hơn nữa, việc kiểm tra tính hợp pháp của đối tượng ký 

còn được thực hiện ở  bước [2] của thuật toán hình thành 

chữ ký tập thể (Thuật toán 2.5) nhằm ngăn chặn các đối 

tượng giả mạo tham gia vào nhóm ký. 

b) Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký cá nhân 

Trong quá trình tạo chữ ký cá nhân của một nhóm 

đối tượng lên bản tin cần ký, ở các bước [1.3], [6], [7.5] 

của Thuật toán 2.5 có sự trao đổi thông tin qua lại giữa 

các thành viên trong nhóm ký với CA. Đây là điểm khác 

biệt giữa thuật toán ký tập thể với các thuật toán ký số 

thông thường (RSA, DSA,…) và cũng chính là yếu điểm 

mà kẻ tấn công giả mạo có thể lợi dụng. Do đó, việc kiểm 

tra tính hợp lệ của chữ ký cá nhân của nhóm ký ngay từ 

trong quá trình hình thành chữ ký  tập thể là rất cần thiết 

để ngăn chặn các kiểu tấn công giả mạo từ bên ngoài vào 

hay từ chính bên trong nhóm ký. Việc kiểm tra tính hợp lệ 

của chữ ký cá nhân của nhóm ký được thực hiện ở bước 

[10] trong Thuật toán 2.5. Kết quả là chứng nhận của CA 

(và do đó chữ ký tập thể) chỉ được tạo ra khi chữ ký cá 

nhân của nhóm ký được xác nhận là hợp lệ. 

c) Chứng nhận tính hợp pháp của đối tượng ký với 

từng bản tin được ký 

Trong mô hình ký tập thể, một đối tượng là thành viên 

của một tổ chức không có nghĩa là sẽ được phép ký lên tất 

cả các văn bản của tổ chức này, thẩm quyền ký của mỗi 

đối tượng phụ thuộc vào vai trò của đối tượng đó trong tổ 

chức. CA là cơ quan/bộ phận chứng thực của một tổ chức 

sẽ thực hiện chức năng kiểm soát và chứng nhận việc ký 

của từng thành viên trong tổ chức đối với mỗi bản tin 

được ban hành từ tổ chức này. Trong thuật toán 2.5, việc 

kiểm tra thẩm quyền ký của một đối tượng được thực hiện 

ở bước [2] thông qua việc kiểm tra tính hợp pháp của đối 

tượng ký này, sau đó CA chứng nhận việc một nhóm đối 

tượng ký lên 1 bản tin cụ thể bằng cách tạo chữ ký của 

mình qua các bước từ [11] đến [17] với các tham số đầu 

vào là khóa công khai của nhóm đối tượng được phép ký, 

chữ ký cá nhân của nhóm ký và bản tin cần ký. Như thế, 

việc CA chỉ ký xác nhận lên khóa công khai của các đối 

tượng được phép ký và bản tin cần ký hoàn toàn có thể 

ngăn chặn một thành viên cố tình  tham gia vào một nhóm 

ký (đã được xác định đối với một bản tin cần ký cụ thể) 

mà đối tượng này không được phép, điều đó cũng có 

nghĩa là một thành viên sẽ không thể ký vào một bản tin 

mà đối tượng đó không được phép. 

 

IV. KẾT LUẬN 

Bài báo đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký (tập thể) có 

thể áp dụng cho đối tượng là các tổ chức có tư cách 

pháp nhân trong xã hội (cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp,...) nhằm đảm bảo cho việc chứng thực các 

thông điệp dữ liệu trong các thủ tục hành chính điện tử 

hoàn toàn phù hợp với các thủ tục hành chính trong 

thực tế xã hội hiện nay. Với lược đồ chữ ký  tập thể 

mới đề xuất, các thông điệp dữ liệu điện tử sẽ được 

chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở cả 2 cấp 

độ: thực thể tạo ra thông điệp dữ liệu và tổ chức (cơ 

quan, đơn vị,...) mà thực thể tạo ra nó là một thành 

viên hay bộ phận của tổ chức này.  Hơn nữa, lược đồ 

mới đề xuất ở đây được xây dựng theo một phương 

pháp mới dựa trên tính khó giải của bài toán logarit rời 

rạc kết hợp khai căn trên Zp, bài toán này là một dạng bài 

toán khó mới mà hiện thời chưa có cách giải về mặt toán 

học. Vì vậy, lược đồ được đề xuất có thể phù hợp với các 

ứng dụng yêu cầu cao về độ an toàn trong thực tế.  
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A COLLECTIVE DIGITAL SIGNATURE SCHEME 

BASED ON THE DISCRETE LOGARIT 

COMBINING FINDING ROOT PROBLEM ON THE  

Zp 

Abstract: The paper proposes a collective digital 

signature schema based on the difficulty of the discrete 

logarithm combining finding the root problem on Zp. 

This problem is a new difficult type of problems class 

without a mathematical solution. Therefore, the 

construction of a digital signature scheme based on the  
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difficulty of the discrete logarithm combining finding 

root problem has the ability to improve the security of 

the algorithm in practical applications. 

Keywords: Collective digital signature; Collective 

digital signature; Discrete logarithm problem ; Discrete 

logarithm combining finding root problem. 
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Tóm tắt — Trong những năm gần đây, nhu cầu truyền 

thông dữ liệu cảm biến ưu tiên và thời gian thực ngày càng 

tăng đặt ra những thách thức mới trên Internet vạn vật (IoT) 

và các mạng công nghiệp. Dữ liệu ưu tiên là dữ liệu khẩn 

cấp và quan trọng cần được ưu tiên truyền trước trong thời 

gian thực. Trong bài báo này, nhằm đáp ứng các yêu cầu 

trong việc xử lý dữ liệu ưu tiên và nâng cao hiệu năng trong 

các mạng cảm biến không dây IoT đa sự kiện, chúng tôi đề 

xuất một giải pháp điều khiển truy cập cho mạng cảm biến 

không dây đa sự kiện sử dụng cơ chế ưu tiên trên cửa sổ 

cạnh tranh (PriCA) cho giao thức điều khiển truy cập 

phương tiện (MAC). Giải pháp được đề xuất có khả năng 

xử lý yêu cầu truy nhập phương tiện dựa trên độ ưu tiên 

của dữ liệu cần truyền một cách hiệu quả bằng cách sử 

dụng giải thuật sắp xếp trên cửa sổ tranh chấp và ưu tiên 

dữ liệu ở lớp MAC nhằm cho phép dữ liệu có mức độ ưu 

tiên càng cao thì khung Yêu cầu gửi của nó càng sớm được 

nút nhận chấp nhận. Chúng tôi cũng phân tích, mô phỏng 

và đánh giá hiệu năng của mạng sử dụng cơ chế PriCA. Kết 

quả mô phỏng đạt được cho thấy giải pháp đề xuất giúp cải 

thiện đáng kể hiệu năng của mạng so với việc sử dụng giao 

thức MAC tiền nhiệm như TMPQ mới đây. 

 

Từ khóa — Mạng cảm biến không dây, điều khiển truy 

nhập phương tiện, ưu tiên dữ liệu, cửa sổ cạnh tranh. 

I. GIỚI THIỆU 

Hiện nay, hệ thống IoT (Internet of Things) đang ngày 

càng thu hút được được nhiều sự quan tâm đầu tư nghiên 

cứu và phát triển của các nhà khoa học và các tập đoàn 

công nghệ trong và ngoài nước, bởi khả năng ứng dụng 

rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội hiện đại như 

an ninh, y tế, công nghiệp và nông nghiệp [1-6]. Một trong 

những đặc điểm nổi bật của hệ thống IoT đó là khả năng 

cho phép một hay nhiều nhóm thiết bị đa nền tảng và công 

nghệ, từ đơn giản đến phức tạp được tích hợp để có thể kết 

nối, chia sẻ dữ liệu, giao tiếp, tính toán và phối hợp với 

nhau nhằm đưa ra những hỗ trợ quyết định thích hợp và kịp 

thời xử lý sự cố [3-4]. Là một thành phần quan trọng và 

không thể thiếu, mạng cảm biến không dây đa sự kiện đã 

và đang được tích hợp vào nhiều hệ thống IoT như lưới 

điện thông minh, tòa nhà thông minh, nông nghiệp thông 

minh, cảnh báo cháy rừng và dự báo thời tiết [3, 5-8]. Việc 

tích hợp này đem lại những lợi ích to lớn, nhưng cũng nảy 

sinh không ít các thách thức và khó khăn cần được nghiên 

cứu và giải quyết hiệu quả cho mạng cảm biến không dây, 

trong đó có vấn đề đảm bảo việc truyền dữ liệu có độ tin 

cậy và tính thời gian thực của hệ thống cảnh báo khẩn cấp 

khi hoạt động ở môi trường đa sự kiện, với nhiều loại dữ 

liệu khác nhau và cùng trên một kênh truyền [9-13]. Bên 

cạnh đó, các cảm biến IoT thông minh hầu hết là các thiết 

bị hạn chế về năng lực xử lý và năng lượng trong khi được 

yêu cầu hoạt động trong thời gian dài và không thể thực 

hiện nhiều tính toán phức tạp. Do đó, để kéo dài tuổi thọ 

của các mạng cảm biến không dây đa sự kiện thì việc sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và bảo đảm kết nối tin cậy 

cho các ứng dụng IoT là một trong những yêu cầu cấp thiết 

trong quá trình thiết kế, triển khai các hệ thống IoT và là 

một trong các chủ đề nghiên cứu đang rất được quan tâm 

hiện nay [14]. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ 

(QoS) đa dạng và yêu cầu truyền dữ liệu mức độ ưu tiên 

khác nhau trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả tiêu thụ năng 

lượng trong mạng cảm biến không dây, nhiều công trình 

nghiên cứu đã được thực hiện [13, 15-18]. Những nghiên 

cứu hướng tới việc đảm bảo ưu tiên và tiêu thụ năng lượng 

hiệu quả được chia thành ba loại chính bao gồm tiếp cận 

ưu tiên ứng dụng, định tuyến ưu tiên hoặc hàng đợi ưu tiên 

ở lớp định tuyến và  điều khiển truy cập (MAC) ưu 

tiên. Mỗi cách tiếp cận đều có những ưu và nhược điểm 

riêng. Các phương pháp tiếp cận lớp cao như ưu tiên ứng 

dụng và định tuyến có thể cung cấp hiệu suất end-to-end 

tốt hơn về độ tin cậy và độ trễ thấp, tuy nhiên, chúng có thể 

gặp khó khăn trong việc đáp ứng hiệu quả tiêu thụ năng 

lượng. Ngược lại, cách tiếp cận lớp thấp, tức là lớp 

MAC, có thể giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn 

đáp ứng chất lượng truyền thông ở một mức độ nhất 

định. Bởi vì giao thức lớp MAC điều khiển các bộ thu 

phát vô tuyến tiêu thụ năng lượng nhiều nhất, nó ảnh 

hưởng lớn đến hiệu quả năng lượng của mạng cảm biến 

không dây. Đó là lý do tại sao giao thức MAC đóng một 

vai trò quan trọng và cần được nghiên cứu, phát triển một 

cách hiệu quả. Để giải quyết vấn đề trên, nhiều giao thức 

MAC cho WSN cũng đã được nghiên cứu và đề 
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xuất [13]. Nhìn chung, các tiếp cận truyền thống chỉ giải 

quyết một cách riêng lẻ hoặc một phần các vấn đề về chất 

lượng dịch vụ (QoS), mức độ ưu tiên hay hiệu quả năng 

lượng trong WSN. 

Mặt khác, mạng cảm biến không dây đa sự kiện 

(MWSN) trong đó dữ liệu từ các cảm biến khác nhau được 

truyền đồng thời đến thiết bị nhận [16] với các yêu cầu 

khác nhau về QoS. Một vài dữ liệu sự kiện như dữ liệu điều 

khiển, bất thường/dữ liệu cảnh báo,... có thể cần phải được 

phục vụ ngay lập tức và tin cậy trong khi loại dữ liệu thông 

thường khác như nhiệt độ, độ ẩm … lại có thể không có 

các đòi hỏi quá cao như truyền tuyệt đối chính xác hoặc 

truyền theo thời gian thực. Tuy nhiên, theo khảo sát của 

chúng tôi, chỉ có một số nghiên cứu xem xét kịch bản của 

nhiều sự kiện trong đó nhiều sự kiện cấp độ ưu tiên/QoS 

khác nhau xảy ra đồng thời [13, 19-23]. Các đề xuất này 

khó hoặc có thể không thực hiện được do các hạn chế thực 

tế của cảm biến hoặc có hạn chế số mức ưu tiên. Trong 

[19], các tác giả đã trình bày một cơ chế MAC chu 

kỳ nhiệm vụ thích ứng dựa trên lý thuyết hàng đợi và 

không phù hợp với giới hạn bộ nhớ cảm biến. Các công 

trình khác trong [13,21] đã phát triển các sơ đồ định 

tuyến đa đường nhưng các đề xuất của họ yêu cầu mức tiêu 

thụ điện năng cao do tăng chi phí định tuyến đa hướng và 

độ phức tạp cao. Nghiên cứu [20] đề xuất  một cơ chế ưu 

tiên  truyền gói dữ liệu mà có phân biệt dữ liệu bất thường 

và dữ liệu bình thường, tuy nhiên, phương pháp này chỉ 

xem xét hai loại dữ liệu và đã cố gắng để làm 

giảm  trễ của gói bất thường bằng cách sử dụng một  bit ưu 

tiên trong khung dành riêng cho vị trí của nó.   

Trong bài báo này, để đáp ứng một cách hiệu quả yêu 

cầu chất lượng dịch vụ đa dạng đồng thời của các hệ thống 

WSN IoT đa sự kiện, chúng tôi đề xuất giải pháp điều 

khiển truy nhập phương tiện ưu tiên trên cửa sổ cạnh tranh 

(viết tắt là PriCA - Priority-based Contention 

Avoidance). Giải pháp điều khiển lớp MAC đề xuất của 

chúng tôi được dựa trên sự kết hợp của cơ chế tránh xung 

đột theo mức ưu tiên dựa trên cửa sổ tranh chấp. Chúng tôi 

cũng đánh giá hiệu suất của mạng WSN IoT đa sự kiện sử 

dụng giải pháp điều khiển lớp MAC được đề xuất của 

chúng tôi bằng cách sử dụng phương pháp mô phỏng 

số. Các kết quả thu được đã chứng minh rằng giải pháp đề 

xuất vượt trội hơn giao thức MAC tương đương, như là 

TMPQ MAC về hiệu năng thông qua trễ gói thấp, tỷ lệ 

truyền thành công cao mà vẫn đảm bảo hiệu quả năng 

lượng. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần II 

giới thiệu  nội dung giải pháp đề xuất PriCA và các phân 

tích lý thuyết tương ứng. Phần III trình bày kết quả mô 

phỏng và đánh giá hiệu năng của PriCA  so với giải pháp 

MAC tiêu biểu là TMPQ và Phần IV là kết luận của bài 

báo. 

II. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 

Để phát triển giao thức MAC dựa trên mức độ ưu tiên đa 

sự kiện cho các mạng cảm biến không dây IoT đa sự 

kiện hỗ trợ các yêu cầu truyền thông khác nhau và vẫn đảm 

bảo hiệu quả năng lượng, ý tưởng của chúng tôi là áp dụng 

cơ chế chu kỳ nhiệm vụ, được biết đến như một trong 

những các phương pháp tiếp cận tiết kiệm năng lượng tốt 

nhất [24] trong khi xem xét và phân chia cửa sổ xung đột 

theo mức độ ưu tiên đa sự kiện [25]. 

A. Hoạt động MAC của PriCA 

Tương tự như SMAC, một trong những giao thức MAC 

ban đầu cho WSN và dựa trên giao thức theo chu kỳ nhiệm 

vụ đồng bộ [24], PriCA MAC được đề xuất của chúng 

tôi sử dụng chu kỳ nhiệm vụ với khoảng thời gian hoạt 

động và thời gian ngủ được cố định trong suốt thời gian tồn 

tại, tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng. Trong giải pháp này, 

chúng tôi cũng triển khai cơ chế bắt 

tay RTS/CTS (Request-To-Send/Clear-To-Send) để tránh 

xung đột, nghe lén và các vấn đề đầu cuối ẩn. Khi một nút 

muốn gửi một gói tin, nó sẽ gửi RTS đến đích ngẫu nhiên 

trong cửa sổ tranh chấp, RTS chứa thời gian cần thiết cho 

nút hoàn thành việc truyền dữ liệu (biểu hiện bằng giá trị 

NAV - Network Allocation Vector trong bản tin RTS). 

Dựa trên đó, các nút khác khi nhận được RTS sẽ ngủ 

trong thời gian NAV. Điều này sẽ giúp tiết kiệm năng 

lượng trong khi tránh xung đột việc gửi RTS của các nút 

còn. Sau đó nút nhận sẽ gửi CTS để xác nhận việc truyền 

dữ liệu. Nút gửi bắt đầu truyền dữ liệu sau khi nhận 

được gói CTS tới chính mình. Nút nhận dữ liệu trả lời bằng 

bản tin ACK sau khi nhận được dữ liệu. Mặc dù thực tế là 

SMAC sử dụng năng lượng hiệu quả và đảm bảo độ trễ 

tương đối thấp do cửa sổ cạnh tranh nhỏ và gửi CTS ngay 

khi nhận được RTS đầu tiên. Tuy nhiên, SMAC thiếu cơ 

chế ưu tiên cho nhiều loại dữ liệu, có nghĩa là tất cả các gói 

đã được xử lý theo cách như nhau và không phân biệt độ 

ưu tiên dẫn tới việc các gói có cùng độ trễ và độ tin cậy 

trung bình. Vì vậy, để phù hợp với việc có nhiều loại dữ 

liệu yêu cầu khác nhau về QoS , cần có cơ chế phân loại dữ 

liệu và ưu tiên để phục vụ tính ưu tiên về trễ và tin cậy. Dựa 

trên cơ chế PriCA, chúng tôi đề xuất giao thức PriCA MAC 

trên cơ sở kế thừa ý tưởng ưu tiên dữ liệu của MPQ [23] và 

TMPQ MAC [15] trong cửa sổ xung đột. Có bốn mức ưu 

tiên được sử dụng để phân biệt các loại dữ liệu là: cấp bách, 

quan trọng nhất, quan trọng và bình thường.  

Hình 1 thể hiện nguyên tắc hoạt động của giải pháp điều 

khiển truy nhập phương tiện PriCA, trong đó thông tin về 

mức độ ưu tiên dữ liệu từ lớp ứng dụng được truyền qua lớp 

định tuyến đến lớp MAC. Vì vậy, lớp MAC của nút gửi có 

thể điều chỉnh kích thước và vị trí cửa sổ tranh chấp của nó 

bằng dữ liệu theo mức ưu tiên trong khi lớp MAC của nút 

thu hoạt động theo cùng một cách với SMAC. Cửa sổ tranh 

chấp trong hình là ảo vì nó sẽ đóng khi nhận được một RTS, 

sau đó nút nhận bắt đầu gửi CTS và đợi dữ liệu từ nút 

gửi. Ví dụ, nếu nút gửi và có dữ liệu để gửi và dữ liệu có 

mức ưu tiên cao thì nút gửi có cơ hội gửi RTS trước nút 

gửi khác có mức ưu tiên thấp hơn. Khi đó, RTS của nút 
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gửi có mức ưu tiên cao sẽ được gửi trước và sẽ đến nút 

nhận trước,  nút gửi sẽ nhận được CTS của mình từ nút 

nhận. Sau đó, nút gửi gửi dữ liệu của mình trong khi những 

nút gửi khác tạm ngủ trong thời gian truyền dữ liệu đó.  

RTS được gửi từ một nút gửi với cửa sổ xung đột thay 

đổi theo mức độ ưu tiên dữ liệu. Trong cơ chế này, nếu một 

nút gửi có dữ liệu, nó sẽ lắng nghe môi trường để kiểm tra 

xem kênh truyền đó có rỗi hay không và gửi RTS của nó 

một cách ngẫu nhiên trong cửa sổ tranh chấp ảo đã thay đổi 

kích thước và vị trí của nó. Nếu nút gửi nhận thấy kênh 

truyền đang bận, nó sẽ lại quay lại cảm nhận kênh truyền 

đó. Thời gian bắt đầu gửi RTS là ngẫu nhiên để tránh xung 

đột của các RTS cùng mức ưu tiên từ nhiều nút gửi. 

 
1:    procedure  ĐỊNH VỊ CỬA SỔ VÀ GỬI RTS 

2:    for mỗi nút gửi 𝑖 

3:       Trích loại dữ liệu và xác định mức ưu tiên 𝑗  tương 
ứng 

4:       Xác định và gán cửa sổ ưu tiên mức 𝑗 ở vị trí ưu tiên 
và kích thước là 𝐶𝑊𝑗 = 𝐶𝑊/4 

5:       while cảm nhận kênh truyền do 

6:    if kênh truyền rỗi  then 

7:              Ở thời điểm được gán, nút gửi  gửi RTS của nó 
ngẫu nhiên trong cửa sổ xung đột được gán ở 
trên. 

8:               else 

9:               continue 

10:         endif 

11:      endwhile 

12:   endfor 

Hình 2. Cơ chế gửi RTS trong PriCA MAC 

 

Vì vậy, trong PriCA MAC, RTS (như Tx-Beacon trong 

TMPQ) của dữ liệu gói có mức ưu tiên cao nhất sẽ có cơ 

hội để xuất hiện trước RTS có mức ưu tiên thấp hơn, chính 

là cửa sổ con đầu tiên (bên trái) của cửa sổ tranh chấp 

(Hình 2), do đó trễ gói dữ liệu ưu tiên cao sẽ thấp hơn so 

với trễ gói của các dữ liệu có mức ưu tiên thấp hơn. Bằng 

cách đó, giao thức PriCA MAC sẽ rút ngắn thời gian chờ 

đợi nhận CTS của nút gửi, có thể so với TMPQ, việc gửi 

trước CTS cũng sẽ giúp nút gửi khác biết để tránh gửi RTS 

của chúng và tạm ngủ trong suốt thời gian NAV, do đó 

mạng sẽ tiết kiệm năng lượng ngay từ khi nhận CTS. Trong 

khi với TMPQ, cửa sổ chỉ đóng khi nhận được RTS có mức 

ưu tiên cao nhất hoặc chỉ đóng khi hết giá trị 𝑇𝑤 nếu không 

nhận được RTS có mức ưu tiên cao nhất, nghĩa là sẽ có 

nhiều RTS cùng gửi cho tới khi cửa sổ đóng lại, như vậy 

sẽ có thể có xung đột RTS trong suốt thời gian 𝑇𝑤  và các 

nút sẽ thức trong suốt khoảng thời gian đó. 

B. Phân tích lý thuyết hiệu năng 

1) Các giả định và ký hiệu       

Trong bài báo này, xem xét giả định là mạng có số lượng 

nút gửi hạn chế và một nút sink là nút nhận ở trung tâm. Tất 

cả nút gửi và nút nhận đều nằm trong phạm vi truyền của 

nhau. Kịch bản được chọn cho IoT và các ứng dụng công 

nghiệp chỉ giới hạn trong các mạng độc lập nhỏ như trong 

vườn nông nghiệp thông minh hoặc nhà thông minh. Ngoài 

ra, các giả định và ký hiệu sau được sử dụng: 

a. CSMA/CA với cửa sổ tranh chấp cho RTS được sử dụng 

cho PriCA MAC trong khi CSMA p-persistent được sử 

dụng cho TMPQ MAC. Do đó, mỗi nút gửi truy cập vào 

kênh trong trạng thái nhàn rỗi với xác suất là 1 cho PriCA 

MAC hoặc với xác suất 𝑝 với TMPQ MAC. 

b. Có 𝑁 mức độ ưu tiên được sử dụng, trong đó, xác suất của 

khung 𝑗 có mức độ ưu tiên là 𝑝𝑗. Để đơn giản, chúng tôi 

giả định rằng tất cả các loại khung ưu tiên có xác suất như 

nhau, điều đó có nghĩa là 𝑝𝑗 = 1 𝑁⁄ 𝑣ớ𝑖 𝑗 = 1,2, … , 𝑁 

c. Số nút cạnh tranh gửi là 𝑀.  

d. Kích thước cửa sổ tranh chấp máy thu của PriCA MAC 

được ký hiệu là 𝐶𝑊 và nó giống như 𝑇𝑤 trong TMPQ 

MAC. 

e. Độ trễ lan truyền được giả định là nhỏ đáng kể so với thời 

gian cảm nhận kênh truyền, do đó, nó bị bỏ qua [26]. 

f. Giá trị truyền lại RTS / TxBeacon tối đa bị giới hạn.        

2) Phân tích hiệu năng  mạng khi  sử dụng các giao 

thức PriCA MAC và TMPQ MAC 

Do sự khác biệt về độ trễ của các gói ưu tiên khác nhau 

ở lớp MAC phụ thuộc chủ yếu vào thời gian truy cập để 

gửi RTS [27], trong bài báo này tập trung đánh giá độ trễ 

 

Hình 1. Mô tả hoạt động MAC của PriCA 

 



NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP PHƯƠNG TIỆN ƯU TIÊN TRÊN CỬA SỔ CẠNH TRANH….. 

truy cập RTS.  Độ trễ truy cập này sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ 

chế gửi và nhận RTS, kích thước RTS và số lượng nút gửi 

cạnh tranh tại một thời điểm cũng như kích thước của cửa 

sổ tranh chấp. Để nhanh chóng nắm bắt được sự khác biệt 

giữa hai giao thức MAC sau đây là phân tích trong kịch bản 

cố định một và hai nút gửi, sau đó có thể giải thích 

các trường hợp nhiều nút gửi. 

a) Trường hợp một nút gửi 

Hình 3 minh họa thời gian trễ gửi RTS khi chỉ có một 

nút gửi, khi đó không có xung đột và thời gian bắt đầu 

của cửa sổ xung đột là 𝑡𝑐𝑤. Trễ RTS sẽ là 𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑀𝐴𝐶, được 

tính bằng thời gian thời gian từ đầu cửa sổ đến thời điểm 

RTS được chấp nhận bởi nút nhận, ký hiệu là 𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑑.  

Trong PriCA MAC, có nhiều giá trị ưu tiên được gán 

cho các gói dữ liệu, vì vậy RTS của dữ liệu khác loại ưu 

tiên sẽ có trễ khác nhau.  Với cửa sổ tranh chấp chia thành 

bốn phần tương ứng với bốn mức ưu tiên, mỗi RTS sẽ được 

gửi ngẫu nhiên bên trong cửa sổ này. Khi đó, thời gian tới 

lúc gửi  RTS 𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑃𝑟𝑖𝐶𝐴𝑀𝐴𝐶  là điểm giữa của cửa sổ cho 

mức ưu tiên tương ứng:   

𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑃𝑟𝑖𝐶𝐴𝑀𝐴𝐶 = 𝑡𝑐𝑤 + (4 − (𝑗 − 0,5)) ×
𝐶𝑊

4
+𝑡𝑅𝑇𝑆  (1) 

 

 

Hình 3. Thời gian trễ gửi RTS của dữ liệu có mức ưu tiên khác nhau 

trong PriCA MAC và TMPQ MAC khi có 01 nút gửi tại một thời điểm 

Trong TMPQ MAC, RTS với mức ưu tiên cao nhất (𝑝4) 

được chấp nhận ngay khi nó đến nút nhận trong khi RTS 

có mức ưu tiên thấp hơn được chấp nhận tại thời điểm đóng 

cửa sổ tranh chấp. Trong trường hợp của một nút gửi,  trễ 

RTS  truy cập trung bình, 𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑇𝑀𝑃𝑄𝑀𝐴𝐶 , là: 
  

𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑇𝑀𝑃𝑄𝑀𝐴𝐶 = {
𝑡𝑐𝑤+𝑡𝑅𝑇𝑆                  𝑖𝑓 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑖𝑠 4
𝑡𝑐𝑤 + 𝐶𝑊+𝑡𝑅𝑇𝑆  𝑖𝑓 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙

     (2) 

b) Trường hợp hai nút gửi    

Giả sử rằng có hai nút có dữ liệu cần gửi với dữ liệu có 

mức ưu tiên là p4 và p2. Vì trong mạng chỉ có một nút nhận 

nên chỉ một RTS được chấp nhận trong một thời điểm, sau 

đó các RTS của nút gửi còn lại sẽ trì hoãn hoặc được gửi 

lại trong chu kỳ tiếp theo. Khi số lượng nút tăng lên thì dẫn 

tới tăng xung đột và điều này càng làm tăng trễ  truyền 

trung bình. 

Đối với PriCA MAC độ trễ sẽ khác nhau cho mỗi loại 

RTS  ưu tiên, RTS có mức ưu tiên p4  sẽ được gửi ở một 

phần tư đầu tiên của cửa sổ xung đột và ngay khi RTS này 

tới nút nhận thì nút gửi còn lại sẽ trì hoãn việc gửi RTS một 

khoảng thời gian bằng giá trị NAV trong CTS nhận được, 

sau đó ở chu kỳ sau RTS còn lại (có mức ưu tiên p2) sẽ 

được gửi ở cửa sổ tương ứng nằm ở vị trí ¾ của cửa sổ 

xung đột và cửa sổ xung đột sẽ đóng ngay khi nhận RTS 

p2 này.  

Đối với TMPQ MAC, khi số lượng nút gửi là 2, giá trị 

p-persistent, 𝑝2  =
1

2
, RTS của cả hai nút gửi sẽ có thể 

không được gửi ngay lập tức do nút gửi phải gieo và quyết 

định gửi hay không [27], vì vậy hai RTS có thể sẽ không 

được gửi ngay sau khi cửa sổ bắt đầu mở và sẽ có thể rơi 

vào vị trí bất kỳ trong cửa sổ xung đột và cũng có xác suất 

nhỏ có xung đột. Có 3 trường hợp xảy ra: 

- Không xung đột RTS và RTS p4 tới trước. Khi đó  

cửa sổ sẽ đóng lại ngay và nút gửi gói tin ưu tiên p4 

sẽ được truyền dữ liệu sau đó. Nút có RTS p2 sẽ ngủ 

trong thời gian NAV và tới chu kỳ sau nó sẽ gửi 

theo CSMA/CA p-persistent, 𝑝2  =
1

2
, RTS này nếu 

kịp gieo trong cửa sổ CW thì sẽ được phản hồi vào 

thời gian cuối khi cửa sổ hết thời hạn. Như vậy trong 

trường hợp này thời gian trễ do nhận RTS-p2 ở cuối 

cửa sổ sẽ lớn hơn so với trường hợp PriCA. 

- Không có xung đột RTS và RTS p4 tới sau RTS p2. 

Khi đó cửa sổ sẽ đóng lại ngay khi RTS p4 tới bên 

thu và nút gửi gói tin ưu tiên p4 sẽ được truyền dữ 

liệu sau đó. Nút có gói ưu tiên loại p2 sẽ ngủ trong 

thời gian NAV và tới chu kỳ sau nó sẽ gửi lại RTS 

theo CSMA/CA p-persistent, 𝑝2  =
1

2
, RTS này nếu 

kịp gieo trong cửa sổ CW thì sẽ được phản hồi vào 

thời gian cuối khi cửa sổ hết thời hạn. Như vậy trong 

trường hợp này thời gian trễ do nhận RTS-p2 ở cuối 

cửa sổ sẽ lớn hơn so với trường hợp PriCA, hơn nữa 

nút có gói ưu tiên p2 sẽ mất một lần truyền lại RTS 

và mất năng lượng truyền RTS cũng như năng 

lượng cho cảm biến thức trong suốt thời gian cửa sổ 

mở. Nếu không được phép truyền lại lần nào thì nút 

có gói tin ưu tiên p2 sẽ không được gửi dữ liệu đi 

và gói bị mất luôn. Như vậy tỷ lệ mất gói của TMPQ 

sẽ cao hơn so với PriCA, đặc biệt khi số nút gửi 

đồng thời tăng và số lần gửi lại RTS bị giới hạn.   

- Có xung đột RTS (xác suất xung đột này nhỏ, tùy 

thuộc vào kích thước RTS và băng thông đường 

truyền). Khi đó cả hai RTS đều bị mất và nếu được 

phép truyền lại thì chúng lại tiếp tục được gửi theo 

cơ chế CSMA/CA p-persistent. 

Với TMPQ, trong trường hợp nhiều nút cùng gửi thì các 

RTS ưu tiên thấp hơn sẽ được sắp xếp ở cuối của cửa sổ 

xung đột và chỉ có một RTS với mức ưu tiên cao hơn được 

chấp nhận vào thời điểm cuối của cửa sổ xung đột, nên RTS 

ưu tiên thấp hơn sẽ càng bị trễ lại.  

Theo logic phân tích ở trên, với PriCA MAC, RTS ưu 

tiên cao nhất sẽ có độ trễ thấp nhất trong khi RTS ưu tiên 

thấp nhất sẽ có độ trễ cao nhất. Trễ RTS TMPQ MAC sẽ 

cao hơn trễ của PriCA MAC, đặc biệt là nó sẽ cao hơn khi 

có nhiều nút gửi đồng thời thực hiện gửi dữ liệu. TMPQ 

cũng sẽ có tỷ lệ xung đột RTS cao hơn cũng như tỷ lệ mất 

gói RTS cao hơn so với PriCA MAC, điều đó cũng dẫn tới 

việc mạng sử dụng giao thức TMPQ MAC sẽ sử dụng năng 

lượng kém hiệu quả hơn so với PriCA MAC.  

III. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ 

Phần này trình bày các kết quả mô phỏng để đánh giá và 
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so sánh hiệu năng WSN IoT đa sự kiện sử dụng giải pháp 

điều khiển truy nhập phương tiện đề xuất PriCA với  giải 

pháp tiêu biểu TMPQ dựa trên phần mềm mô phỏng 

Castalia 3.3 [28] và OMNeT ++ 4.6 [29] sử dụng CC2420 

[30]. 

A. Tham số mô phỏng    

Bảng I trình bày các tham số chính trong mô phỏng. Các 

nút cảm biến được rải ngẫu nhiên trong vùng cảm biến và 

kết nối được trực tiếp tới nút thu (sink) ở trung tâm vùng 

cảm biến. Mỗi nút gửi sẽ gửi các gói dữ liệu của các sự 

kiện với tốc độ 1 sự kiện trên giây (có nghĩa là một gói dữ 

liệu trên giây), với số lượng các gói ưu tiên bằng nhau 

với 4 mức ưu tiên. Mỗi mô phỏng được chạy 20 lần với 

thời lượng 1000 giây và các thông số hiệu năng được tính 

bằng giá trị trung bình. 

 

Các thông số hiệu năng được đánh giá trong mô phỏng 

là: 

• Trễ gói trung bình: Là tỷ số giữa tổng trễ các gói 

nhận được với tổng số gói nhận được tại nút thu. Độ trễ của 

gói tin là khoảng thời gian mà từ khi có dữ liệu cho đến khi 

nó đến nút thu. 

• Tỷ lệ mất gói: Là tỷ lệ giữa tổng số gói không tới 

được nút nhận trên tổng số gói tạo ra từ tất cả các nút cảm 

biến. 

• Hiệu quả tiêu thụ năng lượng: Được đánh giá 

bằng tỷ lệ nghịch của năng lượng trung bình tiêu thụ để 

truyền thành công một bit dữ liệu (mj/bit). Như vậy, năng 

lượng tiêu thụ càng ít, hiệu quả càng cao. 

B. Phân tích kết quả     

1) Trễ gói  

Phần này phân tích trễ gói tin khi mức độ cạnh tranh thay 

đổi, cụ thể là số lượng nút cạnh tranh tăng từ 2 đến 14. Do 

khi các nút đồng thời gửi yêu cầu gửi dữ liệu RTS nên sẽ 

có khả năng RTS bị mất do xung đột và vì vậy cơ chế gửi 

lại RTS được thực hiện. Tùy vào số lượng nút cạnh tranh 

và yêu cầu độ trễ mà có thể gán giá trị số lần gửi lại tối đa 

RTS/TxBeacon cho phù hợp. Trong phân tích ở phần này, 

số lần gửi lại tối đa RTS/TxBeacon được cố định bằng 7. 

a) Trễ gói trung bình          

Hình 4 cho thấy độ trễ trung bình của PriCA MAC và 

TMPQ MAC. Có thể thấy rằng khi số nút gửi tăng, độ trễ 

gói là cao hơn vì nhiều RTS được gửi đồng thời gây ra 

xung đột. Độ trễ gói trung bình của TMPQ MAC từ 28 đến 

120 mili giây, giá trị này cao hơn so với PriCA MAC là từ 

20 đến 52 mili giây. Các gói dữ liệu PriCA MAC có độ trễ 

trung bình nhỏ hơn vì RTS của chúng được chấp nhận ngay 

sau khi gửi chứ không phải chờ đợi như phần lớn gói tin 

trong TMPQ. Kết quả này phù hợp với phân tích lý 

thuyết ở phần trước. 

 

 

Hình 4. So sánh độ trễ gói dữ liệu trung bình chung của PriCA MAC và 

TMPQ MAC. 

b) Trễ gói có mức ưu tiên khác nhau        

Độ trễ gói theo mức ưu tiên gói của PriCA MAC được 

thể hiện trong Hình 5. Có thể thấy là mức độ ưu tiên của 

gói tin càng cao thì độ trễ của gói tin càng nhỏ. Các gói dữ 

liệu có mức ưu tiên cao nhất được ký hiệu là PriCA-p4 có 

giá trị trễ thấp nhất khoảng từ 12 đến 20 mili giây trong khi 

các gói cấp độ ưu tiên thấp nhất ký hiệu là PriCA-p1 có độ 

trễ cao nhất khoảng từ 22 đến 104 mili giây. Hiệu ứng này 

là phù hợp với lý thuyết phân tích trong phần II.B. Do tỷ lệ 

tranh chấp ngày càng tăng khi số nút gửi đồng thời tăng, 

nên độ trễ gói tin  tăng lên, hơn nữa, độ khác biệt về trễ của 

các mức ưu tiên cũng tăng theo. Kết quả này cho thấy thực 

tế là khi số lượng nút gửi tăng lên, các gói có mức ưu tiên 

cao nhất được gửi trước, sau đó các gói có mức ưu tiên thấp 

hơn sẽ được gửi lần lượt, do đó, chênh lệch độ trễ mở rộng 

theo mức độ ưu tiên. 

 

Hình 5. So sánh độ trễ các loại gói dữ liệu ưu tiên của PriCA MAC.   

Hình 6 cho thấy sự so sánh về độ trễ gói ưu tiên cao 

nhất của giao thức PriCA MAC và TMPQ MAC. Với  

PriCA MAC, việc chấp nhận ngay RTS đầu  tiên tới  nút 

thu làm giảm đáng kể của độ trễ truyền gói trung bình so 

với TMPQ MAC. 

BẢNG I: THÔNG SỐ MÔ PHỎNG 

Thông số Giá trị 

Vùng cảm biến 10m x 10m 

Số nút gửi 2-14 

Số lần cho phép gửi lại RTS 
(TxRetries)  

1-10 

Số mức ưu tiên 4 

Băng thông  250kb/s 
RTS/Tx-Beacon  13/14 byte 

CTS/Rx-Beacon  13 byte 

Tiêu đề khung MAC  11 byte 
Tiêu đề ứng dụng 5 byte 

Kích thước gói dữ liệu 28 byte 

Kích thước gói ACK  11 byte 
CCA  0.128ms 

Tiêu đề khung vật lý 6 byte 

Tg 6,7ms 

CW/Tw 10ms 
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Hình 6. So sánh độ trễ gói dữ liệu ưu tiên cao nhất của PriCA MAC và 

TMPQ MAC.     

Với TMPQ MAC, khi số lượng nút gửi  gia tăng, giá 

trị p-pesistent sẽ nhỏ hơn và xác suất gửi RTS được trong 

cửa sổ là thấp hơn và khung RTS sẽ phải chờ lâu hơn để 

được gửi đi. Một mặt tốt khác của độ trễ gói PriCA MAC 

là các gói có mức độ ưu tiên cao nhất có độ tăng trễ khá ổn 

định và nhỏ hơn nhiều so với TMPQ MAC ngay cả khi số 

lượng nút gửi tăng. Điều này có thể hữu ích với các ứng 

dụng thời gian thực trong trường hợp khẩn cấp như trong 

nguy cơ hỏa hoạn, rò rỉ trong mạng công nghiệp khi 

nhiều gói dữ liệu từ nhiều nút gửi đang chờ được gửi và 

trong trường hợp đó, chỉ những gói quan trọng nên được 

gửi trước.  

2) Tỷ lệ mất gói    

a) Tỷ lệ mất gói theo sự thay đổi của số lần truyền 

lại tối đa 

Hình 7 thể hiện ảnh hưởng của số lần truyền lại tối đa 

lên tỷ lệ mất gói khi cố định số nút gửi đồng thời là 8 nút. 

Có thể thấy số lần truyền lại càng tăng thì tỷ lệ mất gói càng 

giảm hay tỷ lệ truyền gói thành công càng cao. Tuy nhiên 

với PriCA MAC chỉ cần số lần truyền lại nhỏ (nhỏ hơn 

hoặc bằng 2) là có thể đảm bảo truyền tin cậy ở ngưỡng 

99,99%, còn với TMPQ MAC thì số lần truyền lại phải lớn 

tới ngưỡng 10 thì tỷ lệ mất gói mới giảm xuống dưới 10%.  

 

Hình 7. Tỷ lệ mất gói trung bình với giao thức MAC PriCA   và 

TMPQ theo số lần truyền lại RTS. 

b) Tỷ lệ mất gói  theo sự thay đổi số nút gửi đồng 

thời 

Hình 8 cho thấy tỷ lệ mất của các loại gói có mức ưu tiên 

khác nhau trong mạng cảm biến sử dụng PriCA MAC và 

TMPQ MAC với số lần truyền lại RTS là 7 và khi số nút 

gửi đồng thời thay đổi. Có thể thấy, PriCA MAC 

giúp  mạng hoạt động hiệu quả hơn với tỷ lệ mất gói  rất 

thấp (từ 0% tới dưới 0,01%) với tất cả các loại gói. Việc 

chấp nhận RTS tới đầu tiên trong PriCA MAC giúp tránh 

xung đột không cần thiết kể từ khi tiếp nhận RTS đầu đến 

cuối cửa sổ xung đột như TMPQ MAC. Khi  số lượng nút 

gửi đồng thời tăng lên, tần số xung đột tăng lên, dẫn đến tỷ 

lệ mất gói cao hơn.  

 

Hình 8. Tỷ lệ mất gói của các loại dữ liệu ưu tiên với giao thức  PriCA 

MAC và TMPQ MAC.     

Ở khía cạnh này, TMPQ MAC có tỷ lệ truyền gói tin 

thành công thấp với các gói tin có mức ưu tiên thấp vì cửa 

sổ xung đột sẽ mở tới cùng trong trường hợp nút gửi không 

có mức ưu tiên cao nhất. Đồng thời, xung đột vẫn có thể 

xảy ra trong thời gian còn lại của cửa sổ, chỉ đến lúc cửa sổ 

đóng thì nút nhận mới bình xét một RTS có mức ưu tiên 

cao nhất đã nhận được để phản hồi. Với sự hạn chế của số 

lần truyền lại, nhiều RTS không được gửi thành công dẫn 

tới việc nhiều gói dữ liệu không được gửi tới bên nhận.   

3) Hiệu quả tiêu thụ năng lượng       

Hình 9 cho thấy mức năng lượng tiêu thụ trung bình cho 

việc truyền thành công dữ liệu với PriCA MAC và TMPQ 

MAC. Có thể nhận thấy rằng khi số lượng nút gửi tăng lên 

từ 2 tới 14, mức tiêu thụ năng lượng trung bình khi sử 

dụng giao thức TMPQ MAC tăng nhanh từ 0,26 mJ đến 

0,76mJ. Trong khi đó, với giao thức  PriCA MAC  mức 

tiêu thụ này chỉ tăng rất chậm từ 0,23 đến 0,26mJ. Kết quả 

này phù hợp với phân tích ở phần II, nó cho thấy ưu thế của 

giao thức PriCA MAC so với TMPQ MAC về hiệu quả sử 

dụng năng lượng.  

 

Hình 9. So sánh mức tiêu thụ năng lượng (mj/bit) với giao thức  PriCA 

MAC và TMPQ MAC.     

IV. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giao thức 

MAC mới dựa trên mức độ ưu tiên để cải thiện hiệu năng 

mạng cảm biến không dây IoT đa sự kiện bằng cách xử lý 

ưu tiên trên cửa sổ cạnh tranh gọi tắt là PriCA MAC. Giải 

pháp điều khiển truy nhập phương tiện PriCA kết hợp hai 

cơ chế của giao thức SMAC và MPQ MAC để cải 
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thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây: 1) 

CSMA/CA với cơ chế chấp nhận RTS sớm nhất và 2) cơ 

chế ưu tiên trên cửa sổ tranh chấp. Các kết quả mô phỏng 

và đánh giá hiệu năng mạng cảm biến không dây IoT đa sự 

kiện ứng dụng giải pháp điều khiển truy nhập được đề xuất 

so sánh với giải pháp điều khiển truy nhập tiêu biểu mới 

đây là TMPQ cho thấy giải pháp mới của chúng tôi có khả 

năng cải thiện đáng kể hiệu năng hệ thống theo độ trễ gói 

trung bình cho tất cả các loại gói và phân biệt độ trễ gói 

theo các mức ưu tiên: mức ưu tiên càng cao thì độ trễ gói 

càng thấp. Trễ đạt được với gói ưu tiên cao nhất của PriCA 

có thể đảm bảo tiêu chí thời gian thực với các ứng dụng 

IoT công nghiệp và ứng dụng khẩn cấp. Bên cạnh 

đó, PriCA đạt tỷ lệ truyền gói thành công cao hơn trong khi 

nó tiêu thụ ít năng lượng hơn so với TMPQ. 

LỜI CẢM ƠN 

Cảm ơn Dự án SWITCH SEA, APNIC FOUNDATION 

đã hỗ trợ cho cho hoạt động nghiên cứu khoa học của 

nhóm. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

[1]. P.P. Ray “A survey on Internet of Things architectures”, 

Journal of King Saud University – Computer and 

Information Sciences,  Vol. 30, Issue. 3, July 2018, pp. 291–

319, https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2016.10.003 

[2]. J. Gubbi, R. Buyya, “Internet of things (IoT): A Vision, 

Architectural elements, Future directions”, Journal of Future 

Generation Computer Systems, Elsevier, Vol. 29, Issue. 7, 

2013, pp. 1645-1660,  

https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010 

[3]. W. Yaïci, K. Krishnamurthy, E. Entchev and M. Longo, 

"Internet of Things for Power and Energy Systems 

Applications in Buildings: An Overview," 2020 IEEE 

International Conference on Environment and Electrical 

Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial 

Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), 2020, pp. 

1-6, doi: 10.1109/EEEIC/ICPSEurope49358.2020.9160522 

[4]. R. Mehta, J. Sahni and K. Khanna, “Internet of Things : 

Vision, Applications and Challenges”, Procedia Computer 

Science, Vol. 132, 2018, pp. 1263–1269, doi: 

10.1016/j.procs.2018.05.042 

[5]. A. P. Atmaja, A. E. Hakim, A. P. A. Wibowo and L. A. 

Pratama, “Communication Systems of Smart Agriculture 

Based on Wireless Sensor Networks in IoT”, Journal of 

Robotics and Control (JRC) Vol. 2, Issue. 4, July 2021, pp. 

297–301. https://doi.org/10.18196/jrc.2495 

[6]. J. Mabrouki, M. Azrour, D. Dhiba, Y. Farhaoui and S. E. 

Hajjaji, "IoT-based data logger for weather monitoring using 

arduino-based wireless sensor networks with remote 

graphical application and alerts," in Big Data Mining and 

Analytics, vol. 4, no. 1, pp. 25-32, March 2021, doi: 

10.26599/BDMA.2020.9020018. 

[7]. A. Sharma,  B. S. Sohi and S. Chandra, “SN Based Forest 

Fire Detection and Early Warning System”. International 

Journal of Innovative Technology and Exploring 

Engineering, Vol. 8, Issue .9,  2019, pp. 209–214. 

[8]. J. Wang, R. Fang and W. Sun, “QoS Modeling of Wireless 

Sensor Networks in Smart Distribution Grid 

Communication”. Wireless Personal Communications 

95, 2017, pp. 4477-4495. https://doi.org/10.1007/s11277-

017-4096-4  

[9]. M. A. Imran, S. Hussain, Q. H. Abbasi, "Multiple Access 

and Resource Sharing for Low Latency Critical Industrial 

Networks," in Wireless Automation as an Enabler for the 

Next Industrial Revolution, IEEE, 2020, pp.47-64, doi: 

10.1002/9781119552635.ch3. 

[10]. S. Bhandari and X. Wang, "Prioritized Clock 

Synchronization for Event Critical Applications in Wireless 

IoT Networks," in IEEE Sensors Journal, vol. 19, no. 16, pp. 

7120-7128, 15 Aug.15, 2019, doi: 

10.1109/JSEN.2019.2912938. 

[11]. A. Mahgoub, N. Tarrad, R. Elsherif, A. Al-Ali and L. Ismail, 

"IoT-Based Fire Alarm System," 2019 Third World 

Conference on Smart Trends in Systems Security and 

Sustainablity (WorldS4), London, United Kingdom, 2019, 

pp. 162-166, doi: 10.1109/WorldS4.2019.8904001. 

[12]. H. Tran-Dang, N. Krommenacker, P. Charpentier and D. 

Kim, "Toward the Internet of Things for Physical Internet: 

Perspectives and Challenges," in IEEE Internet of Things 

Journal, vol. 7, no. 6, pp. 4711-4736, June 2020, doi: 

10.1109/JIOT.2020.2971736. 

[13]. A. Kumar, M. Zhao, K. Wong, Y. L. Guan and P. H. J. 

Chong, "A Comprehensive Study of IoT and WSN MAC 

Protocols: Research Issues, Challenges and Opportunities," 

in IEEE Access, vol. 6, pp. 76228-76262, 2018, doi: 

10.1109/ACCESS.2018.2883391. 

[14]. M. Z. Hasan, H. Al-Rizzo and F. Al-Turjman, "A Survey on 

Multipath Routing Protocols for QoS Assurances in Real-

Time Wireless Multimedia Sensor Networks," in IEEE 

Communications Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 3, pp. 

1424-1456, thirdquarter 2017, doi: 

10.1109/COMST.2017.2661201. 

[15]. A. N. Sakib, M. Drieberg and A. A. Aziz, "Energy-Efficient 

Synchronous MAC Protocol based on QoS and Multi-

priority for Wireless Sensor Networks," 2021 IEEE 11th 

IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial 

Electronics (ISCAIE), 2021, pp. 347-352, doi: 

10.1109/ISCAIE51753.2021.9431806. 

[16]. M. Radi, B. Dezfouli, S. A. Razak, K. A. Bakar, “LIEMRO: 

A Low-Interference Energy-Efficient Multipath Routing 

Protocol for Improving QoS in Event-Based Wireless 

Sensor Networks,” in Proc.  SENSORCOMM, Venice, Italy, 

Jul. 18-25, 2010, pp. 551-557, doi: 

10.1109/SENSORCOMM.2010.89. 

[17]. X. Zheng, “Improvement strategy of S-MAC protocol for 

wireless sensors in IoT based on data and energy 

priorities,” Systems Science & Control Engineering, vol. 7, 

no 2, pp.1-7, doi: 10.1080/21642583.2019.1608474 

[18]. K. Bhavitha, T. Sravani and B. K. Raju Alluri, "Energy 

Efficient Channel Accessing Protocol for Wireless Sensor 

Network," 2018 IEEE International Conference on System, 

Computation, Automation and Networking (ICSCA), 

Pondicherry, 2018, pp. 1-6, doi: 

10.1109/ICSCAN.2018.8541220. 

[19]. B. A. Muzakkari, M. A. Mohamed, M. F. A. Kadir and M. 

Mamat, "Queue and Priority-Aware Adaptive Duty Cycle 

Scheme for Energy Efficient Wireless Sensor Networks," 

in IEEE Access, vol. 8, pp. 17231-17242, 2020, doi: 

10.1109/ACCESS.2020.2968121. 

[20]. H. Kim, S. Kim, H. Park, “Priority Aware MAC Protocol for 

Delay-Bounded Applications in Wireless Sensor Networks,” 

in International Journal of Grid and Distributed Computing, 

October 2018, Vol. 11, No. 10 (2018), pp.41-50, doi: 

10.14257/ijgdc.2018.11.10.04. 

[21]. N. T. T. Hang, N. C. Trinh and N. T. Ban, "Energy aware 

event driven routing protocol and dynamic delivering 

scheme for multievent wireless sensor network," 2018 2nd 

International Conference on Recent Advances in Signal 

Processing, Telecommunications & Computing 

(SigTelCom), Ho Chi Minh City, 2018, pp. 224-229, doi: 

10.1109/SIGTELCOM.2018.8325795. 

https://doi.org/10.1080/21642583.2019.1608474


NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP PHƯƠNG TIỆN ƯU TIÊN TRÊN CỬA SỔ CẠNH TRANH….. 

[22]. T. Kaur and D. Kumar, "QoS mechanisms for MAC 

protocols in wireless sensor networks: a survey," in IET 

Communications, vol. 13, no. 14, pp. 2045-2062, Aug. 27, 

2019, doi: 10.1049/iet-com.2018.5110. 

[23]. S. Sarang, M. Drieberg and A. Awang, "Multi-priority based 

QoS MAC protocol for wireless sensor networks," 2017 7th 

IEEE International Conference on System Engineering and 

Technology (ICSET), Shah Alam, 2017, pp. 54-58, doi: 

10.1109/ICSEngT.2017.8123420.  

[24]. Wei Ye, J. Heidemann and D. Estrin, "Medium access 

control with coordinated adaptive sleeping for wireless 

sensor networks," in IEEE/ACM Transactions on 

Networking, vol. 12, no. 3, pp. 493-506, June 2004, doi: 

10.1109/TNET.2004.828953. 

[25]. N. T. Thu-Hang, N. C. Trinh, L. H. Chau, V. T. Vinh, D. L. 

T. Thao (2021), “Priority-Based Collision Avoidance at the 

Medium Access Control Layer for Multi-event Wireless 

Sensor Networks”, in Proc. 2020 IEEE Eighth International 

Conference on Communications and Electronics (ICCE), 

Novotel Phu Quoc Resort, Phu Quoc, Vietnam, January 13 

– 15, pp. 576-581. 

[26]. K. Voulgaris, A. Gkelias, I. Ashraf, M. Dohler and A. H. 

Aghvami, "Throughput Analysis of Wireless CSMA/CD for 

a Finite User Population," IEEE Vehicular Technology 

Conference, Montreal, Que., 2006, pp. 1-5, doi: 

10.1109/VTCF.2006.443. 

[27]. N. T. Thu-Hang, N. C. Trinh, N. T. Ban, M. Raza and H. X. 

Nguyen, "Delay and Reliability Analysis of p-persistent 

Carrier Sense Multiple Access for Multi-event Industrial 

Wireless Sensor Networks," in IEEE Sensors Journal, doi: 

10.1109/JSEN.2020.3000270. 

[28]. T. Boulis, Castalia Version 3.3 Master. Access: August 20, 

2020. Web: 

https://github.com/boulis/Castalia/releases/tag/3.3   

[29]. A. Varga, OMNeT++ user manual version 4.6, OpenSim 

Ltd, 2014. Truy nhập được ngày 28/7/2021. Web: 21a-

http://www.omnetpp.org   

[30]. Texas Instruments.  “CC2420 single-chip 2.4 GHz  RF 

transceiver,” Truy nhập được ngày 28/7/2021. Web: 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2420.pdf 
 

 

PRIORIRY-BASED COLLISION AVOIDANCE 

WINDOW SOLUTION OF MEDIUM ACCESS 

CONTROL IN MULTI-EVENT IoT WIRELESS 

SENSOR NETWORKS 

Abstract— Recently, increasing demand for real time 

events  poses new challenges on the Internet of Things and 

Industrial Networks. In practical networks, urgent data 

should be transmitted in real time with high reliability. To 

cope with the challenges while ensure the network 

efficiency, in this paper, we develop a priority-based media 

access control scheme in Multi-event IoT Wireless Sensor 

Networks called Priority-based Collision Avoidance 

(PriCA). The proposed scheme uses data prioritizing to 

adjust contention window at the MAC layer and hence, the 

most important data can reach the receiver in the shortest 

time. The network performances of our developed scheme 

in comparison with that of a popular one named TMPQ are 

evaluated based on Castalia  framework simulator. The 

obtained results prove that our proposed scheme 

significantly improves the multi-event-based IoT WSN 

performance comparing to that of traditional one. 

Keywords— wireless sensor networks, medium access 

control,  data priority, contention window. 

Vũ Thành Vinh là nghiên cứu sinh tại Viện 

nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa 

(VIELINA). Hiện nay là giảng viên trường 

Đại học Công nghệ thông tin và Truyền 

thông - Đại học Thái Nguyên. Lĩnh vực 

nghiên cứu chính là mạng cảm biến không 

dây, IoT (Internet of Things), hệ thống nhúng và giao thức 

lớp MAC trong mạng cảm biến không dây. 

Email: vtvinh@ictu.edu.vn 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng nhận học vị Tiến 

sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông (PTIT), Việt Nam năm 2020. Hiện 

nay là giảng viên Khoa Viễn thông 1-PTIT. 

Các lĩnh vực nghiên cứu chính: Mạng 

truyền thông, mạng cảm biến, IoT, mô 

phỏng định tuyến QoS và giao thức lớp MAC. 

Email: hangntt@ptit.edu.vn 

 

Lê Hải Châu nhận học vị Tiến sĩ tại Đại 

học Nagoya, Nhật bản năm 2012, hiện 

đang công tác tại Khoa Viễn thông 1, Học 

viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm 

công nghệ mạng truyền thông, công nghệ 

quang, IoT và mạng định nghĩa bằng phần mềm. 

Email: chaulh@ptit.edu.vn  

 

 



Nguyen Van Thang, Nguyen Thi Thu Nga  

  

Abstract— This work investigates a system availability 

of high-altitude platform station (HAPS)-based free-space 

optical (FSO) system based on the observed cloud data 

from the European Center for Medium-Range Weather 

Forecast (ECMWF). The collected data is, then, used to 

evaluated the optical link availability for several regions in 

Vietnam. The numerical results reveal the advantage of 

using site diversity to combat cloud attenuation and 

atmospheric turbulence. 

 

Keywords—High-altitude platform station (HAPS), 

Cloud attenuation, Free-space optical (FSO) systems.  

I. INTRODUCTION 

6G wireless communication system envision to provide 

broadband services in underserved areas with reasonable 

costs. Satellite networks are one possible enabler of such a 

vision due to their large footprints and their capabilities to 

provide ubiquitous coverage to remote areas. Recently, 

mega-constellations of small satellites in low-earth orbit 

(LEO) gain interest in acamedia and industry to enable 

broadband services worldwide [1]. Moreover, the 

developlement of the integrated satellite-aerial-ground 

networks can further improve the coverage, reliability, and 

scalability of 6G wireless communication systems [2]-[4]. 

A potential integrated spatial network consists of spatial 

nodes at the same or different altitudes connected via 

optical links. Therein, high-altitude platform is an 

important node in the spatial networks since it can operate 

as a based station on the sky or a relaying node to forward 

the data from the satellite through the atmosphere to 

end-users (e.g., ground station, vehicle, sensors, etc.). 

In this study, we consider the HAP act as a station. 

High-altitude platform station (HAPS) is a quasi-stationary 

vehicle like airships, aircraft, or balloons, placed in the 

stratosphere at an altitude from 17 to 25 km above Earth’s 

surface where the impact of atmosphere on optical beam is 

less severe than directly above the ground. Compared with 

terrestrial and satellite systems, HAPS has unique 

characteristics such as a large coverage area (3-7 km), 

quick deployment, flexible capacity increase through spot 

 

 

beam resizing, and low maintenance cost [5, 6]. Since 

HAPS is placed far from the atmospheric region, thay 

provide a better channel condition than satellites. 

Moreover, it provides better light-of-sight (LOS) condition 

in almost all coverage areas, thereby causing less 

shadowing than terrestrial systems. It can act as a relay 

station to forward the high-capacity optical data through 

the atmosphere to the ground. The backhaul optical link for 

the HAPS is capable of connecting to the core network 

through terrestrial gateways stations. In case whenever 

HAP network is much larger than the cloud coverage 

correlation length, a ground station diversity can be used to 

improve the reliability of the system [7]. On the other 

hand, free-space optical communications have recently 

gained industry and academic attention to provide gigabit 

capacity backhaul links due to feasible cost and rapid 

deployment compared to radio frequency (RF) and optical 

fiber [8]. The combination of HAPS and FSO, as shown in 

Fig.1, is opened a new chapter for spatial communications. 

As shown in Fig. 1, FSO-based HAPS can work as a 

stand-alone system to provide high-speed connection to 

urban area or rural area, where is difficult to implement 

communications.  

Operating over the free-space medium, the performance 

of the HAPS-based FSO system is significantly affected by 

atmospheric turbulence and cloud coverage [9], which can 

severely decrease the system performance, especially 

system availability. On the one hand, it is the power loss 

due to Mie scattering by particles in clouds. On the other 

hand, it is the random fluctuation of transmitted power 

caused by atmospheric turbulence. For these reasons, an 

investigation of link availability should be studied in 

planning and designing a HAPS-based FSO 

communication systems. 
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Fig.  1. HAPS-based FSO systems in urban and remote areas. 
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As a matter of fact, there have been a number of studies 

on the estimation of link availability in the presence of 

cloud with/without turbulence [10, 11, 12]. Notably, 

Suzuki et al. collected cloud images to estimate the link 

availability for implementing the optical system for several 

regions in Japan [10]. The drawback of the method is, 

however, not always possible for other sites since the 

complexity and high-cost facilities are required. In [11, 

12], the authors used another method implemented based 

on the cloud liquid water content (CLWC) data from 

available databases observed by satellites. Nevertheless, 

the laser links were blocked whenever CLWC > 0 as the 

algorithm was used in [11]. As reported in [11], the FSO 

link can still maintain in the presence of clouds with low 

CLWC. However, the satellite link availability is only 

investigated for Japan.  

We, therefore, aim at investigating the impact of cloud 

attenuation and atmospheric turbulence on the 

HAPS-based FSO systems. First, we collect the CLWC 

data from the meteorological ERA-Interim database 

provided by European Center for Medium-Range Weather 

Forecast (ECMWF) [14]. Based on the methodology in 

[12], the data is used to estimate the link availability for 

several regions in Vietnam. Furthermore, the HAPS site 

diversity is also investigated in our work to show how the 

proposed technique combat the impact of cloud attenuation 

and atmospheric turbulence. 

II. CHALLENGING ISSUES IN HAPS-BASED FSO 

SYSTEMS 

This section will cover two main challenging issues of 

HAPS-based FSO communications. In particular, random 

phenomena like clouds and atmospheric turbulence are 

investigated in our work. 

