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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 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 01 (CS.01) năm 2022 này, trong số rất nhiều bài báo khoa học được gửi đến, Ban 

Biên tập đã chọn được 19 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  05  năm 2022 

TỔNG BIÊN TẬP 

PGS. TS. Vũ Văn San 
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RECOGNITION OF HUMAN FACES AND 
TEMPERATURES BASED ON 

AUTOMATICALLY INTELLIGENT 
ALGORITHM  

Linh T. Nguyen, Duc Long Vu, Minh Tuan Nguyen and Hai-Chau Le  

Posts and Telecommunications Institute of Technology, Hanoi, Vietnam 
 

Abstract: The surveillance system plays an essential 

role in the security field to recognize early illegal access. 

As a part of such systems, human face recognition 

provides an effective service to observe and identify 

people crossing a specific area. Moreover, measurement of 

body temperature is also mandatory due to Coronavirus 

pandemic. Therefore, temperature prediction through 

surveillance systems is the best selection because of its 

effectiveness, high authentication, and privacy 

maintenance. In this paper, a novel algorithm is proposed 

for the recognition of human faces and temperature using 

deep learning methods and thermal face images. The 

search-based method is developed for selection of an 

optimal structure and parameters of the convolutional 

neural network using the thermal images as the input. In 

addition, the human temperature is computed directly on 

the thermal images to assist warning systems in terms of 

abnormal body temperatures. The proposed application 

produces a relatively high accuracy of over 98%, which is 

fitted significantly in practical environments. 

Keywords: Thermal image, Deep learning, Human 

temperature measurement, Face recognition. 

I. INTRODUCTION 

Nowadays, the growth of human factors in the 

information age gives an exponential increase to the need 

for biometric systems for person identification, verification 

or surveillance systems [1-5]. Among various biometrics, 

face has been one of the critical traits, which has a variety 

of applications ranging from health, education, finance and 

security [1, 2]. Human face recognition and temperature 

detection have been the most attractive research topic and 

paid intensive attention from technical experts for many 

years. Indeed, they are the important elements to construct 

an effective and reliable surveillance system for early 

warnings and protection from unauthorized access [6]. In 

addition, with the outbreak of COVID-19 pandemic and the 

unbalanced distribution of vaccines around the world, the 

feasible solution so far is identifying and checking the 

symptoms at the early stage. Besides, the majority of 

confirmed cases only has some mild symptoms like fever, 

cough or fatigue [7]. Therefore, there is a need to measure 

the body temperature of people, especially the facial 

temperature, for containing the widespread of the virus.  

Various development methods have been implemented for 

selection of the optimal application related to face 

recognition and temperature prediction. In general, 

methods are categorized into two classes in which machine 

learning and deep learning techniques are employed as the 

key algorithms of the face recognition. For the machine 

learning method, the authors of [8] propose a face 

recognition based on particle swarm optimization in 

combination with support vector machine (SVM). 

Furthermore, the principal component analysis PCA) is 

used for extraction of the feature set, which is then fed into 

the support vector machine. To increase the final 

performance of the face detection, a voting algorithm is 

suggested in [9]. Here, assemble learning methods such as 

k-nearest neighbours, SVM, random forest, C4.5, random 

tree, classification and regression tree, naïve bayes, are 

adopted to detect human faces. An extreme learning 

machine using a feature combination extracted by the PCA, 

linear discriminant analysis, and discriminative locality 

alignment algorithms is proposed in [10-13]. Obviously, 

the contribution of the feature transformation in 

aforementioned research is significant in comparison with 

other studies in terms of performance improvement. 

Deep learning techniques have emerged as the 

alternative method, recently, due to its capability of no 

human knowledge-based feature extraction, feature 

selection requirements. Moreover, deep learning 

techniques offer an attractive characteristic, known as the 

automatically learning feature, which is absent in machine 

learning algorithms [14-15]. In addition, existing scientific 

reports show that the face recognition performance of deep 

learning algorithms is relatively high compared with that of 

machine learning methods. Indeed, a simple but effective 

algorithm is given in [16-18], where the convolutional 

neural networks (CNN) using the thermal face images is 

proposed. In [19], the FusionNet including encoder, bridge, 

decoder and output layer, is shown as the core algorithm 

for human face recognition using depth and thermal 

images. The generative adversarial network is applied for 
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face recognition in the visible light domain [6]. The 

rationale behind the use of the visible light domain is that 

most of the texture and edge information are lost in the 

thermal images. Therefore, image processing techniques 

are required to convert thermal images into visible light 

domain ones for better learning features archived by the 

generative adversarial network.  

In this paper, we propose a simple and effective human 

face recognition algorithm using CNN and thermal images. 

Moreover, instead of measuring the entire human body 

temperature, we consider scanning the facial temperature 

to restrict impacts of external objects on human body such 

as clothes and belongings to provide early warnings for 

security systems with respect to illegal access and people 

with fever. We first convert the original thermal images 

into grayscale thermal ones to speed up the process of the 

CNN. Then different CNN parameters and structures are 

investigated with a training dataset to figure out an optimal 

CNN structure and corresponding parameters. On other 

words, the search-based method is employed for selection 

of the optimal CNN model. The human temperature is 

computed directly using the pixel temperatures on the 

original thermal images. 

Our main contribution of this work is to apply the 

optimization method for identification of the optimal CNN 

structure and parameters. The remainder of the paper is 

structured as follows. Section II is to introduce the dataset 

we use in our research. Section III explains the research 

methodology and our research approach and Section IV is 

devoted to describe simulation results and provide 

discussions. Finally, Section V concludes the paper.  

II. DATA 

The dataset used for this work is the Terravic Facial 

Infrared Database, which is available on OTCBVS 

Benchmark Dataset Collection [20]. This is a collection of 

paired thermal and visible ear images that were acquired in 

different illumination conditions ranging between 2 and 

10700 lux. The dataset contains variations in facial poses 

such as front, left, right and environments like indoor and 

outdoor. Accessories such as glasses and hats also are 

included in this dataset. There are 18 individuals with a 

total of 22,784 thermal images. However, the number of 

thermal images is different between individuals.  

Therefore, in this research, we select only 227 thermal 

images from each person, which are then divided into 107 

thermal images of the training set, 50 thermal images of test 

set, and 70 thermal images of validation set. As a result, 

only 4096 thermal images of 18 individuals are considered 

for construction of the CNN model. 

III. METHOD 

We use the CNN as the core algorithm for human face 
recognition using thermal images. Figure 1 shows the 
method development procedures to address the optimal 
CNN model. 

 

A. CNN 

The CNN includes different layers, which are input, 

convolutional, rectified linear unit, max-pooling layer, 

fully connected layers, and output layer [21-23]. 

Input layer (IP): This layer defines the dimension of 

the thermal images. 

Convolutional layer (CL): The Conv layer implements 

feature detection at different positions on the thermal 

images. The filter is the key element of this layer and 

known as the line-shaped object scanning over entire the 

thermal images. The output is called as the Feature map 

which provides us information like the corners and edges.  

Rectified linear unit layer (RL): A nonlinear activation 

function is activated on this layer to map nonlinearity into 

the data. Consequently, the learning process is converged 

faster. 

Max-pooling layer (MP): For reduction of 

computational complexity and costs, subsampling the 

feature maps of the preceding Conv is implemented on this 

layer by computing the average or maximum responses in 

small overlapping neighborhoods. 

BatchNormalization (BN): This layer consists of 

normalizing activation vectors from hidden layers that can 

stabilize the learning process and reduce the number of 

training epoch. 

Flatten layer (FL): This layer makes the 

multidimensional input one-dimensional. 

Dense layer (DL): This layer has deep connection, 

meaning that each neuron in dense layer receives input 

from all neurons of its previous layer. 

B. Search-based method 

Firstly, we define a block, which contains three 

component layers that are convolutional layer, rectified 

linear unit layer and BatchNormalization respectively 

(denoted as CL-RL-BN). A network segment contains 

differently consecutive blocks followed by a max-pooling 

layer. We investigate the CNN structure with 3 network 

Search-based method 

Performance estimation of different CNN 

structures and parameters 

Model identification 

An optimal CNN model validation 

Image preprocessing 

Thermal image databases 

Figure 1. Method diagram. 
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segments, in which each network segment includes 1 or 2 

or 3 consecutive CL-RL-BN blocks.  Three considered 

CNN structures are called as CNN1, CNN2 and CNN3 

respectively. Figures 2, 3 and 4 respectively show 3 CNN 

structures, which are performance estimation for selection 

of an optimal model. 

 

 

Figure 2. CNN1 structure with 3 network segments based on 

single CL-RL-BN blocks. 

 

 

Figure 3. CNN2 structure with 3 network segments based on 

two consecutive CL-RL-BN blocks. 

 

 

Figure 4. CNN3 structure with 3 network segments based on 

three consecutive CL-RL-BN blocks. 

C. Temperature prediction 

The binary thermal images are converted into temperature 

using standard equations [24-25], which is frequently used 

in infrared thermography. 

IV. SIMULATION RESULTS AND DISCUSSION 

We use a performance parameter for model estimation, 

which is accuracy (Acc) to measure the person who is 

identified correctly. 

A. Search-based method 

All the CNN structures are trained with 30 epoch and 

128 steps-per-epoch on training dataset and then estimated 

on validation dataset to figure out the best number of 

epochs. Figure 5 shows the training and validation Acc of 

three CNN models.  
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Table 2 presents the accuracy of three CNN models on 

training and validation sets after 30 epochs. 

TABLE 2. PERFORMANCE OF 3 CNN STRUCTURES 

ON DIFFERENT DATASETS 

 CNN1 CNN2 CNN3 

Training set 100% 100% 100% 

Validation set 98.4% 94.1% 87.5% 

 

As shown in Figure 5, the validation Acc of the CNN1 

remains stable and better than that of the CNN2 and CNN3 

through 30 epochs. With a small dataset, the CNN2 and 

CNN3 that have overwhelming capacity will overfit the 

training dataset and cannot perform accurately against 

unseen data.. Especially, the Ac of the CNN1 is similar 

from about epochs of 25 to 30. On the other hand, the 

figures for the CNN2 and CNN3 are erratic over the whole 

period of training and validation. Hence, we select the 

CNN1 model and an epoch number of 30 as the final face 

recognition algorithm. We further test the performance of 

the selected algorithm on the test set. The Ac of 98.4% 

implies that our proposed algorithm is effective and 

potential for application in practical environments. 

B. Temperature prediction 

As mentioned in [24], for simplicity, the flux-linear 

signal is related to scene temperature by the Planck curve 

and the conversion is typically approximated by the 

following equation, 

𝑆 =
𝑅

𝑒

𝐵
𝑇𝑘−𝐹

+ 𝑂                           (1) 

where S denotes the output signal from the thermal camera, 

R is the thermal camera responsivity, Tk is the target’s 

absolute temperature in the unit of Kelvin, F and O are 

parameters generated during calibration.  

 The conversion from flux to temperature is performed 

using the inverse of Equation (1). Hence, we can express 

the equation (1) as, 

𝑇𝑘 =
𝐵

𝑙𝑛(
𝑅

𝑆−𝑂
+𝐹)

                        (2) 

 

 

Figure 6. An example of thermal image for temperature 

prediction. 

 

Based on the temperature of each pixel in images, we 

calculate the body temperature by using the average 

temperature of human face area. Figure 6 shows an 

example of the original thermal image on which the 

temperature of human face is computed. A person in this 

image has a normal temperature, which is often lower than 

38-degree Celsius. 

C. Discussion 

The database used for this work includes only 18 

individuals, which a relatively small number of classes, 

which possibly reduce the final detection performance. 

Another significant characteristic is that the number of 

thermal images of individuals is different. On other words, 

unbalanced data is available in this dataset, which make us 

difficult to use entire database for construction of our 

algorithm. Therefore, we only use a part of database to 

make the number of thermal images is equal for all 

individuals.  

The facial occlusion issue is a serious challenging, 

which maybe cause an unstable validation Acc though 

epochs as shown in CNN2 and CNN3 of Figure 3. 

Obviously, the CNN1 structure is the better solution for 

such issue compared to the others. However, we only 

investigate three CNN structures in this work, which leave 

certainly a room for further research. 

b. CNN2 

c. CNN3 

Figure 5. Accuracy of three CNN models on training and 

validation datasets. 
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V. CONCLUSIONS 

Correct detection of human face and body temperature 

are important at the first place, which allows to provide 

early warnings in terms of security and infection 

prevention during COVID-19 pandemic. In this paper, we 

have proposed a noble human face recognition using deep 

learning method, which can be applied for the advanced 

security systems. The algorithm is constructed carefully 

using search-based method to select the optimal CNN 

structure and its parameters. The proposed algorithm uses 

the thermal images as the input, which are also employed 

for calculation of human temperatures. The high-

performance result shows that our proposed algorithm is 

effective and can be applied for practical security systems. 
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NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ NHIỆT ĐỘ DỰA 

TRÊN THUẬT TOÁN THÔNG MINH TỰ ĐỘNG 

 

Tóm tắt: Hệ thống giám sát đóng một vai trò thiết yếu 

trong lĩnh vực an ninh để nhận biết sớm các truy cập bất 

hợp pháp. Là một phần quan trọng của hệ thống giám sát 

tự động, tính năng nhận diện khuôn mặt người cung cấp 

một dịch vụ hiệu quả để quan sát những người băng qua 

một khu vực cụ thể. Hơn nữa, việc đo nhiệt độ cơ thể cũng 

là bắt buộc do đại dịch COVID-19. Do đó, dự đoán nhiệt 

độ thông qua hệ thống giám sát là lựa chọn tốt nhất do tính 

hiệu quả, xác thực cao và khả năng duy trì sự riêng tư. 

Trong bài báo này, một thuật toán mới được đề xuất giúp 

nhận dạng khuôn mặt người và nhiệt độ bằng cách sử dụng 

phương pháp học sâu và hình ảnh khuôn mặt nhiệt. Phương 

pháp dựa trên kĩ thuật tìm kiếm được phát triển để lựa chọn 

cấu trúc tối ưu và các tham số của mạng nơ ron tích chập 

bằng cách sử dụng các hình ảnh nhiệt làm đầu vào. Ngoài 

ra, nhiệt độ của con người được tính toán trực tiếp trên các 

hình ảnh nhiệt để hỗ trợ hệ thống cảnh báo về nhiệt độ cơ 

thể bất thường. Ứng dụng được đề xuất tạo ra độ chính xác 

tương đối cao trên 98%, phù hợp đáng kể trong môi trường 

thực tế. 

Từ khoá: Ảnh nhiệt, Học sâu, Đo thân nhiệt, Nhận diện 

khuôn mặt. 
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Tham Vo 

Abstract—In recent times, we have witnessed dramatic 

progresses and emergence of advanced deep neural 

architectures in natural language processing (NLP) 

domain. The advanced sequence-to-sequence 

(seq2seq)/transformer based architectures have 

demonstrated remarkable improvements in multiple NLP’s 

tasks, including text categorization. But these advanced 

deep sequential text embedding techniques have still 

suffered limitations regarding with the capability of 

preserving the long-range dependencies between words 

and documents within the corpus level. Therefore, several 

graph neural network (GNN) based approaches for text 

classification task have been proposed recently to cope 

with this challenge. However, these GNN-based text 

classification techniques also encountered challenges of 

integrating global semantic information of texts. The 

global semantic information like as topic can support to 

facilitate the textual representation learning process for 

better classification-driven fine-tuning objective. To deal 

with these challenges, in this paper we proposed a novel 

topic-driven GNN-based text embedding approach, called 

as: GOWTopGCN. Our proposed model enables to 

simultaneously capture the rich global semantic 

information and long-range dependent relationships 

between words and documents. Extensive experiments in 

benchmark textual datasets show the outperformances of 

our proposed model in comparing with state-of-the-art 

transformer-based and GNN-based text classification 

baselines. 

 

Keywords—neural topic modelling; BERT; GCN; 

graph-of-words.  

I. INTRODUCTION 

In general, text classification is considered as a primitive 

task for most of common problems in the NLP domain. For 

many years, text classification [1] [2] has been widely 

studied and applied in multiple real-world applications, 

like as: online news retrieval, recommendation, spam  

filtering, textual data filtering etc. The ultimate objective 

of text classification model is to assign proper label/class 

for text documents. In the past, most of the traditional 

textual classification techniques majorly relied on the 

hand-crafted textual feature engineering approaches, like 

as: bag-of-words (BOW), n-gram paradigm and their 

family. These hand-crafted techniques enable to find 

proper latent representation forms of texts. Thus, these 

hand-crafted latent representations can be explicitly 

understood by the computer. However, traditional hand-

crafted feature engineering techniques normally 

encountered limitations [1] [2] [3] [4] related to the 

simplicity, sparse and low-quality in the achieved text 

representations. These limitations might lead to the 

downgrades in the overall accuracy performance of the text 

classification task. Moreover, the hand-crafted text feature 

engineering base techniques is also considered as high-cost 

approach. These methods require sufficient expert 

knowledge and human interactions to control the textual 

representation learning process. Thus, they might lack the 

capability of flexibly applying in the multi-linguistic 

context. In recent time, the tremendous raise of deep 

learning in multiple disciplines have shifted the textual 

feature engineering problem into a new level of automatic 

and rich contextual representation learning. 

In general, the deep neural text embedding schema is 

originally come from a well-known model in NLP, which 

is: Word2Vec [5]. From that time on, there are several text 

embedding models have been introduced, like GloVe [6], 

fastText [7], Doc2Vec [8], etc. These word embedding 

models have showed their effectiveness in multiple NLP 

based applications. However, these recent word 

embedding based techniques still encountered limitations 

of preserving the sequential relationships between words to 

fulfill complex and rich semantic textual representation 

learning task. Thus, multiple deep neural architectures 

have been taken in consideration to cope with these 

limitations. Among advanced deep learning architectures, 

RNN is considered as the most popular one. The RNN-

based text embedding techniques are majorly applied in 

recent studies to fulfill the sequential textual representation 

learning task. There are some notable RNN-based models, 

like as: (e.g. Tree-LSTM [9], RT-LSTM [10], MST-LSTM 

[11], etc.) have presented significant improvements in both 

textual embedding and classification problems. There are 

also outstanding works which demonstrated the usefulness 

of applying CNN (e.g., Dynamic-CNN [12], VDCNN [13], 

etc.) in textual representation learning as well as 

classification task. In this approach, the convolutional and 

pooling operations are utilized to effectively extract 

pattern-based textual features for multiple task-driven 

learning tasks. 
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A. Recent progresses in text representation for 

classification and existing challenges 

In recent years, the tremendous raises of auto-encoding 

(a.k.a. seq2seq) [14], attention mechanism [15] [16] and 

transformer [17] [18] [19] have shown significant 

progresses in textual understanding as well as 

representation learning. Among advanced deep learning 

based architecture, transformer is considered as the most 

recent state-of-the-art approach for multi-tasked rich 

contextual text representation learning. There are 

remarkable transformer-based models like as: ELMo [17], 

GPT-2 [18] and BERT [19] which have effectively support 

to capture rich semantic information from texts in context 

of large-scale contextual corpora via the pre-training 

schema. BERT [19] is considered as the most powerful 

language model which contains multiple pre-training 

versions which are available for different task-driven 

analysis and training purposes.  

For text classification, the original BERT 

implementation has successfully demonstrated 

extraordinary improvements in both rich semantic feature 

extraction and classification fine-tuning in which can be 

welly adopted in multi-linguistic implementation context. 

Recently, there are some notable variants of BERT, like as: 

VGCN-BERT [20] and BAE [21] have shown potentiality 

of applying language pre-training language model in text 

classification task. However, recent transformer-based 

techniques are also considered as unable to preserve the 

global semantic information as well as long-range 

relationships between words and documents within a given 

text corpus. Thus, they might be incapable to integrate the 

rich schematic information of text’s structures into the 

classification task-oriented training process. There are 

several previous studies [22] [23] have presented the 

usefulness of applying graph-of-words (GOW) paradigm 

in textual representation and analysis. By modelling the 

relationships between words and documents in a given text 

corpus as graph-based structures, we can sufficiently 

preserve these long-range relationships as well as 

syntactical structures between words and documents.  

B. Our motivations and contributions 

Recently, graph neural network (GNN) (e.g., GraphSage 

[24], GCN [25], GAT [26], etc.) has emerged as a 

promising direction for dealing graph-structured 

representation learning problem. Taking the advantages of 

GNN-based representation learning mechanism, 

researchers have attempted to find better text graph based 

transformation and embedding strategy to jointly learn the 

global structural and rich contextual representations of a 

given text corpus. 

In order to cope with aforementioned challenges, in this 

paper we proposed a novel topic-aware GCN-based 

embedding model for text classification, called as: 

GOWTopGCN. In general, our proposed GOWTopGCN 

model is a combination between the neural topic modelling 

(NTM) with GCN-based textual representation learning. 

Our model enables to simultaneously learn the global 

semantic information and rich structural representations of 

texts to efficiently leverage the performance of text 

classification task. First of all, to effectively learn the topic-

word distributions over a given text corpus, we applied the 

previous NVDM [29] which is an variational auto-

encoding (VAE) based topic modelling architecture. The 

NVDM algorithm use the neural network-based Gaussian 

evaluation with the VAE framework to effectively achieve 

the high-quality latent topic-word distributions.  

Then, these topic-word distributions are fused with 

BERT [19] -based textual word embeddings with a custom 

fusion mechanism to produce the final rich semantic word 

representations. Finally, these rich semantic word 

embedding matrices are utilized to produce the completed 

representations for overall documents as well as facilitate 

the GCN-based textual representation learning upon 

different constructed text graphs. Finally, the achieved 

structural embeddings of text via multi-layered GCN 

architecture are fed into a full-connected layer to conduct 

the document classification. In general, our contributions 

in this paper can be summarized as four-folds, which are: 

• First of all, we present an integrated topic-driven 

textual embedding by combining the NTM and pre-

trained BERT model to produce a rich semantic 

representations of words in a given text corpus. Then, 

the learnt word embeddings are utilized to construct 

the completed representations of documents as well as 

assist the multi-typed text graph construction process. 

• Next, we demonstrate the multi-typed text graph 

construction process in which a given text corpus is 

transformed and represented as different text graphs 

which are majorly inherited from previous works [4] 

[27]. These constructed text graphs present multi-

typed relationships between words, documents and 

latent topics which are achieved previously from the 

neural topic modelling process.  

• Then, these multi-typed constructed text graphs are 

fed into multi-layered GCN architecture to learn the 

representations of document nodes which are later 

used for the classification task-driven fine-tuning 

process at the end. Through the GCN-based 

propagation learning process with the NTM+BERT 

based embeddings as the initial node features, we can 

efficiently preserve both global semantic and 

structural representations of document nodes. These 

rich semantic textual representations are explicitly 

used to leverage the performance of text classification. 

• Finally, we conducted extensive experiments in 

benchmark textual datasets like as: Ohsumed, IMDb, 

Yelp-2014, DBLP and arXiv to demonstrate the 

effectiveness of our proposed GOWTopGCN model in 

comparing with recent state-of-the-art text 

classification baselines. 

In the after all, the left contents of our paper are organized 

into 4 sections. For the next section, we briefly present 

literature reviews about recent studies in text classification 

as well as discussing about the pros/cons of each method. 

Next, we formally present the methodology and 

implementation of our proposed GOWTopGCN model in 

the third section. In the fourth section, we show extensive 

experiments and comparative studies between our 

proposed GOWTopGCN model and other baselines. 

Finally, in the fifth section, we conclude about our 

achievements in this paper as well as highlight some 

potential directions for the future works. 
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II. RELATED WORKS 

In recent years, the rapid developments of deep learning 

have led to significant progresses of text analysis and 

representation learning techniques. Multiple deep learning 

based textual embedding and task-driven training 

strategies have been proposed. These advanced methods 

have supported to overcome existing challenges of 

traditional hand-crafted featuring engineering approach. 

A. Traditional deep learning based approach for text 

representation learning 

There several studies which utilized different advanced 

deep neural architectures, such as convolutional neural 

network (CNN) and recurrent neural network (RNN) (e.g., 

GRU, LSTM, Bi-LSTM, etc.) to effectively capture rich 

semantic and sequential information of texts which are 

later used to fine-tune for different textual analysis tasks. 

Through experiments in multiple benchmark datasets, deep 

learning based text representation learning techniques have 

demonstrated remarkable improvements in multiple 

primitive tasks of NLP domain. Thus, deep neural textual 

representation learning has become the mainstream for 

most of recent studies. Among advanced deep neural 

architectures, RNN is considered as the most popular 

neural architecture which enables to learn the long-term 

sequential information of words within documents to 

facilitate multiple tasks in NLP. For the classification 

problem, there are several notable RNN-based methods 

like as the Tree-LSTM [9], RT-LSTM [10] and MST-

LSTM [11] model. In the Tree-LSTM [9] model, Tai, K. S. 

et al. proposed a tree-based LSTM architecture in which 

neural cells are arranged following hierarchical tree-

structured pattern which support to effectively learn the 

syntactical relationships between words in text. Similar to 

that, Zhu, X. et al. proposed the recursive tree-structured 

LSTM architecture in the RT-LSTM model [10] to jointly 

learn the syntactical and historical textual representations 

to facilitate multiple tasks in NLP. To efficiently optimize 

the RNN-based textual embedding process in context of 

time-series, Liu, P. et al. proposed a multiple time-scaled 

LSTM architecture [11]. The proposed MST-LSTM [11] 

enables to preserve the sequential information of a given 

text corpus in different timescales for leveraging 

performance of text classification in both accuracy and 

scalability aspects.   

On the other side, the CNN based deep neural 

architecture is also widely attended by researchers in 

textual embedding and classification application. There are 

notable models such as Dynamic-CNN [12] and VDCNN 

[13] which utilized the convolutional operations to deeply 

learn the rich pattern-based features from texts through 

input word embedding matrices for documents. These 

CNN-based approaches also demonstrated significant 

enhancements in text classifications. However, traditional 

deep learning based textual embedding approach still 

suffered limitations related to the capabilities of capturing 

the rich contextual information of texts at different levels. 

B. Seq2seq/transformer-based text representation 

learning approach 

Recent emergence of transformer-based techniques like 

as: ELMo [17], GPT-2 [18] and BERT [19] have provided 

powerful tools for learning richer contextual information 

from text for improving the performance of text 

classification. Multiple variants of pre-training BERT-

based models like as: VGCN-BERT [20] and BAE [21] 

have shown the usefulness of applying pre-training 

language model in both rich contextual information 

preserving from texts as well as facilitating the fine-tuning 

process for text categorization. Although these 

transformer-based model have proved the effectiveness of 

applying pre-training language schema on text 

classification, there are existing problems regarding with 

the ability of capturing long-range and global semantic 

information from texts. Text graph transformation and 

graph neural network representation learning are 

considered as potential directions for dealing with these 

challenges.  

C. GNN-based text representation learning and 

classification 

Recently, there are outstanding GNN textual embedding 

based techniques, like as: TextGCN [4], TensorGCN [28], 

and TG-Transformer [29]. In the TextGCN model [4], Yao, 

L. et al. proposed a novel multi-typed text graph 

transformation and GCN-based text graph embedding 

techniques to effectively capture the long-range structural 

information of texts which supports to remarkably improve 

the performance of text categorization in forms of 

document node classification task. The TextGCN model 

[4] is considered as the baseline for recent GNN-based 

textual embedding and classification like as: TensorGCN 

[28] and TG-Transformer [29]. However, these recent 

GNN-based models still encountered problems regarding 

with the capability on integrating with other rich global 

semantic information of texts like as topic. Thus, they 

might be still unable to achieve better fine-tuning results 

for the text classification problem. 

III. GOWTOPGCN MODEL 

In this section, we formally present the methodology of 

our proposed GOWTopGCN model which is a 

combination between the topic-aware textual embedding 

via NTM+BERT and text graph representation learning via 

GCN. First of all, we present an approach of integrating 

NTM with BERT to produce an unified latent topic and 

pre-trained BERT based word embeddings which carry 

rich global semantic and contextual information of a given 

text corpus. Then, these word embeddings are utilized in 

the process of producting completed document 

representations as well as contructing text graphs for a 

given corpus. There are four main types of text graphs 

which are utilized in our approach, which are word-word, 

word-document, word-topic and document-topic text 

graphs. Finally, these text graphs are unfied within a single 

heterorngeous network is fed into a multi-layered GCN 

archiecture to learn the text graph-structured node 

representations. The network node embeddings as the last 

hidden state outputs of a given GCN archiecture are later 

used in the training process for documet node classfication 

with a full-connected layer at the end. 

A. Topic-driven text representation learning via 

NTM+BERT 

NTM based topic-driven word embedding approach. 

First of all, our ultimate goal in the utilization of neural 
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topic modelling is to efficiently extract the latent topics 

distributions over words (𝒲,𝓌 ∈ 𝒲) and documents in a 

given text corpus (𝒟,𝒹 ∈ 𝒟). Mainly relying on the well-

known LDA topic modelling paradigm, each document, 

denoted as: (𝒹) has its own distributed latent topic 

proportion, denoted as: (𝓏𝒹) and 𝓏𝒹 ∈ ℝ1×K with (K) is the 

number of predefined latent topics. On the other side, at the 

aspect of topic-word distributions, we have the topic 

assignments for unique words in a given text corpus, with: 

(𝓉𝓌) presents for the topic assignment for a specific (𝓌) 

word. To efficiently achieve model’s parameters following 

the NTM-based schema, we mainly utilized the NVDM 

algorithm [27] which is considered as an variational auto-

encoding (VAE)-based mechanism which contains two 

components, including the generative (a.k.a. encoding) 

network and inference (a.k.a. decoding) network. For the 

generative network as a neural encoding mechanism, it is 

designed to encode the input documents into the latent 

topic distributions. Then, these latent topic representations 

are passed through the inference based neural network 

component to reconstruct again the original input 

document.  

Different from the traditional approach of LDA topic 

modelling approach which majorly depends on the 

mathematical inference process to estimate model’s 

parameters, the NTM-based approach mainly applied the 

VAE-based architecture to effectively learn and 

parameterize the multinomial probabilistic distributions of 

latent topics. Thorough empirical studies [29] [30] in 

recent NTM-based techniques have shown the usefulness 

of applying VAE in topic modelling problem in which can 

produce better quality of latent topics distributions as well 

as be more scalable for large-scale text corpora. In general, 

the latent topic generative process for each input document 

(𝒹) to produce the topic distribution proportion (𝓏𝒹) can be 

formulated as the following (as shown in the equation 1): 

ω ∽ 𝒩(μ0, σ0
2) 

𝓏𝒹 = softmax(Wωω + bω) 
(1) 

𝓉𝓌 ∽ Mult(𝓏𝒹) 

𝓌 ∽ Mult(β𝓉𝓌
) 

(2) 

In the equation 1, the μ0 and σ0
2, are the mean and 

variance parameters of the Gaussian distribution, 

respectively. Then, the topic distribution proportion (𝓏𝒹) is 

produced by parameterizing the prior distributions with a 

linear neural network layer (with Wω and bω present for 

the trainable parameters of a given linear layer, 

respectively) and the softmax function. Then the topic-

word distributions, (𝛽 ∈ ℝK×|𝒲|) are achieved accordingly 

(as shown in the equation 2) [29] [30]. In general, the topic-

word distributions are represented as an embedding matrix 

in which each unique word (𝓌) in a given corpus (𝒟) is 

embedded as a latent topic based embedding vector, as: 

�⃗⃗⃗� NTM ∈ ℝK×1. 

Contextual word embedding approach via pre-

trained BERT. Next, to achieve the contextual 

information of all unique words in a given corpus (𝒟), we 

mainly applied the pre-trained BERT model to produce the 

rich semantic word representations in context of large-

scale text corpora. In general, the pre-trained BERT word 

embedding process can be formulated as the following: 

{�⃗⃗⃗� i
BERT

}
i=1

|𝒲|

= BERT({𝓌i}i=1
|𝒲|

). By doing this, we can 

achieve the BERT-based word embedding vector for each 

unique word, denoted as: (�⃗⃗⃗� BERT) which carries rich 

contextual information at the corpus level. All BERT-

based word embedding vectors form a completed word 

embedding matrix, denoted as: 𝒳𝓌,BERT ∈ ℝ|𝒲|×dBERT
, 

with (dBERT) is the dimensionality of BERT-based output 

embedding vectors. Then, to produce the unified word 

embedding matrix, denoted as: 𝒳𝓌 ∈ ℝ|𝒲|×d, with: d is 

the general word embedding output, which carry both 

global semantic and contextual information of a given text 

corpus, we defined a custom fusion mechanism as a full-

connected neural layer. The general word embedding 

fusion mechanism can be formulated as the following (as 

shown in equation 3): 

𝒳𝓌 = WNTM
fuse . Linear[d](β

T)

+ WBERT
fuse . Linear[d](𝒳

𝓌,BERT)

+ bfuse 

(3) 

In this equation, WNTM
fuse  , WBERT

fuse  and bfuse is the trainable 

weighting and bias parameters which are jointly optimized 

with others during the training process. The Linear[d](. ) is 

a linear dense-based neural layer which is applied to 

transform the input embedding matrices (β) and (𝒳𝓌,BERT) 

into the unified (d)-dimensional embedding spaces. At the 

end of this process, we can achieve final word embedding 

matrix of (𝒳𝓌) which carries global semantic and rich 

contextual information of a given corpus (𝒟). 

Topic-driven document representation learning via 

Bi-LSTM. Next, to achieve the completed representations 

of all documents in (𝒟) from the achieved word 

embeddings (𝒳𝓌) in previous steps, we utilize a Bi-LSTM 

architecture to aggregate the sequential information of all 

(n) occurred words in forms of embedding vectors in 

(𝒳𝓌 , �⃗⃗⃗� ∈ 𝒳𝓌), in each document (𝒹), denoted as: 𝒹 =
{𝓌1,𝓌2,𝓌3, … ,𝓌n}.  Then, the generated output hidden 

states of a given Bi-LSTM architecture is concatenate and 

linearly transformed to achieve a completed document 

embedding, denoted as: 𝒹 ∈ ℝ1×d. These document 

embedding vectors form a completed document 

embedding matrix, denoted as: 𝒳𝒹 ∈ ℝ|𝒟|×d. The general 

process of document representation learning procedure for 

a specific document (𝒹), through Bi-LSTM can be 

formulated as the following (as shown in equation 4): 

ℋ𝒹
RNN,+ = LSTM({𝓌i⃗⃗⃗⃗  ⃗}i=1

n , ΘRNN,+) 

ℋ𝒹
RNN,− = LSTM({𝓌i⃗⃗⃗⃗  ⃗}i=1

n , ΘRNN,−) 

𝒹 = Linear[d]([ℋ𝒹
RNN,+, ℋ𝒹

RNN,−]) 

(4) 

In the equation 4,  ΘRNN,+ and ΘRNN,− are the trainable 

parameters of a given Bi-LSTM architecture in both 

directions and [. , . ] is the concatenation operation. Finally, 

to efficiently use the latent topic embeddings which are 

composed as a set of probabilistic distributions of observed 

words in a given corpus (𝒟), we also softly transformed the 

topic-word distributions (𝛽) into a d-dimensional topic 

embedding matrix, denoted as the following: 𝒳𝓉 =
Linear[d](𝛽). These transformed d-dimensional latent 

topic embedding matrix is later used for the text graph 

representation learning process via GCN which is 

described in the next section.  
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B. GCN-based text graph representation learning for 

classification 

1) Multi-typed text graph construction 

To present different global structural relationships 

between words, documents and (K) latent topics which are 

extracted previously by the NTM, we constructed four 

main types of text graphs, which are: 

• Word co-occurring text graph. This text graph 

contains co-occurring relationships within documents 

in a given corpus between pairwise words. In general, 

the word-word links this text graph can be considered 

as a unigram relation between two consecutive words 

in a specific document. This type of text graph is 

formulated as a graph-based structure, denoted as: 

𝒢𝓌𝓌 = {𝒱𝓌𝓌 , ℰ𝓌𝓌}, with: 𝒱𝓌𝓌  is a set of unique 

word nodes in a given corpus (𝒟), or 𝒱𝓌𝓌 = 𝒲 and 

ℰ𝓌𝓌  is the set of edges which present for the word co-

occurring relationships. The edge’s weight is 

identified as the cosine similarity on the corresponding 

embedding vectors of two specific (ith) and (jth) words 

which are achieved previously, denoted as: 

cosine(𝓌i,𝓌j) =
𝓌i⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝓌j⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

‖𝓌i⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖.‖𝓌j⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖
. 

• Word-document text graph. This text graph presents 

the relationships between documents and their 

occurred words, denoted as: 𝒢𝓌𝒹 = {𝒱𝓌𝒹 , ℰ𝓌𝒹}, 
with: 𝒱𝓌𝒹 = {𝒲,𝒟} is set of word and document 

nodes in a given corpus (𝒟) and ℰ𝓌𝒹  presents the 

word-document occurring relationships with the 

edge’s weight is identified as the TF-IDF score 

between a specific word and its included document. 

• Word-topic proximity text graph. This text graph 

presents for the relationships between a specific words 

and extracted latent topics through topic modelling 

approach. The word-topic text graph is formed as: 

𝒢𝓌𝓉 = {𝒱𝓌𝓉 , ℰ𝓌𝓉}, with: 𝒱𝓌𝓉 , is a set of word and 

latent topic nodes, as: 𝒱𝓌𝓉 = {𝒲,𝒯} and (𝒯) is a set 

of indexed latent topics and ℰ𝓌𝓉  presents for a set of 

word and highest distributed latent topic relationship. 

The probabilistic topic distribution between a specific 

word (𝓌) and topic (𝓉) is used as the edge’s weight.  

• Document-topic proximity text graph. Similar to the 

word-topic text graph, the document-topic text graph 

presents for the relationships between documents and 

their highest distributed extracted latent topics, 

denoted as: 𝒢𝒹𝓉 = {𝒱𝒹𝓉 , ℰ𝒹𝓉}. The 𝒱𝓌𝓉  presents for a 

set of document and latent topic nodes, as: 𝒱𝓌𝓉 =
{𝒟, 𝒯}, and ℰ𝒹𝓉 is a set of document-highest 

distributed latent topic relationships. The edge’s 

weight is identified as a highest probabilistic 

distribution between a specific document (𝒹) and a 

latent topic (𝓉). 

These different constructed text graphs are utilized to 

form an unified heterogeneous text graph with multi-typed 

nodes and relationships which presents the overall 

structural relationships of a given corpus , denoted as: 

𝒢𝒟 = {𝒢𝓌𝓌 , 𝒢𝓌𝒹 , 𝒢𝓌𝓉 , 𝒢𝒹𝓉}. 

2) Heterogeneous text graph embedding via graph 

convolutional network (GCN) 

Majorly inherited from recent GCN-based text 

embedding techniques [4] [27] [28] for the classification 

problem, we applied a (k)-layered GCN architecture to 

learn the structural representations of multi-typed network 

nodes as the aggregated message-passing between their 

corresponding relationships. In efficiently integrated with 

previous learnt topic-driven contextual embeddings of 

word, document and latent topic nodes, we utilized these 

embedding matrices as the initial node features. These 
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Figure 1. Illustration of the overall architecture of our proposed GOWTopGCN model 
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node feature matrices are not trainable during the GCN-

based propagation learning process. In general, the GCN-

based heterogeneous text graph embedding process can be 

formulated as the following (as shown in the equation 5 

and 6): 

ℋGCN,[0] = ReLu(WGCN,[0]. 𝒳 =

{𝒳𝓌 , 𝒳𝒹 , 𝒳𝓉}. �̂�)  
(5) 

ℋGCN,[l] = ReLu(WGCN,[l−1].ℋGCN,[l−1]. �̂�) (6) 

In these equations, the (�̂�) is the normalized adjacency 

matrix of a given heterogeneous text graph, defined in 

GCN [23] and (WGCN) is the trainable weighting parameter 

matrix of each GCN-based layer. Through the graph-

structured embedding information which is propagated 

through different (k) layers, we achieved the final 

document node embeddings at the last (kth) output hidden 

states which are then fed to a classification task-driven full-

connected layer with the softmax function to conduct text 

categorization, denoted as: �̂� = softmax(ℋ𝒹
GCN,[k]

), with 

(ℋ𝒹
GCN,[k]

) presents for the out hidden states as GCN-based 

embedding vectors of document nodes. Finally, the cross-

entropy loss strategy is applied to train the overall 

GOWTopGCN architecture as the following: ℒ =

−∑ ∑ 𝒴(c)log�̂�(c)c∈Ci∈T , with (T) is a set of annotated 

documents for training purposed which are categorized 

into (C) different classes/labels. To efficiently optimize 

model’s parameters, we apply the stochastic gradient 

descent (SGD) strategy upon the Adam optimizer with a 

predefined learning rate (η). The Figure 1 illustrates the 

overall architecture and associated components of our 

proposed GOWTopGCN model in this paper 

IV. EXPERIMENTS AND DISCUSSIONS 

In this section, we demonstrate extensive experiments in 

benchmark text datasets, like as:  Ohsumed, IMDb, Yelp-

2014, DBLP and arXiv to demonstrate the effectiveness of 

our proposed GOWTopGCN model in comparing with 

recent state-of-the-art text classification baselines, like as: 

GloVe [6], fastText [7], VDCNN [13], BERT [16] and 

TextGCN [4]. 

A. Dataset usage and experimental setups 

1) Dataset description 

To evaluate the accuracy performances of different text 

classification baselines, we mainly used different standard 

textual datasets which have been widely utilized in 

previous works [13] [4] [19], including: 

• Ohsumed: is considered as a popular text corpus 

which contains medical scientific articles that are 

gathered from the well-known MEDLINE online 

library. This dataset contains > 7.4K documents which 

are arranged into 23 categories. 

• IMDb: this dataset contains customer’s reviews with 

the corresponding rating scores from 1 to 10 about 

movies which are published in the IMDb platforms. 

This dataset contains about 50K reviews in forms of 

length-varied textual documents. 

• Yelp-2014: similar to the IMDb, the Yelp is also 

considered as the large-scaled customer’s review 

dataset which belongs to the Yelp challenge 

(https://www.yelp.com/dataset). This dataset contains 

> 8M reviews of customers on the over 160K local 

businesses/services which arranged into a ranking 

range of [1-5]. For this dataset we randomly selected 

500K customer’s reviews for conducting experiments 

in this paper. 

• DBLP: is also a large-scaled text corpus which 

contains abstract contents of > 5M scientific papers in 

computer science domain. For experiments in this 

paper, we randomly selected about 260K papers in this 

dataset which are labelled into 12 main topics/areas of 

computer science domain, following the ACM CCS-

2012 classification (https://dl.acm.org/ccs). 

• arXiv: contains > 730K pre-printing scientific articles 

which are published in the arXiv online library 

platform (https://arxiv.org/). For the experiments in 

this paper, we randomly select 600K documents. 

These scientific articles are categorized into 8 

domains, like as: economics, mathematics, physics, 

quantitative biology, computer science, etc. following 

the arXiv category taxonomy 

(https://arxiv.org/category_taxonomy). 

2) Textual pre-processing steps and latent topic 

extraction.  

To effectively handle textual pre-processing steps like 

as: stop-word removal, word tokenization, stemming, etc. 

we mainly applied the Stanford CoreNLP library 

(https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/). For the 

implementation of NTM model, we reused the original 

source code of Miao, Y. et al. in the NVDM model [21] to 

achieve the topic-word and document-topic distributions in 

these given datasets with the number of latent topics are set 

to 10 for all datasets (K = 10). 

3) Model implementations and configurations 

For the implementation of our proposed GOWTopGCN, 

we mainly use the Python programming language with the 

supports of the well-known PyTorch machine learning 

framework (https://pytorch.org/). For the implementation 

of multi-layered GCN based architecture in our proposed 

model, we mainly utilized the geometric neural network 

architecture libraries which are provided at the extended 

PyTorch-Geometric plugin (https://pytorch-

geometric.readthedocs.io/). For all the experiments in this 

paper, we set up the proposed GOWTopGCN model and 

other comparative baselines (described in section 4)) in a 

single server with Intel Xeon SKL-SP 4210 CPU and 64Gb 

RAM.  

Pre-trained BERT usage. For the implementation of 

pre-trained BERT model [16], we mainly used the original 

pre-trained BERT (large/uncased version) which is 

officially released by Google at this repository 

(https://github.com/google-research/bert). We kept the 

default BERT-based word embedding vector size as: 768 

(dBERT = 768). For the dimensionality of general 

embedding vector after the linear transformation process, 

we set it as: 256 (d𝓌𝒹𝓉 = 256). For the number of LSTM-

based cells in the Bi-LSTM architecture which is used for 

producing the completed document embedding (as 

https://www.yelp.com/dataset
https://dl.acm.org/ccs
https://arxiv.org/
https://arxiv.org/category_taxonomy
https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/
https://pytorch.org/
https://pytorch-geometric.readthedocs.io/
https://pytorch-geometric.readthedocs.io/
https://github.com/google-research/bert
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described in section III.B.1)), we set it as: 256 (hLSTM =
128). For the number of GCN-based layers in our 

heterogeneous text graph representation learning (as 

described in section III.B.2)), we configured it as: 3, 

(kGCN = 3) and the dimensionality of network node 

embedding is set to 256 (dGCN = 256). Table 1 shows 

other configurations of our proposed GOWTopGCN for 

experiments in this paper. 

Table 1. Configurations of GOWTopGCN model for 

experiments 

Model’s configuration Value 

The BERT-based word embedding 

size (dBERT) 
768 

Dimensionality of general word, 

document and topic embedding vector 

after transformation (d𝓌𝒹𝓉) (described 

in section III.B.1)) 

256 

Number of LSTM-based cells for 

document embedding through Bi-

LSTM archiecture (hLSTM) (described 

in section III.B.1)) 

128 

The number of GCN-based layer for 

heterogeneous text graph embedding 

process (kGCN) (described in section 

III.B.2)) 

3 

Default model’s optimizer. Adam 

Default learning rate (𝜂). 1 × 10−4 

Default dropout rate for all neural 

network arachiectures. 
0.5 

4) Experimental setups and evaluation methods 

For datasets (as listed in sub-section IV-A-1) which are 

used for experiments in our paper, majorly inspired from 

empirical studies in previous works [4] [29], we applied the 

splitting strategy for these datasets as shown in Table 2. 

Specifically, for the training processes of different deep 

learning based text representation learning and 

classification, we divide the training set of each dataset into 

two sub-sets, model training (90%) and 

validation/development (10%). Then, the trained models 

are assessed the accuracy performance with the testing set 

under the F-1 evaluation metric. For each model, we run 

the evaluation 10 times and reported the average outputs in 

each dataset as the final results. 

Table 2. Detailed information about dataset splits for all 

experiments in this paper 

Dataset 
Training set 

size 

Testing set 

size 

N.o 

Classes 

Ohsumed 3,357 4,043 23 

IMDb 25,000 25,000 10 

Yelp-

2014 
250,000 250,000 10 

DBLP 100,000 163,921 12 

arXiv 300,000 300,000 8 

B. Comparative text classification methods 

To compare the performance of our proposed 

GOWTopGCN model with other text classification 

baselines, we also implemented several methods for text 

classification, which are: 

• GloVe [6]: is a well-known word embedding 

technique which enables to capture the rich local 

contextual information of words within a text corpus. 

To apply the GloVe model [6] for the text 

classification task, we utilized the large-scaled pre-

trained GloVe model to achieve the embedding vector 

of each document. Then the document embeddings are 

produced by taking the average of all occurred word 

embeddings. Finally, the achieved document 

embeddings are combined with the SVM classifier to 

handle the text classification task. 

• fastText [7]: similar to the utilization of pre-trained 

GloVe model, we also used the pre-trained fastText 

[7] word embedding platform. For experiments in this 

paper, we used fastText to produce the completed 

document representations similar to the utilization of 

GloVe model. Then, these achieved document 

embedding are later use to facilitate the SVM classifier 

for handling classification task. 

• VDCNN [13]: is recently proposed by Conneau, A. et 

al. for deeply learning the rich semantic pattern-based 

features of texts in which can be fine-tuned for 

different tasks including the classification. In the 

VDCNN model, the input textual data is deeply 

analyzed to extract textual latent featured at the 

character level. For experiment in this paper, we 

mainly utilized the original implementation of 

VDCNN model of Conneau, A. et al. with 29 

convolutional layers and fine-tuned for text document 

classification task. 

• BERT [19]: is considered as the most popular and 

powerful transformer-based architecture for rich 

contextual text representation. In the BERT model, 

Devlin, J. et al. [19] proposed a flexible transformer-

based architecture in which can be fine-tuned for 

different tasks, including classification. For the 

implementation of BERT in our experiments, we 

reused the pre-trained BERT model which is official 

released by Devlin, J. et al. and set up for handling text 

classification task. 

• TextGCN [4]: is a recent state-of-the-art GNN-based 

approach for rich schematic textual embedding and 

text classification task. In the TextGCN model, Yao, 

L. et al. proposed a novel heterogeneous text graph 

construction technique to preserve different global 

structural relationships between words and documents 

in a given text corpus. For experiments with a specific 

dataset, different constructed text graphs are fed to a 

multi-layered GCN architecture to achieve the 

document node embeddings through the graph-based 

propagation learning procedure. Finally, the achieved 

document node embeddings are utilized in the text 

classification process through a full-connected layer at 

the end. The TextGCN is considered as our main 

competitor in this paper. 

For the unique configurations of these listed above 

comparative techniques, we configured them as the same 

in their original papers in which these techniques achieve 

the highest accuracy performances. For other 
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configurations which are similar to our GOWTopGCN 

model, we set them as the same as described in Table 1.  

C. Experimental results and discussions 

The Table 3 shows the experimental outputs for text 

classification task in multiple datasets, like as: Ohsumed, 

IMDb, Yelp-2014, DBLP and arXiv by using different 

techniques. In general, as shown the results, our proposed 

GOWTopGCN model explicitly achieved better 

performances than recent state-of-the-art baselines. 

Specifically, in comparing with traditional pre-trained 

word embedding approach like as GloVe and fastText, the 

GOWTopGCN model significantly outperforms averagely 

54.69%. In comparing with recent advanced deep learning 

based techniques like as: VDCNN and BERT, our 

proposed model also obtained better performance 

approximately 25.67% (VDCNN) and 12.32% (BERT) for 

all datasets. For our main competitor which is the 

TextGCN model, GOWTopGCN also slightly improve the 

accuracy performance about 5.97% in terms of F1 

evaluation metric for all datasets. 

Table 3. Experimental outputs in terms of F1 evaluation 

metric for text classification task via different methods in 

benchmark datasets  

Model/dat

aset 

Ohsu

med 

IMD

b 

Yelp-

2014 

DBL

P 

arXi

v 

GloVe 
0.4289

2 

0.32

812 

0.4678

2 

0.39

712 

0.42

078 

fastText 
0.4889

1 

0.46

821 

0.5909

2 

0.40

882 

0.43

781 

VDCNN 
0.6592

1 

0.51

921 

0.5782

1 

0.52

782 

0.44

672 

BERT 
0.7192

1 

0.50

892 

0.6290

2 

0.60

921 

0.58

921 

TextGCN 
0.6802

1 

0.52

467 

0.6789

1 

0.67

612 

0.67

892 

GOWTop

GCN 

0.7281

2 

0.55

892 

0.7081

2 

0.71

029 

0.72

681 

 

Figure 2. Experimental studies on the stability of 

TextGCN and GOWTopGCN models for text 

classification task in the DBLP and arXiv datasets 

Model’s stability is also considered as an important aspect 

which should be carefully evaluated to ensure the proposed 

algorithm can work well on different training set size 

situations. We have varied the training set size (%) of two 

large-scale datasets which are DBLP and arXiv from 10% 

to 100% and reported the changes in the classification 

outputs of our proposed GOWTopGCN and TextGCN 

models. As shown from the experimental results in Figure 

2, both two  GOWTopGCN and TextGCN models are 

considered as quite stable with different size of training set. 

The accuracy performances of both two models gradually 

raised accordingly with the increases in the volume of data 

which is used for training. These experimental output 

prove the fact that our proposed GOWTopGCN model can 

be affordable to be applied in the context of low training 

resources.  

In general, comparative results between our 

GOWTopGCN model and other baselines in text 

classification task have demonstrated the effectiveness of 

our proposed ideas in this paper. GOWTopGCN is a 

combination between the neural topic modelling and the 

rich structural and contextual representation learning in 

texts via BERT and GCN in which can effectively assist 

for the fine-tuning process in text classification problem. 

D. Model parameter sensitivity analysis 

In this section, we conducted extensive experiments in 

evaluating the effects of important model’s parameters in 

the overall accuracy performance of our proposed 

GOWTopGCN model. First of all, we studied the influence 

of dimensionality of node embedding vector (dGCN) 

parameter on the text classification performance in large-

scale datasets, like as: arXiv and DBLP. We have varied 

the values of this parameter within range [10-400] and 

reported the changes in the accuracy performances for the 

text classification task. As shown from the experimental 

outputs in Figure 3-A, it showed that our model is quite 

insensitive with this parameter in which the proposed 

GOWTopGCN model achieved a stable performance with 

the value of (dGCN) parameter > 200. Similar to empirical 

studies on the (dGCN) parameter, we also evaluated the 

influence of number of GCN-based layers (kGCN) 

parameter, on the overall performance of our model. As 

shown from the experimental outputs in Figure 3-B, our 

proposed GOWTopGCN model gained the stability with 

value of (kGCN) parameter > 2 and the increase in number 

of GCN-based layers doesn’t affect much on the overall 

accuracy performance of our model. 

 

 

Figure 3. Ablation studies on the influences of network 

node embedding vector size (𝑑𝐺𝐶𝑁)  and number of GCN-

based layers (𝑘𝐺𝐶𝑁) in our proposed GOWTopGCN 

model 

V. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 

In this paper, we proposed a novel topic-driven contextual 

and structural text embedding approach for text 

classification task, called as GOWTopGCN. Our proposed 

GOWTopGCN model is an integration between neural 

topic modelling with the rich contextual and structural text 

representation learning approach by using BERT and 

GCN. First of all, to efficiently extract latent topic 

distributions over words and documents, we utilize the 

variational auto-encoding (VAE) mechanism upon the 
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Gaussian latent topic modelling paradigm. Then, the 

achieved latent topic distributions are integrated with 

BERT-based embedding strategy to produce rich global 

semantic representations of words and documents in a 

given text corpus. Then, these rich semantic 

representations are utilized in the process of multi-typed 

text graph construction and graph-structured representation 

learning via the multi-layered GCN architecture. Extensive 

experiments in benchmark datasets demonstrate the 

effectiveness and outperformances of our proposed 

GOWTopGCN model in comparing with recent baselines 

for text classification task. For our future works, we 

intended to apply our proposed GOWTopGCN model in 

different primitive tasks of NLP domain, like as sentiment 

analysis and spam filtering. 
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ỨNG DỤNG MẠNG TÍCH CHẬP ĐỒ THỊ VÀ MÔ 

HÌNH CHỦ ĐỀ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN 

LỚP VĂN BẢN 

 

Tóm tắt—Trong thời gian gần đây, chúng ta đã chứng 

kiến sự tiến bộ đáng kể của các kiến trúc deep neural nâng 

cao trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Dù vậy, 

các kỹ thuật này vẫn tồn tại nhiều hạn chế liên quan đến 

khả năng duy trì sự phụ thuộc trong phạm vi dài giữa các 

từ và tài liệu. Do đó, một số phương pháp tiếp cận dựa trên 

mạng nơ ron đồ thị từ (GNN) để phân lớp văn bản đã được 

đề xuất gần đây để giải quyết các thách thức này. Tuy 

nhiên, các kỹ thuật này cũng gặp phải nhiều khó khăn trong 

việc tích hợp thông tin ngữ nghĩa toàn cục của văn bản. Các 

thông tin này có thể hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình học biểu diễn văn bản nhằm đạt được mục tiêu 

điều chỉnh phân lớp tốt hơn. Để vượt qua những khó khăn 

này, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp 

mới để nhúng văn bản dựa trên mạng GNN theo chủ đề, 

GOWTopGCN. Mô hình được đề xuất của chúng tôi cho 

phép biểu diễn thông tin ngữ nghĩa toàn cục phong phú và 

các mối quan hệ phụ thuộc trong phạm vi dài giữa các từ 

và tài liệu. Các thử nghiệm với các bộ dữ liệu văn bản 

chuẩn đã chứng minh được sự vượt trội của mô hình được 

đề xuất so sánh với các mô hình hiện đại gần đây về phân 

lớp văn bản dựa trên GNN. 

 

Từ khóa—neural topic modelling; BERT; GCN; đồ thị 

từ.  
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Tóm tắt: Bài báo đề xuất một phương pháp nhận dạng cử chỉ 

tay dựa trên phương pháp học sâu. Dữ liệu cử chỉ tạy được thu 

thập từ hai cảm biến: cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển.  

Dữ liệu này sau đó được tiền xử lý bằng cách lọc nhiễu và phân 

đoạn. Tiếp đến dữ liệu được đưa vào mạng học sâu để trích chọn 

đặc trưng và phân loại cử chỉ. Nhóm tác đã thử nghiệm với kiến 

trúc mạng học sâu đang được đánh giá cao trong nhận dạng cử 

chỉ tay động là mạng BaseLineCNN. Từ kết quả thực nhiệm có 

thể kết luận phương pháp học sâu nói chung và mạng 

BaselineCNN nói riêng cho kết quả tốt trong nhận dạng cử chỉ 

tay, với dữ liệu được thu thập từ cảm biến trên các thiết bị đeo 

tay phổ biến hiện nay. 

 

Từ khóa:  Nhận dạng cử chỉ tay, học sâu, BaselineCNN, 

hand gesture recognition.  

I.  MỞ ĐẦU 

Bài toán nhận dạng cử chỉ tay đã được quan tâm và 
nghiên cứu từ những năm đầu của thế kỷ trước. Mục tiêu 
của bài toán là nhận dạng được hình dáng (cử chỉ tay tĩnh) 
hoặc hoạt động (cử chỉ tay động) của cử chỉ tay, bao gồm 
ngón tay, bàn tay, cánh tay để từ đó đưa ra các thông tin 
hữu ích trong tương tác người máy.  

Trước đây, bài toán nhận dạng cử chỉ tay thường được 
tiếp cận theo hướng áp dụng thị giác máy tính.  Theo đó các 
cử chỉ ngón tay, bàn tay sẽ được chụp lại và sử dụng các 
mô hình học máy để huấn luyện và nhận dạng. Ưu điểm 
phương pháp này là kết quả nhận dạng cao và ổn định. Tuy 
nhiên phương pháp này thường chỉ áp dụng hiệu quả trong 
bài toán nhận dạng cử chỉ tay tĩnh. Phạm vi thực hiện cử 
chỉ bị giới hạn trong vùng nhìn của camera nên chưa cho 
phép cử chỉ của người được nhận dạng mọi nơi, mọi lúc. 
Ngoài ra, cách tiếp cận thị giác máy tính thường đòi hỏi tài 
nguyên tính toán khá lớn.  

Gần đây với sự phát triển mạnh của lĩnh vực vi điện tử, 
các cảm biến được tích hợp ngày càng nhiều trong các thiết 
bị IoT và di động. Các cảm biến như cảm biến gia tốc, cảm 
biến con quay hồi chuyển cho phép chúng ta thu thập được 
nhiều thông tin hữu ích phục vụ cho việc dự đoán các cử 
chỉ tay động, đặc biệt liên quan đến hoạt động của cổ tay, 
cánh tay. Phần lớn thiết bị đeo tay hiện nay đều được trang 
bị với những khối đo lường này, ví dụ như đồng hồ thông 
minh hoặc các vòng đeo tay theo dõi sức khỏe. Bằng cách 
kết hợp những thiết bị đeo tay này trong ngữ cảnh một hệ 
thống IoT như nhà thông minh, chúng ta có thể xây dựng 

một hệ thống nhận dạng cử chỉ tay động phù hợp cho các 
bài toán khác nhau, ví dụ nâng cao trải nghiệm người dùng 
trong điều khiển nhà thông minh, hỗ trợ người khiếm thị 
trong giao tiếp, hoặc hỗ trợ trong tương tác người máy. 
Nhiều giải pháp được đưa ra với độ chính xác cao, ví dụ 
những nghiên cứu của Yang và đồng nghiệp [1], Monisha 
và đồng nghiệp [2], Lei và đồng nghiệp [3]. 

Đã có một số nghiên cứu ứng dụng thông tin thu thập 
từ các thiết bị đeo tay phổ biến [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], 
như sử dụng đồng hồ Apple Watch [4], Huawei Watch [10] 
để nhận dạng hoạt động của bàn tay, cổ tay. Tuy nhiên 
những hệ thống này chưa được tích hợp đầy đủ vào nền 
tảng IoT và việc triển khai trong thực tế còn gặp nhiều khó 
khăn. Một số nghiên cứu khác cho phép thực thi việc nhận 
dạng trực tiếp trên điện thoại thông minh, tuy nhiên lại gây 
khó khăn cho người dùng trong ghi nhớ cử chỉ. 

Bài báo này đề xuất một phương pháp nhận dạng cử chỉ 
tay động liên quan đến hoạt động của cánh tay sử dụng các 
cảm biến được tích hợp sẵn trong thiết bị đeo (ví dụ như 
đồng hồ thông minh) phù hợp với cấu hình hạn chế của các 
nền tảng IoT như nhà thông minh. Mục tiêu của nghiên cứu 
hướng tới là nhận dạng hoạt động của tay (ví dụ giơ tay lên, 
xuống, sang trái, phải ...) thông qua dữ liệu được thu thập 
bởi các thiết bị đeo thông minh tại cổ tay. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần 2 
giới thiệu một số nghiên cứu liên quan. Phần 3 giới thiệu 
phương pháp nhận dạng cử chỉ tay dựa trên học sâu. Phần 
3 là thực nghiệm và phân tích kết quả. Phần 4 là kết luận và 
hướng phát triển trong tương lai. 

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN  

Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các giải pháp nhận 
dạng cử chỉ tay động, dựa trên thiết bị đeo tại cổ tay, do đó 
trong phần này, một số nghiên cứu liên quan sử dụng dữ 
liệu cảm biến để nhận dạng cử chỉ tay liên quan sẽ được đề 
cập.  

Về cơ bản, nhận dạng cử chỉ tay động dựa trên cảm biến 
thường dựa trên dữ liệu trong không gian 3 chiều biến thiên 
theo thời gian. Các tính năng như góc uốn của ngón tay, 
hướng và vị trí tuyệt đối của bàn tay thường ở trong không 
gian 3 chiều, nên nó cần các thông tin về độ sâu, hướng, gia 
tốc ...  

Gần đây, một trong những cảm biến thường được dùng 
để thu thập dữ liệu này là gia tốc kế. Gia tốc kế cung cấp 
dữ liệu trong không gian 3 chiều với 3 trục x, y, z; gia tốc 
của cảm biến theo các chiều được tính toán riêng biệt, do 
đó chúng ta có thể sử dụng số liệu này để xác định được 
hướng và chuyển động của cảm biến. Ví dụ, gắn cảm biến 
gia tốc vào dây đeo cổ tay, ta có thể xác định được khi nào 
và hướng cổ tay chuyển động hoặc quay. Đã có nhiều 
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nghiên cứu sử dụng cảm biến gia tốc kế để thu thập dữ liệu 
cho việc nhận dạng cử chỉ tay động, ví dụ như nghiên cứu 
của Liu và đồng nghiệp  [12], Leung và đồng nghiệp  [5], 
Kwon và đồng nghiệp  [13], Hong và đồng nghiệp  [7] ... 
Bên cạnh chỉ sử dụng cảm biến gia tốc, có một số nghiên 
cứu đề xuất kết hợp dữ liệu 3 chiều của cảm biến gia tốc 
với dữ liệu 3 chiều của cảm biến con quay hồi chuyển [13] 
[8] [14]. Sử dụng đồng thời cả hai cảm biến cho phép ta kết 
hợp dữ liệu gia tốc và hướng quay trên từng trục, từ đó cải 
thiện độ chính xác của việc nhận dạng cử chỉ tay động. 

Ngoài ra, kết hợp 2 cảm biến trên với dữ liệu 3 chiều 
của từ kế (magnetometer) ta sẽ thu được dữ liệu cảm biến 
trong 9 trục khác nhau, hỗ trợ thông tin quay, hướng và độ 
nghiêng của cử chỉ. Cảm biến từ trường là một thiết bị hệ 
thống vi cơ điện tử quy mô nhỏ cho phép đo mức độ của từ 
trường. Một số nghiên cứu đã thử nghiệm kết hợp từ kế để 
thu thập dữ liệu cử chỉ tay động, ví dụ như Ordonez và đồng 
nghiệp  [14], Senevirante và đồng nghiệp  [15].  

 Có 3 phương pháp phân tích chính được áp dụng để 
phân loại hoặc nhân dạng cử chỉ tay: Phương pháp so khớp 
mẫu (Template-based methods); học máy cổ điển với các 
đặc trưng trích chọn bằng tay (Handcrafted features); và 
học sâu.  