Fig. 1 illustrates the implementation of HAPS-based 

FSO systems in urban and remote areas. The optical 

downlink from HAPS to end-users is considered. The FSO 

link may be blocked or deteriorate during the transmission 

due to cloud coverage and atmospheric turbulence. 

Therefore, the observation of CLWC is essential to design 

the link budget. An example of the average CLWC of 5 

years for Hanoi, Danang, and Hochiminh areas is depicted 

in Fig. 2.   

A. Cloud attenuation 

The presence of opaque clouds may occationally disrupt 

the signal or completely block the optical signal from HAP 

to the ground station rendering the LOS communication 

useless. These intermittent blockages can last from gew 

seconds to several hours depending on the geographical 

location and season. They can lead to wandering off the 

downlink signal from the desired position if the 

space-borne system relies on uplink beacon signal for 

tracking and pointing [13]. Clouds offer significant 

attenuation as high as tens of dB and therefore require 

necessary actions to combat the signal loss due to cloud 

coverage. Mathematical modeling of the FSO 

communication system over cloudy channel based on 

ECMWF database is discussed in [15]. 

Clouds can be characterized by their altitude, which can 

be classified into three main groups according to the 

altitude: (1) high-level cloud consisting of ice-crystals, (2) 

mid-level cloud-primarily made of water droplets with 

ice-crystals, and (3) low-level cloud composed most of the 

water droplets. Therein, the optical signal is severely 

impacted by low-level clouds (less than 3 km). The reason 

behind is the Mie scattering phenomenon, i.e., the cloud 

droplet size is much larger than optical wavelength [16]. 

As a result, the optical signal power and visibility are 

decreased. As reported in [15], variable visibility, V , can 

be estimated as 
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where ( )3g/mcW  is the cloud liquid water content 

(CLWC), ( )3cmcN −
 is the cloud droplet number 
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where ( )31g/cm =  is the density of liquid water, and 

( )mr   is the mean of cloud droplet radius which is given 

based on cloud types, e.g., Stratus ( )3.33 mr = , 

Altostratus ( )4.5 mr =  and Nimbostratus 

( )4.7 mr =  [17]. 

According to [15], the log-normal distribution can be 

used to model the cloud attenuation accurately, the 

probability density function (PDF) is written as 
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where ( )dBcA  is the cloud attenuation.   and   are 

obtained based on the maximum likelihood estimation of 

the curve-fitting method. 

B. Turbulence loss 

Atmospheric turbulence is a random phenomenon due to 

the inhomogeneity in temperature and atmospheric 

Fig. 2. Average CLWC of 5 years in Hanoi, Danang, 

Hochiminh. 
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pressure along the propagation path. As a result, the optical 

received power is strongly decreased by 

turbulence-induced fading. Typically, the turbulence 

strength is given by Rytov variance, denoted as 
2

R , in 

which weak, moderate, and strong turbulence regimes 

corresponding to 
2 1R  , 

2 1R  , and 
2 1R  [4]. In 

optical HAPS-based FSO systems, the Rytov variance in 

the case of plane wave propagation is given as 

 ( ) ( )( )
7 11 5

2 26 6 62.25 sec
hap

g

H

R n g

H

k C h h H dh = −   

  (4) 

where 2k  =  is the wave number,   is the HAP’s 

zenith angle, gH  is the height of ground user (e.g., 

ground station, vehicle, etc.), and hapH  is the altitude of 

the HAP. In the vertical network, the computation of the 

atmospheric turbulence become more complex due to the 

altitude-dependent index structure parameter [9], which 

can be determined as 
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Where ( )2 0nC  is the ground turbulence level varying in 

the range of 
17 2/310 m− −

(weak turbulence regime) to 
13 2/310 m− −

 (strong turbulence regime), and windv (m/s) is 

the root mean squared wind speed with typical value of 21 

m/s. 

III. PERFORMANCE ANALYSIS 

This section concentrates on the design of the power link 

margin for the HAPS-based FSO system. Notably, optical 

power loss is analyzed under the impact of clouds and 

atmospheric turbulence. The link availability is then 

derived to estimate the attenuation due to 

atmospheric-related issues. In addition, our solution, site 

diversity technique, is also proposed to improve the link 

availability. 

A. Power link budget 

The optical signal is vulnerable to atmospheric-related 

issues such as turbulence and clouds. To design the link 

budget for optical vertical framework, the power loss, 

denoted as 
totalA , owning to cloud attenuation and 

atmospheric turbulence, can be calculated as 

 total c turA A A= +  (6) 

where cA  and turA  are the attenuation caused by clouds 

and atmospheric turbulence, respectively. Let d  is the 

transmission distance from the HAP to end user on the 

ground, then, turA  can be determined as 
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Where erfcinv(.) is the inverse error function, D  is the 

receover aperture diameter,   is optical wavelength, and 
2

th 10p −=  [18]. The power scintillation index can be 

given as 

 

7
5 5

2 6
2 2 1 0.33 .

2
p R

D

d


 



−

 
  = +      

 (8) 

Regarding the computation of the cloud attenuation, it is 

well investigated in [10] as followed 
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where M  is the total cloud layers, e.g., 5 layers are 

considered in our work. kV  and kh  are the visibility and 

the vertical extent of the k-th layer, respectively. kq is the 

Kim’s model parameter and can be shown as 
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B. System availability 

A link availability is defined as the power budget more 

significant than the total loss caused by clouds and 

turbulence and can be estimated as  

 
( )

( )
avai total budget

c budget tur

Pr

      Pr

P A A

A A A

= 

=  −
 (10) 

where budgetA (dB) is the total link budget, which is 

normally used to estimate before transmitting aim to 

achieve as much as possible link availability. Based on Eq. 

(3), and given ( )th budget turdBA A A= −  the link 

availability is re-written as 
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Where erf(.) is the error function, and ln(.) is the natural 

logarithm function.  Therein, Ath is the cloud attenuation 

threshold. As defined in Eq. (10), the optical link between 

HAPS and end-user is not availability if the cloud 

attenuation is larger than threshold. 

C. HAPS diversity 

The site diversity is known as the technique to improve 

the link availability under the impact of cloud coverage 

and atmospheric turbulence. Assuming the number of 

HAPS is more than one at a specific location and the 

distance between two HAPS is far enough to avoid the 

cloud coverage. Let N is the total number of HAPS that are 

available for optical communications. By using 

assumption, the link availability is defined as at least one 

HAPS is available at any time and can be determined as  
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where ( )naP i  is defined as the probability that i-th HAPS 

is not available for communication at given time. 

IV. NUMERICAL RESULTS  

Numerical results of link availability in 6 years from 

2015 to 2020 for several regions in Vietnam are presented 

in this section. The CLWC data are observed from the 

ERA-Interim database [14]. In particular, the average 

CLWC is collected with one sample per hour over a spatial 

resolution of 0.25 0.25  latitude/longitude. We divide 

the cloud layer into five layers by considering the 

low-cloud layer with an altitude from 1 km to 3 km. The 

optical wavelength, 1550 nm = , HAPS zenith angle of 

40 , HAPS altitude 20 kmhapH = , receiver aperture 

diameter 10 cmD = , and receiver altitude 10 mgH =  are 

used in this study. 

First, we investigate the impact of clouds without 

considering the atmospheric turbulence. In this scenario, 

Fig. 3 illustrates the link availability for three big cities in 

Vietnam, including Hanoi, Danang, and Hochiminh, when 

the link budget for cloud attenuation is 30 dB. It is worth 

noting that the cloud coverage is different from areas and 

climate zones. In Vietnam, the division of seasons is well 

recognized in the North, e.g., the Hanoi capital. At the top 

of Fig. 3, we can see that system availability varies 

according to months (i.e., season variation). For instance, 

the HAPS-based FSO system availability is lowest during 

the rainy season (e.g., July, August, and September). In 

contrast, Danang and Hochiminh have two main seasons, 

including the rainy and dry seasons. In addition, the cloud, 

which is caused by condensation in the air, appears much 

more in the regions near the ocean, such as Danang. Here, 

the HAPS system's link availability is sometimes very low, 

such as in October with 78% availability. Besides, the 

rainy season lasts from May to the end of November in 

Hochiminh city. Hence, the availabilities of optical 

downlinks in these months are lower than in the other 

months.  

 

Fig. 3. HAPS-based FSO system availability in Hanoi (top), 

Danang (middle), and Hochiminh (bottom). 
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Fig.  4. HAPS-based FSO system availability in Hanoi during 

rainy season. 

Next, Fig. 4 illustrates the link availability in Hanoi over 

the range of the total link budget with the joint impact of 

clouds and atmospheric turbulence. The total link budget is 

considered for both cloud attenuation and turbulence loss. 

As seen from the figure, the link availability has 

significantly deteriorated under the impact of the cloud 

combined with atmospheric turbulence. For example, the 

HAPS-based FSO system availability is 81.96%, 78.39%, 

and 77.25% respective to no turbulence, moderate 

turbulence, and strong turbulence. 

 

Fig.  2. System availability improvement by using HAPS diversity 

in Hanoi during rainy season. 

Finally, a swarm of HAP (i.e., HAPS diversity) is 

proposed to improve the system availability. The 

advantage of the technique is highlighted in Fig. 5, with the 

total link budget of 30 dB.  The system availability is much 

improved by deploying more than one HAPS. In particular, 

the HAPS-based FSO system availability can be achieved 

approximately 100% availability with the help of four 

HAPS simultaneously operation. 

V. CONCLUSIONS 

In this paper, HAPS-based FSO system availability has 

been investigated for several regions in Vietnam under the 

impact of cloud attenuation and atmospheric turbulence. 

The data was observed from 2015 to 2020 produced by 

reanalysis meteorological ECMWF ERA-5. The 

comprehensive numerical results were presented link 

availability under the above-mentioned challenging issues 

and validate the effectiveness of applying the site diversity 

technique. 

Our study provides a primary method for analyzing the 

influence of weather conditions on wireless optical 

communication systems based on high-altitude platforms 

station. This analysis is not limited to the HAPS-based 

FSO system. Still, it can apply to other platforms such as 

GEO, MEO, LEO, or low-altitude drones (e.g., drones, 

helicopters, etc.). Besides, receivers are stationary ground 

stations and can also be applied to other vehicles, such as 

self-driving cars and high-speed trains. For future work, 

we plan to build a general wireless optical communication 

channel model to analyze the impact of weather conditions 

and other effects from the devices such as UAV-hovering 

misalignment, satellite vibration,  etc. 
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TÁC ĐỘNG CỦA MÂY VÀ NHIỄU LOẠN KHÍ 

QUYỂN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG FSO DỰA TRÊN 

HAPS 

 

Tóm tắt – Bài báo này nghiên cứu tính khả dụng của hệ 

thống quang không dây (FSO) dựa trên trạm nền cao 

(HAPS), dựa trên dữ liệu đám mây quan sát được từ Trung 

tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung Châu Âu (ECMWF). Dữ 

liệu thu thập được sau đó được sử dụng để đánh giá tính 

khả dụng của hệ thống thông tin quang cho một số vùng ở 

Việt Nam. Các kết quả cho thấy lợi ích của việc sử dụng 

phân tập trạm theo địa lý để chống lại sự suy hao do đám 

mây và nhiễu loạn khí quyển. 

 

Từ khoá – Trạm trên nền cao (HAPS), suy hao do đám 

mây, Hệ thống quang không dây (FSO). 
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Tóm tắt—Mã hóa video phân tán (DVC) là một giải 

pháp mã hóa đầy hứa hẹn cho các ứng dụng video yêu cầu 

độ phức tạp thấp như mạng cảm biến không dây hoặc hệ 

thống giám sát hình ảnh. Yêu cầu tính ổn định chất lượng 

hình ảnh là một trong những vấn đề quan trọng trong các 

hệ thống hiển thị tiên tiến. Tuy nhiên, hầu hết các giải pháp 

mã hóa video phân tán gần đây, được phát triển dựa trên 

tiêu chuẩn H.264/AVC hoặc H.265/HEVC, không thể cung 

cấp video với chất lượng ổn định. Trong bài báo này, chúng 

tôi đề xuất một giải pháp mã hóa video phân tán với ma 

trận lượng tử (QMs) áp dụng cho dữ liệu Light Field, đảm 

bảo sự ổn định trong chất lượng hiện thị và cải thiện hiệu 

năng nén. Trong giải pháp DVC được đề xuất, chuẩn mã 

hóa video mới nhất, mã hóa video đa nhiệm (Video 

Versatile Coding – VVC) được lựa chọn phù hợp để nén 

các khung hình chính (Key frame). Trong khi đó, để đạt 

được sự ổn định trong chất lượng video, các tham số lượng 

tử hóa (QPs) chọn để nén các khung chính và ma trận lượng 

tử hóa (QMs) chọn để nén các khung hình Wyner-Ziv (WZ 

frame) sẽ được giải thích chi tiết trong bài báo. Kết quả thử 

nghiệm cho thấy giải pháp mã hóa video phân tán tích hợp 

VVC codec (D-VVC) được đề xuất vượt trội hơn đáng kể 

so với các giải pháp khác mã hóa DVC liên quan, đặc biệt 

là bộ mã hóa phân tán DISCOVER và giải pháp DVC-

HEVC gần đây, về hiệu suất nén đồng thời cung cấp tính 

ổn định cho chất lượng hình ảnh tốt hơn cho video được 

giải mã. 

 

Từ khóa— Mã hóa dữ liệu Light Field, chất lượng ảnh 

Light Field, mã hóa video phân tán.  

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Công nghệ mã hóa video đã và đang đóng một vai trò 

quan trọng trong bối cảnh các dịch vụ nghe nhìn như truyền 

hình kỹ thuật số, video di động và truyền trực tuyến 

Internet đáp ứng các yêu cầu nén cao. Hầu hết các chuẩn 

mã hóa video hiện có, đặc biệt là tiêu chuẩn ITU-T H.26x 

và ISO/IEC MPEG-x [1], áp dụng cái gọi là mô hình mã 

hóa video dự đoán. Trong đó các mối tương quan thời gian 

và không gian được khai thác tại bộ mã hóa bằng cách sử 

dụng ước tính chuyển động/vòng bù chuyển động và biến 

đổi không gian tương ứng. Kết quả các chuẩn mã hóa này 

thường sẽ phức tạp tại bộ mã hóa và đơn giản tại bộ giải 

mã. 

Tuy nhiên, với sự bùng nổ của các ứng dụng hiện nay, 

chẳng hạn như giám sát video không dây công suất thấp, 

mạng cảm biến hình ảnh, camera PC không dây và điện 

thoại camera di động, độ phức tạp thấp của bộ mã hóa trở 

thành một tính năng cần thiết cho các chương trình mã hóa 

video [2]. Trong bối cảnh này, mã hóa video phân tán 

(DVC), được phát triển dựa trên các định lý Slepian-Wolf 

và Wyner-Ziv [3, 4] để cho phép khai thác mối tương quan 

thời gian tại bộ giải mã thay vì tại bộ mã hóa mà không bị 

mất hiệu suất nén, đây có thể được coi như một giải pháp 

mã hóa video đầy hứa hẹn cho các ứng dụng nói trên. 

Công nghệ tiên tiến nhất về mã hóa video phân tán là bộ 

mã hóa phân tán DISCOVER [5] được phát triển bởi F. 

Pereira và cộng sự. Giải pháp mã hóa này tuân theo phương 

pháp tiếp cận DVC của Stanford [6, 7], trong đó video đầu 

vào được chia thành hai chuỗi con: một chuỗi các khung 

hình chính (Key frame) được nén với tiêu chuẩn 

H.264/AVC truyền thống [8] và một chuỗi các khung hình 

Wyner-Ziv (WZ frame) được nén bằng giải pháp mã hóa 

phân tán. Khung chính và khung WZ được mã hóa riêng 

biệt nhưng được giải mã chung để khai thác mối tương 

quan thời gian giữa hai khung. 

Gần đây, lấy cảm hứng từ việc đạt được tiêu chuẩn Mã 

hóa video hiệu quả cao (HEVC) [9], đặc biệt là tiết kiệm 

được khoảng 50% tốc độ bit khi so sánh với chuẩn 

H.264/AVC trước đây. C. Brites và cộng sự đã trình bày 

trong [10] một giải pháp DVC dựa trên HEVC trong đó cấu 

hình HEVC Intra có độ phức tạp thấp được sử dụng để nén 

các Key frame. Bài báo này cũng trình bày một đánh giá 

hiệu suất chi tiết cho bộ mã hóa DVC-HEVC. Tuy nhiên, 

hầu hết các sản phẩm trước đây, bao gồm cả DVC-HEVC 

không thể cung cấp video đã giải mã với chất lượng ổn 

định. DVC-HEVC cho phép kiểm soát chất lượng (hoặc tốc 

độ bit) của khung chính được giải mã bằng tham số lượng 

tử hóa (QP), đồng thời khung WZ được dùng với ma trận 

lượng tử hóa (QM). Trong [10], một bộ (QP, QM) được sử 

dụng trong bộ mã hóa DISCOVER DVC [5], trước đó được 

sử dụng lại cho phần mềm tham chiếu DVC-HEVC. Tuy 

nhiên, với tốc độ nén tương tự, chất lượng của các khung 

hình chính được mã hóa theo tiêu chuẩn HEVC tốt hơn 
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nhiều so với tiêu chuẩn H.264/AVC. Do đó, việc sử dụng 

khuyến nghị tương tự (QP, QM) có thể không phù hợp với 

nâng cấp DVC-HEVC, để đảm bảo chất lượng ổn định của 

hình ảnh. 

Mặc dù HEVC [9] có thể đạt được sự cải thiện đáng kể 

về hiệu quả nén khi so sánh với tiêu chuẩn H.264/AVC 

trước đây [8], có thể thấy trước rằng sẽ cần phải có khả 

năng nén tốt hơn nữa trong tương lai, cho cả ứng dụng 

truyền thống và ứng dụng mới. Về vấn đề này, một hoạt 

động khảo sát chung đã được bắt đầu bởi ISO/IEC (Tổ chức 

tiêu chuẩn hóa quốc tế/Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) 

MPEG (Nhóm chuyên gia hình ảnh chuyển động) và ITU-

T (Liên minh viễn thông quốc tế- Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa 

viễn thông) VCEG (Nhóm chuyên gia mã hóa video) dưới 

sự bảo trợ của Nhóm nghiên cứu video (JVET). Việc tiêu 

chuẩn hóa trong tương lai như vậy có thể bắt đầu từ các 

phần mở rộng bổ sung của HEVC hoặc một chuẩn hoàn 

toàn mới [11]. Các hoạt động của JVET đã dẫn đến đề xuất 

một chuẩn video tiên tiến mới, mã hóa video đa nhiệm 

(VVC), có thể đạt được khoảng 50% tiết kiệm tốc độ bit 

khi so sánh với tiêu chuẩn HEVC [11]. 

Trong bài báo này, để hoàn thiện được bộ mã hóa DVC 

chất lượng hiệu quả kèm theo ổn định về khung nhìn, 

chúng tôi đề xuất một giải pháp DVC mới, khai thác ưu 

điểm từ các nâng cấp của bộ mã hóa video đa nhiệm của 

JVET [11]. Trong giải pháp DVC được đề xuất, Video 

Versatile Coding (VVC) được sử dụng để nén các khung 

chính thay vì sử dụng H.264/AVC hoặc HEVC như các 

công trình trước đây [5, 6, 10]. Ngoài ra, để duy trì độ phức 

tạp thấp của kiểu mã hóa phân tán, chúng tôi đề xuất lựa 

chọn kỹ lưỡng một số công cụ mã hóa Intra được đề xuất 

cho cấu trúc VVC. Cuối cùng, để đảm bảo chất lượng ổn 

định giữa Key frame được giải mã và WZ frame, đặc biệt 

lần đầu áp dụng cho loại dữ liệu mới Light Field, chúng tôi 

đề xuất một bộ cấu hình (QP, QM) mới cho bộ mã hóa D-

VVC. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu suất nén của D-

VVC được đề xuất tốt hơn đáng kể so với DVC dựa trên 

H.264/AVC trước đây (tức là giải pháp DISCOVER DVC) 

[12] và giải pháp DVC-HEVC, đồng thời làm cho chất 

lượng khung hình được giải mã ổn định hơn đối với người 

dùng khi xem. 

Cấu trúc của bài báo này như sau. Phần 2 tóm tắt nền 

tảng lý thuyết và các công trình gần đây liên quan tới dữ 

liệu Light Field và mã hóa video phân tán. Phần 3 trình bày 

kiến trúc D-VVC được đề xuất. Sau đó, Phần 4 mô tả việc 

lựa chọn (QP, QM) để đạt được sự ổn định về chất lượng 

cho video được giải mã, và Phần 5 đánh giá hiệu suất của 

giải pháp D-VVC. Cuối cùng, Phần 6 đưa ra một số nhận 

xét kết luận và các công việc trong tương lai.  

II. LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN 

DVC đã thu hút nhiều sự chú ý trong thập kỷ qua do các 

tính năng mã hóa đặc thù của nó, đặc biệt là sự phân bố 

linh hoạt độ phức tạp của bộ mã hóa, khả năng phục hồi lỗi 

và khả năng mở rộng độc lập của bộ mã hóa vì không sử 

dụng vòng lặp dự đoán như tại mã hóa dự đoán [13]. Trong 

phần này, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn bộ mã hóa DVC tiên 

tiến nhất và các hoạt động gần đây trên DVC, đồng thời 

đặc tính của dữ liệu đặc biệt Light Field. 

A. Đặc tính dữ liệu ảnh Light Field 

Dữ liệu plenoptic-light field (LF) được biết đến như một 

hình thức kết xuất dựa trên hình ảnh (IBR), nó thu thập 

lượng lớn dữ liệu hình ảnh vì cường độ của tia sáng truyền 

theo mọi góc độ tại mọi điểm trong không gian 3D đều 

được ghi nhận. Do đó, dữ liệu hình ảnh LF bao gồm các 

thông tin [14] như không gian (𝑥, 𝑦, 𝑧), thời gian (𝑡), vị trí 

(𝜃, ∅) bước sóng của ánh sáng (λ). Nó được tổng hợp chung 

trong tham số 𝑃𝐿𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜃, ∅, 𝜆, 𝑡) như Hình 1. Để đơn 

giản hóa tham số của LF gốc, chức năng LF đã được giảm 

xuống còn 4 tham số hay còn gọi là 4D-LF,  
𝑃𝐿𝐹 = 𝐿(𝑢, 𝑣, 𝑥, 𝑦), với (𝑥, 𝑦) là điểm nhìn còn (𝑢, 𝑣) là góc 

nhìn. Một hình ảnh LF gốc bao gồm các hình ảnh cực nhỏ 

(MI) và một tập hợp các hình ảnh khẩu độ kèm theo (SAI) 

thu được bằng cách sắp xếp lại các pixel cùng vị trí từ mỗi 

MI. 

 
Hình 1.  Các loại thông tin thể hiện cho dữ liệu Light Field 

Dữ liệu Ligh Field được tạo ra hoặc ghi lại bằng một 

máy ảnh chuyên dụng - Lytro Illum, trong đó nó có một hệ 

thống những ống kính nhỏ được sắp xếp trước cảm biến 

của máy ảnh, để ghi lại những hình ảnh từ các góc độ và 

chiều sâu khác nhau như Hình 2. Máy ảnh có thể xử lý dữ 

liệu 4D-LF với mảng 4D có kích thước 15 × 15 × 434 × 

625 × 4 trong đó 15 × 15 biểu thị số lượng chế độ xem các 

ảnh nhỏ (SAI), 434 × 625 biểu thị độ phân giải không gian 

của mỗi chế độ xem và 4 đại diện cho không gian màu của 

RGB và trọng số đi kèm  như ở Hình 3 [15]. Vì vậy, dữ liệu 

của light field dung lượng và kích thước khá lớn với mỗi 

bức hình đuôi file là .LFR (Light Field Raw) cùng kích 

thước 7728x5368 , dung lượng sấp xỉ 50MB. 

 
Hình 2. Cấu tạo cơ bản bên trong máy ảnh để thu dữ liệu Ligh-

Field 

 

 

Hình 3: Cấu trúc dữ liệu LF. 
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Từ những đặc thù của cấu trúc dữ liệu LF, những tính 

năng mà dữ liệu LF có thể cung cấp như: xuất ảnh 3D, thay 

đổi điểm lấy nét, hay tạo ra các video dựa trên các ảnh nhỏ 

(sub-aperture image – SAI), v.v 

B. Những kiến thức nền tảng liên quan tới mã hóa video 

phân tán 

Bộ mã hóa phân tán DISCOVER [5] là một trong những 

chương trình DVC hiệu quả nhất trong lĩnh vực phân tán 

và được áp dụng rộng rãi làm tài liệu tham khảo cho sự 

phát triển của các bộ mã hóa DVC sau này. Để đánh giá 

hiệu suất, kết quả thông qua việc đánh giá tại [12] thể hiện 

hiệu suất tốt hơn của giải pháp DVC so với H.264/AVC, 

với độ phức tạp mã hóa thấp thông qua hai loại mã hóa, đó 

là H.264/AVC Intra và H.264/AVC No Motion. Bộ giải mã 

DISCOVER DVC được phát triển dựa trên cách tiếp cận 

DVC ban đầu của Stanford [6, 7]. Trong giải pháp này, 

video đầu vào được chia thành các khung hình chính và 

khung hình WZ thông qua cái gọi là Group Of Picture 

(GOP). Khung đầu tiên của mỗi GOP, được gọi là khung 

chính, được mã hóa bằng chuẩn mã hóa H.264/AVC Intra 

truyền thống [8] trong khi các khung WZ còn lại được mã 

hóa bằng cách tiếp cận DVC. Tại bộ giải mã, hai khung 

chính được giải mã liên tiếp được sử dụng để tạo ra cái gọi 

là thông tin phụ, một phiên bản nhiễu của khung WZ gốc. 

Biết được mối tương quan giữa khung WZ ban đầu và 

thông tin phụ của nó thông qua mô hình nhiễu tương quan, 

một số bit chẵn lẻ được gửi từ bộ mã hóa đến bộ giải mã để 

giúp tái tạo lại khung WZ. Hình 4 minh họa kiến trúc của 

codec DISCOVER DVC phổ biến. 

 
Hình 4. Cấu trúc bộ mã hóa video phân tán DISCOVER DVC 

[5] 

C. Những nghiên cứu liên quan tới mã hóa video phân 

tán 

Trong DVC, việc tạo thông tin phụ và mô hình nhiễu 

tương quan đóng vai trò quan trọng vì chúng ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu suất nén DVC cuối cùng. Do đó, nhiều 

nghiên cứu đã được thực hiện để tăng chất lượng thông tin 

phụ - Side Information (SI) [16-24] hoặc ước tính chính 

xác mối tương quan giữa WZ gốc và thông tin phụ [25-27]. 

Kênh phản hồi được trình bày trong cách tiếp cận DVC 

của Stanford có thể không phù hợp với nhiều ứng dụng có 

yêu cầu độ trễ thấp, một số nghiên cứu [28 - 31] đã được 

giới thiệu để loại bỏ sự hiện diện của kênh phản hồi trong 

khi vẫn duy trì hiệu suất nén của codec DVC. 

Trong cách tiếp cận mã hóa DVC của Stanford, bộ giải 

mã bao gồm một số thành phần tính toán, tức là tạo SI, mô 

hình nhiễu tương quan và giải mã WZ lặp lại [5-7]. Trong 

bối cảnh này, bộ giải mã DVC thường đòi hỏi độ phức tạp 

tính toán cao, đáng chú ý là khi so sánh với các tiêu chuẩn 

mã hóa video dự đoán truyền thống [8, 9]. Do đó, một số 

nghiên cứu đã được thực hiện để giảm độ phức tạp của bộ 

giải mã DVC, bao gồm [32, 33]. 

Cuối cùng, vì mã hóa khung chính ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiệu suất nén DVC tổng thể, bài báo tại [10] đã giới 

thiệu một giải pháp mã hóa khung chính được cải thiện với 

các nâng cấp HEVC. So với bộ mã hóa DISCOVER DVC 

hiện đại nhất, DVC-HEVC được đề xuất tiết kiệm đáng kể 

tốc độ bit trong khi cung cấp chất lượng khung hình được 

giải mã theo cách tương tự. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vì 

hiệu suất nén của tiêu chuẩn HEVC đương nhiên vượt trội 

hơn so với chuẩn H.264/AVC, với cài đặt thông số lượng 

tử hóa (QP) tương tự, chất lượng của khung hình chính 

được giải mã bằng DVC-HEVC sẽ cao hơn nhiều so với 

các khung WZ được giải mã. Điều này dẫn đến sự dao động 

chất lượng trong video được giải mã và ảnh hưởng đến chất 

lượng xem video của người dùng. Đặc biệt với dữ liệu ảnh 

Light Field, chưa có nghiên cứu nào thực sự đề xuất liên 

quan.  

Để khắc phục vấn đề dao động chất lượng với khung 

chính được giải mã và khung WZ gốc, chúng tôi đề xuất 

trong phần tiếp theo, một tham số lượng tử hóa mới và thiết 

lập ma trận lượng tử hóa cho khung chính và mã hóa WZ. 

Hơn nữa, lấy cảm hứng từ nghiên cứu gần đây của mã hóa 

video JVET [11], chúng tôi đề xuất chuẩn mã hóa VVC có 

độ phức tạp thấp nhưng hiệu quả để mã hóa các khung hình 

chính, sử dụng cho dữ liệu ảnh Light Field. Trong trường 

hợp này, D-VVC được đề xuất sẽ có thể kế thừa hiệu suất 

nén cao của giải pháp VVC đồng thời đảm bảo chất lượng 

ổn định trong khung chính được giải mã và khung WZ. 
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Hình 5. Cấu trúc của mô hình D_VVC 
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III. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH MÃ HÓA VIDEO PHÂN 

TÁN D_VVC 

Trong phần này, chúng tôi sẽ mô tả kiến trúc D_VVC 

được đề xuất. Sau đó, chúng tôi trình bày các công cụ mã 

hóa VVC đã chọn để nén khung hình chính. 

A. Cấu trúc mô hình D_VVC 

Hình 5 minh họa kiến trúc D_VVC được đề xuất với 

những điểm mới, những phần quan trọng đã được bôi vàng. 

D_VVC được đề xuất tuân theo cách tiếp cận mã hóa DVC 

của Stanford thường được áp dụng trong bộ mã hóa 

DISCOVER DVC [5]. Trong giải pháp D_VVC được đề 

xuất, mã hóa video VVC [11] được chọn để nén các khung 

hình chính thay vì sử dụng các tiêu chuẩn H.264/AVC hoặc 

HEVC. 

Cấu trúc của mô hình D_VVC được mô tả như sau: 

• Quá trình mã hóa: 

- Hình thành và tách khung: Dữ liệu LF trước hết 

được giải nén và giải mã và biểu diễn dưới dạng 4D-

LF. Sau đó, các chuỗi ảnh nhỏ Sub-aperture image 

(SAI) trong 4D-LF được nhóm lại thành một chuỗi 

giả sử dụng cách quét xoáy ốc như hình 6. Từ đây, 

những vấn đề của việc nén ảnh đã được chuyển sang 

thành vấn đề của nén video. Khung đầu tiên của mọi 

nhóm ảnh (GOP), được gọi là khung chính (Key), 

được mã hóa bằng cách tiếp cận mã hóa nội bộ 

H.266/VVC tiêu chuẩn mã hóa mới nhất [11, 34], 

chỉ sử dụng tương quan không gian; do đó, có thể 

đạt được độ phức tạp thấp. Đối với các khung WZ 

còn lại, các bước sau được thực hiện theo trình tự. 

 
Hình 6. Phương thức quét xoáy ốc để tạo video giả lập cho LF 

- Mã hóa khung chính (Key): Trong hệ thống DVC, 

khung chính đóng một vai trò quan trọng vì thông 

tin được giải mã của nó sẽ được sử dụng tại bộ giải 

mã để giúp tái tạo lại các khung WZ ban đầu. Đối 

với mã hóa khung chính, chuẩn mã hóa VVC Intra 

áp dụng trong D_VVC được đề xuất. Trong mã hóa 

khung chính, chỉ sử dụng mối tương quan không 

gian; do đó, có thể đạt được độ phức tạp thấp và độ 

bền của lỗi. 

- Mã hóa khung WZ: Đối với mã hóa khung WZ, biến 

đổi cosin rời rạc, bộ lượng tử đồng nhất và mã Kiểm 

tra chẵn lẻ mật độ thấp (LDPC) tương ứng được áp 

dụng để nén khung WZ gốc thường được sử dụng 

trong bộ mã hóa DISCOVER DVC [5] 

• Quá trình giải mã: 

- Giải mã khung chính: Tại bộ giải mã, dòng bit được 

mã hóa trước hết được giải mã bằng cách sử dụng 

bộ giải mã VVC để đạt được các khung chính đã 

được giải mã. Các khung chính được giải mã sau đó 

được sử dụng để giải mã các khung WZ phía sau. 

- Giải mã khung WZ: Như đã nêu trong khái niệm mã 

hóa phân tán [3, 4], DVC cho phép mã hóa riêng 

video đầu vào, tức là khung chính và khung WZ, 

nhưng cùng giải mã các khung WZ bằng cách sử 

dụng cả thông tin của khung chính và WZ. Việc giải 

mã chung được thực hiện theo các bước sau: 

- Tạo thông tin phụ (SI): Để khai thác mối tương quan 

thời gian giữa khung chính và khung WZ, một bước 

gọi là tạo thông tin phụ được thực hiện để tạo thông 

tin phía bộ giải mã, một phiên bản nhiễu của khung 

WZ gốc. Trong bài báo này, thuật toán nội suy thời 

gian bù chuyển động nâng cao [35, 36] được sử 

dụng để tạo SI chất lượng cao. 

- Mô hình nhiễu tương quan: Trong DVC, mối tương 

quan giữa các khung WZ và SI ban đầu được mô 

hình hóa dưới dạng phân phối Laplacian và các 

khung chính được giải mã được sử dụng để xây 

     
32.38 dB 28.65 dB 33.12 dB 29.86 dB 33.13 dB 

     
Hình 7. Hình minh họa chất lượng chủ quan không ổn định nếu không lựa chọn đúng (QP, QM): dữ liệu Bikes 

 

 
  

Hình 8. Dữ liệu kiểm thử của hình ảnh LF 
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dựng xác suất như vậy. 

- Tái tạo: Cuối cùng, các bit chẵn lẻ, thu được từ bộ 

giải mã LDPC, cùng với SI và thông tin nhiễu tương 

quan được ước tính từ các bước trước được sử dụng 

để tái tạo lại khung WZ. Để đạt được sự tái tạo tốt, 

việc xây dựng lại WZ dựa trên sai số bình phương 

trung bình (MMSE) tối thiểu [37] được áp dụng 

trong cấu trúc D_VVC.  

B. Mã hóa khung hình chính bằng VVC Intra 

H.266/VVC là tiêu chuẩn mã hóa video mới nhất, được 

ITU-T và ISO/IEC cùng xuất bản. Dự án mã hóa video này 

đã được bắt đầu từ năm 2015 trong giai đoạn thăm dò; ở 

giai đoạn phát triển, nhóm cộng tác chung bắt đầu soạn thảo 

phiên bản đầu tiên của bộ mã hóa này vào năm 2018. Vào 

tháng 7 năm 2020, bộ mã hóa VVC được công bố là chuẩn 

nén video thế hệ tiếp theo. Tiêu chuẩn video này được thiết 

kế để hiệu quả và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu truyền thông 

hiện đại. 

Đối với hiệu quả mã hóa, H.266/VVC được bổ sung 

nhiều công cụ mã hóa mới so với tiêu chuẩn H.265/HEVC 

[9] trước đó như độ phân giải vectơ chuyển động thích ứng 

(AMVR), chế độ phân vùng tam giác (TPM), ma trận dựa 

trên nội dự đoán (MIP), phân vùng khối linh hoạt với cây 

đa loại (MTT), dự đoán trước sau với trọng số CU (BCW), 

biến đổi khối phụ (SBT), và nhiều cải tiến gia tăng của thiết 

kế mã hóa video lai cổ điển [34]. Dựa trên sự cải tiến của 

các công cụ mã hóa mới, mức giảm tốc độ bit được báo cáo 

là khoảng 50% so với H.265/HEVC, đặc biệt, H.266/VVC 

có thể sử dụng cho video độ nét cực cao, ví dụ: 4K hoặc 

8K, cũng với dải động cao và gam màu rộng [34].  

Đối với tính linh hoạt, chuẩn mã hóa mới bao gồm ba 

khía cạnh quan trọng, được giải quyết cho các ứng dụng cụ 

thể, đó là mã hóa nội dung màn hình cho một số ứng dụng 

(ví dụ: chơi game, chia sẻ màn hình), lấy mẫu hình ảnh 

tham chiếu để phát trực tuyến tương thích với chuyển đổi 

độ phân giải và hình ảnh phụ độc lập để phát trực tuyến 

video 360 độ [34]. 

Về quy trình mã hóa WZ, chuỗi video giả lập 4D-LF 

được mã hóa và giải mã bằng chế độ cấu hình trong khung 

(Intra), được nâng cấp lên 67 hướng dự đoán, so với 35 

hướng dự đoán của HEVC. Do đó, có một lợi thế cho hiệu 

suất nén của D_VVC được đề xuất dựa trên tiêu chuẩn 

H.266/VVC 

IV. TẠO TÍNH ỔN ĐỊNH TRONG CHẤT LƯỢNG 

ẢNH LIGHT FIELD  

Chất lượng video đồng bộ đóng một vai trò quan trọng 

trong các hệ thống hiện thi hiện nay. Hình 7 minh họa video 

được giải mã bằng D_VVC nhưng chưa lựa chọn bộ đề 

xuất (QP, QM). Ở đây, QP và QM được lựa chọn ngẫu 

BẢNG I.  ĐỒNG BỘ GIÁ TRỊ PSNR (DB) GIỮA QPS VÀ QMS 

  

 Dữ liệu 

                    

QPs 

 

PSNR_Key 

QM  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Bikes 46 23.38 24.81 25.08 25.34 27.10 27.25 28.07 30.20 33.79 

40 27.04 27.74 27.94 27.98 28.82 28.95 29.66 31.09 34.23 

34 31.27 31.68 31.82 31.83 32.08 32.11 32.51 33.17 35.34 

32 32.77 33.05 33.19 33.19 33.36 33.38 33.70 34.21 36.02 

27 36.81 36.45 36.61 36.60 36.71 36.71 36.98 37.32 38.46 

22 41.22 39.36 39.61 39.58 39.69 39.68 40.02 40.40 41.45 

Books 46 25.30 26.81 27.09 27.35 29.25 29.41 30.44 32.63 36.44 

40 28.63 29.31 29.52 29.60 30.64 30.81 31.71 33.33 36.74 

34 32.99 32.81 32.98 33.01 33.45 33.54 34.15 34.98 37.43 

32 34.52 33.95 34.12 34.17 34.57 34.63 35.15 35.84 37.96 

27 38.40 36.29 36.50 36.53 36.93 36.97 37.48 38.04 39.62 

22 42.27 37.73 37.98 38.01 38.48 38.52 39.08 39.70 41.21 

Black Fence 46 24.63 25.83 26.09 26.21 27.71 27.80 28.70 30.68 34.51 

40 28.82 29.50 29.73 29.75 30.34 30.42 31.04 32.23 35.31 

34 33.31 33.47 33.66 33.66 33.95 33.98 34.40 34.95 36.88 

32 34.85 34.82 35.01 35.00 35.24 35.26 35.61 36.06 37.62 

27 38.86 37.80 38.04 38.02 38.27 38.27 38.60 39.03 40.08 

22 43.01 40.07 40.41 40.36 40.68 40.67 41.07 41.65 42.78 

Poppies 46 22.95 24.74 25.02 25.23 27.11 27.19 27.81 30.19 33.92 

40 27.02 27.70 27.95 28.06 29.20 29.25 29.81 31.52 34.70 

34 31.45 30.84 31.11 31.17 31.95 31.99 32.48 33.70 36.19 

32 32.99 31.78 32.07 32.13 32.88 32.92 33.41 34.53 36.85 

27 37.04 33.60 33.97 34.02 34.84 34.87 35.39 36.50 38.58 

22 41.30 34.60 35.02 35.08 36.03 36.04 36.65 37.88 40.02 
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nhiên, cụ thể QP = 30 và QM = 0 cho dữ liệu Bikes. 

Như đã trình bày, với cài đặt (QP, QM) khi chưa được 

lựa chọn và sự dụng ngẫu nhiên, chất lượng của các khung 

WZ được giải mã sẽ thấp hơn chất lượng của các khung 

chính được giải mã. Vấn đề này đương nhiên sẽ ảnh hưởng 

đến chất lượng xem, khiến chất lượng video bị dao động 

không mong muốn. Để giải quyết vấn đề dao động chất 

lượng của video, chúng tôi trình bày trong bài báo này một 

thử nghiệm mở rộng để chọn cấu hình (QP, QM) cho mã 

hóa khung chính và khung WZ tương ứng. 

Với mục đích này, bốn dữ liệu LF khác nhau được sử 

dụng để kiểm tra, Bikes, Books, Black Fence và Poppies, 

những dữ liệu LF này đã được giải mã và biến đổi để tận 

dụng các hình ảnh SAIs của LF để tạo ra video giả như 

Hình 8. 

Để có được sự đa dạng của chất lượng video được giải 

mã, các QP được đặt từ 22 đến 46, và kết quả chất lượng 

PSNR được giải mã nằm trong khoảng từ 30dB đến 40dB. 

Vì mã hóa khung chính ảnh hưởng đến hiệu suất mã hóa 

khung WZ, do đó, các QM được lựa chọn cẩn thận dựa trên 

cài đặt QP và dưới sự dao động tối ưu của chất lượng. Ở 

đây, sự lựa chọn tối ưu cho sự dao động của chất lượng 

được đo lường thông qua số liệu Delta PSNR được tính 

toán dựa trên trung bình của khung chính và chất lượng 

khung hình được giải mã WZ. 

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑃𝑆𝑁𝑅 = |𝑃𝑆𝑁𝑅𝐾𝑒𝑦 − 𝑃𝑆𝑁𝑅𝑊𝑍| (1) 

Có thể thấy, Delta PSNR nhỏ hơn, mức độ dao động chất 

lượng video thấp hơn. Để đạt được khả năng chất lượng 

nhất quán và ổn định, đối với mỗi QP, QM có thể được 

chọn Delta PSNR thấp nhất. Điều này có nghĩa là 

𝑄𝑀 = argmin
𝑄𝑀={1,2,..8}

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑃𝑆𝑁𝑅  (2) 

Từ các kết quả thu được trong Bảng I, để đạt được sự ổn 

định về chất lượng, có thể chọn ma trận (QP, QM) như 

trong Bảng II 
BẢNG II. GIÁ TRỊ QP VÀ QM LỰA CHỌN CHO DỮ LIỆU 

LF  

Bikes Books 
Black 

Fence 
Poppies 

QP QM QP QM QP QM QP QM 

46 1 46 1 46 1 46 1 

40 1 40 1 40 1 40 1 

34 1 34 2 34 1 34 3 

32 1 32 4 32 1 32 5 

27 5 27 7 27 7 27 7 

22 7 22 8 22 8 22 8 

V. ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM THỬ 

A. Phương pháp đánh giá 

Để đánh giá chất lượng ổn định và hiệu suất của bộ mã 

hóa D_VVC, hiệu suất tốc độ - sự biến dạng (RD) của bộ 

mã hóa D_VVC được so sánh với các chuẩn mã hóa khác 

nhau, cùng với bộ đề xuất (QP, QM) để nén khung chính 

và khung WZ. Bốn chuỗi thử nghiệm phổ biến, Bikes, 

Books, Black Fence và Poppies được sử dụng với định 

dạng YUV 4: 2: 0, kích thước QCIF và ở độ phân giải 

15Hz. 

Để đánh giá hiệu suất nén D_VVC và chất lượng ổn định 

của video, chúng tôi trình bày 2 điểm trọng tâm trong phần 

này: i) đánh giá tổng thể hiệu suất RD của D_VVC; ii) đánh 

giá chất lượng ổn định của video. 

B. Đánh giá hiệu năng mã hóa 

Về hiệu suất nén, hiệu suất RD được sử dụng rộng rãi 

cho các lược đồ mã hóa video của Bjøntegaard Delta (BD) 

-PSNR và Bjøntegaard Delta (BD) -Rate [38]. Hình 9 trình 

bày so sánh đường cong RD giữa giải pháp mã hóa D_VVC 

và các chuẩn mã hóa liên quan khác, đó là DVC dựa trên 

HEVC được gọi là DVC-H.265/HEVC [10] và 

DISCOVER codec [5]; trong khi BD-Rate và BD-PSNR 

được tính trong Bảng III.  

 
BẢNG III. HIỆU NĂNG BD-RATE VÀ BD-PSNR GIỮA 

D_VVC VÀ CÁC CHUẨN KHÁC 

 

LF 

sequences 

D_VVC vs DVC-

H.265/HEVC 

[10] 

D_VVC vs 

DISCOVER [5] 

BD-

Rate 

BD-

PSNR 

BD-

Rate 

BD-

PSNR 

Black fence -35.78 3.78 -47.02 5.42 

Bikes -29.01 2.38 -31.47 3.48 

Poppies -42.71 3.44 -51.08 4.41 

Books -40.40 3.29 -50.16 4.42 

Average -36.97 3.22 -44.93 4.43 

Từ các kết quả quan sát được, có thể rút ra một số kết 

luận như sau. 

- D_VVC so với DVC-H.265/HEVC: Với DVC-

H.265/HEVC, giải pháp D_VVC được đề xuất cải 

thiện đáng kể hiệu suất RD cho tất cả các chuỗi 

video giả lập 4D-LF, với nhiều loại nội dung khác 

nhau. Như quan sát thấy, mức giảm BD-Rate tương 

ứng của loại nội dung là 35,78%, 29.01%, 42,71% 

và 40,40% thu được đối với các loại nội dung là 

Black fence, Bikes, Poppies, và Books. Do đó, cải 

tiến hiệu suất thu được chứng minh hiệu quả của 

chuẩn mã hóa VVC được nâng cấp trong kiến trúc 

D_VVC. 

- D_VVC so với DISCOVER codec: D_VVC đề xuất 

đã đạt được kết quả ấn tượng về hiệu suất nén so với 

DISCOVER codec với mức giảm tổng cộng của 

bitrate khoảng 44,93%. Ngoài ra, tính đến mối 

tương quan cao giữa các SAI và độ phức tạp thấp 

của giải pháp mã hóa WZ, kiến trúc D_VVC đạt 

được hiệu năng nén đáng kể, cụ thể  tăng thêm 

5.42dB cho Black fence và trung bình khoảng 4,4dB 

đối với các loại dữ liệu khác. 

C. Đánh giá sự ổn định chất lượng video  

Trong bài báo này, để đạt được sự ổn định của chất lượng 

video, đề xuất mới cho bộ (QP, QM) được trình bày trong 
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Phần 4 để có thể áp dụng tương ứng như khuyến nghị cài 

đặt của bộ mã hóa DISCOVER [5, 12]. 

Để đánh giá chất lượng video được giải mã liên tiếp theo 

các khung hình với bộ QP, QM mới được đề xuất, Hình 10 

cho thấy chất lượng chủ quan khá ổn định và nhất quán của 

5 khung hình video liên tiếp với bộ (QP = 46, QM = 3) đã 

được đề xuất cho dữ liệu Bikes. Trong thử nghiệm này, bản 

đồ lỗi liên quan đến mỗi khung hình đã giải mã được tính 

bằng cách sử dụng thông tin gốc, và Delta PSNR được tính 

cho mỗi cài đặt (QP, QM). 

VI. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, một giải pháp mã hóa video phân tán 

mới đã được đề xuất áp dụng chuẩn mã hóa video mới nhất 

VVC. Các công cụ mã hóa trong khung VVC Intra được sử 

dụng để nén các khung hình chính trong khi mã hóa DVC 

được sử dụng để nén các khung hình WZ. Để đạt được chất 

lượng nhất quán và ổn định cho chuỗi video được giải mã, 

một bộ tham số lượng tử (QP) và ma trận lượng tử (QM) 

đã được đề xuất để mã hóa tương ứng cho khung hình chính 

và mã hóa khung hình WZ. Cuối cùng, một đánh giá hiệu 

suất tổng quát được thực hiện để kiểm chứng hiệu năng của 

giải pháp D_VVC so sánh với bộ mã hóa DISCOVER 

DVC và giải pháp DVC-HEVC gần đây. Kết quả cho thấy 

bộ mã hóa D_VVC đã cung cấp một hiệu năng nén tốt, kèm 

theo với sự ổn định của chất lượng hiện thị thông qua bộ 

(QM, QP), đặc biệt áp dụng cho dữ liệu ảnh Light Field, so 

với các chuẩn mã hóa liên quan. 

Công việc trong tương lai có thể nhóm tác giả sẽ tập 

trung vào việc tìm ra một thuật toán kiểm soát chất lượng 

ổn định mang tính tự động, có thể ước tính chất lượng của 

khung hình WZ dựa trên nội dung đầu vào video. 
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A CONSISTENT LIGHT FIELD IMAGE 

QUALITY CONTROL BASED ON THE 

DISTRIBUTED VIDEO CODING AND H.266/VVC 

 

Abstract: Distributed video coding (DVC) is a 

promising encoding solution for low complexity video 

applications such as wireless sensor networks or video 

surveillance systems. The requirement for image quality 

stability is one of the important issues in advanced display 

systems. However, most recent distributed video encoding 

solutions, which are developed based on H.264/AVC or 

H.265/HEVC standards, cannot provide video with stable 

quality. In this paper, we propose a distributed video 

encoding solution with quantization matrices (QMs) 

applied to Light Field data, ensuring stability in display 

quality and improving compression performance. In the 

proposed DVC solution, the latest video coding standard, 

Video Versatile Coding - VVC is selected appropriately to 

compress Key frames. Meanwhile, to achieve stability in 

video quality, quantization parameters (QPs) choose to 

compress key frames and quantization matrices (QMs) 

choose to compress Wyner-Ziv frames (WZ) will be 

explained in detail in the article. The test results show that 

the proposed distributed video encoding solution with 

integrated VVC codec (D-VVC) is significantly superior to 

other related DVC encoding solutions, especially 

distributed encoders. DISCOVER and recent DVC-HEVC 

solution, in terms of compression performance while 

providing stability for better picture quality for decoded 

video. 

Keywords: Light Field coding, Distributed video coding, 

Image quality assessment. 
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Tóm tắt:  Khai thác tập hữu ích trung bình cao (High 
Average Utility Itemset - HAUI) đã được nghiên cứu 
rộng rãi nhằm khắc phục những hạn chế của tập hữu ích 
cao (High Utility Itemset - HUI) trong việc đánh giá kết 
quả của người dùng. Tập hữu ích trung bình cao thể hiện 
các tập mặt hàng có độ hữu ích cao thật sự. Trong đó, yếu 
tố chiều dài của tập mặt hàng được xem xét, điều này đã 
loại bỏ được những tập hữu ích cao có chứa nhiều mặt 
hàng kém ý nghĩa trong kết quả phân tích kinh doanh. 
Gần đây, nhiều thuật toán đã được đề xuất để khai thác 
tâp hữu ích trung bình cao, tuy nhiên hiệu suất thực thi 
vẫn chưa hiệu quả. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 
thuật toán HAU-Miner để khai thác tập hữu ích trung 
bình cao một cách tốt hơn. Kết quả thực nghiệm trên hai 
nhóm cơ sở dữ liệu dày và thưa cho thấy thuật toán 
HAU-Miner có hiệu suất thực thi cao hơn thuật toán 
MHAI về số lượng ứng viên phát sinh, thời gian thực thi 
và bộ nhớ sử dụng. 

Từ khóa:  Tập hữu ích trung bình cao, khai thác dữ 
liệu, cơ sở dữ liệu giao dịch, chặn trên độ hữu ích trung 
bình, độ hữu ích trung bình. 

I.  GIỚI THIỆU 

Khai thác tập phổ biến (FIs) trong cơ sở dữ liệu giao 
dịch là bài toán phổ biến và có nhiều ứng dụng trong việc 
khám phá tri thức trong cơ sở dữ liệu [1, 2]. Nhiều thuật 
toán đã được đưa ra để giải quyết vấn đề này. Trong đó 
cách tiếp cận thường dùng là mở rộng tập mẫu (Pattern-
Growth) [3, 4]. FP-growth (Frequent Pattern Growth) ban 
đầu xây dựng cấu trúc FP-tree bằng cách sử dụng tập phổ 
biến 1 phần tử.1Sau đó, trong quá trình khai thác, các cây 
FP-trees được tạo đệ quy và mỗi cây chứa một bảng chỉ 
mục được thiết kế để khai thác các tập phổ biến. Khai thác 
tập hợp phổ biến truyền thống chỉ xem xét tần suất xuất 
hiện của các tập mặt hàng trong cơ sở dữ liệu giao dịch 
nhưng lại bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như số 
lượng, lợi nhuận và trọng lượng của các mặt hàng. Một 
vấn đề khác là FIs không xem xét các tập mục không phổ 
biến nhưng lại có thể đóng góp một lượng lớn lợi nhuận. 
Do đó, nếu chỉ xem xét tần suất xuất hiện là không đủ để 
xác định các tập phổ biến có lợi nhuận cao. Chính vì vậy, 
khai thác tập hữu ích cao (HUIM - high utility itemset 
mining) [5, 6, 7] đã được nghiên cứu trong thời gian gần 
đây và có những kết quả nhất định. HUIM xem xét thêm 
các thông tin về số lượng và lợi nhuận của các mặt hàng 
trong giao dịch, từ đó đánh giá tốt hơn độ hữu ích của tập 
mặt hàng đối với người dùng. Một mặt hàng hoặc tập các 
mặt hàng được gọi là tập hữu ích cao nếu độ hữu ích của 
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chúng không nhỏ hơn ngưỡng độ hữu ích tối thiểu được 
xác định bởi người dùng. Một số thuật toán được đề xuất 
để khai thác tập mặt hàng theo cách tiếp cận này như: 
HUI-Miner [5], FHM [8], HUP-Miner [9]. 

Việc khai thác tập hữu ích cao có thể xuất hiện nhiều 
tập mặt hàng có số phần tử lớn là tập hữu ích cao, trong 
đó chỉ có một số mặt hàng có ý nghĩa thực tế về độ hữu 
ích cao, trong khi các mặt hàng khác trong tập có độ hữu 
ích thấp nên không có ý nghĩa trong thực tế. Điều này có 
thể gây khó khăn trong việc phân tích kinh doanh từ tập 
kết quả. Ví dụ tập mặt hàng gồm năm sản phẩm {A, B,C, 
D, E} là tập hữu ích cao do độ hữu ích lớn hơn giá trị 
ngưỡng cho trước. Nhưng thực tế hai phẩm A và B có độ 
hữu ích cao quyết định độ hữu ích cao cho cả tập, các sản 
phẩm C, D và E có độ hữu ích thấp. Do đó việc phân tích 
kết quả trên tập con {A, B} mới thực sự có ý nghĩa thay vì 
phân tích trên tập lớn {A,B,C,D,E}. Để giải quyết vấn đề 
trên, năm 2009, Hong và cộng sự [10] đề cập đến khái 
niệm tập hữu ích trung bình cao (High Average Utility 
Itemset - HAUI), trong đó có xem xét đến độ dài tập mặt 
hàng để tính độ hữu ích trung bình. Cũng như bài toán 
khai thác tập hữu ích cao, chiến lược mở rộng tập mẫu 
được sử dụng để khai thác tập hữu ích trung bình cao. 
Năm 2010, Lin và cộng sự đề xuất thuật toán HAUP-
Growth [11] dựa trên cấu trúc cây để khai thác tập 
HAUIM nhưng chưa hiệu quả về thời gian thực thi và bộ 
nhớ lưu trữ. Gần đây, nhóm tác giả Unil Yun và Donggyu 
Kim đề xuất thuật toán MHAI [12] sử dụng cấu trúc dữ 
liệu Ulility List để khai thác tập HAUIM hiệu quả hơn 
trên cơ sở dữ liệu giao dịch. Tuy nhiên hiệu suất thực thi 
vẫn chưa cao, đặc biệt trên các cơ sở dữ liệu thưa. Trong 
bài báo này, chúng tôi đề xuất thuật toán HAU-Miner để 
khai thác tập hữu ích trung bình cao một cách hiệu quả. 

Những đóng góp chính của bài báo: 

1) Đề xuất cấu trúc dữ liệu RAU-List cải tiến từ 
cấu trúc Utility-List để lưu trữ dữ liệu trong quá 
trình khai thác tập hữu ích trung bình cao. 

2) Cải tiến công thức tính độ hữu ích trung bình 
lớn nhất, được dùng để xác định một tập có 
được mở rộng hay không trong quá trình khai 
thác tập hữu ích trung bình cao. 

3) Áp dụng chiến lược tỉa UB-Prune, MAU-Prune, 
EUCS, MLA-Prune để giảm không gian tìm 
kiếm. 

4) Kết quả thực nghiệm so sánh với thuật toán 
MHAI cho thấy thuật toán HAU-Miner có thời 
gian thực hiện nhanh hơn thuật toán MHAI trên 
hai nhóm cơ sở dữ liệu là dày và thưa. 

Cấu trúc bài báo được chia làm 6 phần. Phần 1 trình 
bày giới thiệu; Phần 2 trình bày các công trình liên quan; 
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Phần 3 trình bày các định nghĩa và ký hiệu; Phần 4 trình 
bày thuật toán đề xuất HAU-Miner; Phần 5 trình bày kết 
quả thực nghiệm và đánh giá; Phần 6 trình bày kết luận và 
hướng phát triển. 

II. CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN  

Các công trình nghiên cứu về khai thác tập hữu ích 
cao (HUI) đã mang lại nhiều giá trị về việc khám phá tri 
thức trong cơ sở dữ liệu giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh 
vực kinh doanh. Năm 2005, Liu và công sự đề xuất thuật 
toán Two-Phase [13] để khai thác HUI trên hai pha thực 
thi. Pha đầu quét cơ sở dữ liệu để xây dựng tập ứng viên, 
Pha hai quét cơ sở dữ liệu nhiều lần để xác định tập HUI 
từ tập các ứng viên. Dựa trên cách tiếp cận này, một số 
thuật toán khác được đề xuất để nâng cao hiệu quả khai 
thác HUI như: TWU-Mining [14], UP-Growth [15], UP-
Growth+ [16]. Tuy nhiên, việc thực hiện trên hai pha dẫn 
đến tốn nhiều thời gian thực thi và bộ nhớ sử dụng. Năm 
2012, thuật toán HUI-Miner [5] được đề xuất cùng với 
cấu trúc dữ liệu Utility-List và chỉ thực hiện trên một pha 
đã làm tăng đáng kể hiệu suất thực thi so với các thuật 
toán trước đó. Năm 2014, Fournier và cộng sự đề xuất cấu 
trúc EUCS với chiến lược tỉa EUCP [7] làm giảm đáng kể 
không gian tìm kiếm so với thuật toán HUI-Miner. Năm 
2017, Zida và cộng sự trình bày cơ chế chiếu và gộp trên 
cơ sở dữ liệu giao dịch và đề xuất thuật toán EFIM [17] 
cho kết quả khai thác vượt trội so với các thuật toán trước 
đó, đặc biệt trên cơ sở dữ liệu thưa. Năm 2018, 
Krishnamoorthy [18] tiếp tục phát triển chiến lược khai 
thác HUI bằng việc đề xuất cấu trúc dữ liệu mới là CUL 
kết hợp nhiều chiến lược tỉa hiệu quả làm giảm đáng kể 
không gian tìm kiếm, thời gian thời gian thực thi và bộ 
nhớ sử dụng.  

Khai thác tập hữu ích trung bình cao được đề xuất lần 
đầu bởi Hong và cộng sự [10] vào năm 2009. Trong đó, 
chiều dài tập mục được sử dụng để tính độ hữu ích trung 
bình. Cách tiếp cận này đã loại bỏ được những tập hữu ích 
cao có chứa nhiều phần tử kém ý nghĩa trong phân tích, 
thay vào đó là những tập con gồm những phần tử có độ 
hữu ích cao thực sự có ý nghĩa. Độ hữu ích trung bình 
được đề xuất trong [19] để đánh giá giá trị của tập mục 
một cách tốt hơn so với khai thác tập hợp hữu ích cao. 
Hầu hết các tác giả đã sử dụng giá trị chặn trên độ hữu ích 
trung bình (auub - average utility upper-bound) để khai 
thác tập hữu ích trung bình cao. Nhưng các kết quả cho 
thấy, các thuật toán giải quyết trước đó vẫn còn chưa hiệu 
quả. Có thể thấy trong thuật toán TPAU [19] sử dụng 
hướng tiếp cận dựa trên Apriori, 2-pha quét cơ sở dữ liệu 
nhiều lần nên hiệu suất thực hiện vẫn chưa cao. Năm 
2011, Lan và cộng sự đề xuất thuật toán PBAU [20] cải 
tiến dựa trên kỹ thuật chiếu trên cơ sở dữ liệu và cấu trúc 
chỉ mục. Tuy nhiên thuật toán vẫn thực thi trên 2-pha nên 
vẫn chưa hiệu quả thời gian chạy và bộ nhớ sử dụng. Năm 
2016, Lin và cộng sự [21] đề xuất phương pháp khai thác 
HAUI dựa trên cấu trúc Utility List với thuật toán HAUI-
Miner cho kết quả tốt hơn các thuật toán trước đó vì chỉ 
thực thi trên 1 pha. Một số thuật toán gần đây như 
IMHAUI được đề xuất bởi Kim và cộng sự [22] dựa trên 
cấu trúc cây IHAUI-Tree tối ưu hóa thông tin lưu trữ, kết 
quả thực nghiệm so sánh với thuật toán ITPAU [23] và 
HUPID [24]. Năm 2017, Yun và cộng sự đề xuất thuật 
toán MHAI [12] dựa trên cấu trúc Utility List với chiến 
lược tỉa dựa trên độ hữu ích trung bình lớn nhất cho kết 
quả thực thi tốt hơn các thuật toán khai thác HAUI trước 
đó. Năm 2018, Zhang và cộng sự đề xuất thuật toán FUP-

HAUIMI [25] để khai thác tập hữu ích trung bình cao trên 
cơ sở dữ liệu động (Dynamic Databases). Thuật toán sử 
dụng cấu trúc dữ liệu AUL kết hợp với khái niệm FUP để 
xét mỗi tập mục ở 4 trường hợp sau khi cập nhật cơ sở dữ 
liệu. Năm 2019, Yildirim và cộng sự trình bày thuật toán 
MHAUIPNU [26] với đề xuất ngưỡng giới hạn trên 
𝑡𝑢𝑏𝑝𝑛 kết hợp với cấu trúc dữ liệu TUBPNULs để khai 
thác hiệu quả tập hữu ích trung bình cao trên cơ sở dữ liệu 
giao dịch có lợi nhuận âm. Gần đây, năm 2020, Wu và 
cộng sự đề xuất thuật toán APHAUIM [27] để khai thác 
tập hữu ích trung bình cao trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng 
với khái niệm Pre-large gồm APHAUI và PAUUBI.   

III. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KÝ HIỆU  

Cho cơ sở dữ liệu giao dịch 𝐷 = {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛}, với n 
là số lượng giao dịch trong 𝐷, tập 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑚} gồm 
m mục phân biệt trong D. ∀ 𝑇𝑗 ∈ 𝐷 , 𝑇𝑗 = {𝑥𝑙|𝑙 =
1, 2, … , 𝑁𝑗 , 𝑥𝑙 ∈ 𝐼}, với 𝑁𝑗  là số các mục trong giao dịch 

𝑇𝑗. Bảng 1 biểu diễn ví dụ về cơ sở dữ liệu giao dịch 𝐷 

dùng để khai thác tập hữu ích trung bình cao, mỗi mục 
(cột 2 của Bảng 1) trong giao dịch (cột 1 của Bảng 1) có 
một số lượng (cột 3 của Bảng 1). Bảng 2 biểu diễn giá trị 
lợi nhuận của các mục. 

Bảng 1. Cơ sở dữ liệu giao dịch 

TID Các mục Số lượng 

1 a, c, d, e 4, 2, 2, 1 

2 a, b, c, e, f 7, 4, 7, 5, 1 

3 a, b, d, f 1, 4, 1, 1 

4 a, b, e, f 4, 7, 1, 1 

5 b, c, e 2, 1, 2 

6 a, b, c 8, 3, 8 

7 c, d, e 3, 1, 1 

Bảng 2. Lợi nhuận các mục 

Các mục a b c d e f 

Lợi nhuận 3 1 5 4 6 2 

Mục tiêu của việc khai thác tập hữu ích trung bình cao 
là tìm trong cơ sở dữ liệu giao dịch 𝐷 tất cả các tập có độ 
hữu ích trung bình không nhỏ hơn ngưỡng độ hữu ích nhỏ 
nhất cho trước. Các định nghĩa sau được sử dụng trong 
các nghiên cứu trước đây về khai thác tập hữu ích trung 
bình cao. 

Định nghĩa 1. Độ hữu ích của mục 𝑖 trong giao dịch 𝑇 
được định nghĩa là: 𝑢(𝑖, 𝑇) = 𝑝(𝑖) ∗ 𝑞(𝑖, 𝑇) . Trong đó 
p(i) là lợi nhuận của mục i, 𝑞(𝑖, 𝑇) là số lượng mua của 
mục i trong giao dịch 𝑇. 

Ví dụ: Độ hữu ích của mục 𝑏  trong 𝑇2  là: 𝑢(𝑏, 𝑇2)  =
 𝑝(𝑏) ∗ 𝑞(𝑏, 𝑇2) =  1 ∗ 4 =  4 . 

Định nghĩa 2. Độ hữu ích trung bình (Average Utility). 
Gọi 𝑙(𝑋) là số phần tử của tập mục 𝑋, độ hữu ích trung 
bình của 𝑋 trong 𝑇 ký hiệu là 𝑎𝑢(𝑋, 𝑇), được xác định: 

𝑎𝑢(𝑋, 𝑇) =  
∑ 𝑢(𝑖,𝑇)𝑖∈𝑋⊆𝑇

𝑙(𝑋)
     (1) 

Ví dụ: Độ hữu ích trung bình của tập mục {𝑏, 𝑐} trong 𝑇2 là: 

𝑎𝑢(𝑏𝑐, 𝑇2) =
𝑖𝑢(𝑏, 𝑇2) + 𝑖𝑢(𝑐, 𝑇2)

𝑙(𝑏𝑐)
=  
1 ∗ 4 + 5 ∗ 7

2
= 19.5 

Độ hữu ích trung bình của 𝑋 trong 𝐷, ký hiệu là 𝑎𝑢(𝑋), 
được định nghĩa: 
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𝑎𝑢(𝑋) = ∑ 𝑎𝑢(𝑋, 𝑇)𝑋⊆𝑇∈𝐷      (2) 

Ví dụ: Độ hữu ích trung bình của tập mục {𝑏, 𝑐} trong 
Bảng 1 là 

𝑎𝑢(𝑏𝑐) =  𝑎𝑢(𝑏𝑐, 𝑇2) +  𝑎𝑢(𝑏𝑐, 𝑇5) +  𝑎𝑢(𝑏𝑐, 𝑇6) 

 =  
1 ∗ 4 + 5 ∗ 7

2
+ 
1 ∗ 2 + 5 ∗ 1

2
+ 
1 ∗ 3 + 5 ∗ 8

2
 

= 19.5 + 3.5 + 21.5 = 44.5 

Định nghĩa 3. Tập mục 𝑋 được gọi là tập hữu ích trung 
bình cao (High Average Utility Itemset - HAUI) nếu độ 
hữu ích trung bình của 𝑋  lớn hơn hoặc bằng giá trị 
ngưỡng độ hữu ích tối thiểu (minUtil). Với minUtil được 
cho trước bởi người dùng, ta có: 𝐻𝐴𝑈𝐼𝑠 = {𝑋 | 𝑎𝑢(𝑋) >
= 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙} [12]. 

Ví dụ: Với minUtil=42. Tập {𝑏, 𝑐} trong Bảng 1 là tập 
hữu ích trung bình cao vì 𝑎𝑢(𝑏𝑐) = 44.5 >  42 

Định nghĩa 4. Độ hữu ích lớn nhất (Maximum Utility) 
của giao dịch 𝑇, ký hiệu 𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑇), là độ hữu ích lớn 
nhất trong số các mục có trong giao dịch, được định 
nghĩa: 

𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑇)  =  𝑚𝑎𝑥 ({𝑢(𝑖, 𝑇) | 𝑖 ∈  𝑇})  (3) 

Ví dụ: Độ hữu ích lớn nhất của 𝑇4 trong Bảng 1 là:  

𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑇4)  
=  𝑚𝑎𝑥 (𝑢(𝑎, 𝑇4), 𝑢(𝑏, 𝑇4), 𝑢(𝑒, 𝑇4), 𝑢(𝑓, 𝑇4))  
=  𝑚𝑎𝑥 (12, 7, 6, 2)  =  12 

Định nghĩa 5. Chặn trên độ hữu ích trung bình (Average-
Utility Upper-Bound) của 𝑋 trong 𝐷, ký hiệu 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑋), 
là tổng của các độ hữu ích lớn nhất của các giao dịch 
chứa 𝑋, được định nghĩa: 

𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑋)  = ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑇)𝑋⊆𝑇∈𝐷  [12]  (4) 

Ví dụ: Với dữ liệu trong Bảng 1, 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑓)  =
 𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑇2)  +  𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑇3)  +  𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑇4)  =  35 +  4 +
 12 = 51 

Chiến lược tỉa 1 (UB-Prune): Nếu 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑋) <
 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙  thì mọi tập mục mở rộng từ 𝑋  đều không là 
𝐻𝐴𝑈𝐼 [12] [23] 

Bảng 3. Chặn trên độ hữu ích trung bình của tập 1 phần tử 

Mục 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 𝑒 𝑓 
𝒂𝒖𝒖𝒃 103 103 114 31 86 51 

Dựa vào chiến lược tỉa 1, mục 𝑑  có 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑑) = 31 <
 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 = 42. Do đó, mọi tập mục mở rộng từ 𝑑 đều 
không phải là tập hữu ích trung bình cao và 𝑑 bị loại bỏ 
khỏi cơ sở dữ liệu 𝐷 trong quá trình khai thác. 

Định nghĩa 6. (Thứ tự toàn phần). Thứ tự toàn phần của 
các mục trong cơ sở dữ liệu giao dịch 𝐷 được sắp xếp 
tăng theo 𝑎𝑢𝑢𝑏 . Xét hai mục 𝑖  và 𝑗 , ta có 𝑖 ≺ 𝑗  nếu 
𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑖)  <  𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑗) . Trường hợp 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑖) = 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑗) 
thì dựa trên thứ tự Alphabet của 𝑖 và 𝑗.  

Dựa vào giá trị 𝑎𝑢𝑢𝑏 (Bảng 3), ta có thứ tự toàn phần của 
các mục trong 𝐷 là: 𝑑 ≺  𝑓 ≺  𝑒 ≺  𝑎 ≺  𝑏 ≺  𝑐. Bảng 
4 trình bày cơ sở dữ liệu 𝐷 được tổ chức lại sau khi loại 
bỏ mục 𝑑 đồng thời sắp xếp các giao dịch theo thứ tự 
toàn phần. 

Bảng 4. Cơ sở dữ liệu giao dịch 𝐷 được tổ chức lại  

TID Mục Độ hữu ích mục 

1 e, a, c 6, 12, 10 

2 f, e, a, b, c 2, 30, 21, 4, 35 

3 f, a, b 2, 3, 4 

4 f, e, a, b 2, 6, 12, 7 

5 e, b, c 12, 2, 5 

6 a, b, c 24, 3, 40 

7 e, c 6, 15 

Định nghĩa 7. Một mục 𝑖  được gọi là sau tập mục 𝑋 

trong giao dịch 𝑇 (ký hiệu là X ≺ 𝑖) nếu j𝑋, 𝑗 ≺ 𝑖. Độ 
hữu ích lớn nhất của các mục sau tập mục 𝑋 trong giao 
dịch 𝑇 ký hiệu là 𝑚𝑢(𝑋, 𝑇) được định nghĩa: 

𝑚𝑢(𝑋, 𝑇)  =  𝑚𝑎𝑥 ({𝑖𝑢(𝑖, 𝑇) | 𝑖 ∈ 𝑇 ∧ 𝑋 ≺  𝑖})  (5) 

Ví dụ: Xét tập mục {𝑓, 𝑎} thuộc giao dịch 𝑇2 trong cơ sở 
dữ liệu 𝐷  (Bảng 4), ta có {𝑓, 𝑎} ≺ 𝑏 𝑣à {𝑓, 𝑎} ≺ 𝑐 . Độ 
hữu ích lớn nhất của các mục sau {𝑓, 𝑎}  trong 𝑇2  là 
𝑚𝑢({𝑓, 𝑎}, 𝑇2) = 𝑚𝑎𝑥({𝑖𝑢(𝑏, 𝑇2), 𝑖𝑢(𝑐, 𝑇2)}) =
𝑚𝑎𝑥(4, 35)  =  35. 

IV. THUẬT TOÁN HAU-MINER 

Chúng tôi đề xuất thuật toán khai thác tập hữu ích 
trung bình cao cải tiến HAU-Miner, với cấu trúc dữ liệu 
RAU-List biểu diễn cho mỗi tập mục trong quá trình khai 
thác HAUI. Mỗi danh sách RAU-List của tập mục 𝑋 có 
cấu trúc gồm tên tập mục và 4 trường thông tin như: 𝑇𝐼𝐷: 
số thứ tự giao dịch có chứa tập mục 𝑋, 𝑖𝑢: độ hữu ích của 
tập mục 𝑋 trong giao dịch, 𝑚𝑢: độ hữu ích lớn nhất trong 
số các mục còn lại sau 𝑋, 𝑟𝑖: số mục còn lại sau 𝑋. 

Xây dựng danh sách RAU-List 1 phần tử:  

Mỗi mục 𝑖 chứa trong cơ sở dữ liệu 𝐷 (Bảng 4) được 
xây dựng thành một danh sách RAU-List một phần tử 
tương ứng. Quá trình tạo danh sách RAU-List chứa các 
tập 1 phần tử được thực hiện như sau:  

Xét lần lượt từng giao dịch trong cơ sở dữ liệu 𝐷, mỗi 
mục trong giao dịch sẽ được khởi tạo một danh sách 
RAU-List tương ứng nếu danh sách này chưa được khởi 
tạo trước đó. Trường hợp danh sách RAU-List của mục 
đang xét đã được khởi tạo trước đó thì chỉ cần thêm bộ 
mới vào danh sách. Xét giao dịch 𝑇1 có 3 mục là e, 𝑎, 𝑐, 
danh sách RAU-List của mục 𝑒 được khởi tạo và 1 bộ 
𝑒. 𝑇1 được chèn vào danh sách. Độ hữu ích của 𝑒 trong 𝑇1 
là 6 (𝑒. 𝑇1. 𝑖𝑢 = 6). Số mục còn lại sau 𝑒 là 𝑎 và 𝑐 với độ 
hữu ích tưng ứng là 12 và 10, ta có độ hữu ích lớn nhất 
của các mục sau 𝑒 là 12 (𝑒. 𝑇1. 𝑚𝑢 = 12) và số mục còn 
lại sau 𝑒 là 2 (𝑒. 𝑇1. 𝑟𝑖 = 2). Xét mục kế tiếp trong giao 
dịch 𝑇1  là 𝑎, một bộ mới là 𝑎. 𝑇1  được chèn vào RAU-
List 𝑎. Tương tự như mục 𝑒 đã tính ở trên, ta cũng tính 
được 𝑎. 𝑇1. 𝑖𝑢 = 12, 𝑎. 𝑇1. 𝑟𝑖 = 1 và 𝑎. 𝑇1. 𝑚𝑢 = 10. Tiếp 
tục xử lý mục còn lại trong giao dịch 𝑇1  là 𝑐 , ta có 
𝑐. 𝑇1. 𝑖𝑢 = 10, 𝑐. 𝑇1. 𝑚𝑢 = 0 và 𝑐. 𝑇1. 𝑟𝑖 = 0. Kết quả sau 
khi xử lý giao dịch 𝑇1 được thể hiện trong Hình 1. Tiếp 
tục xử lý tương tự với các giao dịch tiếp theo, ta cũng 
tính được các giá trị i𝑢,𝑚𝑢, 𝑟i của từng mục trong từng 
giao dịch tương ứng. Hình 2 trình bày kết quả sau khi xử 
lý tất cả các giao dịch của cơ sở dữ liệu 𝐷. 
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Hình 1. Danh sách RAU-List sau khi xử lý xong giao dịch T1 

 

Hình 2. Danh sách các tập RAU-List 1 phần tử 

Tập danh sách RAU-List 1 phần tử được sử dụng để 
khai thác HAUI bằng giải thuật đệ quy mà không cần 
quét lại cơ sở dữ liệu. Trong quá trình mở rộng tập mục, 
các danh sách RAU-List sẽ được kết hợp với nhau để tạo 
ra tập danh sách RAU-List mở rộng theo thứ tự toàn phần 
(Định nghĩa 6). Ví dụ, trong Hình 2, RAU-List 𝑓 được 
kết hợp với các RAU-List 𝑒, 𝑎, 𝑏 và 𝑐, RAU-List 𝑒 được 
kết hợp với RAU-List 𝑎, 𝑏 và 𝑐, RAU-List 𝑎 kết hợp với 
các RAU-List 𝑏, 𝑐, RAU-List 𝑏 kết hợp với RAU-List 𝑐. 

Việc kết hợp các RAU-List là chiến lược mở rộng tập 
để khai thác tất cả các HAUI có trong cơ sở dữ liệu giao 
dịch. Giải thuật tối ưu cần loại bỏ sớm các RAU-List dư 
thừa, có nghĩa là nếu việc kết hợp các tập có ít phần tử để 
tạo ra các tập nhiều phần tử hơn không hình thành nên 
tập hữu ích trung bình cao, thì chúng cần phải được loại 
bỏ trước khi kết hợp để làm giảm không gian tìm kiếm. 
Theo đó, để xác định một tập có thể mở rộng thành tập 
hữu ích trung bình cao hay không, chúng tôi áp dụng 
chiến lược tỉa cải tiến bằng cách sử dụng giá trị độ hữu 
ích trung bình lớn nhất (Maximum Average Utility). Giá 
trị này được trình bày trong Định nghĩa 8. 

Định nghĩa 8. Độ hữu ích trung bình lớn nhất của 𝑋 
trong giao dịch 𝑇 , ký hiệu 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑋, 𝑇) , được định 
nghĩa: 

𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑋, 𝑇)

=

{
 
 

 
 
𝑋.𝑇. 𝑖𝑢 + 𝑋. 𝑇.𝑚𝑢 ∗ 𝑋. 𝑇. 𝑟𝑖

𝑙(𝑋) + 𝑋. 𝑇. 𝑟𝑖
, 𝑛ế𝑢 𝑋. 𝑇.𝑚𝑢 > 𝑋. 𝑇. 𝑖𝑢/𝑙(𝑋)

𝑋. 𝑇. 𝑖𝑢 + 𝑋. 𝑇.𝑚𝑢

𝑙(𝑋) + 1
, 𝑛ế𝑢 0 < 𝑋. 𝑇.𝑚𝑢 ≤ 𝑋. 𝑇. 𝑖𝑢/𝑙(𝑋)  

0, 𝑛ế𝑢 𝑋. 𝑇.𝑚𝑢 = 0                                                                  

 (6) 

 

Giá trị độ hữu ích trung bình lớn nhất được đề xuất bởi 
Yun và cộng sự, ứng dụng trong thuật toán MHAI [12] để 
xác định một tập có bị loại bỏ hay không trong quá trình 
khai thác HAUI. Thuật toán MHAI sử dụng giá trị 𝑚𝑛 
(Maximum Number of Remaining Items) để tính giá trị 
độ hữu ích trung bình lớn nhất của tập mục 𝑋 trong giao 
dịch 𝑇. Giá trị 𝑚𝑛 được xác định là số phần tử còn lại lớn 
nhất sau 𝑋 trong các giao dịch. Giá trị này sẽ áp dụng cho 
tất cả các giao dịch có trong cơ sở dữ liệu trong trường 
hợp 𝑋. 𝑇.𝑚𝑢 > 𝑋. 𝑇. 𝑖𝑢/𝑙(𝑋) để tính giá trị độ hữu ích 

trung bình lớn nhất. Tuy nhiên trong các giao dịch chứa 
𝑋 sẽ có nhiều giáo dịch có số phần tử còn lại sau 𝑋 nhỏ 
hơn 𝑚𝑛. Do đó việc sử dụng giá trị 𝑚𝑛 để tính độ hữu 
ích trung bình lớn nhất là chưa tối ưu. Để giải quyết vấn 
đề này, chúng tôi sử dụng giá trị 𝑟𝑖 là số phần tử còn lại 
thực sự sau tập mục 𝑋 có trong mỗi giao dịch, do 𝑟𝑖 ≤
𝑚𝑛 nên giá trị độ hữu ích trung bình lớn nhất theo công 
thức cải tiến (maxAU) luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị 
trung bình lớn nhất (MAU) trong thuật toán MHAI. 
Nghĩa là ngưỡng chặn trên giá trị trung bình lớn nhất sẽ 
giảm dẫn đến số ứng viên bị loại bỏ nhiều hơn, từ đó làm 
tăng hiệu suất thực thi của thuật toán. 

Độ hữu ích trung bình lớn nhất của 𝑋 trong cơ sở dữ 
liệu giao dịch 𝐷, ký hiệu 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑋), là tổng của các độ 
hữu ích trung bình lớn nhất trong các giao dịch: 

 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(X) = ∑ 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑋, 𝑇)𝑋⊆𝑇∈𝐷   (7) 

Chiến lược tỉa 2 (MAU-Prune). Nếu độ hữu ích trung 
bình lớn nhất của 𝑋 nhỏ hơn minUtil thì mọi tập mở rộng 
từ 𝑋 không phải là 𝐻𝐴𝑈𝐼.  

Trong Hình 2, độ hữu ích trung bình lớn nhất của 𝑓 
được tính như sau: 𝑓 thuộc 3 giao dịch là T2, T3, T4. Vì 
f.T2.iu /1 < f.T2.mu nên theo định nghĩa 8, 

maxAU(f, T2) = (2+35*4)/(1+4) = 28.4; tiếp tục vì f.T3.iu 
/1 < f.T3.mu nên maxAU(f, T3) = (2+4*2)/(1+2) = 3.33; 
tương tự maxAU(f, T4) = (2+12*3)/(1+3) = 9.5. Do vậy, 
maxAU(f) = maxAU(f, T2) + maxAU(f, T3) + maxAU(f, 
T4) = 41.2. Vì maxAU < minUtil là 42 nên f bị loại bỏ 
theo chiến lược tỉa 2. Độ hữu ích trung bình của f được 
tính như sau: au(f) = (2 + 2 + 2)/1 = 6. Vì au(f) < minUtil 
nên f không phải là tập hữu ích trung bình cao. 

Tiếp theo, tính maxAU(e). Vì e.T1.iu/1 < e.T1.mu nên 
maxAU(e, T1) = (6+12*2)/(1+2)=10; 
maxAU(e, T2) = (30+35*3)/(1+3)=33.75; 
maxAU(e, T4) = (6+12*2)/(1+2)=10; 
maxAU(e, T7) = (6+15*1)/(1+1)=10.5; 
vì e.T5.iu > e.T5.mu nên maxAU(e, T5) = 
(12+5)/(1+1)=8.5. maxAU(e)= 10 + 33.75 + 10 + 8.5 + 
10.5 = 72.75. Vì maxAU(e) > minUtil nên e có thể mở 
rộng để tiếp tục khai thác HAUI. au(e) = 
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(6+30+6+12+6)/1 = 60 > minUtil nên e là tập hữu ích 
trung bình cao. Theo cách tính tương tự, ta tính được 
maxAU(a)=86.66, au(a)=72; maxAU(b)=44.5, au(b)=20; 
maxAU(c)=0, au(c)=105. Như vậy, sau khi tính toán độ 
hữu ích trung bình của tất cả các tập mục 1 phần tử, ta có 
các tập hữu ích trung bình cao gồm: e, a, c. Sau khi tính 
toán độ hữu ích trung bình lớn nhất của tất cả các tập 1 
phần tử, ta có các tập mục có thể mở rộng gồm: e, a, b, và 
các tập bị tỉa gồm: f và c. 

Xây dựng danh sách RAU-List 2 phần tử:  

Danh sách RAU-List 2 phần tử được tạo từ danh sách 
RAU-List 1 phần tử theo thứ tự toàn phần (Định nghĩa 6). 
Vì mục 𝑓 có 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑓)  <  𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 nên dừng mở rộng 
với 𝑓. Do đó danh sách mở rộng bắt đầu từ mục 𝑒. Ví dụ, 
Hình 2, 𝑒 có thể kết hợp với các mục 𝑎, 𝑏, 𝑐 để tạo thành 
các tập: 𝑒𝑎, 𝑒𝑏 và 𝑒𝑐. Khi 𝑒 kết hợp với 𝑎, thì các giao 
dịch chung của chúng bao gồm: 𝑇1, 𝑇2 và 𝑇4 sẽ được tính 
để đưa vào danh sách RAU-List 𝑒𝑎. Các trường giá trị 
𝑟𝑖, 𝑖𝑢 và 𝑚𝑢 khi đó được tính theo các công thức sau: Giả 

sử 𝑋  kết hợp với 𝑌  thành 𝑋𝑌 , khi đó: 𝑋𝑌. 𝑇. 𝑖𝑢 =
 𝑋. 𝑇. 𝑖𝑢 +  𝑌. 𝑇. 𝑖𝑢 –  𝑃. 𝑇. 𝑖𝑢  (với 𝑃 tập mục với vai trò 
là tiền tố của hai tập mục 𝑋  và 𝑌 , nếu 𝑃  là rỗng thì 
𝑃. 𝑇. 𝑖𝑢 = 0). Giá trị độ hữu ích lớn nhất của các mục 
sau 𝑋𝑌 cũng chính là độ hữu ích lớn nhất các muc sau 𝑌, 
ta có 𝑋𝑌. 𝑇.𝑚𝑢 = 𝑌. 𝑇.𝑚𝑢 . Tương tự, số mục còn lại 
sau 𝑋𝑌  cũng chính là số mục còn lại sau 𝑌 , ta có 
𝑋𝑌. 𝑇. 𝑟𝑖 =  𝑌. 𝑇. 𝑟𝑖. 

Tập mục 𝑒  được kết hợp với 𝑎, 𝑏 và 𝑐 . Các giá trị 
𝑟𝑖, 𝑖𝑢 và 𝑚𝑢  của tập 𝑒𝑎  được tính như sau: 𝑒  và 𝑎  đều 
thuộc các giao dịch T1, T2 và T4, nên ea.T1.ri = a.T1.ri = 
1; ea.T1.mu = a.T1.mu = 10; ea.T1.iu = e.T1.iu + a.T1.iu = 
6+12 =18; ea.T2.ri = a.T2.ri = 1; ea.T2.mu = a.T2.mu = 35; 
ea.T2.iu = e.T2.iu + a.T2.iu = 30+21 =51; ea.T4.ri = a.T4.ri 
= 1; ea.T4.mu = a.T4.mu = 7; ea.T4.iu = e.T4.iu + a.T4.iu = 
6+12 =18. Tương tự cho các tập kết hợp 2 phần tử còn 
lại, ta được danh sách kết hợp các tập RAU-List 2 phần tử 
được trình bày như trong Hình 3. 

 

 

Hình 3. Danh sách RAU-List 2 phần tử 
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Hình 4. Danh sách RAU-List 3 phần tử 

Từ kết quả ở hình 3 và theo Định nghĩa 2, ta tính được độ 
hữu ích trung bình của tập ea là au(ea) = (18+51+18)/2 = 
43.5; tính tương tự cho các tập eb, ec, ab, ac và bc, kết 
quả được trình bày trong hình 4. Cũng từ kết quả ở hình 3 
và theo định nghĩa 10, ta tính được độ hữu ích trung bình 
lớn nhất của tập ea là maxAU(ea) = maxAU(ea, T1) + 
maxAU(ea, T2) + max(ea, T4) = (18+10*1)/(2+1) + 
(51+35*1)/(2+1) + (18+7)/(2+1) = 46.3; tính tương tự 
cho các tập 𝑒𝑏, 𝑒𝑐, 𝑎𝑏, 𝑎𝑐 và 𝑏𝑐. Với các tập có 𝑚𝑢 = 0 
thì maxAU của chúng cũng bằng 0, kết quả được trình 
bày trong Bảng 5. Trong Bảng 5, các tập: 𝑒𝑎, 𝑒𝑐, 𝑎𝑐 và 𝑏𝑐 
là các tập hữu ích trung bình cao vì chúng có 𝑎𝑢 >
 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 = 42. Các tập được mở rộng bao gồm: ea và ab 

Bảng 5. Độ hữu ích trung bình và độ hữu ích trung bình 
lớn nhất của các tập 2 phần tử 

Tập mục au maxAU 

ea 43.5 46.3 

eb 30.5 29.3 

ec 59.5 0 

ab 39 42.3 

ac 71 0 

bc 44.5 0 

Xây dựng danh sách RAU-List 3 phần tử: 

Các tập 𝑒𝑎 và 𝑎𝑏 tiếp tục được mở rộng theo thứ tự đã 
được trình bày ở trên, kết quả sinh ra các tập ứng viên 
gồm: 𝑒𝑎𝑏, 𝑒𝑎𝑐 và 𝑎𝑏𝑐. 

Tập 𝑒𝑎𝑏 được tạo ra từ việc kết hợp của 2 tập 𝑒𝑎 và 
𝑒𝑏. Hai tập này đều thuộc các giao dịch chung gồm T2 và 
T4. Các giá trị 𝑚𝑢 và 𝑟𝑖  của các RAU-List 3 phần tử 
được tính tương tự như RAU-List 2 phần tử. Ta có: 
eab.T2.ri = eb.T2.ri = 1, eab.T2.mu = eb.T2.mu = 35. Khi 
kết hợp ea và eb trên một giao dịch, nếu lấy tổng giá trị 
𝑖𝑢 của 𝑒𝑎 và 𝑒𝑏 trên giao dịch đó thì thừa lượng giá trị 𝑖𝑢 
của 𝑒, do đó khi kết hợp cần trừ đi một lượng 𝑖𝑢 của 𝑒 
trên giao dịch. Giá trị 𝑖𝑢 của tập kết hợp 𝑒𝑎𝑏 được tính: 
eab.T2.iu = ea.T2.iu + eb.T2.iu – e.T2.iu = 51 + 34 – 30 = 
55. Với giao dịch T4, ta có eab.T4.ri = eb.T4.ri = 0; 
eab.T4.mu = eb.T4.mu = 0; eab.T4.iu = ea.T4.iu + eb.T4.iu 
– e.T4.iu = 18 + 13 – 6 = 25. Tính tương tự cho các tập 
𝑒𝑎𝑐 và 𝑎𝑏𝑐, kết quả được trình bày trong Bảng 6. 

Từ kết quả trong Bảng 6, độ hữu ích trung bình của tập 
𝑒𝑎𝑏  được tính như sau: 𝑎𝑢(𝑒𝑎𝑏)  =  (55 + 25)/3 =
 26.7, tính tương tự cho các tập 𝑒𝑏𝑐 và 𝑎𝑏𝑐. Theo Định 
nghĩa 8, độ hữu ích trung bình lớn nhất của tập eab được 
tính là 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑒𝑎𝑏) = 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑒𝑎𝑏, 𝑇2) +

𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑒𝑎𝑏, 𝑇4) = (55 + 35 ∗ 1)/(3 + 1) + 0 = 22.5 . 
Các tập 𝑒𝑏𝑐  và 𝑎𝑏𝑐  đều có 𝑚𝑢 = 0  nên maxAU của 
chúng bằng 0. Kết quả trong Bảng 6 cho thấy chỉ có tập 
𝑎𝑏𝑐  là tập hữu ích trung bình cao vì 𝑎𝑢(𝑎𝑏𝑐)  >
 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 = 42. Không còn tập nào được mở rộng nữa, 
do đó quá trình đệ quy để khai thác kết thúc. Bảng 7 trình 
bày kết quả cuối cùng bao gồm tất cả các tập hữu ích 
trung bình cao (HAUI) khai thác trên cơ sở dữ liệu giao 
dịch 𝐷. 

Bảng 6. Độ hữu ích trung bình và độ hữu ích trung bình 
lớn nhất của tập 3 phần tử 

Tập mục au maxAU 

eab 26.7 22.5 

ebc 38 0 

abc 42.3 0 

 

Bảng 7. Các tập HAUI trên cơ sở dữ liệu 𝐷 

Tập mục au 

e 60 

a 72 

c 105 

ea 43.5 

ec 59.5 

ac 71 

bc 44.5 

abc 42.3 

Thuật toán HAU-Miner 

Thuật toán HAU-Miner với dữ liệu đầu vào là cơ sở dữ 
liệu giao dịch 𝐷 và ngưỡng độ hữu ích tối thiểu minUtil. 
Kết quả thuật toán là các tập mục có độ hữu ích trung 
bình cao. Khởi đầu thuật toán quét cơ sở dữ liệu giao 
dịch 𝐷 để tính chặn trên ngưỡng độ hữu ích trung bình 
(auub) cho từng mục có trong cơ sở dữ liệu (dòng 1). Tại 
dòng 2, thực hiện kiểm tra nếu 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑖)  ≥  𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 thì 
đưa mục 𝑖 vào tập 𝐼∗, ngược lại loại mục 𝑖 khỏi cơ sở dữ 
liệu 𝐷. Tại dòng 3, thực hiện sắp xếp các mục trong tập 
𝐼∗ tăng theo giá trị 𝑎𝑢𝑢𝑏 và sắp xếp các mục trong các 
giao dịch của cơ sở dữ liệu 𝐷 tăng theo 𝐼∗. Tiếp theo quét 
cơ sở dữ liệu 𝐷 lần 2 để tạo danh sách RAU-List cho mỗi 
phần tử 𝑖 ∉ 𝐼∗ ở dòng 4 và khởi tạo cấu trúc EUCS để 
chuẩn bị áp dụng chiến lược tỉa này trong thuật toán kế 
tiếp. Cuối cùng gọi thực hiện thuật toán 2 là MiningHAU 
để khai thác tập 𝐻𝐴𝑈𝐼. 

Thuật toán 1: (Thuật toán chính - HAU-Miner) 
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Vào: 𝐷: Cơ sở dữ liệu giao dịch, 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙: Ngưỡng độ 
hữu ích tối thiểu. 

Ra: Các tập mục độ hữu ích trung bình cao 
1. Quét cơ sở dữ liệu 𝐷 để tính 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑖) cho mỗi mục 𝑖 

có trong 𝐼. 
2. Tính 𝐼∗ = {𝑖 𝐼 | 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑖)  𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙} và loại bỏ các 

mục 𝑖 ∉ 𝐼∗ khỏi cơ sở dữ liệu 𝐷. 
3. Sắp xếp 𝐼∗ tăng theo 𝑎𝑢𝑢𝑏, sắp xếp các mục trong 𝐷 

theo thứ tự của 𝐼∗. 
4. Quét cơ sở dữ liệu 𝐷 để tạo danh sách RAU-List cho 

mỗi phần tử 𝑖 ∉ 𝐼∗ 
5. Khởi tạo cấu trúc 𝐸𝑈𝐶𝑆 

6. MiningHAUI(, RAU-List, minUtil, EUCS) 

Chiến lược tỉa 3 (EUCS-Prune) [8]: Cấu trúc EUCS 
áp dụng trong thuật toán HAU-Miner sử dụng giá trị 
𝑎𝑢𝑢𝑏 để kiểm tra khả năng mở rộng của tập mục. Mỗi 
phần tử trong cấu trúc EUCS được gán bởi giá trị 𝑎𝑢𝑢𝑏 
tương ứng với tập mục đang xét. Xét hai tập mục 𝑋 và 𝑌, 
ta có 𝐸𝑈𝐶𝑆 (𝑋, 𝑌) = 𝑎𝑢𝑢𝑏(𝑋𝑌) . Nếu 𝐸𝑈𝐶𝑆(𝑋, 𝑌) <
𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 thì tập mục 𝑋𝑌 không phải là HAUI và mọi tập 
mở rộng từ 𝑋𝑌 cũng không phải HAUI. Khi đó dừng mở 
rộng với tập mục 𝑋𝑌. 

Thuật toán MiningHAUI được thiết kế thực hiện đệ 
quy để tìm ra tập mục có độ hữu ích trung bình cao. Đầu 
tiên, thuật toán duyệt qua từng phần tử RAU-List 𝑋 có 
trong danh sách RLs ở dòng 1. Tại dòng 2 và 3, kiểm tra 
nếu 𝑎𝑢(𝑋) ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙  thì 𝑋  là một tập có độ hữu ích 
trung bình cao và đưa 𝑋 vào tập kết quả 𝐻𝐴𝑈𝐼𝑠. Dòng 5 
kiểm tra nếu 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑋)  𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙  thì những tập mở 
rộng từ 𝑋 có khả năng là 𝐻𝐴𝑈𝐼. Khi đó khởi tạo tập các 
RAU-List mở rộng từ 𝑋  (𝑒𝑥𝑅𝐿𝑠 =  ), duyệt qua các 
RAU-List 𝑌 sau 𝑋 thuộc danh sách RLs để áp dùng Chiến 
lược tỉa 3 (EUCS-Prune) với cấu trúc EUCS ở dòng 8. 
Nếu thỏa điều kiện 𝐸𝑈𝐶𝑆(𝑋, 𝑌) 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙  thì gọi hàm 
𝐻𝐴𝑈Construct  để kết hợp 2 RAU-List 𝑋  và 𝑌  thành 
RAU-List mở rộng 𝑋𝑌. Kết quả thực hiện từ dòng 7 đến 
11 được danh sách RAU-List mở rộng là 𝑒𝑥𝑅𝐿𝑠. Tại dòng 
12 thực hiện gọi đệ quy thuật toán 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝐻𝐴𝑈𝐼  với 
danh sách RAU-List mở rộng vừa tìm được. 

Thuật toán 2: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝐻𝐴𝑈𝐼 

Vào: 𝑃: RAU-List với vai trò là tiền tố; 𝑅𝐿𝑠: Danh sách 
các RAU-List có tiền tố là RAU-List 𝑃 , 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 : 
Ngưỡng độ hữu ích tối thiểu, 𝐸𝑈𝐶𝑆: Cấu trúc EUCS 

Ra: Các tập mục độ hữu ích trung bình cao. 
1. for each 𝑋 𝑅𝐿𝑠 do 

2. if 𝑎𝑢(𝑋)  𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 then 
3.  𝐻𝐴𝑈𝐼𝑠  𝑋 
4. end if 
5. if (𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑋)   𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙) //MAU-Prune 
6.  𝑒𝑥𝑅𝐿𝑠 =   //Khởi tạo danh sách RAU-List mở 
rộng từ X 
7.  for each 𝑌 in 𝑅𝐿𝑠  𝑋 ≺ 𝑌 do 

8.   if 𝐸𝑈𝐶𝑆(𝑋, 𝑌)  𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 then //Áp dụng chiến 
lược tỉa EUCP 
9.    𝑒𝑥𝑅𝐿𝑠  𝐻𝐴𝑈Construct(𝑃, 𝑋, 𝑌); 
10.   end if 
11.  end for 
12.  𝑀𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝐻𝐴𝑈𝐼(𝑋, 𝑒𝑥𝑅𝐿𝑠,𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙, 𝐸𝑈𝐶𝑆); 
13. end if 

   14.end for 

Chiến lược tỉa 4 (MLA-Prune) [9] : Xét 2 tập 𝑋 và 𝑌, 

nếu 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑋) − ∑ 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑋𝑋⊆𝑇𝑗∈ 𝐷𝑌𝑇𝑗
, 𝑇𝑗) <

𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 thì tập mục 𝑋𝑌 không phải là HAUI và mọi tập 
mở rộng từ 𝑋𝑌 cũng không phải là HAUI. Khi đó dừng 
mở rộng với tập 𝑋𝑌. 

Thuật toán HAUConstruct thực hiện kết hợp 2 RAU-
List 𝑃𝑥  và 𝑃𝑦  thành RAU-List mở rộng 𝑃𝑥𝑦 . Dòng 1 
khởi tạo giá trị ban đầu cho 𝑀𝐿𝐴 bằng 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑃𝑥). Từ 
dòng 2 đến dòng 16, thuật toán duyệt qua từng bộ 
𝑒𝑥 trong 𝑃𝑥  và kiểm tra có tồn tại bộ 𝑒𝑦 thuộc 𝑃𝑦  sao 
cho 𝑒𝑥. 𝑇𝐼𝐷 = 𝑒𝑦. 𝑇𝐼𝐷 (dòng 3). Nếu có, thì một bộ mới 
𝑒𝑥𝑦  được tạo ra dựa vào một trong hai trường hợp: 
Trường hợp RAU-List tiền tốt 𝑃    thì RAU-List 𝑃𝑥𝑦 
được tạo có từ 3 mục trở lên. Ngược lại thi 𝑃𝑥𝑦 có 2 
mục. Dòng 10 chèn bộ 𝑒𝑥𝑦 vào danh sách 𝑃𝑥𝑦. Từ dòng 
11 đến 16, áp dụng chiến lược tỉa 4 (MLA-Prune) khi 
không tìm thấy bộ 𝑒𝑦 nào trong 𝑃𝑦 có cùng 𝑇𝐼𝐷 với 𝑒𝑥. 
Khi đó giá trị 𝑀𝐿𝐴  sẽ được thiết lập giảm: 𝑀𝐿𝐴 =
𝑀𝐿𝐴 −𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑒𝑥) Dòng 13, 14 kiểm tra nếu 𝑀𝐿𝐴 <
𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 thì loại bỏ so sớm phần tử không phải HAUI. 
Dòng 18 trả về kết quả RAU-List 𝑋𝑌 được kết hợp từ hai 
RAU-List 𝑋 và 𝑌. 

Thuật toán 3: (𝐻𝐴𝑈𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡) 

Vào: 𝑃: RAU-List với vai trò là tiền tố; 𝑃𝑥, 𝑃𝑦: Hai RAU-
List cần kết hợp; 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙: Ngưỡng độ hữu ích tối 
thiểu. 

Ra: 𝑃𝑥𝑦: RAU-List sau khi kết hợp 𝑃𝑥 và 𝑃𝑦. 
1. 𝑆𝑒𝑡 𝑀𝐿𝐴 = 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑃𝑥);  
2. for each 𝑒𝑥 𝑃𝑥 then  //duyệt qua từng bộ 𝑒𝑥 trong 
RAU-List Px 
3.      if  𝑒𝑦  𝑃𝑦  𝑒𝑥. 𝑇𝐼𝐷 = 𝑒𝑦. 𝑇𝐼𝐷 then 

4.   if 𝑃   then 

5.          Tìm bộ 𝑒  𝑃 sao cho 𝑒. 𝑇𝐼𝐷 = 𝑒𝑥. 𝑇𝐼𝐷; 
6. 𝑒𝑥𝑦 =< 𝑒𝑥. 𝑇𝐼𝐷, 𝑒𝑥. 𝑖𝑢 + 𝑒𝑦. 𝑖𝑢 − 𝑒. 𝑖𝑢, 𝑒𝑦.𝑚𝑢 ,

𝑒𝑦. 𝑟𝑖 >; 
7.  else 
8. 𝑒𝑥𝑦 = < 𝑒𝑥. 𝑇𝐼𝐷, 𝑒𝑥. 𝑖𝑢 + 𝑒𝑦. 𝑖𝑢, 𝑒𝑦.𝑚𝑢 ,
𝑒𝑦. 𝑟𝑖 >;  
9.       end if   
10.  𝑃𝑥𝑦  𝑒𝑥𝑦; 
11.      else 
12.   𝑀𝐿𝐴 = 𝑀𝐿𝐴 −𝑚𝑎𝑥𝐴𝑈(𝑒𝑥); 
13.  if 𝑀𝐿𝐴 < 𝑚𝑖𝑛𝑈𝑡𝑖𝑙 then // áp dụng chiến lược tỉa 
MLA-Prune 
14.   return null; 
15.  end if 
16.     end if  
17. end for 

   18. return 𝑃𝑥𝑦; 

V. THỰC NGHIỆM 

Thuật toán HAU-Miner được cài đặt bằng ngôn ngữ 
lập trình Java, chạy thử nghiệm trên máy tính Dell 
Precision Tower 3620, Intel Core i7-7800X CPU 
@3.5GHz, bộ nhớ RAM 32GB trên hệ điều hành 
Windows 10. Các cơ sở dữ liệu thử nghiệm được tải từ 
thư viện SPMF [28] là các cơ sở dữ liệu giao dịch bao 
gồm: Chess, Mushroom, Accidents, Retail, Kosarak 
Chainstore. Trong đó cơ sở dữ liệu Chess có độ dày cao 
nhất là 49.3333, kế đến là cơ sở dữ liệu Mushroom và 
Accident có độ dày vừa lần lượt là 19.3277 và 7.2222. 
Các cơ sở dữ liệu còn lại thuộc loại cơ sở dữ liệu thưa 
gồm Retail, Kosarak và Chainstore. Xét về độ lớn thì cơ 
sở dữ liệu lớn nhất là Chainstore với 1,112,949 giao dịch, 
kế đến là cơ sở dữ liệu Kosarak và Accident, các cơ sở dữ 
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liệu còn lại có số lượng giao dịch nhỏ hơn. Chi tiết các cơ 
sở dữ liệu trình bày trong Bảng 8. Thực nghiệm của thuật 
toán HAU-Miner được so sánh với thuật toán MHAI 
[12]. Kết quả thực nghiệm được đánh giá dựa trên thời 
gian thực thi và dung lượng bộ nhớ sử dụng. 

Hình 5, 6, 7 và 8 trình bày kết quả thực nghiệm so sánh 
giữa thuật toán HAU-Miner và thuật toán MHAI về thời 
gian thực thi và bộ nhớ sử dụng. Kết quả thực nghiệm 
cho thấy thuật toán HAU-Miner có thời gian thực thi hiệu 
quả hơn thuật toán MHAI trên tất cả các cơ sở dữ liệu từ 
rất dày như Chess đến cơ sở dữ liệu rất thưa như 
Chainstore. Tuy nhiên bộ nhớ sử dụng của thuật toán 
HAU-Miner chỉ có hiệu quả hơn thuật toán MHAI ở cơ 
sở dữ liệu thưa. 

Bảng 8. Đặc điểm các cơ sở dữ liệu thực nghiệm 

Cơ sở dữ 
liệu 

Tổng số 
giao dịch 

Số mục 
(I) 

Độ dài 
trung bình  

giao dịch (A) 

Độ dày 
(A/I) % 

Chess 3,196 75 37 49.3333 

Mushroom 8,124 119 23 19.3277 

Accidents 340,183 468 33.8 7.2222 

Retail 88,162 16,470 10.3 0.0625 

Kosarak 990,002 41,270 8.1 0.0196 

Chainstore 1,112,949 46,086 7.3 0.0158 
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Hình 7. So sánh bộ nhớ sử dụng trên cơ sở dữ liệu dày 
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Hình 8. So sánh bộ nhớ sử dụng trên cơ sở dữ liệu thưa 

Hình 5 so sánh thời gian thực thi của 2 thuật toán trên 
cơ sở dữ liệu dày. Với cơ sở dữ liệu rất dày là Chess, khi 
ngưỡng minUtil là 130,000, thời gian chạy của thuật toán 
HAU-Miner là 0.77s; còn thời gian chạy của thuật toán 
MHAI là 0.993s không chênh lệch nhiều so với thuật 
toán HAU-Miner. Khi ngưỡng minUtil là 90,000, thì thời 
gian chạy của thuật toán HAU-Miner cũng nhanh hơn so 
với MHAI nhưng không đáng kể. Với cơ sở dữ liệu dày 
trung bình là Mushroom và Accident, kết quả cũng cho 
thấy thời gian thực thi của thuật toán HAU-Miner nhanh 
hơn thời gian thực thi của thuật toán MHAI. 

 Hình 6 so sánh thời gian thực thi của 2 thuật toán trên 
các cơ sở dữ liệu thưa. Từ cơ sở dữ liệu thưa ít là Retail 
cho đến cơ sở dữ liệu rất thưa là Chainstore, kết quả cho 
thấy thời gian thực thi của thuật toán HAU-Miner nhanh 
hơn đáng kể so với thuật toán MHAI. Cụ thể, với cơ sở 
dữ liệu Retail, tại ngưỡng minUtil=10,000, thời gian thực 
thi của HAU-Miner nhanh khoảng 10 lần so với thuật 
toán MHAI. Khi ngưỡng minUtil giảm xuống còn 2,000 
thì thời gian thực thi của thuật toán HAU-Miner càng 
nhanh hơn vượt trội so với thuật toán MHAI khoảng 37 
lần. Với cơ sở dữ liệu thưa vừa là Kosarak, tại ngưỡng 
minUtil=230,000, thời gian thực thi của HAU-Miner 
nhanh hơn của MHAI khoảng 2,8 lần, khi ngưỡng 
minUtil=190,000, thời gian thực thi của HAU-Miner 
nhanh hơn MHAI tới 3,8 lần. Vơi cơ sở dữ liệu rất thưa 
Chainstore, tại ngưỡng minUtil=5,000,000, thời gian thực 
thi của HAU-Miner nhanh hơn của MHAI khoảng 1,19 
lần, khi ngưỡng minUtil=1,000,000, thời gian thực thi 
của HAU-Miner nhanh hơn MHAI tới 28,1 lần. Kết quả 
này cho thấy các chiến lược tỉa sử dụng trong thuật toán 
HAU-Miner tỏ ra hiệu quả trên các cơ sở dữ liệu thưa. 

Hình 7 và 8 lần lượt so sánh bộ nhớ sử dụng của 2 
thuật toán trên các nhóm cơ sở dữ liệu dày và thưa. Với 
nhóm cơ sở dữ liệu dày như Chess, Mushroom và 
Accident, bộ nhớ sử dụng của thuật toán MHAI tốt hơn 
hơn thuật toán HAU-Miner nhưng không đáng kể. Với 
nhóm cơ sở dữ liệu thưa như Retail, Chainstore và 
Kosarak thì thuật toán HAU-Miner sử dụng bộ nhớ ít hơn 
thuật toán MHAI tại tất cả các ngưỡng thực nghiệm. Cụ 
thể, với cơ sở dữ liệu rất dày là Chess, tại ngưỡng 
minUtil=130,000, bộ nhớ sử dụng của thuật toán HAU-
Miner là 139MB, còn thuật toán MHAI là 133MB. Với 
cơ sở dữ liệu dày Mushroom, thuật toán HAU-Miner sử 
dụng bộ nhớ nhiều hơn MHAI từ 19 đến 41MB tại các 
ngưỡng thực nghiệm. Cơ sở dữ liệu dày vừa Accident 
cũng cho kết quả tương tự. Ngược lại, với cơ sở dữ liệu 
thưa như Retail, tai ngưỡng minUtil=10,000, thuật toán 

MHAI sử dụng bộ nhớ là 1233MB trong khi thuật toán 
HAU-Miner sử dụng 1047MB, ít hơn 186MB. Khi 
ngưỡng minUtil giảm xuống còn 2,000 thì thuật toán 
HAU-Miner sử dụng bộ nhớ ít hơn 480MB. Với cơ sở dữ 
liệu Kosarak, thuật toán HAU-Miner cũng sử dụng bộ 
nhớ ít hơn thuật toán MHAI từ 40 đến 229MB trên các 
ngưỡng minUtil thực nghiệm. Trên cơ sở dữ liệu rất thưa 
Chainstore, thuật toán HAU-Miner cũng sử dụng bộ nhớ 
hiệu quả hơn thuật toán MHAI tại tất cả các ngưỡng. Kết 
quả này cho thấy khi ngưỡng minUtil càng giảm thì thuật 
toán HAU-Miner sử dụng bộ nhớ càng hiệu quả hơn 
thuật toán MHAI trên các cơ sở dữ liệu thưa. Điều này 
chứng tỏ việc cải tiến công thức tính giá trị maxAU cùng 
các chiến lược tỉa sử dụng trong thuật toán đã cắt giảm 
đáng kể không gian tìm kiếm làm để tăng hiệu quả tính 
toán và giảm bộ nhớ sử dụng. 

Bảng 9. Số ứng viên phát sinh trên cơ sở dữ liệu Chess 

Bảng 10. Số ứng viên phát sinh trên cơ sở dữ liệu Mushroom 

 

Bảng 11. Số ứng viên phát sinh trên cơ sở dữ liệu Accident 

MinUtil 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 

MHAI 805 1,414 2,948 7,440 19,929 

HAU-Miner 443 919 2,067 5,270 15,431 

 
Bảng 12. Số ứng viên phát sinh trên cơ sở dữ liệu Retail 

MinUtil 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 

MHAI 119,505 302,158 722,077 2,100,233 8,095,358 

HAU-Miner 1,208 1,744 2,787 5,136 12,518 

Bảng 13. Số ứng viên phát sinh trên cơ sở dữ liệu Kosarak 

MinUtil 230,000 220,000 210,000 200,000 190,000 

MHAI 16,359 18,113 21,585 27,064 32,977 

HAU-Miner 999 1,083 1,196 1,330 1,493 

 

Bảng 14. Số ứng viên phát sinh trên cơ sở dữ liệu Accident 

MinUtil 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 

MHAI 355 1,436 5,389 22,081 232,086 

HAU-Miner 119 169 241 415 1,167 

MinUtil 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 

MHAI 4,061 7,709 18,128 43,946 96,151 

HAU-Miner 2,335 4,684 12,829 34,094 75,108 

MinUtil 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 

MHAI 3,643 7,444 14,680 31,305 67,476 

HAU-Miner 2,945 6,042 12,494 26,740 58,764 
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Bảng 9 đến Bảng 14 trình bày chi tiết kết quả so sánh 
số lượng ứng viên phát sinh trong quá trình khai thác 
HAUI trên các cơ sở dữ liệu từ dày đến thưa. Mỗi ứng 
viên là một danh sách RAU-List phát sinh trong quá trình 
khai thác và mở rộng tập. Với cơ sở dữ liệu rất dày như 
Chess. Tại ngưỡng minUtil=130,000, thuật toán HAU-
Miner phát sinh 2,945 ứng viên trong khi thuật toán 
MHAI phát sinh 3,643 ứng viên. Khi ngưỡng minUtil 
giảm xuống còn 90,000 thì thuật toán HAU-Miner phát 
sinh 58,764, thuật toán MHAI phát sinh đến 67,476, 
nhiều hơn 8,712 ứng viên. Với cơ sở dữ liệu Mushroom 
và Accident, thuật toán HAU-Miner cũng phát sinh số 
lượng ứng viên ít hơn thuật toán MHAI trung bình từ 1.2 
đến 1.8 lần. Đặt biệt với cơ sở dữ liệu thưa như Retail, tại 
ngưỡng minUtil = 10,000, thuật toán HAU-Miner chỉ 
phát sinh 1,208 ứng viên, trong khi thuật toán MHAI phát 
sinh 119,505 ứng viên, nhiều gấp 98 lần so với thuật toán 
HAU-Miner. Khi giảm ngưỡng minUtil xuống còn 2000 
thì thuật toán HAU-Miner càng hiệu quả với số ứng viên 
phát sinh chỉ là 12,518 trong khi thuật toán MHAI phát 
sinh số lượng ứng viên rất lớn lên đến 8,095,358, nhiều 
gấp 647 lần so với thuật toán HAU-Miner. Tương tự với 
cơ sở dữ liệu Kosarak và Chainstore, số ứng viên phát 
sinh của thuật toán HAU-Miner cũng ít hơn nhiều so với 
thuật toán MHAI ở tất cả các ngưỡng. Kết quả này chứng 
tỏ rằng việc cải tiến công thức tính giá trị maxAU kết hợp 
với các chiến lược tỉa EUCS, MLA-Prune, UB-Prune đã 
loại bỏ được nhiều ứng viên không phải là HAUI, từ đó 
cắt giảm đáng kể không gian tìm kiếm và mở rộng tập 
trong quá trình khai thác HAUI. 

VI.  KẾT LUẬN 

Bài báo này đề xuất thuật toán HAU-Miner với cấu 
trúc dữ liệu RAU-List cải tiến từ cấu trúc Utility-List để 
khai thác tập hữu ích trung bình cao trên cơ sở dữ liệu 
giao dịch. Tối ưu giá trị độ hữu ích trung bình lớn nhất 
(maxAU) áp dụng trong chiến lược tỉa MAU-Prune để 
nâng cao hiệu suất thực thi. Ngoài ra, thuật toán còn áp 
dụng các chiến lược tỉa như UB-Prune, EUCS, MLA-
Prune để cắt giảm không gian tìm kiếm một cách hiệu 
quả. Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán đề xuất 
HAU-Miner có thời gian thực hiện nhanh hơn thuật toán 
MHAI trên tất cả các cơ sở dữ liệu được thử nghiệm. Bộ 
nhớ sử dụng của thuật toán HAU-Miner tốt hơn thuật 
toán MHAI ở các cơ sở dữ liệu thưa.  

Hướng phát triển tiếp theo là nghiên cứu cải tiến thuật 
toán để thực nghiệm khai thác hiệu quả tập hữu ích trung 
bình cao trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng. 
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AN EFFECTIVE ALGORITHM FOR MINING 
HIGH AVERAGE-UTILITY ITEMSETS 

Abstract: High average-utility itemsets mining (HAUI) 
is popularly researched to overcome the limitations of 
High Utility Itemset (HUI) in evaluating user results. 
HAUIs shows faithfully highly useful items. In which, 
the length of the itemset is considered, which eliminates 
the HUIs containing many items of poor significance in 
the business analysis results. Recently, many algorithms 
have been proposed for mining high average-utility 
itemset, but the execution performance is still ineffective. 
In this paper, we propose the HAU-Miner algorithm to 
mine HAUI in a better way. Experimental results on two 
groups of dense and sparse databases show that the HAU-
Miner algorithm has higher performance than the MHAI 
algorithm in terms of the number of generated candidates, 
execution time and memory usage. 

Keywords: High average-utility itemsets, Data mining, 
Transactional databases, Average-Utility Upper-Bound, 
Average-utility. 
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IMPROVED PROPORTIONATE AFFINE
PROJECTION ALGORITHM FOR 

ADAPTIVE FEEDBACK CANCELLATION
Tran Thi Thuc Linh, Ngo Duc Thien

Posts and Telecommunications Institute of Technology

Tóm tắt—Acoustic feedback is a major problem in open-
fit digital hearing aids, which significantly lowers the signal
quality and limits the achievable maximum stable gain. Adap-
tive feedback cancellation (AFC) is a common and efficient
approach, however, it introduces a biased estimate of the
feedback path due to a high correlation between loudspeaker
signal and the incoming signal, especially when the incom-
ing signal is spectrally coloured, e.g., speech, music. The
prediction error method (PEM) is well known for reducing
this bias, resulting in significant performance improvement.
To further improve the performance of the conventional
PEM we propose to integrate the improved proportionate
affine projection algorithm (IPAPA) into the PEM. The
proposed method, namely PEMSC-IPAPA, leverages sparse
characteristics of the feedback path and a fast adaptive
filtering technique to enhance the convergence/tracking rates.
A detailed derivation of the proposed AFC method and
its stability analysis are also considered. We evaluate the
performance of the proposed method with recorded speech
and music as the incoming signals, and with an abrupt
change of the feedback path. Simulation results show that
the proposed method achieves higher convergence/tracking
rates while retaining similar steady-state error and signal
quality compared to the state-of-the-art baselines.

Từ khóa—Adaptive feedback cancellation, prediction error
method, IPAPA, maximum stable gain, convergence/tracking
rates.

I. INTRODUCTION

A major problem in open-fit hearing aids (HAs) and
public address systems (PAs) is acoustic feedback pro-
duced by the loudspeaker signal coupling into the mi-
crophone(s). The HAs and PAs are considered closed-
loop systems due to the presence of the forward path.
The feedback signal is rendered through those closed-
loop systems, resulting in signal quality degradation as
well as achievable amplification limitation. Under certain
situations, it leads HAs/PAs to unstable and/or howling.
With a high demand for small and reliable open-fit hearing
aids, acoustic feedback cancellation is still a challenge
for hearing aid applications. In the last six decades,
multiple acoustic feedback cancellation approaches have

Correspondence: Tran Thi Thuc Linh
Email: linhtt@ptit.edu.vn
Manuscript communication: received: 12/9/2021, revised: 20/10/2021,

accepted: 25/10/2021.

been proposed in the literature [1]–[3]. The adaptive
feedback cancellation (AFC) emerges as a simple and
efficient approach to reduce the negative effects of acoustic
feedback. The main idea of this method is to adopt an
FIR filter for estimating the acoustic feedback path. This
feedback path estimate is used to compute the feedback
signal which is then suppressed from the microphone
signal (cf. Fig. 1). If the estimation is perfect, no acoustic
feedback signal arrives in the loudspeaker. However, the
feedback path estimate may produce a bias caused by a
possibly high correlation between the incoming signal and
the loudspeaker signal [1], [2], [4].

To reduce this bias, many decorrelation approaches have
been introduced such as inserting a delay in the forward
path [1], [5], adding a probe noise to the loudspeaker
signal [6]–[9], frequency shifting [10], [11], phase mod-
ulation [12], and/or using pre-whitening filters [13], [14].
Among them the prediction error method based adaptive
feedback cancellation (PEM-AFC) is one of the most
popular approaches. The PEM-AFC is developed based on
the idea that employs pre-filters to pre-whiten input signals
of the adaptive feedback canceller, yielding lower corre-
lation and so bias. It works effectively both in the time
domain [14]–[19] and in the frequency domain [2], [20]–
[24]. Other AFC methods leveraging subband techniques
[25]–[28], multiple-microphones [19], [29]–[35], variable
step-size (VSS) [11], [36]–[38], affine combination of
filters [23], fast-converging adaptive filtering algorithms
[14], [17], [18], [32], [39]–[41], decomposing a long
adaptive filter into a Kronecker Product of two shorter
filters [42], instability detection and control [43], [44]
and/or combinations of those techniques have also been
investigated. Although previous AFC approaches achieve
performance improvement to some certain degree, there is
still room for further enhancing the AFC performance.

Recently, AFC approaches that exploit sparse features of
the feedback path have attracted audience attention, e.g.,
(improved) proportionate normalized least mean squares
(I)PNLMS [18], [32], [45], de-correlated zero attract-
ing least mean squares (DZALMS) and de-correlated re-
weighted zero attracting least mean squares (DRZALMS)
[41] algorithms. The idea is to assign variable weights
for updating adaptive filter coefficients based on their
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strength. As a result, improvements in convergence rate,
tracking rate and sound quality can be obtained.

To further improve the performance we propose a new
AFC approach that integrates the improved proportionate
affine projection algorithm (IPAPA) into the PEM-AFC
with soft clipping, namely PEMSC-IPAPA. This approach
leverages both sparse features of the feedback path and
fast filtering techniques to improve the convergence and
tracking rates of the conventional PEM-AFC. Note that
the IPAPA has been successfully implemented for acoustic
echo cancellation (AEC) [46], [47]. However, their appli-
cations for adaptive feedback cancellation are still chal-
lenging due to the possibly high correlation between the
incoming signal and the loudspeaker signal. To overcome
this challenge, the proposed approach firstly utilizes pre-
filters to pre-whitening the adaptive filter inputs, which
allows for correlation reduction. Moreover, a soft clipper
(SC) [43] is applied to the error signal in order to limit the
feedback contribution, resulting in a feedback cancellation
improvement. Then the IPAPA is employed to recursively
update the adaptive filter coefficients. In this paper the
derivation of the proposed PEMSC-IPAPA is considered
in detail. We also compare the computational complexity
of the proposed approach with that of the state-of-the-art
baselines. Simulation results using different incoming sig-
nals and different feedback paths show that the proposed
approaches outperform state-of-the-art baselines in terms
of convergence and tracking rates, while retaining a similar
low steady-state error and good signal quality.

Throughout this paper, the lower and upper letters in
bold are used to represent vectors and matrices, respec-
tively. We use E {.} for the expectation operation and the
superscript T for transposition. We also use Rx, Rxy and
rxζ to denote the auto-correlation matrix of a vector x, the
cross-correlation matrix between two vectors x and y, and
the cross-correlation vector between a vector x and a scalar
ζ, respectively, i.e., Rx = E

{
xxT

}
, Rxy = E

{
xyT

}
,

and rxς = E {xζ}.
The paper is organized as follows. Section II and III

review the standard AFC method and the conventional
PEM-AFC, respectively. We theoretically analyzes the
proposed PEMSC-IPAPA in Section IV. Section V pro-
vides a computational complexity analysis of the proposed
method in comparison with baselines. Simulation results
are described in Section VI. Section VII concludes the
paper.

II. STANDARD AFC MODEL

Fig. 1 illustrates the standard AFC scheme for a hearing
aid with a single microphone and single loudspeaker. In
this paper, we assume that the incoming signal is stationary
and AFC systems are discrete and linear time-invariant.
Since the loudspeaker signal injects into the microphone
of a hearing aid, the microphone signal m (k) consists of
two components, called the incoming signal x (k) and the

feedback signal v (k) = fTu (k), i.e.,

m (k) = x (k) + fTu (k) , (1)

where k is the discrete-time index, and
u (k) = [u (k) , u (k − 1) , . . . , u (k − Lf + 1)]

T is a
Lf -dimentional vector representing the loudspeaker
signal. The vector f =

[
f0, f1, . . . , fLf−1

]T
denotes

the true feedback path of length Lf , represented as a
polynomial transfer function in q, i.e., F (q) = fTq with
q =

[
1 q−1 ... q−Lf+1

]T
. In the standard AFC

system, the feedback path is firstly estimated by using an
FIR adaptive filter. Then the estimated feedback signal
v̂ (k) computed based on the feedback path estimate is
suppressed from the microphone signal x (k), forming an
error signal e (k), i.e.,

e (k) = m (k)− v̂ (k) , (2)

= x (k) +
[
fT − f̂T (k)

]
u (k) (3)

where v̂ (k) = f̂T (k) u (k) and f̂ =[
f̂0 (k) , f̂1 (k) , . . . , f̂Lf̂−1 (k)

]T
denoting the Lf̂ -

dimentional feedback path estimate. The loudspeaker
signal is produced by passing the error signal through the
forward path K (q) of the hearing aid, i.e.,

u (k) = K (q) e (k) , (4)

where K (q) = |K| q−dk with |K| and dk the gain and
the delay in the forward path, respectively. We assume
that there is at least one sample delay in the forward path
(dk > 1).