Hướng tiếp cận đầu tiên, phương pháp so khớp mẫu [7], 
dựa trên ý tưởng tính toán khoảng cách giữa tập cử chỉ mẫu 
và tập cần nhận dạng. Khoảng cách này sau đó được so sánh 
với một ngưỡng được đặt trước để xác định xem 2 bộ cử 
chỉ có phải là một hay không. Có nhiều loại khoảng cách 
được sử dụng, ví dụ như khoảng cách hình học [28], khoảng 
cách Euclid  [29]. Một điển hình của hướng tiếp cận này là  
phương pháp Xoắn thời gian động - Dynamic Time 
Warping (DTW) [30]. DTW xác định cử chỉ tay động gần 
nhất bằng cách đo khoảng cách DTW giữa đặc trưng đầu 
vào và đặc trưng từng cử chỉ mẫu. Trước khi tính toán 
khoảng cách, DTW được sử dụng để căn chỉnh hai dữ liệu 
thông qua việc làm cong với phương pháp phi tuyến để làm 
cho dữ liệu khớp với nhau. Do quá trình căn chỉnh này, các 
thuật toán này có thể đối phó với các biến dạng trong dữ 
liệu phụ thuộc thời gian gây ra bởi các tốc độ khác nhau. 
Các thuật toán nhận dạng dựa trên DTW thể hiện hiệu suất 
tốt cho nhận dạng cử chỉ tay động. Tuy nhiên, hiệu suất 
nhận dạng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của các mẫu 
được chọn. Do đó, vì các thuật toán này yêu cầu tìm các 
mẫu tối ưu từ bộ dữ liệu đã chuẩn bị, nên khó có thể thực 
hiện việc học theo thời gian thực với độ chính xác cao, đây 
là một trong những yêu cầu quan trọng đối với nhận dạng 
cử chỉ động.  

Hướng tiếp cận thứ 2 có thể được xem như là sự phát 
triển từ hướng thứ nhất: nhận dạng cử chỉ tay động với học 
máy cổ điển bằng các bộ phân loại, sử dụng đặc trưng trích 
chọn bằng tay. Các kỹ thuật khác nhau được áp dụng để 
trích chọn đặc trưng trong miền thời gian, tần số hoặc cả 2 
cho mỗi lớp cử chỉ cần nhận dạng. Sau đó, các kỹ thuật 
phân loại sẽ được áp dụng để xác định lớp của cử chỉ. Các 
kỹ thuật thường được sử dụng để phân loại ví dụ như  máy 
véc tơ hỗ trợ [27, 30, 7] và mạng thần kinh (không có lớp 
ẩn) [29, 1, 28], K láng giềng gần nhất [32]. Các kỹ thuật 
này cũng có thể được kết hợp cùng sử dụng, ví dụ kết hợp 
cây quyết định với mô hình phân cụm k và các mô hình 
Markov ẩn được sử dụng trong [32]; kết hợp của các máy 
véc tơ hỗ trợ và các mô hình Markov được sử dụng trong 
[24]. Việc sử dụng các đặc trưng trích chọn bằng tay thường 
tốn thời gian trong xác định đặc trưng sử dụng. Ngoài ra, 
các nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn khi muốn mở rộng 

số lượng cử chỉ, hoặc nhận dạng cử chỉ phức tạp hơn, vì các 
đặc trưng này thường là kết quả của các biến đổi toán học, 
không phải xuất phát từ các hành vi [22].  

Thế hệ thứ ba được xuất phát từ sự phát triển của các 
công nghệ học sâu, trong đó các đặc trưng cử chỉ tay động 
được tự động trích xuất từ dữ liệu thô. Phương pháp này sử 
dụng các mạng nơ ron nhiều lớp xử lý thông tin phi tuyến 
tính để trích xuất và phân loại đặc trưng, được sắp xếp theo 
thứ bậc; đầu ra lớp này là đầu vào của lớp kế. Chẳng hạn, 
Kwonet và đồng nghiệp [11] đã trình bày một công nghệ 
học sâu trong nhận dạng cử chỉ tay động bằng cách sử dụng 
mô hình phân loại mạng thần kinh tích chập (CNN) với 17 
lớp ẩn. Ordonezet và đồng nghiệp [22] năm 2016 cũng đề 
xuất mạng học sâu DeepConvLSTM bao gồm các lớp tích 
chập và lớp hồi quy LSTM, có khả năng tự học các đặc 
trưng của cử chỉ tay động. Mạng học sâu này đã được thử 
nghiệm trên bộ dữ liệu OPPORTUNITY [31], được thu 
thập bởi 5 thiết bị đeo với 15 cảm biến (5 cảm biến gia tốc, 
5 cảm biến con quay hồi chuyển và 5 cảm biến từ kế). Kết 
quả nhận dạng cử chỉ đề xuất cao (91.5%) nhưng số thiết bị 
đeo không phù hợp với điều kiện thực tế trong cuộc sống. 
DeepConvLSTM là mạng được đánh giá cao trong nhận 
dạng cử chỉ tay vì nó đã xét đến yếu tố biến thiên theo thời 
gian của cử chỉ tay động (tích hợp mạng hồi quy bộ nhớ dài 
ngắn).  

Các kỹ thuật học sâu là phương pháp đang hứa hẹn sẽ 
giải quyết triệt để yêu cầu của nhận dạng từ các thiết bị đeo 
tay thông thường. Đầu tiên, hiệu suất nhận dạng và thời 
gian cải thiện hơn so với các phương pháp trước đó. Thứ 
hai, nhận dạng cử chỉ tay động dựa trên học sâu có khả năng 
phát hiện ra các đặc trưng chưa được khám phá gắn liền với 
các hành vi của tay người, từ các chuyển động đơn giản ở 
các lớp thấp hơn đến các chuyển động phức tạp hơn ở các 
lớp trên. 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT  

Baseline CNN [14] là 1 mạng học sâu tích chập bao 
gồm các lớp tích chập 2 chiều, phi hồi quy và cuối cùng là 
lớp softmax dùng để phân loại hành động. Đầu tiên, dữ liệu 
cảm biến được tính toán qua 4 lớp tích chập để chiết suất 
đặc trưng và trừu tượng hóa dữ liệu thành dạng bậc đặc 
trưng cao. Các lớp tích chập xử lý dọc theo trục thời gian, 
số lượng kênh cảm biến giống nhau ở các ánh xạ đặc trưng 
đầu ra (feature map).  

Hình 1 mô tả toán tử tích chập bằng ký hiệu '*', được 
tính dựa vào 1 nhân (kernel) có kích thước mô tả bằng hình 
chữ nhật màu vàng, với kích thước thực tế là 5*1, bước 
nhảy bằng 1x1 và được đệm lề có hạn định (padding valid). 
Các đặc trưng ánh xạ đầu ra ở mỗi bước tích chập này sau 
đó được tính qua hàm đơn vị tuyến tính chỉnh lưu (ReLUs), 
hàm phi tuyến tính được định nghĩa là δ(x) = max (0,x). 
Các lớp 6 và 7 là lớp phi tuyến tính dày đặc (dense layer), 
minh họa nhận thức đa lớp (multi-layer perception MLPs). 
Hàm kích hoạt cho mỗi đơn vị trong lớp dày đặc đầu tiện 
được tính dựa vào toàn bộ ánh xạ đầu ra đặc trưng từ lớp 
tích chập cuối cùng. Mỗi đơn vị trong lớp dày đặc được  
thông qua hàm ReLUs, với hàm phi uyến tính được định 
nghĩa là δ(x) = max (0,x) như trên. Đầu ra của mô hình là 1 
lớp softmax, bản chất là 1 lớp dày đặc với hàm kích hoạt là 
softmax, biểu thị phân bố xác suất của các lớp phân loại. 

Tóm lại, mô hình mạng được mô tả tóm tắt lại như sau:  

C(64) – C(64) – C(64) – C(64) – D(128) – D(128) - Sm, 
với C(x) minh họa 1 lớp tích chập với đầu vào là ánh xạ đặc 
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trưng, D(y) là 1 lớp dày đặc với y đơn vị và Sm là lớp phân 
loại softmax. Chi tiết cấu trúc của mạng cho 2 mạng với 
kích thước đầu vào khác nhau được minh hoạ trong Bảng 1 
và 2. 

Trước khi bắt đầu quá trình huấn luyện, các đặc trưng 
được chuẩn hóa bởi Standardization, là một phương thức 
chuyển tỉ lệ đặc trưng về một miền để tính giảm gradient 
nhanh hơn, với công thức z=(x-μ)/σ, trong đó z là đặc trưng 
sau khi chuẩn hóa, x là đặc trưng ban đầu, μ là giá trị trung 
bình, σ là độ lệch chuẩn của phân bố đặc trưng ban đầu. Sau 
đó, bắt đầu quá trình huấn luyện bằng phương pháp học có 
giám sát với dữ liệu và nhãn đã được gán, sau đó tính lan 
truyền ngược gradient từ lớp phân loại softmax đến lớp tích 
chập đầu tiên. Tham số của mạng được tối ưu hóa bởi giảm 
tối đa entropy chéo (cross-entropy) của hàm mất mát bằng 
sử dụng giảm gradient trên tập nhỏ (mini-batch) với cập 
nhật RMSProp. Để hiệu quả cho việc tính toán huấn luyện, 
dữ liệu được phân đoạn vào tập nhỏ với kích thước 128, các 
tham số của mạng được cập nhật sau mỗi bước lặp. Quá 
trình huấn luyện với tốc độ học (learning rate) là 10e-3, yếu 
tố phân rã (decay-factor) là p=0.9. Trọng số của mạng được 
khởi tạo ngẫu nhiên. Ngoài ra, để tránh hiện tượng học quá 
vừa (overfitting), giá trị bỏ các đơn vị trong 2 lớp (dropout) 
cận cuối với xác suất của lớp đó là 0.5. 

Bảng 1. Tham số cho mạng Baseline CNN với đầu vào 2 giây, 

để phân biệt cử chỉ Chọn và Unknown 

Lớp Kích thước 

tham số 

Tổng kích 

thước 

Kích thước 

đầu ra 

1-Đầu 

vào 
- - 50x6x1 

2 
K: 5x1x64 

b: 64 
384 46x6x64 

3 
K: 5x1x64x64 

b:64 
20,544 42x6x64 

4 
K: 5x1x64x64 

b:64 
20,544 38x6x64 

5 
K: 5x1x64x64 

b:64 
20,544 34x6x64 

6 W: 

34x6x64x128 

b: 128 

1,671,296 128 

7 W: 128x128 

b:128 

16,512 128 

8 W: 128x2 

b: 2 

258 2 

Tổng  1,750,082 

Bảng 2. Tham số cho mạng Baseline CNN với đầu vào 3 giaa, 

để phân biệt 22 cử chỉ 

Lớp 
Kích thước 

tham số 

Tổng kích 

thước 

Kích thước 

đầu ra 

1-Đầu 

vào 
- - 74x6x1 

2 
K: 5x1x64 

b: 64 
384 70x6x64 

3 
K: 5x1x64x64 

b:64 
20,544 66x6x64 

4 
K: 5x1x64x64 

b:64 
20,544 62x6x64 

5 
K: 5x1x64x64 

b:64 
20,544 58x6x64 

6 

W: 

58x6x64x128 

b: 128 

2,850,944 128 

7 
W: 128x128 

b:128 
16,512 128 

8 
W: 128x22 

b: 22 
2838 22 

Tổng  2,932,310 

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

A. Dữ liệu 

Do phương pháp áp dụng theo hương học sâu, dữ liệu 
là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh phải 
có nhiều dữ liệu để huấn luyện học sâu được hiệu quả, các 
dữ liệu này cần phải có sự tổng quát để tránh vấn đề quá 
vừa dữ liệu (overfitting). Cho nên, nghiên cứu xây dựng tập 
cơ sở dữ liệu từ 20 tình nguyện viên bao gồm cả nam và 
nữ. Với mỗi tình nguyện viên, tổng số lần thực hiện cử chỉ 
là 900 lần cho 18 cử chỉ, trong đó mỗi loại cử chỉ được thực 
hiện 50 lần. Và kết quả là tập cơ sở dữ liệu sẽ bao gồm 
18000 lần thực hiện cử chỉ từ các tính nguyên viên. 

Hình 2 mô tả tập 18 các cử chỉ điều khiển, bao gồm di 
chuyển cánh tay theo 4 hướng: trái, phải, trên, dưới; rụt tay 
lại rồi đưa tay về trước mặt; vỗ tay, vẽ vòng tròn theo chiều 
cùng, ngược kim đồng hồ, vẽ các chữ số từ 0 đến 9. Có thể 
nhận thấy, các cử chỉ này đều thông dụng, dễ hình dung, dễ 
ghi nhớ với mọi người, có tính ứng dụng cao và ý nghĩa khi 
điều khiển các thiết bị. Ví dụ, trên dưới tương ứng với việc 
tăng giảm nhiệt độ điều hòa, sang trái sang phải để chuyển 
đổi slide khi thuyết trình bằng máy chiếu hay các chữ số 

Hình 1. Kiến trúc mạng BaselineCNN. Từ trái qua phải, dữ liệu bắt đầu từ cảm biến được thông qua 4 lớp tích chập để học các 

đặc trưng. 2 lớp dày đặc sau đó được tính qua 1 bước chuyển đổi phi tuyến tính, trong đó mang lại kết quả phân loại của lớp đầu 

ra với hàm hồi quy softmax ở bên phải. Độ dài của ánh xạ đặc trưng ký hiệu là Sx và ax minh họa hàm kích hoạt của lớp x. 
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tương ứng với điều khiển thay đổi kênh truyền hình trên vô 
tuyến ... 

 
Hình 2. Tập cử chỉ sử dụng 

B. Cài đặt thực nghiệm 

Thực nghiệm được cài đặt trên môi trường như sau: 

• Đồng hồ thông minh Sony Smartwatch 3: Bộ vi 

xử lý ARM A7 lõi tứ, 1.2 Ghz, 512 MB RAM, 4 

GB, hỗ trợ kế nối Wifi và Bluetooth 

• Điện thoại thông minh HTC One: bộ vi xử lý 

Qualcomm Snapdragon 801, 2GB RAM, Bộ nhớ 

trong 8GB  

• Huấn luyện dữ liệu trên nền tảng Colab của 

Google  

 Dữ liệu được chia ngẫu nhiên dữ liệu thành 3 tập: 1 tập 

huấn luyện (training), 1 tập đánh giá mức độ chính xác 

trong quá trình huấn luyện (validation), 1 tập độc lập để 

kiểm thử (testing). Tập huấn luyện bao gồm 12 người, tập 

đánh giá mức độ chính xác trong quá trình huấn luyện gồm 

3 người, 5 người còn lại dùng để kiểm thử độc lập. 

Do quá trình huấn luyện sử dụng dịch cửa sổ cố định 

thời gian sinh ra các mẫu có số lượng không bằng nhau 

(chênh lệch lớn ở các nhãn như bắt đầu dơ tay xuống và 

đang dơ tay xuống, vv..), nên bên cạnh đánh giá theo độ 

chính xác, nghiên cứu áp dụng đánh giá theo mô hình F1-

score bao gồm các bước: đánh giá độ chính xác (precision), 

độ bao phủ (recall), độ đo F1. Các giá trị được tính theo 

công thức: 

• 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑆ố 𝑙ầ𝑛 đ𝑜á𝑛 đú𝑛𝑔 𝑛ℎã𝑛

𝑆ố 𝑙ầ𝑛 đ𝑜á𝑛 𝑛ℎã𝑛
 

• 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑆ố 𝑙ầ𝑛 đ𝑜á𝑛 đú𝑛𝑔 𝑛ℎã𝑛

𝑆ố 𝑛ℎẫ𝑛 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế
 

• 𝐹1 =
2∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙∗𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
 

C. Kết quả và thảo luận 

Với 2 cử chỉ "Chọn” (Bắt đầu ra lệnh điều khiển) và 

Unknown, hệ thống áp dụng cửa sổ 2 giây, các cử chỉ còn 

lại có kích thước 3 giây, trong khi kích thước đầu vào của 

mạng học sâu trên cố định. Để giải quyết vấn đề này, thay 

vì sử dụng padding, khi triển khai hệ thống sử dụng 2 mạng 

tương ứng với 2 kích thước trên. Dưới đây là kết quả của 

2 mạng đề cập, mỗi mạng đánh giá dựa vào loại cử chỉ 

tương ứng với kích thước cửa sổ 2 giây và 3 giây. 

 
Hình 3. Ma trận hỗn loạn cho 2 cử chỉ Chọn và Unknown 

 
Hình 4. Ma trận hỗn loạn cho 22 cử chỉ còn lại 

Từ kết quả trên, ta có thể nhận xét mô hình 

BaselineCNN có khả năng phân loại tốt trên tập cử chỉ thu 

thập được. Đặc biệt với 2 cử chỉ đánh dấu bắt đầu hành 

động và cử chỉ Unknown, mạng cho kết quả rất tốt (đều 

95.9% với F1-Score và độ chính xác). Với 22 cử chỉ còn 

lại, do số lượng mẫu ít hơn và số lượng lớp nhiều hơn, nên 

các chỉ số này có giảm nhưng vẫn trong ngưỡng chấp nhận 

được (88.91% với F1-score và 88.76% với độ chính xác).  

 
Bảng 3. Kết quả thực nghiệm với mạng Baseline CNN 

Loại Precision Recall F1-score Acc 

2 giây 95.91 95.90 95.90 95.90 

3giây 89.67 88.79 88.91 88.76 

 

Việc sử dụng cửa sổ dịch chuyển cố định cho 22 cử chỉ 

điều khiển dẫn tới kết quả nhận dạng không chính xác ở 1 

số mẫu. Do các cử chỉ như vẽ số 8 sẽ thường có thời gian 

lớn hơn so với vẽ số 1, vv... trong khi cửa sổ được cố định 

là 3s. Ngoài ra do không giới hạn góc mở vai, cổ tay, khủy 

tay, việc vẽ các số như số 0 và số 6, số 2 và số 3, dơ tay 

sang và bắt đầu dơ tay sang 4 hướng không có sự khác biệt 
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lớn dẫn tới khi nhận dạng dễ nhầm lẫn, từ bảng ma trận 

hỗn loạn ở trên ta có thể thấy cặp các cử chỉ này có độ 

chính xác thấp hơn so với đa số các cử chỉ khác. 

V.  KẾT LUẬN 

Bài báo đã đề xuất một phương pháp nhận dạng cử chỉ 

tay động dựa trên phương pháp học sâu với các loại cảm 

biến phổ biến. Hai cảm biến chính đã được đề xuất, đó là 

cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển, 2 cảm biến 

thường được tích hợp trên các thiết bị đeo phổ biến.  Giải 

pháp đề xuất bao gồm ba bước chính. Đầu tiên dữ liệu 

trong không gian 3 chiều, biến thiên theo thời gian của cử 

chỉ tay được thu thập. Dữ liệu này sau đó được tiền xử lý 

bằng cách lọc nhiễu và phân đoạn. Tiếp đến dữ liệu được 

đưa vào mạng học sâu để trích chọn đặc trưng và phân loại 

cử chỉ. Bài báo đã thử nghiệm với mạng học sâu đang được 

đánh giá cao trong nhận dạng cử chỉ tay động là mạng 

BaseLineCNN. Từ kết quả thực nhiệm có thể kết luận 

phương pháp học sâu nói chung và mạng BaselineCNN 

nỏi riêng cho kết quả tốt trong nhận dạng cử chỉ tay, với 

dữ liệu được thu thập từ cảm biến trên các thiết bị đeo tay 

phổ biến hiện nay. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] A. Yang, S. M. Chun and J. -G. Kim, "Detection and 
recognition of hand gesture for wearable applications in 
IoMT," 2018 20th International Conference on Advanced 
Communication Technology (ICACT), 2018, pp. 1046-
1053, doi: 10.23919/ICACT.2018.8323932. 

[2] M. Monisha and P. S. Mohan, "A novel IOT based approach 
to establish an ultra-low power self security system," 2017 
International Conference on Innovations in Information, 
Embedded and Communication Systems (ICIIECS), 2017, 
pp. 1-6, doi: 10.1109/ICIIECS.2017.8275874.  

[3] Y. Lei, W. Hongpeng, T. Dianxiong and W. Jue, "A real-
time hand gesture recognition algorithm for an embedded 
system," 2014 IEEE International Conference on 
Mechatronics and Automation, 2014, pp. 901-905, doi: 
10.1109/ICMA.2014.6885817.  

[4] Kwon, M. C., Park, G., and Choi, S. (2018). Smartwatch 
User Interface Implementation Using CNN-Based Gesture 
Pattern Recognition. Sensors (Basel, Switzerland), 18(9), 
2997. https://doi.org/10.3390/s18092997.  

[5] Ho-Man Colman Leung, Chi-Wing Fu, and Pheng-Ann 
Heng. 2018. TwistIn: Tangible Authentication of Smart 
Devices via Motion Co-analysis with a Smartwatch. Proc. 
ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 2, 2, 
Article 72 (June 2018), 24 pages. 
https://doi.org/10.1145/3214275.  

[6] Lee, W., Liu, X., Shen, Y., Jin, H., and Lee, R.B. (2017). 
Secure Pick Up: Implicit Authentication When You Start 
Using the Smartphone. Proceedings of the 22nd ACM on 
Symposium on Access Control Models and Technologies.  

[7] Hong, F., You, S., Wei, M., Zhang, Y., and Guo, Z. (2016). 
MGRA: Motion Gesture Recognition via Accelerometer. 
Sensors (Basel, Switzerland), 16(4), 530. 
https://doi.org/10.3390/s16040530.  

[8] D. Iyer, F. Mohammad, Y. Guo, E. Al Safadi, B. J. Smiley, 
Z. Liang and N. K. Jain, "Generalized Hand Gesture 
Recognition for Wearable Devices in IoT: Application and 
Implementation Challenges," in Machine Learning and Data 
Mining in Pattern Recognition, Cham, 2016.  

[9] S. Kratz, M. Rohs and G. Essl, "Combining Acceleration 
and Gyroscope Data for Motion Gesture Recognition Using 
Classifiers with Dimensionality Constraints," in 
Proceedings of the 2013 International Conference on 
Intelligent User Interfaces, New York, NY, USA, 2013.  

[10] P. Zhu, H. Zhou, S. Cao, P. Yang and S. Xue, "Control with 
gestures: A hand gesture recognition system using off-the-
shelf smartwatch," Proceedings - 2018 4th International 

Conference on Big Data Computing and Communications, 
BIGCOM 2018, pp. 72-77, 2018.  

[11] Ahmed, M. A., Zaidan, B. B., Zaidan, A. A., Salih, M. M., 
and Lakulu, M. (2018). A Review on Systems-Based 
Sensory Gloves for Sign Language Recognition State of the 
Art between 2007 and 2017. Sensors (Basel, Switzerland), 
18(7), 2208. https://doi.org/10.3390/s18072208.  

[12] J. Liu, Z. Wang, L. Zhong, J. Wickramasuriya and V. 
Vasudevan, "uWave: Accelerometer-based personalized 
gesture recognition and its applications," in 2009 IEEE 
International Conference on Pervasive Computing and 
Communications, 2009.  

[13] Kwon, M. C., Park, G., and Choi, S. (2018). Smartwatch 
User Interface Implementation Using CNN-Based Gesture 
Pattern Recognition. Sensors (Basel, Switzerland), 18(9), 
2997. https://doi.org/10.3390/s18092997.  

[14] Yu Zhang, Tao Gu, Chu Luo, Vassilis Kostakos, and Aruna 
Seneviratne. 2018. FinDroidHR: Smartwatch Gesture Input 
with Optical Heartrate Monitor. Proc. ACM Interact. Mob. 
Wearable Ubiquitous Technol. 2, 1, Article 56 (March 
2018), 42 pages. https://doi.org/10.1145/3191788.  

[15] Gerald Bieber, Marian Haescher, and Matthias Vahl. 2013. 
Sensor requirements for activity recognition on smart 
watches. In Proceedings of the 6th International Conference 
on PErvasive Technologies Related to Assistive 
Environments (PETRA '13). Association for Computing 
Machinery, New York, NY, USA, Article 67, 1–6. 
https://doi.org/10.1145/2504335.2504407.  

[16] Wile, D. J., Ranawaya, R., and Kiss, Z. H. (2014). Smart 
watch accelerometry for analysis and diagnosis of tremor. 
Journal of neuroscience methods, 230, 1–4. 
https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2014.04.021.  

[17] K. Liu, C. Chen, R. Jafari and N. Kehtarnavaz, "Multi-
HMM classification for hand gesture recognition using two 
differing modality sensors," 2014 IEEE Dallas Circuits and 
Systems Conference (DCAS), 2014, pp. 1-4, doi: 
10.1109/DCAS.2014.6965338.  

[18] Ahanathapillai, V., Amor, J. D., Goodwin, Z., and James, C. 
J. (2015). Preliminary study on activity monitoring using an 
android smart-watch. Healthcare technology letters, 2(1), 
34–39. https://doi.org/10.1049/htl.2014.0091.  

[19] Figo, D., Diniz, P.C., Ferreira, D.R. et al. Preprocessing 
techniques for context recognition from accelerometer data. 
Pers Ubiquit Comput 14, 645–662 (2010). 
https://doi.org/10.1007/s00779-010-0293-9.  

[20] Zheng X, Wang M, Ordieres-Meré J. Comparison of Data 
Preprocessing Approaches for Applying Deep Learning to 
Human Activity Recognition in the Context of Industry 4.0. 
Sensors. 2018; 18(7):2146. 
https://doi.org/10.3390/s18072146. 

[21] Milošević, M., Van de Vel, A., Cuppens, K., Bonroy, B., 
Ceulemans, B., Lagae, L., Vanrumste, B., and Van Huffel, 
S. (2017). Feature selection methods for accelerometry-
based seizure detection in children. Medical and biological 
engineering and computing, 55(1), 151–165. 
https://doi.org/10.1007/s11517-016-1506-9.  

[22] T. R. Bennett, J. Wu, N. Kehtarnavaz and R. Jafari, "Inertial 
Measurement Unit-Based Wearable Computers for Assisted 
Living Applications: A signal processing perspective," in 
IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 2, pp. 28-35, 
March 2016, doi: 10.1109/MSP.2015.2499314.  

[23] O. D. Lara and M. A. Labrador, "A Survey on Human 
Activity Recognition using Wearable Sensors," in IEEE 
Communications Surveys and Tutorials, vol. 15, no. 3, pp. 
1192-1209, Third Quarter 2013, doi: 
10.1109/SURV.2012.110112.00192. 

[24] Shoaib M, Bosch S, Incel OD, Scholten H, Havinga PJM. 
Fusion of Smartphone Motion Sensors for Physical Activity 
Recognition. Sensors. 2014; 14(6):10146-10176. 
https://doi.org/10.3390/s140610146.  

[25] F. Attal, S. Mohammed, M. Dedabrishvili, F. Chamroukhi, 
L. Oukhellou and Y. Amirat, "Physical Human Activity 
Recognition Using Wearable Sensors," Sensors, vol. 15, no. 
12, pp. 31314-31338, 2015.  

[26] S. J. Preece*, J. Y. Goulermas, L. P. J. Kenney and D. 
Howard, "A Comparison of Feature Extraction Methods for 

https://doi.org/10.3390/s18072146


ỨNG DỤNG HỌC SÂU TRONG NHẬN DẠNG CỬ CHỈ TAY 

 
the Classification of Dynamic Activities From 
Accelerometer Data," IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering, vol. 56, no. 3, pp. 871 - 879, 2009.  

[27] D. Rubine, "Specifying Gestures by Example," SIGGRAPH 
Comput. Graph., vol. 25, pp. 329-337, 7 1991.  

[28] J. O. Wobbrock, A. D. Wilson and Y. Li, "Gestures Without 
Libraries, Toolkits or Training: A $1 Recognizer for User 
Interface Prototypes," in Proceedings of the 20th Annual 
ACM Symposium on User Interface Software and 
Technology, New York, NY, USA, 2007.  

[29] M. Müller, "Dynamic Time Warping.," In: Information 
Retrieval for Music and Motion. Springer, Berlin, 
Heidelberg, 2007.  

[30] Ricardo Chavarriaga, Hesam Sagha, Alberto Calatroni, 
Sundara Tejaswi Digumarti, Gerhard Tröster, José Del R. 
Millán, and Daniel Roggen. 2013. The Opportunity 
challenge: A benchmark database for on-body sensor-based 
activity recognition. Pattern Recogn. Lett. 34, 15 
(November, 2013), 2033–2042. 
https://doi.org/10.1016/j.patrec.2012.12.014.  

[31] Sen M Kuo and Bob H Lee, "Introduction to Real‐Time 
Digital Signal Processing," in Real‐Time Digital Signal 
Processing: Implementations and Applications, Second 
Edition, John Wiley and Sons, 2006.  

APPLICATION OF DEEP LEARNING IN HAND 

GESTURE RECOGNITION 

Abstract: The article proposes a deep learning-based 

method for hand gesture recognition. We used two 

sensors, including an accelerometer and gyroscope, to 

collect the input data. This data was then preprocessed to 

reduce noise and segment to different windows. Next, the 

data was fed into a deep neural network for feature 

extraction and gesture recognition. We have experimented 

with a common network architecture in hand gesture 

recognition, namely BaseLineCNN. From the 

experimental results, it can be concluded that the deep 

learning-based method in general and the BaselineCNN 

network in particular support good results in hand gesture 

recognition, with data collected from sensors, integrated 

into popular wearable devices. 

Keywords: Hand gesture, Deep learning, CNN, 

Baseline 
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Abstract— Vehicular Visible Light Communication 

(V2LC) is a promising technology that enables our dream 

of having automated vehicles. V2LC helps vehicles to 

share data and information to run properly on road. In our 

paper, we have analyzed the performance of V2LC by 

using a simplified road model that contains only one way 

and one lane. Vehicles are installed with two Light-

Emitting Diodes (LED) headlamps and a photodetector 

(PD) that are transmitters and a receiver respectively. Bit 

Error Ratio (BER) is evaluated while changing the distance 

between two vehicles. Moreover, we have considered how 

the attached position of PD and the horizontal gap between 

two vehicles affect BER. Finally, multi-hop among 

vehicles in the network is taken into account to have a clear 

view of the whole transmission performance. 

 

Keywords— Vehicular visible light communication 

(V2LC), multi-hop performance, LED headlamp. 

I. INTRODUCTION 

Under the quarantine of the Covid 19 pandemic, our 

lives have changed totally and more than ever we 

appreciate how technology affects and supports our living 

and working. Technology enables us to continue to work 

from home and study online for months and even couple of 

years. We will have bright future to put our belief in the 

more advanced technologies that assist all aspects of 

human’s life including transportation. Transportation is 

just like blood vessels to connect people in different parts 

of the world. From 1980s, we have heard the term of an 

intelligent transportation system (ITS). This term now 

become more vivid and being replaced by some others such 

as autonomous vehicles or driverless cars. Many 

researchers, companies and organizations have paid much 

attention to develop and bring that idea to life. In order to 

be automated or driverless, we have to think firstly about 

how vehicles communicate with each others to share 

information to run on the right routes and avoid collisions. 

The network among those vehicles must be created to 

enable them to talk and share essential information to at 

least run well. Because of the dynamic in movement of 

vehicles, the only promising solution should be via 

wireless communication. Unfortunately, wireless 

communications have been suffering the lack of available 

frequencies while many new applications and users have 

over-exploited the current radio frequencies. So, coping 

with the permanent and tricky issue, we try to figure out 

which frequency that has not used before to transmit data 

and now is it possible to take advantage from it. And the 

answer is Visible Light Communication (VLC). VLC uses 

the frequency at the visible light to transmit data. The 

visible light frequency is from 380nm to 780nm (400-

800THz), offers around 1000 times greater bandwidth 

compared to the RF communications. 

VLC can enable ITS come to life due to following 

reasons [1]. Firstly, it is economical because the visible 

frequency range is free without any requirement of 

registering and paying for. Secondly, it is safer and 

harmless to human, especially human’s eyes. We have 

reached two goals at the same time, transferring data and 

providing lights [1]. Thirdly, the lighting industry has 

transformed itself from traditional light bulbs to LEDs. 

LEDs become popular due to characteristics of cheap, 

long-life, compact and low power consumption. Many 

vehicles are equipped with LEDs lighting. Moreover, many 

transportation signals, traffic lights as well as lighting road 

system use LEDs. Consequently, it is obvious for us that 

the implementation of VLC would be easier and 

economical.  

In a vehicular network, there are two typical 

communications: vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-

roadside unit (V2R). Roadside units can be transportation 

signals, traffic lights and lighting road system. A vehicle 

can get data if it runs over a roadside unit. In the other hand, 

vehicle-to-vehicle connection is more flexible. A car can 

carry information or data and transfer it to any neighbor 

cars while running on a road. An ideal network should 

combine both V2V and V2R connections. However, in our 

research, we have tried to concentrate on V2V and multiple 

hops first.  

 Some remarkable researches that we can take into 

consideration are shown in following explanations. In [2], 

a path loss expression for V2V connection is introduced. 

The path loss varies based on distance between vehicles 

and weather conditions. With a given BER and data rate, a 

transmission distance can be calculated. In the same 

approaching, [3] considers Light-of-sight (LOS) 

communication between vehicles using two taillights and 

two headlights which mean 2x2 Multiple-Input Multiple-
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Output (MIMO) configuration at T-junction on road. The 

system performance is evaluated on average BER versus 

average SNR for three different types Multiple-Input 

Single-Output (MISO), Single-Input Single-Output (SISO) 

and MIMO. Both the above researches are limited to 

consider performance under only LOS communication. A 

further research is in [4]. Both LOS and Non-LOS (NLOS) 

are take into account for single hop between two vehicles. 

The relationship between communication distance and 

BER is shown. The performance is also related to the 

different values of placing a photodetector in vertical axis.  

In this paper, we concentrate on system performance of 

multi hop vehicular VLC network. The channel combines 

both LOS and NLOS communications. The values of BER 

for multiple hops are varied by communication distance 

among vehicles. When vehicles run in a lane, they maybe 

not in perfect alignment. So, we consider not only the 

position of attaching PD but also the positioning of 

vehicles. That means the system performance is evaluated 

by different positions of Tx and Rx in both vertical and 

horizontal axis.  

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

introduces the system and channel model. Section III 

provides BER performance of multi-hop V2LC in equation 

as well as simulation results. All the research will be 

summarized in section IV.   

II. SYSTEM AND CHANNEL MODEL 

This section describes two main models that are applied 

to our research. The first system model will introduce 

about type of the road, specific characteristic of our 

particular vehicles, and some main angles of transmitter 

(Tx), two headlamps, and a receiver (Rx), a photodetector 

(PD), attached behind a vehicle. Then, the channel model 

will introduce in details about LOS and NLOS 

communications for V2LC.  

2.1. System model 

In our research, we try to simplify the road patterns by 

using the most simple road, one way and one lane. We 

assume that vehicles run on the road will create multi-hop 

connection, shown in Fig. 1. However, running vehicles 

may not in perfect alignment. That behavior of drivers also 

affects to the transmission that will be considered in our 

research by using the term, horizontal gaps between 

vehicles. In fig. 2, the information is transmitted by using 

two headlamps of a behind vehicle and received by a PD, 

installed back of a front vehicle. The headlamps and PD 

will have some technical angles that show the ability of 

transmitting and receiving VLC. We assumed the 

headlamps have the angle of irradiance  and half-power 

semiangle of LED 1/2. ht  and dt are the position of 

headlamp compared to the road surface and the distance 

between two headlamps respectively. At a receiver, there 

are three angles that are the vertical inclination, the field 

of view (FOV) c, and the instant angle of incidence. hr 

is the installed position of a PD above the road surface. All 

the important parameters are listed in Table 1. 

 

 
 

TABLE 1. ROAD AND VEHICLE  PARAMETERS 

 

Width of vehicle  1.4 m 

Width of lane  3.5 m 

Height of vehicle  1.4 m 

Height of headlamps ht   0.7 m 

Height of receiver hr  0.9-1.2 m 

Distance between two headlamps dt 1.2 m 

Half-power semiangle 1/2 700 

FOV of receiver c 700 

horizontal gap
 

Fig 1 Road pattern and multi-hop connection 
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Fig 2 Transmitter and receiver parameters 

 

2.2. Channel model 

In the research, both LOS and NLOS are analyzed. 

However, we consider only the first reflection of NLOS 

which happens on road surface between two vehicles.  

At the transmitter, LEDs in headlamps are optical 

transmitters that follow the Lambertian model [5]. In the 

model, LED radiant intensity Ptr on each headlamp is given 

by 

 ( ) ( )
1

cos
2

m

tr t

m
P P 



+
=  (1) 

where Pt is the transmitted optical power and the order m 

is related to 1/2 by 

 

1 2

ln 2

ln cos
m = −


 (2) 

Considering the VLC link, a receiver with an optical 

band-pass filter of transmission TS(), a non-imaging 

concentrator of gain g() and the detection area of the PD 

𝐴𝑟  , the DC gain for a receiver located at a distance of d 

can be approximated as 
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An idealized nonimaging concentrator having an 

internal refractive index n achieves a gain 
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In each headlamp, if we consider only the first refection 

inside the S area, the road surface between two vehicles, 

the DC channel gain is given by [6] 
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where 𝑑1 and 𝑑2 are the distances between a headlamp and 

a reflection point, and between that reflection point and the 

PD, 𝜌 is the reflection factor, 𝑑𝐴𝑟𝑜𝑎𝑑 is the reflection area 

of small region, 𝛷𝑟  is the angle of irradiance to a reflection 

point, 𝛼𝑖𝑟  and 𝛽𝑖𝑟  are angles of incidence and irradiance at 

the reflection point, 𝛹𝑟  is the angle of  incidence from the 

first reflection at PD. Fig 3 illustrates those important 

angles at a reflection point on road surface.  
hihi

 

Fig 3 The reflection model of NLOS on each headlamp 

III. BER PERFORMANCE OF MULTI-HOP V2LC 

This section is an in-depth introduction of performance 

metrics such as the signal-to-noise ratio, BER of single hop 

and multiple hop in the considering system. Finally, some 

mathematical simulation results will be shown to evaluate 

clearly our research. 

3.1. BER performance  

Considering both LOS and NLOS channels, the received 

power from each headlamp at the PD can be given by 

(0) ,r tr LOS tr NLOS

S

P P H P dH= +        (6) 

where S is the area refection on the road surface between 

two considering vehicles. There are two headlamps. 

Therefore, 𝑃𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  will be the sum of the received power 

from the both headlamps. 

In optical wireless communication, noise mainly comes 

from the ambient light, also called the background solar 

radiation, and the artificial light, such as street lights, traffic 

lights and lighting road system. The shot noise is mostly 

the dominant noise created by solar radiation for C2C VLC 

system during the daytime [7,8]. In our research, we 

consider the system noise composed of shot noise 𝜎𝑠ℎ𝑜𝑡  and 

thermal noise 𝜎𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 , known as the additive white 

Gaussian noise (AWGN). The system noise can be 

calculated as 
2 2 2 .total shot thermal  = +        (7) 

 We can have shot noise 𝜎𝑠ℎ𝑜𝑡  and thermal noise 𝜎𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙  

in following equations [9] 
2
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where, q is the electronic charge (1.602𝑥10−19 C), 𝛾 is the 

responsivity of the PD, B is the system bandwidth, 𝐼𝑏𝑔 is 

the received background noise current, k is Boltzmann’s 

constant, 𝑇𝐾  is absolute temperature, G is the open-loop 

voltage gain, η is the fixed capacitance of PD per unit area, 

Γ is the field-effect transistor (FET) channel noise factor, 

𝑔𝑚 is the FET trans-conductance,  and the noise bandwidth 

factors 𝐼2 = 0.562 [10] and 𝐼3 = 0.0868 [11]. 

In our system, an on-off keying (OOK) modulation is 

used. Therefore, the value of signal-to-noise and BER can 

be achieved by the following two equations [12] 

( )
2

2
,

RtotalP
SNR




=         (10) 

( ),BER Q SNR=        (11) 

where Q(.) is Q function. 

At a given distance between two vehicles, we can 

estimate the value of BER by using the equation (10). If we 

assume that at any hops of V2LC, all drivers share the same 

behavior that leads to the same distance between two any 

vehicles. While the BER is for a single hop, the final BER 

of n hops 𝐵𝐸𝑅𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖−ℎ𝑜𝑝 can be calculated as below 

1 (1 ) .n

multi hopBER BER− = − −      (12) 

3.2. Numerical results 

Performance analysis is carried out to evaluate some 

specific cases of our road model. The numerical results 

firstly concentrate on the single-hop transmission to 

analyze some factors that could influence the performance 

of network. Then the next step, we will have a total view 

of the multi-hop vehicular network. The transmitters here 

are two LED headlamps ready-to-use at the front part of a 

vehicle. These two headlamps are 1.2 m apart from each 

other. The transmit power of each headlamps is 1 W.  All 

other important parameters are listed in details in Table 2. 

TABLE 2 

SIMULATION PARAMETERS 

Detection area of the PD 𝑨𝒓 [𝒄𝒎𝟐] 1 

Reflection factor 𝒏 0.8 

Gain of optical filter Ts() 1 

Absolute temperature T (K) 300 

Responsivity of the PD 𝜸 (A/W) 0.54 

Received background noise current 𝑰𝒃𝒈 (µA) 5100 

Open-loop voltage gain G 10 

Fixed capacitance of PD per unit area η (pF/cm2) 112 
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FET channel noise factor Γ 1.5 

FET trans-conductance 𝒈𝒎 (mS) 30 

System bandwidth B (Mhz) 1 

In the first result, our assumption is that vehicles run in 

a straight line and in the middle of the road. The height of 

the PD attached on the receiver hr is equal to the height of 

headlamps ht = 0.7 m.  We try to test how FOV affects the 

quality of received signal along with different distances 

between two vehicles. The qualities of received signal are 

reflected by BER. As shown in Fig. 4, BER gets worse 

when the distance increases because the received power 

reduces. The broader of FOV will provide better BER at a 

certain value of the distance.  

Fig 4 BER at different FOVs while changing the distance 

between two vehicles.  

From this time, FOV is set at 700. Then, we try to 

evaluate whether or not the changes in vertical and 

horizontal directions of transmitter and receiver will affect 

the system performance, in particular BER between the 

two vehicles. The evaluation will be carried on two 

different cases: (1) the attached position of the PD hr will 

be varied on vertical direction at the receiver; (2) the 

positioning of vehicles will change that leads to multiple 

values of horizontal gap between that two vehicles. In the 

first case, Fig. 5 shows that at all attached positions of the 

PD, BER will increase if the vehicles are going far away 

from each other. At a particular hr , value of BER fluctuates 

when the vehicles are about 10m from each other. The 

reason here is at close by position, the FOV will influent 

the ability of receiving signal at the PD that causes 

dramatic changes of BER. The result of the second case is 

clearly depicted in Fig. 6 where hr is set to 0.7 m. The 

horizontal gap between two vehicles is set with three 

values 0 m, 1 m and 2 m. All share the same pattern which 

is worse BER if the distance increases. If the two vehicles 

are in perfect alignment, BER gets the best value. The 

increasing of horizontal gap causes the worse performance 

of BER.  

 

 

Fig 6 BER at different horizontal gaps while changing 

the distance between two vehicles. 

The last numerical result, we pay attention to multi-hop 

vehicles. If all vehicles on the road share the same 

characteristics of the attached position of the PD hr  0.7 m, 

horizontal gap 0 m and distance between two adjacent 

vehicles 13.7 m , what will be the BER at each hop. We 

apply the equation (11) and get Fig. 7. Based on Fig. 7, the 

more hops we transfer signal, the worse BER we receive. 

Furthermore, the result is shown that maximum of hops 

would be 4. It guarantees that the whole performance of the 

multi-hop transmission is smaller than 10−3. 

 

Fig 7 BER of multi-hop connection. 

IV. CONCLUSION AND FUTURE WORK 

In the paper, we have analyzed the performance of 

vehicular VLC network based on value of BER in some 

particular situations. In order to simplify the traffic model, 

we have introduced our road model with one way and one 

lane. Vehicles transfer information based on VLC with two 

headlamps as transmitters and one PD as receiver. The 

VLC channel includes both LOS and NLOS. The values of 

BER prove that if vehicles go away from each other, BER 

will reduce. Both the position of attaching PD and the 

Fig 5 BER at different attached positions of the 

PD hr   while changing the distance between two 

vehicles. 
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horizontal gap between two vehicles affect the received 

signal that causes the chances of BER value. Moreover, 

when the distance between vehicles is smaller than 10 m, 

BER seems to have a high fluctuation. Finally, BER with 

multi-hop will reduce along with the increasing number of 

hops.  

V2LC networks are an interesting topic that contains so 

many rooms that researchers can engage themselves to 

develop it. Our work can easily improved if we consider 

more complex road models as well as plug in some traffic 

models. The application of some advanced technologies 

like MIMO, the mixture of VLC and radio and learning 

machine also can be promising further steps.   
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PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG MẠNG VLC ĐA CHẶNG 

CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

 

Tóm tắt- Truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy cho 

phương tiện giao thông (V2LC) là một công nghệ tiềm 

năng nhằm hiện thực hóa phương tiện giao thông tự động. 

V2LC giúp phương tiện giao thông chia sẻ thông tin và dữ 

liệu để chạy chính xác trên đường. Trong bài báo này, 

chúng tôi phân tích hiệu năng của V2LC bằng cách sử dụng 

một mô hình đường một chiều và một làn đường. Các 

phương tiện giao thông được lắp đặt hai đèn pha sử dụng 

điốt phát quang (LEDs) và một bộ tách sóng quang (PD) 

đóng vai trò lần lượt là thiết bị phát và thiết bị thu. Tỷ số 

lỗi bit (BER) được đánh giá khi thay đổi khoảng cách giữa 

hai phương tiện giao thông. Thêm vào đó, chúng tôi cũng 

xem xét vị trí lắp đặt PD và khoảng cách di chuyển lệch 

theo chiều ngang giữa hai phương tiện giao thông ảnh 

hưởng đến BER như thế nào. Cuối cùng, mạng truyền 

thông đa chặng các phương tiện giao thông cũng được xem 

xét để có cái nhìn rõ ràng về hiệu năng truyền dẫn xuyên 

suốt.   

 

Từ khóa- Truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy cho 

phương tiện giao thông (V2LC), hiệu năng đa chặng, đèn 

pha LED. 
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Abstract: Electroencephalography (EEG) is the 

electrical activity of the human brain and thus plays an 

important role to understand the cognitive function in 

neuroscience and clinical settings. However, the 

conventional EEG analyses based on the linear assumption 

usually are limited to analyzing the nonlinear waveform of 

brain signals. To address this issue, we present a data-

driven method for analyzing scalp EEG signals in the time-

frequency domain. Results from both simulation and 

resting EEG demonstrated that temporal characteristics 

and non-linear features can be revealed with Hilbert-

Huang transform without any prior assumptions. In 

addition, the Hilbert-Huang transform is less affected by 

the non-sinusoidal signals. 

Key words: Hilbert-Huang transform, Fourier 

transform, Wavelet, non-linear signal, 

electroencephalography. 

I.  INTRODUCTION 

 Electroencephalography is a non-invasive technique 

with a high-temporal resolution that enables neuroscientists 

to study the neurocognitive process in the human brain. 

Because most cognitive processes such as cognitive, 

perceptual, emotional, sensory, and working memory 

processes usually are occurred in milliseconds to a few 

seconds. Therefore, the EEG is suitable to capture these 

dynamic cognitive events. The unit of EEG recording is 

typically microvolts.  The early works in 

electrophysiological research proved that the EEG 

measurement is a direct reflection of the neuronal 

oscillation which are rhythmic fluctuations of spiking 

activity within neuronal populations [1]–[3].  

Brain rhythms are categorized into frequency bands 

including delta (2–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–12 Hz), 

beta (15–30 Hz), lower gamma (30–80 Hz), and upper 

gamma (80 –150 Hz). Therefore, the brain oscillation in 

the time-domain should be turned into the frequency 

domain or time-frequency domain to acquire more 

electrophysiological information. 

The Fourier transform is widely used in the frequency 

analysis of brain rhythms and it is an important technique 

to understand the collective neural activities in the brain in 

neuroscience as well as in many other branches of science, 

engineering, and technology. Conventional time-series 

data decomposition methods (i.e., Fourier and wavelet 

transform) are based on additive expansion which assumes 

that the signal being dealt with is a linear operation. 

Nevertheless, it is well-known that most brain oscillations 

have nonlinear and non-stationary characteristics  [4], [5] 

which limit the amount of information extracted by 

Fourier analysis [5]. The Wavelet transform is a better 

option for real-world data scales, however, the correct 

number of wavelets has to be chosen which requires a 

priori knowledge of the possible frequency bands with 

increased activity. Fourier and Wavelet also share a 

problem of blurred representation originating from 

integral transforms and the challenge of choosing the 

appropriate time window resolution since increasing time 

resolution decreases the frequency resolution and vice 

versa (i.e. uncertainty principle). Thus the high temporal 

resolution of signals cannot be fully observed with these 

conventional Fourier-based analyses. To resolve these 

limitations of traditional methods, Hilbert-Huang 

transform (HHT) was used as a potential approach for the 

examination of non-linear signals in this study. HHT 

consists of two parts: EMD/ensemble empirical mode 

decomposition (EEMD) and Hilbert spectral analysis (has) 

[6]. EMD is an adaptive and data-driven manner without 

the linearity assumption, decomposes the intrinsic nature 

of the raw signal adaptively into single modes, known as 

intrinsic mode functions (IMFs). After decomposition, 

HSA can then be adopted in any IMF to gather the local 

energy and instantaneous frequency information to 

produce HHT [6], [7]. Therefore, it partly resolved the 

flaws in existing spectral analytical methods (such as 

Fourier analysis and wavelet analysis), which rely on 

additive expansions and linear assumption [8].  

However, the evaluation of HHT performance on the 

non-sinusoidal oscillation remains unclear. Thus, it is 

essential to evaluate the effects of non-sinusoidal signals on 

the traditional method and HHT. The organization of this 

paper is as follows: In Section II, the introduction of HHT 

for analyzing the non-sinusoidal signals are presented; in 

section III, the simulation and experimental results are 

listed; in section IV, conclusions are described. 
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II.  EEG ANALYSIS BASED ON HILBERT-HUANG 

TRANSFORM 

This technique was originally applied to geophysical 

signals and has been proved to be useful for nonlinear 

time-series analysis by using an empirical mode 

decomposition (EMD) approach. EMD is an adaptive and 

data-driven manner without the linearity assumption, 

decomposes the intrinsic nature of the raw signal 

adaptively into single modes, known as intrinsic mode 

functions (IMFs). That is, each successive EMD will 

generate an IMF with lower oscillations than the previous 

IMF and naturally retain the physical properties of the 

signal. After decomposition, Hilbert transform can then be 

used in any IMF to gather the local energy and 

instantaneous frequency information to produce HHT. 

Thus, it partly resolved the flaws in existing spectral 

analytical methods (e.g., Fourier and Wavelet methods), 

which rely on additive expansions and linear assumption 

and thus, it has been widely applied to biological, medical, 

engineering, structural safety monitoring, and climate 

studies worldwide. 

A. Empirical Mode Decomposition: 

EMD is an adaptive and data-driven manner without the 

linearity assumption, decomposes the intrinsic nature of 

the raw signal adaptively into single modes, known as 

intrinsic mode functions (IMFs): 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝐼𝑀𝐹𝑗(𝑡) + 𝑟𝑛(𝑡)

𝑛

𝑗=1

 (1) 

1. Let x(t) be the input data, the following steps presents 

the process used for identifying IMFs: Identify time-

series local maxima and minima of x(t) 

2. Perform a cubic spline interpolation between all local 

maxima to compute the upper envelope emax(t) and 

the lower envelope emin(t). 

3. Estimate the mean value of each data time-point 

between the upper and lower envelope as m1(t) = 

(emax(t) + emin(t))/2 

4. Subtract the mean value from the original signal to 

provide the local components h1(t) = X(t)–m1(t). 

5. The sifting procedure was applied to guarantee the 

component ℎ1(𝑡) satisfied the condition to be an 

IMF. The stopping criterion of the sifting process is 

defined in the Eq. (2) by using a standard deviation 

(SD), 𝛿 , computed from the two consecutive 

components as: 

6.  

𝛿 = ∑
|ℎ1(𝑚−1)(𝑡) − ℎ1(𝑚) (𝑡)|

2

ℎ2
1(𝑚−1)(𝑡)

𝑁

𝑡=0

 

(2) 

 

A threshold value for SD can be set between 0.2 and 0.3 to 

stop the sifting process [6]. The process is repeated until 

only a monotonic time-series or residue rn(t) remains, 

indicating the trend of x(t). Customized Matlab 

(MathWorks) scripts with ensemble EMD code provided 

by the Research Center for Adaptive Data Analysis of 

National Central University, Taiwan was used for 

applying HHT [9], [10]. 

B. Hilbert spectral analysis: 

After decomposition, the IMFs obtained by EEMD 

ensure the performance of Hilbert transform on each 

IMF with its clear definition of an instantaneous phase 

and amplitude to produce HHT. Thus, Hilbert 

transform is applied to each IMF and can be expressed 

as Eq. (3): 

𝐻[IMFi(𝑡)] =
1

𝜋
𝑃𝑉 ∫

IMFi(𝜏)

𝑡 − 𝜏

+∞

−∞

𝑑𝜏 

(3) 

Where PV is the Cauchy Principal Value, thus, a 

complex analytic signal IMF*(t) can be derived and 

expressed as Eq. (4): 

𝐼𝑀𝐹𝑖∗(𝑡) = IMFi(𝑡) + 𝑖𝐻[𝐼𝑀𝐹𝑖(𝑡)]

= 𝐴(𝑡)𝑒𝑖𝜃(𝑡) 

(4) 

where A(t), 𝜃(t) are defined as the amplitude function 

and phase of IMFi(t), respectively.  

III. RESULTS 

A. Simulation results 

To evaluate the effectiveness in analyzing the 

nonlinear signals of the proposed approach, in this 

section, the current study evaluated the effects of 

nonlinear signals on the performance of HHT 

compared with FFT and Wavelet (WL). 

Case 1: 

Figure 1 shows the noiseless 14 Hz sinusoidal signal (S, 

black line) and its power spectrum in the frequency 

domain (FFT) and time-frequency domain (i.e., WL and 

HHT). The results show that the FFT spectrum displays 

an amplitude at a single peak of 14 Hz while WL and 

HHT enable to show amplitude increases at 14 Hz 

across time domain. 

 

 

Figure 1. Power spectra of noiseless sinusoidal 

signal analyzed by traditional methods and 

Hilbert-Huang transform. 

Case 2: 
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To validate the effect of non-linear signals on these 

methods, the current study generated a 14 Hz signal 

with non-linear signals by controlling the degree of non-

linearity [11]. The non-linear signal was generated as 

Eq. (5): 

 

𝑋(𝑡) =  𝑈𝑤√1 − 𝑟2

[sin(𝜔𝑡) +
𝑟 sin 𝜙

1 +  √1 − 𝑟2
]

1 − 𝑟 cos(𝜔𝑡 +  𝜙)
 

(5) 

 

Where 𝑈𝑤 represents amplitude, 𝜔 represents the 

angular frequency and 𝜙 is phase (−𝜋/2 ≤ 𝜙 ≤ 𝜋/2). 

The parameter r (-1 < r < 1) is determined as the degree 

of non-linearity and is set to 0.4 (i.e., the signal is now 

highly distorted and non-linear). Figure 2 displays the 

outcomes of FFT, WL, and HHT for the simulated data. 

In the frequency domain, a clear peak at 14 Hz was 

present for FFT. However, in addition to the frequency 

of 14 Hz, FFT also displays the spurious harmonics in 

the spectrum.  Similar to the results of FFT, Wavelet 

decomposed the non-linear signals into several 

harmonics as shown in Figure. In contrast, HHT shows 

clearly the physical meaning of the signal with a varying 

amplitude at a broadband frequency (10-18 Hz). 

 

Figure 4. Power spectra of noiseless sinusoidal signal 

analyzed by traditional methods and Hilbert-Huang 

transform. 

    Case 3: 

These approaches were then validated by analyzing the 

amplitude modulation (AM), in which one sinusoidal 

signal was a carrier oscillation (fc = 14 Hz) and the 

modulating signal was selected to 2 Hz (fm = 2 Hz). 

Figure3 shows the power spectra of FFT, WL, and HHT 

for this simulated data. The FFT spectrum shows an 

amplitude at a peak of 14 Hz and two side-bands while WL 

and HHT enable to show the varying amplitudes at 14 Hz 

across time domain, indicating that these methods were 

capable to capture the physical meaning of the amplitude 

modulation. 

 

 

 

 

 

 

Case 4:  

In addition to the above example, here, this study also 

discusses another case of a non-sinusoidal signal using 

an exponent of 2 (i.e., 2𝐴𝑀(𝑡)). Although  Fourier 

transform could obtain the fundamental frequencies. 

That is the amplitude at a peak of 14 Hz and two 

sidebands. This non-sinusoidal waveform shape also 

produced multiple harmonics. Similar to FFT, Wavelet 

shows multiple harmonics. In addition, Wavelet can 

not fully display the varying amplitudes over time as 

shown in HHT (Figure 4). 

 

B. Experimental results 

Instead of the synthesized data, here real-time EEG data 

showing the Steady-state visually evoked potential 

(SSVEP) phenomenon was analyzed to validate the 

capability of the proposed methods as shown in the 

simulation data. The SSVEPs data of single-subject 

elicited by 3-Hz flicker at Oz channel used in this study 

were reported originally by Juan et al., 2021 [12] . Figure 

5 shows the power spectrum in the frequency domain 

(FFT) and time-frequency domain (i.e., WL and HHT). 

That is, the power increase was observed at 6 Hz and 9 Hz 

in both frequency domain and time-frequency domain. 

 

 
 

Figure 2. Power spectra of noiseless AM 

signal analyzed by traditional methods and 

Hilbert-Huang transform. 

 
 

Figure 3. Power spectra of non-linear AM signal 

analyzed by traditional methods and Hilbert-Huang 

transform. 
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Figure 5. The power spectra of a single subject SSVEPs 

induced by 3-Hz flicker. 

IV. CONCLUSION 

In this study, we have confirmed the Hilbert-Huang 

transform as an effective approach to analyze the non-

linear oscillations. We evaluated the performance of this 

method compared to the previous method (i.e., FFT and 

Wavelet). The results in numerical experiments using 

simulation and electrophysiology data show that the 

Fourier transform, Wavelet, and Hilbert-Huang transform 

provide clear power spectra. However, since FFT and 

Wavelet may be limited to analyzing the non-sinusoidal 

signals, these methods were difficult to confirm the real 

phenomena in the brain oscillations. In contrast, the HHT 

were less affected by the non-sinusoidal waveform, thus, 

the findings of the HHT method provide clear 

physiological evidence in support of the existence of real 

phenomena in the human brain. 
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PHÂN TÍCH PHỔ THỜI GIAN VÀ TẦN 

SỐ CỦA TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ DỰA 

TRÊN PHƯƠNG PHÁP HILBERT 

HUANG TRANSFORM 

 

Abstract:  Tín hiệu điện não là một hoạt động điện của 

não người và do đó đóng một vai trò quan trọng để hiểu 

được chức năng nhận thức và được sử dụng trong lâm 

sàng. Tuy nhiên, các phương pháp phân tích tín hiệu điện 

não truyền thống dựa trên giả sử tuyến tín thường bị giới 

hạn khi phân tích một dạng tín hiệu não phi tuyến. Để giải 

quyết điều này,  nghiên cứu này sử dụng một phương pháp 

phân tích hướng dữ liệu cho việc phân tích điện não đồ 

trong miền thời gian và tần số. Kết quả từ cả tín hiệu mô 

phỏng và điện não đã minh họa rằng các tính năng phi 

tuyến và biến động thời gian có thể được làm sáng tỏ dùng 

phương pháp Hilbert-Huang transform mà không sử dụng 

giả thuyết đã biết. Thêm vào đó, phương pháp 

HilbertHuang transform ít bị ảnh hưởng bởi tín hiệu phi 

tuyến.  
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RESOURCE ALLOCATION FOR 
WIRELESS POWERED MULTI-PAIR TWO 

WAY RELAY NETWORKS

Đỗ Phú Thịnh 

Posts and Telecommunications Institute of Technology, Ho Chi Minh City Campus 
 

Abstract: We consider a wireless powered multi-pair 

two-way relay network in which the devices without 

batteries communicate with their partners assisted by a 

hybrid access point (HAP). For the network, half-duplex 

(HD) and full-duplex (FD) protocols are designed in a time 

division multiple access manner and power and time 

allocation problems are addressed. The problems optimize 

a generalized utility function taking into account the 

efficiency and fairness under the power constraints at the 

HAP and the energy storage constraint at the devices. We 

transform the problems for the HD and the FD with no 

self-interference (SI) into the convex problems while 

providing an iterative algorithm to solve the non-convex 

problem for the FD suffered from the residual SI. The 

results confirm the superiority of the FD over the HD in 

the throughput and the fairness. 

Index Terms: Full duplex, resource allocation , two 

way relay, wireless powered communication 

I. INTRODUCTION 

Recent advances in microwave power transfer 

technologies have lead to the advent of wireless powered 

communication (WPC) which charges the devices 

remotely before communication [1]. The WPC expands 

the applications of the Internet of things by allowing 

devices sustainable without batteries and curtailing high 

costs in the battery replacement. In this context, existing 

communication systems are now being redesigned by 

introducing wireless powering and energy harvesting (EH) 

capabilities as observed in the references of [1].  

Cooperative networks adopt harvest-and-transmit 

protocols for WPC in general, where the relays with the 

EH capability are powered by the signal to be relayed [2], 

[3], [4], [5], [6]. In these studies, only a pair of 

communicating devices is assisted by amplifyand-forward 

(AF) relays [2], [3], [4], [5] and decodeand-forward (DF) 

relays [6]. Although a full-duplex (FD) protocol for one-

way relaying has come out in an initial stage [2], two-way 

relaying (TWR) is based on half-duplex (HD) protocols 

mostly [3], [4], [6] except for [5]. Notably, the relays in 

[2], [3], [4], [5], [6] are of similar complexity to the 

communicating devices. 

Unlike the studies in [2], [3], [4], [5], [6], we consider 

wireless powered TWR networks (WP-TWRNs) with a 

relay of similar complexity to an access point (AP). The 

relay not only takes a role of wireless powering to the EH 

devices, but also handles the bidirectional data of the 

multiple device pairs. This type of relays has been 

addressed in [7], [8] to support the WP-TWR protocol 

based on space division multiple access by using a large 

number of antennas. However, a large number of antennas 

is not always applicable due to a high cost.  
In this context, we consider a relay equipped with a 

single antenna for the HD and two antennas for the FD as 

in the wireless powered uplink (WP-UL) based on time 

division multiple access (TDMA) [9], [10], [11]. For the 

WP-TWRN, we design TDMA-based HD and FD 

protocols exploiting the bidirectional data flows for 

wireless powering, unlike the TDMA-based FD protocol 

for the WP-UL which keeps transmitting the power 

signals. While the studies for the WP-UL in [9], [10], [11] 

aim at maximizing the sum rate only, this letter provides a 

more comprehensive study on resource allocation for the 

WP-TWRN by maximizing the generalized utility 

function reflecting a various level of the fairness in the 

throughput [12], and by encompassing the HD protocol, 

the FD protocol with no self-interference (SI), and the FD 

protocol with residual SI.  

II. SYSTEM MODEL 

 

Fig. 1. System configuration 

Consider a WP-TWRN with one hybrid AP (HAP) and 

K active device pairs {(𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2)}𝑘=1
𝐾

, There are no direct 

links among the devices so that the HAP deployed at a 

vantage point assists the information transfer among the 

devices as in [13]. The HAP operates either in HD with a 

single antenna or in FD with two antennas while the 

devices always operate in HD with a single antenna. Fig.1 
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describes the system model for the FD WP-TWRN. The 

channel gain from the HAP to 𝑆𝑘,𝑖and from 𝑆𝑘,𝑖 to the HAP 

is described by ℎ𝑘,𝑖 and 𝑔𝑘,𝑖, respectively, by assuming flat 

fading. We denote by 𝑓𝐿  the loop-back channel between 

the transmit and receive antennas at the HAP. The HD 

WP-TWRN can be rendered as a special case of the FD 

WP-TWRN by letting 𝑔𝑘,𝑖 = 0 and 𝑓𝐿 = 0 for the single-

antenna HAP with the channel gain ℎ𝑘,𝑖  subject to the 

channel reciprocity. The active devices scheduled in a time 

frame of length T (assumed to be T = 1) are powered by 

the HAP, and then exchange their information assisted by 

the HAP via the HD or FD protocol. In the protocol design, 

the devices have the energy storage constraint as in [9], 

[10], [11], which makes the energy harvested in the current 

frame unavailable in the future transmission time 

scheduled later.  

A. HD Protocol 

 

Fig. 2. HD protocol 

Fig. 2 describes the HD protocol for the WP-TWRN, 

where a time frame is divided into 𝐾 + 1 time slots of 

durations {𝜏𝑘}𝑘=0
𝐾 . Time slot 𝑘 is split into two time phases 

(TPs) 𝑘1  and 𝑘2  of durations 𝜏𝑘1  and 𝜏𝑘2  for 𝑘 ∈  𝑍0
𝐾 , 

where 𝑍𝑙1
𝑙2 denotes the set of integers from 𝑙1 to 𝑙2. Time 

slot 0 is devoted to the wireless power transfer (WPT) 

from the HAP with 𝜏01 = 0 and 𝜏02 = 𝜏0. Time slot 𝑘 ∈
 𝑍1
𝐾  is assigned for the simultaneous wireless information 

transfer (WIT) from (𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2) to the HAP in TP k1 and 

for the WIT from the HAP to  in TP k2. In TP k2, the HAP 

delivers the network coding of the messages received from 

(𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2)  in TP k1. At the devices, the signal received in 

TP k1 for 𝑘 ∈  𝑍1
𝐾   is utilized for information decoding 

(ID) at the desired pair (𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2)   and for EH at the 

remaining devices {(𝑆𝑙,1, 𝑆𝑙,2)}𝑙=𝑘+1
𝐾

. If we denote by 𝑃𝑘 

the transmit power of the HAP in TP 𝑘2 for 𝑘 ∈  𝑍0
𝐾 ,  , the 

energy harvested at 𝑆𝑘,𝑖  up to its transmission under the 

energy storage constraint [9] is given by  

𝑄𝑘,𝑖 = 𝜍𝑘,𝑖|ℎ𝑘,𝑖|
2
∑𝑃𝑚𝜏𝑚2

𝑘−1

𝑚=0

 (1) 

where 𝜍𝑘,𝑖  is the EH efficiency at 𝑆𝑘,𝑖  for (𝑘, 𝑖)  ∈  𝐼𝐷 =
{(𝑘, 𝑖)|𝑘 ∈ 𝑍1

𝐾 , 𝑖 ∈  𝑍1
2} . The transmit power of 𝑆𝑘,𝑖  is 

determined as 𝑝𝑘,𝑖 = 𝑄𝑘,𝑖/𝜏𝑘1 for (𝑘, 𝑖) ∈  𝐼𝐷 . 

Let 𝑟𝑘,𝑖  denote the rate from 𝑆𝑘,𝑖 to 𝑆𝑘,3−𝑖  for (𝑘, 𝑖) ∈  𝐼𝐷 . 

With the HD protocol, the achievable region of the rates 

(𝑟𝑘,1, 𝑟𝑘,2) is formed by [6] 

𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝑚𝑖𝑛{𝜏𝑘1𝐶(𝑝𝑘,𝑖𝜆𝑘,𝑖), 𝜏𝑘2𝐶(𝑃𝑘𝜆𝑘,3−𝑖)},  

𝑖 = 1,2 

(2a) 

𝑟𝑘,1 + 𝑟𝑘,2 ≤ 𝜏𝑘2𝐶(𝑝𝑘,1𝜆𝑘,1 + 𝑝𝑘,2𝜆𝑘,2) (2b) 

for 𝑘 ∈  𝑍1
𝐾 , where 𝐶(𝑥) =  𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑥), 𝜆𝑘,𝑖 = |ℎ𝑘,𝑖|

2
/

𝜎2 , and 𝜎2  is the noise variance at the receiver. By 

replacing 𝑝𝑘,𝑖 = 𝑄𝑘,𝑖/𝜏𝑘1 in (2), we have 

𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝜏𝑘2𝐶(𝑃𝑘𝜆𝑘,3−𝑖), 𝑖 = 1,2, (3a) 

𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝜏𝑘1𝐶 (
𝜓𝑘,𝑖
𝜏𝑘1

∑ 𝑃𝑚𝜏𝑚2
𝑘−1

𝑚=0
) , 𝑖 = 1,2, (3b) 

𝑟𝑘,1 + 𝑟𝑘,2 ≤ 𝜏𝑘1𝐶 (
𝜓𝑘
𝜏𝑘1

∑ 𝑃𝑚𝜏𝑚2
𝑘−1

𝑚=0
), (3c) 

where 𝜓𝑘,𝑖 = 𝜁𝑘,𝑖𝜆𝑘,𝑖
2 𝜎2 and 𝜓𝑘 = 𝜓𝑘,1 + 𝜓𝑘,2. 

B. FD Protocol 

 

Fig. 3. FD protocol 

Fig. 3 describes the FD procol for the WP-TWRN, 

where a time frame is split into 𝐾 + 2  time slots of 

durations {𝜏𝑘}𝑘=0
𝐾+1. The HAP transmits the signal 𝑥𝑘,𝑏𝑐 at 

transmit power 𝑃𝑘, for the WPT at time slot 𝑘 ∈  𝑍0
1, and 

for the WIT at time slot 𝑘 ∈  𝑍2
𝐾+1. Meanwhile, in time 

slot 𝑘 ∈  𝑍1
𝐾, 𝑆𝑘,𝑖 transmits the WIT signal 𝑥𝑘,𝑖 at transmit 

power 𝑝𝑘,𝑖 = 𝑄𝑘,𝑖/𝜏𝑘  for 𝑖 = 1,2,  where 𝑄𝑘,𝑖  is the 

energy harvested at 𝑆𝑘,𝑖 up to its transmission. 

The received signal at 𝑆𝑙,𝑖 is modeled as 

𝑦𝑆𝑙,𝑖,𝑘 = √𝑃𝑘ℎ𝑙,𝑖𝑥𝑘,𝑏𝑐 + 𝑛𝑆𝑙,𝑖,𝑘 , (4) 

in time slot 𝑘 ∈  𝑍0
𝐾+1 , where 𝑛𝑆𝑙,𝑖,𝑘  is the complex 

Gaussian noise of mean zero and variance 𝜎2 the and the 

signal transmitted by (𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2) is not included since the 

direct links among the devices are not available. 

Meanwhile, the received signal at the HAP in time slot 

𝑘 ∈  𝑍1
𝐾  is modeled as 

𝑦H,𝑘 = ∑√𝑝𝑘,𝑖𝑔𝑘,𝑖𝑥𝑘,𝑖 +√𝑃𝑘𝑓𝐿𝑥𝑘,𝑏𝑐 + 𝑛H,𝑘,

2

𝑖=1

 (5) 

Which suffers from the loop-back interfernece √𝑃𝑘𝑓𝐿𝑥𝑘,𝑏𝑐 

and the noise 𝑛𝐻,𝑘 of mean zero and variance 𝜎2. Note that 

𝑥𝑘,𝑏𝑐 for 𝑘 ∈  𝑍0
1  contains no information while 𝑥𝑘,𝑏𝑐 for 

𝑘 ∈  𝑍2
𝐾+1 contains the network coding of the messages in 

𝑥𝑘−1,1 and 𝑥𝑘−1,2 decoded in the preceding time slot. 

All the devices harvest the energy in time slot 0, whereas 

(𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2) transmit their signal to the HAP and the other 

devices harvest the energy in time slot 1. In time slot 𝑘 ∈

 𝑍2
𝐾 , (𝑆𝑘−1,1, 𝑆𝑘−1,2)  decode 𝑥𝑘,𝑏𝑐  from (4), (𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2) 

transmit their signal to the HAP, and {(𝑆𝑙,1, 𝑆𝑙,2)}𝑙=𝑘+1
𝐾

 

harvest the energy. In time slot 𝐾 + 1 , (𝑆𝐾,1, 𝑆𝐾,2) 

performs the ID from (4). Therefore, from (4), the energy 

harvested at 𝑆𝑘,𝑖  is obtained as 𝑄𝑘,𝑖 =

𝜁𝑘,𝑖|ℎ𝑘,𝑖|
2
∑ 𝑃𝑚𝜏𝑚
𝑘−1
𝑚=0  for (𝑘, 𝑖)  ∈  𝐼𝐷  under the energy 

storage constraint constraint and the achievable rates from 

the HAP to (𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2) are bounded as 

𝑟𝑘,1 = 𝜏𝑘+1𝐶(𝑃𝑘+1𝜆𝑘,2) (6a) 

𝑟𝑘,2 = 𝜏𝑘+1𝐶(𝑃𝑘+1𝜆𝑘,1) (6b) 
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On the other hand, the HAP decodes 𝑥𝑘,1 and 𝑥𝑘,2 from (5) 

for 𝑘 ∈  𝑍1
𝐾, which leads to the achievable region of the 

rates (𝑟𝑘,1, 𝑟𝑘,2) from (𝑆𝑘,1, 𝑆𝑘,2) to the HAP as 

𝑟𝑘,1 = 𝜏𝑘𝐶 (
𝑝𝑘,1𝜇𝑘,1

𝑃𝑘𝜉+1
), (7a) 

𝑟𝑘,2 = 𝜏𝑘𝐶 (
𝑝𝑘,2𝜇𝑘,2

𝑃𝑘𝜉+1
), (7b) 

𝑟𝑘,1 + 𝑟𝑘,2  = 𝜏𝑘𝐶 (
𝑝𝑘,1𝜇𝑘,1 + 𝑝𝑘,2𝜇𝑘,2

𝑃𝑘𝜉+1
), (7c) 

where 𝜇𝑘,𝑖 =
|𝑔𝑘,𝑖|

2

𝜎2
 and 𝜉 =

|𝑓𝐿|
2

𝜎2
. 

Finally, the achievable rate region of the FD protocol is 

formed by (6) and (7) with 𝑝𝑘,𝑖 = 𝑄𝑘,𝑖/𝜏𝑘 as 

𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝜏𝑘+1𝐶(𝑃𝑘+1𝜆𝑘,3−𝑖), 𝑖 = 1,2,  (8a) 

𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝜏𝑘𝐶 (
𝜔𝑘,𝑖

𝜉𝑃𝑘𝜏𝑘+𝜏𝑘
∑ 𝑃𝑚𝜏𝑚
𝑘−1
𝑚=0 ) , 𝑖 = 1,2, (8b) 

𝑟𝑘,1 + 𝑟𝑘,2 ≤ 𝜏𝑘𝐶 (
𝜔𝑘

𝜉𝑃𝑘𝜏𝑘+𝜏𝑘
∑ 𝑃𝑚𝜏𝑚
𝑘−1
𝑚=0 ), (8c) 

where 𝜔𝑘,𝑖 = 𝜁𝑘,𝑖|ℎ𝑘,𝑖|
2
𝜇𝑘,𝑖  for 𝑖 = 1,2  and 𝜔𝑘 = 𝜔𝑘,1 +

𝜔𝑘,2. 

III.  RESOURCE ALLOCATION 

This section aims at maximizing the 𝛼 − fair utility 

function of the device rates 𝒓 =

 [𝑟1,1, 𝑟1,2, 𝑟2,1, 𝑟2,2, … , 𝑟𝐾,1, 𝑟𝐾,2] defined by [12] 

𝑈𝛼(𝒓)

=

{
 

 
1

1 − 𝛼
∑ ∑ 𝑟𝑘,𝑖

1−𝛼
2

𝑖=1

𝐾

𝑘=1
, 𝛼 ≥ 0, 𝛼 ≠ 1

∑ ∑ log (𝑟𝑘,𝑖)
2

𝑖=1

𝐾

𝑘=1
, 𝛼 = 1,

 
(9) 

where 𝛼 ∈ [0,∞)  is the parameter for the degree of 

fairness. Notably, (9) is concave in 𝒓 for each value of 𝛼 

and 𝛼 = 0,1, 𝑎𝑛𝑑 ∞ represents the maximum throughput, 

proportional fairness (PF), and max-min fairness, 

respectively. In the following, (9) is optimized through 

power allocation (PA) and time allocation (TA) under the 

constraints on the peak power 𝑃𝑃 and the average power 

𝑃𝐴 in the achievable rate region for each protocol. 

A. Resource Allocation for the HD WP-TWRN 

The optimization problem is formulated with 𝑷 =
 [𝑃0, 𝑃1 , … , 𝑃𝐾]

𝑇 and 𝝉 = [𝜏02, 𝜏11, 𝜏12, … , 𝜏𝐾1, 𝜏𝐾2]
𝑇 as 

max
𝑷 ≽0,𝝉≽0

𝑈𝛼(𝒓) (10a) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 (3𝑎), (3𝑏), (3𝑐), 𝑘 ∈ 𝑍1
𝐾 , (10b) 

‖𝝉‖1 ≤ 1, 𝑷
𝑇𝝉2 ≤ PA, 𝑷 ≼ PP (10c) 

where ≽ and ≼ denote the element-wise inequality, ‖. ‖1 

denotes the 𝐿1  norm of a vector, and 𝜏2 =
[𝜏02, 𝜏12, … , 𝜏𝐾2]

𝑇. The optimization problem (10) is not 

convex in 𝑷 and 𝝉 since the constraints (3b)-(3c) on 𝒓 and 

𝑃𝑇𝜏2 ≤ PA  are non-convex although the objective 

function is concave in 𝒓  for each 𝛼 ∈ [0,∞) . By 

transforming the power 𝑷  to the energy 𝐸 =
 [𝐸0, 𝐸1, … , 𝐸𝐾]

𝑇 with 𝐸𝑘 = 𝑃𝑘𝜏𝑘2, we recast the problem 

(10) into 

max
𝑬 ≽0,𝝉≽0

𝑈𝛼(𝒓) (11a) 

𝑠. 𝑡. 𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝜏𝑘2𝐶 (
𝐸𝑘𝜆𝑘,3−𝑖
𝜏𝑘2

) , (𝑘, 𝑖) ∈  𝐼𝐷 (11b) 

𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝜏𝑘1𝐶 (
𝜓𝑘,𝑖𝐸0:𝑘−1

𝜏𝑘1
) , (𝑘, 𝑖) ∈  𝐼𝐷  (11c) 

𝑟𝑘,1 + 𝑟𝑘,2  ≤ 𝜏𝑘1𝐶 (
𝜓𝑘𝐸0:𝑘−1
𝜏𝑘1

) , 𝑘 ∈  𝑍1
𝐾  (11d) 

‖𝝉‖1 ≤ 1, ‖𝑬‖1 ≤ PA, 𝑬 ≼ 𝝉2PP  (11e) 

where 𝐸𝑙1:𝑙2 = ∑ 𝐸𝑚
𝑙2
𝑚=𝑙1 . The objective function of (11) 

is concave and the constraints in (11e) are linear. The other 

constraints (11b)-(11d) are also convex since their left 

hand side (LHS) is linear and their right hand side (RHS) 

is the perspective 𝜏𝑘𝑖𝑓(𝑬/𝜏𝑘𝑖) of a concave function 𝑓(𝑬) 
with 𝜏𝑘𝑖 > 0 which is also concave in (𝑬, 𝜏𝑘𝑖). Therefore, 

(11) is a convex optimization problem which can be solved 

by an existing convex optimization solver. 

B. Resource Allocation for the HD WP-TWRN 

The optimization problem is formulated with 𝑷 =
 [𝑃0, 𝑃1 , … , 𝑃𝐾+1]

𝑇 and 𝝉 =  [𝜏0, 𝜏1, … , 𝜏𝐾+1]
𝑇 as 

max
𝑷 ≽0,𝝉≽0

𝑈𝛼(𝒓) (12a) 

𝑠. 𝑡. (8𝑎), (8𝑏), (8𝑐), 𝑘 ∈ 𝑍1
𝐾 , (12b) 

‖𝝉‖1 ≤ 1, 𝑷𝑇𝝉 ≤ PA, 𝑷 ≼ PP (12c) 

Clearly, the problem (12) is non-convex in 𝑷 and 𝝉 since 

the constraints (8a)-(8c) and 𝑷𝑇𝝉 ≤ PA  are non-convex. 

By applying an approach similar to that adopted in the HD 

WP-TWRN, we now recast the problem (12) to 

max
𝑬 ≽0,𝝉≽0

𝑈𝛼(𝒓) (13a) 

𝑠. 𝑡. 𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝜏𝑘+1𝐶 (
𝐸𝑘+1𝜆𝑘,3−𝑖
𝜏𝑘+1

),  

(𝑘, 𝑖) ∈  𝐼𝐷  

(13b) 

𝑟𝑘,𝑖 ≤ 𝜏𝑘𝐶 (
𝜔𝑘,𝑖𝐸0:𝑘−1
𝜉𝐸𝑘 + 𝜏𝑘

) , (𝑘, 𝑖) ∈  𝐼𝐷   (13c) 

𝑟𝑘,1 + 𝑟𝑘,2  ≤ 𝜏𝑘𝐶 (
𝜔𝑘𝐸0:𝑘−1
𝜉𝐸𝑘 + 𝜏𝑘

) , 𝑘 ∈  𝑍1
𝐾  (13d) 

‖𝝉‖1 ≤ 1, ‖𝑬‖1 ≤ PA, 𝑬 ≼ 𝝉2PP  (13e) 

where 𝑬 =  [𝐸0, 𝐸1, … , 𝐸𝐾+1]
𝑇  with 𝐸𝑘 = 𝑃𝑘𝜏𝑘 . With the 

perfect SI cancelation (SIC), or equivalently with 𝜉 = 0, 

the problem (13) is convex due to the same reasoning 

provided for the HD WP-TWRN. We can thus solve the 

problem (13) with 𝜉 = 0 by employing an existing convex 

optimization solver. 

With the imperfect SIC, or equivalently with 𝜉 > 0, the 

problem (13) is non-convex due to (13c) and (13d) so that 

the complexity of a brute-force search for (13) inicrease 

exponentially with the number K of the device pairs. To 

relieve the complexity, we apply the sequential parametric 

convex approximation (SPCA) framework [14] to find a 

solution of (13). In deriving convex approximations of 

(13c) and (13d) for the SPCA, we figure out the convex 

and non-convex properties hidden in (13c) and (13d) by 

applying the inequality 

𝜏𝐶 (
𝑦

𝑧 + 𝜏
) = 𝜏𝐶 (

𝑦 + 𝑧

𝜏
) − 𝜏𝐶 (

𝑧

𝜏
), (14) 

as 

𝑟𝑘,𝑖 + 𝜏𝑘𝐶 (
𝜉𝐸𝑘
𝜏𝑘
) − 𝜏𝑘𝐶 (

𝜉𝐸𝑘 + 𝜔𝑘,𝑖𝐸0:𝑘−1
𝜏𝑘

) ≤ 0, (15a) 

∑ 𝑟𝑘,𝑖
2

𝑖=1
+ 𝜏𝑘𝐶 (

𝜉𝐸𝑘
𝜏𝑘
) − 𝜏𝑘𝐶 (

𝜉𝐸𝑘 + 𝜔𝑘𝐸0:𝑘−1
𝜏𝑘

) ≤ 0 (15b) 

for 𝑘 ∈  𝑍1
𝐾 . The non-convexity of (15a) and (15b) comes 

from 𝑓(𝒕𝑘) =  𝜏𝑘𝐶(𝜉𝐸𝑘 𝜏𝑘⁄ ) for 𝒕𝑘 = [𝐸𝑘 , 𝜏𝑘]
𝑇 , which is 

approximated to its first-order Taylor series expansion 

𝑓1(𝒕𝑘; 𝒕𝑘,𝑎) = 𝑓(𝒕𝑘,𝑎) + ∇𝑓(𝒕𝑘,𝑎)(𝒕𝑘 − 𝒕𝑘,𝑎), (16) 

at a point 𝒕𝑘,𝑎 = [𝐸𝑘,𝑎 , 𝜏𝑘,𝑎]
𝑇

with ∇𝑓(𝒕𝑘) =  [
𝜕𝑓

𝜕𝐸𝑘
,
𝜕𝑓

𝜕𝜏𝑘
] . 

Since 

∇𝑓(𝒕𝑘,𝑎) = [
𝜉𝜏𝑘,𝑎𝑙𝑜𝑔2𝑒

𝜉𝐸𝑘,𝑎 + 𝜏𝑘,𝑎
, 𝐶 (

𝜉𝐸𝑘,𝑎
𝜏𝑘,𝑎

) −
𝜉𝐸𝑘,𝑎𝑙𝑜𝑔2𝑒

𝜉𝐸𝑘,𝑎 + 𝜏𝑘,𝑎
], (17) 

and 𝑓(𝒕𝑘,𝑎) = ∇𝑓(𝒕𝑘,𝑎)𝒕𝑘,𝑎, (16) becomes 
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𝑓1(𝒕𝑘; 𝒕𝑘,𝑎) = ∇𝑓(𝒕𝑘,𝑎)𝒕𝑘. (18) 

The problem (13) is thus approximated to a convex 

problem 

max
𝑬,𝝉

𝑈𝛼(𝒓)  𝑠. 𝑡. (13𝑏), (13𝑒), (15𝑎)̃ , (15𝑏)̃ (19) 

where (15𝑎)̃ , (15𝑏)̃  are the convex approximation of (15a) 

and (15b), respectively, attained by replacing 

𝜏𝑘𝐶(𝜉𝐸𝑘 𝜏𝑘⁄ ) with 𝑓1(𝒕𝑘; 𝒕𝑘,𝑎) defined in (18). The SPCA 

solves the convex problem (19) for given 𝒕𝑘,𝑎 =

 (𝐸𝑘,𝑎 , 𝜏𝑘,𝑎)  iteratively by updating 𝒕𝑘,𝑎  for a better 

approximation. The iterative algorithm finding a solution 

of (13) under the imperfect SIC is summarized in Table I. 

The algorithm converges to a Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 

point as proved for any SPCA algorithm in [14]. The 

complexity of the algorithm with 𝑁𝑖𝑡  iterations is 

𝑂(𝑁𝑖𝑡(4𝐾 + 4)
4) since a genertic convex problem solver 

with n variables has a complexity of 𝑂(𝑛4). 
 

Initialization: Solve (13) with 𝜉 = 0 to obtain (𝑬𝑎 , 𝝉𝑎) 
Repeat 

1. Solve (19) with (𝑬𝑎 , 𝝉𝑎)  to find the solution 

(𝑬∗, 𝝉∗) 
2. Update 𝐸𝑎 ⟵ 𝐸∗and 𝜏𝑎 ⟵ 𝜏∗ 

Until the objective function converges 

TABLE I – Joint PA-TA algorithm 

IV.  NUMERICAL RESULTS 

We evaluate the sum rate of the WP-TWRN when 𝐾 =
5, 𝜁𝑘 = 0.8, PA = PP/2 and 𝜎2 = −90𝑑𝐵𝑚 . The devices 

undergo an identical path loss of 30dB and independent 

Rayleigh fading. We adopt YALMIP with FMINCON 

solver in solving the generic  convex problems. 

Fig. 4 provides the sum rate of the WP-TWRNs when 

the utility function is optimized for 𝛼 = 0,1,∞ denoting 

the max-throughput ∑ ∑ 𝑟𝑘,𝑖
2
𝑖=1

5
𝑘=1 , max PF 

∑ ∑ 𝑙𝑛𝑟𝑘,𝑖
2
𝑖=1

𝐾
𝑘=1 , and max-fairness min(𝑟𝑘,𝑖), respectively. 

The SI factor is set to |𝑓𝐿|
2 = −100𝑑𝐵 for the FD WP-

TWRN with the imperfect SIC. Here ‘Scheme [10]’ refers 

the TWR extension of the FD WP-UL with the perfect SIC 

in [10] by adding the downlink subframe for transmission 

of the network coded symbols. We also provide the Jain’s 

fairness index [12] in Table II corresponding to PA =
10 𝑑𝐵𝑚  in Fig. 4. The sum rate of the WP-TWRN 

decreases as 𝛼, or equivalently the fairness level, increases. 

Clearly, the FD outperforms the HD and the scheme [10] 

both in the throughput and the fairness. In addition, the HD 

outperforms the scheme [10] by utilizing the WIT signals 

from the HAP for EH. 

 

𝛼 FD no 

SI 

FD (SI = 

-100 dB) 

HD Scheme 

[10] 

0 0.703 0.686 0.660 0.508 

1 0.974 0.969 0.964 0.950 

∞ 0.998 0.998 0.998 0.998 

TABLE II: Jain’s fairness index 

 
The sum rate of the FD WP-TWRN is also 

investigated as a function of the SI |𝑓𝐿|
2 in dB in Fig. 

5 when PA = 20 𝑑𝐵𝑚. The FD provides quite a large 
gain over the HD by reducing the number of time 

phases required for the WPT and WIT and by 
avoiding the adverse effect of the SI with resource 
allocation. As an example, the FD tends to allocation 

small values for {𝐸𝑘}𝑘=1
𝐾  at a high SI value to reduce 

the effect of the SI term 𝐸𝑘𝜉 on the rate. 

 

Fig. 4. Sum rate of the WP-TWRN as a function of 𝐏𝐀 

 
Fig. 5. Sum rate of the WP-TWRN as a function of the SI |𝑓𝐿|

2 

when 𝑃𝐴 = 20 𝑑𝐵𝑚 

V. CONCLUSIONS 

This letter has designed the HD and FD protocols for a 

multi-pair TWRN with wireless powering capability. For 

each protocol, the problem of maximizing the generalized 

utility function is formulated with power and time 

allocation. We show the convexity of the problems for the 

HD and for the FD with perfect SIC to obtain the solution 

with a generic solver. In addition, we provide a feasible 

iterative algorithm for the problem of the FD with the 

imperfect SIC which is not convex. The results show that 

the proposed WP-TWRN outperforms the TWR extension 

of the existing WP-UL and the FD provides a significant 

gain over the HD. 
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 PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN CHO MẠNG TRUYỀN 
THÔNG SONG HƯỚNG ĐA CẶP TIẾP SỨC VỚI 

NĂNG LƯỢNG KHÔNG DÂY 

Tóm tắt: Chúng tôi xem xét mạng truyền thông song 
hướng đa cặp tiếp sức trong đó các thiết bị không có pin 
giao tiếp thông qua một điểm truy cập hybrid. Đối với 
mạng này, các giao thức đơn công và song công được thiết 
kế theo đa truy cập phân chia theo thời gian và vấn đề phân 
bổ thời gian và công suất được xem xét. Bài toán hướng 
đến tối ưu hàm utility trong đó tính hiệu quả và công bằng 
với ràng buộc công suất tại điểm truy cập hybrid và ràng 
buộc năng lượng lưu trữ tại các thiết bị. Chúng tôi biến đổi 
bài toán cho giao thức đơn công và song công với không 
tự can nhiễu thành bài toán tối ưu lồi trong khi bài toán 
song công có tự can nhiễu chúng tôi cung cấp lời giải lặp. 

Kết quả mô phỏng chúng minh tính hiệu quả của giao thức 
song công so với đơn công cả về mặt lưu lượng thông tin 
và tính cân bằng 

Từ khóa: song công, phân bổ tài nguyên, mạng chuyển 

tiếp song hướng, mạng thu hoạch năng lượng. 
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PHÂN TÍCH XÁC SUẤT DỪNG CHO MẠNG 
CHUYỂN TIẾP ĐA CHẶNG DẠNG CỤM SỬ 
DỤNG KỸ THUẬT NOMA DƯỚI  SỰ TÁC  

ĐỘNG CỦA KHIẾM KHUYẾT PHẦN CỨNG 
TRÊN KÊNH NAKAGAMI-M 

Phạm Minh Quang, Trần Trung Duy 

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

 
Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi phân tích chính 

xác hiệu năng xác suất dừng của mạng chuyển tiếp đa 
chặng dạng cụm sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phi trực 
giao NOMA. Trong mô hình nghiên cứu, nút nguồn và 
các nút chuyển tiếp trung gian sử dụng NOMA để gửi 
cùng lúc 02 dữ liệu đến 02 nút đích khác nhau. Hơn nữa, 
để nâng cao độ tin cậy của việc truyền dữ liệu tại mỗi 
chặng, bài báo áp dụng kỹ thuật giải mã và chuyển tiếp 
DF (Decode and Forward) và chọn lựa nút chuyển tiếp 
tốt nhất tại mỗi cụm. Trong quá trình chuyển tiếp, nếu 
một nút chuyển tiếp chỉ có thể giải mã thành công một dữ 
liệu, nút này chỉ gửi dữ liệu giải mã thành công đến nút 
kế tiếp. Ở chặng cuối cùng, các nút đích được trang bị 
nhiều ănten, và sử dụng kỹ thuật kết hợp chọn lựa SC 
(Selection Combining) để giải mã dữ liệu. Bài báo này 
đưa ra công thức dạng tường minh tính xác suất dừng OP 
(Outage Probability) tại các nút đích trên kênh truyền 
Nakagami-m, dưới sự ảnh hưởng của khiếm khuyết phần 
cứng. Chúng tôi cũng thực hiện mô phỏng Monte Carlo 
để kiểm chứng các kết quả phân tích lý thuyết.  

Từ khóa: Chuyển tiếp đa chặng, mạng cụm, đa truy 

nhập phi trực giao (NOMA), phần cứng không hoàn hảo, 

xác suất dừng. 

I. MỞ ĐẦU 

Ngày nay, mạng cảm biến vô tuyến WSN (Wireless 
Sensor Networks) ngày càng phổ biến và cung cấp nhiều 
tiện lợi trong các hoạt động của con người. Các đặc điểm 
của mạng WSN [1]-[3] bao gồm: i) khả năng tự cấu hình 
và truyền thông giữa các thiết bị cảm biến; ii) các thiết bị 
cảm biến bị giới hạn về kích thước, năng lượng, khả năng 
lưu trữ và xử lý; iii) sử dụng chuyển tiếp để gửi dữ liệu về 
các trạm xử lý trung tâm như sink, home station. Để đạt 
được hiệu quả năng lượng cao, mạng WSN có thể tổ chức 
theo dạng cụm, trong đó mỗi cụm có một nút chủ cụm 
đóng vai trò điều khiển trung tâm. Một trong các mô hình 
dạng cụm hiệu quả trong WSN là mạng LEACH (Low-
Energy Adaptive Clustering Hierarchy) [4]-[7]. Các công 

trình [4]-[5] cho thấy mô hình LEACH kéo dài thời gian 
sống (lifetime) cho mạng WSN, cũng như hiệu quả trong 
việc truyền thông giữa các thiết bị cảm biến. Các công 
trình [6]-[7] đề xuất các mô hình chuyển tiếp đa chặng 
trong mạng LEACH, nhằm đạt được bảo mật thông tin ở 
lớp vật lý.       

Kỹ thuật chuyển tiếp có vai trò quan trọng trong mạng 
WSN, giúp mở rộng vùng phủ, tiết kiệm năng lượng cho 
các sensor, đạt độ tin cậy cao thông qua việc truyền dữ 
liệu ở các khoảng cách ngắn. Tuy nhiên, nhược điểm 
chính của chuyển tiếp đó là thời gian trễ lớn và tốc độ 
truyền dữ liệu (hay thông lượng mạng, hiệu quả sử dụng 
phổ tần, độ lợi ghép kênh) thấp. Thật vậy, khi số chặng 
giữa nguồn và đích tăng thì thời gian trễ cũng tăng theo. 
Nếu số chặng là M, thì tốc độ dữ liệu đạt được trong các 
mô hình chuyển tiếp đa chặng thông thường [8]-[12] là 
1/M (một dữ liệu được gửi trên M chặng). Mặc dù, các 
công trình [10]-[12] đã đề xuất mô hình chuyển tiếp phân 
tập, chẳng hạn như MIMO, chuyển tiếp công tác đa chặng 
và mô hình chọn đường tốt nhất, tuy nhiên, các đề xuất 
này chỉ cải thiện được độ tin cậy và độ lợi phân tập, và 
vẫn chưa cải thiện được tốc độ dữ liệu. Kỹ thuật chuyển 
tiếp song công được đề xuất trong [13]-[16] giúp cải thiện 
tốc độ dữ liệu. Trong kỹ thuật này, nút chuyển tiếp được 
trang bị với 02 ănten để đồng thời nhận và truyền các tín 
hiệu khác nhau. Do đó, chuyển tiếp song công đạt được 
gấp đôi tốc độ truyền dữ liệu, khi so với chuyển tiếp bán 
song công. Tuy nhiên, việc triển khai nhiều ănten lên các 
thiết bị cảm biến, và việc quản lý can nhiễu trong chuyển 
tiếp đa chặng song công [13]-[14], [17]-[18] là một bài 
toán quá phức tạp cho mạng WSN.  

Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu dành sự quan 
tâm lớn đến kỹ thuật đa truy nhập phi trực giao NOMA. 
NOMA được đánh giá là một trong những kỹ thuật tiềm 
năng cho các mạng thông tin vô tuyến thế hệ tiếp theo. 
Sử dụng NOMA, máy phát có thể ghép nhiều tín hiệu 
khác nhau, và gửi đồng thời các tín hiệu này đến các máy 
thu [19]-[22]. Mỗi máy thu sẽ sử dụng kỹ thuật khử can 
thoa tuần tự SIC (Successive Interference Cancellation) 
để lấy được tín hiệu mong muốn. Theo đó, tín hiệu được 
giải mã trước là tín hiệu được phân bổ với công suất phát 
lớn hơn. Sau khi giải mã xong một tín hiệu, máy thu sẽ 
loại bỏ thành phần chứa tín hiệu này ra khỏi tín hiệu tổng 
nhận được, rồi tiến hành giải mã tín hiệu tiếp theo. Với 
cách thức này, máy phát có thể gửi nhiều dữ liệu khác 
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nhau đến các máy thu, trên cùng tần số và mã. Vì vậy, tốc 
độ dữ liệu khi sử dụng NOMA tăng gấp nhiều lần, khi so 
với các kỹ thuật đa truy nhập trực giao thông thường như 
TDMA và CDMA. 

Trong công trình này, chúng tôi đề xuất áp dụng 
NOMA vào mạng chuyển tiếp đa chặng để nâng cao tốc 
độ dữ liệu cho mạng WSN dạng cụm hay mạng LEACH. 
Trong mô hình đề xuất, nút nguồn và các nút chuyển tiếp 
trung gian sử dụng NOMA để gửi 02 dữ liệu đồng thời 
đến hai nút đích. Tuy nhiên, nếu nút chuyển tiếp chỉ có 
thể giải mã được 01 dữ liệu thì nút này chỉ chuyển tiếp dữ 
liệu giải mã thành công đến chặng tiếp theo. Với mục 
đích nâng cao chất lượng kênh truyền tại mỗi chặng, 
chúng tôi đề xuất phương pháp chọn lựa nút chuyển tiếp 
tốt nhất tại mỗi cụm. Ở chặng cuối, các nút đích sử dụng 
kỹ thuật kết hợp SC để giải mã tín hiệu nhận được. 
Chúng tôi cũng xem xét sự ảnh hưởng của nhiễu gây ra 
bởi khiếm khuyết phần cứng (Hardware impairments) 
của các thiết bị cảm biến [23]-[27].  

Cho đến nay, mô hình chuyển tiếp đa chặng trong 
mạng cụm và các mô hình sử dụng NOMA đã được 
nghiên cứu trong nhiều tài liệu. Tuy nhiên, hai hướng này 
chỉ được nghiên cứu một cách riêng rẽ. Cụ thể, hầu hết 
các nghiên cứu gần đây về mạng chuyển tiếp đa chặng 
dạng cụm như [6]-[7], [28]-[30] đều chưa xét đến việc áp 
dụng NOMA để cải thiện tốc độ dữ liệu. Mặt khác, hầu 
hết các nghiên cứu gần đây về NOMA trong mạng 
chuyển tiếp chủ yếu tập trung vào mô hình chuyển tiếp 
hai chặng [21], [31]-[34]. Khác với các công trình trước 
đây, bài báo này xét trường hợp nút nguồn cách xa các 
nút đích, và việc truyền dữ liệu phải thông qua nhiều 
chặng. Khi xem xét mạng WSN, mô hình chuyển tiếp đa 
chặng sẽ rất phổ biến do khoảng cách và sự giới hạn công 
suất phát của các thiết bị cảm biến. Hơn nữa, việc sử 
dụng NOMA vào mạng chuyển tiếp đa chặng sẽ nâng cao 
tốc độ dữ liệu cho mạng WSN.  

Theo sự hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, chỉ có các 
công trình [35]-[37] nghiên cứu mô hình kết hợp giữa 
NOMA và mạng chuyển tiếp đa chặng.  Cụ thể, các tác 
giả trong công trình [35] đã kết hợp giữa chuyển tiếp đa 
chặng và NOMA, đồng thời cũng khảo sát sự ảnh hưởng 
của khiếm khuyết phần cứng lên hiệu năng xác suất dừng 
và thông lượng mạng trên kênh truyền Nakagami-m. 
Khác với [35], các tác giả trong tài liệu [36] nghiên cứu 
kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến, trong đó các máy 
phát phải thu thập năng lượng từ một trạm phát sóng vô 
tuyến đặt trong mạng, và sử dụng nguồn năng lượng này 
để truyền dữ liệu. Hơn nữa, tài liệu [36] chỉ phân tích 
thông lượng của mô hình đề xuất. Tài liệu [37] cũng 
nghiên cứu mạng chuyển tiếp đa chặng sử dụng NOMA 
và thu thập năng lượng vô tuyến. Các tác giả của [37] 
cũng đề xuất phương pháp chọn lựa nút chuyển tiếp tốt 
nhất tại mỗi chặng để nâng cao chất lượng kênh truyền. 
Hơn nữa, tài liệu [37] nghiên cứu mô hình bảo mật lớp 
vật lý với sự xuất hiện của các nút nghe lén. Dưới đây, 
chúng tôi tóm tắt những điểm khác biệt chính giữa bài 
báo này và các công trình liên quan [35]-[37]:  

- Khác với các công trình [35]-[36], chúng tôi đề xuất mô 
hình chuyển tiếp dữ liệu sử dụng NOMA, từ một nút 
nguồn đến 02 nút đích khác nhau. Thật vậy, trong các 
công trình [35]-[36], nút nguồn sử dụng NOMA để gửi 
các dữ liệu đến cùng một nút đích. Hơn nữa, mô hình của 
chúng tôi nghiên cứu kỹ thuật chọn lựa nút chuyển tiếp 

tốt nhất tại mỗi chặng, và trang bị nhiều ănten cho các nút 
đích nhằm nâng cao độ tin cậy của việc truyền dữ liệu.   

- Khác với công trình [37], các nút đích trong bài báo này 
được trang bị nhiều ănten và sử dụng kỹ thuật kết hợp SC. 
Hơn nữa, chúng tôi phân tích hiệu năng của mô hình đề 
xuất trên kênh truyền tổng quát Nakagami-m, với sự ảnh 
hưởng của khiếm khuyết phần cứng. Thật vậy, công trình 
[28] chỉ xem xét kênh fading Rayleigh và đã không đánh 
giá sự tác động của phần cứng không hoàn hảo lên chất 
lượng dịch vụ của mô hình.  

- Cuối cùng, điểm khác biệt chính giữa bài báo này và 
các công trình kể trên đó là việc đánh giá xác suất dừng 
tại các nút đích. Cụ thể, các tác giả của [35]-[37] chưa 
quan tâm đến các điều kiện ràng buộc khi giải mã các tín 
hiệu tại mỗi chặng. Như đã đề cập ở trên, bài báo này xét 
đến trường hợp một nút chuyển tiếp chỉ giải mã thành 
công một tín hiệu, và chỉ chuyển tiếp tín hiệu đến chặng 
kế tiếp.  

Tiếp đến, chúng tôi sẽ tóm tắt những đóng góp chính 
của bài báo này như sau: 

- Đầu tiên, chúng tôi đề xuất mô hình áp dụng NOMA 
vào mạng chuyển tiếp đa chặng dạng cụm để đạt được 
tốc độ dữ liệu tăng gấp đôi, khi so với mô hình chuyển 
tiếp đa chặng thông thường (không sử dụng NOMA). 
Hơn nữa, kỹ thuật chuyển tiếp DF được sử dụng tại mỗi 
chặng để loại bỏ nhiễu cộng tại các nút chuyển tiếp, cũng 
như tránh được sự tích lũy nhiễu trong kỹ thuật chuyển 
tiếp AF. 

- Thứ hai, chúng tôi đề xuất phương pháp chọn lựa nút 
chuyển tiếp tốt nhất tại mỗi cụm (dựa vào độ lợi kênh tức 
thời giữa các cụm liền kề), và kỹ thuật kết hợp chọn lựa 
SC tại các nút đích để nâng cao độ tin cậy của việc truyền 
dữ liệu trên tất cả các chặng. 

- Thứ ba, chúng tôi khảo sát sự ảnh hưởng của nhiễu gây 
ra do khiếm khuyết phần cứng lên hiệu năng của mô hình 
đề xuất. Thật vậy, bài báo này nghiên cứu về mạng WSN, 
trong đó, phần cứng của các thiết bị cảm biến thường rẻ 
tiền và chịu tác động đáng kể của nhiễu gây ra do sự 
không cân bằng I/Q, nhiễu pha, bộ khuếch đại không 
tuyến tính, v.v. [23]-[27]. Như đã được trình bài trong 
các công bố [23]-[25] của nhóm tác giả E. Bjornson, 
nhiễu do phần cứng không hoàn hảo được mô hình hóa 
theo phân phối Gauss vì đến từ sự tác động tổng hợp của 
những khiếm khuyết phần cứng khác nhau trong thiết bị 
và khiếm khuyết phần cứng ở máy phát và máy thu là độc 
lập thống kê. Giá trị của mức khiếm khuyết phần cứng 
thường nằm trong khoảng [0, 0.03]. 

- Kế tiếp, chúng tôi đưa ra biểu thức dạng tường minh 
tính chính xác xác suất dừng OP tại các nút đích trên 
kênh truyền Nakagami-m. Các biểu thức xác suất dừng 
đều được kiểm chứng sự chính xác thông qua mô phỏng 
Monte Carlo. 

- Cuối cùng, chúng tôi phân tích sự ảnh hưởng của các 
thông số hệ thống lên hiệu năng xác suất dừng của mô 
hình đề xuất, cũng như đưa ra các giải pháp thiết kế và tối 
ưu hiệu năng.  

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: phần II 
trình bày nguyên lý hoạt động của mô hình đề xuất. Phần 
III đánh giá chính xác xác suất dừng của mô hình đề xuất 
dưới sự ảnh hưởng của khiếm khuyết phần cứng trên kênh 
truyền Nakagami-m. Phần IV đưa ra các kết quả mô 
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phỏng Monte Carlo nhằm kiểm chứng các phân tích lý 
thuyết đạt được. Cuối cùng, phần V đưa ra các kết luận, 
các giải pháp thiết kế, tối ưu mô hình và hướng phát triển 
của bài báo. 

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

 

HÌNH1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG. 

Như mô tả trong Hình 1, nguồn 0T  muốn gửi cùng 

lúc hai dữ liệu 1x và 2x , lần lượt đến hai nút đích 1TK+ và 

2TK+ . Do khoảng cách xa, nguồn 0T  không thể trực tiếp 

gửi dữ liệu đến hai đích 1TK+ và 2TK+ , mà phải thông qua 

các nút chuyển tiếp trung gian nằm trong các cụm. Không 
mất tính tổng quát, ta giả sử có tất cả K  cụm trung gian, 

và cụm thứ k  có kN  thành viên, ký hiệu là ,Rk n , với 

1K  , 2kN  , 1,2,...,k K= , 1,2,..., kn N= . Ở mỗi 

cụm, một trong các nút cụm sẽ được chọn để nhận dữ liệu 
và chuyển tiếp dữ liệu đến chặng tiếp theo. Ta ký hiệu 

nút được chọn ở cụm thứ k là Tk  như trong Hình 1. Giả 

sử nút nguồn và các nút cụm chỉ có 01 ănten và hoạt 
động ở chế độ bán song công. Ngược lại, các nút đích 

1TK+ và 2TK+ được trang bị với 1L  và 2L  ănten, và sử 

dụng bộ kết hợp SC để giải mã tín hiệu nhận được từ nút 

cụm được chọn TK . Sự truyền dữ liệu giữa nguồn và các 

nút đích được thực hiện thông qua ( )1K +  khe thời gian 

trực giao. 

Xét sự truyền dữ liệu giữa nút phát X và nút thu Y, 

với  ,X,Y R ,Tk n k , 1,..., ,k K=  1,2,..., kn N= (nút Y 

không phải là một trong hai nút đích). Nếu nút X sử dụng 

NOMA, nút này sẽ kết hợp hai dữ liệu 1x  và 2x  như sau:  

1 1 2 2.x a Px a Px+ = +                         (1) 

Trong công thức (1), P là công suất phát của nút X, 
và giả sử rằng tất cả các nút phát đều có cùng công suất 

phát P. Cũng trong công thức (1), 1a  và 2a  lần lượt là 

các hệ số phân bổ công suất đối với các tín hiệu 1x  và 

2x . Không mất tính tổng quát, giả sử tín hiệu 1x  là tín 

hiệu được ưu tiên, và ta có: 2 10 1,a a   1 2 1a a+ = . 

Dưới sự ảnh hưởng của phần cứng không hoàn hảo, tín 
hiệu nhận được tại Y là: 

XY XY Y

1 XY 1 2 XY 2 XY Y.

y h x n

a Ph x a Ph x n





+= + +

= + + +
       (2) 

Trong công thức (2),  là nhiễu gây ra do phần cứng 

không hoàn hảo. Tương tự như trong các tài liệu [23]-

[27], XY  có phân phối Gauss với giá trị trung bình bằng 

0 và phương sai 2 2

XY XY| |P h , với 2

XY  là tổng mức 

khiếm khuyết phần cứng tại X và Y. Yn  trong (2) là 

nhiễu Gauss có giá trị trung bình bằng 0 và phương sai là 
2

Y . Để đơn giản về mặt trình bày, ta giả sử 2

XY  và 2

Y  

giống nhau trên tất cả các liên kết X-Y, và được ký hiệu 

là 2 2

XY   và 
2 2

Y 0  . Ta cũng ký hiệu độ lợi kênh 
2

XY| |h  như sau: 2

XY XY| | .h =  

Trên kênh fading Nakagami-m, hàm mật độ xác suất 

(PDF) và hàm phân phối tích lũy (CDF) của XY  lần lượt 

được viết ra như sau: (xem tài liệu [35]) 

( )
( )
( )

( )

( )
( )

( )

XY

XY

XY

XY

XY 1

XY

XY

XY XY

XY

exp ,
1 !

,
,

m

mf x x x
m

m x
F x

m







−
= −

−


=



         (3) 

với ( ).  là hàm Gamma và ( ).,.  là hàm Gamma không 

hoàn thành [38].  

Trong công thức (3), XYm  là hệ số Nakagami-m, và 

XYm nhận giá trị nguyên dương. XY XY XY ,m d  = với 

XYd là khoảng cách giữa X và Y, và   là hệ số suy hao 

đường truyền [39].  

Theo nguyên lý hoạt động của NOMA, máy thu sẽ 

giải mã dữ liệu 1x , sau đó loại bỏ thành phần 
1 XY 1a Ph x  

ra khỏi tín hiệu nhận được để giải mã dữ liệu 2x . Do đó, 

tỷ số SNR (Signal-to-Noise Ratio) đạt được theo 1x  và 

2x  lần lượt là: 

( ) ( )1

NOMA 1 XY 1 XY
XY, 2 2 2

2 XY 0 2 XY

,
1

x

a P a

a P a

 


    


= =

+ + +  +
  (4) 

2

NOMA 2 XY 2 XY
XY, 2 2 2

XY 0 XY

,
1

x

a P a

P

 


    


= =

+  +
           (5) 

với 
2

0P  = .  

Bây giờ, ta xét đến trường hợp nút phát X không sử 

dụng NOMA (ví dụ nút X chỉ có gửi dữ liệu 1x ); nút X 

sẽ sử dụng toàn bộ công suất phát P để gửi 1x  đến Y. Tín 

hiệu nhận được tại Y trong trường hợp này là: 

XY 1 XY Y .z Ph x n= + +                     (6) 

Do đó, tỷ số SNR đạt được trong công thức (6) là: 

 Non-NOMA XY XY
XY 2 2 2

XY 0 XY

.
1

P

P

 


    


= =

+  +
          (7) 

Xét sự truyền dữ liệu ở chặng thứ k, 1 k K  ; trong 

đó nút 1Tk−  sẽ gửi dữ liệu đến nút Tk . Nhắc lại rằng 1Tk−  

là nút được chọn ở cụm thứ ( )1k −  và Tk  là nút được 

chọn ở cụm thứ k . Tương tự, nút Tk  được chọn dựa vào 

độ lợi kênh giữa nút 1Tk−  và các nút thuộc cụm thứ k , để 
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mà độ lợi kênh đạt được giữa 1Tk−  và Tk  là lớn nhất. 

Thật vậy, ta có thể viết: 

( )
1 1 ,T T T R

1,2,...,
T : max .

k k k k n
k

k
n N

 
− −=

=                     (8) 

Sử dụng hàm CDF trong công thức (3), ta đạt được 

hàm CDF của 
1T Tk k


−

 như sau:  

( ) ( )( )
( )

( )

T T 1 ,1

1 1

1

T R
1,2,...,

T T T T

T T

Pr max

,
.

k k nk k
k

k

k k k k

k k

n N

N

F x x

m x

m

 



−−

− −

−

=
= 

 
 =
 
 

                   (9) 

Trong công thức (9), để đơn giản cho việc ký hiệu, ta 

giả sử rằng 
1 , 1T R T T , , .

k k n k k
m m k n

− −
=  Hơn nữa, bởi vì các 

nút trong một cụm là rất gần nhau, vì vậy khoảng cách 

giữa nút 1Tk−  đến các nút của cụm thứ k là gần như tương 

đương, cụ thể ( )
1 , 1T R T T ,

k k n k k
d d k n

− −
  . Do đó, ta có: 

1 , 1T R T T , , .
k k n k k

k n
− −

 =                       (10) 

Nếu 1Tk−  đã đạt được cả hai dữ liệu 1x  và 2x  ở chặng 

trước đó, 1Tk−  sẽ sử dụng NOMA để gửi đồng thời 1x  và 

2x  đến Tk . Sử dụng các kết quả đạt được trong các công 

thức (4) và (5), ta viết ra các công thức SNR dùng để giải 

mã 1x  và 2x  lần lượt là: 

( )
1

1 1

1

1 T TNOMA

T T , 2

2 T T

,
1

k k

k k

k k

x

a

a




 

−

−

−


=

+  +
                   (11) 

1

1 2

1

2 T TNOMA

T T , 2

T T

.
1

k k

k k

k k

x

a 


 
−

−

−


=

 +
                               (12) 

Hơn nữa, nếu nút Tk  giải mã được cả hai dữ liệu 1x  và 

2x , nút này sẽ sử dụng NOMA để gửi hai dữ liệu này đến 

chặng kế tiếp. Nếu nút Tk  chỉ có thể giải mã 1x  mà 

không thể giải mã 2x , nút Tk  chỉ gửi 1x  đến chặng tiếp 

theo. Tuy nhiên, nếu Tk  không thể giải mã cả 1x  (cũng 

sẽ không giải mã được 2x ), thì 1x  và 2x  sẽ không được 

gửi đến chặng kế tiếp.  

Tiếp theo, xét trường hợp nút 1Tk−  chỉ nhận được dữ 

liệu 1x  trước đó. Trong trường hợp này, sử dụng công 

thức (7), tỷ số SNR đạt được tại Tk  để giải mã 1x  sẽ là: 

1

1

1

T TNon-NOMA

T T 2

T T

.
1

k k

k k

k k




 
−

−

−


=

 +
                   (13) 

Xét chặng cuối cùng, nút TK  sẽ gửi dữ liệu đến các 

đích 1TK+  và 2TK+ . Thật vậy, nếu TK  đã đạt được cả 1x  

và 2x , nút này sẽ sử dụng NOMA để gửi đồng thời hai 

dữ liệu này đến 1TK+  và 2TK+ . Tương tự như (2), tín hiệu 

nhận được tại ănten thu thứ u của 1TK+  và ănten thu thứ  

v của 2TK+  lần lượt là  

( ) ( )
1 1 1 1 1T , 1 T T 1 2 T T 2 T T T ,

K K K K K K K K

u u

uz a Ph x a Ph x n
+ + + + +

= + + +  (14) 

( ) ( )
2 2 2 2 2T , 1 T T 1 2 T T 2 T T T ,

K K K K K K K K

v v

vz a Ph x a Ph x n
+ + + + +

= + + + (15) 

với ( )
1T TK K

u
h

+
 và ( )

2T TK K

v
h

+
là hệ số kênh truyền Nakagami-m 

giữa TK  và ănten thứ u của 1TK+ , và giữa TK  và ănten 

thứ v của 2TK+  ,  11,2,..., ,u L= 21,2,..., .v L=  

Bởi vì đích  1TK+  sẽ trực tiếp giải mã dữ liệu 1x  mong 

muốn, tương tự như (4) và (11), tỷ số SNR nhận được 

trên ănten thứ u của nút đích 1TK+  sẽ là: 

( )

( ) ( )
1

1 1

1

1 T TNOMA,

T T , 2

2 T T

,
1

K K

K K

K K

u

u

x u

a

a




 
+

+

+


=

+  +
             (16) 

với ( ) ( )
1 1

2

T T T T| |
K K K K

u u
h

+ +
= .  

 Sử dụng kỹ thuật kết hợp chọn lựa (SC), đích 1TK+  sẽ 

chọn ănten đạt được SNR lớn nhất để giải mã dữ liệu. Do 

đó, tỷ số SNR đạt được tại 1TK+  sẽ là: 

( )

( )

1 1 1 1
1

1

1

NOMA,SC NOMA,

T T , T T ,
1,2...,

max

1 T T

2 max

2 T T

max

,
1

K K K K

K K

K K

u

x x
u L

a

a

 



 

+ +

+

+

=
=


=

+  +

            (17) 

với 
( )( )

1 1
1

max

T T T T
1,2...,
max .

K K K K

u

u L
 

+ +=
=  Tương tự như (9), hàm CDF 

của 
1

max

T TK K


+
 được viết ra dưới dạng sau: 

( )
( )

( )

1

1 1

max
T T 1

1

T T T T

T T

,
.K K K K

K K

K K

L

m x
F x

m



+ +

+

+

 
 =
 
 

           (18) 

Đối với đích 2TK+ , nút này phải giải mã dữ liệu 1x  

trước, sau đó tiến hành SIC để giải mã 2x . Một lần nữa, 

sử dụng các công thức (4) và (5), ta có được các tỷ số 

SNR tại ănten thứ v của nút đích 2TK+ , khi giải mã 1x  và 

2x ; lần lượt là: 

( )

( ) ( )
2

2 1

2

1 T TNOMA,

T T , 2

2 T T

,
1

K K

K K

K K

v

v

x v

a

a




 
+

+

+


=

+  +
               (19) 

( )

( )
2

2 2

2

2 T TNOMA,

T T , 2

T T

,
1

K K

K K

K K

v

v

x v

a 


 
+

+

+


=

 +
                         (20) 

với 
( ) ( )

2 2

2

T T T T| | .
K K K K

v v
h

+ +
=  

Giống như đích 1TK+ , đích 2TK+ cũng áp dụng kỹ thuật 

kết hợp SC, và tỷ số SNR đối với các tín hiệu 1x  và 2x  

cũng được tính như sau:   

( )
2

2 1

2

max

1 T TNOMA,SC

T T , 2 max

2 T T

,
1

K K

K K

K K

x

a

a




 
+

+

+


=

+  +
               (21) 

2

2 2

2

max

2 T TNOMA,SC

T T , 2 max

T T

,
1

K K

K K

K K

x

a 


 
+

+

+


=

 +
                           (22) 

với 
( )( )

2 2
2

max

T T T T
1,2...,
max .

K K K K

v

v L
 

+ +=
=  Tương tự, hàm CDF của 

2

max

T TK K


+
 sẽ là: 
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( )
( )

( )

2

2 2

max
T T 2

2

T T T T

T T

,
.K K K K

K K

K K

L

m x
F x

m



+ +

+

+

 
 =
 
 

          (23) 

Ta xét đến trường hợp thứ hai, khi nút TK  chỉ giải mã 

được dữ liệu 1x  từ nút 1TK− . Do đó, nút TK  chỉ gửi 1x  

đến đích 1TK+ , và trong trường hợp này, đích 2TK+  sẽ 

không nhận được dữ liệu mong muốn. Tương tự, tỷ số 

SNR đạt được tại 1TK+  để giải mã dữ liệu 1x , sau khi 

thực hiện kỹ thuật kết hợp chọn lựa, sẽ là: 

1

1

1

max

T TNon-NOMA,SC

T T 2 max

T T

.
1

K K

K K

K K




 
+

+

+


=

 +
                    (24) 

Tiếp đến, ta xây dựng công thức tính dung lượng kênh 
tức thời đạt được ở các chặng. Bởi vì sự truyền dữ liệu 
giữa nút nguồn và các nút đích được thực hiện qua 

( )1K + khe thời gian trực giao, dung lượng kênh đạt 

được giữa hai nút cụm liền kề 
1Tk−
 và Tk

 ( )1,2,...,k K=  

được tính như sau: 

( )
1 1

Q Q

T T 2 T T

1
log 1 ,

1k k k k
C

K


− −
= +

+
               (25) 

 Q NOMA,Non-NOMA .  

 Ở chặng cuối cùng, dung lượng kênh tức thời đạt được 

tại 1TK+  và 2TK+  lần lượt là: 

( )
1 1

Q,SC Q,SC

T T 2 T T

1
log 1 ,

1K K K K
C

K


+ +
= +

+
                  (26) 

( )
2 2

NOMA,SC NOMA,SC

T T , 2 T T ,

1
log 1 ,

1K K i K K ix xC
K


+ +

= +
+

               (27) 

với i=1,2. 

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG 

Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá xác suất dừng 
(OP) tại cả hai nút đích. Đầu tiên, giả sử rằng dữ liệu có 
thể giải mã thành công nếu như dung lượng kênh tức thời 

lớn hơn một ngưỡng xác định, ký hiệu thC . Ngược lại, 

nếu dung lượng kênh tức thời nhỏ hơn thC , thì dữ liệu sẽ 

không thể giải mã đúng hay thiết bị thu sẽ bị dừng.   

Thật vậy, xác suất mà nút cụm ( )T 1,2,...,k k K=  giải 

mã thành công cả 1x  và 2x  từ 1Tk−  được đưa ra như sau: 

( )

( )

1 2 1 1 1 2

1 1

11

NOMA NOMA

, , T T , th T T , th

1 T T 2 T T

th th22
T T2 T T

Pr ,

Pr , ,
11

t t t t

k k k k

k kk k

k x x x xC C C C

a a

a



 
 

  

− −

− −

−−

=  

  
 =  
  ++  + 

(28) 

với  

( )( )th th2^ 1 1.K C = + −                   (29) 

Từ công thức (28), ta thấy nếu ( )2

1 2 th 0a a  − +   

hoặc 
2

2 th 0a  −   thì 
1 2, , 0k x x = . Do đó, các hệ số phân 

chia công suất  1a  và 2a  cần được thiết kế, để mà: 

( ) ( )2
2 th 2

1 2 th 1 th

th2

2 th
2 1

1
0 1

1
0

1

a a a

a
a a

 
   


 

 +
 − +     −

 + 
−   = −

(30) 

Trong công thức (30), ta cần có điều kiện:   

2

2

th th

1
.

2


 


+
                           (31) 

Giả sử các điều kiện trong (30) và (31) thỏa mãn, ta 
viết lại công thức (28) dưới dạng sau: 

( )( )

( )

( )( )
( )( )

1

1 2

1

1

T ,T1

th
T ,T 2

1 2 th

, ,

th
T ,T 2

2 th

T ,T 1 2

1 2

,

Pr

Pr max ,

1 max , ,

k k

k k

k k

k k

k x x

a a

a

F




 





 

  

 

−

−

−

−

 
 

− +  
=  

 
 − 
 

= 

= −

          (32) 

với  

( )( ) ( )
th th

1 2 22
2 th1 2 th

, .
aa a

 
 

  
= =

− − + 
   (33) 

Như đã thảo luận trong [40], giá trị của 1a  phải đủ lớn 

khi so với giá trị 2a  (để SNR của 1x  ở các chặng đủ lớn). 

Vì vậy, tương tự như [40], ta có thiết kế sau: 

th
1 1 2

th

1
or .

2
a


 



+
 

+
                     (34) 

 Do đó, ta viết lại công thức (32) dưới dạng: 

( )
1 2 T ,T1

NOMA

, , 21 .
k k

k x x F 
−

= −                       (35) 

 Thay CDF trong (9) vào trong (35), ta được công thức 

tính chính xác của 
1 2

NOMA

, , .k x x  

Tiếp theo, ta xét xác suất nút Tk  giải mã thành công 

1x  nhưng không thể giải mã được 2x  từ nút 1Tk− . Tương 

tự, ta tính được: 

( )
( ) ( )
1 1 1 21 2

T ,T T ,T1 1

NOMA NOMA NOMA

T T , th T T , th, ,

2 1

Pr ,

.

t t t t

k k k k

x xk x x
C C C C

F F 



 

− −

− −

=  

= −
         (36) 

Tương tự, xác suất nút Tk  không giải mã được 1x  

được tính như sau: 

( )
( )
1 11

T ,T1

NOMA NOMA

T T , th,

1

Pr

.

t t

k k

xk x
C C

F





−

−

= 

=
                    (37) 

Trong trường hợp nút 1Tk−  chỉ gửi dữ liệu 1x  đến nút 

Tk , sử dụng công thức (13), xác suất Tk  giải mã không 

thành công dữ liệu 1x  sẽ là:  



 PHÂN TÍCH XÁC SUẤT DỪNG CHO MẠNG CHUYỂN TIẾP ĐA CHẶNG DẠNG CỤM…… 
 

( )

( )
( )

11

1

T T1

Non-NOMA Non-NOMA

T T th,

th
T T 2

th

3

Pr

Pr
1

,

k k

k k

k k

k x
C C

F






 



−

−

−

= 

 
 = 
 −  

=

                   (38) 

với  

( )
th

3 2

th

.
1




 
=

− 
                           (39) 

Do đó, xác suất nút Tk  giải mã thành công dữ liệu 1x  

trong trường hợp này là: 

( )
1 T T1

Non-NOMA

, 31 .
k k

k x F 
−

= −                  (40) 

Bây giờ, xét sự truyền dữ liệu ở chặng cuối cùng; trong 

trường hợp TK sử dụng NOMA để gửi cùng lúc 02 dữ 

liệu 1x  và 2x  đến các nút đích, xác suất dừng tại đích 

1TK+  và 2TK+  lần lượt là: 

( ) ( )
( )

1 11

max
T T 1

NOMA NOMA,SC max

T T th T T 11,

1

Pr Pr

,

K K K K

K K

K x
C C

F


  



+ +

+

+
=  = 

=
    (41) 

( )

( )

( ) ( )
( )

2 12

2 1 2 2

2 2 2

max
T T 2

NOMA NOMA,SC

T T , th1,

NOMA,SC NOMA,SC

T T , th T T , th

NOMA,SC max

T T , th T T 2

2

Pr

Pr ,

Pr Pr

.

K K

K K K K

K K K K

K K

xK x

x x

x

C C

C C C C

C C

F




 



+

+ +

+ +

+

+
= 

+  

=  = 

=

    (42) 

Lần lượt thay các hàm CDF trong công thức (18) và 
(23) vào trong (40) và (41), ta đạt được các biểu thức 

chính xác cho 
1

NOMA

1,K x


+
 và  

2

NOMA

1,
.

K x


+
 

Trong trường hợp nút TK  chỉ gửi dữ liệu 1x  đến đích 

1TK+ , xác suất dừng tại đích 1TK+  trong trường hợp này 

được tính như sau: 

( )

( )
( )

11

1

max
T T 1

Non-NOMA Non-NOMA,SC

T T th1,

max

T T 3

3

Pr

Pr

.

K K

K K

K K

K x
C C

F




 



+

+

+

+
= 

= 

=

             (43) 

A.1 Xác suất dừng tại đích 1TK+  

Trước hết, việc truyền dữ liệu đến đích 1TK+  sẽ không 

thành công (hay bị dừng) nếu sự truyền dữ liệu trên bất kỳ 
chặng nào đó không thành công. Gọi u là chặng mà sự 

truyền dữ liệu 1x  trên chặng đó không thành công, 

1,2,..., 1u K= + . Hơn nữa, sự truyền dữ liệu 1x  ở (u-1) 

chặng trước đó phải thành công. Ta cũng nhận thấy rằng 

sự truyền dữ liệu 1x  tại mỗi chặng cũng liên quan đến sự 

truyền của dữ liệu 2x . Theo đó, nếu 2x  được giải mã 

thành công ở chặng liền trước đó, thì ở chặng u này, nút 
phát phải sử dụng kỹ thuật NOMA để gửi cả hai dữ liệu 
đến nút kế tiếp. Ngược lại, nếu ở chặng liền trước đó, chỉ 

có dữ liệu 1x  được giải mã thành công, thì nút phát ở 

chặng thứ u này dùng tất cả công suất phát để gửi dữ liệu 

1x  đến nút kế tiếp.  

Gọi w là chặng mà ở đó sự giải mã dữ liệu 2x  không 

thành công, 1,2,...,w u= . Thật vậy, nếu w = u, tức là cả 

hai dữ liệu 1x  và 2x đều được giải mã thành công ở (u-1) 

chặng trước đó. Trong trường hợp w < u, cả hai dữ liệu 1x  

và 2x  đều được giải mã thành công từ chặng thứ nhất đến 

chặng thứ (w-1), và từ chặng thứ (w+1) đến chặng thứ u, 

chỉ có dữ liệu 1x  được gửi.   