Hình 1. The diagram of a hearing aid using standard AFC.

An optimal solution for the feedback path estimate can
be achieved by minimizing the cost function J

(
f̂
)

=

E
{
e2 (k)

}
with respect to (w.r.t.) f̂ as follows

f̂0 = E
{
u (k) uT (k)

}−1
E {u (k)m (k)} . (5)

By substituting (1) into (5), we obtain [1]

f̂0 = f +R−1
u (k) rux (k)︸ ︷︷ ︸

bias

. (6)

From (6) we observe a bias in the feedback path estimate.
This is due to the correlation between the incoming signal

ILC
Line



and the loudspeaker signal. The incoming signal now
behaves as a disturbance to the feedback canceler [2]. By
using normalized least mean square algorithm (NLMS),
the optimal coefficients of the feedback path can be
recursively approximated as

f̂ (k) = f̂ (k − 1) +
µ

uT (k) u (k) + δ
u (k) e (k) , (7)

where µ denotes a step-size and δ denotes a small
positive value added to avoid division by zero.

The transfer function A (q) of the closed-loop system
from the incoming signal to the loudspeaker signal is
computed as follows

A (q) =
K (q)

1−K (q)
[
F (q)− F̂ (q)

] , (8)

where F̂ (q) is an estimate of F (q). According to the
Nyquist stability criterion, a linear closed-loop system is
unstable if both conditions for the loop gain and the loop
phase are satisfied [3], i.e.,


∣∣∣K (ejω) [F (ejω)− F̂ (ejω)]∣∣∣ ≥ 1

∠K
(
ejω
) [
F
(
ejω
)
− F̂

(
ejω
)]

= 2πn, n ∈ Z
,

(9)
where ω ∈ [0, 2π] denotes the angular frequency; K

(
ejω
)
,

F
(
ejω
)

and F̂
(
ejω
)

denote frequency responses of the
forward path, the feedback path and the feedback path
estimate, respectively. Therefore, all AFC methods try to
avoid at least one condition in (9) to be met.

III. CONVENTIONAL PEM-AFC

The conventional PEM-AFC [2], [14], [20] is popular
for reducing the bias in the feedback path estimate. Fig.
2 depicts the PEM-AFC model for a hearing aid with a
single microphone and single loudspeaker. This method
employs pre-filters to pre-whiten the adaptive filter inputs.
The incoming signal is assumed to be modelled by passing
a white Gaussian noise sequence, w (k), through a monic
and inversely stable all-pole filter, G−1 (q), i.e.,

x (k) = G−1 (q)w (k) . (10)

We define Ĝ (q) as the estimated version of G (q)
and use it to pre-whiten the loudspeaker and microphone
signals as follows

up (k) = Ĝ (q)u (k) , (11)

mp (k) = Ĝ (q)m (k) , (12)

where up (k) and mp (k) are the pre-whitened loudspeaker
and microphone signals, respectively. The incoming signal
after pre-whitening, xp (k), is defined as

xp (k) = Ĝ (q)x (k) . (13)

Hình 2. PEM-AFC model.

The prediction error signal ep (k) can be calculated as

ep (k) = mp (k)− f̂T (k) up (k) , (14)

where up (k) =
[
up (k) , . . . , up

(
k − Lf̂ + 1

)]T
denotes

a Lf̂ -dimensional vector of the loudspeaker signal. For
the PEM-AFC the optimal solution of the feedback path
estimate can be obtained by minimizing the mean square
prediction error, E

{
e2p (k)

}
, i.e.,

f̂0 = E
{
up (k) uTp (k)

}−1
E {up (k)mp (k)} . (15)

The equation (15) can be rewritten as

f̂0 = f +R−1
up

(k) rupxp
(k)︸ ︷︷ ︸

bias

. (16)

Substituting (10) and (13) into (16), we obtain an
unbiased solution for the feedback path estimate if the
assumption (10) is fulfilled, Ĝ (q) = G (q) and at least
one delay in the forward path is available. Note that both
the feedback path F (q) and the AR model Ĝ (q) can be
identified in closed-loop without adding a probe signal or
nonlinearities if the delay in the forward path is not smaller
than the length of AR model Ĝ (q) [2], [14].

The optimal coefficients f̂0 of the adaptive filter in the
PEM-AFC can be recursively updated using the NLMS
algorithm as follows

f̂ (k) = f̂ (k − 1)+
µ

uTp (k) up (k) + δ
up (k) ep (k) . (17)

IV. PROPOSED APPROACH

A. PEMSC-IPAPA

In this subsection, we describe the proposed PEMSC-
IPAPA in detail. The PEMSC-IPAPA model is similar to
the PEM-AFC model, except a soft clipper (SC) block
is added and the IPAPA algorithm is used for estimating
coefficients of the block F̂ (q) (cf. Fig. 3). We use similar
formulae of the microphone, feedback and error signals as
defined in (1) and (2), i.e.,

m (k) = x (k) + fTu (k) , (18)
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e (k) = m (k)− v̂ (k) , (19)
= x (k) + [v (k)− v̂ (k)] . (20)

The pre-whitened loudspeaker, microphone and error
signals are also defined similar to those in (11), (12), and
(14), i.e.,

up (k) = Ĝ (q)u (k) , (21)

mp (k) = Ĝ (q)m (k) , (22)

ep (k) = mp (k)− f̂Tup (k) . (23)

To limit the feedback contribution to the error signal, a
soft clipper is applied to the error signal, e (k), i.e.,

eSC (k) = λ tanh

(
e (k)

λ

)
, (24)

where λ is a scaling parameter, eSC (k) is the soft-clipping
error signal. The parameter λ is selected such that the most
likely range of the incoming signal lies in the linear range
of the tanh-function, x (k) ≈ λ tanh

(
x(k)
λ

)
. We adopt

this eSC (k) to compute the pre-filter coefficients using
Levison-Durbin algorithm. As a result, the performance
of the acoustic feedback cancellation is improved [43].
The loudspeaker signal is generated by processing the soft-
clipping error signal through the forward path as follows

u (k) = K (q) eSC (k) . (25)

Let U (k) = [u (k) ,u (k − 1) , . . . ,u (k − P + 1)] be
a matrix of P recent loudspeaker vectors and m (k) be a
vector of P recent microphone signals,

m (k) = [m (k) ,m (k − 1) . . . ,m (k − P + 1)]
T
, (26)

where P denotes projection order.
The vector of error signal is defined as

e (k) = m (k)−UT (k) f̂ , (27)

while the pre-whitened version of those signals can be
expressed as follows

Up (k) = [up (k) ,up (k − 1) , . . . ,up (k − P + 1)] ,
(28)

mp (k) = [mp (k) ,mp (k − 1) , . . . ,mp (k − P + 1)]
T
,

(29)

ep (k) = mp (k)−UT
p (k) f̂ . (30)

Instead of using the NLMS algorithm for estimating
the feedback path as in the conventional PEM-AFC, we
propose to adopt the IPAPA for this estimation. The IPAPA
exploits the sparseness of the feedback path and the fast-
converging adaptive filtering (APA). In particular, the

IPAPA updates each coefficient of the adaptive filter by
using an adaptive step-size in proportion to the estimated
filter coefficient. Thus, faster convergence/tracking abili-
ties can be achieved compared to the NLMS algorithm.
In the proposed method, we minimize the cost function
J
(
f̂
)

= E
{
e2
p (k)

}
w.r.t. f̂ , i.e.,

min
f̂
E
{
e2
p (k)

}
. (31)

As a result, the optimal solution for the feedback path
estimate in (31) can be approximately computed using the
IPAPA as

f̂ (k) = f̂ (k − 1) + µB (k − 1) Up (k) .[
UT
p (k) B (k − 1) Up (k) + δ̄IPxP

]−1
ep (k) ,

(32)

where B (k − 1) =

diag
{
b0 (k − 1) , . . . , bLf̂−1 (k − 1)

}
is a diagonal

matrix and δ̄ = (1−β)
2Lf̂

δ is a regularization parameter.
The diagonal elements of the diagonal matrix B (k − 1)

are calculated as follows

bj (k) =
1− β
2Lf̂

+ (1 + β)

∣∣∣f̂j (k)
∣∣∣

2
∥∥∥f̂ (k)

∥∥∥
1

+ ξ
, (33)

where ξ is a small positive constant added to avoid division
by zero. Noting that the IPAPA behaves like the APA for
β = −1, whereas it is similar to the PAPA for β ≈ 1.
The suggested selections for the parameter β are -0.5 or
0 [48].

Hình 3. Block diagram of the proposed PEMSC-IPAPA approach.

B. Stability analysis of the PEMSC-IPAPA

In this subsection, we analyze the convergence of
the proposed PEMSC-IPAPA in detail. We subtract both
sides of (32) from f̂0 and let c (k) = f̂0 − f̂ (k),
Γ (k) = UT

p (k) B (k − 1) Up (k) + δ̄IPxP , γ (k) =
UT
p (k) B (k − 1) Up (k), resulting in

c (k) = c (k − 1)− µB (k − 1) Up (k) Γ−1 (k) ep (k) .
(34)
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Hence,

c (k)− c (k − 1) = −µB (k − 1) Up (k) Γ−1 (k) ep (k) .
(35)

A priori pre-whitening error vector, εa (k), and a pos-
teriori pre-whitening error vector, εpost (k), are defined
as

εa (k) = UT
p (k)

[
f̂0 − f̂ (k − 1)

]
, (36)

εpost (k) = UT
p (k)

[
f̂0 − f̂ (k)

]
. (37)

Subtracting (36) from (37) and taking (35) into account
we obtain

εpost (k)− εa (k) = −UT
p (k)

[
f̂ (k)− f̂ (k − 1)

]
= −µγ (k) Γ−1 (k) ep (k) (38)

= UT
p (k) [c (k)− c (k − 1)] . (39)

Hence,

c (k) = c (k − 1) + B (k − 1) Up (k) (k)γ−1 (k) .

[εpost (k)− εa (k)] ,
(40)

i.e.,

c (k) + B (k − 1) Up (k)γ−1 (k) εa (k) = c (k − 1) +

B (k − 1) Up (k)γ−1 (k) εpost (k) .
(41)

From (38) a posteriori pre-whitening error vector can
be rewritten as

εpost (k) = εa (k)− µγ (k) Γ−1 (k) ep (k) . (42)

To evaluate the energy we apply the square l2 − norm
to both sides of (41) yielding

∥∥c (k) + B (k − 1) Up (k)γ−1 (k) εa (k)
∥∥2
2

=∥∥c (k − 1) + B (k − 1) Up (k)γ−1 (k) εpost (k)
∥∥2
2
,
(43)

‖c (k)‖22 + εTa (k)γ−1,T (k) UT
p (k) BT (k − 1).

B (k − 1) Up (k)γ−1 (k) εa (k) =

‖c (k − 1)‖22 + εTpost (k)γ−1,T (k) UT
p (k) BT (k − 1).

B (k − 1) Up (k)γ−1 (k) εpost (k)
(44)

Let

a (k) = γ−1,T (k) UT
p (k) BT (k − 1 ) B (k − 1) .

Up (k)γ−1 (k) ,
(45)

the equation (44) can be rewritten as

‖c (k)‖22 + εTa (k) a (k) εa (k) = ‖c (k − 1)‖22 +

εTpost (k) a (k) εpost (k) .
(46)

Applying expectation to both sides of (46) we obtain

E
{
‖c (k)‖22

}
+ E

{
εTa (k) a (k) εa (k)

}
=

E
{
‖c (k − 1)‖22

}
+ E

{
εTpost (k) a (k) εpost (k)

}
.

(47)

Let d (k) = E
{
‖c (k)‖22

}
, we reformulate (47) as

d (k) + E
{
εTa (k) a (k) εa (k)

}
= d (k − 1) +

E
{
εTpost (k) a (k) εpost (k)

}
.

(48)

Substituting (42) into (48) and assuming that δ̄IPxP is
negligible (γ (k) ≈ Γ−1 (k)) yields

d (k)− d (k − 1) ≈ µ2E
{
eTp (k) a (k) ep (k)

}
−2µE

{
eTa (k) a (k) ea (k)

}
.

(49)

The stability of the algorithm is guaranteed if d (k) <
d (k − 1) for ∀k, i.e.,

µ2E
{
eTp (k) a (k) ep (k)

}
−

2µE
{
eTa (k) a (k) ea (k)

}
< 0.

(50)

Hence,

0 < µ <
2E
{
eTa (k) a (k) ea (k)

}
E
{
eTp (k) a (k) ep (k)

} . (51)

V. COMPUTATIONAL COMPLEXITY

In this section, we compare computational complexity
between the proposed PEMSC-IPAPA and other base-
lines such as the PEMSC-NLMS, PEMSC-IPNLMS, and
PEMSC-APA. Table I summarizes the number of real
multiplications per output sample [49] for all mentioned
AFC methods. We assume that a real multiplication and
a real division have equal complexity. The computational
complexity for estimating the linear predictor coefficients
(LPC) using the autocorrelation matrix and the Levinson-
Durbin algorithm is 5N2+2LN+N

2L multiplications, where
N is the AR-model order and L is the frame length.
Additionally, each pre-whitened signal is computed using
N multiplications and the soft-clipping needs 2 multipli-
cations. Thus the PEMSC requires M = 5N2+2LN+N

2L +
2N + 2 multiplications per output sample. For the NLMS
algorithm the complexity for estimating the adaptive filter
coefficients is 3Lf̂ + 2 multiplications, where Lf̂ is the
adaptive filter order [50]. In total, the complexity for
computing PEMSC-NLMS is M + 3Lf̂ + 2 multiplica-
tions. The IPNLMS, APA, and IPAPA need 8Lf̂ + 2,(
P 2 + 2P

)
Lf̂ + 2P ,

(
P 2 + 3P + 4

)
Lf̂ + 2P multipli-

cations, respectively.
In general, the PEMSC-NLMS has the lowest com-

putational complexity. The complexity of PEMSC-APA
is higher than that of PEMSC-IPNLMS, but they are
marginal if the projection order is small (e.g., for the case
of P = 2). Although the proposed method yields a higher
computational complexity than baselines, its performance
outperforms other baselines.
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Bảng I
COMPUTATIONAL COMPLEXITY PER OUTPUT SAMPLE.

AFC methods Computational complexity #

PEMSC-NLMS M + 3Lf̂ + 2 263

PEMSC-IPNLMS M + 8Lf̂ + 2 583

PEMSC-APA M +
(
P 2 + 2P

)
Lf̂ + 2P 585

PEMSC-IPAPA M+
(
P 2 + 3P + 4

)
Lf̂+2P 969

A numerical value is given for N = 20, L = 160, Lf̂ = 64, and
P = 2.

VI. SIMULATION RESULTS

In this section, we evaluate the performance of the
proposed method in comparison with considered baselines.
We adopt feedback paths measured in two acoustic envi-
ronments, namely free-field and telephone-near. The free-
field (F1) feedback path is measured without obstacle be-
tween loudspeaker and microphone, while the telephone-
near (F2) feedback path is measured with a telephone
placed very close to the ear [51]. Fig. 4 depicts the
amplitude and phase responses of the measured feedback
paths.

We utilize three common metrics to evaluate the perfor-
mance of the AFC methods such as the normalized mis-
alignment (MIS), added stable gain (ASG) and perceptual
evaluation of speech quality (PESQ) [52]. A good AFC
method will have a low value of MIS, high values of ASG
and PESQ. The PESQ scores are defined in a range from
-0.5 to 4.5, where the values of -0.5 and 4.5 denote bad
and excellent speech quality, respectively. For the PESQ
measures, the incoming signal x (k) and the error signal
eSC (k) are chosen as the reference and the test signals,
respectively. The normalized misalignment is defined as
[20]

MIS = 10 log 10


∫ π
0

∣∣∣F (ejω)− e−jωdfb F̂
(
ejω
)∣∣∣2 dω∫ π

0
|F (ejω)|2 dω

 ,

(52)
while the added stable gain is defined as [20], [53]

ASG =10 log 10

min
ω

1∣∣∣F (ejω)− e−jωdfb F̂ (ejω)
∣∣∣2


− 10 log 10

(
min
ω

1

|F (ejω)|2

)
,

(53)

where dfb is a delay in the feedback canceler’s path;
F
(
ejω
)

and F̂
(
ejω
)

are frequency responses of the
true and the estimated feedback paths at the normalized
angular frequency ω, respectively. We select the following
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Hình 4. Measured feedback paths: a) Amplitude responses, b) Phase.

parameters for all simulations: the sampling frequency
fs = 16 kHz, the delay in the forward path dk = 96
samples, the gain in the forward path |K| = 30 dB, the
delay in the feedback canceler’s path dfb = 1 sample,
and the regularization parameter δ = 10−6. The lengths
of the true and estimated feedback paths are Lf = 100
and Lf̂ = 64, respectively. To avoid a highly increase in
the computational complexity we select a small projection
order, e.g., P = 2, for all AFC methods using affine pro-
jection algorithms like PEMSC-APA and PEMSC-IPAPA.
The incoming signals are recorded as described in [30].
We select the step-sizes for all AFC methods such that they
provide a similar initial convergence rate. For example, the
step size µ = 0.001 is chosen for the PEMSC-NLMS
and PEMSC-IPNLMS, whereas µ = 0.0008 is chosen
for both the PEMSC-APA and the PEMSC-IPAPA. In all
AFC methods using the PEM, a 20-order AR model of
the incoming signal is computed for every frame of 160
samples by using the Levinson-Durbin algorithm [54].

Scenario 1: In this scenario, recorded speech is used as
the incoming signal. The speech source is constructed by
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using 30 IEEE sentences spoken by 3 male and 3 female
speakers from NOIZEUS database [52]. In particular, the
speech input is produced by concatenating all 30 IEEE
sentences together. Furthermore, the feedback path sud-
denly changes from F1 to F2 after half of the simulation
time.

Fig. 5 depicts the normalized misalignment and added
stable gain of the proposed PEMSC-IPAPA in compar-
ison with those of PEMSC-NLMS, PEMSC-IPNLMS,
PEMSC-APA. It can be seen that the PEMSC-IPNLMS
and PEM-APA converge and track the change of the feed-
back path quicker than the PEMSC-NLMS. The PEMSC-
APA converges faster while yielding a similar tracking rate
compared to the PEMSC-IPNLMS. The proposed method,
PEMSC-IPAPA, outperforms all mentioned baselines.

Table II compares the performance of AFC methods
in terms of average misalignment (MISi), average added
stable gain (ASGi) corresponding to the Fi feedback path
(i = 1, 2), misalignment measured after τ seconds in
the Fi feedback path (MISi,τ ) and the necessary time
to reach κi dB of the misalignment corresponding to
the Fi feedback path (τκi

). Among them, the first two
terms are used to evaluate the steady-state error and the
added stable gain, while the last two terms are used to
evaluate the convergence/tracking abilities. The best values
are indicated in boldface. We select τ = 4 s and κi = −15
dB for this scenario. We observe that the proposed method
outperforms all other baselines for both feedback paths.
Particularly, it achieves the highest values of MIS1,
MIS2 and ASG1. It also provides higher ASG2 than that
of the PEMSC-NLMS and PEMSC-APA, but a slightly
smaller ASG2 than that of the PEMSC-IPNLMS. After
4 s the proposed method can reach approximately -16.4
dB and -20 dB of misalignment corresponding to the
first and the second feedback paths, while those values
for the PEMSC-NLMS, PEMSC-IPNLMS and PEMSC-
APA are -4.677 and -14.633 dB, -12.201 and -18.436
dB, -13.986 and -18.391 dB, respectively. Moreover, the
needed time for the proposed method reaches to -15 dB
of misalignment is much shorter than other baselines for
both feedback paths. These results are consistent with the
results shown in Fig. 5. Note that the average misalignment
(MISi) and average added stable gain (ASGi) are com-
puted over 30 s (i.e., 480000 samples) of each realization.

Fig. 7 illustrates the output signal received at the loud-
speaker of the HA for all considered AFC methods. It
can be seen that all AFC methods suffer from howling at
initialization and the sudden change of the feedback path.
The PEMSC-NLMS has the longest howling periods. The
howling periods in the PEMSC-IPNLMS are shorter than
those in the PEMSC-NLMS but longer than those in the
PEMSC-APA. Among them, the proposed PEMSC-IPAPA
provides the shortest howling periods. These observations
match well with the results shown in Fig. 5 and Table
II, which demonstrate that the proposed method achieves
quicker convergence and tracking rates compared to those
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Hình 5. Performance of the proposed methods, speech input, feedback
path changes from free-field (F1) to telephone-near (F2) after 30 s, a)
MIS, b) ASG.

of baselines.
Table III shows the PESQ measures during the last

15 seconds of the incoming signal corresponding to the
ith feedback path, namely PESQ1 for the period 15 s
- 30 s and PESQ2 for the period 45 s - 60 s. It is
shown that all considered AFC methods achieve very
good speech quality (PESQ scores > 4 for both feedback
paths) when the system has converged. Although the PESQ
scores of the proposed methods are comparable with those
of baselines, it outperforms all baselines in terms of
convergence/tracking rates.

Scenario 2: In this scenario, recorded music is used
as the incoming signal. Particularly, the song "Imagine"
by John Lennon is selected as the music incoming signal.
Moreover, the feedback path suddenly changes from F1 to
F2 after half of the simulation time. We choose τ = 4 s,
κ1 = −8 dB and κ2 = −15 dB for this scenario.

Fig. 6 depicts the performance of all considered AFC
methods in the second scenario. It can be observed that
both PEMSC-IPNLMS and PEMSC-APA yield quicker
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Bảng II
EVALUATE PERFORMANCE OF PEMSC-NLMS, PEMSC-APA, PEMSC-IPNLMS, PEMSC-IPAPA FOR SPEECH AND MUSIC AS THE INCOMING

SIGNALS, FEEDBACK PATH CHANGES FROM FREE-FIELD (F1) TO TELEPHONE-NEAR (F2) AFTER 30 S.
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Hình 6. Performance of the proposed methods with music input, feedback
path changes from free-field (F1) to telephone-near (F2) after 30 s, a)
MIS, b) ASG.

convergence and tracking rates than the PEMSC-NLMS.
The PEMSC-APA obtains a similar convergence rate to
that of the PEMSC-NLMS, but a faster tracking rate.
The PEMSC-IPAPA provides further improvement in con-
vergence and tracking rates compared to the PEMSC-

Bảng III
PESQ MEASURES OF THE PEMSC-NLMS, PEMSC-APA,

PEMSC-IPNLMS, PEMSC-IPAPA, WITH A SUDDEN CHANGE OF
FEEDBACK PATHS FROM F1 TO F2 AFTER 30 S, CONCATENATED

SPEECH AS INCOMING SIGNAL.

AFC methods PESQ1 PESQ2

PEM-NLMS 4.40 4.30

PEM-IPNLMS 4.42 4.30

PEM-APA 4.39 4.27

PEM-IPAPA 4.41 4.26

APA while retaining a similar steady-state error. These
observations are consistent with the results shown in Table
II in which the proposed PEMSC-IPAPA achieves the best
scores of all evaluated terms for the music incoming signal.

Fig. 8 shows the output signal received at the loud-
speaker of the HA for all considered AFC methods with
music as the incoming signal. Similar to scenario 1 with
the speech incoming signal, the proposed method also
yields the shortest howling periods, while the PEMSC-
NLMS yields the longest howling periods. The PEMSC-
APA has shorter howling periods than both PEMSC-
NLMS and PEMSC-IPNLMS. These observations also
match well with the results shown in Fig. 6 and Table
II.

VII. CONCLUSIONS

In this paper, we propose a new AFC approach for
HAs. In the proposed approach, PEMSC-IPAPA, we em-
ploy a soft clipper on the error signal as well as inte-
grates the IPAPA for adaptive feedback canceller. The
soft clipper limits feedback contribution. The IPAPA takes
advantage of a fast-convergence filtering technique (APA)
and the feedback path sparseness, which allows for a
tap-dependent step-size for updating the adaptive filter
coefficients. Stability analysis of the proposed approach is
also provided. Simulation results show that the proposed
PEMSC-IPAPA achieves a significant improvement in
convergence/tracking rates, average MIS and average ASG
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Hình 7. The output signal of the PEMSC-IPAPA and baselines, with a sudden change of feedback paths from F1 to F2 after 30 s, concatenated
speech as incoming signal.

compared to other state-of-the-art AFC approaches in most
scenarios while retaining good signal quality. Furthermore,
the PEMSC-IPAPA yields the shortest howling periods for
both recorded speech and music as the incoming signals
and a sudden change of the feedback paths. However, the
improvements from using the proposed PEMSC-IPAPA
come at an increased cost in computational complexity.
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THUẬT TOÁN AFFINE PROJECTION TỶ LỆ CẢI TIẾN CHO
LOẠI BỎ PHẢN HỒI ÂM THANH TRONG MÁY TRỢ THÍNH

Tóm tắt—Phản hồi âm thanh là một vấn đề chính trong
máy trợ thính dạng mở. Nó làm giảm đáng kể chất lượng tín
hiệu và hạn chế độ lợi ổn định cực đại có thể nhận được.
Loại bỏ phản hồi thích nghi (AFC) là một phương pháp phổ
biến và hiệu quả, tuy nhiên, phương pháp này có sai số trong
việc ước lượng kênh phản hồi do sự tương quan cao giữa tín
hiệu tại loa và tín hiệu đầu vào mic, đặc biệt là khi tín hiệu
đầu vào mic là tín hiệu phổ màu, ví dụ như tiếng nói, âm
nhạc. Phương pháp dự đoán lỗi (PEM) khá phổ biến để loại
trừ sai số này, kết quả là hiệu suất được nâng lên đáng kể. Để
cải thiện hơn nữa hiệu suất của phương pháp PEM thông
thường chúng tôi đề xuất tích hợp thuật toán IPAPA vào
PEM. Phương pháp được đề xuất, tên là PEMSC-IPAPA, sử
dụng các đặc điểm thưa thớt của kênh phản hồi âm thanh và
kỹ thuật lọc thích nghi nhanh để nâng cao tốc độ hội tụ/theo
dấu. Bài báo cũng phân tích chi tiết phương pháp AFC đề
xuất và phân tích độ ổn định của phương pháp. Chúng tôi
đánh giá hiệu suất của phương pháp đề xuất sử dụng tiếng
nói, âm thanh làm tín hiệu đầu vào mic và kênh phản hồi
thay đổi đột ngột. Các kết quả mô phỏng cho thấy phương
pháp đề xuất có tốc độ hội tụ/theo dấu cao trong khi vẫn
duy trì chất lượng tín hiệu và lỗi ở trạng thái ổn định tương
đương so với các phương pháp hiện thời.

Từ khóa—Loại bỏ phản hồi âm thanh, phương pháp dự
đoán lỗi, IPAPA, độ lợi ổn định cực đại, tốc độ hội tụ/theo
dấu.
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Tóm tắt: Điện toán biên di động (Mobile edge 
Computing) là một trong các trụ cột quan trọng của mạng 
5G nhằm cung cấp một tiếp cận điều khiển phân tán 
tương thích với các nhu cầu dịch vụ mới nổi. Một trong 
các ưu điểm vượt trội của điện toán biên nhờ vào quá 
trình điều phối hợp lý nhu cầu tính toán của các thiết bị 
người dùng tới các thiết bị cục bộ và máy chủ biên mạng. 
Bên cạnh các lợi điểm của quá trình giảm tải 
(offloading), thách thức lớn nhất của tiếp cận này là vấn 
đề lựa chọn cơ chế giảm tải tải thích hợp trong bài toán 
tối ưu đa mục tiêu do các ràng buộc đặt bài toán này 
thuộc dạng NP-Hard. Bài báo này trình bày một cơ chế 
giảm tải cân bằng giữa năng lượng tiêu thụ và yêu cầu trễ 
của thiết bị người dùng. Kết quả mô phỏng số với các giả 
thiết về kênh truyền vô tuyến thực tiễn gồm kết nối 
MIMO và 802.11p cùng với các mẫu lưu lượng đầu vào 
khác nhau cho thấy các tác động tới hiệu năng của cơ chế 
giảm tải từng từng phần mà các giải pháp khác chưa đề 
cập.    

 

Từ khóa: Điện toán biên di động, giảm tải, tối ưu đa 
mục tiêu, MIMO. 

I.  GIỚI THIỆU 

Sự phát triển mạnh mẽ của các giải pháp Internet vạn 
vật trong thập kỷ qua đã và đang tạo ra các áp lực lên hạ 
tầng mạng truyền thông. Bên cạnh sự gia tăng về số lượng 
dữ liệu và thiết bị, các yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng 
dịch vụ của các ứng dụng cũng đã được đặt ra [1] [2]. Vì 
vậy, nhu cầu xử lý tính toán tại gần thiết bị người sử dụng 
UE (User Equipment) đã đem đến giải pháp công nghệ 
điện toán biên EC (Edge Computing) [3]. Giải pháp điện 
toán biên được đề xuất nhằm vượt qua các giới hạn năng 
lực tính toán của thiết bị người dùng và giảm thiểu thời 
gian trễ so với điện toán đám mây hay điện toán sương 
mù. Các nhiệm vụ hoặc thông tin cần xử lý cục bộ sẽ 
được tính toán phân tái tại biên mạng, trong khi nhu cầu 
xử lý toàn cục sẽ được gửi lên đám mây. Đặc biệt, cùng 
với các công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN 
(Software Defined Network) và ảo hóa chức năng mạng 
NFV (Network Function Virtualization), điện toán biên di 
động đóng vai trò trụ cột trong thế hệ mạng 5G và phía 
sau [4]. 

Bên cạnh các ưu điểm của điện toán biên, một số các 
thách thức liên quan tới bảo mật và hiệu năng mạng cũng 
đã được chỉ ra. Do kiến trúc điều khiển phân tán và giới 
hạn tài nguyên của các thiết bị biên, hiệu năng của điện 
toán biên phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ràng buộc như: 

quyết định giảm tải, phân bổ tài nguyên tính toán giữa các 
thành phần tham gia, hay tính động của các tham số theo 
kịch bản thực tế. Các điều kiện thực rất đa dạng và tạo ra 
các giới hạn lên các giải pháp nâng cao hiệu năng và bảo 
mật của điện toán biên. 

Đặc biệt, công việc giảm tải là một quá trình phức tạp 
và có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác nhau. Cụ 
thể, quá trình này liên quan đến việc phân vùng ứng dụng, 
ra quyết định giảm tải và thực thi tác vụ phân tán [5]. Vì 
vậy, các nghiên cứu và triển khai kịch bản điện toán biên 
đã và đang tiếp tục hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp 
giảm tải hiệu quả nhằm tiếp cận gần nhất tới các điều kiện 
thực tiễn [6]. 

Một trong các trở ngại chính liên quan tới chiến lược 
giảm tải xuất phát từ độ phức tạp của bài toán tối ưu. Các 
tiếp cận tìm đường biên giải tích thông qua các phương 
pháp quy hoạch toán học thường chỉ đưa đến các giới hạn 
biên với thời gian tính toán lớn [7]. Một trong các trở 
thách thức chính liên quan tới các ràng buộc phi tuyến và 
trái ngược nhau về lợi ích. Mặt khác, Tiếp cận heuristic 
đem lại một số hiệu quả nhất định trong tính toán nhưng 
cũng hiệu quả phụ thuộc mạnh vào các giả thiết đầu vào 
cùng như thông tin dữ liệu lịch sử [6] [7]. Vì vậy, các nỗ 
lực tìm kiếm các giải pháp giảm tải hiệu quả trong các 
kịch bản điển hình vẫn đang thu hút nhiều nghiên cứu gần 
đây.  

Do sự phức tạp của các tính toán giảm tải tối ưu đa 
mục tiêu mà tính chất đường truyền 5G chưa được đề cập 
tới trong các nghiên cứu trước đây. Vì vậy, nhằm bù vào 
sự thiếu hụt đó để hướng tới các kịch bản ứng dụng hữu 
ích, bài báo này trình bày một cơ chế giảm tải tối ưu hai 
mục tiêu đồng thời gồm năng lượng tiêu hao của thiết bị 
người dùng UE và đáp ứng trễ cho các phiên giảm tải. 
Đặc biệt, lược đồ sử dụng UE lân cận để trợ giúp một 
phần khối lượng tính toán nhằm đạt được cân bằng năng 
lượng tổng thể các UE sẽ mở ra các giải pháp phân cụm 
hiệu quả. Đậy là một tiếp cận mà các nghiên cứu trước 
đây chưa đề cập tới. Cơ chế giảm tải từng phần nhiệm vụ 
được mô phỏng số để tìm ra các khoảng giá trị hiệu quả 
đối với một số mô hình lưu lượng đầu vào của các dịch vụ 
IoT (Internet of Things) điển hình. 

Bài báo có bố cục như sau. Mục tiếp theo sẽ trình bày 
về các nghiên cứu liên quan tới quyết định giảm tải của 
các đề xuất gần đây cho điện toán biên. Trong đó chỉ rõ 
các điểm mạnh và điểm yếu của các đề xuất và những vấn 
đề chưa đặt ra trong nghiên cứu. Mô hình tính toán giảm 
tải được đề xuất trong mục tiếp theo trên cơ sở bài toán tối 
ưu với các ràng buộc về kênh truyền thông vô tuyến. Kết 
quả mô phỏng số cho một số trường hợp lưu lượng điển 
hình được chỉ ra nhằm chỉ ra các điểm mạnh của đề xuất. 
Mục cuối cùng tóm tắt lại các kết quả đạt được của nghiên 
cứu và hướng phát triển tiếp theo. 
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II.     CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Vấn đề giảm tải trong điện toán biên di động MEC 
(Mobile Edge Computing) được tiếp cận từ nhiều góc độ 
khác nhau. Trong đó, các thiết bị người sử dụng UE được 
trang bị nhiều kết nối vô tuyến nhằm tổ chức liên kết 
thành kiến trúc mạng biên mềm dẻo. Dưới góc độ kịch 
bản ứng dụng vào các dịch vụ IoT, các lược đồ giảm tải 
ứng dụng vào trong các hình thức như: kết nối từ 01 UE 
tới 01 máy chủ MEC, 01 UE tới nhiều máy chủ MEC, 
nhiều UE tới 01 máy chủ MEC và nhiều UE kết nối tới 
nhiều máy chủ MEC. Mặt khác, các mục tiêu tối ưu cũng 
rất khác biệt và hướng theo nhu cầu ứng dụng điện toán 
biên như: độ trễ, năng lượng, băng thông/ tần số, cân bằng 
tải hay giá triển khai. Trong đó, các quyết định giảm tải 
được phân chia thành hai chiến lược gồm giảm tải hoàn 
toàn (còn gọi là giảm tải nhị phân) và giảm tải từng phần 
[8].   

Với tiếp cận giảm tải nhị phân, một khối nhiệm vụ của 
UE lựa chọn thực thi trên chính UE hoặc trên máy chủ 
biên. Trên thực tế, các quyết định dạng này với một hàm 
mục tiêu thì có thể đạt được tối ưu toàn cục trong một số 
điều kiện nhất định. Thông thường, mục tiêu tiết kiệm 
năng lượng của UE sẽ được tối đa hóa nếu không đề cập 
tới các vấn đề khác như năng lượng tiêu tán khác như 
công suất truyền dẫn. Mặc dù vậy, với số lượng UE lớn và 
các ràng buộc bổ sung cũng dẫn tới độ phức tạp của thuật 
toán cao tới 2N, với N là số lượng các thiết bị người dùng 
trong mạng. Hơn nữa, sự cân bằng tải của các UE sẽ 
không được tính đến khi các thực thi tính toán được thực 
hiện trên từng phần tử cục bộ và tiếp cận này làm giảm 
thời gian sống của toàn mạng [9] [10]. 

Giảm tải từng phần thường có độ phức tạp cao hơn 
cho các quyết định khi đối diện với nhiều điều kiện ràng 
buộc hơn, nhưng mang lại nhiều lợi ích như khả năng xử 
lý song song và phân biệt chất lượng dịch vụ. Trong đó. 
các tác vụ có thể phân chia theo lượng dữ liệu, theo loại 
dữ liệu hay theo tính chất dữ liệu. Nhờ vậy, khả năng hỗ 
trợ chất lượng dịch vụ cho các UE cũng sẽ được mở rộng. 
Các giải pháp đề xuất quyết định giảm tải rất đa dạng tùy 
thuộc vào kịch bản ứng dụng, mục tiêu tối ưu, phương 
pháp áp dụng hay mô hình chuyển động. Hướng về mục 
tiêu đảm bảo an toàn và hiệu quả năng lượng cho thiết bị 
di động, trong [11] đề xuất lược đồ giảm tải cho các UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle). Nhóm tác giả đã đề xuất 
chiến lược phân cụm nhằm cải thiện năng lượng và độ tin 
cậy cho các thiết bị IoT. Trong đề xuất này, các giao tiếp 
ngang hàng giữa các thiết bị người dùng không được đề 
cập. Nhằm cân bằng tải tính toán trong giới hạn trễ, các 
tác giả trong [12] sử dụng hàm giá (Cost) có tổng trọng số 
bằng 1 để xác định mức ưu tiên trong quyết định giảm tải. 
Các UE được phân cụm dựa trên thuật toán di truyền GA 
(Genetic Algorithm) để chọn UE chịu trách nhiệm giảm 
tải. Đây là một lược đồ quyết định rất đáng chú ý do khả 
năng thích ứng với các yêu cầu đa dạng của tác vụ tính 
toán. Tuy nhiên, các tham số đường truyền vô tuyến 
không đề cập chi tiết ở đây và mô hình phân cụm chỉ thích 
hợp với mật độ rất cao.  

Nhằm tối ưu năng lượng cho các UE, các tác giả trong 
[13] sử dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để tìm 
kiếm các tỷ lệ giảm tải hợp lý. Giải pháp lựa chọn nút UE 
lân cận mang tới sự mềm dẻo trong truyền thông ngang 
hàng của cả mô hình tĩnh và động. Tuy nhiên, bên cạnh 
các tác động cụ thể của đường truyền vô tuyến chưa được 

đề cập thì các mẫu lưu lượng đầu vào còn rất hạn chế so 
với điều kiện thực.  

Vì vậy, trong nghiên cứu này, một lược đồ giảm tải 
hướng tới mục tiêu cân bằng năng lượng và trễ tính toán 
được đề xuất trong các điều kiện kênh truyền vô tuyến 
thực tiễn để bù đắp vào các thiếu hụt trong các nghiên cứu 
trên.   

III.  MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT 

A. Mô hình mạng và giả thiết chung 

 

Hình 1.  Mô hình giảm tải điện toán biên 

Một mô hình giảm tải đề xuất được trình bày trên hình 
1. Trong đó, tập các thiết bị người dùng UE được phân 
vùng theo dung lượng cung cấp từ eNodeB, thiết bị lựa 
chọn giảm tải D2D được ký hiệu là UH (User Helper). 
Các vùng (Zone 1, Zone 2,.., Zone Z) được xác định theo 
vùng phủ của các trạm gốc (eNodeB) hay các chiến lược 
phân cụm. Để không mất tính tổng quát, trong mô hình 
này sử dụng vùng phủ như một tham số cơ bản cho bài 
toán phân cụm. Các tham số đường truyền vô tuyến 5G sẽ 
được giả thiết với các điều kiện thông dụng và phổ biến 
nhất theo các công nghệ hiện hành. 

Mỗi UE có một tập M tác vụ cần được tính toán, ta đặt 

ký hiệu  1 2, ,..., M   = , m M .  Trong một nhóm các 

thiết bị người dùng, các phiên kết nối đồng thời tương ứng 
với nhiệm vụ thứ m được đánh số theo chỉ số tương ứng. 

Ví dụ, ký hiệu là 
1

m  cho biết số thứ tự thuộc phiên thứ 

nhất của nhiệm vụ thứ m trong luồng tác vụ yêu cầu đầu 
vào. Mỗi tác vụ trên một node UE thứ i gồm là một cặp 
tham số yêu cầu gồm độ dài dữ liệu cần xử lý và thời gian 

yêu cầu, 
*( ) ,i im i l t  , il  là độ dài dữ liệu đầu vào tính 

theo đơn vị bit.  

Mỗi một tác vụ m của một UE được tính toán tại 

chính UE, nút hỗ trợ UH và máy chủ MEC, tương ứng 

( )m u , ( )m h và ( )m b . Ta có, 

( ) ( ) ( ) ( )m m m mUE u h b   = + +                    (1) 

Công thức trên biểu diễn tiếp cận giảm tải từng phần 
thông qua thiết bị hỗ trợ UH. Để đảm bảo tính tổng quát, 
UH và UE có các thông số tương tự nhau và thay đổi vai 
trò theo tiêu chí cân bằng năng lượng tiêu hao giữa các 
nút. 

B. Mô hình kênh truyền thông  
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Giả thiết các vùng phủ của 5G tạo thành các vùng 
zone và các thiết bị UE truy nhập tới máy chủ MEC theo 
cơ chế đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao 
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access), tốc độ truyền được tính theo định lý Shannon-
Hartley theorem như dưới đây. 

, 2

0 1,

. ,
log 1

. ,

jb ub ub jub

i b N

ub ub kk k i

W p h b
r

N p h b
= 

 
 = +
 +
 

 (2) 

Trong đó, W
jb  là độ rộng băng tần cấp cho các vùng 

với N thiết bị UE, ubp và ubh  là công suất phát của UE và 

độ lợi kênh. 0 là nhiễu nền. 

BẢNG 1. CÁC KÝ HIỆU VÀ THAM SỐ 

 

 C. Mô hình xử lý tác vụ 

Với mỗi tác vụ m ta có ( )il m bit cần xử lý và được 

phân bổ tại UE, UH và MEC. 

, , ,( ) ( ) ( ) ( )i i u i h i bl m l m l m l m= + +                 (3) 

Nếu nhiệm vụ chỉ được xử lý tại UE, năng lượng tiêu 
hao và trễ được tính đơn giản thông qua tốc độ xử lý của 
CPU. 

2

, , . . .comp

i u i u uE l C k f=                              (4) 

 
,

,

.i ucomp

i u

u

l C
t

f
=                                    (5) 

Trong đó,   ,

comp

i uE là năng lượng tiêu hao tính toán cho 

,i ul bit, uf là tần số của CPU, k là hằng số điện dung, C là 

chu kỳ CPU cần thiết đề xử lý tác vụ tại các bộ vi xử lý 
[14]. Các bộ tham số giả thiết được trình bày trên bảng 1. 

Với giả thiết UE và UH thực hiện đóng vai trò luân 
phiên nhau trong các phiên truyền thông, năng lượng và 
trễ xử lý tại UH được tính tương đương như trên công 
thức (4), (5) trên đây. 

Khi xử lý một phần tác vụ tại máy chủ điện toán biên 
ở eNodeB và một phần tại thiết bị trợ giúp UH, thời gian 
xử lý được tính toán bằng thời gian truyền dẫn và thời 

gian xử lý tác vụ. Giả thiết tốc độ xử lý tại MEC cao hơn 
nhiều so với tại UE, UH và ta có thể bỏ qua, cũng như 
thời gian nhận thông tin kết quả từ các phần tử mạng này. 
Ta có, trễ truyền thông từ UE tới eNodeB và từ UE tới 
UH được tính như sau: 

,

,

,

i bub

i u ub

i b

l
t

r
=                                          (6) 

,

,

,

i uuh

i u uh

i u

l
t

r
=                                          (7) 

Năng lượng tiêu hao dành cho truyền dẫn phụ thuộc 
vào số lượng bít truyền và công suất truyền theo bit lên 

eNodeB và UH tương ứng là ubp và uhp . Ta có, 

,

,

,

i btrans

i b ubub

i b

l
E p

r
=                                           (8) 

,

,

,

i utrans

i h uhub

i u

l
E p

r
=                                           (9) 

Các ràng buộc trễ của việc thực hiện các tác vụ theo yêu 

cầu được biểu diễn trên hình 2 dưới đây. Với tác vụ m bất 

kỳ, thiết bị UE có thể thực hiện giảm tải hoàn toàn lên 
MEC (full offloading), mức năng lượng tiêu hao là lớn 
nhất đối với UE, nhưng đánh đổi bởi thời gian xử lý tác 

vụ thấp nhất, 
'

,i ut . Trái ngược với giải pháp trên, việc xử lý 

tại UH có độ trễ lớn nhất do trễ đường truyền và trễ xử lý 

tại UH, 
'

,i ut . Vì vậy, chiến lược giảm tải từng phần rất 

quan trọng đối với các mục tiêu tổng quát. 

 

Hình 2.  Các ràng buộc trễ 

Thời gian trễ đối với tác vụ giảm tải sang UH được tính như sau: 

, ,

, , ,

,

.i u i uuh comp

i uh i u i u uh

i u u

l l C
t t t

r f
= + = +                         (10)                                                

D. Mô hình hóa bài toán 

Tiếp cận cân bằng trễ và năng lượng tiêu hao đã được 
đưa ra trong [15] [16].  Tiếp cận này cho thấy sự thích 
ứng tốt đối với các ứng dụng IoT đa mục tiêu với khả 
năng mở rộng hiệu quả. Vì vậy, trong nghiên cứu này sẽ 
sử dụng tiếp cận trên để tính hàm giá (Costs) cho từng 

phiên i thực hiện tác vụ m với các trọng số điều chỉnh 

như dưới đây. 

. . , 1m

i i ic E T   = + + =                        (11) 

 Như vậy, từ mục tiêu trên công thức (11) ta đi tìm 
một lời giải tối ưu của các phiên kết nối đảm bảo điều 
kiện ràng buộc trễ. 

*

,i uh it t                                        (12)                                                

li,u Lượng bit cần xử lý tại UE của nhiệm vụ i 

li,h Lượng bit cần xử lý tại UH của nhiệm vụ i 

li,b Lượng bit cần xử lý tại eNodeB của nhiệm vụ i 

C CPU Cycles require to process 1 bit  

fu Tần số CPU tại UE và UH 

Fb Tần số CPU tại eNodeB  

k Hằng số điện dung 

,

ub

i br  Tốc độ truyền dẫn từ UE tới eNodeB  (5G) 

,

uh

i hr  Tốc độ truyền dẫn từ UE tới eNodeB (802.11p) 

ubp  Công suất truyền từ UE tới eNodeB 



 PHÂN TẢI ĐA MỤC TIÊU TRONG ĐIỆN TOÁN BIÊN DI ĐỘNG 

Hàm Cost cho tổng số các phiên i đồng thời trong một 
vùng phủ của eNodeB được tính như dưới đây.   

M i

i M

C c


                                        (13)                                                

Mục tiêu của bài toán là tối thiểu đồng thời năng 
lượng và trễ cho các phiên làm việc. Ta biểu diễn qua bài 
toán tối ưu như sau: 

1

min min . .
M

M i i
M M

i

C E T 
=

= +                                   (14) 

Ràng buộc 

C1: , , ,i i u i h i bl l l l= + +  

C2: {1,2,..., },i iu n u N    

C2: {1,2,..., },i m m M     

C3: 
*

,i uh it t  

C4: 
*

,i ub it t  

Các ràng buộc của bài toán như sau: C1 là ràng buộc 
về phân chia từng phần của tác vụ với tổng số phần phân 
chia bằng tổng tác vụ cần xử lý; ràng buộc C1 chỉ ra giới 
hạn các UE mà một eNodeB có thể cung cấp trong vùng 
phủ. Dung lượng và tốc độ liên kết phụ thuộc vào số 
lượng node trong vùng phủ qua điệu kiện C2; ràng buộc 
C3 giới hạn số các nhiệm vụ đồng thời trong phiên; hai 
ràng buộc C3 và C4 là đáp ứng giới hạn trễ của các tác vụ. 

IV. MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Để thực hiện tìm kiếm lời giải tối ưu cho (14), ta đưa 
các tham số truyền thông vô tuyến và các điều kiện biên 
của kênh kết nối. Với mô hình đề xuất, truyền thông vô 
tuyến từ eNodeB tới các UE theo đặc tính của kềnh truyền 
MIMO 5G, truyền thông giữa UE và UH theo chuẩn 
802.11p. Các giả thiết về kênh truyền MIMO được trình 
bày dưới đây là các tiêu chuẩn tổng quát cho các kênh 
truyền được sử dụng trong các nghiên cứu. 

Hệ thống hoạt động trong chế độ song công TDD 
(Time Division Duplex), với khung truyền dẫn vô tuyến 
gồm pilot và dữ liệu. Kênh truyền được coi là đối xứng 
hoàn hảo và tuân theo mô hình fading Rician không tương 
quan không gian. Tốc độ kênh truyền dẫn từ UE tới MEC 
trong công thức (2) phụ thuộc vào tỷ số công suất tín hiệu 
trên tổng công suất nhiễu trong các đều kiện thực của 5G 
MIMO. 

Với giả thiết các máy chủ MEC có khả năng phục vụ 
được mô hình hóa qua hàng đợi M/M/1 [16]. Các thiết bị 
đầu cuối có khả năng chọn được máy chủ thích hợp và tạo 
cụm giảm tải theo nguyên tắc xác suất và thể hiện khái 
quát trên hình 1. Ta xác định các yếu tố tác động kênh như 
dưới đây. 

Một khung truyền dẫn , ( )ub

i u i từ User tới MEC gồm 

hai phần huấn luyện 
i

pilot và ước lượng hệ số kênh 

truyền  ,

ub

i u ; 

, ( )ub i i

i u pilot esti  = +                        (15)                                                

Kênh truyền tuân theo mô hình phading Rician không 
tương quan về không dây. Hệ số suy hao truyền theo kênh 
được tính theo tầm nhìn thẳng LoS và theo không có tầm 
nhìn thẳng NloS là. 

, ,

1
;

1 1

rician ricianrician
u los u u nlos u

rician rician

R

R R
   =  = 

+ +

     (16)                                                

Mảng antena giả thiết được phân bố tuyến tính đều 
ULA (Uniform Linear Array), vector hệ số kênh truyền 
phạm vi nhỏ tuân theo phân bố Gausian chuẩn tắc. thiết bị 
người dùng sử dụng kỹ thuật ước lượng kênh theo lỗi bình 
phương trung bình tối thiểu MMSE (Minimum mean 
square error), thì hệ số kênh truyền được tính như công 
thức dưới đây. 

,

2
( )

rician

ub u nlos i

u u ub ub pilot ui

ub pilot

p
h g y p g

p




 
= + −

+

     (17)                                                

Trong đó, 
ug là vector hệ số kênh truyền ứng với tầm 

nhìn thẳng LoS; 
uby là mức thu tín hiệu tại eNodeB; 

udp là công suất truyền từ thiết bị người dùng UE, khung 

thời gian huấn luyện kênh được tính từ công thức (15); hệ 
số suy hao được tính theo công thức (16).  

 Các thành phần không trực giao được coi là nhiễu trên 
kênh truyền tác động tới tốc độ của user tới MEC. Từ đó, 
ta thu được thành phần gây nhiễu lên công thức (2), như 
dưới đây.  

2

, ,

, 2

, , , , ,

( )

( )( )

rician rician

ub u los u nlosi

u b rician rician rician rician rician

ub u los u los u nlos ub u los u nlos

p

p p

 


     

+
=

+ + +

    (18) 

Trong đó, 
2 là phương sai của các chuỗi tạp âm 

trắng cộng và 
ubp là công suất truyền liên quan tới năng 

lượng tại công thức (8). Các tham số sử dụng trong mô 
phỏng được trình bày tại bảng 2. 

Trên cơ sở kịch bản và các tham số đầu vào được giả 
thiết, chúng tôi khảo sát hàm giá (cost) theo công thức 
(14) với các trọng số cân bằng thay đổi. Đồng thời, các 
mẫu nhiệm vụ đầu vào được thay đổi bởi các hàm phân bố 
khác nhau gồm (phân bố chuẩn, phân bố mũ). 

Kết quả mô phỏng trên hình 3 dưới đây chỉ ra sự biến 
động của hàm CM với sự cân bằng của các ưu tiên về trễ 
và năng lượng cho thiết bị người dùng UE.  

 

 Hình 3.  Sự biến thiên hàm Cost với phân bố gauss 

Một trong các nhiệm vụ cơ bản của các bộ cảm biến là 
thu thập các thông tin định kỳ với nhiều mẫu lưu lượng 
khác nhau [21]. Các thông tin này tạo thành các tiến trình 
phân bố Gausian, và tổng của các phân bố này tạo ra nhu 
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cầu đầu vào của nhiệm vụ như được mô phỏng trên hình 
3.  

 

Hình 4. Hàm Cost với trọng số ưu tiên và phân bố gauss 

Với các mức ưu tiên khác nhau tại công thức (14), cơ chế 
giảm tải cho thấy sự thích ứng với các điều kiện đầu vào 
và chỉ ra được mức hiệu dụng tối đa của quá trình giảm 
tải. 

Mặc dù hàm giá tăng theo mức tải của nhiệm vụ đầu 
vào như trên hình 4. Nhưng sự cân bằng trọng số giữa 
năng lượng và trễ tại các mức cân bằng cho giá trị hàm giá 
hướng về giá trị trung bình. Điều kiện ưu tiên về trễ yêu 
cầu kết thúc của nhiệm vụ có thể thay đổi và tác động đến 
độ dốc của các đường cong hàm giá. 

BẢNG 2. TRÌNH BÀY CÁC GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ MÔ PHỎNG SỐ. 
 

Vùng phủ  300 m 

Công suất phát ubp  0.5 W [18] 

Kích cỡ nhiệm vụ m  [100- 1000] Kb [14]  

Hàm phân bố task Uniform, normal, exponent 

Trọng số ,    0.5, 0.5  

Hằng số điện dung 10-28 

 Tốc độ truyền UE-UH 2Mbps 

Tốc độ tính tại UE, UH  2.85 x 105 cycles/s 

Hệ số tổn hao  
u tính theo thực nghiệm [19] 

Khoảng cách anten d=0.5 m 

Tần số sóng mang  3.5 GHz 

Băng thông  10MHz-25MHz 

Công suất phát pud 24dBm-46dBm [20] 

Tạp âm N0 -174dBM/Hz 

 

Mẫu lưu lượng đầu vào của UE có thể biến động theo các 
dịch vụ ứng dụng và tuân thủ theo hàm mũ. Các điều kiện 
đầu vào điển hình đã được chứng minh trong [22]. Hình 5 
và hình 6 dưới đây chỉ ra các khảo sát về biến thiên hàm 
giá với các nhiệm vụ đầu vào theo phân bố mũ. Với trọng 
số ưu tiên năng lượng, giá trị tối thiểu của hàm giá có độ 
dốc lớn theo độ dài nhiệm vụ. Vì vậy, cho dù mối quan 
hệ rõ giữa năng lượng và độ trễ không rõ ràng thì trọng 
số cân bằng đem lại mức thích ứng tốt hơn đối với máy 
chủ MEC.   

 

 Hình 5.  Hàm Cost với đầu vào phân bố mũ 

 

 Hình 6.  Hàm Cost thay đổi theo trọng số ưu tiên    

V. KẾT LUẬN 

Điện toán biên hứa hẹn đem lại rất nhiều ứng dụng 
hiệu quả trong tiếp cận IoT và 5G hiện nay. Tuy nhiên, 
việc tìm kiếm giải pháp giảm tải đa mục tiêu với các mô 
hình truyền thông thực tiễn gặp rất nhiều thách thức. Bài 
báo này đề xuất một mô hình giảm tải cân bằng năng 
lượng và trễ với sự hỗ trợ của các kết nối D2D tới thiết bị 
lân cận. Với các bộ tham số kênh truyền thực tế của kết 
nối 5G MIMO, cơ chế giảm tải từng phần đã được đề xuất 
cùng với các mô phỏng chứng minh về tính thích ứng với 
các phân bố đầu vào IoT điển hình. Xu hướng tương thích 
của hàm hiệu dụng có thể sử dụng để dự báo và hoạch 
định các mức suy hao năng lượng và thời gian sống của 
các thiết bị người dùng hiệu quả. Các quá trình phân 
nhóm người dùng và chiến lược lựa chọn máy chủ MEC 
bằng tiếp cận tính toán thông minh sẽ là nhiệm vụ tiếp 
theo của nghiên cứu.  
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THE MULTI-PURPOSES OFFLOADING SCHEME 
IN MOBILE EDGE COMPUTING 

 
    Abstract: Mobile edge computing is one of the key 

pillars of 5G network technologies to provide a 

distributed control approach compatible with emerging 

service needs. One of the outstanding advantages of edge 

computing comes from the streamlined process of 

coordinating the computing needs of user devices to local 

devices and edge servers. However, the biggest challenge 

of this approach is the problem of choosing an 

appropriate offloading mechanism due to the constraints 

imposed on multi-objective optimization problem is NP-

Hard. This paper presents a offloading mechanism that 

balances the energy consumption and the delay 

requirements of the user device. The numerical 

simulation results with realistic radio channel 

assumptions including MIMO and 802.11p connections 

with different input traffic patterns show the impacts of 

the partial offload mechanism which was not mentioned 

by previous study. 

Keywords: Mobile Edge Computing, offloading, 

multi-purposes optimization, MIMO.  
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Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
 
 

Tóm tắt: Để có thể xây dựng được các hệ thống xử lý 

văn bản pháp quy tự động như tìm kiếm, tra cứu, phân tích, 

hay truy vấn nội dung, thì việc trích xuất ra được những 

thông tin cần thiết trong các văn bản pháp quy, bao gồm 

thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu, là một trong 

những công việc quan trọng cần phải được thực hiện trước 

tiên. Các nghiên cứu trước đây khi có yêu cầu trích xuất cả 

hai loại thông tin thực thể tham chiếu và quan hệ tham 

chiếu, hoặc khi chỉ có yêu cầu trích xuất quan hệ tham 

chiếu, sẽ thường thực hiện theo cách làm lần lượt, đầu tiên 

là trích xuất thực thể, và sau đó là trích xuất quan hệ. Như 

vậy, độ chính xác của việc trích xuất quan hệ tham chiếu 

sẽ phụ thuộc vào việc có trích xuất được đúng hay không 

các thực thể tham chiếu. Trong bài báo này, chúng tôi trình 

bày một phương pháp cải tiến hơn để giải quyết bài toán 

trích xuất thông tin trong văn bản pháp quy, đó là phương 

pháp trích xuất kết hợp thực thể và quan hệ tham chiếu 

cùng lúc, sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên 

kiến trúc của bộ mã hóa Transformer. Kết quả cho thấy mô 

hình đề xuất có độ chính xác khá cao, với độ đo F1 lên tới 

96,8% cho kết quả trích xuất kết hợp cả hai thông tin. Kết 

quả trích xuất riêng cũng vượt trội so với các nghiên cứu 

trước: trích xuất thực thể tham chiếu đạt độ đo F1 là 98,4%, 

trích xuất quan hệ tham chiếu đạt độ đo F1 là 97,7%, trên 

tập dữ liệu 5031 văn bản pháp quy tiếng Việt. 
 

Từ khóa: văn bản pháp quy, trích xuất thực thể tham 

chiếu, trích xuất quan hệ tham chiếu, trích xuất thực thể và 

quan hệ kết hợp.  

I. GIỚI THIỆU 

Xử lý văn bản pháp quy tự động bao gồm các hoạt động 

như tìm kiếm, tra cứu, truy vấn văn bản pháp luật là một 

việc khó khăn nhưng rất cần thiết trong các hệ thống xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật (hay còn gọi là văn bản pháp 

quy). Việc này không những hỗ trợ được cho người dùng 

bình thường trong cuộc sống hàng ngày, mà còn hỗ trợ được 

cho cả các chuyên gia về luật, luật sư, do mỗi Quốc gia 

thường có số lượng rất lớn văn bản pháp quy và các văn bản 

này vẫn được gia tăng, cập nhật hàng năm. Để có thể xây 

dựng được các hệ thống xử lý văn bản pháp quy tự động, 

việc trích xuất ra được những thông tin cần thiết trong các 

văn bản quy phạm pháp luật là một trong những công việc 

quan trọng cần phải được thực hiện trước tiên.  

Một điều rất dễ nhận thấy là trong nội dung của một văn 

bản pháp quy thường nhắc đến nhiều các văn bản pháp quy 

khác có liên quan đến văn bản đang được đọc (hay xem xét), 

ví dụ như văn bản đang đọc có căn cứ từ một văn bản khác, 

hoặc văn bản đang đọc là sửa đổi/bổ sung của một văn bản 

trước đó, hoặc văn bản đang đọc là văn bản được thay thế 

cho một văn bản trước đó,… Trong các trường hợp này, 

người dùng thường có nhu cầu tìm kiếm thông tin của các 

văn bản được nhắc đến trong văn bản đang đọc để tìm hiểu 

sâu hơn về những nội dung liên quan họ đang cần. Nếu 

người dùng chỉ sử dụng các công cụ tìm kiếm thông thường 

như trên các trang văn bản pháp luật hiện có thì sẽ khá tốn 

kém thời gian và công sức.  

Hiện đã có một số nghiên cứu liên quan đến việc trích 

xuất thông tin trong văn bản pháp quy, với hai nhiệm vụ cụ 

thể được quan tâm đó là trích xuất thực thể trong văn bản 

pháp quy và trích xuất quan hệ trong văn bản pháp quy [4, 

5, 7]. Nhiệm vụ thứ nhất giải quyết nhu cầu đầu tiên được 

nhắc đến ở đoạn trên là nhận biết ra được tên của văn bản 

cũng như những tham chiếu đến văn bản được nhắc đến 

trong văn bản đang đọc, được gọi chung là thực thể tham 

chiếu. Đây chính là một loại thực thể đặc trưng cho văn bản 

pháp quy. Nhiệm vụ thứ hai giải quyết nhu cầu tiếp theo là 

nhận biết ra được mối liên hệ của văn bản đang đọc với văn 

bản được nhắc tên/tham chiếu đến trong nội dung của văn 

bản đang đọc. Đây chính là mối quan hệ tham chiếu giữa 

các văn bản pháp quy đã được xác định. Việc nhận biết mối 

quan hệ tham chiếu giữa các văn bản pháp quy thường được 

thực hiện bằng cách quy về bài toán phân loại quan hệ văn 

bản. Hình 1 trình bày một ví dụ về trích xuất thực thể tham 

chiếu và quan hệ tham chiếu trong sử người dùng đang xem 

xét văn bản quy phạm pháp luật là “Thông tư số 

41/2021/TT-BTC ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Bộ tài 

chính” có trích đoạn nội dung như trong phần nửa phía trên 

của Hình 1. Trong đoạn văn bản này, có hai văn bản được 

nhắc đến là “Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 

2021”, và “Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 

năm 2021”. Trong đó, ngữ nghĩa ở đây là: “Thông tư số 

41/2021/TT-BTC ngày 2 tháng 6 năm 2021” căn cứ theo 

“Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2021” và 

căn cứ theo “Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 

năm 2021”. Như vậy, hai nhiệm vụ trích xuất thực thể và 
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MỘT PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT KẾT HỢP THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ THAM CHIẾU TRONG VBPQ 

mối quan hệ giữa các thực thể trong văn bản pháp quy bao 

gồm (phần nửa phía dưới của Hình 1):  

1. Trích xuất hai thực thể tham chiếu: “Nghị quyết 

số 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2021”, và “Quyết định 

số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021”. 