Theo các phân tích trên, xác suất dừng tại đích 

1TK+ được xây dựng như sau: 

( )

( )

( )

( ) ( )

1 0 1 1

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 1 1
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1

NOMA

T T , th

1
NOMA NOMA

T T , th T T , th
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K

u

u

x x

q

x

w

K
x x

t

w

x x

C C C

C C

C C C C

C C C C

C

−

−

− −

− −

=

−

=

−

=

=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
  

+  
   
 










( ) ( )

( )( )

( )

1 1 1 1

1 1 1 2
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1
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 (44) 

Sử dụng các kết quả đạt được từ (35), (36), (37), (39)-

(42), xác suất dừng tại đích  1TK+  được tính chính xác 

theo công thức sau:  

1 1

1 2 11 2 1

1 2 1

1 2 1 2

NOMA

T 1,

1 11
NOMA NOMA Non-NOMA Non-NOMA

, , ,, , ,
1 1 1

1
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, , ,
1

1
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, , , ,
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K x
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K
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   (45) 

A.2 Xác suất dừng tại đích 2TK+  

Ta có thể quan sát rằng, dữ liệu 2x  không thể đến đích 

2TK+ nếu sự truyền ở chặng thứ u không thành công, 

1,2,..., 1u K= + . Hơn nữa, dữ liệu 2x  bị rơi ở chặng thứ 

u, điều này có nghĩa sự giải mã dữ liệu 2x ở (u-1) chặng 

trước đó phải thành công, và sự  giải mã dữ liệu 1x ở (u-1) 

chặng trước đó cũng phải thành công.  



Phạm Minh Quang, Trần Trung Duy 

Xét sự dừng của dữ liệu 2x  ở chặng thứ u, ta thấy rằng 

xác suất dừng sẽ bằng tổng xác suất dừng của hai trường 

hợp: i) nút Tu  không thể giải mã được 1x  và vì vậy, Tu  

cũng không giải mã được 2x , ii) nút Tu  giải mã được 1x  

nhưng không giải mã được 2x .  

Từ những lập luận trên, xác suất dừng tại đích 2TK+  

được xây dựng như trong công thức (46) bên dưới: 

( ) ( )

( )

( ) ( )( )
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(46) 

Sử dụng các kết quả đạt được từ (35), (36), (37), (39)-

(42), xác suất dừng tại đích 2TK+  được tính chính xác 

theo công thức sau:  

( )
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T 1 1 22
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1 2 1 2

NOMA NOMA

1, 1, ,

1
NOMA NOMA NOMA
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IV. KẾT QUẢ 

Trong phần IV này, các kết quả mô phỏng Monte 
Carlo sẽ được thực hiện để kiểm chứng các công thức xác 
suất dừng 

1TOP
K+

 và 
2TOP

K+
 (xem (45) và (47)). Trong các 

mô phỏng Monte Carlo, chúng tôi thực hiện từ 610  đến 
710  phép thử để các kết quả mô phỏng hội tụ về các kết 

quả lý thuyết. Cụ thể, trong mỗi phép thử, độ lợi kênh 

Nakagami-m giữa hai nút X và Y,  ,X,Y R ,Tk n k , 

1,..., ,k K=  1,2,..., kn N= , được mô phỏng như sau: 

( )XY XY XY XYgamrnd ,1/ / ,= m d m              (48) 

trong đó, gamrnd() là một hàm Matlab tạo ra một biến 
ngẫu nhiên có phân phối Gamma. Ta cũng xét mặt phẳng 

không gian hai chiều Oxy, trong đó nút nguồn 0T  được 

cố định tại vị trí (1,0), nút đích 1TK+  được cố định tại vị 

trí (1,0) và nút đích 2TK+  được cố định ở vị trí (1, 0.1). 

Tất cả các nút trong cụm thứ k, k = 1, 2, … , K, có vị trí 

gần nhau với tọa độ là ,0
1

k

K

 
 

+ 
. Trong tất cả các kết 

quả, hệ số suy hao đường truyền ( ) được cố định bằng 

3, các kết quả mô phỏng Monte Carlo được ký hiệu bằng 
Sim, và các kết quả phân tích lý thuyết được ký hiệu 
bằng Theory. Tất cả các kết quả đã cho thấy rằng kết quả 
mô phỏng và lý thuyết trùng với nhau, và điều này kiểm 
chứng tính đúng đắn của các công thức (45) và (47).  

Hình 2 vẽ xác suất dừng (OP) tại hai nút đích 1TK+  và 

2TK+  theo   (dB). Trong Hình 2, số cụm trung gian (K) 

bằng 3, và số nút trong mỗi cụm lần lượt là 

1 2,N = 2 4N =  và 3 3N = . Hệ số kênh Nakagami-m tại 

các chặng được thiết lập như sau:  
0 1T T 1.5,m =

1 2T T 2m =  và 

2 3T T 1.75m = , và hệ số kênh Nakagami-m giữa TK  và hai 

nút đích là: 
1T T 1

K K
m

+
=  và 

2T T 1.5
K K

m
+
= . Số ănten tại các 

nút đích lần lượt là 1 2,L = 2 3,L = hệ số phân bổ công 

suất 1a bằng 0.8, và mức khiếm khuyết phần cứng 
2 bằng 0.01. Hình 2 cho ta thấy xác suất dừng tại cả hai 

nút đích giảm khi giá trị   tăng (bởi vì công suất phát 
của các nút tăng khi   tăng). Hình 2 cũng cho thấy xác 
suất dừng OP tại cả hai đích giảm mạnh khi ngưỡng dừng 

thC  giảm từ 0.5 xuống 0.25. Đặc biệt hơn, khi th 0.5C = , 

xác suất dừng tại đích 2TK+  thấp hơn xác suất dừng tại 

đích 1TK+ . Mặt khác, khi th 0.25C = , xác suất dừng của 

đích 2TK+  sẽ thấp hơn của đích 1TK+  khi  lớn hơn 2 dB. 

Nguyên nhân là vì số ănten tại đích 2TK+  lớn hơn số 

ănten tại đích 1TK+ , vì thế đích 2TK+  đạt được độ lợi 

phân tập lớn hơn và OP của đích 2TK+  sẽ giảm nhanh 

hơn khi   tăng. Một nguyên nhân khác, đó là kênh 

truyền giữa TK  và 2TK+  tốt hơn giữa TK  và 1TK+ , cụ thể 

hệ số kênh truyền lần lượt là 
2T T 1.5

K K
m

+
= và 

1T T 1
K K

m
+
= , 

tương ứng. 

 

Hình 2. Xác suất dừng vẽ theo  (dB) với 3K = , 

 2,4,3kN  ,  
1T T 1.5,2,1.75 ,

k k
m

−


1T T 1,
K K

m
+
=  

2T T 1.5,
K K

m
+
=

1 2,L = 2 3,L = 1 0.8a =  và 
2 0.01. =  

 Hình 3 biểu xác suất dừng (OP) tại hai nút đích 1TK+  

và 2TK+  theo   (dB) với các giá trị khác nhau của mức 

khiếm khuyết phần cứng 2 . Các thông số còn lại được 
đưa ra bên dưới Hình 3. Hình 3 cho thấy xác suất dừng 

OP tại các nút đích giảm khi mức suy hao phần cứng 2  

giảm. Ta cũng lưu ý rằng khi 2 0 = , phần cứng của các 

thiết bị là hoàn hảo. Khác với Hình 2, OP của nút đích 

1TK+  luôn nhỏ hơn OP của nút đích 2TK+ . Hơn nữa, khi 
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giá trị của   lớn, OP của cả hai nút đích song song với 
nhau. Điều này có nghĩa rằng độ lợi phân tập đạt được tại 
các nút đích là bằng nhau. Cũng trong Hình 3, số nút 
trong cụm thứ hai là được thiết lập bằng 1, và vì thế sự 
truyền dữ liệu ở chặng này có độ lợi phân tập thấp nhất. 
Theo giao thức giải mã và chuyển tiếp DF, độ lợi phân 
tập thấp nhất tại các chặng sẽ là độ lợi phân tập toàn 
trình. Đây là lý do tại sao các đường OP có cùng độ dốc 

khi   lớn. Hơn nữa, bởi vì dữ liệu của đích 1TK+  được 

ưu tiên giải mã trước, và được phân bổ với công suất phát 

lớn hơn, nên OP tại 1TK+  thấp hơn tại 2TK+ . 

 

Hình 3. Xác suất dừng vẽ theo  (dB) với 2K = , 

 3,1kN  ,  
1T T 2.3,1.8 ,

k k
m

−


1T T 1.5,
K K

m
+
=  

2T T 2,
K K

m
+
=

1 2,L = 2 3,L = 1 0.75a =  và th 0.5.C =  

 

Hình 4. Xác suất dừng vẽ theo  (dB) với 2K = , 

 4,4kN  ,
2 0.03, =  1 2,L = 2 2,L = 1 0.8a =  và 

th 0.5.C =  

Để mô tả sự tác động của hệ số kênh Nakagami-m lên 
giá trị OP, trong Hình 4, ta giả sử tất cả các hệ số kênh 

đều bằng nhau: 
1 1 2T T T T T Tk k K K K K

m m m m
− + +

= = = k . Ta có 

thể thấy giá trị m ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch 

vụ của mạng, đó là giá trị của OP ở các nút đích giảm 
mạnh khi giá trị của m tăng. Ở đây, chúng tôi lưu ý rằng 
khi 1m=  thì hệ thống hoạt động trên kênh fading 

Rayleigh, và OP trên kênh truyền này là lớn nhất. Hình 4 

cũng cho ta thấy đích 1TK+  luôn đạt giá trị OP nhỏ hơn 

đích 2TK+  nếu các thông số như số lượng ănten và hệ số 

kênh Nakagami-m là giống nhau.  

Trong Hình 5, tất cả các kênh truyền đều là kênh fading 

Rayleigh ( )
1 1 2T T T T T T 1 ,

k k K K K K
m m m k

− + +
= = =   và số lượng 

nút trong mỗi cụm đều bằng nhau: ( )kN N k=  . Như ta 

có thể thấy, OP tại các nút đích sẽ giảm khi số lượng nút 
trong mỗi cụm tăng. Trong Hình 5, mặc dù số lượng 

ănten tại nút đích 2TK+  gấp đôi số lượng ănten tại 1TK+  

( )2 12 4 ,L L= =  tuy nhiên OP tại đích 2TK+  là rất lớn bởi 

hệ số phân chia công suất 1a  được thiết lập bằng 0.9 

( 2 0.1a = ). Thật vậy, khi 1a  càng lớn thì 2a càng nhỏ, và 

điều này có nghĩa rằng mức công suất phân bổ cho tín 

hiệu của 2TK+  giảm, dẫn đến OP tại 2TK+  tăng. Ta có thể 

thấy rằng OP tại đích 2TK+  hầu như bằng 1 khi   nằm 

trong khoảng từ -10dB đến -2 dB. Tuy nhiên, khi giá trị 

  lớn, OP tại đích 2TK+  sẽ giảm nhanh hơn OP tại đích 

1TK+  bởi vì đích 2TK+  được trang bị nhiều ănten hơn. 

Điều này cũng có nghĩa rằng đích 2TK+  đạt được độ lợi 

phân tập lớn hơn đích 1TK+ .  

 

Hình 5. Xác suất dừng vẽ theo  (dB) với 3K = , 

( )
1 1 2T T T T T T 1 ,

k k K K K K
m m m k

− + +
= = =   

2 0.02, =  1 2,L =  

2 4,L =  1 0.9a =  và th 0.5.C =  

Hình 6 khảo sát sự ảnh hưởng của số chặng (hay số 
cụm trung gian) lên giá trị OP tại hai nút đích. Để thấy rõ 
sự tác động của số chặng, các tham số hệ thống được cố 

định như sau: 
1 1 2T T T T T T 1.75,

k k K K K K
m m m

− + +
= = =  và 

( )3kN k=  . Trước khi bàn luận các kết quả, ta có nhận 

xét rằng khi số chặng lớn thì khoảng cách giữa các cụm 
kề nhau sẽ ngắn và kênh truyền giữa các cụm kề nhau sẽ 
tốt hơn. Tuy nhiên, khi số chặng càng lớn thì thời gian 
truyền dành cho mỗi khe thời gian lại giảm theo tỷ lệ 
1/(K+1), nên tốc độ truyền dữ liệu cũng giảm theo. Do 
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đó, khi quan sát OP của đích 1TK+ , ta có thể thấy khi K=2 

thì giá trị xác suất dừng thấp nhất, và khi K=4, OP lại rất 
lớn. Kết quả này cho thấy việc sử dụng chuyển tiếp có 
thể nâng cao hiệu năng cho hệ thống. Tuy nhiên, khi số 
chặng quá lớn thì chuyển tiếp sẽ không còn hiệu quả nữa. 

Tiếp đến, quan sát nút đích 2TK+ , ta thấy rằng OP đạt giá 

trị thấp nhất với K=3, và lớn nhất với K=1. 

 

Hình 6. Xác suất dừng vẽ theo  (dB) với 

( )
1 1 2T T T T T T 1.75 ,

k k K K K K
m m m k

− + +
= = =  ( )3 ,kN k=   

2 0.02, =  1 2,L =  2 4,L =  1 0.85a =  và th 0.5.C =  

 

Hình 7. Xác suất dừng vẽ theo 
2  với = 7.5 (dB), 

2,K = ( )
1 1 2T T T T T T 1 ,

k k K K K K
m m m k

− + +
= = =  ( )2 ,kN k=    

1 2,L =  2 2L =   và th 0.5.C =  

 Hình 7 đánh giá sự ảnh hưởng của mức khiếm khuyết 

phần cứng ( )2  lên giá trị OP tại 1TK+  và 2TK+ . Như 

quan sát, ta thấy rằng xác suất dừng tăng khi 2  tăng. 

Ngoài ra, Hình 7 cũng xem xét hai trường hợp: 1 0.75a =  

và 1 0.85a = . Ta thấy OP tại đích 1TK+  trong trường hợp 

1 0.75a =  lớn hơn trong trường hợp 1 0.85a = . Tuy 

nhiên, OP tại đích 2TK+  khi 1 0.75a =  lại nhỏ hơn trường 

hợp 1 0.85a = . Do đó, ta cũng thấy rằng khi 1 0.75a = , 

độ chênh lệch giá trị OP tại các nút đích 1TK+  và 2TK+  

thấp hơn, khi so với trường hợp 1 0.85a = . Ta cũng lưu ý 

rằng độ chênh lệch hiệu năng giữa hai nút đích nên càng 
nhỏ càng tốt. Hơn nữa, Hình 7 cũng thể hiện giá trị xác 
suất dừng trung bình (average OP) của hai nút đích trong 

cả hai trường hợp 1 0.75a =  và 1 0.85a = . Như ta đã 

thấy, giá trị OP trung bình của hai nút đích khi 1 0.75a =  

nhỏ hơn rất nhiều, khi so sánh với trường hợp 1 0.85a = . 

Để thấy rõ hơn sự tác động của hệ số phân bổ công 

suất 1a  và 2a  lên xác suất dừng OP của các nút đích, 

Hình 8 biểu diễn OP như một hàm của 1a . Ta có thể thấy 

rằng OP của nút đích 1TK+  sẽ giảm khi 1a  tăng, bởi vì tín 

hiệu của 1TK+  được phân bổ với công suất lớn hơn. Ở 

chiều ngược lại, OP của nút đích 2TK+ tăng khi 1a  tăng. 

Quan sát từ Hình 8, ta thấy rằng giá trị của 1a  càng lớn 

thì độ lệch hiệu năng giữa hai nút đích cũng lớn theo. 

Trong Hình 8, OP của hai đích 1TK+  và 2TK+  gần nhau 

nhất khi 1 0.73a = . Hơn nữa, giá trị OP trung bình thấp 

nhất khi 1 0.75a = . 

 

Hình 8. Xác suất dừng vẽ theo 1a  với = 5 (dB), 

2,K = ( )
1 1 2T T T T T T 1.5 ,

k k K K K K
m m m k

− + +
= = =  ( )4 ,kN k=    

1 2,L =  2 2L = , 
2 0 =   và th 0.5.C =  

V. KẾT LUẬN 

Bài báo này đã đề xuất và đánh giá chính xác xác suất 
dừng tại các nút đích trong mạng chuyển tiếp đa chặng 
dạng cụm sử dụng NOMA. Các kết quả cho thấy sự tác 
động đáng kể của khiếm khuyết phần cứng và số chặng 
lên giá trị OP. Hiệu năng của mô hình đề xuất sẽ tốt hơn 
khi kênh truyền giữa các nút tốt hơn, số lượng nút chuyển 
tiếp tại các cụm nhiều hơn, và số ănten tại các nút đích 
cao hơn. Các kết quả cũng cho thấy hệ số phân bổ công 
suất cũng có tác động đáng kể lên hiệu năng OP tại các 
nút đích. Việc phân bổ công suất hợp lý sẽ đảm bảo sự 
công bằng hiệu năng tại các nút đích, cũng như giảm xác 
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suất dừng trung bình. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phát 
triển bài báo này theo hướng phân tích các hiệu năng khác 
như tỷ lệ lỗi bit, dung lượng kênh trung bình, cho mô hình 
tổng quát có nhiều nút đích.  
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OUTAGE PERFORMANCE ANALYSIS FOR 

MULTI-HOP CLUSTER NETWORKS USING 

NOMA UNDER IMPACT OF HARDWARE 

IMPERFECTION OVER NAKAGAMI-M FADING 

CHANNELS 

Abstract: In this paper, we analyze outage probability 

of cluster-based multi-hop relaying networks using Non-

Orthogonal Multiple Access (NOMA). In the proposed 

protocol, the source and relay nodes use NOMA to send 

two data to two intended destinations at the same time. 

For enhancing reliability of the data transmission at each 

hop; decode-and-forward technique and relay selection 

are employed. In addition, the destinations are equipped 

with multiple antennas, and employ selection combining 

(SC) to decode the received signals at the last hop. This 

paper exactly evaluates OP at the destinations over 

Nakagami-m fading channels, under impact of hardware 

impairments. This paper also performs Monte-Carlo 

simulation to verify the theoretical results. 

Keywords: multi-hop relaying, cluster network, non-

orthogonal multiple access, hardware impairments, 

outage probability.  
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Phạm Hùng, Đặng Hoài Bắc, Nguyễn Tiến Ban 

Tóm tắt: Hệ thống di động bước sóng cỡ mm sẽ mang 

lại tốc độ cỡ gigabit/s cho người dùng ở các tần số 

mmWave. Để đạt được tốc độ đó thì hệ thống cần sử dụng 

số lượng ăng ten rất lớn tại cả phía thu và phát để hội tụ 

búp sóng về phía người dùng. Do số lượng ăng ten là rất 

lớn nên hệ thống tiền hóa lai số và tương tự sẽ được sử 

dụng nhằm giảm giá thành phần cứng. Việc sử dụng nhiều 

ăng ten và thành phần tiền mã hóa tương tự gây khó khăn 

cho việc ước lượng kênh chính xác trong hệ thống 

mmWave. Rất nhiều kỹ thuật đã được đề xuất để giải quyết 

vấn đề này. Trong bài báo này chúng tôi sẽ khảo sát các kỹ 

thuật đã được đề xuất từ đó đề ra hướng nghiên cứu mở cho 

vấn đề này. 

 

Từ khóa:  Massive MIMO, mmWave, ước lượng kênh.  

I. GIỚI THIỆU 

Hệ thống liên lạc mmWave có nhiều lợi thế để đạt được 

dung lượng cao trong liên lạc vô tuyến [1], [2], [3]. Ưu 

điểm của băng thông rộng trong hệ thống mmWave đã thu 

hút nhiều nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn 

tại để triển khai trong thực tế [4], [5], [6]. Đặc trưng trong 

truyền sóng của băng mmWave là tính định hướng cao 

cùng với suy hao lớn và chỉ phân tán ra ít đường. Vấn đề 

suy hao lớn trong mmWave được bù đắp bởi độ lợi tạo ra 

do sử dụng số lượng ăng ten rất lớn nhằm hội tụ búp sóng. 

Để đạt được sự hội tụ này thì vấn đề ước lượng trạng thái 

kênh truyền (CSI) hay nói một cách khác là ước lượng góc 

tới và góc phản xạ và phản hồi về trạm gốc (BS) là một 

thách thức cần phát triển các kỹ thuật mới [7]. 

Một hướng nghiên cứu đề xuất thuật toán tạo búp sóng 

bằng kĩ thuật tương tự mà không cần biết thông tin trạng 

thái kênh truyền CSI bằng cách điều khiển pha của từng 

ăng ten thông qua mạng dịch pha tương tự [8], [9], [10]. 

Trong các nghiên cứu này, chỉ với cách thay đổi pha của 

từng ăng ten sẽ tạo ra một tập các mẫu búp sóng hướng về 

các góc quét khác nhau. Trên cơ sở đó các thuật toán ước 

lượng đa trạng thái tạo ra các búp sóng có độ rộng khác 

nhau với mục tiêu là quét từng góc lớn để xác định hướng 

thu/phát sau đó thu hẹp độ rộng búp sóng để định vị chính 

xác hơn búp sóng có độ lợi lớn nhất. Việc sử dụng kỹ thuật 

dịch pha rời rạc này sẽ giúp giảm thiểu thời gian xác định 

búp sóng tối ưu thay vì kỹ thuật vét cạn để xác định góc 

thu và phát như trước đây. Nhược điểm của kỹ thuật này là 

chỉ có một búp sóng với một luồng dữ liệu duy nhất giữa 

trạm thu và trạm phát. 

Để giải quyết hạn chế trên, việc tạo ra các  búp sóng với 

nhiều luồng dữ liệu đồng thời hay còn gọi là tiền mã hóa 

được đề xuất nhằm tăng hiệu quả sử dụng phổ. Việc này có 

thể thực hiện bằng các hệ thống tạo búp sóng và tiền mã 

hóa đều thực hiện ở băng cơ sở nhưng do sự đắt đỏ về phần 

cứng nên việc tạo búp sóng trong miền tương tự nhận được 

nhiều sự quan tâm và nghiên cứu hơn  [11], [12]. Trong 

nghiên cứu [11], việc tạo búp sóng trong miền tương tự 

nhằm giảm nhiễu giữa các thuê bao bằng số lượng nhỏ các 

bộ dịch pha mà không thay đổi về biên độ. Từ đó có thể 

giảm được độ phân giải ở các bộ biến đổi tương tự số ADC. 

Nhờ đó lượng tiêu thụ năng lượng sẽ được giảm xuống. 

Tuy nhiên nghiên cứu này không đánh giá các đặc tính của 

hệ thống liên lạc có bước sóng  cỡ mm. Trong nghiên cứu 

[12], tính thưa thớt của kênh truyền hệ thống mmWave đã 

được tính đến với điều kiện thông tin về trạng thái kênh 

truyền CSI là hữu hạn, chỉ tối ưu riêng rẽ phía thu và phía 

phát. Nhược điểm khác của nghiên cứu này là chỉ xem xét 

hệ thống tiền mã hoá lai tương tự và số một người dùng. 

Khắc phục các nhược điểm trên, trong nghiên cứu [13] 

đã đề xuất kỹ thuật ước lượng kênh và tiền mã hóa lai tương 

tự và số có thể tạo ra các búp sóng có độ rộng khác nhau 

để tiệm cận với hiệu quả của kỹ thuật tiền mã hóa kỹ thuật 

số và phục vụ nhiều thuê bao đồng thời. Nghiên cứu [14] 

cũng hướng đến phục vụ nhiều người dùng bằng cách lựa 

chọn tập búp sóng phục vụ trực giao và nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc tối ưu thời gian ước lượng kênh truyền. 

Ký hiệu: Chúng tôi ký hiệu các chữ cái thường như (e.g., 

a ) cho biến số, các ma trận và véc tơ là các chữ in thương 

và in hoa đậm (e.g., h và H ). NI là ma trận đơn vị. 
N0 là 

ma trận không có kích thước N N .  
TA là ma trận 

chuyển vị của ma trận A , 
*A là ma trận chuyển vị liên 

hợp, [ ]E là toán tử kỳ vọng. 

II. KHẢO SÁT KỸ THUẬT ƯỚC LƯỢNG KÊNH 

TRONG HỆ THỐNG MMWAVE 

A. Hướng tạo búp sóng bằng kĩ thuật tương tự 

Hệ thống sử dụng các bộ dịch pha thay cho các bộ điều 

chỉnh cả pha và biên độ của hệ thống tiền mã hóa kỹ thuật 

số. Kỹ thuật này sử dụng số lượng các tập ăng ten khác 
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nhau để tạo ra các búp sóng có độ rộng khác nhau [8]. Tín 

hiệu băng tần cơ sở sẽ được điều chế lên băng tần vô tuyến 

RF và đi qua bộ dịch pha với các véc tơ trọng số khác nhau 

để phát vào không gian. Tương tự tại phía thu thì tín hiệu 

RF thu được cũng qua các bộ dịch pha với trọng số khác 

nhau rồi điều chế xuống băng tần cơ sở. Mục tiêu của kỹ 

thuật này là tìm các véc tơ trọng số tối ưu tại cả hai phía 

phát và phía thu để tối ưu một hàm mục tiêu có biến số ví 

dụ như tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu SINR. Đây là điều hoàn toàn 

khác với kỹ thuật ước lượng kênh truyền thống là sử dụng 

các chuỗi tín hiệu hoa tiêu. 

Để đạt được mục tiêu trên thì đầu tiên một ma trận mã 

hóa thể hiện sự kết hợp giữa số lượng ăng ten, công suất 

phát và pha trên từng cột ăng ten nhằm tạo ra nhiều mẫu 

phát xạ được thiết lập. Thuật toán tìm kiểm búp sóng tối ưu 

thường chia ra nhiều mức, phát từ mẫu phát xạ có búp sóng 

to nhất để tìm hướng tối ưu rồi tiếp tục dò tìm với các búp 

sóng nhỏ hơn cho đến khi tìm được búp sóng nhỏ nhất có 

độ lợi cao nhất. Nghiên cứu [15] còn cải tiến ma trận từ mã 

 cho phép phát đồng thời nhiều búp sóng mà độ can 

nhiễu nhỏ nhất: 

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

....

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

K

N N N K

  

  

− 
 
 
 − − − − 

(1) 

trong đó, ( , )( 1,2,..., )n k n N = là véc tơ trọng số 

thứ k của từ mã. 

Ký hiệu d là khoảng cách giữa các chấn tử ăng ten và 

bằng nửa bước sóng,  là bước sóng và  là góc cực của 

mảng ăng ten thì hệ số của một mảng ăng ten có thể được 

viết thành 
1

0

1

0

( , ) ( , )exp( 2 ( ))
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k n k j n cos
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(2) 

Để giảm thiểu nhiễu giữa các búp sóng thì các cột của 

ma trận từ mã cần trực giao từng đôi một. Trong [15] thì từ 

mã dịch pha được đề xuất là: 

2
( , ) exp( )

j n k
n k

N

 
=ω (3) 

Như vậy, với ăng ten có bốn cột chấn tử thì sẽ tạo ra 

được ma trận từ mã sau: 

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1

j j

j

 
 

− − 
 − −
 

− − 

(4) 

 

Từ ma trận bốn từ mã này thì có thể tạo bốn búp sóng. 

Nếu cộng cột 1 với cột 2, cột 3 với cột 4 thì sẽ tạo ra ma 

trận có hai từ mã tức là hai búp sóng như (5). Đây là cách 

thức tạo ra các ma trận từ mã nhiều trạng thái.  
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1 1

2 2

0 0
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2 2
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Ví dụ, các mẫu phát sóng được chia làm ba mức [8]: bán 

nguyệt trong hình 1, khu vực trong hình 2, và búp sóng 

trong hình 3: 

 
 

Hình 1: Mẫu phát xạ hình bán nguyệt. 

 

 
 

Hình 2: Mẫu phát xạ theo khu vực. 

 
 

Hình 3: Mẫu phát xạ của búp sóng 
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B. Hướng sử dụng tiền mã hóa lai tương tự và số một 

người dùng 

Ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu một hệ thống mmWave 

nhiều đầu vào và nhiều đầu ra cỡ rất lớn bao gồm một trạm 

gốc và một thuê bao. Khắc phục nhược điểm chỉ có một 

búp sóng của hệ thống sử dụng kĩ thuật tương tự, các hệ 

thống sử dụng tiền mã hóa lai sẽ kết hợp giữa tiền mã hóa 

kỹ thuật số và tiền mã hóa tương tự. Trong đó trạm gốc với 

BSM ăng ten và có 
SM bộ RF, truyền 

SM luồng dữ liệu 

đồng thời tới 
MSM ăng ten của thuê bao, với

BS S MSM M M  .  

Trạm gốc BS sử dụng tiền mã hoá băng cơ sở kích thước

S SM M :  
S

BB BB BB

BB 1 2[ , ,... ]M=F f f f , rồi đưa đến tiền 

mã hoá tương tự kích thước 
BS SM M : 

S

RF RF RF

RF 1 2[ , ,... ]M=F f f f  (6) 

 Tín hiệu được truyền đi là 

RF BB=x F F s (7) 

trong đó 
S1 2[ , ,... ]T

M=s s s s là véc tơ của tín hiệu phát 

có
S

S

1
[ ]H

M
M

=ss IE . Bởi vì bộ RF sử dụng các bộ dịch 

pha tương tự nên các giá trị của nó là hằng số thỏa mãn

2

RF ,

BS

1
[ ]m n

M
=F . Hay nói một cách khác, 

,

RF ,

BS

1
[ ] m nj

m n e
M


=F , trong đó ,m n là góc pha được 

lượng tử hóa. Để thỏa mãn giới hạn về công suất
2

RF BB SM=F F . 

Tín hiệu nhận được tại phía thu là: 

BB RF RF BB BB RF .H H H H= +y W W HF F s w w n (8) 

trong đó H là ma trận kênh truyền 
MS BSM M giữa 

trạm gốc và thuê bao,  ~ ( , )n 0 ICN là nhiễu Gauss, 

đại diện cho công suất phát và 
BB RF,w w là ma trận kết 

hợp phía thu. Kênh truyền được giả định có L tán xạ cho 

thuê bao [16], [17]. Dung lượng hệ thống đạt được là: 

1

2 BB RF RF BB BB RF

RF BB

log (1

),

H H H H

n

s

H

 −= +



R W W HF F F F
M

H W W

R
(9) 

trong đó, 
2

BB RF RF BB

H H

n n=R W W W W là ma trận 

tương quan nhiễu sau kết hợp. 

 Việc tìm tập các ma trận tối ưu 

RF RF RF BB( , , , )F F W W để tăng dung lượng hệ thống theo 

công thức (9) là phức tạp vì vậy trong [12] đề xuất tách việc 

tối ưu tại hai phía thu và phát. Tại phía phát sẽ tìm tập ma 

trận RF BB( , )F F sao cho  

2 RF BB BB RF2
log (1 )H H H

s n





= + HF F F F H

M
(10)  

là lớn nhất. 

Một trong những tập gần tối ưu của (10) là: 

 RF BB
RF BB RF BB

,

RF RF

2

RF BB

( , ) max ( , )

.

opt opt

s

s t

= 



=

F F
F F F F

F

F F M

F (11) 

trong đó, 
RFF là tập giá trị có thể của tiền mã hóa 

RFF  

C. Hướng sử dụng tiền mã hóa lai tương tự và số nhiều 

người dùng 

Ở đây xem xét một hệ thống đơn tế bào đa người dùng 

có một trạm gốc và 
aK thuê bao. Trạm gốc BS được trang 

bị 
BSM ăng ten và 

RFM bộ RF. Mỗi thuê bao có 
MSM

ăng ten, và giả định rằng chỉ có một luồng dữ liệu với trạm 

gốc. Hơn nữa, ở đây giả thiết rằng trạm gốc BS chỉ lựa chọn 

tập thuê bao 
s S{1,2,..., }K=K  từ 

aK thuê bao để phục 

vụ. Vì thế tổng số luồng dữ liệu là
SM , và

S RF BSM M M  .    

Trạm gốc BS sử dụng tiền mã hóa băng cơ sở 

S

BB BB BB

BB 1 2[ , ,... ]M=F f f f với kích thước 
S SM M theo 

sau là tiền mã hóa RF  
S

RF RF RF

RF 1 2[ , ,... ]M=F f f f với kích 

thước
BS SM M . Vì vậy, tín hiệu truyền đi là 

RF BB ,=x F F s (12) 

Mô hình kênh truyền là fa đinh khối hẹp, thuê bao u sẽ 

nhận được tín hiệu [12], [13], [14]: 

RF BB ,H H

u u u u u= +y w H F F s w n (13) 

trong đó 
uH với kích thước 

MS BSM M là ma trận 

kênh truyền giữa trạm gốc BS và thuê bao u ,  

~ ( , )un 0 ICN là nhiễu Gauss,  thể hiện công suất 

phát  và MS 1N

u

w là ma trận kết hợp RF. Ở đây giả 

định rằng kênh truyền gồm 
uL tín hiệu tán xạ cho thuê bao 

u [16], [17]. Vì thế, kênh truyền 
uH có thể được biểu diễn 

như sau [21]: 

BS MS
, MS , BS ,

1

( ) ( ),
uL

H

u u l u l u l

lu

M M
a a

L
  

=

= H (14) 

trong đó ,u l là độ lợi của đường thứ l , ,u l và 

, [0,2 ]u l  là góc tới và góc phát (AoAs/AoDs) của 

đường thứ l , MS ,( )u la   và BS ,( )u la  là véc tơ đáp ứng 

mảng ăng ten của trạm gốc BS và thuê bao u . 

Ở đây giả định ăng ten mảng tuyến tính (ULA) được sử 

dụng, véc tơ đáp ứng được định nghĩa như sau [21] 
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MS

BS

2 ( 1)2

MS ,

MS

2 ( 1)2

BS ,

BS

1
( ) [1, ,..., ] ,

1
( ) [1, ,..., ] ,

j Nj T

u l

j Nj T

u l

a e e
M

a e e
M



 





−

−

=

=

òò

(15) 

trong đó
, ,sin( ) sin( )

,
u l u ld d 


 

= =ò ,  là bước 

sóng của tín hiệu, và d là cự ly giữa các chấn tử của ăng 

ten. 

Việc ước lượng kênh truyền ở đây trở thành các tham số 

của L kênh truyền bao gồm góc phát, góc tới và độ lợi của 

mỗi đường.  

, p p , ,H H

p q q q p q= +y w Hf s w n (16) 

Khi truyền tín hiệu ước lượng kênh thì tất cả các tín hiệu 

đều bằng nhau
BSMP=S I . 

Vì vậy,  

HP= +Y W HF Q (17) 

Véc tơ hóa ma trận ta có [13]: 

*

BS MS Q( )( ) .T H

v P o=  +y F W A A n (18) 

Quá trình ước lượng được chia làm S giai đoạn, và kết 

quả của giai đoạn trước sẽ là đầu vào để thiết kế các ma 

trận tiền mã hóa của giai đoạn tiếp theo [13]: 
*

1 (1) ( ) (1) BS,D MS,D 1

*

2 (2) ( ) (2) BS,D MS,D 2

*

( ) ( ) ( ) BS,D MS,D S

( )( o )

( )( o )

...

( )( o )

T H

T H

T H

S S S

P

P

P

=  +

=  +

=  +

1

2

S

y F W A A z n

y F W A A z n

y F W A A z n

(19) 

Thuật toán khởi tạo với việc chia véc tơ z thành một số 

phân đoạn tương ứng với việc chia góc tới và góc phản xạ 

thành góc nhỏ. Việc thiết kế các ma trận tiền mã hóa ( )1F

và ma trận kết hợp ( )1W để xác định các góc này. Kết quả 

1y được sử dụng để xác định các góc có chất lượng kênh 

truyền tối ưu nhất. Sau đó các góc này lại được chia nhỏ 

hơn nữa với mức chia phù hợp. 

 

Một ví dụ về một bộ từ mã nhiều mức phân giải  [13] 

 

Hình 4: Bộ từ mã ba mức độ phân giải. 

  Kết quả sẽ có mẫu búp sóng như hình 5 [13] 

 
 

Hình 5: Búp sóng tương ứng với bộ từ mã. 

III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Trong bài báo này chúng ta đã nghiên cứu các kỹ thuật 

ước lượng kênh trong hệ thống vô tuyến nhiều đầu vào và 

nhiều đầu ra cỡ rất lớn ở bước sóng cỡ mm giai đoạn 2009-

2021. Kỹ thuật ước lượng kênh trong hệ thống mmWave 

thay đổi từ cách tiếp truyền thống sử dụng chuỗi tín hiệu 

hoa tiêu sang xác định các góc tới và góc phản xạ của kênh 

truyền. Xuất phát ban đầu là các nghiên cứu đề xuất sử 

dụng kỹ thuật tương tự thay đổi pha của tín hiệu nhằm dò 

quét các búp sóng với độ rộng hẹp dần nhằm tìm ra góc tới 

và góc phản xạ tối ưu nhất. Tiếp theo các nghiên cứu đề 

xuất áp dụng cách xác định các trọng số tối ưu để áp dụng 

tiền mã hóa kỹ thuật số ở băng cơ sở để cho phép tạo ra 

nhiều luồng dữ liệu đồng thời giữa hai bên thu và phát. Các 

nghiên cứu mới nhất cũng đã khai thác và nghiên cứu sử 

dụng đặc tính thưa thớt về số lượng đường tín hiệu  trong 

quá trình ước lượng kênh truyền. Tuy nhiên còn nhiều đặc 

tính của hệ thống di động bước sóng cỡ mm còn chưa được 

nghiên cứu đầy đủ cho vấn đề ước lượng kênh truyền, 

chúng tôi liệt kê một số hướng phát triển tiếp theo có thể 

là: 

• Xem xét sử dụng đặc tính lão hóa kênh truyền trong 

quá trình ước lượng kênh của các hệ thống mmWave. 

Đặc trưng của ứng dụng của hệ thống di động bước 

sóng mm là chủ yếu áp dụng cho truyền sóng trong 

tầm nhìn thẳng do tính suy hao rất cao khi gặp vật cản. 

Nếu như thuê bao không di chuyển với tốc độ cao thì 

kênh truyền của thuê bao sẽ ổn định, ít thay đổi và 

chúng ta hoàn toàn có thể ước lượng kênh truyền từ 

các giá trị trong quá khứ bằng kỹ thuật lão hoá kênh 

truyền. 

• Lỗi của quá trình lượng tử hoá. Trong thực tế thì các 

góc tới và góc phản xạ AoA/AoD được lượng tử hoá 

và rời rạc nên sẽ phát sinh lỗi của quá trình lượng tử 

hoá lên kỹ thuật ước lượng kênh truyền. Ảnh hưởng 

của vấn đề lỗi của quá trình lượng tử hoá cần được 

nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết nếu cần thiết. 

IV. KẾT LUẬN 

Nhu cầu áp dụng công nghệ truyền sóng ở bước sóng cỡ 

mm đã thúc đẩy các nghiên cứu về kỹ thuật ước lượng kênh 

truyền nhằm giải quyết các thách thức đặt ra để đưa vào 

ứng dụng các hệ thống mmWave trên thực tế. Các nghiên 

cứu về kỹ thuật ước lượng kênh trong hệ thống mmWave 

có thể được chia ra làm ba hướng chính:1) Hướng sử dụng 

kỹ thuật tiền mã hóa tương tự, 2) Hướng sử dụng kỹ thuật 

tiền mã hóa lai tương tự và số một người dùng, và 3) Hướng 

sử dụng kỹ thuật tiền mã hóa lai tương tự và số nhiều người 

dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đề xuất hướng 

nghiên cứu tiếp theo của kỹ thuật ước lượng kênh như xem 
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xét việc áp dụng đặc tính lão hóa kênh truyền trong hệ 

thống mmWave. Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu này 

sẽ giúp thúc đẩy quá trình nghiên cứu về kỹ thuật ước lượng 

kênh truyền trong hệ thống mmWave nhiều và hiệu quả 

hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống 

mmWave trong tương lai. 
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A SURVEY OF CHANNEL ESTIMATION FOR 

MMWAVE SYSTEM 

      Abstract: mmWave wireless systems bring the speed of 

gigabit/s for subscribers. To achieve this speed, mmWave 

systems use a very large number of antennas at both the 

sender and the receiver. The high cost of RF chains leads to 

the use of hybrid precoding in mmWave systems. Another 

issue of very number of antennas also makes difficult to 

estimate the channel state information. Alot of research to 

study on channel estimation in mmWave systems. In this 

paper, we surveyed these channel estimation schemes in the 

last decade. Based on the survey results, we propose open 

research direction. We hope that this work will make a 

strong motivation in the field of channel estimation in 

mmWave systems. 

     Keywords: Massive MIMO, mmWave, channel 

estimation. 
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sĩ kỹ thuật điện tử tại Trường Dongguk ở 

Hàn Quốc năm 2011 với luận án về kỹ thuật 
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nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Hướng 

nghiên cứu chủ yếu về kỹ thuật lập lịch cho 

mạng Massive MIMO và mmWave.   
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nghiệm Orange , Paris, Pháp. Hiện nay, là 

phó giáo sư và hiệu phó tại Học viện Công 

nghệ Bưu chính Viễn thông. Lĩnh vực 

nghiên cứu là: điều khiển tự động, xử lý tín 

hiệu, các hệ thống nhúng và tích hợp hệ 

thống.  
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kế và tối ưu mạng, mô phỏng các hệ thống 
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Vũ Thị Thúy Hà  

ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN 
TRONG BẢO MẬT IOT  

Vũ Thị Thúy Hà 

Học Viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông 

 

Tóm tắt – Bảo mật và quyền riêng tư của Internet of 

Things (IoT) vẫn là một thách thức lớn, chủ yếu là do quy 

mô lớn và bản chất phân tán của mạng IoT. Các thiết bị 

IoT thường có thể can thiệp trực tiếp vào hoạt động, môi 

trường sống của con người , vì vậy trong trường hợp bị tin 

tặc tấn công kiểm soát và cài đặt các phần mềm độc hại, 

thì các thiết bị IoT có thể trở thành công cụ để tin tặc can 

thiệp, tấn công trực tiếp có chủ đích vào con người. Công 

nghệ Blockchain (BC) ra đời nhằm tăng cường cho các nền 

tảng an ninh mạng để nâng cao tính bảo mật và an toàn cho 

các hệ thống truy cập IoT [1-6].  

Bài báo ứng dụng lý thuyết về IoT và BC xây dựng mô 

hình kết hợp BC trong bảo mật Smart home, nhà thông 

minh trong mô hình đưa ra đạt được tính bảo mật, tính toàn 

vẹn, tính sẵn sàng, khả năng mở rộng và phòng ngừa các 

cuộc tấn công bảo mật quan trọng như tấn công liên kết, 

tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Phần kết quả mô phỏng 

chỉ ra chi phí để đạt được các kết quả bảo mật là tương đối 

nhỏ. 

Từ khóa – Kiểm soát truy cập (ACL), chuỗi khối (BC), 

nút chủ cụm (CH), từ chối dịch vụ phân tán (DDOS), vào 

trước ra trước (FIFO),  khóa công khai (PK), ngang hàng 

(P2P), internet vạn vật (IoT), định danh (ID). 

I.   ĐẶT VẤN ĐỀ  

Cách mạng công nghiệp 4.0 mà nền tảng là IoT dựa trên 

sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin truyền 

thông, đang mang đến xu thế phát triển như vũ bão cho 

nhiều ngành, lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện nay và 

tương lại. Theo báo cáo của Juniper Research, có tới 83 tỷ 

thiết bị có kết nối internet (IoT devices) dự kiến sẽ được 

kết nối vào năm 2024. Trong khi đó, chi phí tích lũy của 

các vụ vi phạm dữ liệu từ năm 2017 đến 2022 dự kiến sẽ 

chạm mốc 8 nghìn tỷ đô la [1]. Dưới áp lực của tội phạm 

mạng tăng cao, bảo mật IoT sẽ là một thách thức lớn đối 

với bất kì doanh nghiệp phát hành và sử dụng thiết bị IoT. 

Từ nhà và văn phòng thông minh cho đến ô tô được kết 

nối, máy bay không người lái, xe tải tự lái và thậm chí đến 

cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống điều khiển công 

nghiệp. 

Tất cả các mạng IoT hiện tại và mạng IoT mới đều phải 

đối mặt với nguy cơ đe dọa mạng rất cao. Vấn đề bảo mật 

là một thách thức lớn với mạng IoT do khối lượng dữ liệu, 

thiết bị lớn cùng số lượng thành phần vật lý khổng lồ. Qua 

phân tích các hướng nghiên cứu về bảo mật IoT đều cho 

thấy giải pháp kết hợp BC và IoT có những ưu điểm vượt 

trội [1-8].  BC là một công nghệ mới, có thể hiểu BC là các 

khối dữ liệu được liên kết với nhau. Những khối dữ liệu 

(Block) này được ghi và xác nhận bởi mỗi chủ thể tham 

gia vào BC. Vì thế, càng có nhiều đối tượng tham gia, thì 

hệ thống BC càng mạnh, tính bảo mật càng cao. Tuy nhiên 

do BC có một số các đặc tính không phù hợp với các thiết 

bị IoT có mức năng lượng và khả năng xử lý thấp. Trong 

lĩnh vực IoT, rất nhiều ứng dụng nhạy cảm với thời gian. 

Dù chỉ một chút chậm trễ cũng có thể dẫn đến kết quả vô 

cùng tồi tệ. Ví dụ như các giải thuật đồng thuận phức tạp, 

thời gian xác nhận một giao dịch và số lượng giao dịch bị 

hạn chế được thực hiện trong 1 giây. Nên khi triển khai kết 

hợp BC vào IoT cũng cần phải điều chỉnh một số các đặc 

tính của BC để phù hợp với đặc tính của IoT [3]. 

 

 

Hình 1. Cấu trúc chuỗi khối BC 

Nôi dung tiếp theo của bài báo phân tích mô hình lý thuyết 

IoT và BC, phân tích đánh giá hiệu năng mô hình bảo mật 

BC – Smarthome. 

II. KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT KẾT 

HỢP IOT VÀ BC 

Công nghệ BC là một công nghệ mới cùng với IoT sẽ 

mang lại nhiều hứa hẹn trong việc giúp các thiết bị được 

kết nối an toàn [1-2]. Nó có thể đóng một vai trò quan trọng 

trong an ninh mạng, đặc biệt là trong không gian IoT. Nền 

tảng an ninh mạng dựa trên BC có thể bảo mật các thiết bị 

kết nối bằng cách sử dụng chữ ký điện tử để nhận diện và 

xác thực các thiết bị này. Sau đó các thiết bị sẽ đóng vai trò 

là những đối tượng tham gia được ủy quyền trong mạng 

BC. Mỗi thiết bị được xác thực tham gia mạng IoT bảo mật 

dựa trên BC sẽ được coi là một thực thể tham gia, giống 

như trong mạng BC thông thường.Tất cả thông tin liên lạc 

giữa những người tham gia đã được xác minh (thiết bị IoT) 

sẽ được bảo mật bằng mật mã và lưu trữ trong nhật ký 

chống giả mạo. Mọi thiết bị mới được thêm vào mạng đều 

được đăng ký bằng cách gán đinh danh ID duy nhất trên hệ 

thống BC. Nền tảng này sẽ cung cấp các kênh bảo mật để 

liên lạc giữa các thiết bị và đồng thời tất cả các thiết bị kết 

nối sẽ có quyền truy cập an toàn vào hệ thống chủ hay cơ 

sở hạ tầng.  
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 ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG BẢO MẬT IOT  
Giải pháp an ninh mạng dựa trên BC cũng có thể tận 

dụng kiến trúc Software-defined perimeter (SDP) và sử 

dụng mô hình Zero-Trust để làm cho tất cả các thiết bị đã 

được xác thực vô hình trước kẻ tấn công [1]. Điều này có 

nghĩa là chỉ những thiết bị được xác minh mới có thể “nhìn 

thấy” hoặc biết về sự tồn tại của các thiết bị kết nối khác và 

từ đó tạo thêm một lớp bảo mật bổ sung cho cơ sở hạ tầng 

IoT.  

Một nền tảng được vận hành bởi BC sử dụng một mô 

hình mang phân tán và phân cấp (decentralized), khiến 

hacker gần như không thể tấn công vào hệ thống bằng cách 

đánh gục một mục tiêu. Kiểm soát dựa trên sự đồng thuận 

phân bố trách nhiệm bảo mật trên các nút trong mạng BC 

khiến các hackers không thể giả mạo vào mạng đó và cũng 

đồng thời bảo vệ mạng IoT không bị phá hủy bởi các cuộc 

tấn công DDoS. Việc phân cấp cũng làm cho một giải pháp 

như vậy có khả năng mở rộng cao hơn. Đó là một trong 

những mối quan tâm lớn nhất của việc triển khai hệ thống 

an ninh mạng trên một mạng lưới ngày càng phát triển như 

trong trường hợp các thiết bị được kết nối.  

 Cả BC và IoT đều là những công nghệ đang phát triển 

với hầu hết các đổi mới trong lĩnh vực này đều ở giai đoạn 

khởi đầu. Tuy nhiên, việc kết hợp các thế mạnh của công 

nghệ BC với tiềm năng của IoT có thể nhanh chóng và hiệu 

quả thúc đẩy toàn bộ các ngành công nghiệp, thành phố và 

quốc gia vào không gian “thông minh” bằng cách giảm bớt 

gánh nặng trong việc bảo vệ vành đai đang ngày một lớn 

dần của cơ sở hạ tầng và các thiết bị khác mà không cản 

trở tốc độ đổi mới.  

Một số mô hình lý thuyết kết hợp IoT và BC 

IoT – IoT: Phương pháp này có thể là phương pháp nhanh 

nhất về độ trễ và bảo mật vì nó có thể hoạt động ngoại 

tuyến. Các thiết bị IoT phải có khả năng giao tiếp với nhau, 

thường liên quan đến các cơ chế khám phá và định tuyến. 

Chỉ một phần dữ liệu IoT được lưu trữ trong BC trong khi 

các giao dịch IoT diễn ra mà không sử dụng BC. Cách tiếp 

cận này sẽ hữu ích trong các tình huống với dữ liệu IoT 

đáng tin cậy nơi các tương tác IoT đang diễn ra với độ trễ 

thấp  

IoT – BC : Theo cách tiếp cận này, tất cả các tương tác 

đều đi qua BC, cho phép một bản ghi bất biến về các tương 

tác. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng tất cả các hành động 

tương tác được chọn đều có thể theo dõi được vì các chi 

tiết của chúng có thể truy vấn trong BC, và hơn nữa nó làm 

tăng tính tự chủ của các thiết bị IoT. Tuy nhiên, ghi lại tất 

cả các tương tác trong BC sẽ liên quan đến việc tăng băng 

thông và dữ liệu. Đây là một trong các thách thức lớn của 

BC. Mặt khác, tất cả dữ liệu IoT được liên kết với các giao 

dịch này cũng được lưu trữ trong BC.  

Các tiếp cận kết hợp: Thiết kế kết hợp trong đó chỉ một 

phần các tương tác và dữ liệu diễn ra trong BC và phần 

còn lại được chia sẻ trực tiếp giữa các thiết bị IoT. Một 

trong những thách thức trong cách tiếp cận này chọn 

những tương tác nào sẽ đi qua BC và cung cấp cách để 

quyết định điều này trong quá trình vận hành. Một sự phối 

hợp hoàn hảo của phương pháp này sẽ là cách tốt nhất để 

tích hợp cả hai công nghệ IoT và BC vì nó tận dụng lợi ích 

của BC và lợi ích của các tương tác IoT thời gian thực. 

Theo cách tiếp cận này điện toán đám mây sẽ phát triển 

mạnh mẽ để bổ sung cho những hạn chế của BC và IoT  

 

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẢO MẬT BC - 
SMARTHOME  

Mô hình bảo mật BC-Smarthome được phát triển dựa 

trên nghiên cứu [11], nó được xây dựng dựa trên cách tiếp 

cận kết hợp [1]. Để tăng khả năng mở rộng của mô hình, 

mạng chồng phủ ngang hàng được thiết kế phân cấp dựa 

trên nghiên cứu [12].  

Mô hình nhà thông minh kết hợp BC bao gồm các thành 

phần chính: Nhà thông minh, lưu trữ đám mây và lớp phủ. 

Các thiết bị thông minh được đặt bên trong nhà thông minh 

và được quản lý tập trung bởi một “miner”. Nhà thông 

minh tạo thành mạng lớp phủ cùng với nhà cung cấp dịch 

vụ, đám mây lưu trữ và người dùng điện thoại thông minh 

hoặc máy tính cá nhân  

 
 

Hình 3. Mô hình bảo mật BC – Smarthome [11] 

Lớp phủ là mạng ngang hàng P2P phân cấp [12]:  Để 

giảm chi phí và trễ mạng, các nút trong lớp phủ được nhóm 

thành các cụm và mỗi cụm bầu ra một nút chủ cụm (CH). 

Các lớp phủ CHs duy trì Public BC kết hợp với hai danh 

sách chính. Danh sách khóa của người yêu cầu là danh 

sách khóa công khai PK (Public key) của người dùng lớp 

mạng ngang hàng P2P được phép truy cập dữ liệu trong 

các ngôi nhà thông minh được kết nối với cụm này; danh 

sách khóa yêu cầu là danh sách PK của nhà thông minh kết 

nối với cụm này được phép truy cập. Một nút với khả năng 

vượt trội sẽ được chọn để trở thành một nút chủ cụm CH. 

Các tham số đánh giá khả năng của nút bao gồm: Khả năng 

xử lý, thời gian online.  

 

𝐺 = √
𝑡𝑜𝑛(𝑝)

𝑡𝑜𝑛(𝐶𝐻)

𝑃(𝑝)

𝑃(𝐶𝐻)
  (1) 

 

Trong đó 𝑡𝑜𝑛(𝑝),  𝑃(𝑝)  lần lượt là thời gian hoạt động 

trung bình của nút, khả năng xử lý CPU (MIPS Million 

Instruction Per Second) ; 𝑡𝑜𝑛(𝐶𝐻), 𝑃(𝐶𝐻) lần lượt là các giá 

trị yêu cầu tối thiểu của các tham số đối với một nút CH, 

giá trị tham số được chọn tùy theo mục tiêu của từng dịch 

vụ triển khai. 

Lưu trữ đám mây: Được sử dụng bởi các thiết bị nhà 

thông minh để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Mô hình 

Smarthome tích hợp với Private BC để cung cấp kiểm soát 

truy cập an toàn cho thiết bị IoT và dữ liệu. Thiết kế bảo 

mật đến từ các tính năng bao gồm: (1) các thiết bị có thể Hình 2. Mô hình lý thuyết bảo mật kết hợp IoT và BC [1] 
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truy cập gián tiếp; (2) các cấu trúc giao dịch khác nhau 

trong nhà thông minh và lớp phủ. Để đạt được bảo mật, mã 

hóa đối xứng được sử dụng cho các thiết bị nhà thông 

minh.  

Các thành phần cốt lõi của Smarthome  

 

 
Hình 4. Các thành phần cốt lõi của Smarthome  

Giao dịch: Truyền thông giữa các thiết bị cục bộ hoặc các 

nút trong lớp phủ được gọi là giao dịch (transactions). Có 

nhiều giao dịch khác nhau trong nhà thông minh dựa trên 

BC thiết kế cho một chức năng cụ thể. Giao dịch lưu trữ 

được tạo ra bởi các thiết bị để lưu trữ dữ liệu. Giao dịch 

truy cập được tạo bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở 

hữu nhà để truy cập vào lưu trữ đám mây. Một giao dịch 

giám sát được tạo ra bởi chủ sở hữu nhà hoặc nhà cung cấp 

dịch vụ để theo dõi định kỳ thông tin thiết bị. Thêm một 

thiết bị mới vào nhà thông minh thông qua một giao dịch 

genesis và một thiết bị được loại bỏ thông qua một giao 

dịch xóa. Tất cả các giao dịch nói trên sử dụng khóa công 

khai để bảo mật thông tin liên lạc. Hàm băm bảo mật nhẹ 

được sử dụng để phát hiện bất kỳ thay đổi nào của nội dung 

giao dịch trong quá trình truyền tải [13]. Tất cả các giao 

dịch đến hoặc từ nhà thông minh được lưu trữ trong một 

Private BC. 

Private BC: BC được kiểm soát, một người chỉ có thể 

tham gia nếu được mời/cho phép tham gia, việc truy cập 

của người tham gia và người thẩm định có những hạn chế. 

Trong mỗi ngôi nhà thông minh, có một Private BC lưu 

giữ theo dõi các giao dịch và có một tiêu đề chính sách để 

thực thi chính sách người dùng cho các giao dịch đến và 

đi. Mỗi khối trong BC chứa hai tiêu đề: Tiêu đề khối và 

tiêu đề chính sách khối. Tiêu đề khối có giá tri băm của 

khối trước để giữ cho BC bất biến. Các tiêu đề chính sách 

được sử dụng để xác thực các thiết bị và thi hành chính 

sách kiểm soát của chủ sở hữu trong nhà của mình.  

Home miner: “Miner” là một nút trong nhà thông minh 

xử lý tập trung giao dịch đến và đi từ nhà thông minh. 

Home miner có thể tích hợp với cổng Gateway Internet gia 

đình hoặc là một thiết bị hoạt động độc lập. Ngoài ra Home 

miner cũng thực hiện các chức năng bổ sung sau: tạo giao 

dịch genesis, phân phối và cập nhật khóa, thay đổi cấu trúc 

giao dịch, hình thành và quản lý cụm. “Miner” nhận được 

và xác thực các giao dịch thêm chúng vào vùng bộ nhớ và 

và bắt đầu xắp xếp chúng thành một khối nhiều giao dịch.   

Lưu trữ cục bộ: Bộ nhớ cục bộ là một thiết bị lưu trữ, ví 

dụ: ổ đĩa sao lưu được sử dụng bởi các thiết bị để lưu trữ 

dữ liệu cục bộ. Bộ lưu trữ này có thể được tích hợp với 

công cụ “miner” hoặc nó có thể là một thiết bị riêng biệt. 

Bộ lưu trữ làm việc theo nguyên tắc FIFO để lưu trữ dữ 

liệu và lưu trữ dữ liệu của từng thiết bị, cũng như một sổ 

cái được nối vào điểm bắt đầu của thiết bị. 

Hoạt động của mô hình BC - Smarthome 

(1)Khởi tạo: Quá trình thêm thiết bị và tiêu đề chính sách 

cho Private BC. Để thêm một thiết bị vào nhà thông minh, 

“miner” tạo ra một giao dịch genesis bằng cách chia sẻ một 

khóa với thiết bị sử dụng. Các khóa được chia sẻ giữa 

“miner” và thiết bị được lưu trữ trong giao dịch genesis. 

Đối với việc xác định tiêu đề chính sách, chủ sở hữu nhà 

tạo chính sách riêng của mình và thêm tiêu đề chính sách 

vào khối đầu tiên. “Miner” sử dụng tiêu đề chính sách 

trong khối mới nhất của BC; do đó, để cập nhật chính sách, 

chủ sở hữu cập nhật tiêu đề chính sách của khối mới nhất. 

(2)Xử lý giao dịch: Các thiết bị thông minh có thể giao 

tiếp trực tiếp với nhau hoặc với các thực thể bên ngoài nhà 

thông minh. Mỗi thiết bị trong nhà có thể yêu cầu dữ liệu 

từ một thiết bị nội bộ khác để cung cấp một số dịch vụ nhất 

định, ví dụ: bóng đèn yêu cầu dữ liệu từ cảm biến chuyển 

động để bật đèn tự động khi có người vào nhà. Để đạt được 

sự kiểm soát của người dùng đối với giao dịch nhà thông 

minh, một khóa công khai được phân bổ bởi “miner” đến 

các thiết bị cần liên lạc trực tiếp với nhau. Để phân bổ 

khóa, “miner” kiểm tra tiêu đề chính sách hoặc xin phép 

chủ sở hữu và sau đó phân phối khóa giữa các thiết bị. Sau 

khi nhận được khóa, thiết bị giao tiếp trực tiếp miễn là 

khóa của họ hợp lệ. Để từ chối cấp phép, “miner” đánh dấu 

phân phối khóa là không hợp lệ bằng cách gửi tin nhắn 

điều khiển đến các thiết bị. Lợi ích của phương pháp này 

là: “miner” có một danh sách các thiết bị chia sẻ dữ liệu, 

thông tin liên lạc giữa các thiết bị được bảo mật với một 

khóa được chia sẻ.  

 (3)Lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ cục bộ của thiết bị là 

giao dịch có thể có trong nhà. Lưu trữ dữ liệu cục bộ mỗi 

thiết bị cần được xác thực với bộ lưu trữ thực hiện bằng 

cách sử dụng khóa chia sẻ. Để cấp khóa, thiết bị cần phải 

gửi yêu cầu cho “miner” và nếu nó có quyền lưu trữ, 

“miner” tạo khóa chia sẻ và gửi khóa cho thiết bị và lưu 

trữ. Bằng cách nhận khóa, bộ nhớ cục bộ tạo một điểm bắt 

đầu có chứa khóa chia sẻ. Đang có khóa dùng chung, thiết 

bị có thể lưu trữ dữ liệu trực tiếp tại lưu trữ cục bộ. Các 

thiết bị có thể yêu cầu lưu trữ dữ liệu trên bộ lưu trữ đám 

mây được gọi là giao dịch lưu trữ. Lưu trữ dữ liệu trên 

đám mây là một quá trình ẩn danh. Để lưu trữ dữ liệu người 

yêu cầu cần một điểm bắt đầu có chứa một số khối và hàm 

băm được sử dụng để xác thực ẩn danh. Khi một thiết bị 

cần lưu trữ dữ liệu trên bộ lưu trữ đám mây, nó sẽ gửi dữ 

liệu và yêu cầu đến “miner”. Bằng cách nhận yêu cầu, 

“miner”  ủy quyền cho thiết bị lưu trữ dữ liệu trên đám 

mây. Nếu thiết bị đã được ủy quyền, “miner” trích xuất số 

khối và hàm băm cuối cùng từ Private BC và tạo một giao 

dịch lưu trữ và gửi nó cùng với dữ liệu tới lưu trữ. Sau khi 

lưu trữ dữ liệu, bộ lưu trữ đám mây trả về số khối mới cho 

“miner” được sử dụng để lưu trữ thêm giao dịch. Các giao 

dịch khác có thể là truy cập và theo dõi giao dịch. Các giao 

dịch này chủ yếu được tạo ra bởi chủ nhà để giám sát nhà 

khi chủ nhà ở ngoài hoặc bởi nhà cung cấp dịch vụ để xử 

lý dữ liệu thiết bị của các dịch vụ được cá nhân sử dụng. 

Bằng việc nhận một giao dịch truy cập từ các nút trong lớp 

phủ, “miner” kiểm tra xem dữ liệu được yêu cầu có ở nơi 

lưu trữ cục bộ hay lưu trữ đám mây. Nếu dữ liệu được lưu 

trữ trong bộ nhớ cục bộ, “miner” yêu cầu dữ liệu từ bộ 

nhớ cục bộ và gửi nó đến người yêu cầu. Mặt khác, nếu dữ 

liệu được lưu trữ trong đám mây, “miner” yêu cầu dữ liệu 

từ bộ lưu trữ đám mây và gửi nó cho người yêu cầu, hoặc 

gửi chỉ số khối cuối cùng và băm cho người yêu cầu. 



 ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG BẢO MẬT IOT  
Người yêu cầu đọc toàn bộ dữ liệu được lưu trữ bởi thiết 

bị trên đám mây và là người duy nhất. Nếu không, quyền 

riêng tư của người dùng có thể bị đe dọa bởi cuộc tấn công 

liên kết. Bằng cách nhận một giao dịch giám sát, “miner” 

sẽ gửi dữ liệu hiện tại của thiết bị được yêu cầu cho người 

yêu cầu. Nếu một người yêu cầu được phép nhận dữ liệu 

trong một khoảng thời gian sau đó thì “miner” gửi dữ liệu 

định kỳ cho đến khi người yêu cầu gửi kết thúc yêu cầu 

đến “miner” và xóa giao dịch. Giao dịch giám sát cho phép 

chủ sở hữu nhà để xem camera hoặc các thiết bị khác trong 

quá trình gửi dữ liệu định kỳ. Để tránh chi phí  hoặc các 

cuộc tấn công có thể xảy ra, chủ sở hữu nên xác định 

ngưỡng thời gian cho quá trình gửi dữ liệu định kỳ. Nếu 

thời gian “miner” đang gửi dữ liệu cho người yêu cầu đạt 

đến ngưỡng, kết nối bị chấm dứt bởi “miner”. 

Quản lý điều khiển truy nhập cho mô hình bảo mật BC 

- Smarthome : 

 (1) Khách truy cập được yêu cầu liệt kê cấp độ truy cập 

của mình và khởi tạo yêu cầu đến máy tính phục vụ tại nhà. 

Ví dụ, người quản lý được sự cho phép ở cấp cao nhất 

(quản trị viên) trong khi thanh thiếu niên, trẻ em, khách và 

người giữ trẻ ở mức trung bình. Hàng xóm hoặc người lạ 

có quyền truy cập cấp thấp (mức zezo). 

(2) Khi nhận được yêu cầu của khách truy cập, máy chủ 

gia đình sẽ xác minh danh sách kiểm soát truy cập (ACL). 

Sau đó, máy chủ chuyển tiếp yêu cầu này đến BC để xác 

minh chính sách của người dùng cụ thể đó. 

(3) Tiêu đề chính sách của một BC lưu trữ ACL cho những 

người dùng và thiết bị khác nhau. Tiêu đề chính sách là 

một phần của dữ liệu khối được sử dụng để thực hiện chính 

sách kiểm soát và xác thực các thiết bị. 

(4) Yêu cầu nhận được từ người dùng mới được chuyển 

đến quản trị viên có thể xác thực hoặc từ chối mọi yêu cầu 

truy cập. 

(5) Sau khi quản trị viên cấp quyền truy cập, “miner”  BC 

sẽ chèn thông tin vào tiêu đề chính sách và thực hiện các 

hành động. 

(6) Khách truy cập được phép truy cập và thực hiện các 

hành động theo các quy tắc được triển khai trong ACL. 

 

 
 

Hình 5. Điều khiển truy nhập mô hình bảo mật BC - Smarthome  

IV.  PHÂN TÍCH, MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIÊU 

NĂNG  

Yêu cầu đối với một hệ thống an toàn là phải nhận dạng, 

xác thực chính xác người sử dụng. Xác thực là một trong 

ba yêu cầu bảo vệ: 3A (Authentication - Authorization - 

Authentication). Các phương thức xác thực chính gồm: 

mật khẩu (Password), CHAP, Kerberos, 2 yếu tố (2FA- 

Two factor Authentication), mật khẩu dùng một lần (OTP-

One Time Password), thẻ từ (Tokens), sinh trắc học 

(Biometrics), xác thực đa nhân tố (MultiFactor 

Authentication), xác thực lẫn nhau (Mutual 

Authentication). Phân tích mô hình bảo mật BC - 

Smarthome cho thấy mô hình đạt được một số các yêu cầu 

về hiệu năng. 

 

Bảng 1: Hiệu năng của mô hình bảo mật BC - Smarthome    

 

Tính bảo mật (Confidentiality): Tính bảo mật là đặc tính 

thông tin không bị tiết lộ cho các thực thể hay quá trình 

không được ủy quyền biết hoặc không để cho các đối 

tượng đó lợi dụng. Dữ liệu được phân thành các cấp độ bảo 

mật khác nhau để bảo đảm rằng chỉ người dùng được cấp 

phép mới có thể truy cập vào thông tin nhằm ngăn chặn 

truy nhập bất hợp pháp và thông tin được tiết lộ dựa trên 

sự phân loại, mã hóa thông tin. Mô hình Smarthome - BC 

sử dụng mật mã đối xứng để đạt được yêu cầu này.  

Khả năng mở rộng: Do mạng phủ có cấu trúc phân cấp, 

các nút trong lớp phủ được nhóm thành các cụm và mỗi 

cụm bầu ra một nút chủ cụm (CH).  

Tính toàn vẹn (Integrity): Dữ liệu và thông tin cần được 

đảm bảo không bị sửa chữa bởi những người dùng không 

phép khi chưa được ủy quyền. Dữ liệu phải đảm bảo tính 

nhất quán, xác thực và không bị giả mạo. Mỗi người dùng 

chỉ thấy được sự thay đổi của mình và những cam kết của 

những người dùng khác thông qua xác thực các dữ liệu 

cảm biến. Mô hình Smarthome - BC sử dụng hàm băm 

SHA3-256 để đạt được yêu cầu này [13].  

Tính xác thực (Authentication/Authorization): Kiểm tra 

tính xác thực của một thực thể giao tiếp. Một thực thể có 

thể là một người dùng, một chương trình máy tính, hoặc 

một thiết bị phần cứng. Các hoạt động kiểm tra tính xác 

thực được đánh giá là quan trọng nhất trong các hoạt động 

của một phương thức bảo mật. Hệ thống luôn sẵn sàng sử 

dụng cho người được uỷ quyền và chứng thực. Mô hình 

Smarthome – BC sử dụng tiêu đề chính sách và khóa chia 

sẻ để đạt được yêu cầu này.  

Tính khả dụng: Trong mô hình Smarthome - BC để tăng 

tính sẵn sàng của thiết bị nhà thông minh được bảo vệ khỏi 

các yêu cầu độc hại, điều này đạt được bằng cách giới hạn 

các giao dịch được chấp nhận cho những giao dịch đó các 

thực thể mà mỗi thiết bị đã thiết lập một khóa chung. Giao 

dịch nhận được từ lớp phủ được xác thực bởi “miner” 

trước khi chuyển tiếp chúng vào thiết bị.  

Tấn công DDOS. Mô hình Smarthome - BC có hệ thống 

phân cấp phòng thủ chống lại cuộc tấn công này. Cấp độ 

phòng thủ đầu tiên có thể được quy cho thực tế là không 

thể có kẻ tấn công trực tiếp cài đặt phần mềm độc hại trên 

các thiết bị nhà thông minh vì các thiết bị này là không thể 

truy cập trực tiếp. Tất cả các giao dịch phải được kiểm tra 

bởi “miner”. Chúng ta hãy giả sử rằng kẻ tấn công bằng 

cách nào đó vẫn quản lý để lây nhiễm các thiết bị. Cấp độ 

thứ hai xuất phát từ thực tế là tất cả lưu lượng đi được xác 
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thực bởi “miner” bằng cách kiểm tra tiêu đề chính sách. 

Vì vậy các yêu cầu cấu thành lưu lượng tấn công DDoS sẽ 

không được xác thực, nó sẽ bị chặn. Hai lớp phòng thủ tiếp 

theo được thiết kế đặc biệt và được quản lý bởi mục tiêu 

tấn công DDOS có thể là bất kỳ người dùng nào trong lớp 

phủ. Các lớp phòng thủ, được cấp phép bằng cách sử dụng 

danh sách khóa CH và thay đổi PK trong danh sách khóa 

CH. 

Tấn công liên kết: Để bảo vệ chống lại cuộc tấn công này, 

mỗi dữ liệu của thiết bị được chia sẻ và lưu trữ bởi một 

khóa duy nhất. “Miner” tạo ra sổ cái duy nhất của dữ liệu 

trong bộ lưu trữ đám mây cho mỗi thiết bị sử dụng PK 

khác. Từ quan điểm lớp phủ,“miner” sử dụng một khóa 

duy nhất cho mỗi giao dịch.  

Để so sánh chi phí hoạt động của mô hình bảo mật BC-

Smarthome, mô phỏng sử dụng phần mềm Cooja chạy trên 

hệ điều hành Contiki OS, hệ điều hành chuyên để mô 

phỏng các thiết bị nhúng không dây [14]. Mô phỏng xây 

dựng kịch bản so sánh xử lý các giao dịch của mô hình 

không sử dụng mã hóa, hàm băm (base) và BC. Mô phỏng 

sử dụng IPv6 LoWPAN là giao thức truyền thông cơ bản. 

Mô phỏng 10 nút cảm biến, các nút sử dụng là Tmote Sky. 

Tham số được đánh giá thời gian xử lý cho mỗi giao dịch 

tại nút “miner” và được đo từ khi nhận giao dịch tại nút 

“miner” cho đến khi phản hồi thích hợp được gửi đến 

người yêu cầu. Kết quả mô phỏng cho thấy chi phí thời 

gian xử lý các giao dịch lưu trữ và truy nhập của BC so với 

mô hình không sử dụng BC, hàm băm, mã hóa (Base) tăng 

tương đối nhỏ.  

 

 
 

Hình 4. Thời gian xử lý các giao dịch mô hình  

bảo mật BC - Smarthome    

V. KẾT LUẬN 

Bài báo phân tích và chỉ ra những thách thức trong bảo 

mật IoT, các lỗ hổng bảo mật và giải pháp kết hợp BC để 

tăng cường bảo mật cho IoT. Thông qua đó đưa ra các giải 

pháp bảo mật hiệu quả. Mô hình nhà thông minh kết hợp 

BC bao gồm các thành phần chính: Nhà thông minh, lưu 

trữ đám mây và lớp phủ. Mô hình kết hợp Smart home –

BC hạn chế thành công các giao dịch được chấp nhận bởi 

các thiết bị và “miner” để tăng độ khả dụng của hệ thống. 

Ngoài ra mô hình sử dụng mã hóa đối xứng, hàm băm, chữ 

ký số để đạt được tính năng bảo mật, tính toàn vẹn và 

phòng ngừa các cuộc tấn công bảo mật DDOS. Để tăng 

khả năng mở rộng, mô hình đã đưa vào giải thuật bầu chọn 

chủ cụm cho mạng ngang hàng phân cấp [12]. Chi phí phải 

trả cho các giao dịch BC cũng được phân tích chi tiết qua 

phần mềm giả lập Cooja [14], trễ tăng không đáng kể so 

với mô hình base.  

Tuy nhiên khi kết hợp BC vào IoT còn có một số các 

vấn đề cần quan tâm nghiên cứu: Mào đầu gói tin khi kết 

nối một khối vào chuỗi khối, thời gian trễ khi xử lý của các 

giải thuật đồng thuận, mã hóa, hàm băm, năng lượng tiêu 

tốn của các nút. Đây cũng là các hướng nghiên cứu tiếp 

theo để cải thiện hiệu năng của mô hình bảo mật liên kết 

BC và IoT. 
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BLOCKCHAIN FOR IOT SECURITY 

Abstract- Internet of Things (IoT) security and privacy 

remain a major challenge, mainly due to the massive scale 

and distributed nature of IoT networks. IoT devices can 

often directly enter people’s activities and living 

environments, so in the event of a hacker attack, check and 

install malware, the IoT devices could become a tool, so 

that crooks can search for information and directly target 

people. Blockchain technology was born to strengthen the 



 ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG BẢO MẬT IOT  
network security platform to improve security and safety 

for IoT system access.  

The article applies the theory of IoT and Blockchain to 

build a model combining BC in Smart home security, the 

Smart home in the proposed model achieves security, 

integrity, availability, scalability and prevents important 

security attacks such as linking attacks and Distributed 

Denial of Service (DDOS). The simulation results section 

shows that the cost to achieve security results is relatively 

small.  

Keywords - Access Control List, Blockchain, Cluster 

Head, Distributed Denial-of-Service, First-in-First-out, 

Peer to Peer, Identification.  
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Tóm tắt:  Hệ thống WDM đường trục yêu cầu dung 

lượng trên một kênh bước sóng ngày càng lớn để đáp ứng 

sự bùng nổ dung lượng truyền dẫn dữ liệu toàn cầu hiện 

nay. Kỹ thuật OFDM cho phép tăng dung lượng  trên một 

kênh bước sóng. Tuy nhiên, hiệu ứng phi tuyến Kerr và tán 

sắc sợi là các yếu tố chính giới hạn hiệu năng của hệ thống 

OFDM-WDM. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất sử 

dụng giải pháp truyền ngược trong miền quang (OBP), dựa 

trên phương pháp Fourier tách bước, đóng vài trò như bộ 

bù trước để bù lại ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc trong hệ 

thống OFDM-WDM đường trục. Cấu trúc bộ OBP đề xuất 

chỉ gồm các phần tử quang có sẵn trong thực tế, đó là sợi 

quang phi tuyến lớn (HNLF) đóng vai trò toán tử phi 

tuyến, cách tử Bragg sợi (FBG) đóng vài trò toán tử tuyến 

tính và ống dẫn sóng phi tuyến đóng vai trò phần tử liên 

hợp pha nên hiệu quả chi phí thấp, dễ dàng triển khai. Hiệu 

quả của bộ OBP đề xuất trong hệ thống WDM đường trục 

được khảo sát dựa trên mô phỏng Monte-Carlo cho thấy 

bằng việc lựa chọn các tham số phù hợp về chiều dài sợi 

HNLF và hệ số tán sắc của FBG, bộ OBP đề xuất cải thiện 

đáng kể hiệu năng của hệ thống WDM-OFDM đường trục. 

Từ khoá: Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao 

(OFDM), Ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM), 

Các giải pháp bù phi tuyến, Truyền ngược trong miền 

quang (OBP), Mạng WDM đường trục. 

I. MỞ ĐẦU 

Kĩ thuật ghép kênh theo bước sóng trực giao (OFDM) 
kết hợp với các kĩ thuật điều chế băng gốc có hiệu quả sử 
dụng phổ cao đang trở thành giải pháp hứa hẹn cho các hệ 
thống WDM đường trục [1], [2]. Nhờ sự phát triển vượt bậc 
gần đây của kĩ thuật sử lý tín hiện số, các bộ tạo tín hiệu 
OFDM tốc độ cao dễ dàng được thực hiện tại các bộ phát 
quang và bộ thu quang [3]. Thành phần tiền tố chu kì (CP) 
trong mỗi khung tín hiệu cho phép kĩ thuật OFDM chống 
chịu ảnh hưởng tán sắc sợi quang vốn là nguyên nhân giới 
hạn tốc độ và khoảng cách truyền dẫn của tuyến quang [3]. 
Do vậy, hệ thống WDM đường trục ứng dụng OFDM có 
thể đạt tới dụng lượng tổng lên tới nhiều Tb/s và tốc độ 
truyền dẫn trên mỗi kênh bước sóng đạt tới hàng trăm Gb/s 
với hiệu suất phổ cao là hoàn toàn khả thi. Tín hiệu OFDM 

thu được do sự chồng chất ngẫu nhiên của nhiều tín hiệu 
sóng mang con, làm xuất hiện các đỉnh biên độ rất lớn gây 
ảnh hưởng phi tuyến trầm trọng tại bộ phát, bộ thu và trên 
sợi quang [4], [5]. Đây chính là một trong các giới hạn 
chính khi ứng dụng kĩ thuật OFDM trong truyền dẫn quang.  

 Nhiều giải pháp giải pháp bù ảnh hưởng phi tuyến cho 
các hệ thống OFDM quang trong miền điện đã được nhiều 
nhóm nghiên cứu đề xuất gần đây [6-7]. Các giải pháp này 
đều tập trung theo hướng làm giảm giá trị công suất đỉnh 
của tín hiệu OFDM giúp cho giảm thiểu ảnh hưởng phi 
tuyến tại bộ phát, bộ thu và trên sợi quang. Các giải pháp 
này đã cho thấy hiệu quả giảm ảnh hưởng phi tuyến đáng 
kể cho hệ thống truyền dẫn quang đơn kênh. Tuy nhiên, 
việc ứng dụng các giải pháp này cho hệ thống WDM còn 
cần nhiều nghiên cứu thêm nữa do các giải pháp bù ảnh 
hưởng phi tuyến trong miền điện này chỉ cho phép triển 
khai trên từng kênh bước sóng độc lập. Vì thế, khi số lượng 
kênh bước sóng tăng lên, số lượng bộ bù phi tuyến tăng lên 
khiến cho độ phức tạp và chi phí bù phi tuyến cho hệ thống 
OFDM-WDM sẽ tăng theo hàm mũ.  

  Giải pháp đảo phổ giữa tuyến (MSSI) được đề xuất 
bởi M. Morshed và các cộng sự [8] cho phép bù ảnh hưởng 
phi tuyến Kerr và tán sắc vận tốc nhóm trong các hệ thống 
WDM. Giải pháp này khá đơn giản khi chỉ cần sử dụng một 
mô-đun liên hợp pha (OPC) kết hợp với chính sợi quang 
truyền dẫn để thực hiện bù phi tuyến và tán sắc trên sợi. 
Tuy nhiên, giải pháp này yêu cầu OPC phải được đặt chính 
xác tại chính giữa tuyến truyền dẫn và tạo ra sự đối xứng 
về phân bố công suất trên sợi giữa hai phía của OPC [9], 
[10]. Giải pháp truyền ngược trong miền quang (OBP) 
được đề xuất lần đầu bởi S. Kumar và các cộng sự [11] cho 
phép đặt bộ bù phi tuyến tại phía thu, đã giải quyết được 
yêu cầu nghiêm ngặt về vị trí đặt OPC của giải pháp MSSI. 
Giải pháp này sử dụng sợi quang bù tán sắc (DCF) và các 
đoạn sợi quang có độ phi tuyến cao (HNLF) cũng đã thu 
được hiệu quả bù phi tuyến nhất định nhưng có cấu hình 
tương đối phức tạp. Giải pháp sử dụng OBP đặt tại phía 
phát đã được chứng minh sự hiệu quả khi ứng dụng cho 
OFDM-WDM LR-PON [12] với khoảng cách truyền dẫn 
tối đa chỉ đạt tới 100 km.  

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp sử dụng 
kĩ thuật truyền ngược trong miền quang cho phép bù ảnh 
hưởng phi tuyến và tán sắc trên sợi quang cho hệ thống 
WDM đường trục với khoảng cách truyền dẫn rất lớn. Bộ 
OBP được đặt tại phía phát và có cấu trúc như đã đề xuất 
trong [12], gồm có các đoạn sợi HNLF đóng vai trò phần 
tử bù phi tuyến, các cách tử Bragg sợi (FBG) đóng vai trò 
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phần tử bù tán sắc và một mô đun OPC thực hiện nhiệm vụ 
tạo tín hiệu liên hợp pha. Tín hiệu OFDM-WDM từ bộ phát 
sẽ được đưa qua các phần tử HNLF và FBG trước khi đưa 
đến OPC để thực hiện liên hợp pha. Tín hiệu sau OPC sẽ 
có pha đảo ngược với tín hiệu trước OPC. Vì thế, lượng ảnh 
hưởng phi tuyến và tán sắc tác động lên tín hiệu OFDM-
WDM tạo ra bởi các đoạn HNLF và FBG sẽ bù lại được 
ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc gây ra bởi sợi quang đơn 
mode tiêu chuẩn (SMF) sử dụng trong hệ thống WDM 
đường trục cho truyền dẫn tín hiệu. Các kết quả phân tích 
lý thuyết và mô phỏng đều cho thấy hiệu năng hệ thống 
WDM đường trục được cải thiện khi sử dụng bộ OBP đề 
xuất với các tham số phù hợp. 

Bài báo được bố cục gồm bốn phần. Phần I trình bày 
các vấn đề liên quan đến tình hình nghiên cứu về các giải 
pháp bù phi tuyến cho các hệ thống OFDM WDM quang. 
Phần II trình bày sơ đồ hệ thống WDM đường trục có ứng 
dụng bô OBP đề xuất và các sở cứ lý thuyết cho đề xuất 
này. Kịch bản mô phỏng, các kết quả mô phỏng thu được 
cùng với các phân tích được đưa ra trong Phần III. Cuối 
cùng, các nhận định và thảo luận về giải pháp đề xuất được 
kết luận trong Phần IV. 

II. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống WDM đường trục sử dụng bộ 
OBP đóng vai trò bù trước. 

Sơ đồ khối hệ thống WDM đường trục sử dụng bộ OBP 
đề xuất đặt tại phía phát được biểu diễn như trong hình 1. 
Tại bộ phát TX, tín hiệu OFDM được tạo ra trong miền số 
và được điều chế lên từng sóng mang quang trước khi thực 
hiện ghép kênh theo bước sóng quang. Tín hiệu OFDM-
WDM từ TX được đưa đến OBP trước khi truyền đi trên 
tuyến truyền dẫn. Bộ OBP gồm nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn 
gồm một phần tử HNLF và một phần tử FBG, mô đun OPC 
tạo tín hiệu liên hợp pha quang và bộ khuếch đại EDFA 
được sử dụng để điều khiển công suất quang phát vào sợi 
truyền dẫn như mô tả trong [12]. Sự lựa chọn các phần tử 
phi tuyến và phần tử tán sắc trong OBP dựa trên nguyên lý 
của phương pháp Fourier tách bước trong miền quang [16]. 
Phần tử HNLF đóng vai trò toán tử phi tuyến để bù lại ảnh 
hưởng phi tuyến trên tuyến truyền dẫn. Hệ số tán sắc và hệ 
số suy hao của HNLF rất nhỏ, có thể bỏ qua, nên không gây 
ảnh hưởng tán sắc phát sinh lên tín hiệu khi truyền qua 
OBP. Phần tử FBG đóng vai trò toán tử tuyến tính cho phép 
bù lại ảnh hưởng tán sắc trên tuyến truyền dẫn. FGB có kích 
thước nhỏ gọn và khả năng điều chỉnh tán sắc, đồng thời có 
hệ số phi tuyến và hệ số suy hao rất nhỏ nên không gây ảnh 
hưởng phi tuyến phát sinh lên tín hiệu khi truyền qua OBP. 
Mô đun OPC là một ống dẫn sóng phi tuyến tạo tín hiệu 
liên hợp pha chủ yếu nhờ quá trình trộn bốn sóng. Bộ 
khuếch đại EDFA điều khiển công suất tín hiệu liên hợp 
pha để phù hợp cho tuyến truyền dẫn. Tuyến truyền dẫn của 
hệ thống WDM đường trục được chia thành nhiều chặng, 
mỗi chặng sẽ gồm sợi quang truyền dẫn đơn mode tiêu 

chuẩn có chiều dài 80 km và một bộ khuếch đại EDFA để 
bù đủ suy hao của từng chặng. Hai ảnh hưởng chính của sợi 
quang làm giới hạn khoảng cách và dung lượng truyền dẫn 
của hệ thống là hiệu ứng phi tuyến Kerr và tham số tán sắc 
được bù lần lượt bởi các phần tử HNLF và FBG trong OBP 
đặt ngay tại phía phát. Với cách thức này, việc thiết lập bộ 
bù ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc của hệ thống WDM 
đường trục trong miền quang sẽ đơn giản và hiệu quả chi 
phí hơn nhiều. Tại RX, tín hiệu OFDM-WDM được tách 
kênh bước sóng và giải phép OFDM để khôi phục tín hiệu 
ban đầu.   

Hiệu ứng phi tuyến Kerr trên sợi quang bao gồm hiệu 
ứng tự điều chế pha (SPM), hiệu ứng điều chế pha chéo 
(XPM) và hiệu ứng trộn bốn sóng (FWM) là nguyên nhân 
chính làm giới hạn dung lượng và khoảng cách truyền dẫn 
của các hệ thống truyền dẫn quang đa kênh. Trong đó, các 
hiệu ứng SPM và XPM có thể coi là các trường hợp đặc 
biệt của FWM nên hoàn toàn có thể dùng các phân tích của 
FWM cho hai hiệu ứng này bằng cách đưa thêm vào hệ số 
suy biến D. Với giả thiết, hệ thống WDM sử dụng ba bước 
sóng truyền dẫn có tần số lần lượt là 𝜔𝑘 ,  𝜔𝑙 ,  𝜔𝑚 thì khi đó 
SPM chính là trường hợp các sóng tham gia quá trình FWM 
có tần số trùng nhau, tức là 𝜔𝑘 = 𝜔𝑙 = 𝜔𝑚  và 𝐷 = 1 . 
Trong khi, XPM tương ứng với trường hợp có hai trong số 
các sóng tham gia quá trình FWM có tần số trùng nhau, tức 
là 𝜔𝑘 = 𝜔𝑙 ≠ 𝜔𝑚 và 𝐷 = 3. Hai trường hợp này được gọi 
là FWM suy biến. FWM không suy biến nếu các sóng tham 
gia quá trình FWM có tần số hoàn toàn khác nhau, tức là 
𝜔𝑘 ≠ 𝜔𝑙 ≠ 𝜔𝑚 và 𝐷 = 6, đây là trường hợp FWM xảy ra 
phổ biến nhất. Như vậy, dạng sóng FWM, có tần số tại 𝜔𝐹, 
là kết quả của quá trình FWM của ba sóng mang quang 
truyền dẫn trên tuyến gồm N chặng với chiều dài mỗi chặng 
là L sẽ được biểu diễn như sau [13] 

𝐸𝐹(𝑁) = 𝑖𝛾
𝐷

3
𝐸𝑘(0)𝐸𝑙(0)𝐸𝑚

∗ (0)exp(𝑖𝛼𝛽𝑁𝐿)𝐿𝑘𝑙𝑚𝐹𝑘𝑙𝑚 

(1) 

với 𝐿𝑘𝑙𝑚  đặc trưng cho hiệu suất FWM trên mỗi chặng 
khuếch đại quang và 𝐹𝑘𝑙𝑚 đặc trưng cho ảnh hưởng giao 
thoa giữa các sản phẩm FWM được tạo ra từ các chặng 
truyền dẫn. 𝐿𝑘𝑙𝑚  và 𝐹𝑘𝑙𝑚  được xác định theo công thức 
dưới đây [14] 

𝐿𝑘𝑙𝑚 =
1 − exp{−(𝛼 + 𝑖𝛥𝛽)𝐿}

𝛼 + 𝑖𝛥𝛽
 (2) 

𝐹𝑘𝑙𝑚 = exp{−𝑖∆𝛽(𝑁 − 1)𝐿/2}
sin(𝛿𝛥𝛽𝑁𝐿/2)

sin(𝛿𝛥𝛽𝐿/2)
 (3). 

Trong đó: 

 - 𝐸𝑠(𝑧) là trường quang OFDM tại tần số 𝜔𝑠 và khoảng 
cách 𝑧. 

      - Các hệ số γ, α và β lần lượt là hệ số phi tuyến, hệ số 
suy hao và hằng số lan truyền của sợi.  

      - Tần số của sóng FWM: 𝜔𝐹 = 𝜔𝑘 + 𝜔𝑙 − 𝜔𝑚 

      - Hệ số phối hợp pha: ∆𝛽 = 𝛽𝑘 + 𝛽𝑙 − 𝛽𝑚 − 𝛽𝐹  liên 
quan đến hệ số tán sắc 𝐷𝑐  của sợi theo công thức sau [14] 

 

∆𝛽 =
2𝜋𝜆2

𝑐
𝐷𝑐∆𝑓2(𝑘 − 𝑚)(𝑙 − 𝑚) 

(4) 

với ∆𝑓 là khoảng cách kênh giữa các bước sóng.  

 - 𝛿 là tỉ số giữa độ dư tán sắc và tán sắc của sợi trên mỗi 

TX OBP RX  

1 

1 

N 

N 

EDFA EDFA 
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chặng truyền dẫn. Khi không bù tán sắc thì 𝛿 = 1. 

Từ (1), (2) và (3) có thể thấy, hiệu ứng FWM phụ thuộc 

nhiều vào tham số ∆𝛽, là tham số đặc trưng cho sự phù 

hợp về pha giữa các photon tham gia hiệu ứng FWM. 

Trong điều kiện khuếch đại quang được sử dụng để bù 

hoàn toàn suy hao trên mỗi chặng truyền dẫn, công suất 

nhiễu FWM gây ra bởi các thành phần tần số 𝜔𝑘,  𝜔𝑙 ,  𝜔𝑚 

tại cuối tuyến truyền dẫn, với giả thiết công suất tín hiệu 

OFDM trên mỗi kênh bước sóng đều bằng nhau và bằng 

𝑃, rút ra từ (1) sẽ có dạng  

 

𝑃𝐹(𝑁𝐿) = 𝛾2
𝐷𝑥

2

9
𝑃3 |𝐿𝑘𝑙𝑚|2|𝐹𝑘𝑙𝑚|2 = 𝜂𝑃3 (5). 

Trong đó, 𝜂 là tham số đặc trưng cho hiệu suất của quá 

trình FWM và bằng 

 

𝜂 = 𝛾2
𝐷𝑥

2

9
|𝐿𝑘𝑙𝑚|2|𝐹𝑘𝑙𝑚|2 (6) 

|𝐿𝑘𝑙𝑚|2 ≈
1

𝛼2 + Δ𝛽2
 

(7) 

|𝐹𝑘𝑙𝑚|2 ≈
sin2(𝑁𝛿Δ𝛽𝐿/2)

sin2(𝛿Δ𝛽𝐿/2)
 

(8). 

Như vậy, với hệ thống WDM đường trục đa chặng, ảnh 

hưởng phi tuyến sẽ trầm trọng hơn do có thêm lượng công 

suất nhiễu phi tuyến đến từ sự giao thoa giữa các sản phẩm 

FWM tạo ra trong từng chặng, đặc trưng bởi hệ số |𝐹𝑘𝑙𝑚|2. 

Tiếp theo, quá trình bù phi tuyến và tán sắc sử dụng bộ 
OBP cho hệ thống WDM đường trục đa chặng được phân 
tích. Hệ thống WDM đa chặng sử dụng OBP được chia làm 
hai đoạn, đoạn OBP và đoạn SMF. Tín hiệu OFDM-WDM 
được đưa qua đoạn OBP trước, tại đây các tham số của 
HNLF và FBG sẽ tạo ra ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc lên 
tín hiệu. Sau đó, tín hiệu đã bị ảnh hưởng tán sắc và phi 
tuyến được liên hợp pha nhờ OPC và đưa lên đoạn SMF để 
truyền tới phía thu. Ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc lên tín 
hiệu OFDM-WDM tại đoạn SMF sẽ ngược pha với ảnh 
hưởng phi tuyến và tán sắc lên tín hiệu OFDM-WDM tại 
đoạn OBP, kết quả là tín hiệu OFDM-WDM được bù hoàn 
toàn ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc trên toàn hệ thống. Áp 
dụng công thức (1) cho đoạn OBP với số chặng N = 1 do 
chiều dài phần OBP rất nhỏ sẽ thu được biểu thức biểu diễn 
trường FWM tại phía cuối đoạn OBP như sau [12] 

𝐸𝐹(𝑂𝐵𝑃) = 

𝑖
𝛾𝑂𝐵𝑃𝐷

3
𝐸𝑘(0)𝐸𝑙(0)𝐸𝑚

∗ (0)𝑒𝑖𝛽𝑂𝐵𝑃𝐿𝑂𝐵𝑃
𝑒(−𝛼+𝑖∆𝛽𝑂𝐵𝑃)𝐿𝑂𝐵𝑃 − 1

−𝛼 + 𝑖∆𝛽𝑂𝐵𝑃

 

                                                   (9) 

Trong đoạn OBP, suy hao của các đoạn HNLF và FBG 
rất nhỏ có thể bỏ qua, vì thế suy hao của đoạn OBP cũng 
được bỏ qua. Tuy nhiên, điều này gây ra sự mất đối xứng 
về phân bố công suất của tín hiệu OFDM-WDM khi truyền 
trên đoạn OBP và đoạn SMF. Đây là một trong các yếu tố 
làm suy giảm hiệu quả bù phi tuyến của các giải pháp dựa 
trên nguyên lý truyền ngược trong miền quang. Để đảm bảo 
rằng tán sắc phát sinh trong đoạn OBP hoàn toàn bù đủ cho 

tán sắc phát sinh trong đoạn SMF, thì hằng số lan truyền 
của FBG và sợi SMF phải thoả mãn điều kiện sau 
𝛽𝑂𝐵𝑃𝐿𝑂𝐵𝑃 = 𝛽𝑁𝐿  và 𝛽𝐹𝐵𝐺𝐿𝐹𝐵𝐺 = 𝛽𝑁𝐿 . Để thuận tiện 
trong tính toán, đặt 𝐾 = 𝛽𝐹𝐵𝐺/𝛽, khi đó, trường FWM tại 
phía cuối đoạn OBP được rút gọn về 

𝐸𝐹(𝑂𝐵𝑃)

= 𝑖
𝛾𝐻𝐿𝑁𝐹𝐷

3
𝐸𝑘(0)𝐸𝑙(0)𝐸𝑚

∗ (0)𝑒𝑖𝛽𝑁𝐿
𝑒𝑖∆𝛽𝑁𝐿 − 1

𝑖𝐾∆𝛽
 

                      (10). 

Khi lan truyền đến cuối đoạn OBP, các trường quang 
tham gia quá trình trộn bốn sóng (k, l và m) sẽ bị dịch pha 
một lượng do ảnh hưởng tán sắc dọc theo đoạn OBP một 

lượng 𝑒𝑖∆𝛽𝑂𝐵𝑃𝐿𝑂𝐵𝑃 = 𝑒𝑖𝛽𝑁𝐿 . Sau đó, chúng được liên hợp 
và truyền đi trên đoạn SMF, kết quả là chúng sẽ tạo ra một 
trường quang phi tuyến ở cuối đoạn SMF như sau 

 

𝐸𝐹(𝑆𝑀𝐹) = 𝑖𝛾
𝐷

3
𝐸𝑘

∗(0)𝐸𝑙
∗(0)𝐸𝑚(0)𝐿𝑘𝑙𝑚𝐹𝑘𝑙𝑚  (11). 

Như vậy, trường nhiễu phi tuyến FWM tổng tại phía thu 
của hệ thống WDM đường trục sẽ là  

 
𝐸𝐹(𝑁) = 𝐸𝐹(𝑆𝑀𝐹) + [𝐸𝐹(𝑂𝐵𝑃)]∗𝑒𝑖𝛽𝐿 (12). 

Thay biểu thức (9) và (11) vào biểu thức (12), thu được 

 

𝐸𝐹(𝑁) = 𝑖
𝐷

3
𝐸𝑘

∗(0)𝐸𝑙
∗(0)𝐸𝑚(0) [𝛾𝐿𝑘𝑙𝑚𝐹𝑘𝑙𝑚

− 𝛾𝐻𝑁𝐿𝐹

𝑒−𝑖∆𝛽𝑂𝐵𝑃𝐿𝑂𝐵𝑃 − 1

−𝑖∆𝛽𝑂𝐵𝑃

] 

(13). 

Nếu bỏ qua suy hao của cả OBP và sợi SMF cũng như 

không xét đến ảnh hưởng giao thoa giữa các sản phẩm 

FWM tạo ra trong từng chặng, tức là bỏ qua hệ số 𝐹𝑘𝑙𝑚, thì 

trường FWM tại phía thu sẽ tiến tới 0 nếu như bộ OBP 

được lựa chọn các giá trị chiều dài bộ OBP, hệ số phi tuyến 

của HNLF và hằng số lan truyền của FBG phù hợp với các 

tham số tương ứng của đoạn SMF. Khi đó, hệ thống WDM 

đường trục được bù hoàn toàn ảnh hưởng tán sắc và phi 

tuyến nhờ bộ OBP đề xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, suy 

hao của đoạn SMF không thể bỏ qua và hệ số 𝐹𝑘𝑙𝑚 là đáng 

kể trong hệ thống đa chặng khiến cho điều kiện đối xứng 

công suất bị phá vỡ dẫn đến làm suy giảm hiệu quả của bộ 

OBP khi triển khai trên hệ thống. Vì thế, việc lựa chọn 

tham số phù hợp cho các phần tử HNLF và FBG để bộ 

OBP đạt được hiệu quả bù ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc 

lớn nhất là rất cần thiết. 

 Trong hệ thống WDM đường trục sử dụng kĩ thuật 
OFDM, ảnh hưởng phi tuyến lên tín hiệu truyền dẫn trên 
mỗi bước sóng gồm sóng FWM gây ra bởi các sóng mang 
con OFDM và sóng FWM gây ra bởi các kênh quang 
WDM. Biểu thức (4), (5), (6), (7) cho thấy công suất sóng 
FWM tỉ lệ thuận với công suất của từng tín hiệu quang và 
tỉ lệ nghịch với khoảng cách kênh giữa các bước sóng. Vì 
thế, công suất trên từng sóng mang con OFDM rất nhỏ 
nhưng do khoảng cách kênh giữa chúng cũng rất nhỏ nên 
công suất nhiễu FWM gây ra bởi các sóng mang con 
OFDM không thể bỏ qua. Trong khi đó, công suất nhiễu 
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FWM gây ra bởi các sóng mang quang chủ yếu gây ra bởi 
công suất quang của từng kênh bước sóng phải đủ lớn để 
đạt được khoảng cách truyền dẫn theo yêu cầu.  

III. THỰC HIỆN MÔ PHỎNG 

Trong phần này, mô phỏng Monte-Carlo được sử dụng 
để đánh giá hiệu quả cải thiện hiệu năng của giải pháp OBP 
đề xuất đối với hệ thống WDM đường trục. Sơ đồ hệ thống 
mô phỏng tương tự với sơ đồ khối của hệ thống WDM 
đường trục đưa ra tại hình 1 gồm bộ phát, kênh truyền dẫn 
và bộ thu. Tại bộ phát TX, tín hiệu OFDM được tạo ra trong 
miền số tuân theo phương pháp DCO sử dụng 256 sóng 
mang con, trong đó 190 sóng mang con mang tín hiệu và 
66 sóng mang con mang giá trị đệm toàn 0. Kĩ thuật điều 
chế băng gốc 64-QAM được sử dụng cho phép tín hiệu 
OFDM đạt tới tốc độ 100 Gbit/s. Mỗi tín hiệu OFDM số 
được điều chế lên sóng mang quang tương ứng nhờ bộ điều 
chế ngoài MZM. Hệ thống WDM sử dụng ba kênh bước 
sóng quang với tần số trung tâm là 193.1 THz với khoảng 
cách kênh 25 GHz. Sau đó, các kênh bước sóng được ghép 
kênh theo bước sóng thành tín hiệu quang tổng trước khi 
truyền vào bộ OBP. Sau khi được bù trước tại OBP, tín hiệu 
được liên hợp pha và phát vào tuyến truyền dẫn gồm N 
chặng. Mỗi chặng gồm đoạn sợi quang đơn mode tiêu 
chuẩn (SSMF) có chiều dài 80 km và một bộ khuếch đại 
EDFA để bù đủ suy hao của đoạn sợi. Tại phía thu, dữ liệu 
được khôi phục theo quá trình ngược với phía phát. Các 
tham số và hằng số quan trọng của hệ thống được liệt kê 
trong bảng 1 [17].   

Bảng 1. Các tham số và hằng số của hệ thống 

Tham số/ Hằng số Kí hiệu Giá trị 

Các tham số sợi SMF 

Hệ số suy hao  SMF 0.2 dB/km 

Hệ số tán sắc DSMF 17 ps/nm.km 

Hệ số phi tuyến SMF 1.4 W-1.km-1 

Chiều dài sợi LSMF 80 km 

Các tham số sợi HNLF 

Hệ số suy hao HNLF 0.5 dB/km 

Hệ số tán sắc DHNLF 1.7 ps/nm.km 

Hệ số phi tuyến HNLF 6.9 W-1.km-1 

Chiều dài một đoạn LHNLF 50 m 

Các tham số NW 

Hệ số suy hao NW 50 dB/m 

Hệ số tán sắc DNW 28 ps/nm.km 

Hệ số phi tuyến NW 104 W-1.km-1 

Chiều dài ống dẫn sóng LNW 7 cm 

Tham số hệ thống  

Tần số sóng mang quang 

trung tâm 
fs 193.1 THz 

Hệ số đáp ứng PD R 0.6 A/W 

Dòng tối Id 0.2 nA 

Mật độ phổ nhiễu nhiệt ST 2x10-24 A/(Hz)1/2 

Bậc điều chế M 64 

Tốc độ bit Rb 100 Gbit/s 

Công suất nguồn bơm Pp 450 mW 

Tần số sóng bơm fp 193.3 THz 

 

Tại bộ OBP, tín hiệu OFDM sau khi đi qua các đoạn 
HNLF và FBG sẽ được liên hợp pha nhờ mô đun OPC trước 
khi cho đi qua tuyến truyền dẫn để tới phía thu. Ảnh hưởng 
phi tuyến và tán sắc gây ra bởi các đoạn HNLF và FBG sẽ 
bù đủ cho ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc trên tuyến truyền 
dẫn nếu tín hiệu liên hợp phức thu được thoả mãn được các 
điều kiện về đối xứng công suất và lựa chọn tham số của 
đoạn HNLF và FBG phù hợp. Thứ nhất là phải có công suất 
đủ lớn để đánh bại được công suất nhiễu tổng của hệ thống 
như nhiễu tại bộ thu, nhiễu phát xạ tự phát được khuếch đại 
của bộ khuếch đại hay tại chính quá trình liên hợp pha tại 
ống dẫn sóng phi tuyến. Thứ hai là phải tránh được hiện 
tượng chồng phổ giữa các sản phẩm phi tuyến thu được 
trong quá trình liên hợp pha để đảm bảo thu được tín hiệu 
liên hợp pha chính xác [15]. Để đảm bảo được các điều kiện 
này, công suất sóng bơm và công suất tín hiệu đầu vào bộ 
OPC cần lựa chọn cẩn thận để tránh làm phát sinh các ảnh 
hưởng tác động lên hiệu năng của hệ thống [12]. Công suất 
sóng bơm được đặt cố định tại mức 450mW trong tất cả các 
kịch bản mô phỏng. Các tham số liên quan đến bộ tạo tín 
hiệu OFDM được  giữ không đổi để đảm bảo luôn duy trì 
tốc độ bit trên mỗi kênh sóng mang quang là 100 Gbit/s. 
Hằng số lan truyền của FBG được điều khiển linh hoạt theo 
số lượng chặng của tuyến truyền dẫn để đảm bảo hệ thống 
được quản lý tán sắc.  

 

Hình 2. BER phụ thuộc vào chiều dài HNLF khi công 

suất quang trên từng bước sóng đặt vào OBP là 5mW. 

Trong các hệ thống WDM đường trục đa chặng, số 
lượng chặng thay đổi khiến cho số lượng đoạn HNLF và 
FBG trong OBP cũng phải thay đổi để bù đủ ảnh hưởng phi 
tuyến và tán sắc trên tuyến. Như đã phân tích trong phần II, 
để đảm bảo bù tán sắc trên tuyến thì hằng số lan truyền của 
toàn bộ FBG trong OBP phải biến đổi theo hằng số lan 
truyền của tuyến truyền dẫn theo biểu thức 𝛽𝐹𝐵𝐺𝐿𝐹𝐵𝐺 =
𝛽𝑁𝐿 với 𝑁 là số chặng. Như vậy, tham số của FBG thay 
đổi tuyến tính theo số lượng chặng. Nếu chiều dài FBG 
không đổi thì hằng số lan truyền của FBG tăng tuyến tính 
theo số lượng chặng hoặc ngược lại, nếu hằng số lan truyền 
của FBG không đổi thì chiều dài của FBG tăng tuyến tính 

50 100 150 200 250 300 350 400 450
10

-5

10
-4

10
-3

10
-2

B
E

R 10 chặng 

8 chặng 

 

 5 chặng 



Ngô Thị Thu Trang, Nguyễn Viết Đảm 

theo số lượng chặng. Tuy nhiên, với phần tử bù phi tuyến 
HNLF, ảnh hưởng phi tuyến phụ thuộc vào công suất của 
tín hiệu trên sợi vì thế sự thay đổi về chiều dài HNLF không 
tuyến tính theo số lượng chặng. Hình 2 biểu diễn sự phụ 
thuộc của BER của hệ thống vào chiều dài HNLF với số 
lượng chặng khác nhau trong điều kiện công suất bơm và 
công suất tại đầu vào OBP không đổi. Trong OBP, giả thiết 
mỗi đoạn HNLF có chiều dài 50 m. Kết quả mô phỏng cho 
thấy, với mỗi số chặng, chiều dài HNLF có thể lựa chọn 
trong một dải mà vẫn cho phép đạt được hiệu quả bù phi 
tuyến. Do ảnh hưởng phi tuyến có dạng dao động tắt dần 
với biên độ lớn trong vùng chiều dài hiệu dụng của sợi [12], 
vì thế trong vùng chiều dài HNLF nhỏ, hiệu quả bù phi 
tuyến không ổn định thể hiện qua mức độ thăng giáng lớn 
của BER theo chiều dài HNLF. Khi chiều dài HNLF tăng 
lên vượt quá chiều dài hiệu dụng thì ảnh hưởng phi tuyến 
có xu hướng ổn định vì thế hiệu quả bù phi tuyến cho hệ 
thống cũng ổn định. Với số chặng là 5 thì chiều dài HNLF 
tối ưu trong khoảng từ 200 m đến 250 m, tương ứng với 4 
hoặc 5 đoạn HNLF. Khi số chặng tăng lên 8 thì chiều dài 
HNLF tối ưu trong khoảng từ 300 m đến 400 m, tương ứng 
với từ 6 đến 8 đoạn HNLF và khi số chặng tăng lên 10 thì 
chiều dài HNLF tối ưu trong khoảng 350 m đến 450 m, 
tương ứng với từ 7 đến 9 đoạn HNLF.  

 

Hình 3. BER phụ thuộc vào công suất trên từng bước 
sóng quang tại OBP với số chặng N = 5 và chiều dài 

HNLF khác nhau. 

 

Hình 4. BER phụ thuộc vào công suất trên từng bước 
sóng quang tại SMF khi công suất quang tại đầu vào 

OBP không đổi. 

Hình 3 mô tả sự phụ thuộc của hiệu năng hệ thống 
WDM 5 chặng trong cùng điều kiện quản lý tán sắc theo sự 
thay đổi của công suất quang đầu vào OBP tại các chiều dài 
HNLF khác nhau. Khi chiều dài HNLF là 150 m, không 
phải là giá trị tối ưu cho trường hợp N = 5, bộ OBP vẫn cho 
phép bù ảnh hưởng phi tuyến và tán sắc cho tuyến tryền 
dẫn. Tuy nhiên, hiệu quả bù sẽ tăng lên thể hiện qua giá trị 
BER giảm đến hơn một bậc tại vùng công suất tối ưu của 
hệ thống khi chiều dài HNLF là 200 m, chiều dài HNLF tối 
ưu khi số chặng N = 5 theo khảo sát trước đó.   

Hình 4 biểu diễn sự phụ thuộc của BER vào sự thay đổi 
của công suất trên từng kênh bước sónq quang tại đầu vào 
sợi SMF của tuyến truyền dẫn với công suất tại OBP không 
đổi với số chặng khác nhau. Công suất tại OBP và công 
suất sóng bơm không đổi sẽ tạo ra một dịch pha phi tuyến 
xác định bởi OBP. Với mỗi lượng dịch pha phi tuyến tại 
OBP sẽ bù cho lượng dịch pha phi tuyến tương đương tại 
phần tuyến truyền dẫn. Vì thế, luôn tồn tại vùng công suất 
quang đầu vào của tuyến truyền dẫn tối ưu mà tại đó hiệu 
năng hệ thống có sử dụng OBP đạt nhỏ nhất. Tuy nhiên, 
khi số chặng tăng lên thì nhiễu giao thoa giữa các sản phẩm 
FWM tạo ra trong từng chặng cũng tăng lên, tức là hệ số 
𝐹𝑘𝑙𝑚 tăng lên, dẫn đến làm giảm hiệu quả bù phi tuyến và 
tán sắc của OBP. Kết qủa là, ở vùng công suất tối ưu của 
trường hợp 8 chặng, giá trị BER nhỏ nhất lớn hơn gần một 
bậc so với giá trị BER nhỏ nhất của trường hợp 5 chặng. 

IV. KẾT LUẬN 

Bài báo này đã đề xuất sử dụng giải pháp bù phi tuyến 

và tán sắc dựa trên giải pháp truyền ngược trong miền 

quang cho mạng đường trục WDM. Bộ OBP đề xuất sử 

dụng các phần tử quang nhỏ gọn, có sẵn gồm HNLF, FBG 

và ống dẫn sóng phi tuyến, hoạt động như một bộ bù trước. 

Các kết quả khảo sát dựa trên phân tích lý thuyết và mô 

phỏng cho thấy bộ OBP đề xuất cho phép bù đồng thời ảnh 

hưởng phi tuyến Kerr và tán sắc cho hệ thống OFDM-

WDM đường trục đa chặng khi lựa chọn các tham bộ OBP 

số phù hợp. Hằng số lan truyền của FBG trong OBP thay 

đổi tuyến tính theo số chặng của tuyến truyền dẫn. Khi số 

lượng chặng truyền dẫn càng lớn thì dải chiều dài HNLF 

khả thi cho OBP được mở rộng, cho phép linh hoạt trong 

việc lựa chọn tham số chiều dài HNLF. Giải pháp đề xuất 

đơn giản, khắc phục được khó khăn về yêu cầu nghiêm 

ngặt về vị trí của các giải pháp trước đó vì thế có tính ứng 

dụng thực tế cao.   
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AN ADVANCED PRE-COMPENSATOR BASED 

OPTICAL BACK PROPAGATION FOR WDM 

LONGHAUL 

Abstract: The orthogonal frequency division 

multiplexing (OFDM) technique applied in one channel is 

the promising solution that helps the WDM longhaul reach 

the extremely large capacity. However, Kerr nonlinearity 

and fiber dispersion are the main obstacles that limits the 

performance of the orthogonal frequency division 

multiplexing wavelength division multiplexing (OFDM-

WDM) system. In this paper, we proposed an advanced 

pre-compensator based optical back propagation (OBP) to 

compensate both the nonlinear and dispersion of OFDM-

WDM system. The proposed OBP based on split-step 

Fourier method comprises of the real optical devices such 

as the high-nonlinear fiber (HNLF), fiber Bragg grating 

(FBG) and nonlinear waveguide are used as a nonlinear 

operator, a dispersive operator and phase conjugated 

media, respectively. The obtained results from simulation 

of the OBP in WDM longhaul system show that the OBP 

can improve remarkably the system performance when the 

parameters of OBP such as HNLF length and FBG 

dispersion coefficient are properly selected. 

Keywords: Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing (OFDM), Wavelength Division 

Multiplexing (WDM), Nonlinear compensation, Optical 

Back Propagation (OBP), Long-haul WDM. 
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Tóm tắt: TCP là giao thức vận chuyển phổ biến nhất trên 

mạng Internet và có thể trong thời gian tới vẫn như vậy; 

trong khi, với việc triển khai rộng rãi các đường trục quang 

và sự trưởng thành của các mô hình mạng chuyển mạch 

chùm quang (mạng OBS) gần đây, một kết hợp của mạng 

Internet và cơ sở hạ tầng truyền thông OBS bên dưới có thể 

là xu hướng tiếp theo. Một nhu cầu cấp thiết được đặt ra là 

cần nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của việc kết hợp TCP 

với mạng OBS (TCP-over-OBS). Trong bài báo này, chúng 

tôi tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của tập hợp chùm 

tại nút biên mạng OBS đến hiệu quả điều khiển cửa sổ lưu 

lượng của một số phiên bản khác nhau của TCP. 

 

Từ khóa: Mạng chuyển mạch chùm quang, tập hợp 

chùm, giao thức TCP, kỹ thuật điều khiển của sổ TCP. 

I. GIỚI THIỆU 

Trong tiến trình phát triển của công nghệ mạng, có nhiều 

phương pháp khác nhau được sử dụng để truyền dữ liệu, 

như thông tin được vận chuyển bằng phương pháp thông 

thường là cáp hoặc phương pháp quang học mới. Sợi quang 

có thể vận chuyển dữ liệu xa hơn và băng thông cao hơn 

hơn cáp điện. Phương pháp quang học sử dụng ánh sáng để 

mang thông tin bằng cách cung các kết nối điểm-điểm. Với 

công nghệ ghép kênh phân chia kênh bước sóng quang 

(Wavelength Division Multiplexing, WDM), băng thông 

được chia thành số lượng không chồng lấp các kênh bước 

sóng. Các phương pháp quang học sử dụng công nghệ 

WDM bao gồm: chuyển mạch chùm quang (Optical Burst 

Switching, OBS), chuyển mạch kênh quang (Optical 

Circuit Switching, OCS) và chuyển mạch gói quang 

(Optical Packet Switching, OPS) [1].  

Chuyển mạch chùm quang được xem là một thay thế 

hiệu quả của chuyển mạch gói quang, khi mà cần có một 

sự chuyển dịch từ chuyển mạch kênh quang sang chuyển 

mạch gói quang nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng băng 

thông của các sợi dẫn quang. Hơn nữa, với những hạn chế 

của công nghệ quang hiện nay, như chưa thể sản xuất các 

bộ đệm quang (tương tự bộ nhớ RAM) và các chuyển mạch 

quang ở tốc độ nano giây, kỹ thuật OBS được xem như là 

một mô hình khả thi nhất đối với chuyển mạch gói quang 

trong một tương lai gần [2][3]. 

Một đặc trưng quan trọng của mạng OBS là gói điều khiển 

(Burst Control Packet, BCP) được gửi đi trước trên một 

kênh điều khiển dành riêng để đặt trước tài nguyên; sau 

một khoảng thời gian bù đắp (offset-time), chùm dữ liệu 

(burst) tương ứng mới được gửi theo sau trên một trong 

những kênh dữ liệu khả dụng (Hình 1). Bởi vì tài nguyên 

đã được đặt trước bởi gói điều khiển BCP, chùm dữ liệu sẽ 

không chịu một độ trễ nào tại mỗi nút trung gian, nên 

không cần bộ đệm quang. Mặt khác, kích thước của chùm 

là khá lớn so với các gói được mang bên trong, nên việc sử 

dụng các chuyển mạch có tốc độ micro giây sẽ không làm 

giảm hiệu quả sử dụng băng thông. Tuy nhiên, cách truyền 

thông này cũng đặt ra áp lực đối với việc làm thế nào để 

một gói điều khiển BCP đặt trước tài nguyên và cấu hình 

chuyển mạch thành công tại các nút lõi, đảm bảo cho việc 

truyền tải chùm đi sau đó. 

Mạng OBS lõi

Mạng truy cập

Mạng truy cập

Mạng truy cập

Mạng truy cập

Data

Data

Tập hợp chùm

Tách chùm

Nút biên 

vào

Nút biên 

ra

Nút lõi
Liên kết 

WDM

Hình 1. Kiến trúc của mạng OBS 

TCP là giao thức vận chuyển phổ biến nhất trên mạng 

Internet hiện nay. Bên cạnh đó, với việc triển khai rộng rãi 

các đường trục quang và sự trưởng thành của các mô hình 

mạng chuyển mạch chùm quang gần đây, một kết hợp giữa 

mạng Internet và cơ sở hạ tầng OBS bên dưới có thể là xu 

hướng phù hợp nhất. Do vậy, cần có các nghiên cứu và 

đánh giá hiệu quả của việc kết hợp TCP với mạng OBS 

(TCP-over-OBS) [4][5]. Bài báo này sẽ tập trung vào 

nghiên cứu ảnh hưởng của tập hợp chùm đến điều khiển 

lưu lượng của một số phiên bản khác nhau của TCP 

(baogồm TCP Vegas, TCP Sack, TCP Reno và TCP 

Tahoe). Các phần tiếp theo của bài báo này gồm: Mục 2 

trình bày các nghiên cứu liên quan; Mục 3 mô tả kết quả 

mô phỏng về ảnh hưởng tập hợp chùm đến vấn đề điều 

khiển lưu lượng theo các phiên bản khác nhau của TCP và 

kết luận được trình bày ở Mục 4. 
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II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

2.1 Các kỹ thuật tập hợp chùm trong mạng OBS 

Tập hợp chùm truyền thống có ba cách tiếp cận chính là 

kỹ thuật tập hợp chùm dựa trên ngưỡng thời gian, ngưỡng 

độ dài và lai, tức là dựa trên đồng thời ngưỡng thời gian và 

ngưỡng độ dài [6].  

Trong kỹ thuật tập hợp chùm dựa trên ngưỡng thời gian 

(được mô tả trong Hình 2), một bộ đếm thời gian (Tq) được 

khởi tạo khi có gói tin đầu tiên từ lớp mạng phía trên đến 

hàng đợi tập hợp chùm (q) của một nút biên vào mạng 

OBS. Khi bộ đếm tập hợp chùm của hàng đợi q (Tq) vượt 

quá một ngưỡng thời gian được xác định trước (Tmax), các 

gói tin trong hàng đợi q được tập hợp lại thành một chùm. 

Với kỹ thuật tập hợp này, các chùm được tạo ra đều đặn 

sau từng khoản thời gian bằng nhau nhưng kích thước 

chùm sẽ thay đổi lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào tốc độ luồng 

dữ liệu đến tại nút biên vào lớn hay bé.  
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Hình 2. Tập hợp chùm theo ngưỡng thời gian 

Giải thuật tập hợp chùm dựa trên ngưỡng độ dài chùm, 

như được mô tả trong Hình 3, thực hiện tập hợp chùm khi 

chiều dài của hàng đợi tập hợp chùm q (Lq) đạt đến một 

ngưỡng chiều dài cho trước (Lmax). Nói một cách khác, giải 

thuật tập hợp chùm dựa trên ngưỡng chiều dài giới hạn số 

lượng gói tin chứa trong mỗi chùm, nên các chùm được tạo 

ra có kích thước bằng nhau, nhưng thời gian tập hợp chùm 

là thay đổi ngẫu nhiên. Với tập hợp chùm dựa trên ngưỡng 

thời gian, nếu tốc độ luồng đến nhanh thì thời gian tập hợp 

chùm sẽ nhỏ và ngược lại nếu tốc độ luồng đến chậm thì 

thời gian tập hợp chùm lớn. 

Chùm 3 Chùm 2 Chùm 1

Kích thước chùm tối đa

(số gói tối đa)

Các gói đến

Khoảng cách giữa các 

burst không bằng nhau

Kích thước của 

burst bằng nhau

Hình 3. Tập hợp chùm theo ngưỡng độ dài 

 Giải thuật tập hợp chùm lai là sự kết hợp của hai giải 

thuật tập hợp chùm ở trên, tức là vừa dựa trên ngưỡng thời 

gian và ngưỡng chiều dài để thực hiện tập hợp chùm. Với 

ngưỡng thời gian và chiều dài cho trước, một chùm sẽ được 

hình thành khi một trong hai ngưỡng đạt đến trước. Như 

mô tả trong Hình 4, thời gian sinh ra chùm và kích thước 

của chùm được giới hạn trong hai ngường thời gian (Tmax) 

và ngưỡng độ dài (Lmax) cho trước. 
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Hình 4. Tập hợp chùm theo ngưỡng lai 

2.2  Điều khiển lưu lượng của TCP 

TCP là một giao thức hướng kết nối và tin cậy. Một trong 

những tính năng quan trọng của TCP là điều khiển cửa sổ 

tắc nghẽn, gồm 4 cơ chế chính: cơ chế bắt đầu chậm, cơ 

chế tránh tắt nghẽn, cơ chế phát lại nhanh và cơ chế phục 

hồi nhanh [7]. Theo đó, khi mới bắt đầu TCP sẽ chuyển 

sang chế độ bắt đầu chậm nghĩa là cửa sổ tắc nghẽn (cwnd) 

sẽ tăng theo cơ chế hàm mũ cho đến khi nào phát hiện mất 

dữ liệu (dựa trên time-out hoặc gói ACK trả về) thì cửa sổ 

được thiết lập lại bằng 0 và giá trị ngưỡng của cửa sổ được 

thiết lập lại còn một nửa, đồng thời sẽ tiến hành phát lại 

nhanh và phục hồi nhanh tùy theo các phiên bản khác nhau 

của TCP. Khi giá trị cửa sổ đạt đến ngưỡng thì sẽ chuyển 

sang chế độ tránh tắc nghẽn (chế độ tăng giá trị cửa sổ một 

cách tuyến tính), nếu nhận ba lần gói ACK thì giá trị 

ngưỡng tiếp tục giảm một nửa và giá trị cửa sổ tăng theo 

tuyến tính, như có thể nhìn thấy ở Hình 5. 

Time out ssthresh

ssthresh

Bắt đầu chậm

ssthresh

ssthresh
ssthresh

ssthresh

Bắt đầu chậm

Phát lại nhanh

Phục hồi nhanh

Tránh tắc nghẽn

Lặp lại 3 bản tin báo 

nhận

Thời gian (giây)

Hình 5. Cơ chế điều khiển cửa sổ của giao thức TCP 

 Việc điều khiển cửa sổ TCP được thực hiện dựa vào 2 

điều kiện: (1) mất gói (dựa vào gói ACK trả về) và (2) thời 

gian truyền gói tin (Round Trip Time - RTT). Cơ chế điều 

khiển cửa sổ TCP dựa vào mất gói có các phiên bản như 

TCP Tahoe, TCP Reno và TCP Sack. Với TCP Tahoe, 3 

cơ chế điều khiển được sử dụng là bắt đầu chậm, tránh tắc 

nghẽn và phát lại nhanh như trong Hình 5. Trong cơ chế 

phát lại nhanh, TCP Tahoe không cần phải đợi cho đến hết 

thời gian time-out (mất dữ liệu) của gói tin mới phát lại gói 

tin bị mất, mà chỉ cần nhận 3 lần gói ACK là TCP Tahoe 

tiến hành phát lại gói tin này [7]. TCP Reno là một cải tiến 

từ TCP Tahoe trong đó ngoài cơ chế phát lại nhanh, TCP 

Reno còn sử dụng cơ chế phục hồi nhanh [8]. Như có thể 

nhìn thấy ở Hình 6. 

Cơ chế phục hồi nhanh của TCP Reno dựa vào cơ chế 

phát lại nhanh, theo đó khi cơ chế phát lại nhanh được thực 

thi giá trị ngưỡng (ssthresh) được thiết lập bằng một nửa 

cửa sổ (cwnd) cộng với kích thước của 3 gói tin. Cwnd 

được thêm vào mỗi gói với một lần nhận được ACK. Khi 

ACK của gói phát lại được nhận, cwnd thiết lập đến 
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ssthresh và trở về giai đoạn tránh tắc nghẽn. Khi khởi tạo 

lại giá trị, cwnd được thiết lập lại bằng ½ giá trị của cwnd 

sau khi đã phục hồi nhanh [8]. 

Một cải tiến tiếp theo của TCP Reno là TCP Sack, trong đó 

ở cơ chế phục hồi nhanh TCP Sack còn cho phép các gói 

tin được truyền đồng thời theo cơ chế đường ống (pipeline) 

[9]. 

Vấn đề điều khiển cửa sổ tắc nghẽn dựa vào quan sát thời 

gian RTT của các gói tin tiêu biểu có giao thức TCP Vegas. 

Theo [10][11], RTT là khoảng thời gian được tính từ khi 

gói tin được gửi từ trạm phát đến trạm nhận, cho đến khi 

trạm phát nhận được ACK hồi đáp chứa thông tin về gói 

tin đã nhận được thành công. Nếu thời gian của RTT được 

theo dõi tăng, thì TCP Vegas nhận biết mạng sắp bị tắc 

nghẽn và thực hiện cơ chế tránh tắc nghẽn. Nếu thời gian 

của RTT giảm thì TCP Vegas nhận biết mạng đang được 

khai thông và TCP Vegas thực hiện cơ chế tăng kích thước 

cửa sổ để tận dụng thông lượng của đường truyền. Thuật 

toán TCP Vegas được thực hiện như sau: 

Gọi D là thời gian RTT được theo dõi, d là giá trị nhỏ nhất 

của RTT được theo dõi,  và  là các giá trị hằng số trong 

TCP Vegas, t và (t+1) là thời điểm thực hiện.  

Đặt giá trị diff = w(t)/d – w(t)/D, cửa sổ TCP Vegas được 

điều chỉnh như sau: 

𝒘(𝒕 + 𝟏) =

{
 
 

 
 𝒘(𝒕) + 𝟏 𝒏ế𝒖 𝒅𝒊𝒇𝒇 <

𝒂

𝒅

𝒘(𝒕) 𝒏ế𝒖
𝒂

𝒅
≤ 𝒅𝒊𝒇𝒇 ≤

𝜷

𝒅

𝒘(𝒕) − 𝟏 𝒏ế𝒖 𝒅𝒊𝒇𝒇 >
𝜷

𝒅 }
 
 

 
 

 

Có một số tính năng riêng của mạng OBS ảnh hưởng 

đáng kể đến hiệu năng của TCP, làm cho mạng OBS khác 

biệt với mạng chuyển mạch gói điện tử truyền thống. Đó là 

các gói điện tử TCP khi đến tại các nút biên vào mạng OBS, 

chúng sẽ được làm trễ (chờ đợi) để được tập hợp thành 

chùm và được gửi vào mạng OBS sau một khoảng thời gian 

chờ bù đắp. Với quy trình này, khả năng nhận đúp ACK ở 

tầng TCP là rất cao và cơ chế điều khiển TCP sẽ giới hạn 

thông lượng gửi vào mạng (bằng cách giảm cửa sổ lưu 

lượng), trong khi khả năng đáp ứng của mạng OBS bên 

dưới là chưa vượt quá khả năng băng thông.  

2.3 Kết hợp TCP qua mạng OBS 

Kostas Ramantas và các cộng sự trong [7] đã nghiên cứu 

kết hợp của giao thức TCP Sack và cơ chế tập hợp chùm 

theo ngưỡng thời gian. Kostas Ramantas thiết lập các giá 

trị ngưỡng thời gian khác nhau để xem xét tỉ lệ mất chùm 

của chúng cũng như cơ chế điều khiển cửa sổ với giao thức 

TCP Sack. Shuping Peng và các cộng sự trong [8] đề xuất 

một giải thuật tập hợp chùm động có tên là DAP (Dynamic 

asssembly period) nhằm tăng thông lượng đạt được với 

TCP Reno.  

 Đối với giao thức TCP Vegas đã có khá nhiều nghiên 

cứu gần đây kết hợp giữa TCP Vegas qua mạng OBS nhằm 

tăng thông lượng đạt được của mạng. Bassem Shihada và 

các cộng sự trong [12] nghiên cứu việc điều khiển linh 

động giá trị cửa sổ (cwnd) đối với giao thức TCP Vegas 

bằng cách sử dụng giải thuật dựa trên ngưỡng, nhằm xác 

định tình trạng tắt nghẽn trong mạng. Cụ thể thuật toán này 

dựa trên việc theo dõi giá trị RTT nhằm điều chỉnh kích 

thước cửa sổ cwnd. Một tham số T được sử dụng là số 

lượng các RTT theo dõi lớn hơn so với giá trị MinRTT trong 

N vòng quan sát, nếu T lớn hơn giá trị ngưỡng thì tình trạng 

mạng đang tắc nghẽn và ngược lại mạng không tắt nghẽn 

nhằm tăng giảm cwnd.  

 Poorzare và các cộng sự [13] đề xuất một lược đồ cơ sở 

mờ nhằm phân biệt các nguyên nhân mất chùm trong mạng 

OBS. Tác giả sử dụng 2 tập mờ: tập đánh rơi do tắc nghẽn 

và tập đánh rơi do tranh chấp. Khi một chùm bị đánh rơi 

[14] sẽ tiến hành đo lường giá trị RTT của gói rồi so sánh 

với BaseRTT của 2 tập đánh rơi do tắc nghẽn và tập đánh 

rơi do tranh chấp nhằm điều chỉnh cwnd. Một cải tiến tiếp 

theo của Poorzare và các cộng sự trong [15] đưa ra giải 

thuật FRPI nhằm nâng cao hiệu năng của mạng. Cụ thể 

FRPI dựa trên 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sử dụng giải thuật 

fuzzy logic để xác định tình trạng mạng và lưu lượng traffic 

trong mạng nhằm xác định tốc độ gửi gói tin. Giai đoạn 2 

tác giả sử dụng một số giá trị ngưỡng và so sánh với RTT 

nhằm xác định tăng, giam hoặc đễ nguyên cửa sổ cwnd. 