2. Trích xuất quan hệ giữa thực thể văn bản đang xem xét 

với hai thực thể đã trích xuất được ở trên, bao gồm: Quan 

hệ Căn_cứ giữa “Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2 

tháng 6 năm 2021” và  “Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26 

tháng 5 năm 2021”; Quan hệ Căn_cứ giữa “Thông tư số 

41/2021/TT-BTC ngày 2 tháng 6 năm 2021” và “Quyết định 

số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021”. 

Theo khảo sát về các nghiên cứu trước đây của chúng tôi, 

hai nhiệm vụ trích xuất thực thể và trích xuất quan hệ giữa 

các thực thể trong văn bản pháp quy được thực hiện một 

cách rời rạc với nhau, nghĩa là thực hiện riêng biệt từng 

nhiệm vụ [4, 5, 7]. Như vậy, trong trường hợp có yêu cầu 

trích xuất đồng thời cả hai thông tin về thực thể và quan hệ 

tham chiếu, hoặc chỉ trích xuất quan hệ tham chiếu, thì bài 

toán sẽ được giải quyết theo cách: bước đầu tiên sẽ thực 

hiện trích xuất thực thể văn bản pháp quy, và sau đó bước 

thứ hai mới thực hiện phân loại quan hệ tham chiếu giữa các 

thực thể trong văn bản pháp quy. Với cách thực hiện này, 

độ chính xác của việc trích xuất quan hệ tham chiếu (trong 

bước thứ hai) sẽ phụ thuộc vào việc có trích xuất được đúng 

hay không các thực thể tham chiếu (trong bước thứ nhất).  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một phương 

pháp để giải quyết cùng lúc hai nhiệm vụ: trích xuất thực 

thể văn bản pháp quy và phân loại quan hệ văn bản pháp 

quy. Đây là phương pháp trích xuất kết hợp thực thể và quan 

hệ đồng thời sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên 

kiến trúc của bộ mã hóa Transformer. Trong mô hình này, 

quá trình trích xuất bộ thông tin thực thể, quan hệ pháp quy 

gồm hai bước: ban đầu, mô hình xác định tất cả các thực thể 

có thể có trong một câu; sau đó, với mỗi thực thể mô hình 

sẽ tìm các quan hệ có thể có cho thực thể đó. Mô hình gán 

nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa 

Transformer đề xuất được cài đặt bao gồm: PhoBERT (một 

mô-đun mã hóa dựa trên BERT được huấn luyện sẵn cho 

dữ liệu tiếng Việt), một mô-đun xác định thực thể và một 

mô-đun xác định loại quan hệ của thực thể đó với văn bản 

pháp quy đang xem xét. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô 

hình đề xuất có hiệu quả cao trong nhiệm vụ trích xuất kết 

hợp thực thể và quan hệ trong các văn bản pháp quy tiếng 

Việt. Ngoài ra, trên các các nhiệm vụ riêng lẻ, kết quả thực 

nghiệm cho thấy mô hình đề xuất cũng vượt trội so với các 

mô hình sử dụng để giải quyết từng bài toán, trong đó nhiệm 

vụ trích xuất thực thể đạt 98,4% so với 95,3% trong mô hình 

đưa ra của nghiên cứu [5] và nhiệm vụ xác định quan hệ 

tham chiếu đạt F1 97,7% so với 95,5% trong mô hình đưa 

ra của nghiên cứu [7].  

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần II 

mô tả các nghiên cứu liên quan. Phần III trình bày đề xuất 

phương pháp thực hiện trích xuất kết hợp đồng thời thực 

thể và quan hệ giữa các văn bản pháp quy. Kết quả và 

những phân tích thực nghiệm được trình bày trong phần 

Phần IV. Cuối cùng, Phần V là kết luận bài báo và định 

hướng nghiên cứu. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Một loại thực thể đặc trưng riêng trong lĩnh vực văn bản 

pháp quy là thực thể tham chiếu, chính là tên và các tham 

chiếu đến văn bản pháp quy trong nội dung của văn bản 

đang xem xét. Thực thể tham chiếu trong văn bản pháp quy 

đã được nghiên cứu trích xuất với một số ngôn ngữ khác 

nhau [1, 2, 3, 4, 5]. Có thể phân chia các phương pháp trích 

xuất thực thể tham chiếu thành hai nhóm chính, bao gồm 

các phương pháp dựa trên luật [1, 2, 3] và các phương pháp 

dựa trên học máy [4, 5]. Trong hai nhóm phương pháp này, 

các phương pháp dựa trên học máy có ưu thế về độ chính 

xác cao hơn, như trong nghiên cứu [4] đã báo cáo kết quả 

trích xuất tham chiếu có độ chính xác (accuracy) là 

85,61%, độ đo F1 là 80,06% trên một tập dữ liệu văn bản 

luật của Nhật bản. Đặc biệt, trong nghiên cứu [5] các tác 

giả đã xây dựng được mô hình trích xuất tiên tiến, kết hợp 

Bi-LSTM và CRF cho kết quả độ đo F1 là 95,35% trên bộ 

dữ liệu 11.000 câu từ các tài liệu văn bản tiếng Việt. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=53/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=779/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=53/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=779/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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Nhiệm vụ trích xuất quan hệ của tham chiếu trong văn 

bản pháp quy hơi khác với bài toán trích xuất quan hệ thực 

thể thông thường trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

(NLP). Lý do là quan hệ trong bài toán này là quan hệ của 

thực thể tham chiếu với văn bản pháp quy đang xem xét, 

trong khi với bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông 

thường thì quan hệ cần trích xuất là quan hệ giữa các thực 

thể trong câu đầu vào. Theo khảo sát của nhóm tác giả thì 

chưa có nghiên cứu nào trước đây thực hiện việc trích xuất 

quan hệ tham chiếu, ngoài một nghiên cứu đầu tiên về trích 

xuất quan hệ tham chiếu giữa các thực thể trong văn bản 

pháp quy tiếng Việt do nhóm chúng tôi thực hiện trong [7]. 

Nghiên cứu này đã đề xuất phương pháp và xây dựng các 

thử nghiệm với bộ dữ liệu văn bản pháp quy tiếng Việt gồm 

5031 văn bản pháp quy, sử dụng các phương pháp học máy 

có giám sát cho kết quả bước đầu rất khả quan, đạt độ đo 

F1 là 95,57% (với bộ phân loại Máy véc-tơ hỗ trợ - SVM). 

Về trích xuất quan hệ nói chung hiện nay phần lớn được 

tiếp cận theo các phương pháp dựa trên học máy thống kê, 

với dữ liệu là các văn bản đã được chú thích sẵn thực thể. 

Với cách tiếp cận này, nhiệm vụ trích xuất quan hệ thường 

được chuyển thành nhiệm vụ phân loại quan hệ [6, 7, 9, 

10]. Như vậy, khi có yêu cầu trích xuất cả hai loại thông 

tin thực thể và mối quan hệ, thì hầu hết các cách tiếp cận 

hiện nay là sử dụng phương pháp trích xuất tuần tự, ban 

đầu là trích xuất thực thể và sau đó là phân loại mối quan 

hệ giữa các thực thể [11, 12, 13]. Cách thực hiện này có 

nhược điểm là không thể thực hiện trích xuất đồng thời cả 

hai loại thông tin, đồng thời việc nhận diện ra được đúng 

mối quan hệ cũng phụ thuộc vào việc có nhận diện ra được 

hay không thực thể từ trước. Trong nghiên cứu này, chúng 

tôi đề xuất một mô hình trích xuất thực thể tham chiếu và 

quan hệ tham chiếu trong văn bản pháp quy nhằm khắc 

phục nhược điểm kể trên, sử dụng trích xuất thông tin kết 

hợp dựa trên cơ chế gán nhãn phân tầng với bộ mã hóa 

Transformer.  

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT  

Phần này trình bày mô tả bài toán và đề xuất phương 

pháp trích xuất kết hợp thực thể và quan hệ giữa các thực 

thể trong văn bản pháp quy tiếng Việt sử dụng mô hình gán 

nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc bộ mã hóa Transformer. 

Việc trích xuất các thông tin là thực thể tham chiếu và quan 

hệ tham chiếu giữa các thực thể trong văn bản pháp quy 

được gọi chung là trích xuất các đối tượng trong văn bản 

pháp quy. 

A. Mô tả bài toán 

Giả sử cho một tập văn bản pháp quy L, với mỗi văn bản 

T trong tập văn bản L, thông tin cần trích xuất bao gồm:  

1. Trích xuất thực thể tham chiếu trong văn bản T, ký hiệu 

là e. Trong một văn bản T có thể có nhiều thực thể tham 

chiếu e. 

2. Trích xuất quan hệ giữa (thực thể) văn bản T với các 

thực thể tham chiếu e đã trích xuất được ở trên.  

Xét mỗi câu S trong văn bản T. S sẽ được sử dụng làm 

đầu vào cho bài toán. Mỗi câu đầu vào S trong một văn bản 

pháp quy được biểu diễn thành một chuỗi các từ (token) 

S=w1w2...wn , với n là số các từ có trong câu. Từ mỗi câu 

đầu vào S, cần trích xuất các đối tượng Oj=(e,r), trong đó 

e là một thực thể tham chiếu trong câu S và r là mối quan 

hệ của thực thể tham chiếu e với văn bản pháp quy T đang 

xem xét. Về ngữ nghĩa của bài toán trích xuất các đối tượng 

trong văn bản pháp quy ở đây, thực thể tham chiếu là một 

chuỗi con của các từ liên tiếp đề cập đến một văn bản quy 

phạm pháp luật khác, chẳng hạn như luật, nghị định hoặc 

thông tư. Thực thể tham chiếu e trong văn bản pháp quy 

thường có độ dài lớn hơn nhiều so với các thực thể trong 

các bài toán trích xuất thực thể NLP thông thường. Trong 

câu S, mỗi tham chiếu e chỉ có một quan hệ r. Quan hệ này 

có thể thuộc một trong các loại như “căn cứ”, “dẫn chiếu”, 

“bị thay thế”, “hết hiệu lực”, “được sửa đổi hoặc bổ 

sung”,...  

B. Mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ 

mã hóa Transformer 

Mô hình đề xuất cho việc trích xuất kết hợp thực thể và 

quan hệ của thực thể với văn bản pháp quy đang xem xét 

là mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ 

mã hóa Transformer. Chúng tôi mô hình hóa các đối tượng 

và thiết kế hàm mục tiêu huấn luyện để trích xuất mỗi đối 

tượng này. Trong kiến trúc này, bộ mã hóa BERT được sử 

dụng để mã hóa câu đầu vào và bộ giải mã gồm 2 mô-đun: 

mô-đun gán nhãn thực thể xác định thực thể và mô-đun gán 

nhãn quan hệ xác định quan hệ của các thực thể. Mô-đun 

gán nhãn thực thể gồm hai bộ phân lớp nhị phân tương tự 

nhau với hàm kích hoạt là sigmoid để phát hiện vị trí bắt 

đầu và kết thúc của thực thể tham chiếu, với dữ liệu đầu 
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vào là véc-tơ ẩn của tầng cuối từ bộ mã hóa BERT. Mô-

đun gán nhãn quan hệ sử dụng bộ phân lớp softmax để xác 

định kiểu của quan hệ tương ứng với mỗi thực thể tham 

chiếu đã xác định được, với đầu vào là kết hợp của véc-tơ 

ẩn của tầng cuối từ bộ mã hóa BERT và đặc trưng tham 

chiếu. Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện với 

việc cực đại hóa tổng của hàm log likelihood của từng phần 

gán nhãn thực thể và gán nhãn quan hệ, với Adam 

stochastic gradient descent [16] qua các mini-batch được 

xáo trộn. Hàm mất mát sử dụng trong mô hình là cross 

entropy loss.  

Kiến trúc của mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên bộ 

mã hóa Transformer đề xuất cho bài toán trích xuất thông 

tin trong văn bản pháp quy tiếng Việt được trình bày trong 

Hình 2, bao gồm 2 thành phần chính là Bộ mã hóa câu (sử 

dụng PhoBERT) và Bộ giải mã đối tượng để xác định thực 

thể và quan hệ tham chiếu. Phần sau sẽ mô tả hai thành 

phần này. 

1) Bộ mã hóa  

Bộ mã hóa thực hiện chuyển các câu đầu vào thành các 

véc-tơ ngữ nghĩa. Ở đây, chúng tôi sử dụng PhoBERT [14] 

để mã hóa các thông tin ngữ cảnh cho bài toán xử lý văn 

bản pháp quy tiếng Việt. Kiến trúc của mô hình huấn luyện 

trước (pretrain model) này tương tự với mô hình BERT, là 

bộ mã hóa transformer hai chiều L tầng (L-layer 

bidirectional Transformer encoder) [15]. Các véc-tơ ẩn 

của tầng cuối từ PhoBERT được sử dụng làm biểu diễn 

chung của mỗi từ (token) trong câu đầu vào S, được ký hiệu 

là hL . 

2)  Bộ giải mã 

Bộ giải mã thực hiện dự đoán cặp thực thể tham chiếu 

và quan hệ tham chiếu từ câu đầu vào. Ý tưởng cơ bản là 

trích xuất cặp tham chiếu và quan hệ tham chiếu thông qua 

hai bước liên tiếp. Đầu tiên, các thực thể tham chiếu được 

xác định từ câu đầu vào. Sau đó với mỗi ứng viên thực thể 

tham chiếu đã xác định trước đó, tiếp tục xác định quan hệ 

của tham chiếu đó với câu đầu vào. Các tham chiếu được 

phát hiện thông qua việc giải mã trực tiếp véc-tơ hL sinh ra 

từ bộ giải mã L-layer PhoBERT.  

Cụ thể, chúng tôi sử dụng hai bộ phân lớp nhị phân 

tương tự nhau với hàm kích hoạt là sigmoid để phát hiện vị 

trí bắt đầu và kết thúc của thực thể tham chiếu, tương ứng 

với từ (token) bắt đầu và từ (token) kết thúc được gán bằng 

1, và bằng 0 nếu không phải. Giả sử hL=(h1,h2,...,hN), hi là 

biểu diễn mã hóa của từ thứ i trong chuỗi đầu vào. Công 

thức cụ thể như sau: 

𝑝𝑖
𝑒−𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝜎(𝑊𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡ℎ𝑖)   

    (1) 
 

𝑝𝑖
𝑒−𝑒𝑛𝑑 = 𝜎(𝑊𝑒𝑛𝑑ℎ𝑖)     

        (2) 
 

Trong đó,  𝑝𝑖
𝑒−𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 và 𝑝𝑖

𝑒−𝑒𝑛𝑑 lần lượt biểu diễn xác suất 

phát hiện từ thứ i của chuỗi đầu vào và tương ứng  

chính là vị trí bắt đầu và kết thúc của thực thể. W(.) là ma 

trận có khả năng học. Từ tương ứng sẽ được gán là nhãn 1 

nếu xác suất vượt ngưỡng, ngược lại được gán nhãn là 0.  

Tiếp theo là xác định kiểu của quan hệ tham chiếu bằng 

một bộ phân lớp cho quan hệ của tham chiếu đã trích xuất 

được ở phần trên. Khác với bộ trích xuất tham chiếu phía 

trên trực tiếp giải mã véc-tơ hL , bộ phân loại quan hệ tham 

chiếu sử dụng thêm cả đặc trưng tham chiếu. Cách xác định 

như sau: 

𝑝𝑖
𝑟 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑊𝑟(ℎ𝑖 + 𝑣𝑒

𝑖))    (3) 
 

Trong công thức (3), 𝑝𝑖
𝑟 xác định kiểu quan hệ tham 

chiếu của thực thể, 𝑣𝑒
𝑖  thể hiện véc-tơ biểu diễn mã hóa của 

thực thể thứ i đã xác định trong mô-đun trước đó.  

Với mỗi câu đầu vào S, với trong tập huấn luyện L và 

tập các cặp O={(e,r)} trong S, cần cực đại hóa hàm mục 

tiêu log-likelihood : 

𝐽(𝛩) = ∑ log 𝑝𝛼(𝑒|𝑆)𝑒∈𝑇 + ∑ log 𝑝β(𝑟|𝑒, 𝑆)𝑟∈𝑇     (4) 
 

Mô hình được huấn luyện bằng cách cực đại hóa hàm 

J(Θ) với Adam stochastic gradient descent [16] qua các 

mini-batch được xáo trộn. 

IV. TẬP DỮ LIỆU 

Chúng tôi sử dụng tập dữ liệu ban đầu đã được xây dựng 

để thực hiện các thực nghiệm trong chuỗi nghiên cứu của 

nhóm về văn bản pháp quy [5, 7] để tiếp tục với các thực 

nghiệm trích xuất kết hợp trong nghiên cứu này.  Dữ liệu 

này được xem xét lại và hiệu chỉnh thêm một lần trước khi 

thực hiện thực nghiệm trong nghiên cứu này. Phần sau sẽ 

trình bày tóm tắt lại quá trình xây dựng cũng như các thống 

kê cụ thể về tập dữ liệu. 

Nguồn dữ liệu được thu thập từ Cổng thông tin văn bản 

quy phạm pháp luật của Nhà nước (http://vbpl.vn), với ba 

loại văn bản pháp quy phổ biến nhất, bao gồm luật, nghị 

định và thông tư, sau đó, chọn ngẫu nhiên một tập hợp con 

trong nguồn này để xây dựng tập dữ liệu.  

  Bước 1. Tiền xử lý dữ liệu: loại bỏ các phần văn 

bản không liên quan, như phần đầu trang, chân trang; tách 

các âm tiết bị lỗi dính liền nhau; chuẩn hóa dấu từ (thanh 

điệu); tách câu, tách từ tiếng Việt sử dụng Pyvi 

(https://github.com/trungtv/pyvi.). Kết quả sau khi tiền xử 

lý thu được tập dữ liệu gồm 5031 văn bản pháp quy.  

Bước 2. Gán nhãn thực thể tham chiếu: bao gồm 2 

công đoạn [5]: gán nhãn tự động và gán nhãn thủ công. 

Việc gán nhãn tự động nhằm mục đích làm tăng tốc độ gán 

nhãn bằng cách sử các biểu thức chính quy, dựa theo một 

số quan sát trong các văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ 

như: Tham chiếu của văn bản pháp quy thường bắt đầu 

bằng một từ khóa về loại văn bản pháp quy. Như vậy, có 

thể xây dựng một từ điển các từ khóa về loại văn bản pháp 

quy như Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị định, 

Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch,… ; 

Tham chiếu của văn bản pháp quy thường kết thúc theo 

một trong các dạng sau: Ngày tháng năm; Mã số văn bản 

pháp quy (ví dụ 41/2021/TT-BTC);... Loại thực thể được 

http://vbpl.vn/
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xác định là từ khóa đầu tiên của tham chiếu văn bản pháp 

quy. Việc gán nhãn thủ công nhằm mục đích kiểm tra và 

sửa lỗi thủ công các thực thể tham chiếu và loại thực thể đã 

được gán nhãn ở bước gán nhãn tự động. Kết quả thu được 

tập dữ liệu đã được gán nhãn thực thể, gồm 61.446 thực thể 

với 9 loại: Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông tư, 

Thông tư liên tịch, Quyết định, Pháp lệnh, Nghị quyết như 

trong Bảng I. Các loại thực thể tham chiếu có số lượng 

nhiều nhất là “luật” (21.157), “nghị định” (22.917), và 

“thông tư” (7.033). 

 

Bảng I.  Thống kê số lượng thực thể trong tập dữ liệu 

STT LOẠI THỰC THỂ SỐ LƯỢNG 

1 Hiến pháp 103 

2 Bộ luật 960 

3 Luật 21.157 

4 Nghị định 22.917 

5 Thông tư 7.033 

6 Thông tư liên tịch 424 

7 Quyết định  4.036 

8 Pháp lệnh 3.926 

9 Nghị quyết 890 

Tổng 61.446 

 

 Bước 3: Gán nhãn quan hệ tham chiếu [7].  Khảo sát 

nguồn dữ liệu văn bản pháp quy, chúng tôi xác định 6 loại 

quan hệ được gán nhãn bao gồm: Căn cứ, Dẫn chiếu, Hết 

hiệu lực, Bị thay thế, Được sửa đổi hoặc bổ sung và Được 

hướng dẫn. Thực thể tham chiếu không có quan hệ với thực 

thể văn bản đang xét được gán nhãn là “none” (được coi là 

loại quan hệ thứ 7). Tổng cộng có 61.446 quan hệ được gán 

nhãn cho 7 loại, trong đó hai loại quan hệ có số lượng nhiều 

nhất là “dẫn chiếu” (27.783) và “căn cứ” (18.540), như trình 

bày trong Bảng II. 
 

Bảng II.  Thống kê số lượng quan hệ trong tập dữ liệu 

STT LOẠI QUAN HỆ NHÃN  
SỐ 

LƯỢNG 

1 Căn cứ CC 18.540 

2 Dẫn chiếu DaC 27.783 

3 Hết hiệu lực  HHL 1.618 

4 Bị thay thế BTT 1.765 

5 Được sửa đổi hoặc bổ sung DSD 1.203 

6 Được hướng dẫn DHD 320 

7 Không có quan hệ none 10.217 

Tổng  61.446 

 
 

Hình 3 trình bày ví dụ một đoạn văn bản trong “Thông tư 

41/2021/TT-BTC” sau khi được gán nhãn thực thể tham 

chiếu và quan hệ tham chiếu. Các cặp thẻ chứa thực thể 

tham chiếu: Nghị quyết (<NQ>,</NQ>), Quyết định 

(<QĐ>,</QĐ>),…; thuộc tính “rel” xác định loại quan hệ: 

căn cứ “CC”, dẫn chiếu “DaC”,… của văn bản đang xem 

xét (là “Thông tư 41/2021/TT-BTC”) với hai thực thể văn 

bản được tham chiếu trong nội dung (là “Nghị quyết 

số 53/NQ-CP”, và “Quyết định số 779/QĐ-TTg”). 
 

 

Hình 3. Văn bản pháp quy được gán nhãn thực thể tham 
chiếu và quan hệ tham chiếu 

 

V. CÁC THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

A. Thiết lập thực nghiệm 

Hiệu năng của mô hình trích xuất các đối tượng trong 

văn bản pháp quy được đo bằng độ chính xác (precision), 

độ bao phủ (recall) và độ đo trung bình điều hòa F1, theo 

các công thức như sau: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
|𝐴∩𝐵|

|𝐴|
   

     (5) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
|𝐴∩𝐵|

|𝐵|
   

     

  (6) 

và 

𝐹1 =
2×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
   

       (7) 

1) Với các mô hình trích xuất riêng thực thể tham chiếu 

và quan hệ tham chiếu, các tham số A và B ở công thức trên 

được giải thích như sau: 

• Với mô hình trích xuất riêng thực thể tham chiếu thì 

A và B tương ứng là tập các tham chiếu được nhận 

ra và tập hợp các tham chiếu đúng (được gán nhãn 

bởi người gán nhãn), của một loại tham chiếu cụ thể 

(ví dụ như luật). Các độ đo độ chính xác, độ bao phủ 

và F1 được tính toán cho từng loại tham chiếu và cho 

tất cả các loại tham chiếu. 

• Với mô hình trích xuất quan hệ tham chiếu thì A và 

B là tập các quan hệ được xác định bởi mô hình và 

tập các quan hệ đúng (được gán nhãn bởi người gán 

nhãn) cho một loại quan hệ cụ thể (ví dụ quan hệ 

“căn cứ”). Các độ đo độ chính xác, độ bao phủ và 

F1 được tính toán cho từng loại quan hệ. 

2) Với mô hình trích xuất kết hợp thực thể tham chiếu và 

quan hệ tham chiếu, chúng tôi thực hiện thử nghiệm như 

sau: Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 3:1:1 cho tập huấn luyện 

(training set), tập kiểm chứng (validation set) và tập kiểm 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=53/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=779/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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tra (test set). Các tham số A và B ở công thức tương ứng là 

tập (thực thể, quan hệ) được nhận ra và tập (thực thể, quan 

hệ) đúng (được gán nhãn bởi người gán nhãn). Ví dụ: 

((Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2021, 

Nghị quyết), Căn cứ) 

Chúng tôi áp dụng cơ chế mini-batch để huấn luyện mô 

hình đề xuất, trong đó: batch size là 6; learning rate là 1𝑒−5 

; các siêu tham số được xác định trên tập dữ liệu kiểm 

chứng. Chúng tôi cũng áp dụng cơ chế dừng sớm để ngăn 

mô hình bị tình trạng quá khớp. Cụ thể, quá trình huấn luyện 

sẽ dừng khi hiệu suất trên tập dữ liệu kiểm chứng không 

được cải thiện nào trong ít nhất 5 epoch liên tiếp. Số 

Transformer block là 12, với kích thước của véc-tơ trạng 

thái ẩn ℎ𝐿 là 768. Mô hình BERT đã huấn luyện trước sử 

dụng cho tiếng Việt trong nghiên cứu này là PhoBERT 

(base, số lượng tham số là 110M) [14]. PhoBERT được 

huấn luyện trên khoảng 20GB dữ liệu bao gồm khoảng 1GB 

Vietnamese Wikipedia corpus và 19GB còn lại lấy từ 

Vietnamese news corpus. Lượng dữ liệu này là đủ tốt để 

huấn luyện một mô hình như BERT. PhoBERT sử dụng 

RDRSegmenter của VNCoreNLP để tách từ tiếng Việt cho 

dữ liệu đầu vào trước khi qua bộ mã hóa BPE. Độ dài tối đa 

của câu đầu vào cho mô hình đề xuất được đặt là 60 từ. 

Ngưỡng xác định cho vị trí bắt đầu và kết thúc của thực thể 

là không xác định do thực thể tham chiếu có thể ở bất kỳ vị 

trí nào.  

B. Kết quả thực nghiệm 

Mục đích xây dựng các thực nghiệm: 

• Trích xuất riêng các đối tượng trong văn bản pháp 

quy.  

• So sánh kết quả của phương pháp trích xuất kết hợp 

với kết quả của các phương pháp trích xuất riêng 

thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu (đã được 

thực hiện ở các nghiên cứu trước). 

• Trích xuất kết hợp các đối tượng trong văn bản pháp 

quy 

Phần sau sẽ mô tả các thực nghiệm và kết quả. 

1) Kết quả trích xuất riêng các đối tượng trong văn bản 
pháp quy 

Thực nghiệm trích xuất riêng các đối tượng trong văn bản 

pháp quy được thực hiện sử dụng mô hình gán nhãn phân 

tầng dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa Transformer trên tập 

dữ liệu văn bản pháp quy tiếng Việt. Với thử nghiệm này, 

chúng tôi trích xuất kết quả đầu ra riêng cho từng đối tượng 

cần trích xuất, thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu, 

để xem xét hiệu quả của mô hình. 
 

Bảng III.  Kết quả trích xuất riêng thực thể tham 
chiếu và quan hệ tham chiếu 

Đối tượng trích xuất 
Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

Thực thể tham chiếu 98,3 98,7 98,4 

Quan hệ tham chiếu 97,3 98,2 97,7 

 

Kết quả đạt được tốt nhất của mô hình đề xuất đối với các 

nhiệm vụ trích xuất riêng thực thể tham chiếu và quan hệ 

tham chiếu thể hiện trong Bảng III. Kết quả cho thấy, các 

độ đo đều đạt trên 96% khi thực hiện trích xuất các đối 

tượng trong văn bản pháp quy. Cụ thể, khi thực hiện trích 

xuất riêng thực thể tham chiếu, độ chính xác và độ bao phủ 

tương đối cao, tương ứng đạt 98,3% và 98,7%. Kết quả cũng 

tốt tương tự với trích xuất riêng quan hệ tham chiếu, với độ 

chính xác đạt 97,3% và độ bao phủ đạt 98,2%. Kết quả tính 

chung theo độ đo F1 khi thực hiện trích xuất riêng thực thể 

tham chiếu đạt 98,4%, trích xuất riêng quan hệ tham chiếu 

đạt 97,7%. 

2) So sánh kết quả của mô hình đề xuất so với kết quả 
của các nghiên cứu trước 

Bảng IV trình bày kết quả trích xuất thực thể tham chiếu 

của mô hình đề xuất sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng 

dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa Transformer và kết quả 

trích xuất thực thể tham chiếu đã được thực hiện trong 

nghiên cứu [5]. Nghiên cứu [5] báo cáo kết quả đạt tốt nhất 

khi sử dụng mô hình BiLSTM-CRF, là mô hình kết hợp sử 

dụng mạng bộ nhớ ngắn hạn hai chiều BiLSTM (để học 

cách biểu diễn từ và câu) kết hợp trường ngẫu nhiên có điều 

kiện CRF ở lớp suy diễn thay vì sử dụng hàm softmax ở lớp 

này. 

Kết quả cho thấy hiệu năng của mô hình trích xuất thực 

thể tham chiếu đề xuất đạt kết quả tốt hơn khá nhiều so với 

mô hình đã thực hiện trong nghiên cứu [5]. Cụ thể, mô hình 

đề xuất có độ chính xác cao hơn 3,2%, độ bao phủ cao hơn 

3,1%, và độ đo F1 cao hơn 3%, so với mô hình sử dụng 

BiLSTM-CRF. 
 

Bảng IV.  Kết quả trích xuất thực thể tham chiếu 

BiLSTM-CRF [5] Mô hình đề xuất 

Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

95,1 95,6 95,4 98,3 98,7 98,4 
 

Bảng V trình bày kết quả trích xuất quan hệ tham chiếu 

của mô hình đề xuất sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng 

dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa Transformer và kết quả 

trích xuất quan hệ tham chiếu đã được thực hiện trong 

nghiên cứu [7]. Nghiên cứu [7] báo cáo kết quả đạt tốt nhất 

khi sử dụng mô hình phân loại Máy véc-tơ hỗ trợ SVM, với 

các đặc trưng n-gram và TF-IDF.  
 

Bảng V.  Kết quả trích xuất quan hệ tham chiếu 

SVM [7] Mô hình đề xuất 

Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

95,7 95,7 95,6 97,3 98,2 97,7 
 

Kết quả cho thấy hiệu năng của mô hình trích xuất quan 

hệ tham chiếu đề xuất đạt kết quả tốt hơn so với mô hình đã 

thực hiện trong nghiên cứu [7]. Cụ thể, mô hình đề xuất có 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=53/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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độ chính xác cao hơn 1,6%, độ bao phủ cao hơn 2,5%, và 

độ đo F1 cao hơn 2,1%, so với mô hình sử dụng SVM. 

Các kết quả trích xuất thực thể tham chiếu và quan hệ 

tham chiếu của mô hình đề xuất tốt hơn so với các nghiên 

cứu trước [5, 7] có thể giải thích được là do mô hình kết hợp 

tận dụng được mối tương quan khi học đặc trưng, bao gồm 

cả các đặc trưng về thực thể và các đặc trưng về mối quan 

hệ. Hơn nữa, việc nhận dạng mối quan hệ tham chiếu không 

phụ thuộc vào việc có nhận ra được đúng hay không thực 

thể tham chiếu như khi thực hiện theo phương pháp tuần tự.  

3) Trích xuất kết hợp các đối tượng trong văn bản pháp 
quy 

 

Bảng VI.  Kết quả trích xuất kết hợp thực thể tham 
chiếu và quan hệ tham chiếu 

Đối tượng trích xuất 
Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

Thực thể tham chiếu và 

quan hệ tham chiếu 
96,4 97,1 96,8 

 

Thực nghiệm trích xuất kết hợp các đối tượng trong văn 

bản pháp quy được thực hiện sử dụng mô hình gán nhãn 

phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa Transformer 

trên tập dữ liệu văn bản pháp quy tiếng Việt. Với thử 

nghiệm này, chúng tôi trích xuất kết quả đầu ra đồng thời 

với cả hai đối tượng cần trích xuất, thực thể tham chiếu và 

quan hệ tham chiếu, để xem xét hiệu quả của mô hình (Bảng 

VI).  

Khi thực hiện trích xuất kết hợp cho ra kết quả đồng thời 

cả hai thông tin thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu, 

kết quả rất khả quan với độ chính xác đạt 96,4% và độ bao 

phủ đạt 97,1%. Kết quả tính chung theo độ đo F1 khi trích 

xuất kết hợp cả hai thông tin thực thể tham chiếu và quan 

hệ tham chiếu đạt 96,8%. Kết quả này cũng tốt hơn so với 

kết quả trích xuất riêng từng đối tượng trong các nghiên cứu 

[5] và [7]. Điều này có thể giải thích là do mô hình trích 

xuất kết hợp học được thêm thông tin qua sự tương tác giữa 

nhận dạng thực thể và phân loại mối quan hệ, khiến cho khả 

năng tối ưu hóa cho nhiệm vụ kết hợp hiệu quả hơn khi so 

sánh với việc thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt.  

C. Phân tích lỗi 

Kết quả trích xuất thực thể tham chiếu và quan hệ tham 

chiếu sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên kiến 

trúc của bộ mã hóa Transformer rất khả quan với các độ đo 

hiệu năng đều đạt trên 96,4%, trong cả trường hợp trích xuất 

thông tin riêng và trường hợp trích xuất thông tin kết hợp. 

Phần sau sẽ trình bày một số lỗi còn tồn tại trong quá trình 

thực hiện thực nghiệm mô hình, bao gồm các lỗi như sau 

đây.   

1) Trích xuất sai hoặc không trích xuất ra được thực thể 
tham chiếu 

Trích xuất thực thể thiếu thông tin ngày tháng. Ví dụ: 

“Thông_tư này quy_định chi_tiết và hướng_dẫn thi_hành 

một_số điều của Nghị_định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 

tháng 4 năm 2012 của Chính_phủ về tổ_chức , hoạt_động 

của quỹ xã_hội , quỹ từ_thiện ( sau đây gọi là Nghị_định số 

30/2012/NĐ-CP”, thực thể tham chiếu xác định được là 

“Nghị_định số 30/2012/NĐ-CP”. 

Trích xuất thiếu thực thể tham chiếu xảy ra trong trong 

một số ít câu kiểm tra, trong các câu có 3 thực thể tham 

chiếu trở lên.  

2) Trích xuất sai quan hệ tham chiếu 

Một số mẫu bị nhận nhầm lẫn giữa các nhãn loại quan hệ 

tham chiếu: none (không có quan hệ), DHD (được hướng 

dẫn), DaC (dẫn chiếu), DSD (được sửa đổi hoặc bổ sung). 

Ví dụ: “Nghị_định này quy_định chi_tiết thi_hành một_số 

điều của Luật sửa_đổi , bổ_sung một_số điều của Luật 

Kinh_doanh bảo_hiểm và sửa_đổi , bổ_sung một_số điều 

của Nghị_định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 

2007 của Chính_phủ quy_định chi_tiết thi_hành một_số 

điều của Luật Kinh_doanh bảo_hiểm ( sau đây gọi tắt là 

Nghị_định 45/2007/NĐ-CP”. Quan hệ tham chiếu đúng (đã 

được gán nhãn) là DSD, nhưng mô hình lại xác định quan 

hệ tham chiếu là DaC. Tuy nhiên, trong thực tế con người 

cũng có thể bị mắc phải các nhầm lẫn này do các mối quan 

hệ được hướng dẫn, dẫn chiếu và được sửa đổi hoặc bổ sung 

dễ lẫn sang nhau nếu không chú ý cẩn thận. 

3) Trích xuất sai thực thể tham chiếu dẫn đến trích xuất 
sai quan hệ tham chiếu 

Trong câu dài hoặc có nhiều thực thể tham chiếu, thì mô 

hình có thể trích xuất sai hoặc thiếu thực thể tham chiếu, 

dẫn đến trích xuất sai thông tin quan hệ tham chiếu. Ví dụ: 

“Đối_với dự_án đầu_tư mà tại một trong ba loại giấy_tờ 

sau đây : Giấy chứng_nhận đầu_tư ( Giấy_phép đầu_tư ) 

hoặc Quyết_định cho thuê đất hoặc Hợp_đồng thuê đất 

được cấp ( được ký_kết ) theo quy_định của Luật_Đầu_tư 

nước_ngoài , Luật_Đầu_tư trong nước và pháp_luật có 

liên_quan có quy_định đơn_giá thuê đất , thuê mặt_nước 

và nguyên_tắc điều_chỉnh đơn_giá thuê theo các quy_định 

về đơn_giá cho thuê đất , thuê mặt_nước của Bộ Tài_chính 

( Quyết_định số 210A-TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990 , 

Quyết_định số 1417TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1994 

, Quyết_định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 

1998 , Quyết_định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 

năm 2000 , Quyết_định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30 tháng 

12 năm 1995 ) thì được :”. Đa phần các lỗi này xảy ra trong 

các câu có số lượng thực thể tham chiếu nhiều hơn hoặc 

bằng 5,  các thực thể được mô tả liên tiếp nhau và được biểu 

diễn dưới nhiều định dạng khác nhau.  

VI. KẾT LUẬN 

Bài báo đã trình bày một đề xuất nghiên cứu cải tiến cho 

bài toán trích xuất đồng thời thực thể tham chiếu và quan hệ 

tham chiếu trong văn bản pháp quy sử dụng mô hình gán 

nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa 

Transformer. Mô hình đề xuất không những có thể thực hiện 

trích xuất riêng thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu 

đạt hiệu suất cao, mà còn có thể trích xuất kết hợp đồng thời 

cả hai thông tin này. Các thực nghiệm được tiến hành trên 

tập dữ liệu 5031 văn bản pháp quy tiếng Việt đã được gán 

nhãn cho kết quả trích xuất thông tin rất tốt, với trích xuất 

riêng thực thể tham chiếu đạt 98,4%, trích xuất riêng quan 



MỘT PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT KẾT HỢP THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ THAM CHIẾU TRONG VBPQ 

hệ tham chiếu đạt 97,7%, trích xuất kết hợp cả hai thông tin 

đạt 96,8%, tính theo độ đo F1.  

 Trong thời gian tới, chúng tôi dự định nghiên cứu giải 

quyết bài toán này dựa trên cơ chế attention nhằm xây dựng 

các biểu diễn câu cụ thể cho từng quan hệ, từ đó nâng cao 

độ chính xác khi trích xuất kết hợp cặp thực thể tham chiếu 

và quan hệ tham chiếu trong câu. 
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A JOINT REFERENCE ENTITY AND RELATION 

EXTRACTION METHOD FOR LEGAL 

DOCUMENT 

Abstract: One of the most important tasks that need to 

be done first to build automated legal document processing 

systems, such as searching, querying, analyzing, or 

question-answering, is extracting the necessary 

information in legal documents, including reference 

entities and reference relations. When there is a need of 

extracting both information of reference entity and 

reference relation, or extract only reference relations, 

previous studies would usually do this work in the 

sequential way, first extracting entities, and then extracting 

relations. Thus, the accuracy of reference relation 

extraction often depends on whether the reference entities 

are correctly extracted or not. In this paper, we present an 

novel method to solve the problem of extracting 

information in legal documents, that is joint reference 

entity and relation extraction for legal document using 

cascade tagging model based on Transformer encoder 

architecture. The results show that the proposed model 

achieves quite high accuracy, with the F1 score up to 96.8% 

for the joint reference entity and relation extraction. The 

individual extraction results are outperform compared to 

previous studies: the reference entity extraction achieved 

the F1 score of 98.4%, and the reference relation extraction 

achieved the F1 score of 97.7%, on a dataset of 5031 

Vietnamese legal documents. 

Keywords: Legal document, reference entity extraction, 

reference relation extraction, joint entity and relation 

extraction.  
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THUẬT TOÁN TDOA VÀ BÀI TOÁN 
GIÁM SÁT VỊ TRÍ CÁC PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG  
Nguyễn Đức Việt 

* Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

 

Tóm tắt: Thuật toán TDOA (Time Difference of 

Arrival ) được ứng dụng nhiều trong các bài toán xác 

định vị trí của các mục tiêu, dựa trên các thời gian tới  

TOA (Time  Of Arrival) của tín hiệu từ mục tiêu tới các 

trạm thu đặt trong vùng không gian quan sát. Trong bài 

báo này đề xuất một ứng dụng của thuật toán TDOA để 

xác định vị trí của các phương tiện giao thông ( xác định 

tự nguyện hay cưỡng bức) khi không thể áp dụng các 

phương pháp xác định vị trí khác như phương pháp định 

vị dùng tín hiệu GPS, hay theo các cel trong kỹ thuật điện 

thoại di động … 

Từ khóa: TDOA, TOA, giám sát vị trí, GPS…  

I.   GIỚI THIỆU CHUNG 

Hiện nay nhu cầu cần phải giám sát vị trí của các 
phương tiện giao thông là rất cần thiết, nó phục vụ cho 
công tác giám sát, điều hành, can thiệp, tìm kiếm, cứu hộ, 
cứu nạn… được nhanh chóng và chính xác.  

Bên cạnh một phương thức khá phổ biến hiện nay là 
xác định vị trí của mục tiêu dựa trên tín hiệu định vị vệ 
tinh GPS (Global Positioning System). Một phương thức 
định vị vị trí khác cũng được biết đến đó là định vị theo 
các CELL ( các trạm tế bào) của hệ thống Viễn thông, tuy 
nhiên  tồn tại một hạn chế của những phương pháp này đó 
là phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu của các vệ tinh và hoạt 
động của các hệ thống viễn thông di động. Khi các thiên 
tai như mưa bão, lũ lụt, sạt lở thì thường là các hệ thống 
này bị sự cố hoặc ngừng hoạt động. 

Hệ thống dùng N trạm thu và một trạm phát tín hiệu 
hỏi để thu thập thông tin vị trí của một hay nhiều mục tiêu 
cần giám sát ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này, hệ thống 
này được biết đến với tên gọi là hệ thống MLAT 
(Mutilation), mô hình cơ bản của hệ thống được cho thấy 
ở hình 1  dưới đây [8]: 

Thành phần của hệ thống bao gồm: 

- Trạm phát: là một trạm phát tín hiệu hỏi  

- Các phương tiện cần giám sát: trên mỗi phương 
tiện cần giám sát có lắp 1 Transponder, có khả 
năng thu nhận tín hiệu hỏi từ trạm phát, và phát 
tín hiệu trả lời gửi tới các trạm thu 

- Trạm thu: các trạm thu từ 1-N là nơi thu nhận tín 
hiệu trả lời từ các phương tiện cần giám sát  

- Trạm xử lý trung tâm: là nơi thu nhận và xử lý 
các dữ liệu được gử về từ các trạm thu và cho ra 
kết quả cuối cùng về thông tin vị trí của các 
phương tiện  

 

Hình. 1. Hệ thống giám sát phương tiện   

1.1 Thuật toán TDOA và cách tính tọa độ mục tiêu 

Thuật toán TDOA (Time Difference of Arrival ) được 
ứng dụng nhiều trong các bài toán xác định vị trí của các 
mục tiêu, nó dựa trên sự sai khác về thời gian tới TOA 
(Time  Of Arrival) của tín hiệu trả lời từ mục tiêu đến các 
trạm thu trong hệ thống, để tính toán ra vị trí của mục tiêu 
nhờ giao điểm của các Hypecbol, mỗi Hypecbol này có 2 
tâm điểm chính là vị trí của các trạm thu, do đó phương 
pháp xác định vị trí này còn được gọi là phương pháp 
Hypecbol [5]  

Phương pháp Hypecbol được minh họa với bốn trạm 
thu ở hình vẽ số 2 

 

Hình. 2. Phương pháp Hypecbol 4 trạm thu 
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Có nhiều phương pháp tính toán tọa độ mục tiêu dựa 
trên tọa độ của các trạm thu và khoảng cách  từ mục tiêu 
đến các trạm thu, tuy nhiên để phù hợp với mô hình của 
bài toán giám sát vị trí trong nghiên cứu này chúng ta xem 
xét đến phương pháp sau đây: 

Trong hình vẽ số 2 chúng ta có tọa độ các trạm thu sẽ 
là Mi (xi , yi), khoảng cách từ các trạm thu tới mục tiêu là ri 

, cần xác định tọa độ mục tiêu (xt, yt) 

Mỗi vị trí thu được mô tả bởi một vector vị trí từng 
trạm độc lập xi và tạo ra một vector ti các tín hiệu đo lần 
lượt trên từng trạm. Sau đó dự đoán rằng một trong các 
trạm (lấy ví dụ trạm đầu tiên) được đặt tại gốc của hệ toạ 
độ, tức là khoảng cách của các kênh từ mục tiêu áp dụng 

có công thức r0 = √(xt)2 + (yt)2. Cho rằng vector d và 

từng thành phần được xác định: 

𝐝𝐢 = 𝐜. 𝛕𝐢 = √(𝐱𝐢 − 𝐱𝐭)
𝟐 + (𝐲𝐢 − 𝐲𝐭)

𝟐 − √(𝐱𝐭)
𝟐 + (𝐲𝐭)

𝟐

= 𝐫𝐢 − 𝐫𝟎                               (𝟐. 𝟏) 

Sau các bước giải ta có hệ phương trình rút gọn: 

                      𝐒. 𝐗𝐭 = 𝐙 − 𝐝. 𝐫𝟎                            (𝟐. 𝟐) 

Với S là ma trận của từng toạ độ trạm và Z là ma trận 

thuộc phương trình sau: zi = xi
2 + yi

2 − di
2. Ở đây xác 

định từng giá trị của thành phần ma trận S,z,d là cho 
trước. Giải phương trình ma trận (2.2) ta được như sau: 

𝐗𝐭 = (𝐒𝐓. 𝐒)−𝟏. 𝐒𝐓. (𝐙 − 𝐝. 𝐫𝟎) = 

(𝐒𝐓. 𝐒)−𝟏. 𝐒𝐓. 𝐙 − (𝐒𝐓. 𝐒)−𝟏. 𝐒𝐓. 𝐝. 𝐫𝟎               (2.3) 

Cho trước 𝐚 = (𝐒𝐓. 𝐒)−𝟏. 𝐒𝐓. 𝐙, 𝐛 = (𝐒𝐓. 𝐒)−𝟏. 𝐒𝐓. 𝐝 với 

phương trình (2.3) viết dưới dạng sau: 

 𝐗𝐭 = 𝐚 − 𝐛. 𝐫𝟎                                                  (2.4) 

Trong đó từng thành phần của vector Xt là: 

𝐱𝐭 = 𝐚𝟏 − 𝐛𝟏. 𝐫𝟎 và 𝐲𝐭 = 𝐚𝟐 − 𝐛𝟐. 𝐫𝟎 

Nếu như phương trình bậc hai là giải được và với một 
ẩn số là r0thì sau khi giải phương trình bậc hai ta đạt được 
r01 và r02 trở lại phương trình (2.4) ở đây ta sẽ tính toán 
được toạ độ mục tiêu cần tìm. 

Trong khi triển khai hệ thống giám sát sẽ nảy sinh 2 
trường hợp tổng quát, mà vị trí của phương tiện nằm ở 
trong hay ngoài vùng chúng ta bố trí các trạm thu, việc 
này gây ra các sai số không đồng đều, điều này được khảo 
sát ở 2 hình vẽ số 3 và số 4 dưới đây: 

 

Hình. 3. Sai số khi mục tiêu nằm trong không gian các 
trạm thu  

 

Hình. 4. Sai số khi mục tiêu nằm ngoài  không gian các 
trạm thu  

1.2 Phương thức hoạt động  của hệ thống giám sát đa 
điểm MLAT (Mutilation) 

Hệ thống giám sát ở hình một hoạt động như sau: 

Một trạm phát sóng làm nhiệm vụ phát ra một tín hiệu hỏi 
có tần số là 1030Mhz vào không gian, cấu trúc của tín 
hiệu này được tính toán theo yêu cầu của mục đích hỏi ( 
hỏi có địa chỉ tức là hỏi một đối tượng có ID biết trước 
hay hỏi quảng bá chung cho mọi đối tượng nằm trong 
vùng phủ sóng) 

Khi bộ phận Anten trên các thiết bị Transponder (được lắp 
trên các phương tiện cần giám sát) nhận được tín hiệu hỏi 
có tần số 1030Mhz của máy hỏi, ngay lập tức thiết bị này 
phát một tín hiệu trả lời có tần số 1090Mhz,  tùy thuộc 
vào cấu trúc của tín hiệu hỏi mà tín hiệu trả lời sẽ có cấu 
trúc tương ứng 

 Các trạm thu sẽ thu nhận tín hiệu trả lời tần số 1090Mhz 
được phát ra từ các Transponder, Tại trạm thu sẽ  đo  
được TOA của tín hiệu trả lời  và gửi thông tin này đến 
trung tâm xử lý, tại đây sẽ đo đạc và tính toán TDOA cho 
ra kết quả là số hiệu và vị trí mục tiêu. Các kết quả này 
được xử lý, định dạng hiển thị tại chỗ và gửi đến trung 
tâm kiểm soát. 

1.3 Các cấu trúc tín hiệu hỏi và đáp của hệ thống [6] 

1.3.1 Chế độ hỏi / đáp quảng bá (A/C) 

Trong chế độ này trạm phát thông qua hệ thống Anten 
quay phát xạ một tín hiệu hỏi ở tần số 1030MHz [42], các 
phương tiện nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sau 
khi thu nhận được tín hiệu hỏi này sẽ tiến hành xử lý 
thông tin và phát đáp một tín hiệu trả lời ở tần số 
1090MHz, tín hiệu phát đáp này được gọi là tín hiệu phát 
đáp chế độ A/C, trong đó các thông tin về mục tiêu được 
chứa đựng trong mã A, các thông tin về độ cao  được chứa 
đựng trong mã C. 

Một trong những nhược điểm của tín hiệu hỏi/ đáp ở chế 
độ mode A/C đó là các tín hiệu mã hóa A là không phải 
duy nhất dẫn đến nhầm lẫn về nhận dạng mục tiêu. Khi có 
quá nhiều phương tiện nằm trong vùng phủ sóng của trạm 
phát cùng nhận được tín hiệu hỏi và gửi tín hiệu trả lời, 
dẫn đến lỗi do tốc độ cập nhật của hệ thống MLAT không 
đáp ứng được hay băng thông của các kênh truyền dẫn dữ 
liệu bị quá tải (nghẽn mạng) và gây ra các lỗi sai số. 

Phạm vi của các tín hiệu ở chế độ này là vào khoảng 250 
NM (khoảng 400Km), tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào sự 
tổn hao trong khi truyền và mật độ lưu lượng giao thông 
trong vùng phủ sóng . 
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1.3.2 Chế độ hỏi /đáp có chọn lọc S (S – Selecion) 

Hoạt động của hệ thống ở chế độ S tương tự như của hệ 
thống ở chế độ mode A/C. Các đặc tính vật lý và những 
hạn chế về tín hiệu là như nhau so với các đặc tính vật lý 
và những hạn chế của các tín hiệu của hệ thống ở chế độ 
A / C. Tín hiệu của hệ thống ở chế độ S cũng là một tín 
hiệu có tần số 1090 MHz được phát trả lời khi nhận được 
tín hiệu hỏi tần số 1030 MHz. 

Sự khác biệt chủ yếu so với các tín hiệu hệ thống ở chế độ 
A / C là chế độ S cho phép hỏi có chọn lọc, tức là chế độ 
S chỉ thẩm vấn những phương tiện được quan tâm. Việc 
hỏi có chọn lọc được thực hiện là mỗi một phương tiện 
đều có một nhận dạng duy nhất trên phạm vi toàn cầu đó 
là địa chỉ ICAO [39]. Do đó, hệ thống ở chế độ S thẩm 
vấn chỉ duy nhất một phương tiện riêng biệt nào đó. Địa 
chỉ ICAO được tạo bởi 24 bit và để gửi đi loại tín hiệu này 
phương tiện phải được trang bị thiết bị thu nhận và phát 
tín hiệu lại chế độ S. Tín hiệu trả lời ở chế độ S được tạo 
thành từ một chuỗi xung, được điều chế trên sóng mang 
tần số 1090 MHz, theo tiêu chuẩn mà ICAO khuyến 
cáo[39] 

Việc sử dụng các tín hiệu chế độ mode S cho phép các hệ 
thống MLAT xác định rõ ràng từng mục tiêu hiện diện 
trong vùng phủ sóng của nó. Hơn nữa, thông tin về độ cao 
của tín hiệu trả lời chế độ mode S có độ phân giải cao hơn 
(25 feet) so với chế độ mode A/C là (100 feet)  

Tốc độ cập nhật của hệ thống ở chế độ này vẫn còn thấp, 
tuy nhiên do việc hỏi có chọn lọc nên tốc độ cập nhật tốt 
hơn so với chế độ mode A/C  

Phạm vi của các tín hiệu ở chế độ này cũng giống như ở 
mode A/C tức là khoảng 400Km. Tuy nhiên cự ly thực tế 
còn phụ thuộc vào tổn hao trong khí quyển và mật độ lưu 
lượng giao thông trong vùng phủ sóng. 

1.3.3 Chế độ mode S Squitter 

Tất cả những phương tiện được trang bị thiết bị 
Transponder chế độ mode S đều có thể hoạt động ở chế độ 
này, khi đó các Transponder tự động phát các bản tin chứa 
các thông tin về địa chỉ ICAO của mình với chu kì một 
giây một lần, mà không cần phải có bất kì tín hiệu hỏi nào 
của hệ thống. Tín hiệu Squitter chế độ mode S cho phép 
triển khai hệ thống MLAT mà không cần tới tín hiệu hỏi 
của trạm phát. Chế độ này được gọi là MLAT thụ động và 
nó chỉ áp dụng cho chế độ mode S. 

Các tín hiệu Squitter chế độ S tương tự về mặt vật lý so 
với các tín hiệu của hệ thống SSR chế độ S, chỉ khác biệt 
duy nhất về tốc độ cập nhật. Nội dung thông báo, giới hạn 
và phạm vi hoạt động là như nhau. 

Như vậy: Với ba cấu trúc tín hiệu đã xét ở trên, mỗi một 
cấu trúc tín hiệu sẽ phù hợp với các mục đích, quy mô của 
hệ thống MLAT, với hệ thống có số phương tiện nhỏ (vài 
chục phương tiện) thì cấu trúc A/C sẽ phù hợp, với hệ 
thống có số lượng phương tiện lớn hơn (vài trăm phương 
tiện) thì cấu trúc S sẽ phù hợp, hơn nữa nếu tốc độ tính 
toán của các trạm trung tâm được nâng lên đáng kể thì cấu 
trúc S-Squitter cho phép triển khai mà không cần dùng 
đến các trạm phát trong hệ thống. Trong phạm vi của bài 
báo và dự án lần này chúng tôi sẽ thử nghiệm với hệ thống 
giám sát các phương tiện là xe ô tô (đối tượng cần giám 
sát đặc biệt) nên sẽ chọn cấu trúc tín hiệu là chế đô A/C. 

1.4 Tính toán vùng phủ sóng (phạm vi hoạt động của 
hệ thống) [1] 

1.4.1  Cự ly hoạt động khi hỏi  

Máy phát của trạm phát xạ tín hiệu hỏi với công suất 

PphH ra anten của nó, (anten này có hệ số khuếch đại là 

GH). Tín hiệu hỏi truyền lan qua khoảng cách r tới các 

Transponder có anten với diện tích hiệu dụng là ATL, lúc 

này Transponder  sẽ thu được tín hiệu hỏi với công suất 

Pthu TL ở đầu vào anten: 

thu TL 2
.

4

ph H

H TL

P
P G A

r
=

                            (2.5)  

Nếu anten của Transponder có hệ số khuếch đại là GTL 

và bước sóng làm việc của hệ thống radar thứ cấp là   thì: 

 

2.

4
TL

TL

G
A


=

                                         (2.6) 

Kết hợp (3. 1) và (3. 2) ta có: 

2

2 2
. .

(4 )

ph H

thuTL H TL

P
P G G

r
=

              (2.7) 

Đặt: 

2

2

1
. .

(4 )
H TLA G G =

     

Ta được:  

                    
thu TL 2

ph HP
P A

r
=

                     (2.8)  

Công suất Pthu ở đầu vào của Transponder đủ kích hoạt 

máy trả lời nếu Pthu  Pthu min TL với Pthu min TL là độ 

nhạy máy thu của trạm thu. Do vậy cự ly cực đại để có thể 

còn kích hoạt được Transponder là: 

1max

min

.ph H

thu TL

P A
r

P
=

                                (2.9) 

1.4.2 Cự ly hoạt động khi trả lời 

Khi bị kích hoạt với tín hiệu hỏi đủ lớn Transponder  sẽ 

phát tín hiệu trả lời có công suất là PphTL. Khi đó ở máy 

thu của trạm thu sẽ thu được tín hiệu trả lời ở đầu vào với 

công suất: 

2

.phTL

thu H

P A
P

r
=

                                       (2.10) 

Để có thể giải mã tín hiệu trả lời thì công suất tín hiệu trả 

lời thu được phải lớn hơn độ nhạy máy thu của trạm thu : 

Pthu H  Pthu min H. Do vậy cự ly cực đại để có thể nhận 

và giải mã được tín hiệu trả lời là: 

 
2max

min

.phTL

thu H

P A
r

P
=

                                (2.11) 

Như vậy:  



THUẬT TOÁN TDOA VÀ BÀI TOÁN GIÁM SÁT VỊ TRÍ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

− Ở cự ly r > r1 max thì tín hiệu hỏi không 

kích hoạt được máy trả lời. 

− Ở cự ly r > r2 max thì tín hiệu trả lời quá yếu 

không đủ để giải mã. 

− Cự ly làm việc của đài radar thứ cấp: 

Rmax=min(r1 max, r2 max) 

 Trong thiết kế thường cố gắng đạt r1 max = r2 max, tức 

là chọn sao cho: 

Pph H. Pthu min H = Pph TL. Pthu min TL 

Như vậy: 

- Cự ly hoạt động khi hỏi phụ thuộc vào tỷ số TLthu

Hph

P

P

  

Do đó, muốn tăng cự ly này ta cần phải tăng công suất 

phát của trạm phát  hoặc tăng độ nhạy máy thu của 

Transponder 

- Cự ly hoạt động khi trả lời phụ thuộc vào tỷ số   

Hthu

TLph

P

P

  

Vì vậy muốn tăng cự ly tuyến trả lời cần phải tăng công 

suất phát của Transponder  hoặc tăng độ nhạy máy thu của 

trạm thu. 

II. THIẾT KẾ VA ̀ THƯ ̉ NGHIỆM 

Hệ thống giám sát vị trí các phương tiên được thiết kế 
bao gồm những thành phần sau đây [8] 

- Trạm phát: Máy phát tín hiệu hỏi ở chế độ quảng bá 
tần số 1030Mhz. 

- Trạm thu: Máy thu tín hiệu trả lời tần số 1090Mhz  
từ các Transponder gắn trên các phương tiện, gửi các số 
liệu về TOA về trạm xử lý trung tâm. 

- Transponder: Gắn trên các phương tiện có khả năng 
thu nhận tín hiệu hỏi 1030Mhz từ trạm phát và phát tín 
hiệu trả lời 1090Mhz gửi tới các trạm thu. 

- Trạm xử lý trung tâm: thu nhận tín hiệu gửi về từ các 
trạm thu, tính toán các TDOA và cho ra vị trí, định danh 
của các phương tiện được giám sát. 

- Hệ thống truyền số liệu từ các trạm thu về trạm trung 
tâm: có thể dùng hệ thống cable quang hay hệ thống vô 
tuyến để thực hiện nhiệm vụ này. 

Trong phạm vi của bài báo này chúng tôi sẽ đề xuất một 
hệ thống với bốn trạm thu (mô hình tiêu biểu) được bố trí 
trong khuôn viên nhỏ, các trạm thu và trạm xử lý trung 
tâm được kết nối với nhau thông qua một hệ thống cable 
quang, mô hình này được trình bày ở hình vẽ số 5 dưới 
đây: 

 

 

Hình. 5. Hệ thống giám sát triển khai trong thực tế 

2.2  Tham số chính của các thành phần trong hệ thống 
giám sát 

2.2.1 Các trạm thu: 

- Tần số trung tâm:   1.090 MHz. 

- Độ nhậy máy thu:   ≤ -90 dBm 

- Tần số trung gian:  60 MHz. 

- Dải thông máy thu: 20 MHz. 

- Dải động máy thu:  60 dB. 
 2.2.2 Các Transponder: 

Các Transponder được cấu tạo bởi hai thành phần là 
máy thu Transponder và máy phát Transponder 

    Máy thu Transponder: 

-  Tần số trung tâm:  1030 MHz 

-  Độ nhậy máy thu:  ≤ - 72 dBm. 

-  Dải động:   ≥ 50 dB. 

-  Dải thông:  9 MHz. 

    Máy phát Transponder: 

- Tần số trung tâm:   1090 MHz. 

- Sai số tần số phát:    ± 0,5 MHz. 

- Công suất xung:     50 W. 
 2.2.3  Anten Transponder và trạm thu: 

- Dải tần số làm việc: 1.025 MHz - 1.150MHz. 

- Độ rộng cánh sóng ngang: 360 độ; 

- Độ rộng cánh sóng đứng:  15 đến 30 độ. 

- Độ khuếch đại:                   6 dB 

2.2.4 Trạm xử lý trung tâm: 

- Được thiết kế trên máy tính PC theo chuẩn công 

nghiệp 

- Hệ điều hành: Window 

- Bộ chương trình được phát triển bằng: Ngôn 

ngữ Visual C++ 6.0 

- Chương trình được cài đặt vào máy tính trung 

tâm 
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- Giao diện người-máy thân thiện 

- Độ chính xác về vị trí: ≤ 7m 

- Khả năng phát hiện mục tiêu: 200 mục tiêu 

- Khả năng thiết lập quỹ đạo: lớn hơn 5s 

- Tích hợp được với hệ thống radar thứ cấp: Theo 

chuẩn ICAO và Annex 10 (phiên bản đầy đủ) 

- - Dữ liệu ra: ASTERIX CAT 010, 011 hoặc 021 

(phiên bản đầy đủ) 

 
2.3  Chế tạo và thử nghiệm hệ thống  

Trong khuôn khổ có hạn của bài báo này, chúng tôi 
xin trình bày thiết kế cho 2 loại anten, loại một chấn tử 
dùng cho các Transponder và loại hai chấn tử dùng cho 
máy thu tại các trạm thu 

2.3.1 Anten 2 chấn tử 

Tần số trung tâm của loại này là 1090Mhz, về kết cấu 
cơ khí được thiết kế theo hình 6 dưới đây 

 

Hình. 6. Hình dạng của Anten 2 chấn tử 

 

Hình. 7. Giản đồ hướng của Anten 2 chấn tử 

 

Hình. 8. Hệ số sóng đứng của Anten 2 chấn tử 

Qua phân tích giản đồ hướng và hệ số sóng đứng của 
anten 2 chấn tử chúng tôi nhận thấy anten này phù hợp để 
trang bị cho  máy thu ở các trạm thu ( tần số làm việc là 
1090Mhz) 

2.3.2 Anten 1 chấn tử 

Kết cấu cơ khí được thiết kế theo hình 9 dưới đây 

 

Hình. 9. Hình dạng của Anten 1 chấn tử 

 

Hình. 10. Giản đồ hướng của Anten 1 chấn tử 

 

Hình. 11. Hệ số sóng đứng của Anten 1 chấn tử 

Phân tích giản đồ hướng và hệ số sóng đứng của anten 
1 chấn tử chúng tôi nhận thấy anten này phù hợp để trang 
bị cho các Transponder ( lắp trên các phương tiện) vì an 
ten này làm việc trong giải tần rộng hơn ( thu sóng ở tần 
số 1030Mhz và phát sóng ở tần số 1090Mhz). 

Hình ảnh thực tế chế tạo và triển khai của anten ngoài 
thực tế được minh họa trên hình vẽ số 12 

 

Hình. 12. Hình ảnh anten triển khai ngoài thực tế 

2.3.3 Thử nghiệm hệ thống giám sát  

Thực tế hệ thống giám sát đã được chúng tôi thử nghiệm 
ngoài thực địa với 4 trạm thu, một trạm phát sóng hỏi, một 
phương tiện gắn Transponder, một trạm xử lý trung tâm, 
hệ thống truyền dẫn tín hiệu đồng bộ, tín hiệu dữ liệu 
TOA giữa trạm xử lý trung tâm và các trạm thu được 
dùng là hệ thống cable quang. Tọa độ các trạm thu và 
trạm xử lý trung tâm được cho ở bảng số 1 sau đây:  

Bảng I.  Tọa độ các trạm trong hệ thống 

STT Tên trạm Kinh độ Vi  độ Độ cao 

1 Trạm trung 105.785 21.0483 0 



THUẬT TOÁN TDOA VÀ BÀI TOÁN GIÁM SÁT VỊ TRÍ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

tâm 

2 Trạm số 1 105.786 21.0477 0 

3 Trạm số 2 105.785 21.0477 0 

4 Trạm số 3 105.785 21.0486 0 

5 Trạm số 4 105.786 21.0486 0 

    Kết quả thực tế vị trí của phương tiện được thể hiện ở 
hình số 13 cho thấy vị trí xác định được xung quanh vị trí 
thật của phương tiện với sai số lớn nhất 4.2m  

( khi chưa tối ưu hóa vị trí các trạm thu). 

 

Hình. 13. Kết quả giám sát trên màn hình trạm trung tâm  

III. KẾT LUÂ ̣N  

Bài báo này trình bày về một hệ thống radar thụ động, 
áp dụng thuật toán TDOA để xác định vị trí của các 
phương tiện tham gia giao thông, phương thức xác định 
này có thể là tự nguyện, hoặc cưỡng bức, được khuyến 
cáo dùng cả cho những trường hợp mà chủ phương tiện 
không hợp tác cho quá trình xác định vị trí của phương 
tiện. 

Bên cạnh đó bài báo còn trình bày kết quả thiết kế và 
chế tạo sản phẩm tương đối quan trọng của hệ thống đó là 
thiết bị anten dùng cho các trạm thu và các Transponder 
trong hệ thống giám sát phương tiện. 

Bài báo là tài liệu tham khảo cũng như kết quả cho 
việc triển khai các hệ thống giám sát trên nền tảng thuật 
toán TDOA và nguyên lý hoạt động của hệ thống MLAT 
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TDOA ALGORITHM AND ITS APPLICATION 

FOR TRANSPORTATION VEHICLE POSITION 

SURVEILLANCE   

    

Summary: Student monitoring system based on the 

RFID technology and cloud computing is created to 

facilitate transportation process and taking attendance 

quickly,  

Abstract: The time difference of arrival (TDOA) 

algorithm has been widely applied in many target 

position tracking problems. The algorithm is based on the 

time of arrival (TOA) of the signals from the target to 

receivers located in the observation region. This paper 

proposes an application of the TDOA in locating 

transportation vehicle positions, in either a voluntary or 

an enforcement way, when some other position locating 

methods, such as GPS signal based method or cellular 

technology based method, are not applicable. 

Keywords: TDOA, TOA, position surveillance, GPS. 
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GIẢM THỜI GIAN MÃ HÓA CHO CHUẨN 
NÉN VIDEO HEVC DỰA TRÊN VIỆC CẢI 

TIẾN THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TZ  
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Tóm tắt: Nhu cầu sử dụng video độ phân giải cao và đặc 

biệt là sử dụng video chất lượng cao trên các thiết bị di động đã 

dẫn đến yêu cầu ngày càng lớn đối với các bộ mã hóa video hiệu 

suất cao. Đứng trước yêu cầu đó, các chuẩn mã hóa video mới 

được phát triển không ngừng. Chuẩn mã hóa video hiệu suất cao 

HEVC đạt được mức nén tăng 50% so với chuẩn H.264 trước đó 

với chất lượng video tương đương. Trong các chuẩn mã hóa 

video dự đoán này, ước lượng chuyển động (Motion Estimation 

- ME) là một trong các mô-đun quan trọng nhất quyết định đến 

hiệu suất nén bộ mã hóa video. Tuy nhiên nó cũng chiếm 50%-

70% độ phức tạp mã hóa của toàn bộ bộ mã hóa. Sự tiêu tốn tài 

nguyên tính toán khá lớn làm giảm hiệu năng của bộ mã hóa, đặc 

biệt đối với video ultra HD và full HD ở các khía cạnh tốc độ mã 

hóa, tốc độ bit và chất lượng video. Do đó, việc giảm độ phức tạp 

tính toán và cải thiện thời gian tính toán cho thuật toán ước lượng 

chuyển động cho chuẩn HEVC là một nhiệm vụ rất được quan 

tâm. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất cải tiến kỹ thuật tìm 

kiếm TZ (Test Zone Search Algorithm) bằng cách sử dụng kỹ 

thuật học máy nhằm làm giảm thời gian tìm kiếm vector chuyển 

động. Các kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp đề xuất giảm 

7% thời gian tìm kiếm so với thuật toán tìm kiếm TZ chuẩn sử 

dụng trong chuẩn HEVC.  

Từ khóa: HEVC, ước lượng chuyển động. 

I. GIỚI THIỆU 

Thế giới đã được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của 
mã hóa video kể từ cuối những năm 1980. Các ứng dụng 
video như các cuộc gọi video, video hội nghị qua các mạng 
không dây và có dây, video phát trực tuyến, truyền hình 
video số độ nét cao…đã trở thành một phần không thể thiếu 
trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, việc truyền dẫn 
video không nén yêu cầu tốc độ dữ liệu khổng lồ. Ví dụ, 
một file video độ nét cao (1920 x 1080) 30 khung hình/s 
không nén sẽ yêu cầu tốc độ dữ liệu 1,5 Gb/s và bộ nhớ 
1TB để lưu trữ đoạn video dài 90 phút. Điều này là phi thực 
tế khi sử dụng cơ sở hạ tầng đường truyền và bộ lưu trữ dữ 
liệu hiện thời. Vì vậy, việc nén video là rất quan trọng để 
truyền và lưu trữ lượng dữ liệu lớn như thế này.  

Các kỹ thuật nén video khai thác các loại dư thừa thống 
kê có trong dữ liệu video. Cụ thể, hệ thống thị giác người 
không nhạy với độ méo nhưng nhạy với độ sáng của hình 
ảnh video. Dựa trên những đặc điểm này, các chuẩn mã hóa 
video thực hiện nén dữ liệu video bằng cách loại bỏ các dư 
thừa thời gian và dư thừa không gian có trong tín hiệu 
video. Rất nhiều chuẩn mã hóa video đã được đề xuất trong 
những năm qua như MPEG-1, H.262/MPEG-2, H.263, 

H.264/AVC [1] và HEVC [2] trong đó chuẩn HEVC ra đời 
năm 2013 có thể tiết kiệm được 50% tốc độ bit so với 
H.264/AVC. Chuẩn HEVC hỗ trợ các độ phân giải lên tới 
8192 x 4320 bao gồm cả 8K UHD.  

Trong các chuẩn mã hóa video, dự đoán liên khung 
được coi là bước quan trọng của quá trình mã hóa và quyết 
định phần lớn đến hiệu suất nén của các chuẩn mã hóa 
video. Nó được sử dụng để loại bỏ dư thừa thời gian giữa 
các khung hình lân cận của một chuỗi video để cho phép tỷ 
lệ nén cao hơn. Trong dự đoán liên khung, mỗi khung hình 
được chia thành các khối. Sau đó, thay vì mã hóa trực tiếp 
mỗi khối, bộ mã hóa sẽ cố gắng tìm trong khung hình đã 
mã hóa trước đó một khối tương tự với khối đang cần mã 
hóa hiện thời. Quá trình này được thực hiện thông qua giải 
thuật đối sánh khối. Nếu giải thuật thành công, khối có thể 
được mã hóa bằng một vec-tơ gọi là vec-tơ chuyển động 
(Motion Vector - MV) với một sai số dự đoán nào đó. MV 
cho biết vị trí của khối phù hợp trong khung hình tham 
chiếu. Quá trình quyết định MV được gọi là quá trình ước 
lượng chuyển động. 

Rất nhiều giải thuật ME đã được đề xuất từ những năm 
1980 [3]. Giải thuật ME tốt nhất là giải thuật tìm kiếm đầy 
đủ (Full Search Algorithm - FSA) vì tất cả các vị trí trong 
cửa sổ tìm kiếm đều được kiểm tra và tính toán hàm chi phí 
tương ứng. Do đó giải thuật này luôn tìm ra khối phù hợp 
nhất trong khung hình tham chiếu. Tuy nhiên, giải thuật này 
cần nhiều tính toán nhất trong số các giải thuật ME. Để tăng 
tốc độ tìm kiếm, rất nhiều giải thuật ME nhanh đã được 
phát triển nhằm giảm thời gian mã hóa. Có thể kể đến các 
giải thuật tìm kiếm ba bước (Three Step Search - TSS) [4], 
giải thuật tìm kiếm ba bước mới (New TSS) [5,6], giải thuật 
tìm kiếm đơn giản và hiệu quả (Simple and Efficient TSS - 
SES) [7], giải thuật tìm kiếm bốn bước (4SS) [8], giải thuật 
tìm kiếm kim cương (Diamond Search - DS) [9]. Với mong 
muốn cải tiến hơn nữa tốc độ tìm kiếm để giảm thời gian 
mã hóa trong HEVC, bài báo này đề xuất một phương pháp 
cải tiến giải thuật tìm kiếm TZ bằng cách sử dụng kỹ thuật 
học máy.  

Phần tiếp theo của bài báo được cấu trúc như sau. Phần 
II giới thiệu tóm tắt nguyên lý cơ bản của ước lượng chuyển 
động và giải thuật ước lượng chuyển động nhanh TZ. Phần 
III mô tả phương pháp đề xuất. Các tham số mô phỏng và 
kết quả mô phỏng được trình bày trong Phần IV và kết luận 
được đưa ra trong Phần V. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Nguyên lý cơ bản của ME được mô tả trong Hình 1. ME 

gồm hai bước là ước lượng chuyển động điểm ảnh nguyên 

(Integer Motion Estimation - IME) và ước lượng chuyển 
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GIẢM THỜI GIAN MÃ HÓA CHO CHUẨN NÉN VIDEO HEVC DỰA TRÊN VIỆC CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TZ  

động điểm ảnh nội suy (Fractional Motion Estimation - 

FME). Trong IME, việc tìm kiếm được thực hiện tại các vị 

trí điểm ảnh nguyên và tạo ra MV nguyên. Trong FME, 

việc tìm kiếm được thực hiện tại các vị trí điểm ảnh nội 

suy sử dụng MV nguyên như là điểm bắt đầu.  

Khung hình tham chiếu Khung hình hiện thời

Cửa sổ 

tìm kiếm

Vec-tơ 

chuyển động

Khối phù 

hợp nhất

Khối hiện 

thời  

Hình 1. Nguyên lý cơ bản của ước lượng chuyển động 

Mục đích chính của ME là tìm trong cửa sổ tìm kiếm 

của khung hình tham chiếu khối phù hợp nhất với khối 

hiện thời và tạo ra vec-tơ chuyển động tốt nhất. Do đó, cần 

một tiêu chí đối sánh hay phương pháp tính toán độ méo 

để đo sự giống nhau giữa khối hiện thời và khối ứng viên. 

Tuy nhiên, rất khó để định lượng sự tương đồng hay độ 

méo trong nội dung hình ảnh bởi vì hệ thống thị giác người 

rất phức tạp và khó hiểu. Trong thực tế, đối với tín hiệu 

video số, có rất nhiều mô hình đo độ méo [3]. Trong số đó, 

sai số bình phương trung bình (Mean Square Error - MSE) 

và tổng các sai số tuyệt đối (Sum of Absolute Differences 

-SAD) là các mô hình phổ biến nhất. Giả sử 𝑓(𝑖, 𝑗, 𝑡) là 

cường độ sáng của điểm ảnh tại tọa độ (𝑖, 𝑗) trong khung 

hình 𝑡 và theo đó 𝑓(𝑖 + 𝑀𝑉𝑥 , 𝑗 + 𝑀𝑉𝑦 , 𝑡 − 1) là cường độ 

sáng của điểm ảnh của khối ứng viên trong khung hình 

tham chiếu 𝑡 − 1  với vec-tơ chuyển động (𝑀𝑉𝑥 , 𝑀𝑉𝑦) . 

Kích thước của khối cần mã hóa là 𝑁 × 𝑁 điểm ảnh và dải 

tìm kiếm là ±𝑊 theo mỗi hướng, vì vậy cửa sổ tìm kiếm 

có kích thước (2𝑊 + 𝑁) × (2𝑊 + 𝑁). Giả sử khối hiện 

thời tại vị trí (𝑢, 𝑣), thì mô hình đo độ méo MSE được định 

nghĩa như sau: 

𝑀𝑆𝐸(𝑀𝑉𝑥 , 𝑀𝑉𝑦)

=
1

𝑁 × 𝑁
∑ ∑ [𝑓(𝑖, 𝑗, 𝑡) − 𝑓(𝑖 + 𝑀𝑉𝑥 , 𝑗

𝑣+𝑁−1

𝑗=𝑣

𝑢+𝑁−1

𝑖=𝑢

+ 𝑀𝑉𝑦 , 𝑡 − 1)]
2
 

(1) 

 Giá trị MSE này được sử dụng để đánh giá sự giống 

nhau giữa hai khối. Để tìm ra khối phù hợp nhất, mô hình 

MSE được áp dụng cho từng khối ứng viên với các vec-tơ 

chuyển động khác nhau (𝑀𝑉𝑥 , 𝑀𝑉𝑦) bên trong cửa sổ tìm 

kiếm. Khối ứng viên nào có MSE nhỏ nhất sẽ được coi là 

khối phù hợp nhất.  

 Ngoài MSE còn có một mô hình đo độ méo khối tương 

tự là SAD, tham số này tính toán sự sai khác tuyệt đối giữa 

hai điểm ảnh của khối hiện thời và khối ứng viên thay vì 

bình phương sự sai khác trong MSE. SAD tại vị trí (𝑢, 𝑣) 

với vec-tơ chuyển động (𝑀𝑉𝑥 , 𝑀𝑉𝑦) được định nghĩa như 

sau: 

𝑆𝐴𝐷(𝑀𝑉𝑥 , 𝑀𝑉𝑦) = ∑ ∑ |𝑓(𝑖, 𝑗, 𝑡)

𝑢+𝑁−1

𝐽=𝑣

𝑢+𝑁−1

𝑖=𝑢

− 𝑓(𝑖 + 𝑀𝑉𝑥 , 𝑗 + 𝑀𝑉𝑦 , 𝑡

− 1)| 

(2) 

 Tương tự MSE, khối nào có SAD nhỏ nhất được coi là 

khối phù hợp nhất. 

 Giải thuật FSA thực hiện tìm kiếm trên toàn bộ các vị 

trí trong dải tìm kiếm. Giải thuật này tối ưu theo khía cạnh 

nếu dải tìm kiếm được xác định đúng, nó sẽ đảm bảo tìm 

ra vị trí phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu dải tìm kiếm theo 

mỗi hướng là 𝑊 với kích thước bước là 1 điểm ảnh thì có 

tổng cộng (2𝑊 + 1)2  lần dịch chuyển để tìm ra vec-tơ 

chuyển động cho mỗi khối và yêu cầu một số lượng lớn 

các phép tính. Các yêu cầu tính toán lớn của FSA làm cho 

nó không khả thi cho các ứng dụng video thời gian thực. 

Các ứng dụng này thường sử dụng các chiến lược tìm kiếm 

nhanh và hiệu quả. 

Bắt đầu

Khởi tạo điểm tìm kiếm

Thực hiện tìm kiếm lần đầu 

(Diamond search)

Khoảng cách tốt nhất = 0

Khoảng cách tốt nhất = 1

Khoảng cách tốt nhất > 5

Tìm kiếm kiểu raster

Khoảng cách tốt nhất = 0

Khoảng cách tốt nhất = 1

Tìm kiếm 7 vòng 

(7-round Diamond 

search)

Tìm kiếm bổ sung 

2 điểm

Lưu vector chuyển 

động

End

Sai

Đúng

Đúng

Sai

Đúng

Đúng

Đúng

Sai

Sai

Sai

 

Hình 2. Sơ đồ tìm kiếm TZ 

 

 Nhiều giải thuật tìm kiếm nhanh đã được đề xuất để 

giảm độ phức tạp tính toán của FSA trong khi vẫn duy trì 

chất lượng dự đoán tương đương. Bằng cách chỉ tìm kiếm 

một số các ứng viên trong cửa sổ tìm kiếm nên các giải 

thuật nhanh sẽ giảm độ phức tạp và số lượng các phép toán. 

Tuy nhiên nó thường làm giảm chất lượng video và làm 

tăng tốc độ bit. Cùng với sự phát triển của các video độ nét 

cao, các giải thuật tìm kiếm đầy đủ rất ít khi được sử dụng 

trong các ứng dụng mã hóa vì độ phức tạp cực kỳ cao. Do 

đó các giải thuật tìm kiếm nhanh ngày càng được sử dụng 

rộng rãi. Một số giải thuật tìm kiếm nhanh hiện nay có thể 

tiệm cận chất lượng video như giải thuật tìm kiếm đầy đủ 

với tốc độ bit cao hơn một chút trong khi vẫn duy trì được 

độ phức tạp thấp. Và giải thuật tìm kiếm vùng kiểm tra (TZ) 

[10] là một trong số các giải pháp như thế. 

 Giải thuật tìm kiếm TZ là một giải thuật tìm kiếm nhanh 

mới được sử dụng rộng rãi và được chấp nhận bởi phần 
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mềm tham chiếu của chuẩn mã hóa video HEVC vì hiệu 

suất tốt [3]. Đây là thuật toán tìm kiếm lai ghép với sự kết 

hợp của tìm kiếm kim cương/hình vuông với tìm kiếm 

raster. Quá trình tìm kiếm TZ được mô tả trong Hình 2. 

Tìm kiếm lần đầu 

Trong phần mềm tham chiếu HEVC, đối với tìm kiếm 

lần đầu, có hai tùy chọn trong thuật toán tìm kiếm là tìm 

kiếm kim cương và tìm kiếm hình vuông, tuy nhiên tìm 

kiếm kim cương được đặt làm mặc định. Hình 3 minh họa 

mẫu tìm kiếm và chiến lược tìm kiếm kim cương 7 vòng, 

ở đó, ngôi sao ở giữa tượng trưng cho điểm bắt đầu và gọi 

là tâm tìm kiếm và các điểm khác đánh dấu các vị trí ứng 

viên. Một đặc điểm của thuật toán tìm kiếm kim cương là 

số vòng bị giới hạn bởi phạm vị tìm kiếm. Với dải tìm kiếm 

mặc định được sử dụng trong mô hình tham chiếu HEVC 

là 64 thì số vòng là 7.  

Điểm trung tâm

Vòng 1

Vòng 2

Vòng 3

Vòng 4

Vòng 5

Vòng 6

Vòng 7

 

Hình 3. Tìm kiếm kim cương 7 vòng trong tìm kiếm TZ 

Như trong Hình 3, vòng đầu tiên của tìm kiếm kim cương 

có 4 mẫu xung quanh điểm bắt đầu với khoảng cách bằng 

1, các vị trí này là trên, dưới, trái, phải. Từ vòng 2 đến vòng 

4, số lượng các mẫu tìm kiếm cho mỗi vòng tăng lên 8 với 

4 vị trí ở giữa và khoảng cách tương ứng của mỗi vòng là 

2, 4 và 8. Tương tự từ vòng thứ 5 đến vòng thứ 7, có 8 vị 

trí một phần tư được thêm vào cho mỗi vòng và khoảng 

cách của mỗi vòng lần lượt là 16, 32, và 64. Do đó, số 

lượng mẫu tìm kiếm trong lần tìm kiếm đầu tiên này là 76 

cho toàn bộ vùng tìm kiếm. Khi việc tìm kiếm cho toàn bộ 

các mẫu này kết thúc, có ba khả năng xảy ra dựa trên kết 

quả tìm kiếm của tìm kiếm lần đầu: 

1) Kết thúc: Nếu khối phù hợp nhất có khoảng cách 

bằng 0, điều đó có nghĩa là dự đoán MV là đủ chính 

xác và không có khối ứng viên nào phù hợp hơn 

điểm bắt đầu, toàn bộ quá trình tìm kiếm TZ kết 

thúc ngay với điểm bắt đầu chính là MV cuối cùng 

tốt nhất. 

2) Tìm kiếm 2 điểm lân cận: Nếu khoảng cách của 

khối phù hợp nhất bằng 1, bước tiếp theo của Tìm 

kiếm lần đầu là thực hiện tìm kiếm 2 điểm lân cận, 

bước này đóng vai trò là bước lọc tinh chỉnh cuối 

cùng trên các vị trí lân cận trước khi hoàn tất tìm 

kiếm TZ. 

3) Tìm kiếm raster: Trong trường hợp khối phù hợp 

nhất cách điểm bắt đầu nhiều hơn 5 điểm ảnh, việc 

tìm kiếm raster trong toàn bộ cửa sổ tìm kiếm sẽ 

được thực hiện. Bởi vì khoảng cách tốt nhất lớn 

nhất 5 điểm ảnh cho thấy độ chính xác của dự đoán 

MV chưa tốt, việc tìm kiếm diện rộng như một biện 

pháp cần thiết để tìm ra khối phù hợp nhất. 

4) Tìm kiếm tinh chỉnh: Khác với tất cả các trường 

hợp được đề cập trước đó, nếu khoảng cách nằm 

trong khoảng từ 2 đến 5 điểm ảnh, thay vì tìm kiếm 

tinh chỉnh trên các lân cận của nó, việc tìm kiếm 

tinh chỉnh trên toàn bộ dải tìm kiếm với tâm là vị 

trí của khối phù hợp nhất từ bước Tìm kiếm lần đầu 

sẽ được thực hiện. Đặc biệt, có một tiêu chí dừng 

sớm đối với tìm kiếm lần đầu. Bởi vì thứ tự tìm 

kiếm là từ vòng 1 đến vòng 7 với một khoảng cách 

tương ứng, nếu trong vòng thứ  (𝑟 ∈ [1,3]), khối 

phù hợp tốt nhất tạm thời tìm được là 𝑀𝐵𝑥 và trong 

3 vòng tiếp theo, từ vòng thứ (𝑟 + 1) đến (𝑟 + 3), 

không tồn tại ứng viên nào tốt hơn thì Tìm kiếm 

tinh chỉnh có thể kết thúc với 𝑀𝐵𝑥 là khối phù hợp 

nhất cho bước tiếp theo.  

Tìm kiếm 2 điểm lân cận 

 Bước tìm kiếm 2 điểm lân cận chỉ được yêu cầu khi 

khoảng cách của khối phù hợp nhất bằng 1. Khoảng cách 

bằng 1 cho thấy có 8 vị trí có thể đủ điều kiện như được 

mô tả trong cửa sổ trung tâm của Hình 4 trong đó 4 vị trí 

của vòng đầu tiên được đánh dấu bằng màu tím và 4 vị trí 

còn lại từ vòng thứ 2 (được đánh dấu bởi chấm màu xanh 

lam). Các mẫu tìm kiếm và chiến lược tìm kiếm 2 điểm lân 

cận được mô tả cho 8 trường hợp riêng biệt trong đó chấm 

đỏ cho biết nó là giá trị phù hợp nhất trong trường hợp đó 

và hai ngôi sao màu đen chỉ ra hai vị trí còn thiếu. Sau khi 

hoàn thành tìm kiếm 2 điểm còn thiếu kết thúc, vị trí dịch 

chuyển của khối phù hợp nhất cuối cùng sẽ được lưu lại và 

khi đó tìm kiếm TZ kết thúc. 

Điểm trung tâm Vị trí tìm kiếm với khoảng cách 1 pixel

Vị trí tốt nhất với khoảng cách 1 pixel

Vị trí tìm kiếm 2 điểm lân cận
 

Hình 4. Tìm kiếm 2 điểm lân cận 



GIẢM THỜI GIAN MÃ HÓA CHO CHUẨN NÉN VIDEO HEVC DỰA TRÊN VIỆC CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TZ  

 Tìm kiếm raster 

Khi khoảng cách giữa điểm bắt đầu và khối phù hợp 

nhất trong bước Tìm kiếm lần đầu lớn hơn 5 điểm ảnh, tìm 

kiếm TZ sẽ bước vào giai đoạn tìm kiếm raster. Chiến lược 

của tìm kiếm raster rất đơn giản ở chỗ nó thực hiện tìm 

kiếm đầy đủ trong vùng cửa sổ tìm kiếm với khoảng cách 

tìm kiếm 𝜎 điểm ảnh theo cả hai hướng ngang và dọc, ở 

đó 𝜎 = 5 đối với phần mềm tham chiếu HEVC. Các mẫu 

tìm kiếm của tìm kiếm raster được mô tả trong Hình 5.  

5 pixel

(-64,-64) (-64,64)

(64,-64) (64,64)

5 pixel

 

Hình 5. Các mẫu tìm kiếm của tìm kiếm raster với khoảng 

cách 5 điểm ảnh 

 

Sau khi hoàn thành việc quét qua tất cả các mẫu tìm 

kiếm, nếu khối tối ưu được tạo ra bởi tìm kiếm raster trùng 

hợp với khối phù hợp nhất từ bước tìm kiếm lần đầu, vị trí 

dịch chuyển của nó được coi là MV tốt nhất và tìm kiếm 

TZ sẽ dừng ngay lập tức; nếu không thì tìm kiếm TZ sẽ 

được tiếp tục với việc tìm kiếm tinh chỉnh toàn bộ dải tìm 

kiếm. 

Tìm kiếm tinh chỉnh 

Tìm kiếm tinh chỉnh được thực hiện với hai trường hợp: 

(1) khoảng cách tốt nhất nằm giữa 2 và 5 điểm ảnh sau 

bước Tìm kiếm lần đầu; (2) Tìm kiếm raster tìm ra khối 

phù hợp tối ưu khác với kết quả của Tìm kiếm lần đầu. 

Trong tìm kiếm TZ thực hiện trong phần mềm tham chiếu 

HEVC, có hai tùy chọn đối với tìm kiếm tinh chỉnh: Tinh 

chỉnh hình sao và tinh chỉnh raster. Quá trình tinh chỉnh 

hình ngôi sao thực hiện tìm kiếm hình kim cương 7 vòng 

(được mô tả trong Hình 3) với dải tìm kiếm đầy đủ lấy khối 

phù hợp nhất từ giai đoạn trước làm tâm. Bởi vì Tìm kiếm 

hình sao chỉ dừng khi khoảng cách tốt nhất cuối cùng bằng 

0 hoặc 1, nếu không nó sẽ tiếp tục thực hiện Tìm kiếm kim 

cương 7 vòng với tâm là vị trí tối ưu mới được tìm thấy ở 

tìm kiếm tinh chỉnh trước đó. Khi khoảng các tốt nhất bằng 

1, tìm kiếm hai điểm lân cận được thực hiện bổ sung trước 

khi dừng tìm kiếm TZ. Đối với Tinh chỉnh raster, khác với 

Tinh chỉnh hình sao, thay vì áp dụng Tìm kiếm kim cương 

7 vòng, nó sử dụng Tìm kiếm kim cương 1 vòng với 

khoảng cách bằng một nửa khoảng cách tốt nhất của giai 

đoạn trước đó. Nó sẽ lặp lại quá trình này và sẽ không dừng 

cho đến khi hoặc là khoảng cách tốt nhất của vòng tìm 

kiếm nào đó bằng 0 hoặc khoảng cách tốt nhất giảm đến 1 

hoặc 0 sau một vài vòng tìm kiếm. Một ví dụ về Tinh chỉnh 

raster được mô tả trong Hình 6. So với tinh chỉnh raster, 

tinh chỉnh hình sao sẽ tìm kiếm nhiều vị trí hơn bởi vì hệ 

thống tìm kiếm kim cương 7 vòng chắc chắn sẽ tạo ra MV 

chính xác hơn và vì vậy đạt được chất lượng video cao hơn. 

Trong mô hình tham chiếu HM, tinh chỉnh hình sao được 

thiết lập là hệ thống tinh chỉnh mặc định. 

Vòng 1, khoảng cách 8 pixel

Vòng 2, khoảng cách 4 pixel

Vòng 3, khoảng cách 2 pixel
Vòng 4, khoảng cách 1 pixel

2 điểm lân cận
 

Hình 6. Ví dụ về tìm kiếm tinh chỉnh raster 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 

Như đã đề cập ở phần trên, trong trường hợp khoảng 

cách lớn hơn 5, bộ mã hóa sẽ thực hiện quá trình Tinh 

chỉnh hình sao. Quá trình này thực chất là thực hiện lại một 

lần nữa 7 vòng tính toán như hình trên nhưng điểm bắt đầu 

được thay bằng điểm vừa tìm được trong lần trước. Quá 

trình này chỉ dừng lại khi bộ mã hóa tìm được khối có 

khoảng cách bằng 0 hoặc 1. Khi khoảng cách bằng 0 thì 

dừng lại. Khi khoảng cách bằng 1 thì lại thực hiện tìm ở 2 

vị trí điểm còn thiếu và dừng lại. Nếu khoảng cách lớn hơn 

1 thì thực hiện tìm kiếm tại các điểm của vòng tiếp theo. 

Khoảng cách giữa các vòng sẽ tăng dần gấp đôi so với 

vòng trước. Tuy nhiên, theo quan sát qua quá trình thực 

nghiệm, lũy thừa của 2 có thể chỉ phù hợp với các video 

có chuyển động chậm. Trong trường hợp video chuyển 

động nhanh, bộ mã hóa cần nhiều vòng để tìm kiếm. Vì 

vậy, để tăng tốc độ tìm kiếm, bội số có thể tăng lên để phù 

hợp với nội dung video. Để thích ứng với nội dung video, 

mô hình mạng nơron được sử dụng để dự đoán bội số của 

khoảng cách giữa các vòng tìm kiếm khi khoảng cách tốt 

nhất khác 0 và 1 nhưng nhỏ hơn 5. Quá trình dự đoán 

khoảng cách bao gồm: 

Bước 1: Xây dựng mô hình dự đoán khoảng cách 

Trong phương pháp đề xuất, một mô hình mạng nơron 

được sử dụng để dự đoán bội số của khoảng cách giữa các 

vòng tìm kiếm thích ứng với nội dung của video. Cụ thể, 

kiến trúc mạng nơron được đề xuất bao gồm 3 lớp trong 

đó lớp đầu vào có 3 nơron nhận các giá trị đặc trưng của 

khung hình bao gồm giá trị SAD (giá trị khác biệt giữa 

khung hình hiện tại và khung hình trước đó), giá trị trung 

bình của hệ số DC và giá trị phương sai của hệ số DC của 

các khối trong một khung hình, lớp ẩn có 2 nơron và lớp 

đầu ra có 1 nơron chứa giá trị dự đoán của bội số. Hàm tích 

cực được sử dụng trong mạng là hàm sigmoid. 
Dữ liệu được sử dụng để huấn luyện là tham số của các 

khung hình trong các chuỗi video "Harbor", "Husky", 
"Mobile", News" và "Pamphlet" với độ phân giải không 
gian 176 144 , số lượng các khung hình của mỗi chuỗi là 

300. Các chuỗi được chọn có sự đa dạng về kết cấu ảnh và 
đặc tính chuyển động của chuỗi. Các chuỗi này được mã 
hóa với bốn tham số lượng tử lần lượt là 28, 32, 36 và 40. 
Kết quả của quá trình này là mô hình dự đoán khoảng cách 
giữa các vòng tìm kiếm. 
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Bước 2: Áp dụng mô hình dự đoán khoảng cách giữa 
các vòng tìm kiếm ở bước 1 vào cho các dữ liệu video mới. 

Bắt đầu

Khởi tạo điểm tìm kiếm

Thực hiện tìm kiếm lần đầu 

(Diamond search)

Khoảng cách tốt nhất = 0

Khoảng cách tốt nhất = 1

Khoảng cách tốt nhất > 5

Tìm kiếm kiểu raster

Khoảng cách tốt nhất = 0

Khoảng cách tốt nhất = 1

Mô hình dự đoán

Tìm kiếm 7 vòng 

(7-round Diamond 

search)

Tìm kiếm bổ sung 

2 điểm

Lưu vector chuyển 

động

End

Sai

Đúng

Đúng

Sai

Đúng

Đúng

Đúng

Sai

Sai

Giá trị bội số 

khoảng cách 

giữa các vòng
Sai

 

Hình 7. Thuật toán tìm kiếm TZ cải tiến 

Hình 7 mô tả các bước của thuật toán tìm kiếm TZ cải 

tiến. Sau khi thực hiện tìm kiếm theo lần đầu, nếu khoảng 

cách của vector chuyển động khác 0 và 1 nhưng nhỏ hơn 

5, bộ mã hóa sẽ thực hiện tính giá trị SAD, giá trị trung 

bình và giá trị phương sai của các hệ số DC của các khối 

8 × 8 của khung hình hiện thời. Các giá trị này sẽ là các 

giá trị đầu vào của mô hình dự đoán. Bộ dự đoán sẽ dự 

đoán giá trị bội số của khoảng cách giữa các vòng của quá 

trình tìm kiếm 7 vòng. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT 

QUẢ 

A. Điều kiện thử nghiệm 

Để đánh giá hiệu năng của phương pháp tìm kiếm TZ 
cải tiến được đề xuất so với phương pháp tìm kiếm TZ của 
HEVC, bốn chuỗi video sau được sử dụng là “Akiyo”, 
“Carphone”, “Foreman” và “Coastguard” với độ phân 
giải 176x144 và các giá trị của tham số lượng tử lần lượt là 
28, 32, 36 và 40. 

B. Phân tích kết quả 

Hiệu năng giữa phương pháp đề xuất với phương pháp 

TZ chuẩn được so sánh thông qua tham số tốc độ bit – độ 

biến dạng tín hiệu (RD) và giá trị Bjontegaard Rate [11]. 

Bảng I mô tả giá trị BD-Rate và BD-PSNR và Bảng II mô 

tả thời gian mã hóa của hai phương pháp. Hình 8 so sánh 

đường cong RD của hai phương pháp này. 

Các kết quả trong Bảng I và Hình 8 cho thấy mức độ 

tiết kiệm tốc độ bit và mức chất lượng tín hiệu của hai 

phương pháp TZ chuẩn và TZ cải tiến là tương đương nhau. 

Phương pháp TZ cải tiến có lợi thế với hai chuỗi Foreman 

và Coastguard là những chuỗi có chuyển động nhanh và 

phức tạp trong khi phương pháp TZ chuẩn đạt kết quả tốt 

hơn với các chuỗi chuyển động chậm và ít phức tạp. Tuy 

nhiên, thời gian mã hóa của phương pháp TZ cải tiến giảm 

đi so với phương pháp TZ chuẩn đối với cả 4 chuỗi video 

thử nghiệm (Bảng II). Phương pháp TZ cải tiến trung bình 

giảm được 7% thời gian mã hóa so với phương pháp TZ 

chuẩn. Đó là nhờ việc lựa chọn khoảng cách trong tìm 

kiếm hình sao tùy thuộc vào nội dung chuỗi video để tối 

ưu thời gian mã hóa. 

Bảng I.  So sánh BD-Rate [% ] và BD-PSNR [dB] của 
phương pháp tìm kiếm TZ cải tiến và phương pháp tìm 

kiếm TZ chuẩn 

Chuỗi Video BD-Rate BD-PSNR 

Carphone 2,00 
  

- 0,11 
 

Foreman   -1,58 
 

0,06 
 

Akiyo 0,57 0,08 
 

Coastguard    -5,40 
 

0,16 
 

Trung bình    -1,10 
 

0,05 
 

Bảng II.  So sánh thời gian mã hóa trung bình (s) cho 1 
khung hình của bộ mã HEVC khi sử dụng phương pháp 
tìm kiếm TZ cải tiến và phương pháp tìm kiếm TZ chuẩn 

Chuỗi Video Tìm kiếm TZ 
chuẩn 

Tìm kiếm TZ 
cải tiến 

Carphone 9,08 8,55 

Foreman 7,34 6,97 

Akiyo 5,10 4,90 

Coastguard 3,79 3,12 

Trung bình 6,33 5,88 

 

 

 
 



GIẢM THỜI GIAN MÃ HÓA CHO CHUẨN NÉN VIDEO HEVC DỰA TRÊN VIỆC CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TZ  

 

 
 

Hình 8. Đường cong RD của 4 chuỗi video Carphone, 

Akiyo, Foreman và Coastguard. 

V. KẾT LUẬN 

Bài báo đã đề xuất một phương pháp giảm thời gian mã 
hóa cho chuẩn HEVC bằng cách cải tiến thuật toán tìm 
kiếm TZ sử dụng kỹ thuật học máy. Khi khoảng cách tốt 
nhất khác 0 và 1 nhưng nhỏ hơn 5, việc dự đoán khoảng 
cách giữa các vòng tìm kiếm trong giai đoạn tinh chỉnh hình 
sao được thực hiện dựa trên mô hình mạng nơ-ron. Việc sử 
dụng mạng nơ-ron giúp tìm ra khoảng cách tốt nhất trong 
khoảng thời gian ngắn hơn để giúp giảm thời gian mã hóa. 
Các kết quả mô phỏng đã cho thấy phương pháp TZ cải tiến 
đã giảm thời gian mã hóa so với phương pháp TZ chuẩn là 
7% trong khi vẫn giữ được mức chất lượng tương đương so 
với phương pháp TZ chuẩn.  
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REDUCE ENCODING TIME FOR HEVC 

VIDEO CODING BY IMPROVING THE 

TZ SEARCH ALGORITHM 

 
Abstract: The demand for high-resolution video, and 

especially the use of high-quality video on mobile devices, 

has led to an increasing demand for high-performance 

video encoders. To meet that requirement, new video 

coding standards are constantly being developed. The 

HEVC high-performance video coding standard achieves a 

50% increase in compression compared to its predecessor 

H.264 with comparable video quality. In these predictive 

video coding standards, motion estimation (ME) is one of 

the most important modules that determines video encoder 

compression efficiency. However it also accounts for 50%-

70% of the coding complexity of the entire encoder. The 

large computational resource consumption reduces the 

performance of the encoder, especially for ultra HD and full 

HD video in terms of encoder rate, bit rate and video 
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quality. Therefore, reducing the computational complexity 

and improving the computation time for the motion 

estimation algorithm for the HEVC standard is a task of 

great interest. In this paper, we improved TZ search 

technique by using machine learning techniques to reduce 

motion vector search time. The simulation results show that 

the proposed method reduces the encoding time by 7% 

compared to the HEVC standard TZ search algorithm. 

Keyword: HEVC, Motion Estimation. 
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Tóm tắt: Theo báo cáo của GSA, tính đến giữa tháng 

8/2021 trên thế giới đã có 461 nhà khai thác di động tại 137 

quốc gia/vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 5G. Ở Việt Nam, triển 

khai mạng 5G là một trong những hướng đi trọng tâm của 

việc nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật số, phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia, vì vậy cuối năm 2020, nhiều nhà mạng 

cũng đã thử nghiệm thành công mạng 5G. Với mục tiêu 

làm chủ công nghệ, Việt Nam kỳ vọng đến năm 2023 - 

2025, mạng 5G sẽ được phổ biến với 100% thiết bị trong 

nước. Trong mục tiêu sản xuất thiết bị 5G, việc nghiên cứu 

và phân tích các tiêu chuẩn cùng các giao thức và thủ tục 

thực hiện giữa các thiết bị trong mạng có ý nghĩa quan 

trọng. Vì vậy, bài báo sẽ tập trung nghiên cứu và trình bày 

các kết quả giả lập thủ tục kênh truy nhập ngẫu nhiên 

(RACH), một trong những thủ tục quan trọng để thiết lập 

thành công kết nối giữa thiết bị người dùng di động (UE) 

và trạm gNodeB (gNB) của mạng 5G.  

 

Từ khoá: mạng 5G, thủ tục kênh truy nhập ngẫu nhiên 

RACH, truy nhập ngẫu nhiên dựa trên tranh chấp CBRA, 

truy nhập ngẫu nhiên không tranh chấp CFRA, gNB.  

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Cho đến nay, những lợi ích mang lại của thế hệ mạng 

di động thứ 5 (5G) đã trở nên rất rõ ràng. Ngoài việc cung 

cấp tốc độ truyền dữ liệu cao hơn nhiều so với các thế hệ 

mạng trước đó, 5G còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển 

đổi số trong nhiều lĩnh vực, mang lại nhiều tác động tích 

cực cho nền kinh tế toàn cầu và cuộc sống của người dân 

trên toàn thế giới [1]. Ở giai đoạn đầu triển khai, đa số các 

mạng 5G thương mại đều dựa trên kiến trúc không độc lập 

(5G NSA), là kiến trúc dựa trên nền tảng mạng 4G nhằm 

tận dụng cơ sở hạ tầng của mạng hiện có. Sau đó, các mạng 

5G NSA này sẽ được chuyển dịch dần sang mạng 5G kiến 

trúc độc lập (5G SA) với hạ tầng mạng lõi hoàn toàn mới, 

dựa trên đám mây và ảo hóa mạng nhằm đảm bảo thời gian 

kết nối nhanh hơn (độ trễ thấp hơn), hỗ trợ số lượng lớn 

thiết bị được kết nối đồng thời. Việc ra đời các mạng 5G 

SA được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện đơn giản hóa kiến trúc 

mạng, cải thiện bảo mật và giảm chi phí, đồng thời cho 

phép tùy chỉnh, mở ra các cơ hội cung cấp dịch vụ và tạo 

doanh thu mới cho doanh nghiệp. 

Tại Việt Nam, các nhà mạng lớn đã được cấp phép và triển 

khai thử nghiệm thương mại 5G tại hai thành phố Hà Nội 

và TP.HCM. Đồng thời, mục tiêu đến năm 2030 sẽ phủ 

sóng mạng di động 5G trên phạm vi toàn quốc. Để hoàn 

thành được mục tiêu này, các doanh nghiệp viễn thông 

không thể không xét đến việc chủ động sản xuất các thiết 

bị 5G. Do vậy, việc nắm bắt và hiểu rõ các tiêu chuẩn, giao 

thức, thủ tục truyền thông giữa các thiết bị trong mạng 5G 

là rất cần thiết.  

Hơn nữa, với mục đích cung cấp nhiều dịch vụ khác 

nhau, mỗi dịch vụ lại có những ưu tiên và yêu cầu chất 

lượng khác nhau, chẳng hạn như: Dịch vụ băng thông rộng 

di động nâng cao (eMBB) và Dịch vụ quảng bá/đa phương 

tiện (BMS) yêu cầu hiệu suất phổ và thông lượng cao, dịch 

vụ xe cộ cho mọi thứ (V2X) cần tính di động cao và độ trễ 

thấp, còn dịch vụ giao tiếp kiểu máy (MTC) phải đảm bảo 

tuổi thọ pin dài [2, 3]…, từ đó cho thấy có rất nhiều vấn đề 

đặt ra cho một giao diện vô tuyến 5G nói chung và thủ tục 

kênh truy nhập ngẫu (RACH) nói riêng. RACH là thủ tục 

cho phép đầu cuối gửi yêu cầu thiết lập kết nối đến mạng. 

Kết quả của thủ tục này là thiết lập đồng bộ đường lên và 

một nhận dạng đầu cuối duy nhất. Vì vậy, RACH có vai trò 

rất quan trọng trong mạng di động bởi điều kiện tiên quyết 

quan trọng nhất trong truyền thông là thiết lập đồng bộ hóa 

thời gian giữa thiết bị nhận và thiết bị phát. 

Trước yêu cầu truyền thông độ trễ thấp – độ tin cậy 

rất cao (URLLC) của nhiều dịch vụ, những cải tiến về thủ 

tục RACH để có thể đáp ứng mục tiêu độ trễ dưới 10 ms 

với độ tin cậy 99,99% đang là những vấn đề nghiên cứu 

mở. Qua khảo sát các nghiên cứu về RACH, tác giả nhận 

thấy đã có một số nghiên cứu về cải tiến thủ tục RACH như 

[4] đề xuất thủ tục truy nhập ngẫu nhiên dựa trên tranh chấp 

(CBRA) từ bốn bước xuống còn hai bước, [5] đề xuất giải 

pháp RACH dựa trên phân bố Poisson thay vì phân bố đều, 

… Tuy nhiên, cũng chưa có nghiên cứu nào đề cập đến việc 

giả lập quá trình thực hiện thủ tục RACH. Chính vì vậy, để 

tạo tiền đề cho việc đề xuất cải tiến thủ tục RACH cùng 

việc chủ động sản xuất được thiết bị 5G, bài báo sẽ tập 

trung chủ yếu vào việc nghiên cứu và giả lập thành công 

thủ tục RACH dựa trên mô hình Client – Server, qua đó 

thực hiện khảo sát về thời gian hoàn thành thủ tục. Phần 

còn lại của bài báo sẽ được tổ chức như sau: Phần 2, thủ 

tục RACH trong mạng 5G sẽ được trình bày cụ thể; Giả lập 

về thủ tục RACH và các kết quả đạt được sẽ được trình bày 

trong phần 3; Cuối cùng là phần kết luận. 

II. THỦ TỤC RACH TRONG MẠNG 5G 

Thủ tục kênh truy cập ngẫu nhiên (RACH) có chức năng 

rất quan trọng trong hệ thống mạng di động. Mục đích 

chính của RACH là đạt được đồng bộ hóa kết nối đường 

lên giữa đầu cuối người dùng (UE) và trạm gNodeB (gNB) 

và nhận tài nguyên cho bản tin MSG3 để thiết lập kết nối 

điều khiển tài nguyên vô tuyến (RRC). 
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Để UE kết nối được với mạng 5G, việc đồng bộ hóa 

ở đường xuống (DL: từ gNB xuống UE) và đường lên (UL: 

từ UE lên gNB) là rất cần thiết. Trong đó, đồng bộ hóa DL 

được thực hiện nhờ kênh đồng bộ hóa đặc biệt. Vì vậy, tín 

hiệu đồng bộ hóa DL được phát định kỳ cho tất cả các UE 

trong thời gian xác định. Đồng bộ hóa DL đạt được sau khi 

giải mã thành công khối tín hiệu đồng bộ (SSB). Để đồng 

bộ hóa UL và thiết lập kết nối RRC, UE cần phải thực hiện 

thủ tục RACH. Tuy nhiên, ở UL, nếu thực hiện giống như 

ở DL thì sẽ không hiệu quả, lãng phí năng lượng và gây 

nhiễu cho các UE khác. Do vậy, quá trình đồng bộ hóa UL 

chỉ nên diễn ra khi cần thiết.  

Các kiểu thủ tục RACH cơ bản thường được xem xét 

là thủ tục RACH dựa trên tranh chấp (CBRA) và thủ tục 

RACH không tranh chấp (CFRA). Trong đó, thủ tục CBRA 

thường được sử dụng để thực hiện truy nhập ban đầu và 

thiết lập lại các kết nối bị hỏng, còn thủ tục CFRA được sử 

dụng trong các sự kiện liên quan đến chế độ kết nối. Trong 

thủ tục CBRA (hình 1), UE sẽ chọn ngẫu nhiên một giá trị 

phần mở đầu (Preamble) từ một nhóm các phần mở đầu 

được chia sẻ cho các UE. Khi tranh chấp xảy ra (các UE có 

cùng phần mở đầu), thì gNB sẽ sử dụng cơ chế giải quyết 

tranh chấp để xử lý vấn đề truy nhập này. Ở thủ tục này, 

kết quả là ngẫu nhiên và không phải tất cả các thủ tục 

RACH đều thành công. 

Vì hoạt động của CBRA diễn ra trong bốn bước, nên 

nó còn được gọi là thủ tục RACH bốn bước, cụ thể các 

bước này như sau:  

(1) Bước 1: UE truyền bản tin MSG1 cho gNB sau khi 

nhận nó được thông tin cấu hình RACH từ bản tin SIB1 

hoặc RRC Reconfig. Bản tin này sẽ chứa các thông tin 

cấu hình tài nguyên ở miền tần số và thời gian; 

(2) Bước 2: gNB truyền phản hồi truy cập ngẫu nhiên 

(RAR) cho biết đã nhận phần mở đầu ( trùng khớp RA-

RNTI), cung cấp đồng bộ thời gian, tài nguyên đường 

lên và thông tin nhận dạng UE (39 bit đầu tiên của 5G-

S-TMSI hoặc một giá trị ngẫu nhiên dài 39 bit). Thời 

gian nhận RAR sẽ diễn ra trong khoảng cửa sổ phản hồi 

truy nhập ngẫu nhiên đã được thiết lập;  

(3) Bước 3: UE gửi thông tin lập lịch đường lên qua 

PUSCH. Các bản tin báo hiệu do UE gửi có thể thay 

đổi theo các tình huống truy nhập ngẫu nhiên;  

(4) Bước 4: Giải quyết tranh chấp (MSG4), gNB hỗ trợ 

giải quyết tranh chấp bằng C-RNTI trên PDCCH hoặc 

sử dụng nhận dạng phân giải tranh chấp của UE trên 

PDSCH. Việc giải quyết tranh chấp thành công nếu giá 

trị nhận dạng giống nhau. Giải quyết tranh chấp không 

thành công khi bộ đếm thời gian phân giải tranh chấp 

hết hạn, khi đó UE phải thực hiện lại truy nhập ngẫu 

nhiên nếu số lần thử truy nhập ngẫu nhiên vẫn còn.  

 

 

 

Hình 2. Luồng bản tin trao đổi của thủ tục CFRA. 

Với thủ tục CFRA (hình 2), phần mở đầu được chỉ 

định truyền bởi gNB và gọi là phần mở đầu truy cập ngẫu 

nhiên dành riêng. Phần mở đầu này được cấp cho UE thông 

qua bản tin RRC. Do đó, không có xung đột phần mở đầu. 

Khi tài nguyên dành riêng không đủ, gNB sẽ lệnh cho các 

UE chuyển sang kiểu thủ tục CBRA. Do quá trình thực hiện 

của CBRA chỉ diễn ra trong ba bước, nên nó còn được gọi 

là thủ tục RACH ba bước. Trong đó, bước 1: gNB cấp phát 

phần mở đầu cho truy cập ngẫu nhiên (MSG0) cho UE qua 

bản tin RRC hoặc DCI; bước 2: UE truyền phần mở đầu 

truy cập ngẫu nhiên (MSG1) đến cho gNB; và bước 3: gNB 

gửi phản hồi truy cập ngẫu nhiên (MSG2) cho UE. 

III. GIẢ LẬP THỦ TỤC RACH TRONG MẠNG 5G 

A. Kịch bản thực hiện 

Trong phần này, tác giả thực hiện giả lập toàn bộ hoạt 

động của thủ tục RACH theo kiểu thủ tục CBRA diễn ra 

giữa gNB và 2 thiết bị người dùng đầu cuối (UE1, UE2) 

dựa trên khuyến nghị TS 138 211 - V15.2.0 [6] sử dụng mô 

hình giao tiếp Client – Server qua Socket (hình 3), trong đó 

gNB đóng vai trò là Server, lưu trữ tài nguyên và thực hiện 

các yêu cầu của Client, là các UE1, UE2. Do đó, nhiệm vụ 

của gNB là mã hoá MSG2/ MSG4 sau khi nhận được các 

thông tin cần thiết tương ứng từ MSG1/MSG3. Còn các UE 

sẽ thực hiện mã hoá MSG1/MSG3 và giải mã 

MSG2/MSG4. Chi tiết diễn giải mô hình như sau: 

• Cả gNB và UE đều được thiết lập Socket thống nhất 

phương thức truyền bản tin, định dạng cho địa chỉ IP 

nhận bản tin.  

• Phía gNB, khởi tạo hàm bind() để thiết lập chỉ định 

các địa chỉ IP, địa chỉ cổng cho phép các UE kết nối 

vào. Hàm listen() được sử dụng để cho phép gNB đợi 

các UE đến kết nối vào. 

• Phía UE sử dụng hàm connect() để yêu cầu kết nối 

với gNB, cả hai sẽ tiến hành các thủ tục bắt tay để 

thiết lập kết nối. 

• gNB đồng ý cho phép UE kết nối vào qua hàm 

accept(). 

• Sau khi gNb và UE được kết nối với nhau, các bản tin 

cần thiết của thủ tục RACH sẽ được trao đổi. Hàm 

Hình 1. Luồng bản tin trao đổi của thủ tục 

CBRA. 
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send() hoặc write() được sử dụng để gửi bản tin đi, 

còn hàm read() hoặc recv() được sử dụng để nhận các 

bản tin gửi đến.  

• Kết nối giữa UE và gNB được giải phóng nhờ hàm 

close(). 

 

Hình 3. Mô hình giao tiếp qua Socket của Client-Server. 

 

Ở trạng thái RRC_IDLE, cả hai UE thực hiện quá 

trình truy nhập ban đầu để chuyển sang trạng thái 

RRC_CONNECTED. Hai UE thực hiện tìm kiếm ô và 

nhận các thông tin từ gNB qua bản tin SIB1. Nội dung 

thông tin cấu hình RACH, thông tin cấu hình UL, DL trong 

miền thời gian và thông tin cấu hình định dạng khe lần lượt 

được thể hiện ở hình 4, 5, 6. Trong đó, cấu hình định dạng 

khe sẽ được UE sử dụng trong suốt quá trình truy cập ngẫu 

nhiên và tiếp tục sử dụng cho đến khi UE ngắt kết nối với 

gNB trong trường hợp thủ tục thành công. Việc cung cấp 

cho UE cấu hình định dạng khe được xem như lập lịch UL, 

DL. 

 
Hình 4. Thông tin cấu hình RACH trong bản tin SIB1. 

 
Hình 5. Thông tin cấu hình UL, DL trong bản tin SIB1. 

 

Hình 6. Định dạng khe thời gian cấu hình từ SIB1. 

B. Kết quả giả lập 

B.1. Kết quả truyền PRACH Preamble của các UE 

Các nội dung liên quan đến truyền PRACH Preamble 

của UE1 và UE2 được thể hiện ở hình 7 và hình 8. Qua đó 

nhận thấy sự tương đồng trong các tham số về thời gian 

truyền phần mở đầu cũng như các thông tin về phần mở 

đầu như Prach config, Preamble format, RA id,... Sự tương 

đồng này thể hiện cả hai UE này đã truyền cùng phần mở 

đầu và dẫn đến tình trạng xung đột trong thủ tục RACH. 

 

Hình 7. UE1 gửi PRACH Preamble. 

 

Hình 8. UE2 gửi PRACH Preamble. 

Do UE lựa chọn ngẫu nhiên một phần mở đầu cho thủ 

tục RACH để thực hiện đồng bộ hóa UL. Phần mở đầu 

được tham chiếu đến một giá trị định danh. Giá trị này được 

xem như là RA id hay RAPID và sẽ được UE sử dụng để 

xác nhận việc truyền đúng bản tin MSG2. 

  Các tham số thể hiện trong bảng 1 như: 

𝑛𝑆𝐹𝑁 𝑚𝑜𝑑 1 = 0 cho biết UE có thể truyền PRACH ở mọi 

SFN, tham số Subframe number biểu thị khung con mà UE 

có thể truyền và tham số PRACH configuration Index = 

159 thể hiện  việc UE có thể truyền PRACH ở khung con 

thứ 9. 

Bảng 1. Cấu hình PRACH Configuration Index [6]. 

 
Khi đó, vị trí ký hiệu truyền RACH được tính toán như 

sau: 
𝑙 =  𝑙0 + 𝑛𝑡

𝑅𝐴𝑁𝑑𝑢𝑟
𝑅𝐴 + 14𝑛𝑠𝑙𝑜𝑡

𝑅𝐴  = 14 

trong đó: 𝑙0 = 0, 𝑛𝑡
𝑅𝐴 = 0, 𝑁𝑑𝑢𝑟

𝑅𝐴 = 12, 𝑛𝑠𝑙𝑜𝑡
𝑅𝐴 = 1  
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Đồng thời, vị trí truyền RACH trong miền thời gian và 

tính toán giá trị RA-RNTI cũng được thể hiện ở hình 9, hình 

10. 

 

Hình 9. Vị trí truyền PRACH trong miền thời gian. 

 

Hình 10. Tính toán giá trị RA-RNTI. 

B.2. Kết quả bản tin MSG2 gửi tới các UE 

Hình 11, 12 thể hiện nội dung bản tin MSG2 mà các 

UE nhận được từ gNB. Khi nhận bản tin MSG2, UE thực 

hiện kiểm tra RAPID có khớp với RA id được gán cho UE 

hay không. Nếu khớp tham số Result sẽ nhận giá trị 

RAPID_MATCH biểu thị truyền đúng bản tin MSG2 tới 

UE; Còn không khớp, tham số Result sẽ có giá trị 

RAPID_FAILD, điều đó có nghĩa gNB đã truyền sai bản 

tin MSG2 và cần thực hiện lại thủ tục RACH. 

Các kết quả ở hình 11, 12 cho thấy các UE đã nhận 

đúng bản tin MSG2. Do hai UE gửi cùng phần mở đầu nên 

cùng có T RNTI và phân bố tài nguyên cho MSG3 (cùng vị 

trí trong miền thời gian và miền tần số). 

 

 

Hình 11. Bản tin MSG2 gửi tới UE1. 

 

Hình 12. Bản tin MSG2 gửi tới UE2 

B.3. Kết quả bản tin MSG3 gửi tới gNB 

Hai UE thực hiện giải mã trường Ul Grant để lấy các 

giá trị phân bổ tài nguyên trong miền tần số/thời gian phục 

vụ truyền MSG3. Các thông tin sau khi giải mã được thể 

hiện như hình 13. Các tham số “Modulation Order Qm” và 

“Target code Rate R” thể hiện mức điều chế cũng như tốc 

độ bit được sử dụng tại lớp vật lý. Hai tham số “L_RBs” và 

“RB_start” giúp UE xác định vị trí miền tần số gửi MSG3. 

Hai tham số “k2” và “delta” giúp UE xác định vị trí miền 

thời gian để truyền MSG3. 

 

Hình 13. Thông tin nhận được sau giải mã UL Grant. 

Do có cùng thông tin tài nguyên để gửi MSG3 dẫn đến 

các UE sẽ gửi bản tin MSG3 tại cùng vị trí miền thời gian 

và miền tần số được thể thiện tại các tham số Frame, 

SubFrame và Slot. Vì vậy, nội dung thông điệp quan trọng 

mà UE sẽ gửi lên gNB sẽ là định danh của UE. Thông điệp 

này sẽ góp phần giải quyết tranh chấp trong bản tin tiếp 

theo. 

 

Hình 14. Bản tin MSG3 được UE1 gửi tới gNB. 

Nội dung bản tin MSG3 của các UE gửi tới gNB được 

thể hiện ở các hình 14, 15 cho thấy các giá trị miền thời 

gian là giống nhau. Sự khác nhau của 2 bản tin này nằm 

ở giá trị “ue-Identity randomValue”, giá trị này là định 

danh được gán cho UE. 

Hình 16 thể hiện các giá trị trong MAC PDU dạng HEX 

được tham chiếu đến cấu trúc MAC PDU MSG3. Chuỗi 

số “67 C6 69 73 51” biểu diễn giá trị cho tham số “ue-

Identity randomValue”. Còn giá trị “3” biễu diễn cho 

tham số “establishmentCause”. 

 

 

Hình 15. Bản tin MSG3 được UE2 gửi tới gNB 
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Hình 16. Tham chiếu cấu trúc MSG3 

B.4. Kết quả giải quyết tranh chấp của gNB qua bản tin 

MSG4 

  Khi cả hai UE gửi cùng một thông tin chính xác trên 

cùng một vị trí miền thời gian/tần số. gNB sẽ thực hiện 

giải mã cả hai bản tin này. Trong trường hợp này, gNB 

giải mã thành công thông tin của UE1 gửi đến và thực 

hiện mã hóa bản tin MSG4 dựa trên những thông tin giải 

mã được.  

UE1 nhận bản tin MSG4, so sánh trùng khớp nhận 

dạng độ phân giải tranh chấp với CCCH SDU và thực hiện 

gán TC RNTI thành C RNTI  (hình 17). Đối với UE2, do 

gNB giải mã không thành công dẫn đến nội dung trong 

nhận dạng độ phân giải tranh chấp không trùng khớp với 

CCCH SDU. Thủ tục RACH thực hiện bởi UE2 được xem 

là không thành công và phải gửi thực hiện lại (hình 18). 

 

Hình 17. UE1 thành công thủ tục RACH 

Các hình 19, 20, 21 thể hiện các bản tin giữa UE và 

gNB được gửi và nhận đúng với các vị trí truyền UL, DL 

như đã được cấu hình trước đó. Kết quả này cho thấy, UE 

đã được đồng bộ hóa UL như yêu cầu đặt ra. 

 

Hình 18. UE2 không thành công thủ tục RACH.  

 

Hình 19. Vị trí gửi bản tin MSG1 

 

Hình 20. Vị trí gửi bản tin MSG2, MSG3. 

 

Hình 21. Vị trí gửi bản tin MSG4 

C. Khảo sát thời gian hoàn thành thủ tục RACH 

Tiến hành cho UE truy nhập nhiều lần đến gNB để 

khảo sát thời gian thực hiện thành công thủ tục RACH. Các 

kết quả ở bảng 2 cho thấy thời gian thực hiện thành công 

thủ tục tỉ lệ thuận với số lần lỗi bản tin MSG2. Số lần 

MSG2 bị lỗi làm tăng đáng kể thời gian hoàn thành thủ tục 

RACH. Theo thông tin cấu hình RACH trong bản tin SIB1, 

kích thước cửa sổ phản hồi bản tin MSG2 (ra-

ResponseWindow) là 20 khe tương ứng với một khung là 

10 ms. Nếu MSG2 nhận được ngoài cửa sổ phản hồi, UE 

sẽ truyền lại bản tin MSG1. Quá trình UE truyền lại MSG1 

được mô tả ở hình 22.  