 Một kết hợp giữa điều chỉnh kích thước cwnd với điều 

khiển tắt nghẽn được Abedidarabad và cộng sự [16] đưa ra, 

theo đó Abedidarabad phân biệt giữa chùm gây ra tắt nghẽn 

và chùm không gây ra tắt nghẽn nhằm điều khiển lưu lượng 

TCP Vegas tốt hơn. 

 Poorzare và các cộng sự [17] đề xuất giải thuật AVGR 

thực hiện theo 2 bước. Bước đầu tiên của quy trình này là 

đo lường giá trị của RTT lần lượt. Để xác định điểm kết 

thúc tính toán, một ngưỡng được sử dụng và khi đạt đến 

ngưỡng này, quy trình đo sẽ dừng lại và giá trị trung bình 

AvgRTT của chúng được tính toán. Giai đoạn thứ hai thuật 

toán cố gắng điều chỉnh hành vi của mạng bằng cách sử 

dụng năm phương trình khác nhau. Trong giai đoạn này, 

thuật toán chia mạng thành năm khu vực làm việc khác 

nhau và dựa trên khu vực hiện tại, quyết định phản ứng 

thích hợp được thực hiện khi so sánh giá trị AvgRTT với 

các giá trị ngưỡng nhằm tiến hành tăng giảm giá trị cwnd. 

Một bảng so sánh các đề xuất như được thể hiện trong Bảng 

1. 

 Tuy nhiên, các đề xuất này chỉ sử dụng một phiên bản 

TCP riêng biệt chưa có các so sánh và đánh giá về tỉ lệ mất 

chùm, cũng như khả năng sử dụng băng thông của các 

phiên bản khác nhau TCP trong tập hợp chùm, và ảnh 

hưởng của tập hợp chùm đến vấn đề điều khiển lưu lượng 

cửa sổ với các phiên bản TCP. 

Do đó, bài báo này sẽ xem xét đến thông lượng đạt được 

của các phiên bản khác nhau của TCP trên mạng OBS khi 

tiến hành thay đổi thời gian tập hợp chùm. 
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Hình 6. Cơ chế hoạt động của TCP Reno 
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Bảng 1. So sánh các đề xuất về kết hợp TCP qua mạng OBS 

III. MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 

Mô phỏng được thực hiện trên một PC với 2.4 GHz Intel 

Core 2 CPU, 2G RAM. Các gói tin đến tại hàng đợi của 

một nút biên mạng OBS có phân bố Poisson. Mô hình 

mạng được xem xét là Dumbell (Hình 7) băng thông trên 

mỗi liên kết là 10GB/s, số kênh được xem xét là 8 trong đó 

có 2 kênh điều khiển và 6 kênh dữ liệu. Mô phỏng được 

thực hiện trong vòng 10s trong NS2 [18] với gói hỗ trợ 

mạng OBS obs-0.9a. Với mục tiêu mô phỏng là xem xét 

thông lượng đạt được của TCP Vegas, TCP Sack, TCP 

Reno và TCP Tahoe khi tiến hành thay đổi thời gian tập 

hợp chùm. 
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Hình 7. Mô hình mạng Dumbell dành cho mô phỏng 

Như đã được phân tích ở trong Mục 2, vấn đề điều 

khiển cửa sổ tắc nghẽn TCP được phân thành 2 loại chính 

là dựa vào tỉ lệ mất gói tin và dựa vào thời gian quan sát 

RTT của các gói tin. Với vấn đề điều khiển cửa sổ tắc nghẽn 

TCP dựa vào việc mất gói tin chúng tôi tiến hành mô phỏng 

với 3 phiên bản của TCP là TCP Tahoe, TCP Reno và TCP 

Sack. Trong khi điều khiển cửa sổ tắc nghẽn dựa vào quan 

sát RTT của các gói tin chúng tôi tiến hành mô phỏng với 

giao thức TCP Vegas. 

3.1 Điều khiển cửa sổ tắc nghẽn dựa vào việc mất gói 

tin 

Chúng tôi tiến hành xem xét thông lượng đạt được của 3 

phiên bản TCP khi tải đến tại nút biên vào là 0,5 và thời 

gian tập hợp chùm thay đổi từ 10µs đến 500µs; kết quả thu 

được được mô tả ở Hình 8. 

Hình 8. Thông lượng đạt được của TCP Tahoe, TCP. 

Như được chỉ ra ở Hình 8, thông lượng của các phiên 

bản TCP có xu hướng tăng khi thời gian tập hợp chùm tăng. 

Trong tất cả thời gian tập hợp chùm xem xét thì TCP Sack 

cho thông lượng đạt được tốt nhất hơn TCP Reno khoảng 

4% và gần 10% so với TCP Tahoe. Để hiểu rõ hơn về vấn 
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1 K. Ramantas [7] 2008 Kết hợp giao thức TCP Sack và 

cơ chế tập hợp chùm theo 

ngưỡng thời gian  nhằm điều 

khiển lại cửa sổ cwnd. 

  

2 S. Peng [8] 2009 Đề xuất giải thuật tập hợp chùm 

động có tên là DAP nhằm tăng 

thông lượng đạt được với TCP 

Reno. 

  

3 Shihada [12] 2010 Theo dõi giá trị RTT nhằm xác 

định tình trạng mạng để truyền 

lại kịp thời gói tin. 

  

4 Poorzare [13] 2015  Sử dụng lược đồ cơ sở mờ 

nhằm xác định nguyên nhân 

mất chùm trong OBS nhằm 

điều chỉnh cwnd. 

  

5 Poorzare [15] 2018  Sử dụng tập mờ nhằm xác định 

tình trạng và lưu lượng mạng 

nhằm xác định tăng, giảm hoặc 

giữ nguyên cwnd. 

  

6 Abedidarabad 

[16] 

2019 Phân biệt giữa chùm gây ra tắc 

nghẽn với chùm không gây ra 

tắt nghẽn nhằm điều chỉnh 

cwnd. 

  

7 Poorzare [17] 2021 Tiến hành đo lường giá trị độ 

trễ trung bình AvgRTT, để tiến 

hành so sánh với các giá trị 

ngưỡng nhằm điều chỉnh linh 

động cwnd. 
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đề này chúng tôi tiến hành xem xét ti lệ mất chùm của 3 

phiên bản TCP này. 

Như được chỉ ra ở Hình 9 nguyên nhân mà TCP Sack 

cho thông lượng tốt nhất ở 3 phiên bản là do tỉ lệ mất chùm 

của TCP Sack thấp nhất ở 3 phiên bản, điều này sẽ hạn chế 

đóng cửa sổ tắc nghẽn hơn so với 2 phiên bản TCP Tahoe 

và TCP Reno. Khi thời gian tập hợp chùm tăng số lượng 

chùm sinh ra sẽ ít điều này dẫn đến tỉ lệ mất chùm giảm 

nên thông lượng đạt được ở 3 phiên bản có xu hướng tăng 

khi thời gian tập hợp chùm tăng. 

 

 

Hình 9. Tỉ lệ mất chùm của TCP Tahoe, TCP Reno và TCP Sack 

khi thời gian tập hợp chùm thay đổi. 

 

3.2 Điều khiển cửa sổ tắc nghẽn dựa vào việc quan sát 

RTT của các gói tin 

Chúng tôi tiến hành mô phỏng với giao thức TCP Vegas 

với tải đến 0,5 thời gian tập hợp chùm thay đổi từ 10µs đến 

500µs để xem xét thông lượng và tỉ lệ mất chùm đạt được, 

kết quả như được chỉ ra ở Hình 10. 

Như có thể thấy ở Hình 10(a) thông lượng của TCP 

Vegas có xu hướng giảm khi thời gian tập hợp chùm tăng, 

điều này trái ngược với 3 phiên bản TCP Tahoe, TCP Reno 

và TCP Sack (Như Hình 8). Trong khi ở Hình 10(b) tỉ lệ 

mất chùm của TCP Vegas có xu hướng giảm như 3 phiên 

bản TCP Tahoe, TCP Reno và TCP Sack.  

Điều này là do TCP Vegas điều khiển cửa sổ tắc nghẽn 

dựa vào thời gian quan sát RTT của các gói tin. Nên khi 

tăng thời gian tập hợp chùm thì thời gian quan sát RTT cũng 

tăng, chính điều này làm cho giao thức TCP Vegas tiến 

hành giảm cửa sổ tắc nghẽn do nghĩ rằng mạng có khả năng 

tắc nghẽn. Trong khi 3 phiên bản TCP Tahoe, TCP Reno 

và TCP Sack điều khiển cửa sổ dựa vào việc mất gói tin 

nên khi tăng thời gian tập hợp chùm tỉ lệ mất chùm giảm 

làm cho 3 phiên bản TCP Tahoe, TCP Reno và TCP Sack 

có xu hướng tăng kích thước cửa sổ. 

IV. KẾT LUẬN 

Bài viết này đã xem xét ảnh hưởng của thời gian tập hợp 

chùm trong mạng OBS đến hiệu quả hoạt động của các 

phiên bản khác nhau của TCP. Với các phiên bản TCP điều 

khiển kích thước cửa sổ tắc nghẽn dựa vào việc mất gói tin 

như TCP Tahoe, TCP Reno và TCP Sack thì việc tăng thời 

gian tập hợp chùm làm cho thông lượng đạt được cao hơn 

do tỉ lệ mất chùm thấp hơn như được chi ra ở Hình 8 và 9. 

Tuy nhiên, với việc sử dụng giao thức TCP Vegas của sổ 

tắc nghẽn được điều khiển dựa vào thời gian quan sát RTT 

của gói tin thì việc tăng thời gian tập hợp chùm sẽ làm 

thông lượng đạt được của TCP. Rõ ràng, không có một giá 

trị thời gian tập hợp chùm nào là phù hợp với tất cả các 

phiên bản khác nhau của TCP, mà tùy thuộc vào từng phiên 

bản TCP khác nhau sẽ cho ta một ngưỡng thời gian tập hợp 

chùm phù hợp trong mạng OBS. 
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RESEARCH THE EFFECT OF BURST ASSEMBLY 

ON THE EFFECTIVENESS OF WINDOW 

CONTROL OF TCP PROTOCOL IN OBS 

NETWORKS 

 

Abstract: TCP is the most popular transport protocol on 

the Internet and will likely remain so in the future; while, 

with the widespread deployment of optical backbones and 

the recent maturation of optical burst switched network 

(OBS networks) models, a mix of the Internet and the 

underlying OBS communication infrastructure has could 

be the next trend. There is an urgent need to study and 

evaluate the effectiveness of combining TCP with OBS 

(TCP-over-OBS) network. In this paper, we focus on 

studying the influence of burst assembly at the ingress 

nodes of the OBS networks on the traffic window control 

efficiency of several different versions of TCP protocol. 

Keywords: OBS networks, burst asssembly, TCP 

protocol, TCP window control. 
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Đặng Vân Trường 

MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ SINH 
DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN KIỂU LỒNG GHÉP 

PHI TUYẾN VỚI BẬC LỚN 
Đặng Vân Trường 

Viện Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ 

   Tổng quan: Trong nhiều thập kỷ qua, dãy giả ngẫu 

nhiên dựa trên m-dãy đã có quá trình nghiên cứu phát triển 

liên tục, với nhiều ứng dụng rộng khắp trong kỹ thuật, đặc 

biệt là kỹ thuật mật mã và kỹ thuật truyền thông. Các tác 

giả đã đưa ra nhiều thiết kế nhằm tăng tính an toàn của dãy, 

nhất là tính phi tuyến. Nhóm nghiên cứu của tác giả Lê Chí 

Quỳnh đã đưa ra phương pháp sinh dãy giả ngẫu nhiên kiểu 

lồng ghép và lồng ghép phi tuyến. Để có thể ứng dụng dãy 

lồng ghép phi tuyến vào mật mã, cần sử dụng các dãy có 

bậc rất cao để tăng tính an toàn. Trong bài báo này, tác giả 

sẽ đưa ra phương pháp sinh dãy lồng ghép phi tuyến với 

bậc rất lớn, đồng thời đánh giá hiệu quả thuật toán trên khía 

cạnh lý thuyết và từ các tính toán thực nghiệm. 

Từ khóa: dãy giả ngẫu nhiên, dãy lồng ghép, dãy lồng 

ghép phi tuyến, bình phương và nhân.  

I.  GIỚI THIỆU CHUNG 

M-dãy, hay dãy có chu kỳ cực đại được phát triển từ lý 

thuyết trường Galois, được tác giả S.W. Golomb hệ thống 

hóa và mở ra các hướng ứng dụng trong việc sinh các dãy 

giả ngẫu nhiên phục vụ truyền thông [1]. Dãy giả ngẫu 

nhiên dựa trên m-dãy đã có nhiều ứng dụng rất rộng rãi 

trong công nghệ viễn thông hiện nay, từ thuật toán trải phổ 

sử dụng trong CDMA, họ thuật toán mã hóa bảo vệ kênh 

GSM A5/1, A5/2 và A5/3, hoặc thuật toán xáo trộn dữ liệu 

phục vụ các kênh truyền thông SATA, USB và ngay cả 

truyền dẫn quang SDH.   

Trong kỹ thuật mật mã, khi sử dụng một m-dãy riêng lẻ 

sẽ không đủ tính an toàn để bảo mật thông tin, nên các nhà 

khoa học đã đưa ra một số  giải pháp xây dựng nên các hệ 

mã dòng dựa trên m-dãy, trong đó đưa ra các cấu trúc riêng, 

kết hợp nhiều m-dãy để tăng tính phi tuyến cũng như các 

tính chất mật mã của hệ mật. Ở Việt Nam có nhóm nghiên 

cứu của tác giả Lê Chí Quỳnh đã có nhiều năm theo đuổi 

hướng nghiên cứu riêng về cấu trúc lồng ghép để xây dựng 

các bộ tạo dãy lồng ghép dựa trên m-dãy[2, 3, 4] và ứng 

dụng vào nhiều bài toán [5, 6]. Các tác giả tập trung vào 

vấn đề nghiên cứu lý thuyết, hướng đến việc xây dựng các 

dãy có độ phức tạp cao và tính chất tốt. Tuy nhiên về mặt 

thực hành, một số phương pháp đã đưa ra còn có độ phức 

tạp tính toán lớn, khó có khả năng ứng dụng trong thực tế 

khi bậc của dãy tăng lên. Để có thể ứng dụng trong kỹ thuật 

mật mã, yêu cầu về bậc của dãy còn tiếp tục tăng lên để 

chống lại sức mạnh tính toán của các siêu máy tính và các 

thiết bị thám mã chuyên dụng.  

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ đề xuất phương pháp 

sinh dãy lồng ghép hiệu quả với các dãy có bậc rất lớn dựa 

trên đặc điểm của các tham số trong thiết kế của dãy. Sau 

đó, chúng tôi đánh giá hiệu quả của phương pháp trên khía 

cạnh độ phức tạp tính toán cũng như tài nguyên cần sử 

dụng, đồng thời kiểm chứng các đánh giá này bằng các tính 

toán thực nghiệm. 

II. PHƯƠNG PHÁP SINH DÃY LỒNG GHÉP DỰA 
TRÊN M-DÃY 

2.1 Thiết kế dãy lồng ghép dựa trên m-dãy 

Giả sử ta có m-dãy {bn} được sinh bởi đa thức g(d) có 

bậc n trên trường GF(pn). Gọi b(d) là biến đổi - d của {bn} 

 𝑏(𝑑) =
𝑆(𝑑)

𝑔(𝑑)
 (1) 

Ta lựa chọn n sao cho n = m*l    

Chu kỳ của dãy ban đầu N = pn-1  

Chọn bước lồng ghép T = 
𝑁

𝐿
 với L = pm-1        

Ta sinh ra toàn bộ chu kỳ của m-dãy ban đầu và xếp 

thành một ma trận theo từng hàng liên tiếp. Dãy lồng ghép 

sẽ có được bằng cách lấy lần lượt các dãy con theo từng cột 

của ma trận.  

Để sinh ra dãy lồng ghép ta sử dụng tính chất sau  

Tính chất 1 [2]: Mỗi dãy con theo 1 cột là một m-dãy 

được sinh từ một đa thức sinh duy nhất g1(x) có bậc m.  

 𝑏(𝑑) = ∑ 𝑑𝑖𝐹𝑖(
𝑇−1
𝑖=0 𝑑𝑇) (2) 

Như vậy để sinh ra dãy lồng ghép ta chỉ cần xác định 

được tập các bước dịch pha của các dãy con tương ứng với 

các cột là có thể sinh ra toàn bộ dãy lồng ghép. 

2.2 Các phương pháp sinh dãy lồng ghép 

Có ba phương pháp xây dựng dãy lồng ghép đã được 

giới thiệu [2] 

a) Phương pháp sử dụng d-Transform 

Bước 1: mở rộng Fi(d) lên T lần (chèn T-1 bit 0 vào giữa 

hai bit liên tiếp của Fi(d)), trong biến đổi d, điều này 

tương đương với việc thay thế d bằng dT trong (2) 

Bước 2: Biểu diễn theo biến đổi d của {bn} theo cách để 

xen kẽ các đa thức Fi(d), (hoặc chèn T pha khác nhau 

của Fi(d) để tạo thành b(d) )  
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Bước 3: Ta đặt D = dT 

- Tìm các bước dịch pha  

 𝐹𝑖(𝐷) =  
𝑆𝑖(𝐷)

𝑔1(𝐷)
  (3) 

Sau đó nhóm lại biến đổi d của b(d) thành: 

 𝑏(𝑑) = ∑ 𝑑𝑖𝐹𝑖(𝑠−1
𝑖=0 𝐷) (4) 

So sánh phần Fi(D) với bảng biến đổi d của của dãy con, 

ta có thể xây dựng lên toàn bộ các bậc lồng ghép IP. 

b) Phương pháp sử dụng hàm vết 

Với m, n là các số nguyên dương sao cho m chia hết n, 

 là phần tử sinh của trường hữu hạn GF(pn). Khi đó, hàm 

vết 𝑇𝑟𝑚 
𝑛 (𝑥) sẽ ánh xạ các phần tử của GF(pn) vào GF(pm) 

theo quan hệ sau [12]: 

 𝑇𝑟𝑚 
𝑛 (𝑥) =  ∑ 𝑥𝑝𝑚𝑘

 
𝑛

𝑚
−1

𝑘=0     (5) 

Tập hợp thứ tự lồng ghép 𝐼𝑃 = 𝐼𝑃
0, 𝐼𝑃

1, … , 𝐼𝑃
𝑇−1 sẽ được 

xác định như sau: 

𝐼𝑃
𝑗

= {
𝑖    𝑖𝑓   𝑇𝑟𝑚 

𝑛 (𝛼𝑗) = 𝛼𝑖.𝑇    𝑖 = 0,1, … , 𝑝𝑚 − 1

∞  𝑖𝑓  𝑇𝑟𝑚 
𝑛 (𝛼𝑗) = 0        𝑗 = 0,1, … , 𝑇 − 1    

   (6) 

c) Phương pháp tính trước m-hàng của ma trận 

Thực tế khi xây dựng chương trình trên máy tính để cài 

đặt hai phương pháp phân rã m-dãy nêu trên, việc thực hiện 

cả hai phương pháp đều không hiệu quả, đặc biệt là khi độ 

dài dãy tăng lên đáng kể.  

Ta có thể tìm ra những phần tử đầu tiên của bậc lồng 

ghép bằng cách tính trực tiếp như sau: 

Trước hết ta sinh ra phần đầu của chuỗi {bn} với trạng 

thái ban đầu được cho trước, nhưng thay vì tạo chuỗi đầy 

đủ chu kỳ (pn-1 phần tử), ta chỉ cần tính toán cho m.T giá 

trị đầu tiên.   

Tiếp đó ta sẽ sắp xếp lại các giá trị này bằng cấu trúc 

lồng ghép như định nghĩa của dãy lồng ghép, từ đó ta có 

thể nhận được các trạng thái ban đầu của dãy con Fi(d). Vị 

trí của mỗi trạng thái này trong dãy con độ dài đầy đủ chính 

là giá trị tương ứng trong tập thứ tự lồng ghép IP. 

2.3 Phương pháp sinh dãy lồng ghép phi tuyến dựa trên 

m-dãy 

Dãy lồng ghép nêu trên mang theo rất nhiều thuộc tính 

của dãy ban đầu, đặc biệt là tính tuyến tính. Để tăng tính 

phi tuyến của dãy lồng ghép, đã có một phương pháp sử 

dụng hai dãy lồng ghép với hai đa thức sinh khác nhau, 

song sử dụng cùng các tham số: bậc n và bước lồng ghép 

T, để từ đó sinh ra dãy lồng ghép phi tuyến như sau [3]: 

• dãy thứ nhất sử dụng để xác định tập thứ tự lồng ghép 

IP 

• dãy thứ hai sử dụng để xác định đa thức sinh cho dãy 

con f1(x) và toàn bộ chu kỳ dãy con với  

2m-1 phần tử 

Dãy lồng ghép phi tuyến được sinh ra bằng cách sử dụng 

tập thứ tự lồng ghép từ dãy thứ nhất, song dãy con toàn chu 

kỳ lại sử dụng của dãy thứ hai. Các tác giả đã sử dụng biến 

đổi d để chứng minh rằng dãy lồng ghép phi tuyến có 

khoảng tương đương tuyến tính (ELS – equipvalence linear 

span) tốt hơn dãy lồng ghép đơn[3]. 

2.4 Nhận xét về các phương pháp sinh dãy lồng ghép 

Cả ba phương pháp đã nêu đều có thể sử dụng để sinh ra 

toàn bộ dãy lồng ghép mà không cần lập ma trận lồng ghép. 

Ta không cần tính toán toàn bộ dãy đầu vào với bậc n, chỉ 

cần tính toán trên dãy con bậc m. 

Với giá trị T đủ nhỏ, ta có thể lưu trữ được toàn bộ tập 

thứ tự lồng ghép IP trong bộ nhớ máy tính hoặc thiết bị 

nhúng. Để có thể ứng dụng trong kỹ thuật mật mã, các yêu 

cầu về bậc của m-dãy cần tăng lên, cụ thể là giá trị bậc n 

cần lớn cỡ 128 hoặc cao hơn. Khi này giá trị  

T  pm-n sẽ tăng lên rất nhanh theo hàm mũ. Điều đó dẫn tới 

việc lưu trữ toàn bộ tập IP là không khả thi. Với phương 

pháp sử dụng hàm vết, ta chỉ cần tính toán một phần đầu 

của tập IP, từ đó sinh ra phần đầu tiên của dãy lồng ghép 

với kích thước tùy ý theo yêu cầu.  

Khi giá trị T tăng lên rất lớn, với cả ba phương pháp nêu 

trên ta cần phải tính toán các đa thức có bậc T nên cần tiêu 

tốn rất nhiều thời gian. Với giá trị T>1012, các tính toán này 

là không khả thi trong thực tế. Trong phần tiếp theo của bài 

báo này, ta sẽ tìm cách tính  toán một phần đầu của tập thứ 

tự lồng ghép IP với chi phí chấp nhận được trong thực hành. 

III. THUẬT TOÁN SINH DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN 
LỒNG GHÉP VỚI BẬC LỚN 

3.1 Thuật toán sinh dãy giả ngẫu nhiên lồng ghép phi 

tuyến với bậc lớn 

Theo các phương pháp sinh dãy lồng ghép phi tuyến đã 

trình bày trong phần II, để sinh một dãy ta cần thực hiện 

hai pha: Pha tiền xử lý để tìm thứ tự lồng ghép và pha sinh 

dãy thực hiện ghép nối các dãy con thành dãy lồng ghép 

đầu ra. Trong phần này sẽ trình bày thuật toán tiền xử lý để 

tính được các phần tử đầu tiên của tập thứ tự lồng ghép một 

cách hiệu quả khi bậc của dãy là rất lớn. 

Thuật toán tiền xử lý tìm thứ tự lồng ghép 

Ký hiệu trạng thái trong của m-dãy tại thời điểm t là S(t) 

, theo công thức sinh m-dãy[12] ta có  

S(T) = 
𝑆(0)×𝑑𝑇

𝑔(𝑑)
            (7) 

Trong đó S(0) là trạng thái khởi đầu của m-dãy, g(d) là đa 

thức sinh của m-dãy 

Ta chú ý tới giá trị tham số T của dãy lồng ghép [2] 

T = 
𝑁

𝐿
 với L = pm-1 và N = pn-1          (8) 

Chú ý là n = m*l, vậy ta có thể viết 

N = pm*l-1 hay N = (pm)l – 1          (9) 

Để đơn giản, đặt Q = pm, ta có thể viết 

T =  
𝑄𝑙−1

𝑄−1
 = Ql-1 + Ql-2 + … + Q + 1       (10) 

Nói một cách khác, nếu biểu diễn giá trị T theo cơ số Q 

là 

                 (l số 1) 

T = 111 … 111Q         

Nếu biểu diễn T theo cơ số p, biễu diễn của T cũng chỉ 

có l số 1, chen giữa các số 1 là m-1 số 0 

T = 100...00100...00100 … 001p   

Dựa vào biểu diễn cơ số p của T, ta sẽ tìm cách tính 

nhanh giá trị đa thức kết quả cho một phần của (7).  
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Đặt 𝑈𝑇(𝑑) =
𝑑𝑇

𝑔(𝑑)
           (11) 

Ta sẽ đưa ra công thức và thuật toán để tính 𝑈𝑇(𝑑)  khi 

biết giá trị của T, trong trường hợp giá trị T rất lớn. 

Ta có 

U1(d) = d           (12) 

𝑈𝑄(𝑑) =
𝑑𝑄

𝑔(𝑑)
           (13) 

Chú ý rằng 

 𝑑𝑄𝑘
=  𝑑𝑄𝑘−1×𝑝 =  (𝑑𝑄𝑘−1

)
𝑄

          (14) 

Nên ta có 

𝑈𝑄𝑘(𝑑) =
∏ 𝑈

𝑄𝑘−1(𝑑)𝑄
𝑗=1

𝑔(𝑑)
           (15) 

𝑈𝑇(𝑑) = ∏ 𝑈𝑄𝑘(𝑑)𝑙−1
𝑘=0           (16) 

Vì Q = pm có thể lên tới hàng triệu khi bậc của đa thức 

ban đầu tăng lên, ta cần có phương pháp hiệu quả để tính 

được các công thức (13), (16).  

Để tính UQ(d) ta sẽ tính lần lượt từng bước như sau. 

Trước hết tính trực tiếp đa thức 

𝑈𝑝(𝑑) =
𝑑𝑝

𝑔(𝑑)
               (17) 

Từ chú ý của (14) ta cũng có 

𝑈𝑝𝑘(𝑑) = (𝑈𝑝𝑘−1(𝑑))
𝑝

          (18) 

Ta có thể tính 𝑈𝑝𝑘(𝑑) theo công thức sau 

𝑈𝑝𝑘(𝑑) =
∏ 𝑈

𝑝𝑘−1(𝑑)𝑝
𝑗=1

𝑔(𝑑)
          (19) 

Từ đó tính được 

𝑈𝑄(𝑑) = 𝑈𝑝𝑚(𝑑)          (20) 

Để tính 𝑈𝑄𝑘(𝑑) từ 𝑈𝑄𝑘−1(𝑑) Ta sẽ sử dụng phương pháp 

tương tự  

Chú ý rằng 𝑈𝑝0𝑄𝑘−1(𝑑) = 𝑈𝑄𝑘−1(𝑑), từ đó ta có thể tính 

theo phương pháp truy hồi  

𝑈𝑝𝑖𝑄𝑘−1(𝑑) =
∏ 𝑈

𝑝𝑖−1𝑄𝑘−1(𝑑)
𝑝
𝑗=1

𝑔(𝑑)
         (21) 

𝑈𝑄𝑘(𝑑) = 𝑈𝑝𝑚𝑄𝑘−1(𝑑)          (22) 

Cuối cùng, sử dụng các giá trị tính bởi (22) ta tính được 

đa thức (16). 

 

Phương pháp bình phương và nhân  

Có một cách hiệu quả hơn để tính các công thức (19) và 

(21).  Khi ta có biểu diễn của p dưới dạng nhị phân thành 

tập các bit {pi} với i=0..r, sau đó sử dụng phương pháp bình 

phương và nhân để tính đa thức kết quả của công thức (19) 

theo thuật toán trình bày dưới dạng giả mã như sau: 

Thuật toán 1: Tính 𝑈𝑄(𝑑) 

Đầu vào:  

Biểu diễn nhị phân của p: {pj}, j=0..r  

𝑈𝑝𝑘−1(𝑑) 

Đầu ra: 𝑈𝑝𝑘−1(𝑑) 

Thuật toán: 

U* = 1  

Utmp = 𝑈𝑝𝑘−1(𝑑) 

For j = 0 to r do 

If pj = 1 then 

  U* = U* x Utmp 

𝑈𝑡𝑚𝑝 =
(𝑈𝑡𝑚𝑝)

2

𝑔(𝑑)
  

Next j 

Sau khi kết thúc vòng lặp ta có  𝑈∗ = 𝑈𝑝𝑘(𝑑)  

Áp dụng thuật toán m lần với k nhận các giá trị từ 1 tới 

m (chú ý là 𝑈𝑝0(𝑑) = U1(d) = d theo (12)) ta sẽ tính được 

giá trị của (20). Kết quả đầu ra của thuật toán lần trước sẽ 

sử dụng làm đầu vào cho thuật toán lần sau,  

Bằng phương pháp tương tự ta tính được đa thức kết quả 

của công thức (22) như sau 

Thuật toán 2: Tính 𝑈𝑄𝑘(𝑑) 

Đầu vào:  

Biểu diễn nhị phân của p: {pj}, j=0..r  

𝑈𝑝𝑖−1𝑄𝑘−1(𝑑)  

Đầu ra: 𝑈𝑝𝑖𝑄𝑘−1(𝑑) 

Thuật toán: 

V* = 1 

Vtmp = 𝑈𝑝𝑖−1𝑄𝑘−1(𝑑) 

For j = 0 to r do 

If pj = 1 then 

  V* = V* x Vtmp 

𝑉𝑡𝑚𝑝 =
(𝑉𝑡𝑚𝑝)

2

𝑔(𝑑)
  

Next j 

Sau khi kết thúc vòng lặp ta có V* = 𝑈𝑝𝑖𝑄𝑘−1(𝑑)  

Áp dụng thuật toán m-1 lần với i nhận các giá trị từ 1 tới 

m-1, kết quả của lần thuật toán lần trước là đầu vào cho 

thuật toán lần sau, ta sẽ tính được giá trị của (22) 

 

Thuật toán sinh dãy lồng ghép phi tuyến dựa trên m-dãy 

Trong bước tiền xử lý, ta sử dụng Thuật toán 1 để tính 

giá trị 𝑈𝑄(𝑑), sau đó sử dụng Thuật toán 2 để tính các giá 

trị 𝑈𝑄𝑘(𝑑). Tiếp đó tính 𝑈𝑇(𝑑) theo (16) và lưu trữ 𝑈𝑇(𝑑) 

để sử dụng sau này. 

Khi có giá trị trạng thái khởi đầu của dãy lồng ghép S(0), 

sử dụng (7) ta tính được S(T), trong đó giá trị 𝑈𝑇(𝑑) đã được 

tính toán và lưu trữ từ bước tiền xử lý. Tiếp tục sử dụng (7) 

song thay S(0) bằng S(T) ta sẽ có S(2T)… từ đó tính được m 

bộ trạng thái của dãy ban đầu ứng với m phần tử bắt đầu 

các cột trong ma trận, ký hiệu là {S(k.T)}. Lấy m phần tử đầu 

tiên trong bộ trạng thái này chính là giá trị m bit đầu tiên 

trong cột thứ nhất trong ma trận. Theo Tính chất 1, từ giá 

trị m bit này ta có thể tính được toàn bộ các giá trị của cột 

thứ nhất. Nếu đã có toàn bộ chu kỳ của dãy con, từ m bit 

này ta cũng có thể tìm được giá trị thứ tự lồng ghép của cột 

đầu tiên. 

Với thuật toán tiền xử lý nêu trên, ta tìm ra được giá trị 

m phần tử đầu tiên của cột thứ nhất trong ma trận lồng ghép 
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(là m bit số 0 trong m bộ trạng thái). Từ các giá trị này ta 

có thể xây dựng phần đầu tiên của dãy lồng ghép bằng dãy 

con đầu tiên[2]. 

Để tiếp tục xây dựng các phần tiếp theo của dãy lồng 

ghép, ta tìm thứ tự lồng ghép tiếp theo bằng cách lấy các 

bit tiếp sau trong bộ m trạng thái {S(k.T)}. Nếu đã sử dụng 

hết n bit trong các bộ m trạng thái, ta lại tiếp tục sử dụng 

từng trạng thái của{S(k.T)}để xác định các trạng thái tiếp 

theo S(k.T+1) theo (7), từ đó có được giá trị khởi đầu của cột 

n+1. Như vậy ta có thể xây dựng dãy lồng ghép có độ dài 

bất kỳ mà không cần tính trước toàn bộ bảng thứ tự lồng 

ghép. 

Trong trường hợp cần sinh dãy lồng ghép phi tuyến, ta 

áp dụng tất cả các bước nêu trên với các tham số của dãy 

lồng ghép thứ nhất, điểm khác biệt duy nhất là khi sinh ra 

các dãy con (các cột của ma trận lồng ghép) ta sẽ sử dụng 

đa thức sinh dãy con của dãy lồng ghép thứ hai. 

3.2 Đánh giá độ phức tạp của thuật toán sinh dãy giả 

ngẫu nhiên lồng ghép với bậc lớn 

Để tính được 𝑈𝑄(𝑑) ta cần (m-1).(p-1) phép nhân đa 

thức trên trường GF(pn) để tính công thức (20). Trong 

trường hợp tính bằng phương pháp bình phương và nhân, 

số phép nhân  cần tính là (m-1).log2p (Ta coi thời gian tính 

phép bình phương và phép nhân đa thức trên trường GF(pn) 

là tương đương nhau) 

Để tính được 𝑈𝑄𝑘(𝑑) từ giá trị 𝑈𝑄𝑘−1(𝑑) theo (22) ta cần 

tính các phép nhân đa thức trên trường GF(pn). Xét trường 

hợp sử dụng phương pháp bình phương và nhân thay cho 

(19) và (21) thì số phép nhân đa thức là: 

Vmulq = (m-1).log2p            (23) 

Để tính được 𝑈𝑇(𝑑) theo (16) ta cần sử dụng thêm (l-1) 

phép nhân đa thức. Tổng số phép nhân đa thức trên trường 

GF(pn) là: 

Vq =  (l-1).(m-1).log2p + (l-1).         (24) 

Chú ý là khi n → , m và l đều có cỡ tương đương n. Ta 

có thể coi log2p là hằng số, xét phép nhân đa thức trên 

trường GF(pn) có độ phức tạp tính toán là n thì độ phức tạp 

tính toán của vq là cỡ (n3).  

So sánh với phương pháp bình phương và nhân áp dụng 

trực tiếp cho giá trị số mũ T bằng một thuật toán tương tự 

như Thuật toán 1. Ta sẽ biểu diễn giá trị của T thành log2T 

bit {ti} để áp dụng bình phương và nhân. 

Số phép bình phương đa thức cần tính là  

      Vmul2 = log2T = (n-m)*log2p = m.(l-1).log2p (25) 

Số phép nhân cần tính sẽ có giá trị trung bình là v/2 (do 

phân bố bit 0/1 trong biểu diễn nhị phân của T là đều nhau). 

Vậy tổng số phép nhân đa thức cần tính là  

V2 = 3 2⁄  . vmul2  

V2 = 3 2⁄   m.(l-1).log2p                (26) 

Phương pháp tính theo biểu diễn cơ số p có được lợi thế 

hơn phương pháp biểu diễn nhị phân bởi vì trong biểu diễn 

cơ số p của T có rất nhiều phần tử bằng 0 theo (10), trong 

khi biểu diễn nhị phân của T không có được lợi thế này. 

Để so sánh cụ thể số bước tính toán giữa hai trường hợp 

tính toán với cơ số p và tính toán theo phương pháp bình 

phương và nhân (trên biểu diễn cơ số 2 của T) ta xét bảng 

1 và bảng 2 như sau 

Trong 2 bảng này, các giá trị p, n, m và T là tham số của 

dãy lồng ghép. Vmulq và Vmul2 được tính theo (23) và (25). 

Các giá trị nbit1-p và nbit1-2 là số vị trí trong biểu diễn của 

tham số T theo cơ số p và cơ số 2 tương ứng. Giá trị Vq 

được tính theo (24), còn để tính chính xác giá trị thực hành 

của V2 ta sẽ đếm số bit 1 thực sự của T theo biểu diễn nhị 

phân thay vì dùng (26). 

BẢNG 1: SỐ BƯỚC TÍNH TOÁN TIỀN XỬ LÝ CHO DÃY LỒNG 

GHÉP VỚI CƠ SÔ P 

No p n m T Vmulq nbit1-p Vq 

1 2 24 8 65 793 17 3 20 

2 3 24 8 43 053 283 32 3 35 

3 7 24   8 33 232 936 334 403 48   3 51 

4 7 28 14 678 223 072 850 42 2 44 

5 13 12 3 10 609 328 380 36 4 40 

6 13 19 8 10 604 499 374 32 2 34 

7 29 12 3 14 507 740 823 580 45 4 49 

8 31 12 3 26 440 509 694 144 45 4 49 

BẢNG 2: SỐ BƯỚC TÍNH TOÁN TIỀN XỬ LÝ CHO DÃY LỒNG 

GHÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG VÀ NHÂN VỚI 

THAM SỐ T BIỂU DIỄN TRÊN CƠ SỐ 2 

No p n m T Vmul2 nbit1-2 V2 

1 2 24 8 65 793 17 3 20 

2 3 24 8 43 053 283 26 12 39 

3 7 24   8 33 232 936 334 403 45   24 67 

4 7 28 14 678 223 072 850 40 23 60 

5 13 12 3 10 609 328 380 34 17 51 

6 13 19 8 10 604 499 374 41 17 61 

7 29 12 3 14 507 740 823 580 44 19 66 

8 31 12 3 26 440 509 694 144 45 12 67 

 

Để tính được giá trị nbit1-2 trong bảng 2, ta tính chính xác 

giá trị tham số T theo (8), sau đó chuyển đổi giá trị T sang 

biểu diễn nhị phân và đếm số bit 1 để có giá trị nbit1-2. Do 

đó trong một số trường hợp giá trị nbit1-2 không chính xác 

là log2T/2 theo (26). Ví dụ ở dòng 4, ta có T = 678 223 072 

85010, biểu diễn nhị phân là  

T = 10011101111010010011111011001110010100102 

Như vậy nbit1-2 nhận giá trị 23 thay vì log2T/2 = 20 

So sánh 2 bảng trên, tập trung vào giá trị Vq và V2 ta 

thấy phương pháp tính toán với cơ số p có hiệu quả tốt hơn 

phương pháp tính toán bình phương và nhân trực tiếp với 

số bước ít hơn khoảng 25%, khi cơ số p có giá trị lớn. Với 

cơ số p = 2, hai phương pháp có số bước giống nhau do 

cùng là tính toán trên cơ số 2. Trong một số trường hợp, 

phương pháp tính toán trên cơ số p còn cho hiệu quả tốt 

hơn rất nhiều. 



Đặng Vân Trường 

IV. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này tác giả đã đề xuất một thuật toán mới, 

đây có thể xem là một phương pháp mới để sinh dãy lồng 

ghép phi tuyến với bậc lớn với hiệu quả cao, có khả năng 

ứng dụng trong thực hành. Việc đánh giá độ phức tạp tính 

toán cho thấy thuật toán này có độ phức tạp tính toán ở mức 

hàm mũ, chính xác là cỡ (n3) so với bậc n của đa thức 

sinh m-dãy. Bằng cách khai thác một đặc điểm của tham số 

của dãy lồng ghép, thuật toán này có lợi thế hơn khoảng 

25% so với thuật toán bình phương và nhân thông thường, 

hiệu quả sẽ tăng lên khi giá trị cơ số p lớn. Thuật toán này 

giúp cho việc sinh dãy lồng ghép phi tuyến trở nên hiệu quả 

trong thực hành khi bậc của dãy lớn lên, có thể thỏa mãn 

các yêu cầu về dãy có bậc rất lớn phục vụ cho kỹ thuật mật 

mã. 
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AN EFFECTIVE METHOD TO GENERATE 

NONLINEAR INTERLEAVED SEQUENCES WITH 

LARGE ORDER 

Abstracts: Over the past several decades, m-sequence-

based pseudo-random sequences have experienced 

continuous development, with wide applications in 

engineering, communication and especially in 

cryptography. The research group of author Quynh.LC has 

introduced the method for generation of interleaved and 

nonlinearly interleaved sequences. In order to apply 

nonlinearly interleaved sequences in cryptography, it is 

necessary to use sequences of very high order. In this 

paper, the author will present a method to generate 

nonlinearly interleaved sequences with very large order 

and evaluate the efficiency of the implementation in terms 

of both theory and experimental calculations. 

Keywords: pseudo-random sequences, interleaved 

sequences, nonlinearly interleaved sequences, large order, 

square and multiply 
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  Tóm tắt: Định tuyến QoS đảm bảo các chỉ tiêu trễ đầu 

cuối và thông lượng cho các ứng dụng Internet là một trong 

những giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ quan trọng, 

đặc biệt là cho các ứng dụng thời gian thực như đa phương 

tiện. Trong thời gian gần đây định tuyến QoS sử dụng 

thông tin nội bộ được thống kê và phân tích tại các nút 

mạng, đã được đề xuất với nhiều ưu thế so với định tuyến 

truyền thống sử dụng thông tin toàn cục trên Internet. Giải 

pháp này giảm được quá trình duy trì, giám sát thông tin 

trên mạng, nâng cao hiệu năng định tuyến. Trong bài báo 

này đề xuất giải thuật định tuyến QoS đảm bảo thông lượng 

và trễ (Localized Bandwidth-Delay Constrained QoS 

Routing - LBDCQR) dựa trên dự báo các tham số QoS của 

luồng yêu cầu từ dữ liệu thống kê trên mạng, nhằm đảm 

bảo các chỉ tiêu QoS trong suốt thời gian tồn tại luồng lưu 

lượng, đồng thời cải thiện hiệu năng định tuyến. Giải thuật 

LBDCQR đề xuất được kiểm chứng thông qua mô phỏng, 

khẳng định tính chính xác của quyết định chọn đường và 

tính hiệu quả định tuyến thông qua tỉ lệ nghẽn luồng.  

Từ khóa: Định tuyến QoS, trễ đầu cuối, thông lượng, 

định tuyến sử dụng thông tin nội bộ, dự báo trễ, dự báo lưu 

lượng, thống kê dữ liệu mạng. 

I. GIỚI THIỆU 

Các dịch vụ trên Internet yêu cầu các ràng buộc xác 
định bằng các chỉ tiêu QoS như băng thông, độ trễ. Giải 
thuật định tuyến đóng vai trò then chốt để đáp ứng các ràng 
buộc này bằng cách thỏa mãn chỉ tiêu QoS trên đường định 
tuyến được chọn khi truyền luồng lưu lượng từ nguồn đến 
đích. Đảm bảo QoS cho luồng nghĩa là đảm bảo chỉ tiêu 
QoS không vượt quá ngưỡng cho trước [1]. Do vậy định 
tuyến QoS về bản chất là tìm đường có đủ tài nguyên đáp 
ứng các ràng buộc QoS. Với mục tiêu nâng cao hiệu năng 
mạng truyền thông và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đặc biệt 
là các ứng dụng thời gian thực như đa phương tiện, định 
tuyến QoS đảm bảo các chỉ tiêu trễ đầu cuối và thông lượng 
đồng thời là một trong những vấn đề phải giải quyết. Quá 
trình định tuyến thường bao gồm hai giai đoạn: thu thập 
thông tin trạng thái mạng tại thời điểm xác định và tìm các 
thông tin trạng thái cho đường khả dụng đáp ứng yêu cầu 
QoS. Việc tìm đường khả dụng đáp ứng yêu cầu QoS chủ 
yếu phụ thuộc vào việc thông tin trạng thái được thu thập, 
thống kê như thế nào và lưu giữ ở đâu, cũng như các giải 

thuật phân tích dữ liệu thu được để đưa ra quyết định chọn 
đường.  

Đảm bảo QoS là một vấn đề truyền thống và nan giải 
do trên mạng có nhiều loại ứng dụng với các đặc tính lưu 
lượng khác nhau hoặc tích hợp nhiều loại dịch vụ. Trong 
các giải pháp định tuyến sử dụng thông tin toàn cục, thông 
tin trạng thái toàn mạng sử dụng để tính toán định tuyến 
phải được giám sát tại mỗi nút mạng và phải cập nhật liên 
tục. Tuy nhiên, do cấu trúc mạng và khả năng sẵn sàng của 
tài nguyên luôn thay đổi, duy trì giám sát trạng thái mạng 
chính xác là không thể thực hiện, ngoài ra giải pháp này 
còn tạo thêm lưu lượng đáng kể cũng như làm phức tạp quá 
trình xử lí trên mạng. Mặt khác, quyết định định tuyến được 
tiến hành mà không xem xét đến trạng thái mới nhất của tài 
nguyên mạng có thể dẫn đến lựa chọn định tuyến trên 
đường không thỏa mãn các yêu cầu QoS [1]. Do vậy, có 
thể dẫn đến giảm hiệu năng mạng và các tuyến khác có đủ 
tài nguyên nhưng lại không được sử dụng.  

Khác với các giải pháp định tuyến QoS sử dụng thông 
tin toàn cục, gần đây các giải pháp định tuyến QoS sử dụng 
thông tin nội bộ [2-4] đã được đề xuất để khắc phục vấn đề 
phải duy trì và giám sát thông tin trạng thái tại mỗi nút 
mạng. Tại các nút mạng, các giải thuật định tuyến sử dụng 
thông tin nội bộ lấy dữ liệu thống kê (thu thập qua quá trình 
định tuyến, truyền luồng, hay các bản tin kiểm thử) tại nút 
mạng đó, và từ đó tính toán, đưa ra quyết định định tuyến. 
Giải thuật định tuyến sử dụng thông tin nội bộ giúp giảm 
khối lượng tính toán tuyến truyền, giảm thiểu bộ nhớ dành 
cho các bảng định tuyến, cũng như giảm khối lượng bản tin 
cập nhật trạng thái định kỳ như trong các giải thuật định 
tuyến toàn cục truyền thống, đồng thời hỗ trợ việc tính toán 
tập trung, điều khiển phân tán trên toàn mạng. 

Ràng buộc QoS thường là ràng buộc kết nối hoặc ràng 
buộc đường định tuyến. Ràng buộc kết nối giới hạn sử dụng 
tài nguyên kết nối khi lựa chọn đường định tuyến, ví dụ 
như băng thông phải lớn hơn hoặc bằng giá trị xác định cho 
kết nối trên đường định tuyến khả dụng. Mặt khác, ràng 
buộc đường định tuyến là tổng hợp các số đo trên toàn bộ 
đường không được vượt quá một giới hạn, như trễ end-to-
end của luồng lưu lượng trên đường định tuyến không được 
vượt quá giá trị xác định. Vì trễ là ràng buộc đường định 
tuyến, tìm đường khả dụng sẽ khó khăn hơn so với định 
tuyến ràng buộc băng thông và là bài toán NP khó. 

Trong bài báo này đề xuất giải thuật định tuyến nguồn 
sử dụng thông tin nội bộ đảm bảo trễ đầu cuối trung bình 
trên chu kì thời gian tùy ý cho luồng dữ liệu, đạt được độ 
chính xác cũng như cải thiện hiệu năng định tuyến. Bài báo 
được bố cục như sau, Phần II giới thiệu các kĩ thuật cơ bản 
của định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ cũng như thảo 
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luận các công trình nghiên cứu liên quan. Phương pháp tính 
trễ đầu cuối và yêu cầu băng thông tuyến truyền áp dụng 
trong giải thuật định tuyến QoS đề xuất được đưa ra trong 
Phần III. Giải thuật định tuyến LBDCQR đảm bảo đồng 
thời trễ end-to-end và băng thông yêu cầu được trình bày 
trong Phần IV. Các đánh giá thông qua mô phỏng số khẳng 
định tính hiệu quả và hiệu năng của giải thuật đề xuất được 
đưa ra trong Phần V. Cuối cùng là Kết luận và các thảo 
luận. 

II. CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 

Tại các nút mạng, các giải thuật định tuyến sử dụng 
thông tin nội bộ lấy dữ liệu thống kê tại nút mạng đó, và từ 
đó tính toán, đưa ra quyết định định tuyến. Do đó, quyết 
định định tuyến chỉ phụ thuộc vào thông tin tại nút mạng. 
Nút mạng nguồn phải xây dựng và duy trì một tập các tuyến 
truyền đến các nút đích trên mạng. Khi có một yêu cầu 
luồng tin đến nút mạng, luồng tin được định tuyến theo một 
trong các tuyến truyền đã định sẵn trong tập ứng cử. Trên 
cơ sở nhu cầu QoS (yêu cầu về băng thông, độ trễ …) của 
luồng tin, nút mạng xác định tuyến truyền cho luồng tin đó 
trong tập các tuyến truyền đến nút đích thỏa mãn QoS. 
Trong trường hợp trên tuyến truyền đã chọn trên không đáp 
ứng được chất lượng QoS theo yêu cầu, giải thuật sẽ hủy 
chọn tuyến truyền này, chọn tuyến truyền khác trong tập 
tuyến truyền tại nút nguồn và quá trình chọn tuyến truyền 
sẽ lặp lại đến khi chọn xong tuyến. Nếu vẫn không có tuyến 
truyền nào trong tập đã có sẵn thỏa mãn, giải thuật sẽ loại 
bỏ luồng tin trên. Do vậy, nút nguồn cố gắng suy luận trạng 
thái mạng từ các thống kê luồng nội bộ và chọn tuyến 
truyền từ nguồn đến đích [2-4]. Hai phương pháp chọn 
đường cơ bản trong định tuyến sử dụng thông tin nội bộ là 
Proportional Sticky Routing (PSR) [4] và Credit Based 
Routing (CBR) [5]. Việc chọn đường từ tập các ứng cử 
đóng vai trò then chốt ảnh hưởng đến hiệu năng định tuyến, 
và phải tối ưu giữa độ dài tuyến, cân bằng tải, và chỉ tiêu 
QoS yêu cầu. 

Để đảm bảo mức QoS trên mạng, các giải thuật định 
tuyến QoS đã đề xuất [4-11]  thiết lập quá trình định tuyến 
bao gồm chọn tuyến thích hợp cho mỗi luồng, thiết lập điều 
khiển chấp nhận (admission control) để kiểm tra tính sẵn 
sàng của tài nguyên mạng và cuối cùng là dự trữ tài nguyên 
như băng thông cần thiết trong suốt chu kì tồn tại của luồng. 
Nhiệm vụ chủ yếu của giải thuật  định tuyến sử dụng thông 
tin nội bộ là phân bổ các luồng đến nút trên các tuyến của 
tập ứng cử. Nút nguồn có thể đánh giá chất lượng truyền 
luồng thông qua phản hồi từ các luồng được truyền trước 
đó và thông tin thống kê tại nút. Do trạng thái mạng thay 
đổi liên tục, dự đoán chất lượng các tuyến cũng phải thay 
đổi thích nghi, phản ánh kịp thời chất lượng của tuyến 
truyền. 

Các ứng dụng khác nhau yêu cầu các ràng buộc QoS 
khác nhau, như trễ đầu cuối, thông lượng hay băng thông 
cho các luồng lưu lượng đến. Các nghiên cứu định tuyến 
QoS thường tập trung đảm bảo băng thông QoS hoặc các 
điều kiện liên quan đến thông lượng [6-9], [11]. Mỗi luồng 
lưu lượng đến yêu cầu một lượng băng thông sẵn sàng để 
luồng truyền trên mạng. Nếu lượng băng thông này được 
đáp ứng và dự trữ trước trên đường định tuyến được chọn, 
thì luồng được chấp nhận và QoS được đảm bảo. Để kiểm 
tra và dự trữ băng thông trên tuyến, đồng thời thu thập 
thông tin cần thiết cho nút nguồn định tuyến, các giải thuật 
định tuyến QoS đảm bảo thông lượng thường sử dụng các 
bản tin báo hiệu truyền trên tuyến ứng cử được chọn. Tuy 
nhiên, dữ liệu về băng thông tại các kết nối của tuyến là 

thông tin trạng thái tức thời, và không phản ánh chính xác 
các thay đổi của tuyến truyền trong khoảng thời gian tiếp 
theo khi truyền luồng yếu cầu. Ngoài ra, dự trữ trước tài 
nguyên băng thông thường gây lãng phí tài nguyên, nhất là 
đối với các luồng có thời gian tồn tại dài.  

Đối với các ứng dụng thời gian thực, trễ đầu cuối là một 
trong những tiêu chí QoS quan trọng nhất. Trễ end-to-end 
của đường định tuyến  xem xét ở đây là trễ trung bình đo 
trên khoảng thời gian nhất định. Các giải thuật định tuyến 
đảm bảo trễ end-to-end [9, 10] giải quyết cả hai vấn đề: 
đảm bảo các ràng buộc trễ đầu cuối trên đường định tuyến 
và tối ưu định tuyến. Tối ưu định tuyến là tìm đường thỏa 
mãn các điều kiện QoS đồng thời tối thiểu tỉ lệ nghẽn luồng 
quan sát trên nút nguồn. Khi một luồng dữ liệu đến, một 
tuyến truyền được lựa chọn từ tập ứng cử theo tiêu chí nhất 
định của giải thuật, ví dụ giá trị trung bình của trễ đầu cuối 
thấp nhất sẽ được chọn [10], hay tuyến có tỉ lệ nghẽn luồng 
thấp nhất được chọn [9]. Giá trị thống kê đánh giá tuyến 
được xem như là thước đo của chất lượng tuyến truyền và 
là tiêu chí chọn đường từ tập các tuyến ứng cử. 

Để kiểm tra ràng buộc trễ QoS của tuyến được chọn, 
định tuyến QoS [4-11] sử dụng bản tin kiểm tra đo trễ QoS 
trên tuyến. Bản tin được truyền qua tất cả các nút của tuyến 
và cập nhật thông tin QoS tuyến được chọn, sau đó phản 
hồi về nút nguồn. Do vậy, có thể thấy tuyến được chọn chỉ 
được đánh giá dựa trên giá trị trễ tức thời được đo bằng bản 
tin kiểm tra, không phản ánh được giá trị trễ trung bình 
mong muốn của tuyến trên toàn bộ khoảng thời gian tồn tại 
của luồng. Đồng thời do sự thay đổi liên tục của trạng thái 
mạng, trễ tức thời đo được không thể phản ánh chính xác 
trễ end-to-end trong khoảng thời gian tiếp theo khi chấp 
nhận truyền luồng yêu cầu. Việc sử dụng bản tin kiểm tra 
trong quá trình định tuyến cũng làm tăng thêm lưu lượng 
dư thừa trên mạng. Giải thuật đề xuất trong [12] sử dụng 
phương pháp dự báo trễ end-to-end trung bình trong chu kì 
độ dài bất kì sẽ giải quyết vấn đề còn tồn tại này, đảm bảo 
độ chính xác khi tiến hành kiểm tra ràng buộc QoS và 
không làm tăng thêm lưu lượng mạng, nâng cao được hiệu 
năng của định tuyến QoS. 

Trong bài báo này, tiếp tục phát triển phương pháp dự 
báo tham số QoS của tuyến truyền [12], áp dụng cho giải 
thuật định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ, dựa trên 
thống kê và phân tích dữ liệu mạng. Các tác giả đề xuất giải 
thuật đảm bảo đồng thời cả tham số trễ lẫn thông lượng yêu 
cầu đồng thời, không cần dự trữ tài nguyên băng thông mà 
vẫn đảm bảo thông lượng yêu cầu với tính chính xác cao 
của quyết định định tuyến, và cải thiện hiệu năng định 
tuyến QoS. 

III. DỰ BÁO CÁC THAM SỐ QOS CỦA ĐƯỜNG 

ĐỊNH TUYẾN 

Với mục tiêu đảm bảo các tham số QoS cho luồng lưu 
lượng, cơ sở của giải thuật định tuyến QoS LBDCQR, 
trong phần này thiết lập bài toán kiểm soát và dự báo trễ 
end-to-end và thông lượng cho các tuyến truyền trên mạng. 
Phương pháp dự báo trễ end-to-end trung bình cho luồng 
lưu lượng yêu cầu sử dụng phương pháp đường bao được 
đề xuất trong [12]. 

A. Dự báo trễ đầu cuối trung bình 

Trễ là tiêu chí QoS ràng buộc đường định tuyến, được 
đặc trưng bởi giới hạn tổng trễ trên tuyến. Phương pháp dự 
báo trễ end-to-end trung bình cho luồng lưu lượng yêu cầu 
sử dụng phương pháp đường bao được đề xuất trong [12]. 
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Xét trên một đường định tuyến có L liên kết giữa hai nút 
mạng đầu SS và nút mạng cuối SD và các nút mạng (hop) 
trung gian Sl, với (l=1, ...,L-1). Như vậy trễ đầu cuối 𝐷𝑖  của 
gói tin i xét tại thời điểm bất kì của tuyến được tính bằng 

𝐷𝑖 = ∑ 𝐷𝑖
𝑙𝐿−1

𝑝=1 + 𝐷𝑝                                                               (1) 

Trong đó 𝐷𝑖
𝑙   là trễ tại nút Sl, 𝐷𝑝 là trễ truyền lan của 

gói tin trên tuyến. 

Phương thức dự báo trễ chỉ sử dụng các thông tin thống 
kê, thu thập tại nút nguồn. Xem xét luồng dữ liệu bao gồm 
các gói tin được đánh số thứ tự i=0,1,2,…. Tại thời điểm 
xem xét t, gói tin cuối cùng đã đến đích là n. Giả sử dòng 
gói tin trên tuyến xác định có độ dài đủ lớn n>MK, thiết 
lập M các nhóm liên tiếp bao gồm K gói tin, bắt đầu từ gói 
tin n-MK, trên mỗi nhóm lấy giá trị trễ lớn nhất của nhóm 

 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚 = max
𝑛−(𝑀−𝑚)𝐾≥𝑖≥𝑛−(𝑀−𝑚+1)𝐾

𝐷𝑖  với m=1,2,...  (2) 

Trễ cực đại 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚  trong nhóm K gói tin liên tiếp là 
giá trị trễ lớn nhất từ K mẫu của cùng phân bố trễ đầu cuối 
𝐷𝑖 , tạo thành hàm đường bao của trễ đầu cuối. Giả sử các 
biến ngẫu nhiên 𝐷𝑖  không phụ thuộc, xuất phát từ lí thuyết 
giá trị vượt trội hàm phân bố của 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚  (m=1,2,...) có 
thể được biểu diễn qua hàm phân bố F của 𝐷𝑖  như sau [6]: 

𝐹𝑚𝑎𝑥(𝑥) = 𝐹𝐾(𝑥)                                                                  (3) 

Và nếu có được phân bố của 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚 có thể suy ngược 
lại hàm phân bố 𝐷𝑖 , 

𝐹(𝑥) = [𝐹𝑚𝑎𝑥(𝑥)]1/𝐾                                                            (4) 

Các số đo thống kê và phân tích cũng chỉ ra rằng trễ đầu 
cuối 𝐷𝑖 có các đặc tính phụ thuộc chủ yếu vào thành phần 
trễ hàng đợi, là biến ngẫu nhiên có phân bố được ước lượng 
tương đối chính xác bằng các hàm heavy-tailed như 
Gamma, Weibull, Pareto, ... [13,14]. Từ [18] cho kết quả 
ước lượng 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚  bằng phân bố Gumbel, và cho phép tìm 
được đặc tính của giá trị cực đại mà không cần mô hình hóa 
hay thống kê để biết được phân bố biến ngẫu nhiên trễ gói 
tin 𝐷𝑖 . Do vậy, có thể biểu diễn hàm phân bố 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚   

𝐹𝑚𝑎𝑥(𝑥) = 𝑃[𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚 < 𝑥] = 𝑒−𝑒−(𝑥−𝜇)/𝛽
                 (5) 

Trong đó tham số 𝜇 (location) và đó 𝛽 (scale) liên hệ 
với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn như sau 

𝐸[𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚] = 𝜇 + 𝜆𝛽,                                            (6) 

 𝜆 ≈ 0.5772 là hằng số Euler-Mascheroni                       

𝜎 =
𝛽𝜋

√6
                                                                                          (7) 

Như vậy để xác định hàm phân bố F(x) của 𝐷𝑖 , chỉ cần 
ước tính các tham số 𝜇 và 𝛽 từ giá trị trung bình và độ lệch 
chuẩn của 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚, xác định 𝐹𝑚𝑎𝑥(𝑥) và áp dụng (4). Các 
tham số này sẽ được dự báo cho từng nhóm K gói tin trong 
từng khoảng thời gian tiếp theo sử dụng các số liệu thống 
kê trễ đầu cuối thu thập từ các mẫu trong quá khứ tại các 
nút mạng đầu cuối.                

Dự báo các tham số của một biến ngẫu nhiên dựa trên 
các mẫu có thể sử dụng kĩ thuật dự báo tuyến tính đơn giản 
với độ phức tạp tính toán không lớn, đảm bảo tính khả thi 
và tính thời gian thực khi áp dụng trên mạng [21]. Tại thời 
điểm t, từ M mẫu trễ cực đại đầu cuối đã được thu thập từ 
M nhóm gói tin trong quá khứ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚 (m=1,2, ...M), 
chúng ta sẽ ước lượng các tham số của biến trễ cực đại 

𝐷𝑚𝑎𝑥𝑀+1 cho nhóm K gói tin tiếp theo. Trước hết tính giá 
trị trung bình thống kê của 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚  

�̅�𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑀
𝑗=1

𝑀
                                                               (8) 

Thiết lập hàm số tương quan của 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚  

𝑪𝒐𝒓(𝒊) =  𝑬[𝑫𝒎𝒂𝒙𝒋𝑫𝒎𝒂𝒙𝒋+𝒊] với j=1,2,...,M-i.        (9) 

Với E[] là hàm lấy giá trị trung bình của biến ngẫu 
nhiên. Hàm tương quan có thể được ước lượng từ các mẫu 
của 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚 như sau 

𝑪𝒐𝒓(𝒊) =
∑ 𝑫𝒎𝒂𝒙𝒋𝑫𝒎𝒂𝒙𝒋+𝒊

𝑴−𝒊
𝒋=𝟏

𝑴−𝒊
                                          (10) 

Giá trị trung bình của 𝑫𝒎𝒂𝒙𝑴+𝟏 có thể được tính bằng 

�̂�𝒎𝒂𝒙𝑴+𝟏 = �̅�𝒎𝒂𝒙 + 𝚪𝟐𝚪𝟏
−𝟏𝚿                                (11) 

Trong đó 

𝚪𝟐 = [𝜸𝟏,𝑴, 𝜸𝟐,𝑴, … , 𝜸𝑴,𝑴] ; 

𝚪𝟏 là ma trận MxM có các phần tử 𝛄𝒊,𝒋; 

𝚿 = [𝑫𝒎𝒂𝒙𝑴 − �̅�𝒎𝒂𝒙, 𝑫𝒎𝒂𝒙𝑴−𝟏 −
�̅�𝒎𝒂𝒙, … , 𝑫𝒎𝒂𝒙𝟏 − �̅�𝒎𝒂𝒙]𝑻  

𝛄𝒊,𝒋 = 𝑪𝒐𝒓(𝒊 − 𝒋) − (�̅�𝒎𝒂𝒙)𝟐  

Phương sai lỗi của ước lượng giá trị trung bình 

�̂�𝒎𝒂𝒙𝑴+𝟏 cũng chính là phương sai của biến ngẫu nhiên 
𝑫𝒎𝒂𝒙𝑴+𝟏 

𝝈�̂�𝒎𝒂𝒙𝑴+𝟏 = 𝝈𝒎𝒂𝒙
𝟐 + 𝚪𝟐𝚪𝟏

−𝟏𝚪𝟑                            (12) 

Trong đó 

𝝈𝒎𝒂𝒙
𝟐 =

𝟏

𝑴
∑ [𝑫𝒎𝒂𝒙𝒊 − �̅�𝒎𝒂𝒙]𝟐𝑴

𝒊=𝟏                  

𝚪𝟑 = [𝜸𝑴,𝟏, 𝜸𝑴,𝟐, … , 𝜸𝑴,𝑴]
𝑻
                                                                       

Trên cơ sở ước lượng đường bao trễ và xác định phân 
bố trễ đầu cuối cho một tuyến bất kì dựa trên số liệu trễ 
thống kê tại tuyến, các tham số trễ của tuyến được dự báo 
như sau. Giả sử tại thời điểm t xuất hiện yêu cầu định tuyến 
cho một luồng lưu lượng có độ dài bất kì. Chia luồng lưu 
lượng thành các đoạn có độ dài K gói tin và dự báo  trễ đầu 
cuối trung bình cũng như jitter cho từng đoạn dữ liệu này: 

• Thống kê KM mẫu trễ đầu cuối trước thời điểm t 
cho tuyến đường ứng viên từ nút mạng nguồn SS 
đên nút mạng cuối SD; 

• Từ MK mẫu trễ đầu cuối lấy M mẫu trễ cực đại 
trong mỗi nhóm K gói tin liên tiếp 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚; 

• Đối với tuyến xem xét p, dự báo giá trị trung bình 
và phương sai trễ cực đại 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑀+1 của K gói tin 
tiếp theo; 

• Xác định phân bố 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑀+1 theo (5) với các tham 
số được tính từ (6) và (7); 

• Ước lượng phân bố trễ đầu cuối  𝐷𝑖 của K gói tin 
của đoạn dữ liệu yêu cầu (4); 

• Ước lượng các tham số trễ cơ bản của đoạn dữ 
liệu yêu cầu 

1) Giá trị trễ trung bình:  

𝐸[𝐷𝑖] = ∫ 𝑥𝑑𝐹(𝑥)
∞

0
                              (13)                      
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2) Độ lệch chuẩn của trễ đầu cuối: 

(𝐸[𝐷𝑖
2] − 𝐸2[𝐷𝑖])

1/2
= (∫ 𝑥2𝑑𝐹(𝑥)

∞

0
− 𝐸2[𝐷𝑖])

1/2
                                

(14) 

3) Tỉ lệ trễ vượt ngưỡng 𝐷𝑄𝑜𝑆 cho trước:  

𝑃[𝐷𝑖 > 𝐷𝑄𝑜𝑆] = 1 − 𝐹(𝐷𝑄𝑜𝑆)                  (15) 

Độ phức tạp tính toán của giải thuật ước lượng trễ được 
quyết định bởi các giải thuật dự báo tuyến tính tham số trễ 
cực đại, phụ thuộc vào số lượng mẫu dự báo M, do vậy có 
bậc là 𝑂(𝑀2). 

B. Dự báo xác suất đảm bảo thông lượng tuyến truyền 

Định tuyến QoS đảm bảo thông lượng là định tuyến 
ràng buộc liên kết, mỗi nút mạng trên tuyến lựa chọn phải 
kiểm tra liên kết của nó có đủ tài nguyên băng thông để hỗ 
trợ yêu cầu kết nối luồng yêu cầu hay không. Xét trên một 
đường định tuyến có L liên kết giữa hai nút mạng đầu SS 
và nút mạng cuối SD và các nút mạng (hop) trung gian Sl, 
với (l=1, ...,L-1). Tại nút Sl xét lưu lượng đến liên kết trên 
tuyến đã chọn trong khoảng thời gian [s,s+Ik] là A[s,s+Ik], 
tốc độ dữ liệu lưu lượng trên liên kết tương ứng là 
A[s,s+Ik]/Ik. Bộ tốc độ dữ liệu cực đại trên độ dài thời gian 
Ik, là Rk=maxs A[s,s+Ik]/Ik. Tốc độ dữ liệu Rk giới hạn tốc 
độ luồng trên Ik được xét như đường bao tốc độ cực đại đặc 
trưng cho lưu lượng của liên kết. Phương pháp thống kê dữ 
liệu đo đường bao tốc độ lưu lượng và đánh giá tính bùng 
nổ của lưu lượng trên liên kết, từ đó phân tích khả năng đáp 
ứng yêu cầu băng thông của luồng mới trên liên kết. 

Xét khe thời gian đo tốc độ nhỏ nhất 𝜏 = 𝐼1, định nghĩa 
𝑎𝑡 = 𝐴[𝑡𝜏, (𝑡 + 1)𝜏] là dữ liệu đến tại khe thời gian t, 
đường bao tốc độ cực đại trên T khe thời gian gần nhất tính 
từ thời điểm t là 

𝑅𝑘
1 =

1

𝑘𝜏
𝑚𝑎𝑥𝑡−𝑇+𝑘≤𝑠≤𝑡 ∑ 𝑎𝑢

𝑠
𝑢=𝑠−𝑘+1                              (16) 

Với k=1,2,...,T. 𝑅𝑘
1  biểu diễn tốc độ dữ liệu đo trên độ 

dài 𝐼𝑘 = 𝑘𝜏 trong khoảng thời gian  𝑇𝜏 gần nhất. Mỗi T khe 
thời gian sẽ được sử dụng như cửa sổ để đo đường bao tốc 
độ 𝑅𝑘

𝑛 tại cửa sổ thứ n trong quá khứ, k=1,2,...,T và 
n=2,3,...N. 

Giá trị trung bình và phương sai của biến ngẫu nhiên  
đường bao tốc độ 𝑅𝑘 ước lượng trên N cửa sổ độ dài T gần 
nhất có thể được xác định như sau 

𝑅𝑘
̅̅̅̅ = ∑ 𝑅𝑘

𝑛
𝑛 /𝑁                                                           (17) 

𝜎𝑘
2 =

1

𝑁
∑ (𝑅𝑘

𝑛𝑁
𝑛=1 − 𝑅𝑘

̅̅̅̅ )2                                                      (18) 

Dựa trên lí thuyết giá trị vượt trội [18], tương tự như 
các phân tích đối với đường bao trễ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑚, phân bố 
Gumbel (dạng phân bố công thức (5)) có thể được sử dụng 
để ước lượng tốc độ đỉnh của phần lớn các loại lưu lượng, 
bao gồm log-normal, Gamma, Gausian, Pareto, ... và phù 
hợp với bản chất của mô hình lưu lượng Internet [15-17]. 
Trong đó các tham số location và scale của 𝑅𝑘 liên hệ với 
giá trị trung bình và độ lệch chuẩn bằng (6) và (7). 

Như vậy để xác định hàm phân bố đường bao tốc độ 𝑅𝑘 
chỉ cần ước tính các tham số giá trị trung bình và độ lệch 
chuẩn từ thống kê dữ liệu tốc độ lưu lượng tại N cửa số đo 
trong quá khứ. Các tham số này cũng sẽ được dự đoán cho 

đường bao tốc độ 𝑅�̈� trong khoảng thời gian tiếp theo độ 
dài T khe thời gian từ thời điểm hiện tại, sử dụng kĩ thuật 
dự báo tuyến tính [21], với cách tính toán tương tự như (9)-

(15) trong III.A. Độ phức tạp tính toán của giải thuật ước 
lượng tốc độ được quyết định bởi các giải thuật dự báo 
tuyến tính tham số, phụ thuộc vào số lượng mẫu dự báo N, 
do vậy có bậc là 𝑂(𝑁2). 

Giả sử tại thời điểm t xuất hiện yêu cầu định tuyến một 
luồng lưu lượng có độ dài T, băng thông 𝑅𝑄𝑜𝑆 giữa hai nút 

mạng SS và SD. Tại liên kết l dung lượng băng thông C của 
nút mạng trung gian Sl trên đường định tuyến dự kiến, xét 
khả năng nút mạng có đủ tài nguyên đáp ứng băng thông 
yêu cầu hay không. Giả sử, tại thời điểm t hàng đợi trong 
bộ đệm kích thước B của liên kết là băng thông 𝐵𝑡 , như vậy 
băng thông còn lại của liên kết xét trong khoảng thời gian 

T khe thời gian tại t sẽ là 
𝐵−𝐵𝑡

𝑇
+ 𝐶. Với lưu lượng trên liên 

kết được giới hạn bởi đường bao tốc độ 𝑅�̈�, yêu cầu băng 
thông 𝑅𝑄𝑜𝑆 sẽ được chấp nhận và không gây tắc ngẽn (mất 

gói) nếu 

𝑚𝑎𝑥𝑘=1,2,…,𝑇 (𝑅�̈� + 𝑅𝑄𝑜𝑆 −
𝐵−𝐵𝑡

𝑘𝜏
) ≤ 𝐶                       (19) 

 Xác suất yêu cầu được chấp nhận, hoặc đủ băng thông 
cho yêu cầu được đáp ứng tại Sl sẽ là 

𝑃(𝑙) = 𝑃[𝑚𝑎𝑥𝑘=1,2,…,𝑇 (𝑅�̈� + 𝑅𝑄𝑜𝑆 −
𝐵−𝐵𝑡

𝑘𝜏
) ≤ 𝐶] (20) 

 Áp dụng lí thuyết phương sai lớn (large deviation 
theory) [22] có thể ước lượng P(l) bằng                

𝑃(𝑙) = 𝑚𝑎𝑥𝑘=1,2,…,𝑇𝑃[(𝑅�̈� −
𝐵−𝐵𝑡

𝑘𝜏
) ≤ 𝐶 − 𝑅𝑄𝑜𝑆] (21) 

Tính tin cậy của đường định tuyến P(path) được chọn 
đáp ứng yêu cầu băng thông do vậy có thể xác định thông 
qua xác suất P(l) trên toàn bộ L liên kết               

𝑃(𝑝𝑎𝑡ℎ) = ∏ 𝑃(𝑙)𝐿
𝑙=1                                             (22) 

IV. GIẢI THUẬT ĐỊNH TUYẾN LBDCQR 

Mục tiêu của giải thuật LBDCQR là đảm bảo trễ QoS 
end-to-end từ khía cạnh người sử dụng và đồng thời tối ưu 
độ tin cậy đảm bảo băng thông yêu cầu, giảm thiểu ngẽn 
mạng trong điều kiện không dự trữ trước tài nguyên trên 
liên kết. LBDCQR là giải thuật định tuyến nguồn, nút 
nguồn sẽ tính toán lựa chọn tuyến đường khả thi nhất có 
thể đáp ứng các điều kiện QoS của luồng. Tuy nhiên, quá 
trình tính toán định tuyến cũng được phân tán tại các nút 
mạng trung gian trên các đường ứng viên. Định tuyến phân 
tán hiệu quả hơn định tuyến tập trung, tuy nhiên đòi hỏi bổ 
sung các quá trình tập hợp dữ liệu mạng. Dựa trên các 
thông tin trạng thái thu thập được tại nút mạng, LBDCQR 
tiến hành dự báo trễ end-to-end trung bình và tính tin cậy 
của tuyến đảm bảo băng thông trên khoảng thời gian tồn 
tại của luồng yêu cầu (phần III) để quyết định lựa chọn 
tuyến truyền. 

Tập đường truyền ứng cử: Cũng như tất cả các giải 
thuật định tuyến sử dụng thông tin nội bộ, tại mỗi nút nguồn 
LBDCQR phải duy trì một tập các đường ứng cử cho mỗi 
cặp nguồn-đích. Phương pháp chọn các đường ứng cử có 
thể sử dụng như áp dụng cách thông thường trong CBR và 
các giải thuật khác [5-9]. Tập ứng cử giữa cặp nguồn-đích 
thường bao gồm các tuyến có độ dài tuyến nhỏ nhất minhop 
và (minhop+1).  

Chọn đường định tuyến đảm bảo tham số trễ end-to-
end: Trước tiên trễ trung bình end-to-end trên mỗi tuyến 
ứng cử (Phần III.A.) được sử dụng như tiêu chí cho quá 
trình lựa chọn tuyến. Mỗi khi có yêu cầu luồng mới đến, 
các tuyến đường với trễ end-to-end trung bình dự báo nhỏ 
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hơn trễ yêu cầu sẽ được chọn để tiếp tục đánh giá khả năng 
đáp ứng băng thông. Như vậy, trễ end-to-end trung bình dự 
báo được sử dụng như tiêu chí chất lượng lọc tuyến ứng cử 
đáp ứng tham số QoS, đảm bảo được tính chính xác cho 
luồng khi truyền trong thời gian tiếp theo, khác với các 
phương pháp trước đây [9.10], chỉ có thể sử dụng các tham 
số trễ quá khứ được đo bằng các gói thử nghiệm, để đánh 
giá, lựa chọn, và kiểm tra đường định tuyến [12]. Quá trình 
chọn tuyến đảm bảo trễ chỉ sử dụng dữ liệu trễ end-to-end 
thu thập và dự báo tại nút nguồn.  

Thu thập thông tin đường định tuyến đảm bảo thông 
lượng: Trên cơ sở đã lọc được tập tuyến truyền ứng cử thỏa 
mãn yêu cầu trễ end-to-end, LBDCQR tiếp tục quá trình 
chọn đường đáp ứng tiêu chí đảm bảo thông lượng của 
tuyến dựa trên xác suất đảm bảo băng thông của tuyến 
(Phần III.B.). Trước hết, nút nguồn sẽ gửi bản tin 
LBDCQR-Setup đến tất cả các nút trên tuyến truyền ứng cử 
từ nút nguồn SS đến nút đích SD. Bản tin Setup chứa thông 
tin về băng thông 𝑅𝑄𝑜𝑆 yêu cầu cho luồng mới. Các nút 

trung gian trung gian Sl, với (l=1, ...,L-1), trên tuyến truyền 
liên tục duy trì, cập nhật dữ liệu thống kê đường bao tốc độ 
trên liên kết và trạng thái liên kết nội tại nút để tiến hành 
phân tích dự báo xác suất đảm bảo băng thông yêu cầu P(l) 
của liên kết. Các nút trung gian sau đó thông báo xác suất 
đảm bảo băng thông yêu cầu gửi ngược lại cho nút nguồn 
thông qua bản tin LBDCQR-Notification. Như vậy, giải 
thuật đề xuất sử dụng các bản tin định tuyến hỗ trợ thu thập 
thông tin trạng thái mạng cho nút nguồn trong quá trình 
chọn đường. 

 Định tuyến nguồn đảm bảo trễ và tối ưu thông lượng: 
Tại nút nguồn, LBDCQR tính toán xác suất đảm bảo băng 
thông yêu cầu cho toàn tuyến truyền P(path) bằng (22) cho 
tất cả các tuyến ứng cử. LBDCQR sử dụng tiêu chí chọn 
đường đảm bảo băng thông yêu cầu bằng xác suất cao nhất 
trong các tuyến ứng cử, từ đó đảm bảo tuyến được chọn là 
khả thi nhất để đảm bảo băng thông yêu cầu, do đó cũng 
đảm bảo khả năng nghẽn luồng có thể xảy ra là thấp nhất. 
Như vậy, tuyến được chọn là tuyến đáp ứng đồng thời trễ 
end-to-end trung bình, và đảm bảo thông lượng với độ tin 
cậy cao nhất. 

Giải thuật định tuyến QoS đảm bảo đồng thời cả trễ lẫn 
thông lượng do vậy không yêu cầu phải đo và dự trữ trước 
băng thông cho các liên kết tại nút mạng trung gian. Yêu 
cầu truyền luồng lưu lượng sẽ bị chỉ bị chối bỏ nếu giá trị 
trễ trung bình dự báo trên tất cả các tuyến ứng cử đều không 
thỏa mãn giá trị trễ QoS yêu cầu. Tỉ lệ yêu cầu luồng bị 
chối bỏ thường được gọi là tỉ lệ nghẽn luồng (Flow 
Blocking Probability). Và do vậy, giải thuật định tuyến 
QoS đề xuất loại bỏ được tác động của tài nguyên băng 
thông trong tỉ lệ nghẽn luồng, và đạt được hiệu năng cao 
hơn so với các giải thuật định tuyến QoS sử dụng thông tin 
nội bộ truyền thống [5-11]. 

V. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ 

A. Mô hình mô phỏng kiểm thử 

Để khảo sát hoạt động của giải pháp đề xuất mô phỏng 
thử nghiệm được tiến hành trên mô hình tuyến p điển hình 
bao gồm 5 liên kết kết nối với nhau theo thứ tự từ 1 đến 5 
(Link 1 đến Link 5) tạo thành đường định tuyến p từ nguồn 
(Source) tới đích (Destination). Mô hình mạng và đường 
định tuyến giả lập trên cơ sở mạng thực tiễn bao gồm 3 
phần mạng truy nhập, mạng MAN và mạng lõi. Để khảo 
sát giải thuật định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ tập 

tuyến truyền ứng cử bao gồm 10 tuyến có cùng đặc tính 
liên kết và lưu lượng. Các tham số sử dụng trên mỗi liên 
kết được  đưa ra trong Bảng 1. Tương ứng với mỗi liên kết, 
ấn định bộ đệm sao cho trễ hàng đợi tối đa trên liên kết 
không vượt quá 100ms, đủ lớn để đảm bảo tỉ lệ mất gói và 
tránh tắc nghẽn. Trên tuyến p lấy tổng thành phần trễ truyền 
dẫn và truyền lan tại mỗi nút mạng trung gian là 4ms, tương 
đương tổng trễ truyền dẫn và truyền lan của cả tuyến là 
24ms. 

Bảng 1. Tham số liên kết mạng mô phỏng 

 Dung lượng 
(Gbps) 

Mô hình lưu 
lượng 

Tải (%) 

Liên kết 1 
và 5 

10 ON-OFF, 
H=0,85 

83,93 

Liên kết 2 
và 4 

80 ON-OFF, 
H=0,85 

78,68 

Liên kết 3 480 ON-OFF, 
H=0,85 

65,57 

 

Lưu lượng sử dụng trong mô phỏng được xây dựng dựa 
trên các phân tích và đo lường lưu lượng mạng Internet 
thực tế. Lưu lượng mạng hỗn tạp bao gồm 8 lớp lưu lượng 
phân biệt, tại mỗi nút các gói tin được xử lí theo cơ chế 
phân biệt dịch vụ (DiffServ). Lưu lượng trên mỗi lớp được 
tạo thành bằng cách tổng hợp một số nguồn lưu lượng mô 
hình ON-OFF. Trong chu kỳ ON, các gói tin được tạo ra 
để đạt tốc độ lưu lượng 1 Gbps; trong chu kì OFF, không 
có gói tin nào được truyền đi. Để đơn giản hóa tính toán 
mà không làm mất đặc tính thống kê của lưu lượng, cũng 
như không ảnh hưởng đến hoạt động của giải thuật định 
tuyến, có thể sử dụng các gói có độ dài cố định. Trong 
trường hợp thử nghiệm này, chọn độ dài gói tin 500 byte. 
Đối với các lớp lưu lượng có đặc tính bùng nổ có phân bố 
Pareto tham số hình dạng (shape parameter) được chọn 
bằng 1.3, tương ứng với tham số Hurst đặc trưng cho tính 
bùng nổ của dòng lưu lượng bằng 0.85. Các tham số sử 
dụng trong mô hình lưu lượng này như phân bố và độ dài 
các chu kì ON, OFF được tham khảo từ các giá trị thống kê 
lưu lượng mạng Internet thực tiễn, đã được sử dụng trong 
các nghiên cứu mô hình hóa lưu lượng [15-17]. Mô phỏng 
được tiến hành với tải trọng khác nhau trên mỗi liên kết, 
nhằm thử nghiệm hoạt động của giải pháp đề xuất với các 
điều kiện mạng đặc trưng. Tải của các lớp lưu lượng trên 
mỗi liên kết được tạo ra bằng cách ấn định số lượng của 
lưu lượng nguồn ON-OFF trong từng lớp lưu lượng của 
liên kết. 

B. Đánh giá tính chính xác đảm bảo tham số QoS của giải 

thuật LBDCQR  

Đánh giá tính chính xác quyết định chọn đường của 
LBDCQR được thực hiện dựa trên đánh giá tỉ lệ đảm bảo 
các tham số QoS trễ và thông lượng trên tuyến được chọn. 
Tuyến truyền được chọn phải đáp ứng yêu cầu QoS cả về 
trễ đầu cuối lẫn băng thông cho trước, trong trường hợp thử 
nghiệm là 𝐷𝑄𝑜𝑆 = 100𝑚𝑠,  𝑅𝑄𝑜𝑆 = 50𝑀𝑏𝑝𝑠. Với mục 

đích đánh giá hiệu năng định tuyến QoS, giải pháp định 
tuyến đề xuất LBDCQR cũng được so sánh với giải thuật 
định tuyến QoS đảm bảo trễ end-to-end và thông lượng 
truyền thống sử dụng các bản tin kiểm tra và dự trữ tài 
nguyên băng thông [9,10]. Với các giải thuật này, tại thời 
điểm t, nút nguồn sử dụng trễ và băng thông liên kết tức 
thời đo được thông qua bản tin thử nghiệm. Do độ trễ gửi 
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và nhận gói tin qua mạng, gói tin thử nghiệm phải được gửi 
trước thời điểm xem xét t một khoảng thời gian xấp xỉ RTT 
của mạng. Trong trường hợp này, trễ gói tin thử nghiệm 
được lấy bằng 160ms. Phương pháp định tuyến đảm bảo trễ 
đầu cuối và thông lượng được đánh giá qua tỉ lệ định tuyến 
thành công, tức là tỉ lệ quyết định định tuyến đúng của giải 
thuật định tuyến QoS, dựa trên trễ đầu cuối và thông lượng 
thực tế có đáp ứng được yêu cầu trễ trên tuyến đường đã 
được chọn hay không (Hình 1).  

Kết quả cho thấy giải thuật định tuyến đề xuất 
LBDCQR đạt hiệu năng định tuyến hơn hẳn so với phương 
pháp truyền thống sử dụng bản tin đo trễ và thông lượng. 
Đặc biệt đối với định tuyến cho các luồng dữ liệu ngắn. 
Nguyên nhân xuất phát từ độ trễ của gói tin thử nghiệm 
(bằng RTT của mạng)  khi được sử dụng để đo hiện trạng 
tức thời mạng. Độ trễ này càng lớn so với độ dài luồng dữ 
liệu yêu cầu thì sai lệch khi đưa ra quyết định định tuyến 
cũng càng lớn. Từ đó có thể thấy hạn chế của phương pháp 
đo lường khi định tuyến với các luồng thời gian tồn tại 
ngắn, và được khắc phục bới phương pháp định tuyến đề 
xuất dựa trên ước lượng trễ đầu cuối. Có thể thấy độ chính 
xác của phương pháp dự báo LBDCQR giảm đi khi tăng 
độ dài đoạn dữ liệu, do bị ảnh hưởng của dự báo thông 
lượng của LBDCQR chỉ thực hiện trên xác suất đảm bảo 
băng thông xác định. Còn đối với giải thuật định tuyến QoS 
truyền thống sử dụng thông tin nội bộ thông báo và dự trữ 
trước băng thông cho tuyến, nên quyết định chọn đường 
không bị tác động bởi tham số thông lượng. Tuy nhiên giải 
pháp đề xuất vẫn đạt được độ tin cậy cao và khắc phục 
nhược điểm không cần dự trữ trước tài nguyên, đảm bảo sử 
dụng băng thông hiệu quả hơn. Giải thuật LBDCQR vì vậy 
đảm bảo khả năng thích nghi với các độ dài luồng bất kì, 
và sự thay đổi trạng thái mạng. 

 

Hình 1. Tính chính xác quyết định định tuyến của giải 
thuật LBDCQR. 

A. Đánh giá hiệu năng định tuyến thông qua tỉ lệ nghẽn 

luồng 

Một trong những tham số đánh giá hiệu năng định tuyến 
QoS cơ bản là tỉ lệ nghẽn luồng. Để tính toán xác suất 
nghẽn luồng, có thể sử dụng cách tính toán trực tiếp bằng 
tỉ lệ số lần luồng bị từ chối trên tổng số lần luồng yêu cầu 
tuyến truyền đến nút nguồn trong một khoảng thời gian 
tương đối dài, với số lượng luồng tin lớn. Các tham số QoS 
được thiết lập trong thử nghiệm là  𝑅𝑄𝑜𝑆 = 50𝑀𝑏𝑝𝑠 và 

𝐷𝑄𝑜𝑆 thay đổi từ 40ms đến 120ms để đánh giá tác động của 

yêu cầu luồng đến khả năng chọn đường của LBDCQR. 
Kết quả tỉ lệ nghẽn luồng của giải thuật đề xuất cũng được 
so sánh với giải thuật truyền thống đảm bảo đồng thời trễ 
và thông lượng sử dụng phương pháp đo kiểm thử các tham 
số QoS bằng các bản tin báo hiệu [9] (Hình 2.). Có thể thấy 
tỉ lệ nghẽn luồng của LBDCQR tốt hơn hẳn [9], cũng như 
so với các giải thuật định tuyến QoS sử dụng thông tin nội 
bộ truyền thống khác [4-11]. Do việc tìm đường từ tập 
tuyến ứng cử của LBDCQR không bị ảnh hưởng của giới 
hạn băng thông phải cung cấp hay dự trữ cho tuyến truyền. 
Điều này dẫn đến tỉ lệ nghẽn luồng của LBDCQR chỉ phụ 
thuộc vào việc tìm được đường định tuyến thỏa mãn yêu 
cầu trễ end-to-end hay không. Ưu thế đạt được về tỉ lệ 
nghẽn luồng của LBDCQR vì vậy càng rõ nét khi tải lưu 
lượng trên các liên kết cao. Do LBDCQR chỉ đảm bảo đáp 
ứng thông lượng cho luồng yêu cầu với xác suất nhất định, 
nên sẽ có thể xuất hiện các quyết định định tuyến sai, tuy 
nhiên LBDCQR vẫn đạt được độ tin cậy khá cao như đã 
chỉ ra trong V.B. Ngoài tỉ lệ nghẽn luồng, tiêu chí chọn 
đường đảm bảo thông lượng của LBDCQR còn cho phép 
không phải dự trữ tài nguyên băng thông, làm tăng hiêu 
năng mạng trên tổng thể. 

 

Hình 2. Tỉ lệ ngẽn luồng của giải thuật LBDCQR. 

VI. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này các tác giả đề xuất giải thuật định 
tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ LBDCQR. Điểm mới 
quan trọng trong giải thuật đề xuất là áp dụng phương pháp 
dự báo trễ đầu cuối và xác suất đáp ứng thông lượng sử 
dụng phân tích phân bố cũng như các tham số của giá trị 
trễ và tốc độ lưu lượng cực đại. Phương pháp cho phép tính 
toán các tham số trễ và thông lượng thích nghi cho bất cứ 
luồng lưu lượng với độ dài linh hoạt, đảm bảo tính chính 
xác cũng như độ phức tạp giải thuật, và do đó có khả năng 
ứng dụng trên mạng Internet thực tế. Giải thuật LBDCQR 
là cơ sở để thực hiện các giải pháp đảm bảo QoS theo yêu 
cầu cho các ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng đa phương 
tiện, đòi hỏi đáp ứng nghiêm ngặt các chỉ tiêu về thông 
lượng, thời gian truyền dẫn, bao gồm cả trễ trung bình, biến 
thiên trễ, hay tỉ lệ trễ vượt giới hạn, trong các khoảng thời 
gian yêu cầu khác nhau. Giải pháp đề xuất cho phép xác 
định trước các tham số QoS của luồng dữ liệu mà không 
cần xem xét đến lưu lượng hay hiện trạng mạng, khắc phục 
được một trong những tồn tại của các giải thuật định tuyến 
QoS truyền thống. Đồng thời, LBDCQR cũng cho phép 
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Nguyễn Chiến Trinh, Bùi Trường Sơn, Nguyễn Thị Thu Hằng 

đảm bảo thông lượng của tuyến truyền với độ tin cậy mà 
không cần dự trữ trước băng thông cho tuyến, tăng hiệu 
quả sử dụng tài nguyên mạng. Đề xuất định tuyến QoS sử 
dụng thông tin nội bộ LBDCQR phù hợp với các mô hình 
định tuyến tập trung và định tuyến end-to-end theo xu thế 
của mạng thế hệ mới, như công nghệ SDN, MPLS.  
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LOCALIZED QOS ROUTING TO GUARANTEE 

THROUGHPUT AND DELAY USING NETWORK 

STATISTIC DATA 

Abstract: A QoS routing algorithm to guarantee end-to-

end delay metrics and throughput for real time 

applications, especially multimedia, is an important issue 

supporting Quality of Service (QoS) over Internet. 

Recently, localized QoS routing based on collecttion and 

analysis of a network data at source node, has been 

proposed as a promising alternative to the deployed global 

QoS routing algorithms. This approach significantly 

reduces the overheads associated with maintaining global 

states at each node, which in turn improves the overall 

routing performance. In this paper, we introduce a 

Localized Bandwidth-Delay Constrained QoS Routing 

algorithm (LBDCQR) using Delay and Bandwidth 

prediction, which can guarantee end-to-end delay and 

bandwidth requirements simutaneously over any runtime 

of flows. Simulation results have shown high accuracy of 

routing decisions and considerable routing performance 

improvement on flow blocking probability achieved by the 

proposed QoS routing algorithm. 

Keyword:  QoS routing, End-to-end delay, Localized 

routing, Delay prediction, Bandwidth, Traffic prediction, 

Network data statistic. 
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NHIỄU PHẢN XẠ TỪ MẶT ĐẤT ĐẾN CHẤT 
LƯỢNG PHÁT HIỆN CỦA HỆ THỐNG RA 

ĐA THỤ ĐỘNG SỬ DỤNG TÍN HIỆU DVB-T2 
Nguyễn Tiền Hải*, Nguyễn Mạnh Cường*, Dương Quang Huy*,  

Nguyễn Thanh Hưng*, Phùng Ngọc Anh#  
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Tóm tắt - Bài báo thực hiện nghiên cứu về các mô hình 

tiêu biểu cho phản xạ nhiễu từ mặt đất, những yếu tố để 

làm thay đổi hàm mật độ phân phối xác suất mô tả nhiễu. 

Khảo sát sự ảnh hưởng của các nhiễu có hàm phân bố 

Gauss, Weibull, Log-Normal và Rayleigh đến chất lượng 

phát hiện của hệ thống ra đa thụ động hai vị trí sử dụng tín 

hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 Việt Nam cho mẫu 

mục tiêu Swerling 5. Kết quả cho thấy tỉ số SCR yêu cầu 

để đạt được chất lượng phát hiện cao của hệ thống nằm 

trong khoảng -45dB đến -50dB, trong các phân bố nhiễu 

khảo sát, phân bố nhiễu Weibull có tỉ số SCR yêu cầu cao 

nhất để đạt được chất lượng phát hiện tương tự như các 

phân bố Gauss, Log-Normal và Rayleigh. 

Từ khóa - DVB-T2; Nhiễu; Gauss; Weibull; Log-

Normal; Rayleigh. 

I. GIỚI THIỆU 

Hệ thống ra đa thụ động hai vị trí sử dụng tín hiệu DVB-

T2 có trạm phát và trạm thu tách biệt, khoảng cách giữa 

trạm phát và trạm thu có liên quan đến cự ly giám sát của 

hệ thống. Sự tách biệt giữa trạm phát và trạm thu của hệ 

thống này đem lại nhiều lợi ích [4][5][7]. Thứ nhất, hệ 

thống ra đa thụ động hai vị trí có khả năng phát hiện các 

mục tiêu không phản xạ tín hiệu về phía trạm phát. Các 

mục tiêu tàng hình được biết là có hình dạng bề mặt phẳng 

để phản xạ tín hiệu ra đa về các hướng khác với hướng đến 

trạm phát, do vậy hệ thống ra đa thụ động hai vị trí nói riêng 

và hệ thống ra đa hai vị trí nói chung có cơ hội cao hơn để 

phát hiện các mục tiêu tàng hình. Thứ hai, hệ thống hoạt 

động ở chế độ thụ động nên đảm bảo bí mật và tránh được 

các hoạt động trinh sát điện tử. Do đó hệ thống có khả năng 

sống sót cao trước sự tấn công của đối phương. Thứ ba, hệ 

thống không yêu cầu hệ thống phát công suất lớn cồng kềnh 

nên hệ thống có tính linh hoạt khi cần ghép nối, tích hợp 

hoặc triển khai ở các khu vực địa hình không thuận lợi 

[6][7]. 

Mặc dù thể hiện được nhiều ưu điểm nhưng cũng giống 

như hệ thống ra đa một vị trí, hệ thống ra đa hai vị trí cũng 

chịu tác động bởi các loại nhiễu ra đa, bao gồm nhiễu tiêu 

cực và nhiễu tích cực. Nhiễu ra đa tiêu cực là tín hiệu ra đa 

được phản xạ từ các đối tượng khác với mục tiêu quan tâm 

(các đối tượng không mong muốn) như đồi, núi, rừng 

cây… Nhiễu ra đa tiêu cực gây suy giảm đáng kể chất 

lượng phát hiện của các hệ thống ra đa. Vì vậy, nghiên cứu 

về nhiễu tiêu cực rất quan trọng đối với việc thiết kế các hệ 

thống ra đa. Từ các đặc trưng chất lượng phát hiện, người 

thiết kế đặt ra các yêu cầu đối với thuật toán lọc nhiễu, bộ 

phát hiện ổn định xác suất báo động lầm, độ lợi thuật toán 

xử lý, độ lợi anten… 

Các tài liệu [1][2][13] đã chỉ ra rằng biên độ nhiễu phản xạ 

từ mặt đất phù hợp với các hàm mật độ phân phối xác suất 

Gauss, Log-Normal, Rayleigh và Weibull. 

Hệ thống ra đa thụ động hai vị trí sử dụng tín hiệu DVB-

T2 Việt Nam sẽ là một hệ thống chịu nhiều tác động của 

các loại nhiễu tiêu cực địa hình do nhiều yếu tố, đặc biệt 

khi giản đồ hướng phát của trạm phát DVB-T2 có góc 

chiếu xạ chủ yếu là âm (góc nằm dưới đường nằm ngang). 

Việt Nam là nước có địa hình phức tạp: đồng bằng, đồi, 

núi, đồi cát,… trong đó ¾ đồi núi là các loại địa hình gây 

phản xạ mạnh. Do đó, bài báo thực hiện nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số mô hình nhiễu có các hàm mật độ phân 

bố xác suất Rayleigh, Wellbul, Log-Normal đến chất lượng 

phát hiện của hệ thống ra đa thụ động hai vị trí sử dụng 

chuẩn tín hiệu DVB-T2 Việt Nam. Các hàm phân bố này 

là các hàm phân bố tiêu biểu và bao trùm hầu hết các dạng 

nhiễu phản xạ từ mặt đất [1][2][13]. Bài báo sử dụng 

phương pháp mô phỏng Monter-Carlo để đánh giá chất 

lượng phát hiện của hệ thống đối với các mô hình nhiễu 

khác nhau, chỉ ra mức độ tác động của các dạng nhiễu khác 

nhau đến chất lượng phát hiện của hệ thống ra đa thụ động 

hai vị trí sử dụng tín hiệu DVB-T2 Việt Nam. 

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

2.1 Mô hình xử lý tín hiệu ra đa hai vị trí sử dụng tín 

hiệu DVB-T2 

 

Tác giả liên hệ: Nguyễn Tiền Hải,  

Email: haint0511@gmail.com 

Đến tòa soạn: 10/01/2022, chỉnh sửa: 28/02/2022, chấp nhận đăng: 
16/03/2022.  

 



ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NHIỄU PHẢN XẠ TỪ MẶT ĐẤT ĐẾN CHẤT LƯỢNG …..  

Hệ thống ra đa thụ động hai vị trí sử dụng tín hiệu truyền 

hình số mặt đất DVB-T2 sử dụng hai kênh thu tín hiệu: 

kênh thu tín hiệu tham chiếu và kênh thu tín hiệu giám sát. 

Kênh tham chiếu thu tín hiệu trực xạ từ trạm phát, kênh 

giám sát thu tín hiệu phản xạ từ mục tiêu. Hệ thống sử dụng 

phương pháp xử lý tương quan chéo là phương pháp xử lý 

phát hiện phổ biến nhất trong các hệ thống ra đa thụ động 

sử dụng nguồn phát không kết hợp. Phương pháp xử lý 

tương quan chéo về mặt bản chất cũng giống như phương 

pháp lọc phối hợp, tuy nhiên phương pháp lọc phối hợp sử 

dụng chính xác dạng sóng phát khi xử lý, trong khi đó 

phương pháp tương quan chéo sử dụng tín hiệu tham chiếu 

thu được để xử lý. Việc phát hiện mục tiêu được thực hiện 

bởi phép tính tương quan chéo tín hiệu kênh giám sát với 

phiên bản sao chép của tín hiệu kênh tham chiếu sau khi đã 

được dịch tần theo các giá trị vận tốc được xác định trước. 

Kết quả của bước xử lý này cho chúng ta giản đồ cự ly – 

Doppler. 

Theo mô hình này, khoảng cách giữa trạm phát và máy thu 

cần phải được xem xét vì khoảng cách này làm suy giảm tỉ 

số tín/tạp của tín hiệu kênh tham chiếu. Hơn nữa các phản 

xạ từ mặt đất và nhiễu cũng có thể làm suy giảm chất lượng 

tín hiệu tham chiếu. Do đó dẫn tới suy giảm chất lượng phát 

hiện của bộ phát hiện xử lý tương quan chéo so với bộ lọc 

phối hợp. Tác động của tạp kênh tham chiếu đến chất lượng 

phát hiện đã được đề cập đến trong các nghiên cứu [8]. Tạp 

tín hiệu kênh tham chiếu làm tăng nền tạp bộ phát hiện và 

do đó vùi lấp các phản xạ từ các mục tiêu yếu và giảm xác 

suất phát hiện. 

Khoảng cách giữa trạm phát và vùng nhiễu là 𝑅𝑡
′ , khoảng 

cách giữa máy thu và và vùng nhiễu 𝑅𝑟
′ . Cự ly 𝑅𝑏

′ =𝑅𝑡
′+𝑅𝑟

′ . 

Giả sử mặt đất là phẳng nên góc theo độ cao bằng với góc 

nhìn. Các góc nhìn tương ứng cho máy phát và máy thu là: 

𝜀𝑡 = 𝑠𝑖𝑛−1(ℎ/𝑅𝑡
′) và 𝜀𝑟 = 𝑠𝑖𝑛−1(ℎ/𝑅𝑟

′ )              (1) 

Vùng nhiễu bề mặt được xem xét là một vùng 2D do vậy 

chúng ta chủ yếu phân tích mô hình hình học ra đa hai vị 

trí theo mô hình 2D. Khoảng cách từ chân trạm phát và 

trạm thu đến vùng nhiễu tương ứng là 𝑅𝑡 và 𝑅𝑟, góc giữa 

hai đường này là góc hai vị trí 𝛽, các góc 𝛼𝑡  𝑣à 𝛼𝑟  tương 

ứng là góc nhìn trạm phát và máy thu (góc so với phương 

bắc, theo chiều quay của kim đồng hồ là dương, ngược 

chiều kim đồng hồ là âm). Cự ly hai vị trí 𝑅𝑏 = 𝑅𝑡 + 𝑅𝑟, 

góc hai vị trí 𝛽 = 𝛼𝑡 − 𝛼𝑟. 

Giả sử 𝑅𝑏
′  là cố định với 𝑅𝑡

′ = 𝑅𝑟
′  hoàn toàn có thể tính 

được giá trị của 𝑅𝑏. Xem xét tam giác hai vị trí với giá trị 

𝑅𝑏 , các khoảng cách bề mặt 𝑅𝑡 và 𝑅𝑟, góc hai vị trí 𝛽 có 

thể được tính theo [9] cho ra kết quả dưới đây. Áp dụng hệ 

thức lượng trong tam giác, chúng ta biểu diễn như sau: 

 

Hình 1. Biểu diễn hình học nhiễu mặt đất ra đa hai vị trí. 

𝑅𝑡
2 = 𝑅𝑟

2 + 𝐿2 − 2𝑅𝑟𝐿𝑐𝑜𝑠(90 + 𝛼𝑟)      (2) 

Ở đây 𝛼𝑟 có giá trị âm (do ngược chiều kim đồng hồ), rút 

gọn phương trình trên theo 𝑅𝑟 sử dụng 𝑅𝑡 = −𝑅𝑟 + 𝑅𝑏, ta 

có: 

𝑅𝑟 =
𝐿2−𝑅𝑏

2

2𝐿𝑐𝑜𝑠(90+𝛼𝑟)−2𝑅𝑏
                  (3) 

 

Giả sử 𝑅𝑏 đã cho và L là giá trị đã biết, góc 𝛼𝑟 thay đổi, 

tương ứng tính được các giá trị 𝑅𝑟 và 𝑅𝑡.  

Góc hai vị trí tương ứng được tính theo công thức:  

 1 cos( )
sin ( )r

t

L

R


 −=                   (4) 

Với các giá trị 
tR  và 

rR  khác nhau có thể tính được 
'

tR  

và 
'

rR . Mức công suất tín hiệu thu của đài ra đa hai vị trí 

được tính theo phương trình sau [1]: 

2

3 ' 2 ' 2(4 ) ( ) ( )
t t r b

r

t r T R

PG G
P

R R L L

 


=             (5) 

Ở đây tP  - công suất phát, tG  - hệ số khuếch đại của máy 

phát, rG  - hệ số khuếch đại của máy thu,  - bước sóng, 

b - diện tích phản xạ hiệu dụng của ra đa hai vị trí, TL - 

tổn hao hệ thống phát (>1), RL - tổn hao hệ thống thu (>1). 

Từ các giá trị hằng số khác nhau cho 
'

bR , chúng ta lặp lại 

quy trình trên. Các giá trị hằng số 
'

bR  nằm giữa đường 

đẳng cự ly tối thiểu 𝑅𝑚𝑖𝑛 và  đường đẳng cự ly tối đa 𝑅𝑚𝑎𝑥 

[8]. Giá trị đường đẳng cự ly tối thiểu liên quan đến vùng 

mù độ phân giải cự ly. Vùng mù là nơi ra đa không thể phân 

biệt giữa tín hiệu trực xạ từ trạm phát và tín hiệu phản xạ 

từ mục tiêu. Do đó, 𝑅𝑚𝑖𝑛 liên quan đến độ rộng xung hoặc 

độ rộng phổ tín hiệu theo công thức sau: 

                          𝑅𝑚𝑖𝑛 = 2𝜏𝑐 + 𝐿                          (6) 

Ở đây  là độ rộng xung đối với ra đa xung hoặc là thay 

𝜏 = 1/𝐵 (B – độ rộng phổ tín hiệu) với ra đa liên tục và c 
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là vận tốc ánh sáng. Giá trị lớn nhất của đường đẳng cự ly 

quyết định bởi giới hạn tần số lặp của xung (PRF) đối với 

ra đa xung, đối với ra đa liên tục nó được quyết định bởi 

khoảng xử lý tương quan. Vì vậy, 𝑅𝑚𝑎𝑥 được biểu diễn như 

sau: 

      𝑅𝑚𝑎𝑥 = (
𝑐

𝑃𝑅𝐹
) + 𝐿 − 𝜏𝑐               (7) 

Giá trị của bước tăng giữa 𝑅𝑚𝑖𝑛 và  𝑅𝑚𝑎𝑥 là quan trọng, 

bởi vì vùng nhiễu được tính toán dựa trên giá trị bước tăng 

và vùng nhiễu có liên quan trực tiếp đến giá trị diện tích 

phản xạ hiệu dụng của ô nhiễu. Giá trị của bước tăng này 

nhỏ hơn một nửa độ phân giải cự ly của ra đa một vị trí. 

Diện tích ô nhiễu được tính toán theo phương pháp như tài 

liệu [12]. Với hai tiêu điểm là hình chiếu bề mặt của máy 

phát và máy thu, đường bao của các cự ly hai vị trí bằng 

nhau tạo thành hình elip. Vùng vòng nhiễu được tạo thành 

bởi phép trừ của hình elip bên ngoài và bên trong và diện 

tích vùng vòng nhiễu được chia cho độ rộng góc 
cN . a và 

b là bán trục lớn và bán trục nhỏ của elip và tính theo công 

thức: 

1
( ) ( ) ( )

2
ba i R i=                        (8) 

2 21
( ) ( ) ( )

2
bb i R i L= −                (9) 

Ở đây i = 1, 2, …, N. Do đó, diện tích ô nhiễu được tính 

theo công thức: 

( ( 1) ( 1) ( ) ( )) /c cA a i b i a i b i N= + + −       (10) 

Để tính diện tích phản xạ hiệu dụng của ô nhiễu, hệ số tán 

xạ ngược hai vị trí cần được xác định. Mô hình này dựa 

trên mô hình hằng số-  theo tài liệu [1][10][11]. Giả sử 

tán xạ đẳng hướng từng phần, hệ số tán xạ ngược mặt đất 

hai vị trí 0 (diện tích phản xạ của nhiễu trên một đơn vị 

diện tích) được xác định như sau: 

0 sin( )sin( )t r   =              (11) 

Ở đây  là tham số hệ số phản xạ chuẩn hóa, t và r là 

góc cắt từ máy thu và máy phát tới trung tâm của ô nhiễu. 

Diện tích phản xạ hiệu dụng của ô nhiễu cuối cùng tính 

theo công thức sau [10].  

0b cA =                        (12) 

 2.2 Mô hình tín hiệu thu khi có tác động nhiễu 

Tín hiệu tại trạm thu theo sơ đồ Hình 2 có thể được mô 

hình hóa ở dạng đơn giản để biểu diễn tín hiệu tham chiếu 

và tín hiệu giám sát. 

 

Hình 2. Sơ đồ thu hai kênh xử lý tương quan chéo tín hiệu 

Anten kênh tham chiếu hướng về phía trạm phát để thu tín 

hiệu trực xạ. Giả sử chúng ta bỏ qua các thành phần nhiễu 

xạ và đa đường tín hiệu kênh tham chiếu có thể viết ở dạng 

sau: 

𝑥𝑟(𝑛) = 𝛽𝑠(𝑛) +  𝜗(𝑛)                  (13) 

Ở đây s(n) là tín hiệu phát từ trạm phát của đài DVB-T2 có 

phương sai 𝜎𝑠
2; 𝛽 là tham số phức biểu diễn tổn hao đường 

truyền và độ lợi của anten, 𝜗(𝑛) là tạp nhiệt có phân bố 

Gaussian phức với kỳ vọng bằng 0 và phương sai 𝜎𝜗
2, 

𝜗(𝑛)~∁Ν(0, 𝜎𝜐
2). Do vậy tỉ số tín/tạp của tín hiệu kênh 

tham chiếu thu được có thể được biểu diễn bằng công thức 

sau: 

𝑆𝑁𝑅𝑟 = |𝛽|2𝜎𝑠
2/𝜎𝜐

2                  (14) 

Trong thực tế, tín hiệu thu kênh tham chiếu có thể bao gồm 

nhiễu, tín hiệu đa đường hoặc các tín hiệu từ các trạm phát 

khác hoạt động ở chế độ đơn tần (SFN). Tuy nhiên nếu 

chúng ta sử dụng anten kênh tham chiếu có tính định hướng 

cao hoặc cấu trúc anten beamforming thích nghi thì nhiễu 

trên có thể hạn chế được. 

Anten kênh giám sát được hướng trực tiếp về phía vùng 

quan sát. Cùng với tín hiệu phản xạ về từ mục tiêu kênh thu 

giám sát cũng nhận được tín hiệu trực xạ và nhiễu phản xạ 

từ mặt đất. Tín hiệu thu kênh giám sát có thể biểu diễn dưới 

dạng mô hình giả thiết nhị phân như sau:  

{

𝐻0: 𝑥𝑠
𝑖(𝑛) = ℎ0𝑠(𝑛) + 𝑐(𝑛) + 𝑤0(𝑛)                                                        

𝐻1: 𝑥𝑠
𝑖(𝑛) = 𝛼𝑠(𝑛 − 𝜏)𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑑𝑛 +  ℎ0𝑠(𝑛)                                                 

                   +𝑐(𝑛) + 𝑤0(𝑛)        (15)                                              

                 

Với giả thiết không có mục tiêu 𝐻0, tín hiệu kênh giám sát 

bao gồm: thành phần trực xạ (ℎ0𝑠(𝑛)), nhiễu phản xạ từ 

mặt đất c(n) và tạp nhiệt 𝑤0(𝑛). Với giả thiết 𝐻1 là giả thiết 

có mục tiêu. Tín hiệu đầu ra máy thu bao gồm: thành phần 

trực xạ, nhiễu phản xạ từ mặt đất, tạp nhiệt và tín hiệu phản 

xạ về từ mục tiêu có thể được mô hình hóa như phiên bản 

sao chép của tín hiệu phát sau khi đã được suy giảm năng 

lượng, làm trễ thời gian và dịch tần số. Trễ thời gian 𝜏 là 

đại lượng đo cự ly hai vị trí. Suy giảm phức 𝛼 coi như là 

cố định trong khoảng thời gian xử lý tương can, 𝛼 biểu diễn 

cho độ lợi anten, tổn hao đường truyền và hệ số phản xạ từ 

mục tiêu. 

Thành phần nhiễu trực xạ có thể được suy giảm bằng việc 

sử dụng hệ thống anten giám sát có búp phụ null hướng về 

phía trạm phát, các thành phần nhiễu phản xạ từ mặt đất 

cũng có thể được suy giảm bằng cách sử dụng công nghệ 
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beamforming thích nghi tạo các vùng null về các hướng có 

tín hiệu phản xạ lớn từ mặt đất hoặc thực hiện loại bỏ nhiễu 

phản xạ từ mặt đất và nhiễu trực xạ ở kênh giám sát bằng 

các phương pháp như trong các tài liệu [3]. Tuy nhiên 

không có phương pháp nào có thể loại bỏ hoàn toàn tín hiệu 

nhiễu phản xạ từ mặt đất trong kênh giám sát. Do đó, tỉ số 

tín/nhiễu của tín hiệu thu được ở kênh giám sát được biểu 

diễn theo công thức sau: 

𝑆𝐶𝑅𝑠 = |𝛼|2𝜎𝑠
2/(𝜎𝑤

2 + 𝜎𝑐
2), 𝜎𝑐

2 là phương sai nhiễu phản 

xạ từ mặt đất.             (16) 

III. MỘT SỐ MÔ HÌNH NHIỄU PHẢN XẠ TỪ MẶT 

ĐẤT 

Ở trên chúng ta sử dụng hệ số tán xạ ngược 𝜎0 để biễu diễn 

cường độ tương đối của nhiễu. Diện tích phản xạ hiệu dụng 

của ô nhiễu có thể được tính từ hệ số 𝜎0 và kích thước ô 

phân giải của ra đa. Với góc chiếu xạ thấp, công thức tính 

như sau: 

𝜎 = 𝑅∆𝜃
𝑐𝜏

2
𝜎0                   (17) 

Ở đây R là khoảng cách từ nhiễu đến ra đa, ∆𝜃 là độ rộng 

búp sóng trong mặt phẳng phương vị của ra đa, c là tốc độ 

ánh sáng, 𝜏 là độ rộng xung ra đa đối với ra đa xung,  𝜏 thay 

bằng 1/B (B-độ rộng phổ tín hiệu phát) đối với ra đa dải 

rộng. 

Từ (17) cho thấy khi giảm kích thước phân giải có thể giảm 

cường độ nhiễu. 

Hệ số tán xạ ngược phụ thuộc chủ yếu vào kiểu nhiễu. Hệ 

số này lớn nhất với nhiễu mặt đất, tiếp theo là nhiễu biển 

và nhỏ nhất là nhiễu thời tiết. Trong trường hợp nhiễu mặt 

đất, hệ số tán xạ ngược phụ thuộc vào kiểu địa hình, xếp 

theo thứ tự như sau: thành phố, núi, khu vực nhà nhỏ, đồi 

cây, rừng, đất trồng trọt và sa mạc. Ngoài ra, hệ số tán xạ 

ngược còn tăng theo tần số đối với tất cả các loại địa hình, 

tuy nhiên không phải là tăng tuyến tính theo tần số. Hệ số 

tán xạ ngược sẽ tăng tuyến tính theo góc chiếu từ 0,50 đến 

100 (góc dưới so với đường nằm ngang). 

Như chúng ta đã biết đặc tính của nhiễu là thăng giáng theo 

cả thời gian và không gian, do vậy nhiễu được coi là chuỗi 

ngẫu nhiên và để nghiên cứu nhiễu chúng ta nghiên cứu các 

đặc trưng thống kê của nhiễu. Đặc trưng quan trọng nhất 

đó là phân bố biên độ của nhiễu. Trong thời gian dài các 

nghiên cứu đều coi mô hình Rayleigh là mô hình phân bố 

biên độ của nhiễu ra đa. Tuy nhiên, khi kích thước ô phân 

giải của ra đa giảm xuống dẫn đến phân bố nhiễu có xu 

hướng phát triển phần đuôi dài hơn, do vậy phân bố 

Rayleigh trở lên không phù hợp. Nhiều nghiên cứu hiện 

nay về các đặc tính nhiễu tự nhiên cho ra đa phân giải cao 

đã cho thấy: phản xạ nhiễu mặt đất có thể được xấp xỉ đến 

phân bố Weibull và trong một số trường hợp phân bố 

Weibull sẽ trở thành phân bố Rayleigh. Các nghiên cứu 

cũng cho thấy độ lệch phân bố sẽ tăng (đuôi nhiễu dài hơn) 

khi góc chiếu xạ giảm. 

Hơn nữa, một số nghiên cứu đã cho thấy phân bố theo thời 

gian của nhiễu phản xạ từ rừng cây có dạng phân bố Log-

Normal và đôi khi có phân bố Weibull. Phân bố nhiễu theo 

không gian đối với phản xạ từ mặt đất có thể mở rộng từ 

phân bố Rayleigh đến phân bố Log-Normal và phân bố 

Weibull.  

Theo [2] nhiễu phản xạ từ mặt đất đối với tín hiệu DVB-

T2 cũng phù hợp với các phân bố Rayleigh, Weibull và 

Log-Normal. Tài liệu [1] cũng cho rằng phân bố Log-

Normal được biết là phân bố có các đặc tính cực đoan. 

Nhiễu có phân bố Weibull có đặc tính trung hòa nằm giữa 

phân bố Rayleigh và phân bố Log-Normal.  

Như vậy có thể thấy, tính chất địa hình, độ phân giải của 

hệ thống ra đa và góc nhìn là 3 yếu tố chủ yếu quyết định 

dạng hàm phân bố mô tả tính chất thống kê của nhiễu phản 

xạ từ địa vật. Trong đó ba phân bố Weibull, Log-Normal 

và Rayleigh là các phân bố có thể đại diện cho đa phần các 

yếu tố thay đổi của địa hình và ra đa mà dẫn tới thay đổi 

hàm phân bố nhiễu. 

Sau đây bài báo phân tích chi tiết các dạng phân bố trên. 

Phân bố Rayleigh: mô hình này được dựa trên giả thiết có 

một lượng lớn các tán xạ đồng nhất độc lập có vị trí ngẫu 

nhiên trong vùng bề mặt nhiễu được chiếu xạ bởi ra đa. 

Nếu máy thu ra đa sử dụng bộ tách sóng tuyến tính, hàm 

mật độ xác suất của đường bao điện áp của nhiễu phân bố 

Rayleigh ở đầu ra máy thu có dạng: 

p(v)=
2𝑣

𝑚
𝑒−𝑣2/𝑚2    v≥0                  (18) 

Ở đây 𝑚2 là giá trị trung bình bình phương (moment bậc 

2) của đường bao v. Giá trị trung bình 𝑚1 (moment bậc 1) 

là (𝑚2𝜋/4)1/2 và trung vị là (𝑚2𝐿𝑛2)1/2 do đó tỉ số trung 

bình trên trung vị là (𝜋(4𝐿𝑛2))1/2=1.06 hoặc 0.27dB. Giá 

trị trung bình 𝜇 của phân bố Rayleigh tỉ lệ thuận với 

phương sai chuẩn hóa: 

StDev = √
4

𝜋
− 1 × 𝜇 = 0.523 × 𝜇                     (19) 

Hàm mật độ phân phối Rayleigh của v được chuẩn hóa cho 

giá trị trung vị 𝑣𝑚 thay vì cho giá trị bình phương trung 

bình: 

𝑝(𝑣𝑛) = 2(𝐿𝑛2)𝑣𝑛𝑒−(𝑙𝑛2)𝑣𝑛
2

   𝑣𝑛 ≥ 0                (20) 

Ở đây 𝑣𝑛 = 𝑣/𝑣𝑚 

Hàm mật độ phân phối Rayleigh cũng mô tả đường bao của 

đầu ra máy thu khi đầu vào là tạp Gaussian. Giả sử tạp 

Gaussian được sử dụng cho phát hiện các tín hiệu trong 

nhiễu khi thống kê nhiễu là Rayleigh và các phản xạ nhiễu 

độc lập từ xung tới xung (như tạp máy thu). Tuy nhiên điều 

này không phải luôn luôn đúng. Điện áp tạp từ máy thu độc 

lập từ xung tới xung do nó giảm tương quan trong khoảng 

thời gian 1/B, B là độ rộng phổ. Thời gian giảm tương quan 

của nhiễu có thể dài hơn. Điều này là quan trọng khi chúng 

ta thực hiện tích lũy xung để nâng cao khả năng phát hiện 

do các phản xạ nhiễu thường là không giảm tương quan từ 

xung đến xung. Áp dụng các thống kê Rayleigh, nhiễu có 

thể được giảm tương quan bằng việc thay đổi tần số từ xung 

tới xung hoặc là bằng việc đợi thời gian đủ dài giữa các 

xung để cho phép giảm tương quan của nhiễu hiệu quả. 

Phân bố Log-Normal: Mô hình nhiễu phân bố Rayleigh 

áp dụng khi ô phân giải ra đa rộng, chứa rất nhiều các tán 

xạ mà không có tạn xạ nào là nổi trội. Phân bố này được 

dùng để đặc tả các nhiễu đồng nhất. Tuy nhiên, phân bố 
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Rayleigh không phải là dạng phân bố phù hợp khi kích 

thước ô phân giải và góc nhìn của ra đa nhỏ. Với độ phân 

giải cao và góc nhìn nhỏ sự xuất hiện của các giá trị nhiễu 

lớn sẽ nhiều hơn (đuôi nhiễu cao hơn) so với mô hình phân 

bố Rayleigh. 

Một trong những mô hình sử dụng để mô tả nhiễu không 

phân bố Rayleigh là hàm phân bố xác suất Log-Normal do 

phân bố này có đuôi dài (so sánh với phân bố Rayleigh). 

Trong hàm phân bố Log-Normal nếu công suất nhiễu biểu 

diễn theo dB thì hàm phân bố sẽ là phân bố Gaussian. Phân 

bố Log-Normal cho công suất nhiễu khi máy thu sử dụng 

bộ tách sóng bình phương là: 

𝑝(𝑣𝑛) =
1

√2𝜋𝑠𝑃
exp [−

1

2𝑠2 (𝐿𝑛
𝑃2

𝑃𝑚
)]        𝑃 ≥ 0    (21) 

Ở đây s là phương sai chuẩn tắc của Ln(P), 𝑃𝑚 là giá trị 

trung vị của P. Tỉ số của trung bình trên trung vị là 

exp(s2/2). Với máy thu tuyến tính, hàm phân bố cho biên 

độ điện áp đầu ra chuẩn hóa 𝑣𝑛 = 𝑣/𝑣𝑚 với 𝑣𝑚 là giá trị 

trung vị của v có dạng: 

𝑝(𝑣𝑛) =
2

√2𝜋𝑣𝑛
exp (−

2

𝑠2 (𝐿𝑛(𝑣𝑛))2)  𝑣𝑛 ≥ 0    (22) 

Ở đây s cũng là phương sai chuẩn tắc của LnP. 

Phân bố Log-Normal được xác định bởi hai tham số 

(phương sai chuẩn tắc và trung vị) trong khi đó phân bố 

Rayleigh được xác định chỉ bởi một tham số (giá trị bình 

phương trung bình). Nhiễu Log-Normal thường được đặc 

trưng bởi tỉ số trung bình trên trung vị. Dựa trên đo lường 

thực nghiệm, tỉ số trung bình trên trung vị cho đo lường 

nhiễu mặt đất ở góc nhìn thấp có giá trị khoảng 2.6 dB. 

Với hai tham số đặc trưng, phân bố Log-Normal được 

mong đợi sẽ phù hợp với dữ liệu thực nghiệm tốt hơn phân 

bố Rayleigh. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng, phân 

bố Log-Normal có xu hướng dự đoán phần đuôi phân bố 

cao hơn so với thực nghiệm cho các nhiễu phân bố non-

Rayleigh, mô hình Rayleigh có xu hướng dự đoán giá trị 

thấp hơn. 

Phân bố Weibull: Phân bố Weibull được sử dụng nhiều 

để mô tả nhiễu mặt đất. Phân bố Weibull là họ phân bố hai 

tham số có thể tạo ra sự phù hợp với đo lường nhiễu thực 

tế nằm giữa phân bố Rayleigh và Log-Normal. Phân bố 

Rayleigh là một trường hợp đặc biệt của phân bố Weibull, 

nếu lựa chọn các tham số phù hợp thì phân bố Weibull cũng 

có thể trở thành phân bố Log-Normal. 

Nếu v là biên độ điện áp của bộ tách sóng tuyến tính, hàm 

mật độ phân bố Weibull cho biên độ chuẩn hóa 𝑣𝑛 = 𝑣/𝑣𝑚 

có dạng: 

𝑝(𝑣𝑛) = 𝛼(𝐿𝑛2)𝑣𝑛
𝛼−1exp (−(𝐿𝑛2)𝑣𝑛

𝛼) 𝑣𝑛 ≥ 0  (23) 

Ở đây 𝛼 là tham số liên quan đến độ nhọn của phân bố (gọi 

là tham số độ nhọn Weibull), 𝑣𝑚 là trung vị của phân bố. 

Khi 𝛼 = 2 Weibull có dạng của phân bố Rayleigh, khi 𝛼 =
1 nó có dạng phân bố mũ. Tỉ số trung bình trên trung vị  là 

(𝐿𝑛2)−
1

𝛼Γ(1 + 1/𝛼), ở đây Γ(∙) là hàm gama. Với bộ tách 

sóng bình phương, hàm mật độ phân bố Weibull cho công 

suất P=v2 có dạng: 

𝑝(𝑃𝑛) = 𝛽(𝐿𝑛2)𝑃𝑛
𝛽−1

exp[−(𝐿𝑛2)𝑃𝑛
𝛽

]   𝑃𝑛 ≥ 0    (24) 

Với 𝛽 =
𝛼

2
, 𝑃𝑛 =

𝑃

𝑃𝑚
, 𝑃𝑚 = 𝑣𝑚

2  là giá trị trung vị của P. 

IV. CHẤT LƯỢNG PHÁT HIỆN CỦA HỆ THỐNG 

KHI CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH 

NHIỄU PHẢN XẠ TỪ MẶT ĐẤT. 

4.1. Mô hình và các tham số mô phỏng: 

* Lưu đồ thuật toán: Sử dụng giả thiết (15) với tín hiệu 

s(n) được thu từ trạm phát tín hiệu DVB-T2 Việt Nam, 

nhiễu tiêu cực phản xạ từ mặt đất lần lượt được khởi tạo có 

mô hình phân bố Gauss, Weibull, Lognormal, Rayleigh. 

Lưu đồ thuật toán mô phỏng trên Hình 3. 

Tương quan 
nhiễu và tín 
hiệu N lần

Tính ngưỡng 
tương ứng với Pfa

i = 0

i<max_ind_snr

Tạo giá trị 
SNR thứ i

Tương quan tín 
hiệu+nhiễu và tín 

hiệu N lần

Tính Pd tương ứng 
với ngưỡng đã tính 
và giá trị SNR thứ i

i++

Vẽ đặc tuyến phát 
hiện Pd theo SNR

Kết thúc

- Khởi tạo giá trị Pfa

- Khởi tạo nhiễu

- Khởi tạo số lần gieo N
- Số giá trị SNR cần quan sát max_ind_snr 

Đúng

Sai

 

Hình 3. Lưu đồ thuật toán mô phỏng chất lượng phát hiện 

* Tham số nhiễu: Các mô hình nhiễu Gauss, Weibull, 

Lognormal, Rayleigh được tạo ra với cùng một tham số 

phương sai. Dưới đây là giá trị cụ thể tham số các mô hình 

nhiễu: 

- Mô hình nhiễu Gauss: 

 + Tần số lấy mẫu: fs = 9.14Mhz; 

 + Phương sai nhiễu = 2; 

 + Độ dài: 368640 mẫu. 

- Mô hình nhiễu Weibull: 

 + Tần số lấy mẫu: fs = 9.14Mhz; 

 + Phương sai nhiễu = 2; 

 + Độ dài: 368640 mẫu; 
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 + Tham số tỉ lệ = 1.0257; 

 + Tham số hình dạng = 1; 

- Mô hình nhiễu Log-Normal: 

 + Tần số lấy mẫu: fs = 9.14Mhz; 

 + Phương sai nhiễu = 2; 

 + Độ dài: 368640 mẫu; 

 + Tham số giá trị trung bình = 0.2371; 

 + Tham số độ lệch chuẩn = 0.5988; 

- Mô hình nhiễu Rayleigh: 

 + Tần số lấy mẫu: fs = 9.14Mhz; 

 + Phương sai nhiễu = 2; 

 + Độ dài: 368640 mẫu; 

 + Tham số tỉ lệ = 1.536; 

* Tham số dữ liệu DVB-T2 

- Độ dài (10 symbol dữ liệu) = 368640 mẫu; 

4.2. Kết quả đánh giá chất lượng phát hiện 

 

(a) 

 

(b) 

Hình 4. Chất lượng phát hiện của hệ thống khi chịu tác 

động của nhiễu Gauss (a) và nhiễu Log-Normal (b). 

 

(a)                   

(b) 

Hình 5. Chất lượng phát hiện của hệ thống khi chịu tác 

động của nhiễu Rayleigh (a) và nhiễu Weibull (b). 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Hình 6. Chất lượng phát hiện của hệ thống với các giá trị 

xác suất báo động lầm 10-2(a), 10-3 (b), 10-4 (c), 10-5 (d). 