Bảng 2. Liệt kê thời gian hoàn thành thủ tục RACH 

 

 

Hình 22. Quá trình truyền lại MSG1. 

Giả sử, UE gửi MSG1 tại khe 19 của khung n theo 

thông tin cấu hình RACH, thì UE sẽ bắt đầu chờ nhận bản 

tin phản hồi RAR tại khe 0 của khung n + 1 và kết thúc 

nhận bản tin tại khe 0 của khung n + 1. Nếu bản tin RAR 

không được gửi hoặc không nhận được trong cửa sổ phản 

hồi thì UE phải gửi lại bản tin MSG1 tại khe 19 của khung 

n + 2. Quá trình sẽ kết thúc khi bản tin RAR nhận được 

trong cửa sổ phản hồi hoặc số lần truyền lại vượt quá giá 

trị PreambleTransMax. Cứ mỗi lần truyền lại, thủ tục 

RACH sẽ bị trễ khoảng hai khung (20 ms) với khoảng cách 

sóng mang là 30 kHz. Tác giả thử điều chỉnh giảm kích 

thước cửa sổ phản hồi và giữ nguyên số lần truyền lại 

MSG1, kết quả là thời gian thực hiện thành công thủ tục 

giảm không đều, do xác suất MSG2 bị lỗi (nằm ngoài cửa 

sổ phản hồi) tăng, nên số lần truyền lại MSG1 cũng tăng, 

làm cho thời gian thực hiện thành công thủ tục không có sự 

cải thiện rõ rệt. Tương tự, khi tăng kích thước cửa sổ phản 

hồi thì xác suất MSG2 bị lỗi giảm, kéo theo số lần truyền 

lại MSG1 giảm, song thời gian thực hiện thành công thủ 

tục cũng giảm không đều. Chính vì vậy, việc lựa chọn kích 

thước cửa sổ và số lần truyền lại MSG1 cần được khảo sát 

kỹ lưỡng theo nhiều bộ tham số để đảm bảo được độ trễ 

cần thiết của thủ tục RACH đối với mỗi dịch vụ cung cấp 

hướng đến của mạng 5G. 



NGHIÊN CỨU GIẢ LẬP THỦ TỤC RACH TRONG MẠNG 5G 

Ngoài ra, tác giả cũng thực hiện khảo sát tham số BI 

(Backoff Indicator) với các giá trị 20ms,10ms và 0ms. Bởi 

vì thời gian để UE thử lại thủ tục RACH bao gồm thời gian 

trễ gửi MSG2, thời gian chờ BI và thời gian chờ để gửi 

PRACH (Tmsg2+BI+ Twait_msg1). Kết quả đạt được về thời 

gian trễ trung bình (Tavg) của thủ tục RACH được thể hiện 

ở bảng 3 cho thấy ảnh hưởng của BI đến trễ truy nhập thủ 

tục RACH. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này còn phụ thuộc 

vào khả năng truyền PRACH trong mỗi khung. 

Bảng 3. Thời gian trễ trung bình của thủ tục RACH. 

 

IV. KẾT LUẬN 

Bài báo đã nghiên cứu và giả lập thành công thủ tục 

RACH qua kịch bản sử dụng một server làm gNB và hai 

client làm UE. Các quá trình trao đổi bản tin giữa UE và 

gNB của thủ tục RACH hoàn toàn diễn ra theo đúng 

khuyến nghị TS 138 211 - V15.2.0 [6]. Bài báo sẽ đặt nền 

tảng cho những đề xuất cải tiến thủ tục RACH và hướng 

mở cho việc nghiên cứu nhiều thủ tục trao đổi thông tin 

khác gi các thành phần khác nhau trong mạng. Tác giả hy 

vọng với những kết quả đạt được sẽ đóng góp thêm vào 

mục tiêu sản xuất thiết bị 5G của Việt Nam. 
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STUDY ON EMULATION OF RACH 

PROCEDURE IN 5G NETWORK 

 

Abstract: According to a report by GSA, by mid-August 

2021 around the world, 461 mobile operators in 137 

countries/regions have invested in 5G. In Vietnam, 5G 

network deployment is one of the important directions of 

improving digital infrastructure, serving the national 

digital transformation. By the end of 2020, many carriers 

have also successfully tested 5G networks. With the goal 

of mastering technology, Vietnam expects that by 2023 - 

2025, the 5G network will popularize 100% of domestic 

equipment. Therefore, it is extremely important to learn 

and understand the standards and protocols and procedures 

for exchanging information between devices in the 

network. Therefore, the article will focus on studying and 

presenting the simulation results of the random access 

channel procedure (RACH), one of the important 

procedures to successfully establish the connection 

between mobile user devices. (UE) and the gNodeB station 

of the 5G network. 

Keywords: 5G network, random access channel 

procedure RACH, Contention Based Random Access 

CBRA, Contention Free Random Access CFRA, gNB.  
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Đỗ Thị Bích Ngọc  

Tóm tắt: Ngày nay, các hệ thống nhúng đòi hỏi tính an 

toàn ngày cao, bên cạnh độ phức tạp cũng tăng theo. Vì 

vậy, phân tích, đánh giá ngay từ mô hình hệ thống nhúng 

đã và đang thu hút sự quan tâm của cả giới nghiên cứu và 

công nghiệp. Trong đó, việc phát hiện nguy cơ lỗi tràn số 

trong các hệ thống nhúng là quan trọng và cần thiết vì nó 

có thể dẫn tới sai lệch nghiêm trọng trong hệ thống. Lỗi 

tràn số có thể xảy ra do kiểu dữ liệu trong các hệ thống 

nhúng thường bị giới hạn số bít. Thêm vào đó, các tính toán 

bên trong hệ thống có thể dẫn tới các giá trị quá lớn so với 

phạm vi biểu diễn. Bài báo này đề xuất một phương pháp 

phát hiện lỗi tràn số cho các mô hình hệ thống nhúng dựa 

trên phương pháp phân tích tĩnh (static analysis) kết hợp 

với công cụ giải các ràng buộc SMT.  

Từ khoá: ràng buộc SMT, mô hình hệ thống nhúng, lỗi 

tràn số,  MATLAB/Simulink, phân tích tĩnh.  

I. GIỚI THIỆU 

Hệ thống nhúng  

Hệ thống nhúng đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng 

đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Lỗi 

của hệ thống nhúng có thể gây ra tai nạn khủng khiếp, đặc 

biệt là các hệ thống điều khiển máy bay, tên lửa, hệ thống 

điều khiển động cơ ô tô... Vì vậy, nhiều hệ thống nhúng có 

yêu cầu cao về chất lượng, tính ổn định và độ tin cậy. Bên 

cạnh đó, lỗi trên hệ thống nhúng có thể không sửa được, 

nếu sửa được thì chi phí cũng rất cao, phải thu hồi sản phẩm 

hoặc thiết kế lại toàn bộ. Đó là lý do các công cụ hỗ trợ 

thiết kế mô hình các hệ thống nhúng được áp dụng ngày 

càng nhiều. Việc thiết kế mô hình hệ thống nhúng trên các 

công cụ trước khi thiết kế mẫu thật là cần thiết để dễ dàng 

phát hiện, sửa lỗi cũng như chỉnh sửa thiết kế nhằm đảm 

bảo chất lượng. Có nhiều nghiên cứu, công cụ hỗ trợ việc 

đánh giá, kiểm tra các mô hình các hệ thống nhúng 

[7,8,9,10,13,14]. Trong các loại lỗi của hệ thống nhúng, lỗi 

 
[1] https://www.thesun.co.uk/news/2088642/woman-takes-slot-

machine-selfie-of-43-million-casino-win-and-has-big-buck-payout-
denied/ 

tràn số được cần được kiểm tra, đánh giá thường xuyên.  

Lỗi tràn số (number overflow) 

Lỗi tràn số xảy ra khi giá trị số trong hệ thống vượt quá 

khả năng biểu diễn  như trong thiết kế. Ví dụ số integer 8 

bit chỉ có thể biểu diễn giá trị lớn nhất là 28 -1 = 255, trường 

hợp số lớn hơn sẽ vượt quá khả năng biểu diễn. Lỗi tràn số 

có dẫn tới hệ thống tính toán sai lệch nghiêm trọng. Một số 

ví dụ về lỗi tràn số sau đây cho thấy tầm nghiêm trọng của 

chúng: 

- Vào tháng 8/2016, một máy casino ở Resorts World 

Casino đã in 1 giải thưởng trị giá $42,949,672.76 do 

lỗi tràn số. Phía Casino về sau đã xảy ra kiện tụng 

với khách hàng với giải thích là giải thưởng lớn nhất 

chỉ có $10.000, bất kì giải thưởng nào lớn hơn là do 

lỗi của hệ thống.[1] 

- Vào tháng 6/1996, tên lửa Ariane 5 đã phát nổ sau 

khi được phóng 37 giây, gây thiệt hại 370 triệu $. 

Một lỗi tràn số đã xảy ra khi chuyển đổi số 64 bit 

sang số 16 bit dẫn tới điều khiển bị sai lêch. [2] 

Vì vậy việc kiểm soát để hệ thống không bị tràn số là 

quan trọng, đặc biệt trong các hệ thống cần dùng các kiểu 

dữ liệu với khả năng biểu diễn giá trị nhỏ (8 bit, 16 bit).   

 Lỗi tràn số thường khó có thể phát hiện. Lý do là lỗi 

tràn số thường xảy ra sau một chuỗi các tính toán số học 

trong quá trình hệ thống thực hiện, chứ không phải chỉ xảy 

ra ngay từ input đầu vào. Việc kiểm thử để phát hiện lỗi 

tràn số cũng gặp thách thức lớn vì phải nghĩ ra các bộ dữ 

liệu để có thể dẫn tới các giá trị tràn số.  

Một số phương pháp phổ biến được dùng để phát hiện 

lỗi tràn số:  

Phân tích tĩnh (static analysis): đây là một phương pháp 

hiệu quả để phát hiện lỗi tràn số một cách tự động thông 

qua phân tích các luồng dữ liệu hoặc áp dụng các kĩ thuật 

dựa trên ràng buộc (constraint-based techinque) [3,4,6].  

 Kiểm thử: xây dựng các bộ dữ liệu kiểm thử lớn và thực 

hiện kiểm thử xem có lỗi hay không. Để xác định các ca 

kiểm thử có khả năng gây ra lỗi, một số nghiên cứu đã kết 

[2] http://sunnyday.mit.edu/nasa-class/Ariane5-report.html 
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hợp cả phân tích tĩnh, và một số cải tiến khác [7,8,9,13].  

Rà soát thủ công: thực hiện phân tích và đánh giá xem 

có nguy cơ lỗi tràn số không. Phương pháp này sẽ phụ 

thuộc vào kinh nghiệm của người rà soát, trong nhiều 

trường hợp sẽ không đưa ra kết quả chính xác và tốn nhiều 

công sức.  

Bài báo này đề xuất 1 phương pháp để phát hiện lỗi tràn 

số cho các mô hình hệ thống nhúng dựa trên phương pháp 

phân tích tĩnh áp dụng công cụ giải SMT (Satisfiability 

Modulo Theories). Các điểm có nguy cơ tràn số sẽ được 

kiểm tra bằng các công cụ giải ràng buộc SMT. Trường 

hợp có nguy cơ tràn số, một bộ dữ liệu kiểm thử (test data) 

tương ứng sẽ được xác định. Như vậy, thay vì phải xác định 

các bộ dữ liệu kiểm thử bằng tay, các công cụ SMT có thể 

được áp dụng để phát hiện các nguy cơ tràn số và các bộ 

dữ liệu tương ứng.  

Các nghiên cứu liên quan  

Trong nghiên cứu [4], tác giả đề xuất một phương pháp 

thiết kế phần cứng cho phép phát hiện các lỗi tràn số 

nguyên ở mức đặc tả. Cách tiếp cận thiết kế đã thiết lập sử 

dụng ngôn ngữ đặc tả SysML / OCL ở cấp đặc tả trong đó 

các kiểu số nguyên là vô hạn. Các kiểu này không chia sẻ 

hành vi ngữ nghĩa của các kiểu được triển khai trong ngôn 

ngữ lập trình SystemC vì trong SystemC, số nguyên là hữu 

hạn. Do vậy, vấn đề nảy sinh là khoảng cách ngữ nghĩa 

giữa hai cấp độ này. Để khắc phục điều này, tác giả đã sử 

dụng 1 công cụ trợ lý chứng minh Coq và sử dụng thư viện 

số nguyên CompCert mô tả các kiểu số nguyên hữu hạn 

thông qua các kiểu phụ thuộc. Bằng cách đó, các lỗi tràn 

số có thể được phát hiện và xác minh. Nghiên cứu đã hướng 

tới phát hiện lỗi tràn số, nhưng yêu cầu các đặc tả phải được 

biểu diễn bằng SysML/OCL.  

Trong [6], tác giả đã trình bày một cách tiếp cận để kiểm 

tra bất biến của mô hình Simulink dựa trên các nguyên tắc 

của Bounded model checking (BMC) bằng cách sử dụng 

lý thuyết mô đun thỏa mãn (SMT) [2]. Hai đóng góp của 

tác giả: thứ nhất, tác giả cho thấy rằng có thể tự động tạo 

ra các đường thực thi hữu hạn trực tiếp dựa trên mô hình 

Simulink và thứ hai, tác giả cho thấy rằng có một số thiết 

kế Simulink nhất định mà thủ tục bất biến giới hạn đã hoàn 

tất. Để tự động hóa cách tiếp cận được đề xuất, tác giả giới 

thiệu những điều sau: i) một thủ tục tự động (được triển 

khai trong công cụ SyMC) để tạo đường dẫn thực thi có độ 

dài hữu hạn dựa trên mô hình Simulink và thứ tự thực thi 

của các khối, ii) mã hóa dựa trên khuôn mẫu của các đường 

dẫn thực thi sang định dạng SMT-LIB [2] phù hợp để phân 

tích bằng bộ giải Z3 SMT của Microsoft [1,12]. Nghiên 

cứu hướng tới kiểm chứng các tính chất bất biến cho mô 

hình Simulink, nhưng không đề cập tới bài toán kiểm 

chứng cho lỗi tràn số.   

II. TỔNG QUAN MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÚNG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TĨNH  

2.1  Các khái niệm cơ bản về mô hình hệ thống nhúng  

Có nhiều công cụ dùng để thiết kế mô hình các hệ thống 

nhúng, trong đó MATLAB/Simulink là một công cụ được 

sử dụng nhiều trong cả nghiên cứu và thực tế. Bài báo sẽ 

thực hiện phân tích cho các mô hình nhúng biểu diễn bằng 

MATLAB/Simulink [11].  

a. Biểu diễn mô hình hệ thống nhúng bằng Simulink  

Simulink là một môi trường tích hợp cho phát triển dựa 

trên mô hình của các hệ thống nhúng. Nó cung cấp một 

giao diện đồ hoạ với các tính năng mô hình hoá, mô phỏng, 

tự động sinh mã nguồn… có khả năng sử dụng thực tế trong 

công nghiệp.  

Một mô hình hình hệ thống nhúng trong Simulink được 

tạo bởi nhiều loại blocks (các khối mạch đơn được thiết kế 

sẵn) kết nối với nhau thông qua các tín hiệu dùng để mô 

hình hoá điều khiển và luồng dữ liệu bên trong mô hình. 

Các loại blocks bao gồm: inport/outport (vào/ra), 

mathematical operator (phép toán), logical/relational 

operator (phép logic/quan hệ), (multiport) switch, delay... 

Các blocks liên kết với nhau bằng lines, truyền dữ liệu 

Boolean, integer hoặc floating/fixed point… giữa chúng. 

Đặc biệt, một mô hình hệ thống nhúng cho phép nhận được 

một số tín hiệu (các giá trị liên tục theo thời gian) bằng 

cách sử dụng các block Inport và tạo ra một số tín hiệu đầu 

ra được đại diện bởi các block Outport. 

b. Phân loại blocks: 

Block đơn: là các block đơn không có trạng thái con bên 

trong, thường thay đổi giá trị output khi input thay đổi. Ví 

dụ: relational (phép quan hệ), logic (phép logic), 

arithmetics (phép số học)…   

Delay block: là các block làm chậm giá trị input 1 khoảng 

thời gian. Có nhiều block thuộc loại này, ví dụ: UnitDelay, 

RateTransition,…  

SFunction: là các block được định nghĩa bởi người dùng 

thực hiện 1 tính năng/nhiệm vụ nhất định. Sfunction là một 

subsystem gồm nhiều block con hợp thành, và gồm các 

inputs và outputs tương ứng.  

Cách kết hợp blocks: có 2 cách kết hợp các block chính: 

tuần tự và lặp. Với cách kết hợp tuần tự, dữ liệu đi từ block 

này sang block kia nhưng không tạo thành vòng lặp. Với 

cách kết hợp lặp, tồn tại 1 vòng lặp trong quá trình dữ liệu 

truyền trong mô hình. Ví dụ trong Hình 1, ta có vòng lặp: 

block Subtract2 về Delay2, từ Delay2 về Gain3, cuối cùng 

từ Gain3 quay về Subtract2.  



Đỗ Thị Bích Ngọc  

Hình 1: Mô hình có vòng lặp biểu diễn trong Simulink 

c. Lỗi tràn số trong mô hình hệ thống nhúng 

Lỗi tràn số xảy ra khi giá trị số trong hệ thống vượt quá 

khả năng biểu diễn  như trong thiết kế. Khi lỗi tràn số xảy 

ra, số đó có thể bị biến thành số rất nhỏ hoặc giá trị âm. 

Một số tình huống tràn số: (1) kết quả tính toán sai lệch; 

(2) chỉ số mảng nhầm hoặc trỏ vào vùng trái phép; (3) giá 

trị số điều khiển vòng lặp bị nhầm lẫn, hoặc dẫn tới lặp vô 

hạn.  

Lỗi tràn số có thể xảy ra do giá trị đầu vào quá lớn. Tuy 

nhiên, đa phần là do các block tính toán số tăng/giảm giá 

trị, đặc biệt là trong các vòng lặp. Mặc dù giá trị output có 

thể nằm trong giới hạn biểu diễn, tuy nhiên, các giá trị trung 

gian trong quá trình tính toán có thể vượt ngưỡng cho phép.  

2.2 Phân tích tĩnh cho mô hình hệ thống nhúng  

Ý tưởng cơ bản của phân tích tĩnh sử dụng ràng buộc 

SMT là kiểm tra (giá trị phủ định của) một tính chất với độ 

sâu cho trước. Cho một hệ thống M, một tính chất φ và một 

biên k, phân tích tĩnh sẽ trải hệ thống ra k lần để thay thế 

cho vòng lặp và biến đổi nó thành một rang buộc SMT 

tương ứng. Bằng cách đó, điều kiện là thoả mãn nếu và chỉ 

nếu φ có 1 phản ví dụ (counterexample) với độ sâu nhỏ hơn 

hoặc bằng k. Vì vậy, các công cụ giải ràng buộc SMT có 

thể được áp dụng để kiểm tra điều kiện có thoả mãn hay 

không.  

Giới thiệu về SMT [2]  

Lý thuyết tính thỏa được (SMT - Satisfiability Modulo 

Theories) là kiểm tra sự thỏa mãn của một ràng buộc logic 

trong đó có sử dụng một hay nhiều kiểu dữ liệu. Các kiểu 

dữ liệu và phép toán tương ứng trên nó có thể là số thực, 

số nguyên và các cấu trúc dữ liệu như danh sách, mảng, bit 

vector. 

Nhiệm vụ của SMT là kiểm tra xem một ràng buộc có 

thoả mãn hay không. Chúng ta gọi ràng buộc F là thỏa mãn 

(Satifiablity) nếu có một phép gán làm cho F đúng (True), 

ví dụ ràng buộc sau: 

(c == a + b) && (a < 256) && (b < 256 ) && (c>255)        

là thỏa mãn (True) khi a = 2, b = 255, c = 257 

Có nhiều công cụ giải ràng buộc SMT, như Open-SMT, 

CVC3, Boolecto, Z3, Yices, MathSAT…. Trong những 

năm trở lại, nhờ sự cải tiến của các thuật toán, cấu trúc dữ 

liệu, các phương pháp heuristics, các công cụ SMT hiện tại 

có thể giải quyết các ràng buộc lớn với hàng chục nghìn 

biến, ràng buộc. Trong bài báo này, Bộ giải Z3 của 

Microsoft [1, 12] được áp dụng để phát hiện lỗi tràn số 

trong mô hình hệ thống nhúng.   

Biến đổi các mô hình hệ thống nhúng thành ràng buộc 

SMT 

Với mỗi block trong Simulink, và cho từng bước thời 

gian (time step), ta sẽ tạo ra một công thức ràng buộc SMT 

sao cho ngữ nghĩa vẫn được bảo toàn. Cụ thể là công thức 

ràng buộc SMT thể hiện được giá trị đầu vào (input), đầu 

ra (output) tương ứng với ngữ nghĩa của block. Bên cạnh 

đó, do trong SMT không có khái niệm vòng lặp, để thể hiện 

vòng lặp trong mô hình hệ thống nhúng, ta thực hiện trải 

mô hình hệ thống nhúng ra k lần bằng cách tạo k ràng buộc 

cho mỗi block, đánh số t. Phần dưới đây minh hoạ cách 

biến đổi một số block điển hình: block thực hiện phép toán, 

phép so sánh, rẽ nhánh, trễ thời gian. Với lưu ý j thể hiện 

ràng buộc ở lần lặp thứ j, k là số lần lặp.   

Block Sum: thực hiện tính tổng các giá trị input, có 4 input 

(inSum_1,…inSum_4) và 1 output (outSum) như Hình 2. 

Ràng buộc tương ứng là: 

 ∧𝑗=1
𝑘 𝑜𝑢𝑡𝑆𝑢𝑚𝑗 ==  𝑖𝑛𝑆𝑢𝑚_1𝑗 +  𝑖𝑛𝑆𝑢𝑚_2𝑗 

+ 𝑖𝑛𝑆𝑢𝑚_3𝑗 + 𝑖𝑛𝑆𝑢𝑚_4𝑗    

 

Hình 2: Ví dụ về block sum – tính tổng 

Block relation less than: thực hiện phép  so sánh nhỏ hơn 

giữa 2 inputs,  có 2 input (inLT_1, inLT_2) và 1 output 

(outLT) như Hình 3. Ràng buộc tương ứng là:  

 ⋀𝑗=1
𝑘 ( 𝑜𝑢𝑡𝐿𝑇𝑗 ==  𝑖𝑛𝐿𝑇_1𝑗 ≤  𝑖𝑛𝐿𝑇_2𝑗 )  
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Hình 3: Ví dụ về block relation - so sánh 

Block switch: thực hiện chọn input 1 hay input 3 dựa trên 

giá trị của tín hiệu điều khiển input 2,  có 1 input điều khiển 

(inS_2), 2 input dữ liệu (inS_1, inS_3), và 1 output (outS) 

như Hình 4. Ràng buộc tương ứng là:  

⋀𝑗=0
𝑘−1 (((𝑖𝑛𝑆_2𝑗 > 0) ∧ (𝑜𝑢𝑡𝑆𝑗 ==  𝑖𝑛𝑆_1𝑗)) ∨

(! (𝑖𝑛𝑆_2𝑗 > 0) ∧ (𝑜𝑢𝑡𝑆𝑗 == 𝑖𝑛𝑆_3𝑗)))  

 

Hình 4: Ví dụ về block switch - lựa chọn 

Block UnitDelay: thực hiện truyền ra output trễ 1 đơn vị 

thời gian, với 1 input (inD) và 1 output (outD), giá trị mặc 

định output  ở thời gian t= 0 là ic như Hình 5. Ràng buộc 

tương ứng là:  

 

(𝑜𝑢𝑡0 =  𝑐 ) ∧  ⋀𝑗=1
𝑘−1( 𝑜𝑢𝑡𝐷𝑗 =  𝑖𝑛𝐷𝑗−1)  

 

Hình 5: Ví dụ về block UnitDelay - làm trễ 

 

III. ÁP DỤNG BỘ GIẢI SMT ĐỂ PHÁT HIỆN LỖI 

TRÀN SỐ TRONG MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÚNG 

3.1. Các block có thể gây ra lỗi tràn số 

Trong Simulink [11], có nhiều loại block khác nhau. Tuy 

nhiên, các block thuộc loại tính toán (Math operations) có 

nguy cơ gây ra lỗi tràn số nhiều nhất. Bài báo này tập trung 

vào phân tích các block thuộc loại Math Operations. Đầu 

tiên, các block thuộc loại Math Operations sẽ được đánh 

giá để xem có nguy cơ gây ra tràn số hay không. Mặc dù 

các block này cho output dựa trên tính toán các input đầu 

vào, tuy nhiên, với các block không làm tăng giá trị của 

input sẽ không gây ra lỗi tràn số. Phụ lục 1 là kết quả phân 

tích chi tiết các block thuộc Math Operations có thể ảnh 

hưởng tới lỗi tràn số.  

3.2. Giải pháp đề xuất 

Bài báo đề xuất 1 giải pháp phát hiện lỗi tràn số minh 

hoạ như ở Hình 6 với 2 module chính (1), (2), và sử dụng 

thư viện sẵn có (3).  

 (1) Overflow SMT generation: với mô hình Simulink, 

thực hiện sinh các ràng buộc SMT để kiểm tra điều kiện vi 

phạm tràn số cho loại block Mathematic trong mô hình tuân 

thủ theo Phụ lục 1. Các ràng buộc được sinh theo nguyên 

tắc ở Bảng 1. Với MIN_NUM, MAX_NUM là giới hạn 

trên và giới hạn dưới của kiểu dữ liệu số tương ứng). Bên 

cạnh đó, để tối ưu quá trình phát hiện lỗi tràn số, các block 

được sắp xếp theo thứ tự block gần inport block trước, xa 

inport block sau. 

(2) Overflow detection: đây là module chính thực hiện 

việc phát hiện lỗi tràn số. Với từng block có nguy cơ tràn 

số,  

 

 

module này sẽ nhận file smt tương ứng với mô hình 

Simulink, và ràng buộc tràn số SMT của block tương ứng. 

Từ đó gọi (3) SMT solver Z3 để giải ràng buộc và kết luận 

có nguy cơ tràn số hay không, cùng với bộ giá trị cho block 

input tương ứng với nguy cơ tràn số. Chi tiết module 3  thể 

hiện ở Thuật toán 1.  

(3) SMT solver Z3: là công cụ thực hiện giải ràng buộc và trả về 

nghiệm cho trường hợp ràng buộc thoả mãn (có tràn số). (4) 

được gọi bởi (3) để phát hiện lỗi tràn số. 

 

Bảng 1: Ràng buộc SMT để phát hiện lỗi tràn số 

Loại Block Ràng buộc số Ràng buộc SMT  

Inport block   Khoảng giá trị cho trước của inport 

inp là [a,b], mô hình được trải k 

lần.  i  [1,k], inpi>= a && inpi 

assert(and (inp_1>=a) (inp_1<=b)) 

… 

 

Danh sách lỗi tràn số 

Hệ thống phát 

hiện lỗi tràn số  

(1) Overflow 

SMT 

generation 

(2) Overflow 

detection   

File SMT biểu diễn 

mô hình Simulink  

1 mô hình Simulink, 

Khoảng giá trị vào 

Ràng buộc 

SMT cho 

lỗi tràn số  

(3) SMT 

solver Z3   

Hình 6: Giải pháp đề xuất 



<=b assert(and (inp_k>=a) (inp_k<=b)) 

 

Block không có 

nguy cơ tràn số   

Không cần ràng buộc  

 

 

Block có nguy 

cơ tràn số  

Với block b, nếu mô hình được trải 

k lần, ràng buộc để phát hiện lỗi 

tràn số:   

i  [1,k], !(bi>= MIN_NUM && 

bi <=MAX_NUM) 

assert(not(and (b_1>=MIN_NUM) (b_1<=MAX_NUM))) 

… 

assert(not(and (b_k>=MIN_NUM) (b_k<=MAX_NUM))) 

 

Thuật toán 1: Phát hiện lỗi tràn số  

input:   

- R: ràng buộc SMT của mô hình nhúng 

- B: Danh sách cặp (block, constraint) gồm block cần 

kiểm tra lỗi tràn số và ràng buộc SMT tương ứng. 

Output:  

- T: Danh sách cặp (block, testdata) gồm block có nguy 

cơ lỗi tràn số và dữ liệu kiểm thử tương ứng  

1. T =   

2. while  B ≠  

3.  rb = B[0];// lấy đầu danh sách  

4.  constraint =  (R+ rb.constraint) ; 

5.  result = callZ3(constraint); //gọi Z3 

6.  if (result.SAT == true) //là lỗi tràn số 

7.   t.block = rb.block; 

8.   t.testdata = extractInput(result.data); 

9.   T = add(T, t);//thêm t vào T 

10.  tConstraint = makeConstraint(t.testdata) ; 

11.  tR = R + tContraint; 

12.  for b  B  

13.   tResult = callZ3(tR + b.constraint); 

14.   if (tResult.SAT == true) 

15.    B= remove (B,b);//xoá b khỏi B  

16.    tb.block = b.block; tb.testdata = t.testdata; 

17.    T = add(T, tb);//thêm tb vào T  

18.   end if 

19.  end for 

20. end if //(result.SAT==true) 

21. end while 

22. return T; 

23. end. 

Thuật toán 1 nhận đầu vào là ràng buộc SMT của 1 mô hình 

nhúng, danh sách cặp (block, constraint) gồm thông tin 

block và ràng buộc cho lỗi tràn số tương ứng của các block 

có nguy cơ tràn số trong mô hình nhúng (sinh ra bởi (2) 

Overflow SMT generation trong Hình 6); trả về danh sách 

(block, testdata) là các block bị lỗi tràn số và bộ dữ liệu cho 

các inport block (testdata) dẫn tới lỗi tràn số. Thuật toán 

duyệt từng phần tử rb của B để kiểm tra ràng buộc tràn số 

tương ứng có thoả mãn hay không bằng cách gọi  tới Z3 

(dòng 5). Trường hợp Z3 trả về kết quả là thoả mãn (dòng 

6) nghĩa là rb bị tràn số, khi đó ta sẽ thêm thông tin block 

tương ứng  (dòng 7) và dữ liệu cho các inport đầu vào gây 

ra tràn số (dòng 8) vào danh sách T (dòng 9).  

Bên cạnh đó, dựa trên nhận xét khi 1 block bị tràn số, các 

block tiếp theo nó cũng có nguy cơ bị tràn số. Để phát hiện 

lỗi tràn số nhanh hơn, tiết kiệm thời gian chạy Z3, thuật 

toán thực hiện bổ xung 1 ràng buộc tương ứng với bộ dữ 

liệu cho các inport đầu vào gây tràn số (dòng 10) và với 

từng phần tử của b, kiểm tra lỗi tràn số bằng cách gọi Z3 

với ràng buộc mới bổ xung này (dòng 13). Trường hợp phát 

hiện thêm lỗi tràn số (dòng 14), thông tin block sẽ được 

thêm vào T (dòng 16,17).   

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

Bảng 2 trình bày kết quả phân tích lỗi tràn số theo 

phương pháp đã đề xuất. Cột đầu tiên là tên các mô hình, 

với M1 là mô hình ở Hình 7, M2 là mô hình ở Hình 6, và 

M3 một mô hình với một số tính toán khác ở Hình 8. Cột 

2 là số lượng block toán học có nguy cơ tràn số trong mô 

hình, cột 3 là thông tin về việc có tồn tại vòng lặp trong mô 

hình hay không, cột 4 là khoảng giá trị của các input block 

trong mô hình, cột 5 là kiểu dữ liệu lựa chọn cho mô hình, 

cột cuối là số lượng block bị phát hiện lỗi tràn số.     

Bảng 2: Kết quả thử nghiệm 

Mô 

hình 

Số 

Math 

blocks 

Có 

vòng 

lặp? 

Khoảng giá 

trị của 

input block  

Kiểu 

dữ liệu 

Số block 

bị tràn số 

M1 1 Yes [-100,100] 
Int 8 0 

Int 16 0 

M2 6 Yes [-100,100] 
Int 8 4 

Int 16 3 
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M3 9 No 
[-2000, 

2000] 

Fixed 

point 

(1,16,0) 

1 

Single 0 

Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất đã 

phát hiện thành công lỗi tràn số cho các mô hình, kể cả có 

vòng lặp. Khi kiểu dữ liệu lớn hơn, số lượng lỗi tràn số sẽ 

giảm đi.  

Tuy nhiên, phương pháp đề xuất không phát hiện ra lỗi 

tràn số của mô hình M1 (Hình 7). Lý do là do  mô hình này 

mô phỏng bộ đếm số, với mỗi vòng lặp (sau 1ms) chỉ tăng 

1 đơn vị, lỗi tràn số chỉ xảy ra khi khi trải hệ thống MAX 

lần lặp. Tuy nhiên, phương pháp đề xuất không thể phát 

hiện lỗi xuất hiện với số lần lặp vượt quá k lần (là số lần 

trải hệ thống như trình bày ở Mục 2.2), giá trị này thường 

không được thiết lập quá lớn để đảm bảo hiệu năng của 

phương pháp.  

 

Hình 7: Mô hình Simulink bộ đếm thời gian mili giây 

 

Hình 8: Mô hình Simulink với nhiều tính toán số 

Ngoài ra, bài báo mới phân tích mới chỉ tập trung vào 

các block có nguy cơ gây lỗi tràn số nhiều nhất (Math 

Operations), chưa xử lý được với các mô hình dùng nhiều 

block phức tạp, có block subsystem (hệ thống con) . Tuy 

nhiên, chúng ta có thể khắc phục bằng cách thực hiện phân 

tích từng sub system con.  

V. KẾT LUẬN  

Bài báo đề xuất một phương pháp để phát hiện lỗi tràn 

số cho các mô hình hệ thống nhúng, từ đó giúp người thiết 

kế có thể cải tiến hệ thống tốt hơn. Phương pháp đề xuất áp 

dụng một bộ giải SMT (Z3) để tìm ra nghiệm của các ràng 

buộc tương ứng với mô hình hệ thống nhúng và có nguy cơ 

gây ra lỗi tràn số. Từ đó, đưa ra danh sách các block có lỗi 

tràn số và bộ dữ liệu của inport block tương ứng. Phương 

pháp đề xuất đã tự động phát hiện ra các block có nguy cơ 

gây ra lỗi tràn số, cũng như tự động tính toán ra bộ dữ liệu 

cho các inport block tương ứng.  

Hướng phát triển tiếp theo của bài báo là mở rộng phát 

hiện lỗi cho các mô hình lớn hơn, cũng như nghiên cứu các 

kĩ thuật để tìm các ràng buộc đặc trưng của vòng lặp (loop 

invariant) nhằm khắc phục hạn chế đã nêu ở Mục 4. 

PHỤ LỤC 1: CÁC BLOCK TÍNH TOÁN TRONG SIMULINK CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI LỖI TRÀN SỐ 

Block Mô tả Phân tích Nguy cơ 

tràn số 

Abs Trả về giá trị tuyệt đối của input Chỉ lấy giá trị tuyệt đối Không 

Add Cộng/trừ các inputs Có thể tăng/giảm giá trị Có 

Algebraic Constraint Ràng buộc cho các tín hiệu input Có thể tăng/giảm giá trị Có  

Assignment Gán giá trị  Không làm tăng/giảm giá trị Không 

Bias Thêm độ lệch (bias) vào input Có làm tăng giá trị  Có 

Complex to 

Magnitude-Angle 

Tính toán độ lớn và / hoặc góc pha của tín hiệu phức Không tạo ra giá trị lớn hơn hiện tại  Không  

Complex to Real-Imag Tính phần thực/phần ảo của 1 tín hiệu số phức Không tạo ra giá trị lớn hơn hiện tại Không  

Divide Chia 1 input cho 1 input khác  Có thể tăng/giảm giá trị Có  

Dot Product  Tính  dot product của 2 vectors Có thể tăng/giảm giá trị Có  

Find Nonzero Tìm phần tử khác 0 trong mảng Không thay đổi giá trị  Không 

https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/abs.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/add.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/algebraicconstraint.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/assignment.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/bias.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/complextomagnitudeangle.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/complextomagnitudeangle.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/complextorealimag.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/divide.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/dotproduct.html
https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/findnonzeroelements.html


Elements 

Gain  Nhân input với 1 hằng số Có thể tăng/giảm giá trị Có  

Magnitude-Angle to 

Complex 

Biến đổi độ lớn và / hoặc góc pha thành  tín hiệu 

phức 

Không tạo ra giá trị lớn hơn hiện tại Không 

Math Function Thực hiện các hàm toán học Có thể tăng/giảm giá trị Có 

MinMax Trả về giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của 1 input Không thay đổi giá trị Không 

MinMax Running 

Resettable 

Xác định giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của 1 tín hiệu 

theo thời gian  

Không thay đổi giá trị Không 

Permute Dimensions Biến đổi lại số chiều của mảng nhiều chiều.  Không thay đổi giá trị Không 

Polynomial Đánh giá các hệ số của đa thức theo giá trị input Có thể tăng/giảm giá trị Có 

Product Nhân và chia các ma trận vô hướng và không vô 

hướng hoặc nhân và nghịch đảo ma trận. 

Có thể tăng/giảm giá trị Có 

Product of Elements Sao chép hoặc đảo ngược một đầu vào vô hướng 

hoặc thu gọn một đầu vào không vô hướng 

Có thể tăng/giảm giá trị Có 

Real-Imag to Complex Chuyển đổi các đầu vào thực và / hoặc ảo thành 

tín hiệu số phức. 
 

Không tạo ra giá trị lớn hơn hiện tại Không   

Reshape Thay đổi chiều của tín hiệu Không thay đổi giá trị Không 

Rounding Function Áp dụng chức năng làm tròn Không tạo ra giá trị lớn hơn hiện tại Không 

Sign Xác định dấu của input Không thay đổi giá trị Không 

Sine Wave Function Tạo sóng sin, sử dụng tín hiệu bên ngoài Có thể tăng/giảm giá trị Có 

Slider Gain  Tích với 1 số biến đổi sử dụng slider Có thể tăng/giảm giá trị Có 

Sqrt Tính căn bậc hai, căn bậc hai có dấu hoặc nghịch 

đảo của căn bậc hai 

Không tạo ra giá trị lớn hơn hiện tại Không 

Squeeze Loại bỏ các chiều 1 giá trị (singleton) khỏi tín hiệu 

đa chiều 

Không thay đổi giá trị Không 

Trigonometric 

Function 

Hàm lượng giác với input  Không tạo ra giá trị lớn hơn hiện tại Không 

Unary Minus Nghịch đảo input Không tạo ra giá trị lớn hơn hiện tại Không 

Vector Concatenate, 

Matrix Concatenate  

 Kết hợp các tín hiệu input của cùng một kiểu dữ 

liệu để tạo ra tín hiệu output liên tục. 
 

Không thay đổi giá trị Không 

Weighted Sample 

Time Math 

Hỗ trợ tính toán liên quan đến thời gian lấy mẫu Không thay đổi giá trị Không 
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DETECTING NUMBER OVERFLOW ERROR IN 

EMBEDDED MODEL USING STATIC ANALYSIS 

TECHNIQUE. 

Abstract: Nowadays, embedded systems require high 

safety. Besides, these systems are more and more complex. 

Thus, anayzling, testing the embedded system model has 

been attracted many attention and investment of both 

academic research and industry communities. In embedded 

systems, oveflow error may occurdue to limited data type 

(e.g. 8 bits, 16 bits). This error may cause wrong 

computation in the system. Thus, detecting overflow error 

in embdeded model is important and neccesary. This paper 

proposed a method to detect overflow error in embedded 

model based on static analysis and  SMT solver.  

Keywords: embedded model, MATLAB/Simulink, 

SMT solver, overrflow error, static analysis.  
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Tóm tắt: Hệ tư vấn được xem như một hệ thống lọc 

tích cực, có chức năng hỗ trợ đưa ra quyết định, nhằm mục 

đích cung cấp cho người sử dụng những gợi ý về thông tin, 

sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất với yêu cầu và sở thích 

riêng của từng người. Trong các cách tiếp cận xây dựng hệ 

tư vấn thì cách tiếp cận dựa trên ngữ cảnh được chứng 

minh là cải thiện đáng kể chất lượng tư vấn trong nhiều 

ứng dụng thực tế so với hệ tư vấn theo tiếp cận truyền 

thống trước đây. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn tồn tại nhiều 

thách thức, trong đó khó khăn điển hình là làm thế nào để 

tích hợp thông tin ngữ cảnh và vấn đề dữ liệu thưa, điều 

này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng tư vấn. Trong bài 

báo này, tác giả đề xuất một phương pháp mô hình hóa ngữ 

cảnh cho hệ tư vấn cho phép tích hợp đầy đủ thông tin ngữ 

cảnh và giải quyết hiệu quả vấn đề dữ liệu thưa. Trong đó, 

mối quan hệ giữa các người dùng, sản phẩm và ngữ cảnh 

được biểu diễn trên cùng một mô hình đồ thị và vấn đề dữ 

liệu thưa được giải quyết qua việc khai thác đầy đủ mối 

quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa các đối tượng dữ liệu 

trong quá trình huấn luyện dựa trên mô hình đồ thị cho lọc 

cộng tác. Kết quả thực nghiệm trên một số bộ dữ liệu thực 

cho thấy phương pháp đề xuất cải thiện đáng kể chất lượng 

dự đoán so với các phương pháp tư vấn dựa vào ngữ cảnh 

cơ sở trước đây. 

Từ khóa: Hệ tư vấn dựa vào ngữ cảnh (Context-aware 

recommender system - CARS); Lọc cộng tác dựa vào ngữ 

cảnh (Context-aware collaborative filtering - CACF); Ngữ 

cảnh (Context); Mô hình hóa ngữ cảnh (Contextual 

modeling). 

I. MỞ ĐẦU 

Với sự bùng nổ của thông tin rên Internet thì cần thiết 
phải có công cụ giúp người dùng lựa chọn các thông tin 
trực tuyến phù hợp với mình. Để đáp ứng nhu cầu này, các 
hệ thống tư vấn đã ra đời, đây là lĩnh vực này đang có sự 
phát triển rất nhanh và mạnh. Các nghiên cứu về việc xây 
dựng hệ tư vấn truyền thống trước đây chủ yếu tập trung 
khai thác mối quan hệ giữa hai nhóm đối tượng là người 
dùng (user) và sản phẩm (item) để thực hiện huấn luyện và 
đưa ra gợi ý. Bài toán tư vấn truyền thống có thể được biểu 
diễn dựa trên ma trận đánh giá hai chiều sau: 

𝑅𝑜: 𝑈𝑠𝑒𝑟 ×  𝐼𝑡𝑒𝑚 →  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 (1) 

Trên thực tế, đánh giá của người dùng không cố định, 
mà thay đổi theo ngữ cảnh bên ngoài. Ví dụ một người trời 
nóng thì thích uống sinh tố, nhưng khi trời lạnh lại thích 

uống cà phê nóng. Hoặc cùng một bộ phim nhưng trời mưa 
thì thích xem còn trời khô ráo thì không thích. Có thể nói 
sở thích của người dùng bị tác động nhiều bởi những yếu 
tố ngữ cảnh bên ngoài. Do vậy việc xem xét kết hợp ngữ 
cảnh vào các hệ thống tư vấn là một chủ đề đang rất được 
quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây. Ví dụ một 
số hệ tư vấn dựa trên ngữ cảnh như hệ tư vấn địa điểm yêu 
thích [4], tư vấn phim và âm nhạc [3], thương mại điện tử 

[5],… Theo như [2]: “Thông tin ngữ cảnh là những thông 

tin có thể mô tả được hoàn cảnh của một thực thể. Thực thể 
ở đây có thể là người, là vật hoặc là đối tượng có liên quan 
tới sự tương tác giữa người dùng và ứng dụng, bao gồm cả 
bản thân người dùng và ứng dụng đó”. Chẳng hạn đối với 
hệ tư vấn du lịch, yếu tố ngữ cảnh có thể là bạn đồng hành 
(một mình, gia đình, bạn bè), thời gian (buổi trong ngày, 
thời gian trong tuần, mùa). Khi đó, bài toán tư vấn theo ngữ 
cảnh sẽ được biểu diễn dựa trên ma trận đánh giá đa chiều 
như sau: 

𝑅1: 𝑈𝑠𝑒𝑟 ×  𝐼𝑡𝑒𝑚 × 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡 →  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 (2) 

Giả sử ta có tập hữu hạn U = {u1, u2, …,uN} là tập gồm 

N người dùng, P = {p1, p2,… pM} là tập gồm M sản phẩm 

và K chiều ngữ cảnh C1, C2,…, CK, mỗi chiều ngữ cảnh có 

tương ứng 𝑁𝑐1
, 𝑁𝑐2

, … , 𝑁𝑐𝐾
 điều kiện ngữ cảnh. Nhiệm vụ 

của hệ tư vấn theo ngữ cảnh là dự đoán đánh giá và đưa ra 

tư vấn các sản phẩm mới cho người dùng hiện thời trong 

từng tình huống ngữ cảnh cụ thể. 

Bảng 1 là một ví dụ về ma trận đánh giá đa chiều của 

hệ tư vấn cộng tác theo ngữ cảnh, gồm 3 người dùng 

U={u1, u2, u3}, 2 sản phẩm P = {p1, p2}, kèm thông tin về 

các chiều ngữ cảnh như sau: 

Bảng 1. Ma trận đánh giá đa chiều của lọc cộng tác theo 

ngữ cảnh 
Use
r 

Ite
m 

Ratin
g 

Time Locatio
n 

Companio
n 

u1 p1 5 Weeken
d 

Home Kids 

u1 p1 4 Weekday Home Family 

u2 p1 3 Weeken
d 

Cinema Partner 

u2 p1 4 Weekday Home Family 

u3 p1 3 Weeken
d 

Cinema Partner 

u3 p2 2 Weeken
d 

Cinema Partner 

Một số thuật ngữ qui ước được sử dụng trong các hệ 

tư vấn dựa vào ngữ cảnh được biết đến đó là: Chiều ngữ 

cảnh (Context Dimension), điều kiện ngữ cảnh (Context 

Condition), tình huống ngữ cảnh (Context Situation). 

Chiều ngữ cảnh hay còn được biết đến là các biến ngữ 

cảnh, ví dụ: “Time”, “Location”, “Companion”. Điều 
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MỘT PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA NGỮ CẢNH CHO HỆ TƯ VẤN 

kiện ngữ cảnh là giá trị của một chiều ngữ cảnh, ví dụ: 

chiều ngữ cảnh “Time” có 2 điều kiện ngữ cảnh 

(“Weekend”,“Weekday”), chiều ngữ cảnh “Location” có 

2 điều kiện ngữ cảnh (“Home”, “Cinema”), chiều ngữ cảnh 

“Companion” có 3 điều kiện ngữ cảnh 

(“Kids”,”Family”,”Partner”). Thuật ngữ tình huống ngữ 

cảnh chỉ một bộ giá trị điều kiện ngữ cảnh của các chiều 

ngữ cảnh tương ứng, ví dụ người dùng u1 đánh giá sản 

phẩm p1 trong tình huống ngữ cảnh 

(“Weekend”,”Home”,”Kids”) là 5. 

Mặc dù đã có một số đề xuất được đưa ra để giải quyết 

bài toán tư vấn dựa vào ngữ cảnh, nhưng làm thế nào để 

tích hợp hiệu quả thông tin ngữ cảnh vào hệ tư vấn vẫn là 

vấn đề nghiên cứu mở, có tính thời sự và thu hút được 

nhiều quan tâm của cộng đồng nghiên cứu. Trong bài báo 

này, tác giả đề xuất một phương pháp mô hình hóa ngữ 

cảnh mới cho hệ tư vấn. Phương pháp được tiến hành bằng 

cách biểu diễn tất cả mối quan hệ giữa các người dùng, sản 

phẩm và ngữ cảnh trên cùng một mô hình đồ thị hợp nhất. 

Trên cơ sở biểu diễn đồ thị đó, tác giả tiến hành tính toán 

mức độ tương tự giữa các cặp người dùng dựa vào quá 

trình tìm kiếm tất cả các đường đi từ đỉnh người dùng tới 

đỉnh người dùng đi qua đỉnh tình huống ngữ cảnh. Việc 

tính toán mức độ tương tự giữa các cặp sản phẩm dựa vào 

mô hình đồ thị đề xuất được thực hiện tương tự. Từ độ đo 

tương tự tính toán dựa trên mô hình đồ thị đề xuất, tác giả 

xây dựng thuật toán dự đoán mức độ phù hợp của sản phẩm 

với người dùng trong từng điều kiện ngữ cảnh cụ thể theo 

phương pháp k-láng giềng gần nhất.  

Như vậy, việc phân tích lý thuyết chỉ ra rằng phương 

pháp mô hình hóa ngữ cảnh cho hệ tư vấn dựa trên mô hình 

đồ thị đề xuất cho phép tích hợp đầy đủ thông tin ngữ cảnh 

vào quá trình tư vấn và vấn đề dữ liệu thưa được giải quyết 

qua việc khai thác đầy đủ mối quan hệ trực tiếp và gián 

tiếp giữa các đối tượng dữ liệu trong quá trình huấn luyện. 

Bên cạnh đó, kết quả thử nghiệm trên một số bộ dữ liệu 

thực cho thấy phương pháp đề xuất cải thiện đáng kể chất 

lượng dự đoán so với các phương pháp trước đây.  

Để trọng tâm vào phương pháp đề xuất, Mục II tác giả 

trình bày các nghiên cứu liên quan. Tiếp đến là phương 

pháp đề xuất trong Mục III. Mục IV trình bày phương pháp 

thực nghiệm và đánh giá. Mục V nêu kết luận và hướng 

phát triển trong thời gian tới. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Adomavicius and Tuzhilin [1] là các nhà nghiên cứu 
đầu tiên tích hợp ngữ cảnh vào hệ tư vấn, tiếp sau đó có khá 
nhiều công trình nghiên cứu liên quan khác được công bố 
nhằm giải quyết các vấn đề khác nhau của hệ tư vấn dựa 
vào ngữ cảnh, điển hình là tập trung vào cải tiến các phương 
pháp tư vấn theo ngữ cảnh. Các phương pháp này tiếp cận 
theo một trong ba hướng chính: Lọc trước theo ngữ cảnh 
(Contextual Prefiltering), lọc sau theo ngữ cảnh 
(Contextual Postfiltering) và mô hình hóa ngữ cảnh 
(Contextual Modeling) [2][6]. 

Về cơ bản, lọc trước ngữ cảnh sử dụng thông tin ngữ 
cảnh để lọc tập dữ liệu ban đầu nhằm chỉ giữ lại những dữ 
liệu phù hợp với ngữ cảnh yêu cầu, dữ liệu lọc được sẽ được 
sẽ dùng để huấn luyện và dự đoán bởi các phương pháp tư 
vấn truyền thống [2][6] [8][11]. Trái ngược với hướng lọc 
trước theo ngữ cảnh, lọc sau theo ngữ cảnh sẽ sử dụng toàn 
bộ ma trận đánh giá đã loại bỏ đi các chiều ngữ cảnh để 

huấn luyện bởi các phương pháp tư vấn truyền thống, kết 
quả dự đoán thu được sẽ được lọc lại một lần nữa bởi ngữ 
cảnh hiện thời nhằm thu được kết quả tư vấn cuối cùng là 
những sản phẩm mới chưa được người dùng đánh giá trong 
một tình huống ngữ cảnh cụ thể. Như vậy, đối với hai 
hướng tiếp cận lọc trước theo ngữ cảnh và lọc sau theo ngữ 
cảnh thì thông tin ngữ cảnh không được tích hợp trong quá 
trình huấn luyện.  

Một hướng tiếp cận thứ ba cho phép tích hợp trực tiếp 
ngữ cảnh vào quá trình huấn luyện và tư vấn đó là mô hình 
hóa ngữ cảnh. Theo hướng tiếp cận thứ ba này thì thông tin 
ngữ cảnh, người dùng và sản phẩm được biểu diễn trực tiếp 
trong cùng một mô hình, khi đó ma trận đánh giá đa chiều 
sẽ được sử dụng trực tiếp cho quá trình huấn luyện và tư 
vấn. Các phương pháp mô hình hóa dựa vào ngữ cảnh được 
phân chia thành hai nhóm: Mô hình hóa ngữ cảnh độc lập 
[12] và mô hình hóa ngữ cảnh phụ thuộc [13][14]. Tensor 
Decomposition [12] là một phương pháp điển hình thuộc 
nhóm phương pháp mô hình hóa ngữ cảnh độc lập cho phép 
biểu diễn người dùng, sản phẩm và các chiều ngữ cảnh 
trong một không gian đa chiều, mỗi chiều là độc lập nhau. 
Một vấn đề xảy ra với phương pháp này là không gian lưu 
trữ cùng xử lý sẽ rất phức tạp khi số lượng chiều ngữ cảnh 
quá lớn. Không giống như phương pháp mô hình hóa ngữ 
cảnh độc lập coi ngữ cảnh không phụ thuộc vào người dùng 
và sản phẩm, phương pháp mô hình hóa ngữ cảnh phụ 
thuộc sẽ mô tả và khai thác sự phụ thuộc giữa người dùng, 
sản phẩm và ngữ cảnh tương ứng. Hai kỹ thuật được sử 
dụng trong phương pháp mô hình hóa ngữ cảnh phụ thuộc 
là mô hình hóa dựa trên độ chênh lệch và mô hình hóa dựa 
trên độ tương tự [21]. Kỹ thuật mô hình hóa dựa trên độ 
chênh lệch sẽ thiết lập một mức chênh lệch cộng thêm vào 
đánh giá không có ngữ cảnh để suy ra đánh giá của người 
dùng cho sản phẩm trong một tình huống ngữ cảnh cụ thể. 
Kỹ thuật mô hình hóa dựa tên độ tương tự sẽ thiết lập một 
mức độ tương tự nhân với đánh giá không có ngữ cảnh để 
điều chỉnh đánh giá của người dùng cho sản phẩm trong 
một tình huống ngữ cảnh cụ thể. Theo đó, để đưa ra dự đoán 
đánh giá của người dùng với sản phẩm trong từng tình 
huống ngữ cảnh, có hai việc cần thực hiện đó là: (1) Lựa 
chọn phương pháp lọc cộng tác để dự đoán đánh giá của 
người dùng với sản phẩm khi không có ngữ cảnh và (2) Lựa 
chọn độ đo tính mức chênh lệch hoặc mức tương tự giữa 
các tình huống ngữ cảnh. Với việc (1) về cơ bản chúng ta 
có thể sử dụng tất cả các phương pháp lọc cộng tác truyền 
thống để thực hiện, hai phương pháp tư vấn cộng tác theo 
ngữ cảnh dựa trên Matrix Factorization [9] và SLIM [10, 
15] được đánh giá là mang lại hiệu quả tương đối tốt. Với 
việc (2) chúng ta có thể sử dụng những độ đo khoảng cách 
(Euclid, Minkowski…), độ đo tương tự (Cosin, 
Entropy…), độ đo tương quan (Pearson, Root Mean 
Square, Spearman Rank, Kendal,…) để tính toán mức độ 
chênh lệch hoặc tương tự giữa các tình huống ngữ cảnh. 
Thực nghiệm cho thấy các phương pháp mô hình hóa ngữ 
cảnh phụ thuộc cho kết quả tốt hơn phương pháp mô hình 
hóa ngữ cảnh độc lập [7]. Tuy nhiên vấn đề đặt ra với các 
phương pháp mô hình hóa ngữ cảnh phụ thuộc là khi tích 
hợp ngữ cảnh vào hệ tư vấn dựa trên các giải thuật tư vấn 
truyền thống là vấn đề dữ liệu thưa, độ phức tạp tính toán 
và khả năng mở rộng của nó. 

Một hướng tiếp cận mô hình hóa ngữ cảnh khác để 

tích hợp ngữ cảnh vào hệ tư vấn cộng tác là dựa trên mô 

hình đồ thị. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mô hình đồ 

thị giải quyết khá tốt vấn đề dữ liệu thưa và khả năng mở 

rộng dữ liệu [16]. Neves ARM và các cộng sự của mình 
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[19] đã đưa ra đề xuất phương pháp tư vấn theo ngữ cảnh 

trên cơ sở Ontology và kỹ thuật kích hoạt lan truyền 

(Spreading Activation). Obitko[20] đề xuất một phương 

pháp tiếp cận mới nâng cao hiệu quả tư vấn cho người 

dùng trong các nhà hàng dựa vào Ontology và kỹ thuật 

kích hoạt lan truyền. Emrah và các cộng sự [17] đề xuất 

một hệ tư vấn theo ngữ cảnh dựa trên một mô hình đồ thị 

cộng tác cho các chương trình trên ti vi. Z. Bahramian và 

các cộng sự [18] đề xuất hệ tư vấn các địa điểm du lịch 

theo ngữ cảnh dựa trên một mô hình kích hoạt lan truyền. 

Tuy nhiên các nghiên cứu đã có này chủ yếu tập trung vào 

việc xây dựng các mô hình biểu diễn đồ thị áp dụng riêng 

lẻ cho từng bài toán tư vấn theo ngữ cảnh cụ thể, mà hầu 

như chưa khái quát lên một giải pháp tổng thể chung cho 

các bài toán tư vấn theo ngữ cảnh.  

Để giảm thiểu những hạn chế nêu trên, tác giả đề xuất 

một phương pháp mô hình hóa theo ngữ cảnh mới dựa trên 

mô hình đồ thị hợp nhất cho hệ tư vấn cộng tác để thực 

hiện huấn luyện và tư vấn các sản phẩm phù hợp với người 

dùng trong từng tình huống ngữ cảnh cụ thể. Phương pháp 

đề xuất được đánh giá là giải quyết việc tích hợp đầy đủ 

các thông tin ngữ cảnh và giải quyết hiệu quả vấn đề dữ 

liệu thưa của ma trận đánh giá đa chiều, từ đó nâng cao 

chất lượng của hệ tư vấn theo ngữ cảnh. Nội dung cụ thể 

của phương pháp đề xuất được trình bày chi tiết trong Mục 

III. 

III.   PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 

Về cơ bản các phương pháp đề xuất đã có để giải quyết 

bài toán tư vấn cộng tác nói chung và theo ngữ cảnh nói 

riêng dựa trên mô hình đồ thị [1, 22, 23]  đều tiến hành giải 

quyết ba vấn đề: Phương pháp biểu diễn đồ thị cho bài 

toán tư vấn cộng tác theo ngữ cảnh, phương pháp tính toán 

mức độ tương tự giữa các cặp người dùng (hoặc các cặp 

sản phẩm) và xây dựng thuật toán dự đoán quan điểm của 

người dùng đối với các sản phẩm trong tình huống ngữ 

cảnh dựa vào đồ thị. Trong bài báo này, tác giả mở rộng 

mô hình biểu diễn trên đồ thị đã được Huang [22] đề xuất 

cho hệ tư vấn cộng tác truyền thống sang cho hệ tư vấn 

cộng tác cho ngữ cảnh. Tiếp đến, tác giả đề xuất một 

phương pháp tính toán mức độ tương tự giữa các cặp người 

dùng dựa trên biểu diễn đồ thị nhằm giải quyết vấn đề dữ 

liệu thưa thớt. Độ tương tự giữa các cặp người dùng tính 

được sẽ là cơ sở để dự đoán đánh giá của người dùng với 

sản phẩm mới trong từng ngữ cảnh cụ thể theo phương 

pháp k-láng giềng gần nhất. Phương pháp lọc cộng tác theo 

ngữ cảnh dựa vào sản phẩm trên cơ sở mô hình đồ thị được 

thực hiện tương tự. Hai phương pháp đề xuất cho lại kết 

quả dự đoán tốt hơn so với các phương pháp tư vấn cộng 

tác theo ngữ cảnh cơ sở. Phương pháp đề xuất cũng nhằm 

đơn giản trong cài đặt để có thể dễ dàng trong việc triển 

khai thực tế.  

A. Phương pháp biểu diễn đồ thị cho hệ tư vấn cộng 

tác theo ngữ cảnh 

Từ tập hữu hạn U = {u1, u2, …,uN} là tập gồm N người 

dùng, P = {p1, p2,… pM} là tập gồm M sản phẩm và K 

chiều ngữ cảnh C1, C2,…, CK, mỗi chiều ngữ cảnh có 

tương ứng 𝑁𝑐1
, 𝑁𝑐2

, … , 𝑁𝑐𝐾
 điều kiện ngữ cảnh. Khi đó 

mỗi tình huống ngữ cảnh được ký hiệu là ct C với chiều 

ngữ cảnh C được định nghĩa để đại diện cho K chiều ngữ 

cảnh, C= C1 x C2 x… x CK.  

Ma trận đánh giá đa chiều R=(ritx) thể hiện đánh giá 

của người dùng ui  U với sản phẩm px  P trong từng 

tình huống ngữ cảnh cụ thể ct  C là đầu vào của hệ tư vấn 

cộng tác theo ngữ cảnh. Trong đó, i=1…N, x=1…M, t 

nhận giá trị trong dải từ 1 tới số lượng tình huống ngữ cảnh 

trong C. Không hạn chế tính tổng quát của bài toán, ta giả 

sử ritx = v nếu người dùng ui  U đánh giá sản phẩm px  

P trong tình huống ngữ cảnh ct  C với mức độ v, trong đó 

v[0, 1].  

Để thuận tiện trong trình bày, ta viết ui  U ngắn gọn 

thành i  U, px  P ngắn gọn thành x  P và ct  C là t  

C. 
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v

ritx
            

(3) 

Biểu diễn ma trận đánh giá theo (3) sẽ không ảnh 

hưởng đến các hệ thống tư vấn cộng tác theo ngữ cảnh sử 

dụng đánh giá nhị phân (0,1) hoặc có nhiều mức đánh giá 

trong khoảng [0,1]. Đối với các bộ dữ liệu có giá trị đánh 

giá ritx{1, 2, .., V}, ta chỉ cần thực hiện phép biến đổi đơn 

giản chuyển 
V

r
r itx
itx = . Phép biến đổi này vẫn bảo toàn 

được mức độ đánh giá theo thứ tự khác nhau của các hệ 

lọc cộng tác. Đây là một biểu diễn mở rộng của Huang đã 

thực hiện trong [22]. Ví dụ với hệ lọc cộng tác được cho 

trong Bảng 1, sẽ được chuyển đổi biểu diễn theo (3) thành 

Bảng 2, trong đó các tình huống ngữ cảnh c1 = 

(“Weekend”,”Home”,”Kids”), c2 = 

(“Weekday”,”Home”,”Family”), c3 = 

(“Weekend”,”Cinema”,”Partner”).  Muc đích của việc 

chuyển đổi rixt [0,1] để sử dụng trong phương pháp tính 

toán mức độ tương tự giữa các cặp người dùng hoặc các 

cặp sản phẩm. Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết trong 

các mục tiếp theo của bài báo. 

Ví dụ chuyển đổi ma trận đánh giá đa chiều ban đầu 

cho trong Bảng 1 về dạng Bảng 2 như sau: 

Bảng 2. Ma trận đánh giá chuyển đổi của lọc cộng tác 

theo ngữ cảnh 

User Item Rating Context 
Situation 

u1 p1 1 c1 

u1 p1 0.8 c2 

u2 p1 0.6 c3 

u2 p1 0.8 c2 

u3 p3 0.6 c3 

u3 p2 0.4 c3 

Từ ma trận đánh giá xác định theo (3), tác giả chuyển 

đổi biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu dựa 

trên biểu diễn đồ thị 𝐺 =< 𝑉, 𝐸 >. Trong đó, tập đỉnh V 

của đồ thị được chia thành ba tập: tập người dùng, tập sản 

phẩm và tập tình huống ngữ cảnh (𝑉 = 𝑈𝑃𝐶 ). Tập 

cạnh E của đồ thị được xác định theo công thức (4). Mỗi 

cạnh 𝑒𝐸 đều có dạng 𝑒 = (𝑖, 𝑡) hoặc 𝑒 = (𝑡, 𝑥), trong đó 

iU, 𝑥𝑃 và 𝑡𝐶. Trọng số của mỗi cạnh được xác định 

theo (5), (6). 

Nếu người dùng i chưa biết hoặc chưa đánh 

giá sản phẩm x. 

Nếu người dùng i thích sản phẩm x trong  

tình huống ngữ cảnh t ở mức độ v (0 ≤ v ≤ 1). 
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(6) 

Từ ma trận đánh giá đa chiều ban đầu, theo (3) ta xác 

định được ritx.  Biểu diễn trên đồ thị ritx chính là trọng số 

đường đi có độ dài 2 từ người dùng i qua tình huống ngữ 

cảnh t tới sản phẩm x. Trọng số đường đi có độ dài 2 này 

sẽ được tính bằng tích trọng số của các cạnh tương ứng. 

Hai cạnh tương ứng ở đây được biết đến là cạnh e = (i, t) 

và cạnh e = (t, x). Tác giả qui ước trọng số cạnh e = (i, t) 

là rit và trọng số cạnh e = (t, x) là rtx , khi đó : 𝑟itx = 𝑟it ∗

 𝑟tx . Vì vậy tác giả coi rit = rtx = √𝑟𝑖𝑡𝑥 để đảm bảo cân bằng 

trọng số đường đi từ đỉnh người dùng tới đỉnh tình huống 

ngữ cảnh và từ đỉnh tình huống ngữ cảnh tới đỉnh sản 

phẩm. Trong trường hợp có hơn 1 đường đi từ 1 đỉnh người 

dùng tới 1 đỉnh tình huống ngữ cảnh, tác giả sẽ tính trọng 

số đường đi từ đỉnh người dùng tới đỉnh tình huống ngữ 

cảnh này bằng cách lấy trung bình trọng số các cạnh đó. 

Cách tính tương tự với trọng số đường đi từ đỉnh tình 

huống ngữ cảnh tới đỉnh sản phẩm. 

Ví dụ với hệ lọc cộng tác theo ngữ cảnh cho trong 

Bảng 2 thì mô hình đồ thị G = <V,E> được đưa ra như 

Hình 1. 

 

Hình 1. Đồ thị biểu diễn cho lọc cộng tác theo ngữ cảnh 

B. Mức độ tương tự giữa các cặp người dùng cho lọc 

cộng tác theo ngữ cảnh dựa trên biểu diễn đồ thị 

Để đưa ra tư vấn cho người dùng hiện thời, các phương 
pháp tư vấn cộng tác thường dựa trên mức độ tương tự giữa 
các cặp người dùng hoặc giữa các cặp sản phẩm.Việc tính 
toán mức độ tương tự này thường sử dụng các độ đo tương 
quan hoặc độ đo tương tự phổ biến như: Độ đo khoảng cách 
(Euclid, Minkowski…), độ đo tương tự (Cosin, 
Entropy…), độ đo tương quan (Pearson, Spearman Rank, 
Kendal,…). Tuy nhiên việc tính mức độ tương tự giữa các 
cặp người dùng thông qua các độ đo này trong nhiều trường 
hợp không thực hiện được khi các sản phẩm cả hai người 
dùng cùng đánh giá không giao nhau [1]. Nguyên nhân 
chính cho vấn đề này là do ma trận đánh giá quá thưa. Ví 
dụ theo Bảng 2, để đưa ra tư vấn cho người dùng u1, các 
phương pháp tư vấn cộng tác dựa vào người dùng sẽ tính 
toán mức độ tương tự giữa người dùng u1 với các người 
dùng khác trong hệ thống (u2, u3). Chúng ta thấy rằng, mức 
độ tương tự giữa người dùng u1 và u2 có thể tính được do 2 

người dùng này đều đưa ra đánh giá cho sản phẩm p1 trong 
các tình huống ngữ cảnh khác nhau, nên p2 được đánh giá 
bởi người dùng u2 sẽ được tư vấn cho người dùng u1. 
Nhưng mức độ tương tự giữa người dùng u1 và u3 dựa vào 
các độ tương quan hoặc độ đo tương tự không tính được vì 
2 người dùng này không cùng đánh giá chung sản phẩm 
nào của hệ thống. Do vậy p3 được đánh giá bởi u3 sẽ không 
được dùng để tư vấn cho u1. Vấn đề tương tự gặp phải với 
phương pháp tư vấn cộng tác dựa vào sản phẩm. 

Tuy nhiên khi quan sát trên mô hình đồ thị trong Hình 
1 thì mức độ tương tự giữa 2 người dùng u1 và u3 sẽ được 
xác định bằng tổng trọng số các đường đi từ đỉnh u1 tới đỉnh 
u3. Tổng trọng số các đường đi từ u1 tới u3 thu được bằng 
cách quan sát tất cả các đường đi từ u1 tới u3, có 2 đường đi 
như vậy là u1 – c2 – u2 – c3 – u3 và u1 – c1 – p1 – c2 – u2 – c3 
– u3. Trong đó, trọng số của mỗi đường đi sẽ được tính bằng 
tích trọng số của các cạnh tương ứng trên đường đi đó. Cụ 
thể, đường đi u1 – c2 – u2 – c3 – u3 (độ dài 4) có trọng số là 

√0.8 ∗ √0.8 ∗ √0.6 ∗(2√0.6 + √0.4 )/3 = 0.45, đường đi u1 – c1 – 
p1 – c2 – u2 – c3 – u3 (độ dài 6) có trọng số là 1 ∗ 1 ∗ √0.8 ∗

√0.8 ∗ √0.6 ∗ (2√0.6 + √0.4 )/3 = 0.45  nên mức độ tương tự 
giữa u1 tới u3 là: 0.45 + 0.45 = 0.9. Như vậy có thể thấy nếu 
ta mở rộng độ dài đường đi từ đỉnh người dùng tới đỉnh 
người dùng thì sẽ khai thác được khá nhiều mối quan hệ 
bắc cầu giữa người dùng với người dùng, từ đó góp phần 
giải quyết hiệu quả vấn đề dữ liệu thưa của lọc cộng tác 
theo ngữ cảnh. 

Tổng quát, mức độ tương tự giữa người dùng ui và 
người dùng uj trong điều kiện ngữ cảnh ct trên đồ thị được 
ước lượng bằng tổng các trọng số của tất cả các đường đi 
có độ dài chẵn L (L = 2,4,6…) từ ui qua ct tới uj. Trọng số 
của mỗi đường đi sẽ được tính bằng tích trọng số của các 
cạnh tương ứng trên đường đi đó. Khi đó, việc tính mức độ 
tương tự giữa các cặp người dùng cho lọc cộng tác theo ngữ 
cảnh chính là bài toán tìm kiếm đường đi từ đỉnh người 
dùng ui qua ct tới uj trên mô hình đồ thị cho trước. Với cách 
tiếp cận này, mức độ tương tự giữa các cặp người dùng 
trong tình huống ngữ cảnh cụ thể sẽ được xác định dựa trên 
việc khai thác tất cả các mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp 
giữa các cặp người dùng đó mà đi qua tình huống ngữ cảnh 
xác định trên đồ thị G. 

Với dữ liệu đầu vào là ma trận W(NK) được xác định 

theo công thức (5) thể hiện mối quan hệ giữa người dùng 

với tình huống ngữ cảnh, ma trận W(KM) được xác định 

theo công thức (6) thể hiện mối quan hệ giữa tình huống 

ngữ cảnh và sản phẩm. Khi đó quá trình tính mức độ tương 

tự giữa các cặp người dùng dựa trên đồ thị có thể hiện toán 

học chính là phép nhân ma trận theo công thức (7). 

 

 

(7) 

Ma trận UZ(NN) biểu diễn mối quan hệ giữa các cặp 

người dùng được xác định theo (7) cho biết mức độ tương 

tự giữa các cặp người dùng đó. Mức độ tương tự này phụ 

thuộc vào độ dài đường đi L từ đỉnh người dùng đến đỉnh 

người dùng trên đồ thị. Các đường đi có độ dài lớn sẽ được 

đánh trọng số thấp, đường đi có độ dài nhỏ sẽ được đánh 

trọng số cao. Do vậy, ta cần xác định giá trị L để thực hiện 

tính toán bằng cách chọn giá trị L nhỏ nhất để 0L
iju với 

mọi uiU và ujU. 

p1 
p2 

u1 u2 
u3 

c1 c2 c3 

1.0 

1.0 

√0.8 

√0.8 

√0.6 

√0.8 (2√0.6 + √0.4 )/3 

√0.4 

p3 

√0.6 
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Đỗ Thị Liên 

Từ mức độ tương tự giữa các cặp người dùng xác định 

theo (7), với mỗi người dùng cần tư vấn 𝑢𝑎 tác giả chọn 𝑘 

người dùng có mức độ tương tự cao nhất  với 𝑢𝑎 làm tập 

láng giềng. Kí hiệu 𝑈𝑎  là tập láng giềng của 𝑢𝑎  gồm 𝑘 

người dùng. Khi đó, đánh giá chưa biết của người dùng 𝑢𝑎 

với các sản phẩm px trong tình huống ngữ cảnh ct theo công 

thức (8): 

𝑟𝑎𝑥𝑡 =
∑ 𝑟𝑗𝑥𝑡𝑟𝑗𝑥𝑡∈𝑅𝑗

|𝑅𝑗|
,   𝑅𝑗 = {𝑟𝑗𝑥𝑡|𝑟𝑗𝑥𝑡 ≠ 0, 𝑢𝑗 ∈ 𝑈𝑎}          

(8) 

Trên cơ sở các công thức đưa ra ở trên, tác giả đề xuất 

thuật toán tư vấn cộng tác theo ngữ cảnh dựa vào mức độ 

tương tự giữa các cặp người dùng trên mô hình đồ thị 

(CACF_UserBasedGraph) được miêu tả chi tiết trong 

Hình 2. 

Đầu vào 
- Ma trận đánh giá đa chiều (chứa thông tin ngữ cảnh) 
- 𝑢𝑎 ∈ 𝑈 là người dùng hiện thời cần được tư vấn 
- 𝑐𝑡 ∈ (𝐶1 × 𝐶2 × … × 𝐶𝐾) là ngữ cảnh ứng với  𝑢𝑎 
- 𝐿𝑚𝑎𝑥   là giới hạn độ dài đường đi giữa các cặp người 

dùng  
- 𝐾1 là số lượng người dùng trong tập láng giềng với 

𝑢𝑎 

- 𝐾2 là số lượng sản phẩm cần tư vấn cho 𝑢𝑎 

Đầu ra: 
- Danh sách 𝐾2  sản phẩm tư vấn tới người dùng 𝑢𝑎 

trong tình huống ngữ cảnh 𝑐𝑡. 

Các bước tiến hành: 

Bước 1. Khởi tạo các ma trận W(NK), W(KM) theo 
công thức (5), (6). 

Bước 2. Tính toán mức độ tương tự giữa các cặp người 
dùng 

L 2; // Thiết lập độ dài đường đi ban đầu 
Repeat         
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L  L + 2; // Tăng độ dài đường đi. 

Until (𝑢𝑧𝑖𝑗
𝐿 ≠ 0 với mọi 𝑢𝑗 ∈ (𝑈\𝑢𝑖) hoặc L=𝐿𝑚𝑎𝑥  ); 

Bước 3. Sinh tư vấn cho người dùng hiện thời 𝑢𝑎 trong 
ngữ cảnh 𝑐𝑡  

• Với mỗi người dùng hiện thời 𝑢𝑎, chọn 𝐾1 người 
dùng có mức độ tương tự cao nhất với 𝑢𝑎 làm tập 
láng giềng. Kí hiệu 𝑈𝑎  là tập láng giềng của 𝑢𝑎 gồm 
𝐾1 người dùng. 

• Dự đoán đánh giá chưa biết 𝑟𝑎𝑥𝑡 của người dùng 
𝑢𝑎 với sản phẩm 𝑝𝑥  trong tình huống ngữ cảnh 𝑐𝑡 
theo công thức (8). 

• Chọn 𝐾2  sản phẩm thực trong 𝑃  có đánh giá dự 
đoán cao nhất để tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎 trong 
tình huống ngữ cảnh 𝑐𝑡. 

Hình 2. Thuật toán CACF_UserBasedGraph 

C. Mức độ tương tự giữa các cặp sản phẩm cho lọc 

cộng tác theo ngữ cảnh dựa trên biểu diễn đồ thị 

Lập luận tương tự với mức độ tương tự giữa các cặp 
người dùng ở trên, tác giả đề xuất độ đo tương tự giữa các 
cặp sản phẩm dựa trên đồ thị có thể hiện toán học chính là 
phép nhân ma trận theo công thức (9)  

 

 

(9) 

Với mỗi sản phẩm 𝑝𝑥 chưa được đánh giá bởi người 

dùng hiện thời 𝑢𝑎, gọi 𝑃𝑥 là tập gồm 𝐾1 sản phẩm tương tự 

nhất với 𝑝𝑥 và đã được đánh giá bởi 𝑢𝑎. Khi đó, đánh giá 

chưa biết của người dùng 𝑢𝑎  với sản phẩm 𝑝𝑥  được dự 

đoán căn cứ vào trung bình đánh giá của người dùng 𝑢𝑎 

với các sản phẩm thuộc tập 𝑃𝑥. 

𝑟𝑎𝑥𝑡 =
∑ 𝑟𝑎𝑗𝑡𝑟𝑎𝑗𝑡∈𝑅𝑗

|𝑅𝑗|
,  𝑅𝑗 = {𝑟𝑎𝑗𝑡|𝑟𝑎𝑗𝑡 ≠ 0, 𝑝𝑗 ∈ 𝑃𝑥} 

(10) 

Trên cơ sở các công thức (9),(10) đưa ra, tác giả đề xuất 
thuật toán tư vấn cộng tác theo ngữ cảnh dựa vào mức độ 
tương tự giữa các cặp sản phẩm trên mô hình đồ thị 
(CACF_ItemBasedGraph) được miêu tả chi tiết trong Hình 
3. 

Đầu vào 
- Ma trận đánh giá đa chiều (chứa thông tin ngữ cảnh) 
- 𝑢𝑎 ∈ 𝑈 là người dùng hiện thời cần được tư vấn 
- 𝑐𝑡 ∈ (𝐶1 × 𝐶2 × … × 𝐶𝐾) là ngữ cảnh ứng với 𝑢𝑎 
- 𝐿𝑚𝑎𝑥  là giới hạn độ dài đường đi giữa các cặp sản 

phẩm 
- 𝐾1 là số lượng sản phẩm trong tập láng giềng với sản 

phẩm được 𝑢𝑎 đánh giá 

- 𝐾2 là số lượng sản phẩm cần tư vấn cho 𝑢𝑎 

Đầu ra: 
- Danh sách 𝐾2  sản phẩm tư vấn tới người dùng 𝑢𝑎 

trong tình huống ngữ cảnh 𝑐𝑡. 

Các bước tiến hành: 

Bước 1. Khởi tạo các ma trận W(NK), W(KM) theo 
công thức (5), (6). 

Bước 2. Tính toán mức độ tương tự giữa các cặp sản 
phẩm 

L 2; // Thiết lập độ dài đường đi ban đầu 
Repeat         

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
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L  L + 2; // Tăng độ dài đường đi. 

Until (𝑡𝑧𝑘𝑗
𝐿 ≠ 0

 
với mọi  𝑡𝑘 ∈ (𝑇\𝑡𝑗) hoặc L=𝐿𝑚𝑎𝑥  ); 

Bước 3. Sinh tư vấn cho người dùng hiện thời 𝑢𝑎 trong 
ngữ cảnh 𝑐𝑡 

• Thực hiện lặp: với mỗi sản phẩm 𝑝𝑥 ∈ 𝑃 

chưa được đánh giá bởi 𝑢𝑎 

o Chọn 𝐾1 sản phẩm có mức độ tương tự 
cao nhất với 𝑝𝑥  làm tập láng giềng. Kí 
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hiệu 𝑃𝑥  là tập láng giềng của 𝑝𝑥  gồm 𝐾1 
sản phẩm. 

o Dự đoán đánh giá chưa biết 𝑟𝑎𝑥𝑡  của 
người dùng 𝑢𝑎  với sản phẩm 𝑝𝑥  trong 
tình huống ngữ cảnh 𝑐𝑡 theo công thức 
(10). 

• Chọn 𝐾2  sản phẩm trong 𝑃  có đánh giá dự 
đoán cao nhất để tư vấn cho người dùng 𝑢𝑎 
trong tình huống ngữ cảnh 𝑐𝑡. 

Hình 3. Thuật toán CACF_ItemBasedGraph 

IV. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

A. Dữ liệu thực nghiệm 

Để thấy rõ hiệu quả của phương pháp đề xuất, tác giả 
thực hiện tiến hành thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu 
DepaulMovie, InCarMusic [24]. 

• Bộ dữ liệu DepaulMovie chứa 5043 đánh giá từ 97 

người dùng cho 79 phim trong các tình huống ngữ 

cảnh khác nhau. Bộ dữ liệu này có 3 chiều ngữ cảnh 

là Time, Location, Companion. Chiều ngữ cảnh Time 

có 2 điều kiện ngữ cảnh (“Weekend”, “Weekday”), 

chiều ngữ cảnh Location có 2 điều kiện ngữ cảnh 

(“Home”, “Cinema”), chiều ngữ cảnh Companion có 

3 điều kiện ngữ cảnh (“Alone”, “Family”, “Partner”). 

Các mức đánh giá nằm trong dải từ 1 đến 5, mức độ 

thưa thớt của dữ liệu là 94,516%. Các mức đánh giá 

1, 2, 3, 4, 5 được chuyển đổi thành 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 

1.0.  

• Bộ dữ liệu InCarMusic chứa 3938 đánh giá từ 1042 

người dùng, 139 album trong các tình huống ngữ cảnh 

khác nhau. Bộ dữ liệu này có 8 chiều ngữ cảnh là 

Driving style, Road type, Landscape, Sleepiness, 

Traffic conditions, Mood, Weather, Natural 

Phenomena. Chiều ngữ cảnh Driving style có 2 điều 

kiện ngữ cảnh (“Relaxed driving”, “Sport driving”), 

chiều ngữ cảnh Road type có 3 điều kiện ngữ cảnh 

(“City”, “Highway”, “Serpentine”), chiều ngữ cảnh 

Landscape có 4 điều kiện ngữ cảnh (“Coast line”, 

“country side”, “mountains/hills”, “Urban”), chiều 

ngữ cảnh Sleepiness có 2 điều kiện ngữ cảnh 

(“Awake”, “Sleepy”), chiều ngữ cảnh Traffic 

conditions có 3 điều kiện ngữ cảnh (“Free road”, 

“Many Cars”, “Traffic jam”), chiều ngữ cảnh Mood 

có 4 điều kiện ngữ cảnh (“Active”, “Happy”, “Lazy”, 

“Sad”), chiều ngữ cảnh Weather có 4 điều kiện ngữ 

cảnh (“Cloudy”, “Snowing”, “Sunny”, “Rainy”), 

chiều ngữ cảnh Natural Phenomena có 4 điều kiện 

ngữ cảnh (“Day time”, “Morning”, “Night”, 

“Afternoon”). Các mức đánh giá nằm trong dải từ 1 

đến 5, mức độ thưa thớt của dữ liệu là 99.9996996%. 

Các mức đánh giá 1, 2, 3, 4, 5 được chuyển đổi thành 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. 

B. Cài đặt thực nghiệm 

1) Độ đo 

Hai nhiệm vụ chính của hệ tư vấn là dự đoán đánh giá 
và tư vấn danh sách ngắn các sản phẩm cho người dùng 
hiện thời. Để đánh giá hiệu quả của đánh giá dự đoán, các 
độ đo thường được sử dụng là 𝑀𝐴𝐸, 𝑅𝑀𝑆𝐸, 𝑀𝑃𝐸 [1, 25]. 

Để đánh giá hiệu quả tư vấn danh sách sản phẩm, các độ đo 
điển hình được sử dụng là 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑁 , 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙@𝑁và 
𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒@𝑁 . Trong bài báo này, tác giả tập trung 
đánh giá hiệu quả tư vấn danh sách sản phẩm của phương 
pháp đề xuất trong sự so sánh với các phương pháp tư vấn 
theo ngữ cảnh cơ sở nên độ đo 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑁 , 
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙@𝑁và 𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒@𝑁 [25] sẽ được lựa chọn để 
đánh giá kết quả. Cụ thể độ đo như sau: 

- Độ chính xác Precision@N cho biết tỷ lệ dự đoán 

chính xác trong top-N sản phẩm dự đoán cho mỗi 

người dùng (top-N items). 

Precision@N = 
|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠}∩{𝑡𝑜𝑝−𝑁 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠}|

𝑁
      

(11) 

- Độ nhạy Recall@N cho biết tỷ lệ dự đoán chính xác 

trong số những sản phẩm thực tế thích bởi người dùng 

(relevant items) 

Recall@N

=
|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠} ∩ {𝑡𝑜𝑝 − 𝑁 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠}|

|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠}|
 

(12) 

- Để cân bằng giữa hai độ đo 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑁  và 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙@𝑁 , một độ đo được đưa ra đó là 𝐹 −
𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒@𝑁  được xác định theo (13). Giá trị F-

measure lớn thể hiện thuật toán tư vấn có độ chính xác 

càng cao. 

F-measure@N = 
2

1

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑁
+

1

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙@𝑁

 

(13) 

 

2) Phương pháp thực nghiệm 

Để đánh giá độ chính xác của danh sách sản phẩm tư 
vấn, tác giả thực hiện phân chia tập dữ liệu U thành 2 tập 
Utrain và Utest sử dụng phương pháp kiểm thử chéo (k-fold 
cross-validation) vì đây là phương pháp được sử dụng rộng 
rãi và cho kết quả đánh giá khách quan nhất. Trong thực 
nghiệm, tác giả sẽ lấy 𝑘 = 10 để tiến hành chia dữ liệu 
kiểm nghiệm. Việc thực nghiệm được thực hiện 10 lần và 
lấy trung bình kết quả thực nghiệm. 

3) Các phương pháp tư vấn được sử dụng để so sánh 

Tác giả tiến hành kiểm nghiệm 2 thuật toán đề xuất 
(CACF_UserBasedGraph, CACF_ItemBasedGraph) trong 
sự so sánh với các phương pháp mô hình hóa cộng tác theo 
ngữ cảnh cơ sở sau: 

- CAMF_C (Context-aware matrix factorization-

Context) [9][14]: Sử dụng phương pháp mô hình hóa 

ngữ cảnh độc lập dựa trên sự chênh lệch đánh giá giữa 

các điều kiện ngữ cảnh. 

- CAMF_CU (Context-aware matrix factorization - 

User base context) [9][14]: Sử dụng phương pháp mô 

hình hóa ngữ cảnh độc lập dựa trên sự chênh lệch đánh 

giá của người dùng giữa các điều kiện ngữ cảnh. 

- CAMF_CI (Context-aware matrix factorization - Item 

base context) [9][14]: Sử dụng phương pháp mô hình 

hóa ngữ cảnh độc lập dựa trên sự chênh lệch đánh giá 

đối với sản phẩm giữa các điều kiện ngữ cảnh. 



Đỗ Thị Liên 

- CSLIM_C [10][14]: Sử dụng phương pháp tuyến tính 

thưa SLIM kết hợp với mô hình hóa ngữ cảnh dựa vào 

độ lệch đánh giá. 

- CSLIM_ICS (Contextual Sparse Linear Method - 

Independent Context Similarity) [10][14]: Sử dụng 

phương pháp tuyến tính thưa SLIM kết hợp với mô 

hình hóa ngữ cảnh dựa trên độ tương quan ngữ cảnh 

độc lập. 

- CSLIM_MCS (Contextual Sparse Linear Method - 

Multidimensional Context Similarity) [10][14]: Sử 

dụng phương pháp tuyến tính thưa SLIM kết hợp với 

mô hình hóa ngữ cảnh dựa trên độ tương quan đa 

chiều. 

C. Kết quả thực nghiệm 

Kết quả thực nghiệm được đưa ra trong Bảng 3, Bảng 4  

Bảng 3. Giá trị Precision@10, Recall@10, F-measure@10 trên 

tập DepaulMovie 

Phương pháp 
Precisi
on@10 

Recall
@10 

F-
measur
e@10 

CAMF_C 0.088 0.323 0.138 

CAMF_CU 0.078 0.280 0.122 

CAMF_CI 0.067 0.236 0.104 

CSLIM_C 0.063 0.214 0.097 

CSLIM_ICS 0.065 0.218 0.100 

CSLIM_MCS 0.085 0.315 0.134 

CACF_UserBasedGraph 0.104 0.335 0.159 

CACF_ItemBasedGraph 0.109 0.338 0.165 

Bảng 4. Giá trị Precision@10, Recall@10, F-measure@10 trên 

tập InCarMusic 

Phương pháp 
Precisi
on@10 

Recall
@10 

F-
measur
e@10 

CAMF_C 0.032 0.218 0.0558 

CAMF_CU 0.027 0.177 0.0469 

CAMF_CI 0.015 0.087 0.0256 

CSLIM_C 0.018 0.127 0.0315 

CSLIM_ICS 0.039 0.231 0.0667 

CSLIM_MCS 0.018 0.106 0.0308 

CACF_UserBasedGraph 0.043 0.294 0.075 

CACF_ItemBasedGraph 0.045 0.301 0.0783 

Kết quả kiểm nghiệm được thể hiện trong Bảng 3, 

Bảng 4 cho thấy phương pháp đề xuất 

CACF_UserBasedGraph, CACF_ItemBasedGraph cho lại 

độ chính xác tốt hơn so với các phương pháp mô hình hóa 

cho lọc cộng tác theo ngữ cảnh cơ sở. Điều này được lý 

giải là vì mô hình đồ thị hợp nhất cho phép tích hợp đầy 

đủ người dùng, sản phẩm và tình huống ngữ cảnh, trên cơ 

sở đó tất cả các mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa các 

đỉnh được khai thác đầy đủ vào quá trình tính toán mức độ 

tương tự giữa các cặp người dùng hoặc các cặp sản phẩm. 

Đây chính là lợi thế trong việc nâng cao độ chính xác trong 

việc tính toán mức độ tương tự dựa trên mô hình đồ thị so 

với các phương pháp cơ sở, đặc biệt trong trường hợp dữ 

liệu thưa, từ đó nâng cao hiệu quả dự đoán đánh giá. 

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Bài báo đã trình bày đề xuất một phương pháp mô 

hình hóa ngữ cảnh mới cho hệ tư vấn cộng tác theo ngữ 

cảnh. Phương pháp đề xuất cho phép tích hợp đầy đủ thông 

tin ngữ cảnh và giải quyết hiệu quả vấn đề dữ liệu thưa. 

Trong đó, việc tích hợp ngữ cảnh được tiến hành bằng cách 

biểu diễn tất cả mối quan hệ giữa các người dùng, sản 

phẩm và ngữ cảnh trên cùng một mô hình đồ thị hợp nhất. 

Trên cơ sở biểu diễn đồ thị đó, tác giả tiến hành huấn luyện 

để đưa ra dự đoán đánh giá. Quá trình huấn luyện dựa trên 

mô hình đồ thị này được thực hiện qua 2 bước: 1) Tính 

toán mức độ tương tự giữa các cặp người dùng dựa vào 

quá trình tìm kiếm tất cả các đường đi từ đỉnh người dùng 

tới đỉnh người dùng. Như vậy tất cả các mối quan hệ trực 

tiếp và gián tiếp giữa các đỉnh trên mô hình đồ thị được 

khai thác triệt để trong việc tính toán mức độ tương tự giữa 

các cặp người dùng, từ đó giải quyết hiệu quả vấn đề dữ 

liệu thưa. Việc tính toán mức độ tương tự giữa các cặp sản 

phẩm dựa vào mô hình đồ thị đề xuất được thực hiện tương 

tự; 2) Đưa ra đánh giá dự đoán của người dùng với sản 

phẩm mới trong điều kiện ngữ cảnh cụ thể theo phương 

pháp k-láng giềng gần nhất, đây là phương pháp được đánh 

giá là đơn giản trong cài đặt để có thể triển khai thực tế. 

Kết quả thực nghiệm trên một số bộ dữ liệu thực cho thấy 

phương pháp đề xuất cải thiện đáng kể chất lượng dự đoán 

so với các phương pháp tư vấn dựa vào ngữ cảnh cơ sở 

trước đây.  
Trong thời gian tới, tác giả dự định sẽ mở rộng nghiên 

cứu của mình cho hệ tư vấn lai theo ngữ cảnh nhằm tích 
hợp được nhiều thông tin phục vụ cho quá trình huấn luyện 
nâng cao chất lượng tư vấn.  
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A CONTEXTUAL MODELING METHOD 

FOR CONTEXT-AWARE RECOMMENDER 

SYSTEMS 

Abstract: Recommender systems are considered as an 

active filtering systems acting like decision support 

systems. The systems has a main purpose as providing 

users with recommendatons on information, products 

and services that best match their individual preferences. 

Among approaches in building recommender systems, 

the context-based approach has been proven to improve 

quality of suggestions significantly in many practical 

applications compared to the traditional approaches. 

However, the main difficulty of context-aware 

recommender systems is how to integrate effectively and 

the data sparseness problem which directly affect to 

quality of the recommendation. In this paper, I will 

propose a new contextual modeling method that allow 

fully integrated context situations and resolve effectively 

the data sparseness problem. In there, relationships 

between users, items and contexts are represented based 

on an unique graph model. Then the sparse data problem 

is solved by fully exploiting the direct and indirect 

relationships between data objects during training 

process based on the graph model. The experimental 

results on some real data sets show that the proposed 

method outperforms baseline contextual modeling 

methods for context-aware recommendation systems. 

Keyword: Context-aware recommender system - 

CARS; Context-aware collaborative filtering - CACF; 

Context; Contextual modeling. 
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KỸ THUẬT THỦY VÂN ẢNH SỐ SỬ DỤNG
ROI VÀ EXTRACTION VOTING TRÊN MIỀN

TẦN SỐ
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Tóm tắt—Trong các thuật toán thủy vân ảnh số, mục 
tiêu quan trọng đó là tăng cường độ bền vững của thông 
tin mật và không giảm chất lượng ảnh thủy vân. Cụ thể, 
ảnh khi được nhúng thông tin mật không thể bị phát 
hiện sự thay đổi cũng như khó trích rút thông tin đã 
nhúng bằng một số phương pháp thông thường. Độ bền 
vững thể hiện khi bị tấn công thủy vân, thuật toán đề 
xuất có khả năng trích rút thông tin mật có độ chính xác 
cao.Vì vậy, trong giai đoạn nhúng, chúng tôi sử dụng 
giá trị ngưỡng T để tìm ra vùng dữ liệu ảnh ROI thích 
hợp và lưu trữ thông tin ROI trong ma trận Mat. Tiếp 
theo, sử dụng biến đổi DCT cho vùng ROI đã chọn và 
kỹ thuật QIM để nhúng thông tin mật là chuỗi các bit 0 
và 1. Các bit được nhúng một hoặc nhiều lần trên một 
hoặc nhiều vị trí khác nhau. Ở giai đoạn trích rút, sử 
dụng khóa K là ma trận Mat để xác định các vị trí chứa 
thông tin mật đã nhúng. Sau đó, thực hiện trích rút 
thông tin mật dựa trên kỹ thuật Extraction Voting. 
Thông tin mật được voting dựa trên tỉ lệ trích rút các 
bit 0 và 1 để đưa ra kết quả chính xác nhất. Việc sử 
dụng ROI và Extraction Voting giúp cải tiến độ chính 
xác thông tin trích rút khi chống lại các phép tấn công 
thủy vân và không giảm chất lượng ảnh số sau khi 
nhúng thông tin.

Từ khóa—Thủy vân ảnh kỹ thuật số, Vùng quan tâm 
(ROI), Trích rút bỏ phiếu, Điều chế chỉ số lượng tử 
(QIM)

I. GIỚI THIỆU

A. Tổng quan

Ngày nay, các sản phẩm multimedia như video, âm
thanh, hình ảnh, văn bản được sản xuất và truyền đi
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Đến tòa soạn: 25/7/2021, chỉnh sửa: 31/8/2021,
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một cách nhanh chóng, phục vụ mục đích giải trí,
thương mại. Chúng dễ dàng được sao chép, phát tán.
Nhiều người không được cấp quyền cũng dễ dàng
truy cập và kiếm lợi nhuận từ những sản phẩm không
phải của mình. Hành vi sao chép, chia sẻ, sửa đổi
khi không có sự cho phép chủ sở hữu hợp pháp là
vi phạm bản quyền sản phẩm số. Hiện tượng này
thường xuyên xảy ra trên mạng internet. Vì vậy, nhà
sản xuất hoặc chủ sở hữu hợp pháp các sản phẩm
multimedia có nhu cầu cao đối với việc bảo vệ bản
quyền sản phẩm của họ.

Thủy vân số - Digital watermarking [1] là một giải
pháp kỹ thuật đáp ứng nhu cầu bảo vệ bản quyền các
sản phẩm số. Các thông tin mật (thông tin bản quyền,
logo, thông tin tác giả, chữ ký số, . . . ) được mã hóa
và nhúng vào dữ liệu đa phương tiện mà không làm
ảnh hưởng đến chất lượng để làm căn cứ khi xảy ra
tranh chấp hoặc xử lý vi phạm bản quyền. Khi xảy ra
tranh chấp, thông tin mật sẽ được trích rút dựa vào
khóa bí mật. Từ đó, chứng mình quyền sở hữu hợp
pháp đối với sản phẩm số.

Thủy vân ảnh số [1] [2] là một trong các kỹ thuật
thủy vân phổ biến, được nghiên cứu và ứng dụng
rộng rãi trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền ảnh số.
Các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều lược đồ thủy
vân trên miền không gian và miền tần số. Đặc biệt,
kỹ thuật thủy vân ảnh số phát triển mạnh trên các
miền tần số sử dụng các biến đổi DCT, SVD, DWT
[2], [5]–[8], [11], [18], [19] hoặc các miền tần số
kết hợp [9], [12]. Họ khai thác các đặc tính của mỗi
miền dữ liệu để tăng cường tính bền vững [9], tính
ẩn, cải thiện tốc độ tính toán cũng như khả năng ẩn
giấu thông tin mật trong các lược đồ thủy vân.

Trong nhiều lược đồ thủy vân, các tác giả thường
nhúng thông tin lên toàn bộ các vùng của ảnh mang
thông qua các phép biến đổi [5], [7], [9], [12], [15].
Kỹ thuật này đảm bảo nhúng được lượng thông tin
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lớn. Tuy nhiên, việc tác động lên toàn bộ các vùng
dữ liệu đã phần nào làm giảm đi chất lượng của ảnh
mang. Mặc khác, các thông tin ẩn giấu thường có
kích thước nhỏ hơn nhiều lần so với ảnh mang. Vì
vậy, nên chăng lựa chọn các vùng phù hợp ở trên
ảnh để nhúng thông tin mật, từ đó tránh làm giảm
chất lượng của ảnh mang mà vẫn đảm bảo sử dụng
để chứng mình bản quyền khi cần thiết.

Qasim và cộng sự [3] đã áp dụng lược đồ thủy
vân cho các ảnh chụp MR não trong y tế. Sử dụng
ROI (Region Of Interest) để xác định vùng nhúng
dữ liệu và vùng không nhúng dữ liêu. Vùng sử dụng
nhúng dữ liệu là vùng ROI (nền) có độ mượt cao
hơn (có độ chênh lệch giá trị màu giữa các điểm ảnh
thấp) và vùng không quan tâm tới RONI (phần dữ
liệu quan trọng của ảnh hoặc không được phép tác
động vào). Ngưỡng T được dùng để xác định ROI
được chọn bằng cách thử nghiệm trên một tập nhiều
ảnh đa dạng và ước lượng giá trị thích hợp. Lược đồ
thủy vân được các tác giả trình bày là lược đồ thủy
vân thuận nghịch, nhằm phát hiện ra sự thay đổi của
các bức ảnh y tế chụp não bộ của bệnh nhân.

Jeya và cộng sự [4] cũng đề xuất lược đồ thủy vân
trên vùng dữ liệu RONI (Region-Of-None-Interest)
áp dụng trên ảnh CT của bệnh viêm phổi trong y tế.
Việc xác định RONI và nhúng thông tin mật lên đó
để tránh làm thay đổi thông tin quan trọng của ảnh.

Keshavarzian và cộng sự [18] đã đề xuất lược đồ
thủy vân trên vùng dữ liệu ROI kết hợp biến đổi
DWT đảm bảo tính khó nhận biết, tính bền vững và
tính bảo mật. Trong đó, các tác giả sử dụng vùng
ROI của ảnh mang làm thông tin mật và được nhúng
vào các băng con tần số thấp trong ảnh mang khi áp
dụng biến đổi DWT. Để tăng tính bảo mật, các tác
giả sử dụng biến đổi Arnold cho băng con LL của
ROI và khối ảnh mang ban đầu. Tuy nhiên, việc là
này tăng thêm độ phức tạp của thuật toán.

Ngoài ra, các tác giả khác đã đề xuất các lược đồ
thủy vân trên miền tần số và các miền tần số kết hợp
áp dụng cho mục đích bảo vệ bản quyền. Mỗi lược
đồ đều khai thác tối đa các đặc tính quan trọng của
các miền tần số, để tăng cường tính bền vững của
lược đồ thủy vân, giúp ảnh thủy vân chống lại các
tấn công biến đổi hình học, tấn công nén, tấn công
gây nhiễu . . . Các miền tần số thường được sử dụng
nhiều như DCT, SVD, DWT, DFT, . . .

Bên cạnh đó, để tăng cường tính bảo mật của thông
tin giấu, các tác giả thường mã hóa [6], [8], [12], [15],
[18] thông tin mật trước khi nhúng. Để đảm bảo khi
bị tấn công dò thủy vân cũng khó có thể giải mã

được chính xác thông tin mật. Trong các thí nghiệm,
kỹ thuật xáo trộn Arnold Transform được sử dụng
phổ biến hơn cả [8], [12], [15], [18], [19].

Như vậy, trong các lược đồ thủy vân ảnh số, không
phải lúc nào thông tin mật cũng được nhúng trên toàn
ảnh. Bên cạnh đó, kích thước thông tin mật thường
nhỏ hơn nhiều so với kích thước ảnh mang. Vì vậy,
phân tích để xác định được vùng dữ liệu nào được sử
dụng để xử lý nhúng thủy vân sẽ là một bước quan
trọng để tăng cường chất lượng ảnh sau khi nhúng
thủy vân, nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững,
tính bảo mật của thông tin mật được giấu. Do đó,
xác định vùng quan tâm ROI là bước cần thiết trước
khi thực hiện các kỹ thuật nhúng thủy vân.

Trong kỹ thuật xử lý ảnh hoặc trong lĩnh vực thị
giác máy tính, ROI có thể là bất cứ hình dạng nào, có
thể hình vuông, chữ nhật, tròn, hoặc nhiều vùng nhỏ
trên ảnh hoặc thậm chí là các pixel. Với các vùng
ROI lớn, nếu sử dụng để nhúng thông tin thì sẽ đảm
bảo các vùng khác không bị tác động, làm cho chất
lượng ảnh ở đó không bị thay đổi, còn các vùng bị
tác động chỉ thay đổi ở mức thấp nhất. Do đó, chất
lượng ảnh tổng hợp sau khi nhúng thủy vân sẽ tốt
hơn. Nhưng lại đối diện với nguy cơ mất thông tin
ẩn giấu nhiều hơn khi bị tấn công thủy vân bởi các
kỹ thuật như cắt ảnh, ghép ảnh. Do đó, việc xác định
ROI là bước quan trọng. Vì vậy, ở trong thí nghiệm
này, ảnh mang sẽ được chia thành các khối có kích
thước 8x8 không trùng lặp. Trên mỗi khối sẽ tính giá
trị phương sai [16] theo công thức (1) để xác định
xem khối có thích hợp để nhúng thông tin hay không.
Đồng thời lưu lại thông tin của các khối được chọn
để làm chìa khóa cho quá trình trích rút thông tin.
Bên cạnh đó, để tăng cường độ chính xác, thông tin
sẽ được nhúng trên cả 3 kênh màu của ảnh đầu vào.
Do đó, khi trích rút, ngoài việc dùng các khóa như
trên, còn kết hợp thêm kỹ thuật bỏ phiếu (voting) để
tăng cường độ chính xác.

Giá trị phương sai của khối các điểm ảnh có kích
thước N×M được tính theo công thức sau [16]:

δ2 =
1

MN

M−1∑
i=0

N−1∑
j=0

(Fi,j − F̄ )2 (1)

Trong đó, δ là giá trị phương sai; Fi,j là giá trị
điểm ảnh tại tọa độ i, j; F̄ là giá trị trung cộng của
các điểm ảnh trong khối.
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B. Các mục của bài báo

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Đề
xuất lược đồ thủy vân trong mục II. Thí nghiệm và
kết quả của lược đồ thủy vân đề xuất được trình bày
trong mục III. Mục IV là kết luận và đề xuất hướng
nghiên cứu tiếp theo.

II. ĐỀ XUẤT LƯỢC ĐỒ THỦY VÂN

A. Biến đổi Arnold logo

Trong lược đồ thủy vân, để tăng cường bảo mật,
thông tin mật là logo bản quyền được mã hóa sử
dụng kỹ thuật xáo trộn Arnold [8], [12], [15], [18].
Xét ảnh đầu vào có kích thước NxN được mã hóa
bằng cách xáo trộn các điểm ảnh theo phương trình
sau [15], [18]:(

x′

y′

)
=

(
1 1
1 2

)(
x

y

)
mod N (2)

Trong đó, x, y tương ứng là tọa độ của ảnh gốc; x
′
,

y
′

tương ứng là tọa độ của điểm ảnh bị xáo trộn.
Biến đổi Arnold thực hiện hoán đổi vị trí của các
pixel trong ảnh nhiều lần. Với N=32 thì sau 24 lần
lặp, hình ảnh xáo trộn sẽ bằng với hình ảnh ban đầu.
Do đó, để mã hóa logo thông tin mật bằng biến đổi
Arnold, khóa “key wm” là một số nguyên sẽ được
truyền vào và thực hiện xáo trộn “key wm” lần.

Hình 1: Biến đổi Arnold với khóa "key wm"
Từ trái sang phải: Logo gốc, Logo mã hóa, Logo

giải mã

B. Xác định vùng dữ liệu nhúng thông tin ROI

Vùng quan tâm ROI là vùng dữ liệu được sử dụng
cho mục đích nhúng thông tin mật mà không làm
giảm chất lượng ảnh mang. Ở đây, ảnh mang được
chia thành các khối 8x8 riêng biệt. Trên mỗi khối,
tính giá trị phương sai theo công thức (1). Để đánh
giá khối có phù hợp để nhúng thông tin không, thực
hiện so sánh giá trị phương sai với ngưỡng T . Các
khối thỏa mãn sẽ được lưu lại thông tin vào ma trận
Mat để làm khóa cho quá trình trích rút thông tin

mật và được gán giá trị là 1. Ngược lại, các khối
không được chọn để nhúng thông tin được gán giá
trị là 0. Thông tin vị trí các khối được lưu lại dưới
dạng ma trận nhị phân Mat. Ma trận Mat được mã
hóa (AES) và gửi cho cơ quan quản lý, chứng thực
bản quyền CA (Certificate Authority). Khi có tranh
chấp xảy ra, CA sẽ cung cấp “bộ khóa” trong đó có
ma trận Mat chứa thông tin vị trí nhúng, để trích
rút thông tin bản quyền.

Ngưỡng T là giá trị để đánh giá xem khối có phù
hợp để nhúng thông tin mật. Giá trị của T được xác
định thông qua quá trình thực nghiệm trên tập hợp
gồm nhiều ảnh khác nhau và có thể điều chỉnh phù
hợp với từng tập dữ liệu. Tuy nhiên T phải đảm bảo
là lớn hơn giá trị phương sai nhỏ nhất và nhỏ hơn
giá trị phương sai lớn nhất của ảnh. Việc xác định
giá trị T cũng cần phải căn cứ vào tương quan kích
thước giữa logo bản quyền (thông tin mật) và kích
thước của ảnh mang.

Hình 2: Ma trận các vị trí ROI được chọn

C. Tiến trình nhúng thủy vân

Trong quá trình nhúng thủy vân, sử dụng biến đổi
DCT [6], [7], [9], [11] và kỹ thuật QIM [7], [14] để
nhúng thông tin. Khối được chọn sẽ được biến đổi
DCT 2 chiều, chọn phần tử DCT [0, 0] chứa nhiều
năng lượng ảnh nhất, để tác động theo kỹ thuật QIM
với trọng số nhúng q = 0.01. Phương trình nhúng cụ
thể:

E′(i, j) =

{⌊E(i,j)
q

⌋
q + sgn(3q4 ) với w(k) = 1⌊E(i,j)

q

⌋
q + sgn( q4) với w(k) = 0

(3)

Trong đó, E(i, j) là giá trị DCT tại vị trí [0, 0, ch];
E′(i, j) là giá trị DCT tại vị trí [0, 0, ch] nhận được
sau khi nhúng thông tin; w(k) là giá trị bit nhị phân
tại ví trí thứ k của chuỗi thông tin mật.
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Hình 3: Lược đồ nhúng thủy vân sử dụng ROI

Hình 4: Lược đồ trích rút thủy vân sử dụng ROI và Voting
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Các bước thực hiện của quá trình nhúng thủy vân
như sau:

Bước 1: Chia ảnh mang I thành các block 8x8
không trùng lặp

Bước 2: Tính giá trị trung bình avg phương sai
của 3 plane trên mỗi block

Bước 3: Tính ma trận Mat:
Nếu avg >= T & count(Mat[i, j] == 1) <=

wmlen) thì:
Mat[i, j] = 1

Ngược lại:
Mat[i, j] = 0

Bước 4: Sử dụng Arnold Transform để mã hóa
logo w với key wm

Bước 5: Duyệt ma trận Mat, nếu Mat[i, j] == 1
thì thực hiện:

Trên mỗi plane ch:
- Biến đổi DCT block[i, j, ch]

- Sử dụng phương trình (3) để nhúng bit w(idx)
vào DCT [0, 0, ch]

- Biến đổi iDCT block[i, j, ch]
Bước 6: Khôi phục I ta thu được ảnh I ′ đã được

nhúng thông tin mật
Sau khi thực hiện nhúng thủy vân, ảnh số được

phân phối tới người dùng hợp pháp. Các giá trị “key
wm”, ma trận thông tin ROI Mat, trọng số nhúng q
được lưu trữ thành bộ khóa K(key wm,Mat, q). Bộ
khóa K được mã hóa (AES) và gửi lên cơ quan quản
lý bản quyền CA (Certificate Authority). Khi xảy ra
tranh chấp, CA sẽ cung cấp bộ khóa và tiến hành
trích rút thông tin để chứng minh quyền sở hữu hợp
pháp.

D. Tiến trình trích rút thủy vân sử dụng Voting

Khi xảy ra tranh chấp, CA sẽ giải mã và cung
cấp bộ khóa K(key wm,Mat, q). Ma trận Mat được
sử dụng để xác định các vị trí đã giấu thông tin
mật; trọng số q dùng để trích rút thông tin mật theo
phương trình (4); khóa “key wm” được dùng để giải
mã thông tin mật thu được.

Để trích rút thông tin, sử dụng phương trình (4)
như sau:

w′(idx) =

{
1 Nếu E′(i, j)−

⌊E′(i,j)
q

⌋
q ≥ q

2

0 Nếu E′(i, j)−
⌊E′(i,j)

q

⌋
q < q

2

(4)

Trong đó, E′(i, j) là giá trị DCT tại vị trí [0, 0, ch],
q là trọng số nhúng, w′(idx) là giá trị thứ idx được
trích rút từ E′(i, j).

Khi thực hiện trích rút thông tin mật b trên từng
plane ch, so sánh với các giá trị 0 và 1 để tính toán
Vote. Sau đó thực hiện voting để tìm ra bit w′(idx)
thích hợp nhất. Các bước thực hiện trích rút thủy vân
cụ thể:

Bước 1: Chia ảnh mang I ′ thành các block 8x8
không trùng lặp

Bước 2: Duyệt ma trận Mat, nếu Mat[i, j] == 1
thì thực hiện:

Bước 2.1: V ote = 0
Bước 2.2: Trên mỗi plane ch:

- Biến đổi DCT block[i, j, ch]

- Sử dụng phương trình (4) để tính ra bit b
- Nếu b == 1 thì:

V ote = V ote + 1
Bước 2.3: Nếu V ote > 1.5 thì:

w′(idx) = 1
Ngược lại:

w′(idx) = 0
Bước 3: Khôi phục w′ sử dụng key wm thu được

ảnh logo w′

III. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

A. Các độ đo sử dụng đánh giá lược đồ thủy vân

Để đánh giá chất lượng của ảnh mang trước và sau
thực hiện nhúng thủy vân số, sử dụng tỉ số tín hiệu
cực đại trên nhiễu PSNR (Peak Signal to Noise Rate)
[7]. Giá trị PSNR thể hiện chất lượng của ảnh bị thay
đổi nhiều hay ít khi tác động thủy vân. Khi giá trị
PSNR nhỏ, sự thay đổi nhiều nên dễ dàng bị nhận
thấy. Ngược lại, giá trị PSNR cao thể hiện khó có thể
cảm nhận được sự thay đổi của ảnh sau khi nhúng
thông tin. Do đó, giá trị của độ đo PSNR càng cao
càng tốt. PSNR được tính bằng công thức (5) dưới
đây:

PSNR = 10× log10×
MAX2

MSE
(5)

Trong đó, MAX là giá trị lớn nhất có thể của pixel
trong ảnh. Khi các pixel được biểu diễn bởi 8 bits,
thì giá trị của nó là 255. MSE (Mean Squared Error)
là sai số bình phương trung bình tính trên toàn ảnh,
được tính theo công thức (6):

MSE =
1

M ×N

M−1∑
i=0

N−1∑
j=0

[I(i, j)− I ′(i, j)]2 (6)
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Với M , N lần lượt là kích thước của ảnh. I(i, j)
và I ′(i, j) tương ứng là giá trị điểm ảnh tại vị trí i,
j của ảnh mang ban đầu và ảnh đã nhúng thủy vân.

Để đánh giá độ bền vững của lược đồ thủy vân,
thực hiện tính NCC (Normalized Cross Correlation)
của thông tin mật được trích rút sau khi bị tấn công
thủy vân (biến đổi hình học, thêm nhiễu, nén ảnh,
...) với thông tin mật ban đầu. Giá trị của NCC càng
gần giá trị 1.0 thì chứng tỏ độ bền vững của thủy vân
càng tốt. Công thức NCC [13] được tính như sau:

NCC =

∑M−1
i=0

∑N−1
j=0 [w(i, j)− w′(i, j)]2∑M−1

i=0

∑N−1
j=0 [w(i, j)]2

(7)

Với w(i, j) và w′(i, j) tương ứng là giá trị điểm ảnh
tại vị trí i, j của logo ban đầu và logo được trích rút.

B. Dữ liệu thí nghiệm

Trong thí nghiệm, sử dụng ảnh tập các ảnh màu
có kích thước 512x512 trong bộ dữ liệu ảnh SIDBA
và ảnh Logo HVKTQS (có định dạng .png). Logo
sử dụng để nhúng vào là ảnh nhị phân có kích thước
32x32 (Hình 5).

Hình 5: Tập hợp ảnh thí nghiệm (Ảnh mang và
logo mark

Tham số ngưỡng T được xác định bằng 0.005 để
xác định các khối pixel (có kích thước 8x8) được
lựa chọn (ROI) sao cho tổng số các khối được chọn
bằng với độ dài bit của logo sẽ nhúng. Tùy thuộc
vào độ dài bit của logo, ma trận Mat thể hiện vị trí
khối được chọn thì Mat(i, j) = 1, các block không
được chọn thì Mat(i, j) = 0. Ma trận Mat là một
trong những khóa quan trọng được hình thành trong
quá trình lựa chọn ROI và tham gia vào quá trình
nhúng và trích rút thủy vân. Tiếp theo, giá trị của
hệ số nhúng q = 0.01 dùng để nhúng thông tin theo

phương trình 3 và trích rút thông tin theo phương
trình 4. Các giá trị T và q được lựa chọn sau quá
trình thử nghiệm với nhiều ảnh đầu vào khác nhau
khi cho kết quả tốt hơn cả. Giá trị q được xem là
khóa của lược đồ thủy vân khi tham gia vào cả quá
trình nhúng và trích rút thông tin mật.

Như vậy, kết hợp “key wm”, Mat và q,
lược đồ thủy vân đề xuất có một bộ khóa
K(key wm,Mat, q). Sau khi nhúng thủy vân, bộ
khóa sẽ được mã hóa và gửi về CA. Khi có tranh
chấp, CA sẽ dùng bộ khóa K để trích rút thông tin
mật đã giấu.

C. Các phép tấn công thủy vân

TT Viết
tắt Mô tả kỹ thuật tấn công

1 NA Không tấn công
2 SN01 Nhiễu Salt và Pepper với mật độ = 0.01

3 SN001 Nhiễu Salt và Pepper với mật độ =
0.001

4 GN01 Nhiễu Gaussian theo phân phối chuẩn
variance = 0.01

5 GN02 Nhiễu Gaussian theo phân phối chuẩn
variance = 0.02

6 EW05 Xóa và thay thế bằng nền trắng, ratio
= 0.5 (25%)

7 EB05 Xóa và thay thế bằng nền đen, ratio =
0.5 (25%)

8 BA3 Lọc trung bình với kernel = (3,3)
9 MB3 Lọc trung vị với kernel = 3
10 GB3 Lọc Gaussian với kernel = (3,3)
11 JPEG Tấn công nén JPEG
12 Color Tấn công color trên 1 plane

Bảng I: Bảng các phép tấn công thủy vân

Trong thí nghiệm, để đánh giá hiệu quả của lược
đồ thủy vân đề xuất, một số phép tấn công thủy vân
phổ biến đã được sử dụng như tấn công nhiễu, tấn
công nén, tấn công cắt xén, tấn công màu, tấn công
lọc ảnh . . . . Các phép tấn công thủy vân được sử
dụng trong thí nghiệm với các thông số cụ thể trong
bảng I.

Trong đó, NA là không thực hiện tấn công thủy
vân. Các phép tấn công thêm nhiễu Salt & Pepper
thực hiện với mật độ 0.01 và 0.001. Tương tự, phép
tấn công thêm nhiễu Gaussian theo phân phối chuẩn
có variance lần lượt là 0.01 và 0.02. Đối với các phép
tấn công bằng các kỹ thuật filter, thực hiện lọc trung
bình, lọc Gaussian với cùng kernel bằng (3, 3), lọc
trung vị với kernel = 3. Ngoài ra thực hiện tấn công
nén Jpeg, thay đổi màu sắc (color change). Các phép
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Lenna Zelda Peppers Airplane HVKTQS Couple
PSNR 49.57 49.5 49.57 49.46 49.6 49.58

Bảng II: Bảng kết quả đo PNSR của các ảnh sau khi nhúng thủy vân

Lenna Zelda Peppers Airplane HVKTQS Couple
NA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

SN01 0.3863 0.5793 0.5353 0.927 0.6119 0.7099
SN001 0.8841 0.9462 0.959 0.9876 0.9753 0.9565
GN01 0.9856 0.9814 0.971 0.9672 0.9815 0.9917
GN02 0.6677 0.6534 0.6503 0.6396 0.634 0.5916
EW03 0.6596 0.766 0.6796 0.7091 0.9585 0.7652
EB03 0.793 0.8013 0.9167 1.0 1.0 0.6634
BA03 0.963 0.922 0.9238 0.9794 0.8871 0.9735
MB3 0.9057 0.9358 0.9669 0.9836 0.9959 0.9918
GB3 0.9856 0.9589 0.9711 0.9917 0.9298 0.9259

JPEG 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Color 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Bảng III: Bảng kết quả đo NCC của các logo trích rút được sau khi bị tấn công thủy vân

Hình 6: Kết quả thí nghiệm trên tập ảnh chưa tấn công thủy vân

tấn công làm thay đổi tương đối về chất lượng hình
ảnh nhằm phá hủy thông tin mật đã được nhúng.

D. Kết quả thí nghiệm

Hình (6) mô tả kết quả nhúng và trích rút thủy
vân của lược đồ đề xuất. Bảng I là số đo PSNR đánh
giá tính không thể nhận biết của lược đồ. Các giá trị
PSNR đều lớn hơn 49db. Với biện pháp tấn công là
NA (không tấn công) logo mật đã nhúng được trích
rút một cách chính xác. Theo bảng III, lược đồ áp
dụng cho các ảnh mang khác nhau đều cho kết quả
trích rút logo mật chính xác cao nhất với NCC = 1.0.

Khi thực hiện tấn công bằng các kỹ thuật trong bảng
I đối với ảnh Lenna, lược đồ cho kết quả trích rút
như hình (7).

Bảng III là kết quả độ đo NCC khi thực hiện các
phép tấn công thủy vân trên tập 6 ảnh đầu vào. Đối
với các phép tấn công nén JPEG, thay đổi màu (Color
change), thí nghiệm cho kết quả trích rút có độ đo
NCC rất cao. Các phép tấn công thuộc lớp lọc trung
bình, lọc trung vị, lọc Gaussian đều cho kết quả tốt.
Tuy nhiên đối với phép tấn công cắt ảnh thì cho kết
quả chưa đồng đều. Nguyên nhân thứ nhất là nó phụ
thuộc một phần vào cấu trúc của từng ảnh, thứ hai là
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Hình 7: Kết quả thực hiện tấn công thủy vân trên ảnh Lenna

nó phụ thuộc vào vị trí cắt, ở đây vị trí cắt là ngẫu
nhiên. Nếu vị trí cắt tập trung vào những vùng ảnh
ROI đã được chọn thì chất lượng trích rút sẽ bị giảm.
Nhưng trong thí nghiệm, kết quả đo NCC vẫn nằm ở
vùng có thể nhận dạng ra thông tin. Vì vậy, nếu kết
hợp với các kỹ thuật phân tán logo thủy vân khác thì
có thể tăng cường độ chính xác của ảnh.

Như vậy, có thể nhận thấy, đối với các phép tấn
công trong bảng I thì lược đồ thủy vân đã đề xuất
vẫn đảm bảo được tính bền vững, thông tin ẩn giấu
được trích rút với độ trích xác cao, đảm bảo nhận
dạng và sử dụng cho quá trình giải quyết tranh chấp
và bảo vệ bản quyền ảnh số.

IV. KẾT LUẬN

Qua thí nghiệm và các kết quả thu được, việc áp
dụng kỹ thuật ROI để xác định vùng dữ liệu ảnh
theo lược đồ thủy vân đã đề xuất cho kết quả tương
đối tốt. Đối với độ đo PSNR đều > 49db, các ảnh
mang nhúng thủy vân đảm bảo tính trong khó nhận
biết bằng phương pháp thông thường. Khi tấn công
bằng các phép biến đổi ảnh phổ biến, việc trích rút
thông tin đã nhúng cho kết quả cao đối với các phép
nén, thay đổi màu, lọc trung bình, lọc trung vị, lọc
Gaussian. Tuy nhiên, kết quả chưa được tốt khi thực
hiện cắt ảnh. Do ở đây khi thực hiện cắt ¼ ảnh là
tương đối lớn, nhưng vẫn có khả năng trích rút được
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một phần quan trọng của thông tin nhúng. Vì vậy,
nếu sử dụng các kỹ thuật nhúng phân tán ảnh logo
ra nhiều vị trí khác thì có thể cải thiện hiệu quả của
kỹ thuật nhúng.

Bên cạnh đó, sử dụng phép biến đổi DCT trên các
khối 8x8 điểm ảnh cũng góp phần nâng cao hiệu quả
của lược đồ nhúng thủy vân. Tuy nhiên, việc mới chỉ
thử nghiệm trên miền DCT cũng chưa thể hiện hết
những ưu điểm cũng như hạn chế của lược đồ đề
xuất. Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiến hành thí
nghiệm với nhiều miền không gian khác nhau, đồng
thời tìm cách tính toán giá trị ngưỡng T để xác định
được vùng ROI đạt hiệu quả nhúng cao hơn. Việc
sử dụng kỹ thuật QIM, kết hợp ROI và DCT cùng
Voting Extraction hứa hẹn sẽ giúp cải thiện được độ
bền vững của thủy vân và chất lượng thông tin trích
rút. Việc khoanh vùng các vùng dữ liệu khác nhau
để nhúng thông tin và phân tán thông tin cần nhúng
ở nhiều nơi khác nhau có thể giúp thủy vân bền vững
hơn khi bị tấn công. Do đó, tác giả sẽ tiếp tục nghiên
cứu, phát triển trong thời gian tới.
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DIGITAL IMAGE WATERMARKING 
TECHNIQUE USING ROI AND EXTRACTION 

VOTING ON FREQUENCY DOMAIN

Tóm tắt—In digital image watermarking algorithms, the 
significant purpose is to improve the robustness of 
secret information is embedded and not reduce the 
quality of watermarked images. Specifically, when 
embedding confidential information into a host image, 
this host image is difficult to detect had changed and 
hard to extract embedded information by some 
conventional methods without using the secret key. 
Robustness has shown under watermarking attacks, 
and the proposed algorithms extract confidential



KỸ THUẬT THỦY VÂN ẢNH SỐ SỬ DỤNG ROI VÀ EXTRACTION VOTING TRÊN MIỀN TẦN SỐ

information with high accuracy. So, in the embedding
phase, we use the threshold value T to find the
appropriate ROI image data region and store the
ROI information in the Mat matrix. Next, we use the
DCT transform for the chosen ROI region and the
QIM technique to embed confidential information in a
sequence of bits 0 and 1. The bits are embedded one or
more times in one or more different locations. At the
extracting stage, use the Mat matrix to determine the
locations containing the embedded secret information.
Then, perform extracting confidential information
based on the Extraction Voting technique. The Secret
information is voted based on the extraction rate of
bits 0 and 1 to give the most accurate results. Use of
ROI and Extraction Voting improves the accuracy of
extracted information when resisting watermarking
attacks and does not reduce digital image quality
after embedding the secret information.

Từ khóa—Digital watermarking, Region of Interest
(ROI), Extraction Voting, Quantization Index Modu-
lation (QIM).
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