Dựa trên các biểu đồ chất lượng phát hiện có thể thấy tín 

hiệu DVB-T2 với ưu điểm của tín hiệu giả tạp dải rộng có 

hệ số nén cao và tỉ số đỉnh chính với các đỉnh phụ thấp nên 

tỉ số SCR yêu cầu để đạt được xác suất phát hiện cao là 

tương đối thấp so với các hệ thống ra đa một vị trí, trên 

Hình 4 và Hình 5 thể hiện, để đạt được xác suất phát hiện 

đúng bằng 0,8 với giá trị xác suất báo động lầm 10-5, tỉ số 

SCR yêu cầu cho mục tiêu chỉ dao động trong khoảng giá 

trị từ -46dB đến -42dB đối với các phân bố nhiễu Gauss, 

Rayleigh, Log-Normal và Weibull. Hình 6 cho thấy sự thay 

đổi chất lượng phát hiện đối với các phân bố nhiễu khác 

nhau, có thể thấy để đạt được cùng một xác suất phát hiện 

đúng và xác suất báo động lầm phân bố nhiễu Weibull sẽ 

yêu cầu tỉ số SCR cao nhất so với các phân bố còn lại, điều 

này là phù hợp với luận giải về các dạng phân bố nhiễu cho 

các phản xạ từ mặt đất đối với các đài ra đa.  

V. KẾT LUẬN 

Bài báo đã trình bày về sự phản xạ của địa vật đến hệ thống 

ra đa thụ động hai vị trí, các mô hình phân bố phù hợp mô 

tả nhiễu phản xạ từ mặt đất, đánh giá chất lượng phát hiện 

của hệ thống ra đa thụ động sử dụng tín hiệu DVB-T2 Việt 

Nam khi chịu tác động của nhiễu mặt đất có các dạng hàm 

phân bố Gauss, Log-Normal, Weibull, Rayleigh. Kết quả 

cho thấy tỉ số SCR yêu cầu để đạt được chất lượng phát 

hiện cao nằm trong khoảng giá trị -50dB đến -45dB, đây là 

khoảng giá trị thấp so với các hệ thống ra đa một vị trí thông 

thường có khoảng giá trị từ 0dB đến 5dB. Điều này có được 

chính là do tính chất giả tạp của tín hiệu DVB-T2 và thuật 

toán xử lý tích lũy tương can. Trong các phân bố được khảo 

sát, phân bố Weibull có tỉ số SCR yêu cầu cao nhất và đây 

cũng là phân bố phù hợp để mô tả nhiễu phản xạ từ địa vật 

đối với hệ thống ra đa thụ động sử dụng tín hiệu DVB-T2 

[2][14]. Trong thời gian tới nhóm tác giả sẽ tiếp tục nghiên 

cứu sử dụng mô hình phân bố Weibull để mô tả nhiễu phản 

xạ từ các dạng địa hình khác nhau và đánh giá chất lượng 

phát hiện của hệ thống ra đa dưới tác động của nhiễu từ các 

dạng địa hình đó. 
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IMPACT OF SEVERAL TERRAIN CLUTTER 

MODELS ON DETECTION PERFORMANCE  OF 

BISTATIC PASSIVE RA ĐA SYSTEM USING 

VIETNAMESE DVB-T2 SIGNALS 

Abstract - The article researches several types of 

probability density distribution function for reflection 

signals from the ground. The paper also stadies factors to 

change those functions. The paper evaluates impact of 

Gauss, Weibull, Log-Normal and Rayleigh distribution 

clutter on the detection performance of bistatic passive 

radar systems using DVB-T2 digital terrestrial television 

signals in Vietnam with the Swerling 5 target model. The 

results show that the SCR ratio to achieve the hight 

detection performance. It’s value is between -45dB and -

50dB. With all of the clutter distribution functions, the 

required SCR of Weibull distribution clutter is highest 

comparing to Gauss, Log-Normal and Rayleigh 

distribution. 

Keywords - DVB-T2, Clutter, Gauss, Weibull, Log-

Normal, Rayleigh. 
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  Tóm tắt: Bài báo này trình bày các bước chi tiết trong 

quy trình thiết kế bộ MDAC hoàn chỉnh theo công nghệ 

65nm. Quá trình xây dựng cơ sở lý thuyết, phân tích và tính 

toán được thực hiện để tìm ra cấu hình mạch, kích thước 

transistor và giá trị linh kiện tối ưu nhằm đạt được các yêu 

cầu về tốc độ cao, công suất tiêu thụ cực thấp và điện áp 

cung cấp không quá lớn. 

Từ khóa: Operational Transconductance Amplifier 

(OTA), Multiplying Digital to Analog Converter, 

Pipelined ADC.  

I. GIỚI THIỆU 

Bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) là một thành 

phần quan trọng thiết kế hệ thống System on Chip (SOC) 

– một hệ thống chứa cả mạch số và mạch tương tự đóng 

một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp vi mạch. 

Một trong các bộ ADC được ứng dụng nhiều nhất là 

Pipelined ADC, bởi nó cân bằng tốt giữa tốc độ chuyển đổi, 

độ phân giải và công suất tiêu thụ [1]. Hiện nay, yêu cầu 

về hiệu năng của bộ chuyển đổi này ngày càng cao: tốc độ, 

công suất, độ phân giải, độ chính xác, khả năng miễn 

nhiễu…cho dù các yếu tố này khó có thể kết hợp được với 

nhau trong quá trình thiết kế và vận hành.  

Đối với Pipelined ADC, bên cạnh vai trò quan trọng 

của mạch Sample & Hold trong lấy mẫu tín hiệu, thì mạch 

MDAC sẽ quyết định độ chính xác khi chuyển đổi, độ phân 

giải của mỗi tầng, cũng như độ phân giải của cả pipelined 

ADC [9]. Vì vậy, MDAC cũng phải thỏa mãn các thông số 

đã đề ra khi thiết kế ADC, đặc biệt là khi nó cũng là một 

trong những thành phần tiêu tốn nhiều công suất nhất trong 

các bộ ADC tốc độ cao. 

Bộ MDAC này sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các đặc 

tính cấu hình Operational Transconductance Amplifier 

(OTA) của nó như : băng thông, độ lợi DC, độ tuyến tính, 

công suất tiêu thụ…Do đó, việc thiết kế cấu hình OTA 

chính xác sẽ bảo đảm được các đặc tính tốc độ cao, công 

suất thấp của pipelined ADC [5]. 

Do đó, bài báo sẽ tập trung vào nghiên cứu, lựa chọn 

cấu hình OTA và các khối thành phần tốt nhất, nhằm thiết 

 
 

kế một bộ MDAC tối ưu hơn nữa về các thông số so với 

các thiết kế đã có, nhằm cung cấp cho các bộ chuyển đổi 

có độ phân giải cao. 

Bài báo được tổ chức như sau: phần II trình bày cơ sở 

lý thuyết Pipelined ADC, phân tích kiến trúc và đặc điểm 

của MDAC 1.5bit. Phần III trình bày thiết kế OTA và các 

thành phần khác trong mạch. Phần IV trình bày kết quả mô 

phỏng thiết kế, kết luận thể hiện trong phần V của bài báo. 

II. KIẾN TRÚC 

A. Kiến trúc pipelined ADC 

Pipelined ADC (PA) đạt được độ chính xác cao trong 

hoạt động chuyển đổi tín hiệu nhờ cấu trúc chuyển đổi 

nhiều tầng của nó [6]. Hình 1 mô tả kiến trúc Pipelined 

ADC 15bit, bao gồm 10 tầng, mỗi tầng 1.5bit. Tầng cuối 

cùng chứa một bộ đệm 2 bit, một thanh ghi dịch để điều 

chỉnh các bit ngõ ra và một mạch hiệu chỉnh số để đưa ra 

giá trị chuyển đổi cuối cùng. Mỗi tầng PA thực hiện hai 

nhiệm vụ: 

- Chuyển đổi, tạo giá trị bit ở ngõ ra mỗi tầng. 

- Tạo giá trị dư sau khi chuyển đổi và gửi giá trị này 

đến tầng tiếp theo. 

 
 

Hình 1. Sơ đồ khối Pipelined ADC. 

Hình 2 mô tả sơ đồ khối một tầng PA, trong đó bộ sub-

DAC, bộ trừ, khối tạo độ lợi (gain) kết hợp với nhau tạp 

thành bộ MDAC (Multiplying DAC).  
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Hình 2. Sơ đồ khối một tầng Pipelined ADC [10]. 

Tín hiệu ngõ vào Vin đầu tiên sẽ được chuyển đổi bởi 

bộ sub-ADC cho giá trị số ngõ ra. Giá trị số này được 

chuyển đổi ngược lại bằng bộ sub-DAC cho giá trị tương 

tự tương ứng của giá trị số và gửi đến bộ trừ. Ngõ ra bộ trừ 

(giá trị dư) - giá trị sai khác giữa ngõ vào và giá trị chuyển 

đổi từ bộ sub-DAC sau đó được khuếch đại và gửi đến tầng 

tiếp theo. Việc chuyển đổi điện áp dư sau mỗi tầng sẽ giảm 

tính phức tạp khi thiết kế bộ so sánh trong khối sub-ADC. 

Hơn nữa, bằng cách giảm kích thước của mosfet sẽ thỏa 

mãn được yêu cầu công suất thấp. Tuy nhiên, cấu trúc này 

sẽ đòi hỏi cao về độ chính xác của bộ sub-DAC, cũng như 

bộ khuếch đại phải có độ lợi và băng thông cao [4]. 

B. MDAC 1.5bit  stage 

Quá trình chuyển đổi điện áp dư sau mỗi tầng sẽ giúp  

Pipelined ADC đạt được độ chính xác cao trong hoạt động 

chuyển đổi tín hiệu của nó. Với kiến trúc 1.5bit mỗi tầng, 

số bit lượng tử hóa được tăng từ 1 lên 1.5bit. Như vậy, ngõ 

ra số sẽ nhận 3 giá trị : ‘00’, ‘01’, ‘10’. 

Lúc này, giá trị thu được tại ngõ ra của khối sub-ADC, 

và sub-DAC lần lượt là [6]: 

Dout = 

{
 
 

 
 ′00′                 𝑛ế𝑢 𝑉𝑖𝑛 ≤  −

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓 

′01′ 𝑛ế𝑢 −
1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓 <  𝑉𝑖𝑛 ≤ 

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓

′10′                      𝑛ế𝑢  𝑉𝑖𝑛 >
1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓

  (1) 

VsubDAC = {

−
1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓       𝑛ế𝑢 𝐷𝑜𝑢𝑡 = ′00′

0                 𝑛ế𝑢 𝐷𝑜𝑢𝑡 = ′01′
1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓        𝑛ế𝑢 𝐷𝑜𝑢𝑡 = ′10′

   (2) 

Khi đó, giá trị dư của điện áp để chuyển đến tầng tiếp 

theo sau khi đã khuếch đại: 

Vout = 

{
 
 

 
 2 (𝑉𝑖𝑛 +

1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓) 𝑛ế𝑢 𝑉𝑖𝑛 ≤ −

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑉𝑖𝑛     𝑛ế𝑢 −
1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓 <  𝑉𝑖𝑛 ≤ 

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓

2 (𝑉𝑖𝑛 −
1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓)   𝑛ế𝑢  𝑉𝑖𝑛 >

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓

  (3) 

Bằng cách tăng số vùng lượng tử hóa lên 3 vùng trong 

kiến trúc 1.5bit sẽ làm giảm lỗi lượng tử của giá trị số ngõ 

ra. Với Pipelined ADC k tầng, giá trị điện áp ngõ ra ở tầng 

cuối cùng bằng: 

VPA = 
𝟏

𝟐
V𝑟𝑒𝑓 ∑ 2−𝑖𝑘−1

𝑖=0 (𝐷𝑜𝑢𝑡(𝑖) − 1)  (4) 

C. Cấu trúc chuyển mạch tụ MDAC 

Cấu trúc chuyển mạch tụ (Switched-Capacitor) được 

ứng dụng vào thiết kế bộ MDAC nhằm tận dụng ưu thế 

chuyển mạch tốc độ cao, và công suất tiêu thụ thấp của nó 

[3]. Cấu trúc chuyển mạch tụ MDAC (SC-MDAC) được 

mô tả ở hình 3.  

 

(a) Pha lấy mẫu [10]. 

 

(b) Pha khuếch đại [10]. 

Hình 3. Hoạt động của SC-MDAC. 

Hoạt động của SC-MDAC được chia thành 2 pha: 

- Pha lấy mẫu  Φ1. 

- Pha khuếch đại Φ2. 

 Trong pha lấy mẫu  (Hình 3a), Φ1 đóng, tín hiệu ngõ 

vào được lấy mẫu bởi Cs và Cf, sau đó gửi đến sub-ADC, 

Φ1a đảm bảo pha lấy mẫu thực hiện hoàn tất. Giá trị số ngõ 

ra của pipelined ADC cũng được tạo ra trong pha này. 

Trong pha khuếch đại Φ2, tụ được chuyển mạch nối đến bộ 

MUX (sub-DAC) tạo giá trị tương tự ứng với ngõ ra của 

sub-ADC, tạo giá trị dư gửi đến tầng chuyển đổi tiếp theo.  

Giá trị dư Vout được tính bởi công thức: 

Vout= 

{
 
 

 
 (1 +

𝐶𝑆

𝐶𝑓
) 𝑉𝑖𝑛 +

𝐶𝑆

𝐶𝑓
𝑉𝑟𝑒𝑓      𝑛ế𝑢 𝑉𝑖𝑛 ≤ −

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓

(1 +
𝐶𝑆

𝐶𝑓
)𝑉𝑖𝑛     𝑛ế𝑢 −

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓 <  𝑉𝑖𝑛 ≤ 

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓

(1 +
𝐶𝑆

𝐶𝑓
)𝑉𝑖𝑛 −

𝐶𝑆

𝐶𝑓
𝑉𝑟𝑒𝑓       𝑛ế𝑢  𝑉𝑖𝑛 >

1

4
𝑉𝑟𝑒𝑓

  (5) 

Với CS = CF thì (5) tương đương với (3). Như vậy, công 

việc còn lại là phải thiết kế các khối thành phần tương thích 

với hoạt động của cấu hình SC-MDAC. 

III. THIẾT KẾ 

A. Thiết kế bộ OTA 

Đối với ứng dụng đòi hỏi độ chính xác, và tốc độ cao 

như pipelined ADC cần phải có một bộ OTA có độ lợi DC 

lớn, băng thông rộng, tốc độ đáp ứng cao. Cấu hình thỏa 

mãn các yếu tố này chính là cấu hình hai tầng, một tầng có 

độ lợi cao nhưng vẫn đảm bảo công suất tiêu thụ thấp, và 

một tầng tạo dao động ngõ ra lớn đồng thời tăng độ lợi cho 
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tầng 1 trong khi vẫn duy trì lượng công suất tiêu tán tối 

thiểu. Do đó, cấu hình OTA được đề xuất sử dụng là cấu 

hình hai tầng. 

Thông số thiết kế: 

- Điện áp cung cấp: 1V±40% 

- Độ lợi DC: >500 

- Công suất tiêu thụ: rất thấp (nhỏ hơn 1mW) 

- Tần số hoạt động: 100MHz 

- Độ phân giải: 1.5bit/stage (Pipelined ADC) 

- Dao động ngõ ra: 2VP-P 

- Tụ tải: CL = 50fF 

- Tần số đơn vị: > 500 Mhz 

- Công nghệ CMOS: 65nm. 

1. Tầng 1 

Đối với tầng đầu tiên, với mục đích tạo ra độ lợi cao, 

tốc độ đáp ứng nhanh trong khi công suất tiêu thụ thấp nhất, 

tầng này cũng không yêu cầu phải có mức dao động ngõ ra 

cao. Do đó, ta có thể chọn cấu hình cascode vì cấu hình này 

có độ lợi và mức dao động ngõ ra chấp nhận được, hoạt 

động trong điều kiện điện áp cung cấp thấp tốt hơn so với 

telescopic trong khi công suất tiêu thụ cũng không quá lớn. 

Hình 4 trình bày sơ đồ nguyên lý của mạch cascode vi 

sai được sử dụng trong tầng 1. 

 

Hình 4. Cấu hình cascode vi sai tầng 1. 

 Quy tắc chung khi thiết kế các yêu cầu công suất thấp 

thì kích thước mosfet thường được chọn với kích thước nhỏ 

nhất. Đối với cấu hình cascode vi sai tầng 1, các mosfet 

được thiết kế sao cho luôn luôn hoạt động trong vùng bão 

hòa, thiết kế sử dụng công nghệ 65nm, do đó chiều dài của 

mosfet được chọn phải tối thiểu bằng 65nm. Ở đây, ta chọn 

L = 65nm để mạch đạt tốc độ tối ưu. 

Tốc độ đáp ứng (slew rate) của mạch bằng 500mV/ns. 

Lúc này, đáp ứng mạch ứng với VDD = 1V sẽ là 2ns. Với 

yêu cầu công suất tiêu thụ thấp, dòng phân cực Itail phải có 

giá trị càng bé càng tốt, đồng thời mosfet phải hoạt động 

trong vùng bão hòa, dĩ nhiên là nó phải đảm bảo được các 

thông số độ lợi DC, độ lợi băng thông… Ở thiết kế này, C1 

và C2 được chọn bằng 50fF thoả các yếu tố trên, đồng thời 

đảm bảo dòng phân cực có giá trị vừa đủ nhỏ. 

Để đạt được tốc độ đáp ứng ở trên thì: 

 Itail ≥ SR.C2 = 25μA. 

Chọn dòng phân cực Itail = 26μA để trừ tổn thất trên 

đường truyền tín hiệu,  Ứng với dòng tại mỗi nhánh là 

26μA/2 = 13μA. Trên thực tế thì giá trị dòng phân cực Itail 

ảnh hưởng tới công suất tiêu thụ của thiết kế, tăng dòng 

phân cực thì cũng làm tăng công suất tiêu thụ. Tuy nhiên, 

với giá trị dòng phân cực tăng 1μA thì không ảnh hưởng 

đáng kể tới công suất tiêu thụ nên có thể chấp nhận được. 

Với công nghệ 65nm, mosfet hoạt động ở chế độ kênh 

ngắn, khi đó dòng điện ID của các mosfet sẽ được xác định 

bởi công thức: 

𝐼𝐷 = 𝑉𝑠𝑎𝑡 . 𝐶𝑜𝑥
𝑊

𝐿
(𝑉𝑔𝑠 − 𝑉𝑇𝐻 − 𝑉𝐷𝑆,𝑠𝑎𝑡) 

Bằng công cụ mô phỏng, tính toán ta xác định được các 

thông số mosfet như sau: 

• VOV = 100mV 

• VDS = 100mV 

• VTH = 380mV 

• VGS = 400mV 

• VDS,sat = 50mV 

Từ đó kích thước NMOS, PMOS được xác định: 

𝑊

𝐿
(𝑁𝑀𝑂𝑆) ≈ 10,  

𝑊

𝐿
(𝑃𝑀𝑂𝑆) ≈ 20 

Khi đó, độ lợi tầng 1 đạt được là 41V/V. 

2. Tầng 2 

Đối với tầng thứ hai, với mục đích tạo dao động ngõ ra 

lớn nên phải lựa chọn mạch có càng ít mosfet càng tốt. Do 

đó, mạch đệm class AB là cấu trúc điển hình được chọn 

(hình 5). 

 

Hình 5. Cấu trúc mạch class-AB tầng 2. 

Độ lợi của bộ OTA được tính: 

A = A1.A2 = 41.A2 > 500 

Với A1 = 41 : độ lợi tầng 1 

       A2 : độ lợi tầng 2 

Như vậy độ lợi của tầng 2 phải được thiết kế sao cho  

A2 > 500/41 = 12. 

B. Thiết kế sub-ADC 

Khối sub-ADC hay bộ so sánh là thành phần chính 

trong quá trình chuyển đổi tín hiệu của Pipelined ADC. 

Nhiệm vụ chính của nó là lượng tử hóa tín hiệu tương tự 

ngõ vào và chuyển đổi thành tín hiệu số tương ứng với giá 

trị của tín hiệu tương tự đó. 

Hình 6 mô tả sơ đồ khối bộ sub-ADC, giá trị ngưỡng so 

sánh Vref  dùng trong khối sub-ADC là 250mV, khi đó giá 
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trị hai ngõ vào vi sai nhỏ nhất để tạo ra mức chênh lệch 

250mV là 625mV và 375mV. Như vậy, ta sẽ lấy giá trị 

375mV này làm điện áp tham chiếu so sánh cho sub-ADC. 

 

Hình 6. Sơ đồ khối sub-ADC. 

C. Thiết kế sub-DAC 

Bộ sub-DAC nhận ngõ ra số từ sub-ADC và chuyển đổi 

trở lại giá trị tương tự ứng với giá trị số đó.  

Từ công thức (2) với Vref = VDD = 2VCM ta có: 

VSub-DAC = {

0                      𝑛ế𝑢 𝐷𝑜𝑢𝑡 = ′00′

𝑉𝐶𝑀                 𝑛ế𝑢 𝐷𝑜𝑢𝑡 = ′01′

2𝑉𝐶𝑀               𝑛ế𝑢 𝐷𝑜𝑢𝑡 = ′10′

 

Như vậy, thực chất bộ sub-DAC chỉ là một bộ giải mã 

2-4 chọn một trong ba giá trị 0, VCM , 2VCM. Sơ đồ khối và 

mạch nguyên lý của bộ sub-DAC được mô tả trong hình 7 

và 8. 

 

Hình 7. Sơ đồ khối bộ sub-DAC. 

Cấu trúc bên trong của bộ sub-DAC 

 

Hình 8. Mạch nguyên lý bộ sub-DAC. 

Như vậy, ứng với: 

- S1S0 = ‘00’ thì D3D2D1D0 = ‘0001’, Vmuxp = 0. 

- S1S0 = ‘01’ thì D3D2D1D0 = ‘0010’, Vmuxp = VCM = 

500mV. 

- S1S0 = ‘10’ thì D3D2D1D0 = ‘0100’, Vmuxp = 2VCM 

= 1V. 

D. Thiết kế MDAC 

Với việc lựa chọn cấu trúc chuyển mạch tụ để thiết kế 

bộ MDAC (SC-MDAC) nhằm tận dụng ưu thế chuyển 

mạch tốc độ cao, và công suất tiệu thụ thấp của nó. Do đó, 

bộ MDAC sử dụng trong mạch được thiết kế dựa trên cấu 

hình này, trong đó các NMOS đóng vai trò là các khóa 

chuyển mạch. Sơ đồ nguyên lý bộ MDAC được thể hiện 

trong hình 9, trong đó:  

+ VipSH và VinSH : là mẫu tín hiệu được lấy từ mạch 

Sample & Hold.  

+ Vipc, Vinc : tín hiệu gửi đến bộ sub-ADC. 

+ Vmuxp, Vmuxn : tín hiệu nhận được từ bộ sub-DAC 

+ Vip, Vin, Voutp, Voutn : ngõ vào và ngõ ra vi sai của 

bộ OTA. 

Hình 9. Sơ đồ nguyên lý MDAC. 
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+ Các khóa chuyển mạch NMOS và các tụ C7, C8, 

C9, C10, C11, C12 đóng vai trò như bộ trừ thực 

hiện việc giữ, trừ và khuếch đại các tín hiệu. 

IV. KẾT QUẢ 

Kết quả mô phỏng của thiết kế được xác định ở điều 

kiện nhiệt độ phòng và được thực hiện bằng Spice. Kết quả 

đáp ứng tần số của bộ OTA được thể hiện ờ hình 10.  

 

Hình 10.  Đáp ứng tần số bộ OTA. 

Kết quả mô phỏng cho thấy bộ OTA được thiết kế có 

các thông số như sau: 

- Độ dao động ngõ ra : 2VP-P. 

- Độ lợi của bộ OTA : 640 tương đương 56dB. 

- Tần số cắt đơn vị: 600MHz. 

- Biên pha: 62.8o nằm trong giới hạn ổn định của biên 

pha (60 -90o). 

Đáp ứng của bộ sub-DAC: 

 

Hình 11. Đáp ứng của sub-DAC. 

Từ kết quả mô phỏng đáp ứng bộ sub-DAC trong hình 

11, ta thấy rằng: 

-Khi điện áp vi sai ngõ vào bộ so sánh nhỏ hơn -250mV: 

ab = ‘00’, Vmuxp = 0V, Vmuxn = 2VCM = 1V.  

- Khi ngõ vào vi sai nhỏ hơn 250mV: 

ab = ‘01’, Vmuxp = VCM = 500mV, Vmuxn = VCM = 500mV.  

- Khi ngõ vào vi sai lớn hơn 250mV:  

ab = ‘10’, Vmuxp = 2VCM = 1V, Vmuxn = 0V.  

Đáp ứng Bộ MDAC được mô tả trong hình 12: 

 

Hình 12. Đáp ứng của bộ MDAC. 

Bảng 1. Hiệu năng của thiết kế. 

Thông số Giá trị 

Nguồn cung cấp (V) 1 

Độ lợi DC (dB) 56 

Tần số đơn vị (MHz) 600 

Biên pha (độ) 62.8 

Tụ tải (pF) 0.25 

Thời gian ổn định (ns) 2 

Mức dao động ngõ ra 

(Vp-p) 
2 

Công suất tiêu thụ (mW) 0.67 

Công nghệ (CMOS) 65nm 

Từ bảng đánh giá hiệu năng thiết kế (bảng 1) ta có thể 

thấy được bộ MDAC đạt được các thông số thiết kế đặt ra. 

Ưu điểm chính của thiết kế hiện tại là tốc độ cao, mức dao 

động ngõ ra lớn và công suất tiêu thụ nhỏ, tuy nhiên độ lợi 

lại thấp là do ta phải đánh đổi thông số này để tối ưu các 

thông số còn lại. Tuy nhiên độ lợi này là đạt yêu cầu đối 

với các ứng dụng công suất thấp và không gây ảnh hưởng 

nhiều đến hiệu năng của hệ thống. 

V. KẾT LUẬN 

Bài báo đã trình bày các bước chi tiết trong quy trình 

thiết kế bộ MDAC hoàn chỉnh theo công nghệ 65nm. Quá 

trình xây dựng cơ sở lý thuyết, phân tích và tính toán đã 

được thực hiện để tìm ra cấu hình mạch, kích thước mosfet 

và giá trị linh kiện tối ưu nhằm đạt được các yêu cầu về tốc 

độ cao, công suất tiêu thụ cực thấp và điện áp cung cấp 

không quá lớn. 

Bộ MDAC này được thiết kế theo cấu trúc 1.5bit được 

sử dụng trong mạch chuyển đổi có độ phân giải và độ chính 

xác cao như Pipelined ADC. Do đó, kết quả này có thể 

được vận dụng để thiết kế một tầng trong cấu trúc pipelined 

ADC, công việc phải thực hiện là thiết kế thêm một bộ 

Sample & Hold có cùng thông số. Từ đó, có thể tiến hành 

thiết kế hoàn chỉnh một bộ chuyển đổi pipelined ADC 

nhiều tầng có độ phân giải và các thông số theo yêu cầu.  

Bài báo chỉ nhắm đến thiết kế 1 thành phần quan trọng 

trong kiến trúc Pipelined ADC là MDAC đáp ứng theo ngõ 

ra của mỗi tầng chuyển đổi ADC. Do đó, kết quả của bài 

báo chỉ đánh giá các thông số thiết kế đặt ra cho bộ MDAC. 

Các tiêu chí đánh giá cho bộ ADC như: INL, DNL, SNR, 

ENOB,… sẽ được thực hiện trong tương lai khi thiết kế 

một bộ Pipelined ADC hoàn chỉnh. 
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A NOVEL DESIGN OF HIGH SPEED, LOW 

POWER MDAC IN 65NM CMOS TECHNOLOGY 

Abstract: This paper presents fully design steps for 

Multiplying Digital to Analog Converter (MDAC) with 

65nm CMOS technology. Basic theories, architecture 

design, design analysis and calculation are given to get 

circuit topology, transistor dimention and capacitance load 

values for optimization. The results obtained show our 

design optimization of high speed, low power and high 

accuracy with low voltage supply. 

Keywords: Operational Transconductance Amplifier 

(OTA), Multiplying Digital to Analog Converter, 

Pipelined ADC.  
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Tóm tắt:  Gần đây, DGA đã trở thành kỹ thuật được sử 

dụng rộng rãi bởi nhiều mã độc nói chung và các botnet nói 

riêng. DGA cho phép các nhóm tin tặc tự động sinh và đăng 

ký các tên miền cho các máy chủ C&C của các mạng botnet 

để tránh bị đưa vào danh sách đen và vô hiệu hóa nếu sử 

dụng tên miền và địa chỉ IP tĩnh. Nhiều dạng kỹ thuật DGA 

tinh vi được phát triển và sử dụng, như character-based 

DGA, word-based DGA và mixed DGA. Các kỹ thuật này 

cho phép sinh từ các tên miền đơn giản là tổ hợp ngẫu nhiên 

của các ký tự đến các tên miền phức tạp là tổ hợp của các 

từ có nghĩa tương tự như các tên miền bình thường. Điều 

này gây khó khăn cho các giải pháp giám sát, phát hiện 

botnet nói chung và DGA botnet nói riêng. Nhiều giải pháp 

có khả năng phát hiện hiệu quả các tên miền dạng 

character-based DGA, nhưng không thể phát hiện các tên 

miền dạng word-based DGA và mixed DGA. Ngược lại, 

một số đề xuất gần đây có thể phát hiện hiệu quả các dạng 

tên miền word-based DGA, nhưng lại không thể phát hiện 

hiệu quả các tên miền của một số dạng character-based 

DGA. Bài báo này đề xuất một mô hình dựa trên học kết 

hợp cho phép phát hiện hiệu quả hầu hết các họ tên miền 

DGA, bao gồm cả character-based DGA và word-based 

DGA. Mô hình đề xuất kết hợp hai mô hình thành phần, 

gồm mô hình phát hiện các tên miền họ character-based 

DGA và mô hình phát hiện các tên miền họ word-based 

DGA. Các kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình kết hợp 

đề xuất có khả năng phát hiện hiệu quả 37/39 họ DGA 

botnet với tỷ lệ phát hiện đạt trên 89%. 

 

Từ khóa: Character-based DGA botnet, Word-based 

DGA botnet, Phát hiện DGA botnet, Phát hiện DGA botnet 

dựa trên học học kết hợp. 

I. GIỚI THIỆU 

Trong thập kỷ vừa qua, các mạng botnet được xem là 

một trong các mối đe dọa bảo mật chính đối với các cơ 

quan, tổ chức, các hệ thống có kết nối Internet và cả người 

dùng Internet [1][2][3]. Điều này là do các botnet có liên 

hệ trực tiếp, hoặc gián tiếp với nhiều dạng tấn công và lạm 

dụng trên Internet, như tấn công DDoS, lan truyền các dạng 

phần mềm độc hại, gửi thư rác và đánh cắp các thông tin 

nhạy cảm [4]. Vào năm 2019, hệ thống mạng của Tờ báo  

 

 

Telegram đã chịu một cuộc tấn công DDoS có qui mô rất 

lớn. Cuộc tấn công này được cho là khởi phát từ Trung 

Quốc và có liên quan đến phong trào biểu tình phản đối ở 

Hông Kông trong năm 2019 [3][4]. Theo một báo cáo an 

ninh mạng của công ty Symantec, khoảng 95% email gửi 

trên mạng Internet trong năm 2010 là thư rác được tạo và 

gửi bởi các botnet [1]. Hơn nữa, nhiều dạng tấn công và 

lạm dụng nguy hiểm khác được hỗ trợ bởi các botnet, bao 

gồm tấn công chèn mã trên các trang web, giả mạo URL 

và giả mạo các máy chủ DNS [1][2]. 

Nói chung, một botnet là một mạng của các bot. Một bot 

là một dạng mã độc đặc biệt hoạt động trên một thiết bị có 

kết nối Internet. Thiết bị này có thể là các máy tính, điện 

thoại thông minh hoặc các thiết bị IoT. Bot thường được 

các nhóm tin tặc tạo ra được gọi là botmaster. Khi bot lây 

nhiễm và hoạt động trên một thiết bị, nó cho phép 

botmaster điều khiển thiết bị từ xa. Botmaster thường sử 

dụng một hệ thống điều khiển, được gọi là các máy chủ chỉ 

huy và điều khiển (Command and Control - C&C) để điều 

khiển và duy trì botnet [4][5][6]. Ở một phía, botmaster  

gửi các lệnh và mã cập nhật lên máy chủ C&C của botnet. 

Ở phía ngược lại, các bot trong botnet được lập trình để sử 

dụng các kênh truyền thông để nhận lệnh và mã cập nhật 

từ các máy chủ C&C. Các bot cũng gửi trạng thái hoạt động 

của chúng cho các máy chủ C&C.  

Các bot trong một botnet định kỳ gửi các truy vấn DNS 

chứa các tên miền của máy chủ C&C đến hệ thống DNS 

cục bộ để tìm địa chỉ IP để kết nối đến máy chủ C&C. Để 

tránh việc các máy chủ C&C bị đưa vào danh sách đen và 

bị vô hiệu hóa nếu sử dụng tên và địa chỉ IP tĩnh, botmaster 

thường sử dụng một kỹ thuật đặt biệt được gọi là Fast Flux 

(FF) hoặc Domain Generation Algorithm (DGA) để tự 

động sinh và đăng ký các tên miền cho máy chủ C&C của 

botnet [4][5][6]. Các bot trong botnet cũng được trang bị 

khả năng tự sinh các tên miền sử dụng cùng kỹ thuật DGA 

như bên máy chủ, sau đó tạo và gửi truy vấn tên miền đến 

hệ thống DNS cục bộ. Nhờ vậy, các bot trong botnet vẫn 

có thể tìm được địa chỉ IP của máy chủ C&C để kết nối, 

như biểu diễn trên Hình 1. Do kỹ thuật DGA được sử dụng 

rất phổ biến trong các botnet, nên các botnet sử dụng kỹ 

thuật này được gọi là DGA botnet. 
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Hình 1. Ví dụ một botnet sử dụng kỹ thuật DGA để sinh, đăng ký 

và truy vấn tên miền máy chủ C&C 

Có thể chia các kỹ thuật DGA thành 3 dạng dựa trên 

phương pháp sử dụng để sinh các tên miền của chúng: (1) 

character-based, (2) word-based và (3) mixed DGA [7]. Kỹ 

thuật character-based DGA thường sử dụng tổ hợp ngẫu 

nghiên các ký tự tiếng Anh để tạo tên miền. Các botnet, 

như cryptolocker, emotet và feodo là các botnet điển hình 

sử dụng character-based DGA để sinh tên miền. Ngược lại, 

kỹ thuật word-based DGA thường sử dụng tổ hợp các từ 

tiếng Anh lấy từ các danh sách danh từ, động từ, tính từ 

dựng sẵn để tạo tên miền. Các tên miền được tạo sử dụng 

kỹ thuật word-based DGA thường có nghĩa và rất giống 

các tên miền bình thường. Các botnet, như bigviktor, 

matsnu và suppobox là các botnet điển hình sử dụng kỹ 

thuật word-based DGA để sinh tên miền. Kỹ thuật mixed 

DGA sử dụng kết hợp cả hai kỹ thuật character-based và 

word-based DGA. Theo đó, một phần tên miền được sinh 

sử dụng kỹ thuật character-based và phần còn lại được sinh 

sử dụng kỹ thuật word-based. Banjori là botnet điển hình 

sử dụng kỹ thuật mixed DGA để sinh các tên miền. BẢNG 

I. cung cấp một số dạng DGA botnet và các mẫu tên miền 

tự sinh. 

BẢNG I.  MỘT SỐ DẠNG DGA BOTNET VÀ CÁC MẪU TÊN MIỀN 

Họ 

botnets 

Kỹ thuật 

GA 
Mẫu tên miền 

crypto-

locker 

character-

based 

ryojulmtdxljnkn.biz 

icfpkabnmsse.org 

kynkbkflfrlqcx.biz 

emotet 
character-

based 

affvqugewqpbcbic.eu 

amxecvgvhfequgpo.eu 

atqanjgnftfsnywb.eu 

feodo 
character-

based 

hmvmgywkvayilcwh.ru 

xvmzegestulhtvqz.ru 

hjpyvexsutdctjol.ru 

bigviktor word-based 

knowredpermit.art 

winstilllandscape.club 

helppurpledistance.fans 

matsnu word-based 

row-closed-bid.com 

brushpot-guide.com 

sort-address.com 

suppobox word-based 

necessarypower.net 

pleasantcountry.net 

necessarycountry.net 

banjori mixed 

ztgxrasildeafeninguvuc.com 

vdrgrasildeafeninguvuc.com 

umdhrasildeafeninguvuc.com 

Do tính chất nguy hiểm của các botnet, nhiều giải pháp 

giám sát và phát hiện botnet nói chung và phát hiện DGA 

botnet nói riêng đã được nghiên cứu, đề xuất. Có thể nêu 

ra một số đề xuất tiêu biểu như Hoàng và cộng sự [4][7][8], 

Truong và cộng sự [9], Charan và cộng sự [13]... Đây là 

các đề xuất cho nhiều kết quả hứa hẹn do đạt được độ chính 

xác cao và tỷ lệ cảnh báo sai thấp. Mặc dù vậy, mỗi đề xuất 

chỉ hoạt động tốt trên một dạng DGA botnet, hoặc một tập 

dữ liệu cụ thể. Chẳng hạn, Hoàng và cộng sự [4][8] và 

Truong và cộng sự [9] chỉ có khả năng phát hiện tốt các họ 

character-based DGA botnet mà không thể phát hiện các 

word-based, hoặc mixed DGA botnet. Ngược lại, Hoàng 

và cộng sự [7] và Charan và cộng sự [13] lại có khả năng 

phát hiện tốt các họ word-based DGA botnet, nhưng không 

thực sự hiệu quả với character-based hoặc mixed DGA 

botnet. Nhằm giải quyết vấn đề trên, bài báo này đề xuất 

mô hình phát hiện DGA botnet nhằm kết hợp nhiều mô 

hình phát hiện riêng lẻ, cho phép phát hiện hiệu quả nhiều 

dạng DGA botnet. 

Phần tiếp theo của bài báo được bố cục như sau: phần II 

khảo sát một số nghiên cứu có liên quan, phần III mô tả mô 

hình phát hiện DGA botnet đề xuất dựa trên học kết hợp, 

phần IV trình bày các thử nghiệm và kết quả và phần V là 

kết luận của bài báo. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Mục này khảo sát một số nghiên cứu có liên quan đến 

phát hiện các dạng DGA botnet dựa trên học máy và học 

sâu, bao gồm Hoàng và cộng sự [4][7][8], Truong và cộng 

sự [9], Qiao và cộng sự [11] và Charan và cộng sự [14]. 

Hoàng và cộng sự [8] đề xuất một phương pháp phát 

hiện botnet dựa trên học máy sử dụng phân tích truy vấn 

DNS. Bài báo sử dụng các kỹ thuật học máy có giám sát, 

bao gồm Naive Bayes, kNN, cây quyết định và rừng ngẫu 

nhiên để xây dựng các mô hình phát hiện cho phân loại các 

tên miền sinh và sử dụng bởi botnet và các tên miền bình 

thường. Mô hình đề xuất trích xuất 18 đặc trưng phân loại 

cho mỗi tên miền, bao gồm 16 đặc trưng thống kê n-gram, 

1 đặc trưng phân bố các nguyên âm trong tên miền và 1 đặc 

trưng entropy của các ký tự trong tên miền. Các kết quả thử 

nghiệm cho thấy hầu hết các kỹ thuật học máy đều cho độ 

chính xác phát hiện khả quan, trong đó thuật toán rừng 

ngẫu nhiên cho độ chính xác cao nhất (đạt trên 90%) và tỷ 

lệ cảnh báo sai thấp nhất. Hạn chế của mô hình đề xuất là 

chỉ có khả năng phát hiện các character-based DGA, tỷ lệ 

cảnh báo sai còn khá cao (đến 9,30%) và tập dữ liệu thử 

nghiệm tương đối nhỏ, có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của 

kết quả. 

Trong một nghiên cứu tiếp theo, Hoàng và cộng sự [4] 

đề xuất một mô hình cải tiến của [8] sử dụng thuật toán học 

máy rừng ngẫu nhiên nhằm tăng độ chính xác phát hiện và 

giảm tỷ lệ cảnh báo sai. Mô hình đề xuất sử dụng một tập 

gồm 24 đặc trưng phân loại cho mỗi tên miền, bao gồm 16 

đặc trưng thống kê n-gram, 6 đặc trưng thống kê từ vựng 

cho nguyên âm, phụ âm, chữ số và 2 đặc trưng entropy cho 

ký tự và giá trị kỳ vọng cho tên miền. Các thử nghiệm trên 

tập dữ liệu gồm 100.000 tên miền bình thường và 153.000 

tên miền DGA cho thấy, mô hình đề xuất đạt độ chính xác 

trên 97% và tỷ lệ cảnh bao sai khoảng 3%. Mô hình cũng 

có khả năng phát hiện hiệu quả hầu hết các họ DGA botnet. 
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Tuy vậy, hạn chế lớn nhất của mô hình đề xuất là nó không 

thể phát hiện các họ word-based, hoặc mixed DGA botnet. 

Cũng nhằm phát hiện các character-based DGA, Truong 

và cộng sự [9] đề xuất một phương pháp phát hiện các 

botnet tự động sinh các tên miền dựa trên các đặc trưng lưu 

lượng DNS.  Nghiên cứu sử dụng các đặc trưng tên miền, 

bao gồm độ dài và giá trị mong đợi của tên miền để phân 

biệt các tên miền sinh tự động (PDN) và tên miền bình 

thường. Giá trị mong đợi của tên miền được tính toán dựa 

trên phân bố ký tự của 100.000 tên miền thông dụng nhất 

trên bảng xếp hạng của Alexa [16]. Năm thuật toán học 

máy, bao gồm Naive Bayes, kNN, SVM, cây quyết định và 

rừng ngẫu nhiên được sử dụng để xây dựng các bộ phân 

loại. Kết quả thử nghiệm trên tập dữ liệu 100.000 tên miền 

bình thường và 20.000 tên miền PDN cho thấy, phương 

pháp đề xuất đạt độ chính xác phát hiện chung cao nhất là 

92,30% với thuật toán cây quyết định. Mặc dù độ chính xác 

phát hiện của phương pháp đề xuất khá cao, nhưng tỷ lệ 

cảnh báo sai tổng cũng tương đối cao, khoảng 7,70% trong 

trường hợp tốt nhất. Ngoài ra, phương pháp đề xuất cũng 

không thể phát hiện các họ word-based, hoặc mixed DGA 

botnet. 

Theo hướng sử dụng học sâu, Qiao và cộng sự [11] đề 

xuất phương pháp phân loại các tên miền DGA sử dụng kỹ 

thuật học sâu LSTM với cơ chế chú ý. Trong phương pháp 

đề xuất, mỗi tên miền được đưa qua quá trình tiền xử lý 

gồm các bước: tách, đệm và nhúng các chuỗi ký tự. Tên 

miền sau đó được chuyển đổi thành một ma trận 54x128 

cho huấn luyện và kiểm thử. Các thử nghiệm trên tập dữ 

liệu gồm 1 triệu tên miền thông dụng nhất theo xếp hạng 

của Alexa [16] và 1.675.404 tên miền DGA cho thấy 

phương pháp đề xuất đạt độ đo F1 trung bình là 94,58%. 

Ưu điểm của phương pháp là đạt độ chính xác cao và loại 

bỏ được quá trình trích chọn các đặc trưng. Tuy nhiên, 

phương pháp đề xuất cũng chỉ phát hiện tốt các tên miền 

character-based DGA. Ngoài ra, tỷ lệ cảnh báo sai tổng 

cũng còn tương đối cao, khoảng 5% tính theo độ đo F1. 

Tập trung phát hiện các word-based DGA botnet, Hoàng 

và cộng sự [7] đề xuất một mô hình phát hiện word-based 

DGA botnet dựa trên học máy có giám sát. Các tác giả đề 

xuất trích xuất 16 đặc trưng phân loại cho mỗi tên miền, 

bao gồm các đặc trưng thống kê từ loại, phân bố nguyên 

âm, chữ số, ký tự đặc biệt và độ dài tên miền. Các danh 

sách chứa các danh từ, động từ và tính từ tiếng Anh mà các 

word-based DGA botnet thường sử dụng cũng được xây 

dựng để hỗ trợ trích xuất các đặc trưng. Nhiều kịch bản thử 

nghiệm đã được thực hiện và các kết quả khẳng định, mô 

hình dựa trên cây quyết định J48 cho kết quả phát hiện các 

tên miền word-based DGA tốt nhất với độ đo F1 đạt 

97,01%. Mô hình đề xuất cũng có khả năng phát hiện tương 

đối tốt nhiều dạng tên miền character-based DGA. Tuy 

vậy, mô hình đề xuất có khả năng phát hiện không thực sự 

tốt với một số dạng tên miền character-based DGA, như 

Necurs và Ramnit. 

Cũng theo hướng phát hiện các word-based DGA botnet, 

Charan và cộng sự [14] đề xuất một phương pháp mới để 

phát hiện các tên miền word-based DGA dựa trên các thuật 

toán học kết hợp. Phương pháp đề xuất sử dụng 15 đặc 

trưng từ vựng và đặc trưng mạng của tên miền để xây dựng 

mô hình phát hiện. Một số thuật toán học máy có giám sát 

như cây quyết định C4.5, C5.0, CART và rừng ngẫu nhiên 

được sử dụng trong các mô hình kết hợp để cải thiện hiệu 

năng phát hiện. Các kết quả thử nghiệm xác nhận, mô hình 

dựa trên cây quyết định C5.0 cho hiệu năng cao nhất, với 

độ chính xác phát hiện là 95.03%. Vấn đề chính đối với 

phương pháp đề xuất là không có mô tả chi tiết về phương 

pháp mô hình kết hợp sử dụng để tổng hợp kết quả từ các 

mô hình thành phần. 

BẢNG II. cung cấp so sánh độ chính xác phát hiện 

(ACC) và độ đo F1, cũng như ưu nhược điểm của một số 

đề xuất phát hiện DGA botnet đã có. Đa số đề xuất đều 

không thể phát hiện hiệu quả hầu hết các DGA botnet, bao 

gồm các character-based và word-based DGA botnet. Bài 

báo này đề xuất một mô hình dựa trên học kết hợp cho phép 

phát hiện hiệu quả cả character-based và word-based DGA 

botnet. Mô hình đề xuất kết hợp 2 mô hình thành phần, bao 

gồm mô hình phát hiện character-based DGA botnet 

(CDM) [4] và mô hình phát hiện word-based DGA botnet 

(WDM) [7] để cải thiện khả năng phát hiện cả 2 dạng 

character-based và word-based DGA botnet. 

BẢNG II.  SO SÁNH MỘT SỐ ĐỀ XUẤT PHÁT HIỆN DGA BOTNET 

Đề xuất ACC F1 Ưu điểm Hạn chế 

Truong 

và cộng 

sự [9] 

92,30  
Đơn giản và 

nhanh 

- Tỷ lệ phát hiện sai cao 

(khoảng 7.70%) 

- Không thể phát hiện 

word-based DGA 

botnet 

Hoàng 

và cộng 

sự [8] 

90,90 90,90 

Tương đối 

đơn giản và 

nhanh 

- Tập dữ liệu nhỏ 

- Tỷ lệ phát hiện sai cao 

(khoảng 9,30%) 

- Không thể phát hiện 

word-based DGA 

botnet 

Hoàng 

và cộng 

sự [4] 

97,03 97,03 

- Độ chính 

xác cao 

- Tỷ lệ phát 

hiện sai thấp 

Không thể phát hiện 

word-based DGA 

botnet 

Qiao và 

cộng sự 

[11] 

94,58  
Độ chính 

xác khá cao 

- Tỷ lệ phát hiện sai 

còn cao (khoảng 5%) 

- Không thể phát hiện 

word-based DGA 

botnet 

Charan 

và cộng 

sự [14] 

95,03  

- Độ chính 

xác cao 

- Có thể 

phát hiện 

word-based 

DGA botnet 

Các mô hình học kết 

hợp không được mô tả 

tường minh. 

Hoàng 

và cộng 

sự [7] 

96,99 97,01 

- Độ chính 

xác cao 

- Có thể 

phát hiện 

word-based 

DGA botnet 

- Phát hiện một số 

character-based DGA 

botnet kém hiệu quả 

- Không thể phát hiện 

mixed DGA botnet 

III. MÔ HÌNH PHÁT HIỆN DGA BOTNET  
DỰA TRÊN HỌC KẾT HỢP 

A. Khái quát về học kết hợp 

Học kết hợp (ensemble learning) hay còn gọi là học theo 

nhóm là một cách tiếp cận trong học máy nhằm tìm kiếm 

hiệu suất dự đoán tốt hơn bằng cách kết hợp các dự đoán 

từ nhiều mô hình thành phần. Có nhiều phương pháp kết 



MỘT MÔ HÌNH PHÁT HIỆN DGA BOTNET DỰA TRÊN HỌC KẾT HỢP  

 

hợp các dự đoán từ các mô hình thành phần, bao gồm các 

phương pháp kết hợp đơn giản và phương pháp kết hợp 

phức tạp [12]. Các phương pháp học kết hợp đơn giản  bao 

gồm: biểu quyết tối đa (max voting), trung bình 

(averaging), trung bình có trọng số (weighted averaging). 

Max voting là phương pháp biểu quyết tối đa thường được 

sử dụng cho các vấn đề phân loại. Trong kỹ thuật này, 

nhiều mô hình được sử dụng để đưa ra dự đoán cho mỗi 

điểm dữ liệu. Các dự đoán của mỗi mô hình được coi như 

một “phiếu bầu”. Các dự đoán nhận được từ phần lớn các 

mô hình được sử dụng làm dự đoán cuối cùng. 

Averaging tương tự như kỹ thuật biểu quyết tối đa, trong 

đó nhiều dự đoán được thực hiện cho mỗi điểm dữ liệu 

trong tính trung bình. Trong phương pháp này, lấy trung 

bình các dự đoán từ tất cả các mô hình và sử dụng nó để 

đưa ra dự đoán cuối cùng. Trung bình có thể được sử dụng 

để đưa ra dự đoán trong các bài toán hồi quy hoặc trong khi 

tính toán xác suất cho các bài toán phân loại. Weighted 

averaging là một phần mở rộng của phương pháp trung 

bình. Tất cả các mô hình được ấn định các trọng số khác 

nhau xác định tầm quan trọng của từng mô hình để dự đoán.  

Các phương pháp học kết hợp phức tạp được thừa nhận 

và sử dụng rộng rãi bao gồm [12]: (i) đóng gói (bagging) 

là việc kết hợp nhiều cây quyết định trên các mẫu khác 

nhau của cùng một tập dữ liệu và tính trung bình các dự 

đoán; (ii) xếp chồng (stacking) là việc kết hợp nhiều loại 

mô hình khác nhau trên cùng một tập dữ liệu và sử dụng 

một mô hình khác để kết hợp tốt nhất các dự đoán; (iii) tăng 

cường (boosting) liên quan đến việc thêm các thành viên 

tổng hợp một cách tuần tự để sửa các dự đoán được thực 

hiện bởi các mô hình trước đó và xuất ra giá trị trung bình 

có trọng số của các dự đoán. 

B. Giới thiệu mô hình đề xuất 

Như đã đề cập trong phần II, mô hình phát hiện DGA 

botnet đề xuất là sự kết hợp của 2 mô hình thành phần: 

CDM [4] và WDM [7] nhằm khai thác điểm mạnh của cả 

2 mô hình thành phần, cho phép phát hiện hiệu quả cả 2 

dạng character-based và word-based DGA botnet. Mô hình 

đề xuất được triển khai thành 2 giai đoạn: giai đoạn huấn 

luyện và giai đoạn phát hiện. Trong giai đoạn huấn luyện 

như biểu diễn trên Hình 2, từng mô hình thành phần (CDM 

và WDM) được huấn luyện riêng từ các tập dữ liệu tên 

miền huấn luyện. Việc tiền xử lý dữ liệu, trích chọn các đặc 

trưng và huấn luyện được thực hiện theo [4] với mô hình 

CDM và được thực hiện theo [7] với mô hình WDM. Mô 

hình CDM được huấn luyện sử dụng thuật toán rừng ngẫu 

nhiên và mô hình WDM được huấn luyện sử dụng thuật 

toán cây quyết định J48. Đây là các thuật toán học máy có 

giám sát có tốc độ xử lý nhanh và đã được chứng minh có 

hiệu quả cao trong các bài toán phân loại [4][6][8][9]. Kết 

quả của giai đoạn này là 2 bộ phân loại CDM và WDM sử 

dụng cho giai đoạn phát hiện.  

Trong giai đoạn phát hiện như biểu diễn trên Hình 3, các 

mô hình hay bộ phân loại thành phần (CDM và WDM) 

được sử dụng để xử lý riêng từng tên miền giám sát. Qui 

trình tiền xử lý và phân loại mỗi tên miền giám sát được 

thực hiện thực hiện theo [4] với mô hình CDM và được 

thực hiện theo [7] với mô hình WDM. Hai kết quả xử lý 

của 2 bộ phân loại CDM và WDM được kết hợp để tăng 

hiệu suất phát hiện chung. Phép toán OR(CDM, WDM) là 

phép hợp các phát hiện chính xác từ 2 bộ phân loại, kết quả 

cho số lượng tối đa các DGA bonet được phát hiện. Phép 

hợp (OR) là một dạng cụ thể của kỹ thuật Max voting đã 

trình bày ở trên. 

 

Hình 3. Mô hình đề xuất: Giai đoạn phát hiện 

Chi tiết về khâu tiền xử lý, trích chọn các đặc trưng phân 

loại tên miền được thực hiện theo [4] với 24 đặc trưng ký 

tự cho phân loại các tên miền character-based DGA và 

được thực hiện theo [7] với 16 đặc trưng từ cho phân loại 

các tên miền word-based DGA. 

C. Các độ đo đánh giá 

Bài báo sử dụng 6 độ đo đánh giá mô hình, gồm PPV 

(Positive Predictive Value, Độ chính xác), TPR (True 

Positive Rate, hoặc Recall, Độ nhạy), FPR (False Positive 

Rate, Tỷ lệ dương tính giả), FNR (False Negative Rate, Tỷ 

lệ âm tính giả), F1 (F1-Score) và ACC (Overall Accuracy, 

Độ chính xác chung) để đánh giá hiệu năng của mô hình đề 

xuất. Các độ đo được tính theo các công thức sau: 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) Hình 2. Mô hình đề xuất: Giai đoạn huấn luyện 
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(5) 

 
(6) 

trong đó, TP, FP, FN and TN là các tham số của ma trận 

nhầm lẫn cho trên BẢNG III.  

BẢNG III.  TP, FP, FN AND TN CỦA MA TRẬN NHẦM LẪN 

  Lớp thực tế 

  Tên miền botnet Tên miền lành tính 

Lớp 

dự 

đoán 

Tên miền 

botnet 
TP  

(True Positives) 

FP  

(False Positives) 

Tên miền 

lành tính 
FN  

(False Negatives) 

TN  

(True Negatives) 

Ngoài ra, bài báo còn sử dụng tỷ lệ phát hiện (DR-

Detection Rate) để đo lường hiệu quả của mô hình phát 

hiện đề xuất cho phân loại tên miền của các họ botnet khác 

nhau. DR cho mỗi loại botnet được tính như sau: 

 
(7) 

trong đó, NoDB là số tên miền của một botnet được phát 

hiện đúng và NoTest là tổng số tên miền của botnet đó được 

đưa vào kiểm tra. 

IV. THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

A. Tập dữ liệu thử nghiệm 

Tập dữ liệu thử nghiệm gồm 1 tập dữ liệu cho huấn luyện 

và 1 tập dữ liệu cho kiểm thử.  Tập dữ liệu cho huấn luyện 

lại gồm 2 phần: tập huấn luyện cho mô hình CDM (gọi là 

CDM-TrainSet) và tập huấn luyện cho mô hình WDM (gọi 

là WDM-TrainSet). Tập CDM-TrainSet gồm 100.000 tên 

miền bình thường phổ biến nhất xếp hạng bởi Alexa [16] 

và 100.000 tên miền character-based DGA botnet từ 

NetLab360 [17] với thành phần chi tiết cho như trên 

BẢNG IV. Tập WDM-TrainSet gồm 48.000 tên miền bình 

thường phổ biến nhất xếp hạng bởi Alexa [16] và 48.000 

tên miền word-based DGA botnet từ NetLab360 [17] với 

thành phần chi tiết cho như trên BẢNG V.  

BẢNG IV.  THÀNH PHẦN CỦA TẬP CDM-TRAINSET 

Họ tên miền Loại tên miền Số lượng 

emotet Character-based 10.000  

rovnix Character-based 10.000  

tinba Character-based 10.000  

pykspa_v1 Character-based 15.000  

ramnit Character-based 10.000  

gameover Character-based 8.000  

simda Character-based 14.000  

ranbyus Character-based 4.000  

murofet Character-based 4.000  

necurs Character-based 4.000  

shiotob Character-based 4.000  

virut Character-based 4.000  

symmi Character-based 3.000  

Bình thường Lành tính 100.000 

Tổng cộng 200.000 

BẢNG V.  THÀNH PHẦN CỦA TẬP WDM-TRAINSET 

Họ tên miền Loại tên miền Số lượng 

Bigviktor Word-based 12.000 

Matsnu Word-based 12.000 

Suppobox Word-based 12.000 

Pizd Word-based 12.000 

Bình thường Lành tính 48.000 

Tổng cộng 96.000 

Tập dữ liệu cho kiểm thử gồm 71.393 tên miền của 39 

họ botnet để tính toán tỷ lệ phát hiện các mô hình thành 

phần và mô hình kết hợp, chi tiết như trên BẢNG VI.  

BẢNG VI.  CHI TIẾT TẬP DỮ LIỆU KIỂM THỬ  

TT 
Họ DGA  

botnet 

Số lượng 

tên miền 
TT 

Họ DGA  

botnet 

Số lượng 

tên miền 

1 Rovnix 4000 21 Qadars 2000 

2 Dyre 1000 22 Simda 4000 

3 Chinad 1000 23 Pykspa_v2_fake 799 

4 Fobber_v1 298 24 Locky 1158 

5 Tinynuke 32 25 Pykspa_v2_real 199 

6 Gameover 4000 26 Shifu 2546 

7 Murofet 4000 27 Matsnu 881 

8 Cryptolocker 1000 28 Proslikefan 100 

9 Padcrypt 168 29 Tempedreve 195 

10 Dircrypt 762 30 Vawtrak 827 

11 Fobber_v2 299 31 Symmi 1200 

12 Vidro 100 32 Suppobox 2205 

13 Emotet 4000 33 Nymaim 480 

14 Tinba 4000 34 Mydoom 50 

15 Ranbyus 4000 35 Conficker 495 

16 Shiotob 4000 36 Bigviktor 999 

17 Pykspa_v1 4000 37 Gspy 100 

18 Necurs 4000 38 Enviserv 500 

19 Ramnit 4000 39 Banjori 4000 

20 Virut 4000    

B. Các kết quả 

Để tính các độ đo PPV, TPR, FPR, FNR, F1 và ACC, 

bài báo sử dụng phương pháp kiểm tra chéo 10 lần, lấy kết 

quả trung bình, với 80% tập dữ liệu CDM-TRAINSET và 

WDM-TRAINSET cho huấn luyện xây dựng mô hình và 

20% dữ liệu còn lại cho kiểm tra. BẢNG VII. biểu diễn các 

độ phát hiện của 2 mô hình thành phần CDM (dựa trên 

thuật toán rừng ngẫu nhiên - RF) và WDM (dựa trên thuật 

toán cây quyết định J48) so sánh với kết quả của các nghiên 

cứu trước đó. Có thể thấy các mô hình CDM và WDM đạt 

độ chính xác phát hiện và tỷ lệ cảnh báo sai tốt hơn đáng 

kể so với các độ đo này của các nghiên cứu trước đó. 

BẢNG VIII. mô tả tỷ lệ phát hiện (DR) trên 39 họ DGA 

botnet của mô hình phát hiện dựa trên học kết hợp đề xuất 

với hai mô hình thành phần. Có thể thấy mô hình kết hợp 

đã khai thác được các ưu điểm của 2 mô hình thành phần 

và có khả năng phát hiện hiệu quả hầu hết các DGA botnet. 

BẢNG VII.  HIỆU NĂNG PHÁT HIỆN CỦA CÁC MÔ HÌNH CDM,  
WDM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÓ 

Mô hình PPV TPR FPR FNR ACC F1 

Hoàng và  90.70 91.00 9.30  90.90 90.90 
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cộng sự [8] 

Truong và  

cộng sự [9] 
94.70  4.80  92.30 

 

Qiao và  

cộng sự [11] 
95.05 95.14    94.58 

Charan và  

cộng sự [14] 
  

  
95.03 

 

CDM-RF 97.08 96.98 2.92 3.02 97.03 97.03 

WDM-J48 98.25 95.81 1.78 4.19 96.99 97.01 

BẢNG VIII.  TỶ LỆ PHÁT HIỆN (DR) CỦA MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT  
VÀ CÁC MÔ HÌNH CDM, WDM  

TT 
Họ DGA 

botnet 
Loại DGA 

Tỷ lệ phát hiện (DR %) 

CDM WDM Kết hợp 

1 Rovnix char-based 100,00 99,50 100,00 

2 Dyre char-based 100,00 99,90 100,00 

3 Chinad char-based 100,00 97,90 100,00 

4 Fobber_v1 char-based 100,00 100,00 100,00 

5 Tinynuke char-based 100,00 100,00 100,00 

6 Gameover char-based 100,00 99,98 100,00 

7 Murofet char-based 99,80 99,78 100,00 

8 Cryptolocker char-based 99,70 96,20 100,00 

9 Padcrypt char-based 98,21 98,21 100,00 

10 Dircrypt char-based 99,34 93,31 100,00 

11 Fobber_v2 char-based 100,00 89,30 100,00 

12 Vidro char-based 100,00 49,00 100,00 

13 Emotet char-based 99,68 99,55 99,98 

14 Tinba char-based 99,98 99,08 99,98 

15 Ranbyus char-based 99,58 99,30 99,93 

16 Shiotob char-based 99,68 95,95 99,88 

17 Pykspa_v1 char-based 99,70 58,90 99,83 

18 Necurs char-based 99,35 87,75 99,78 

19 Ramnit char-based 99,55 91,45 99,75 

20 Virut char-based 99,75 0,00 99,75 

21 Qadars char-based 99,05 95,40 99,65 

22 Simda char-based 99,65 0,00 99,65 

23 Suppobox word-based 19,27 99,30 99,30 

24 Pykspa_v2_fake char-based 98,87 61,08 99,25 

25 Locky char-based 99,05 83,16 99,14 

26 Pykspa_v2_real char-based 98,99 63,32 98,99 

27 Shifu char-based 98,59 34,92 98,82 

28 Matsnu word-based 12,15 98,41 98,64 

29 Proslikefan char-based 98,00 50,00 98,00 

30 Tempedreve char-based 97,44 64,62 97,44 

31 Vawtrak char-based 96,61 61,67 97,10 

32 Symmi char-based 96,58 31,67 96,83 

33 Bigviktor word-based 11,11 96,78 96,78 

34 Nymaim char-based 94,79 61,25 95,21 

35 Mydoom char-based 88,00 74,00 94,00 

36 Gspy char-based 91,00 8,00 91,00 

37 Conficker char-based 89,29 52,93 89,49 

38 Enviserv char-based 76,00 19,40 76,00 

39 Banjori mixed 0,00 0,00 0,00 

C. Nhận xét 

Từ các kết quả thử nghiệm cho trên các bảng BẢNG VII. 

và BẢNG VIII. có thể rút ra một số nhận xét sau: 

- Mô hình CDM sử dụng tập 24 đặc trưng ký tự và được 

huấn luyện dựa trên tập dữ liệu bao gồm các tên miền chủ 

yếu thuộc họ character-based DGA nên có khả năng phát 

hiện hiệu quả các tên miền của các họ character-based 

DGA botnet. Kết quả thử nghiệm cho thấy CDM có khả 

năng phát hiện tốt hầu hết các tên miền character-based 

DGA với độ chính xác cao và tỷ lệ sai trung bình khoảng 

3%. Tuy nhiên, CDM không có khả năng phát hiện các tên 

miền word-based DGA. 

- Mô hình WDM sử dụng tập 16 đặc trưng từ và được 

huấn luyện dựa trên tập dữ liệu bao gồm các tên miền thuộc 

họ word-based DGA nên có khả năng phát hiện hiệu quả 

các tên miền của các họ word-based DGA botnet. Kết quả 

thử nghiệm cho thấy WDM có khả năng phát hiện tốt hầu 

hết các tên miền word-based DGA với độ chính xác cao và 

tỷ lệ sai trung bình khoảng 3%. Tuy vậy, WDM không thể 

phát hiện, hoặc có khả năng phát hiện hạn chế một số họ 

character-based DGA botnet, như virus, simda, gspy và 

enviserv. 

- Mô hình phát hiện đề xuất dựa trên học kết hợp có khả 

năng phát hiện hiệu quả hầu hết các DGA botnet, bao gồm 

cả các họ character-based và word-based DGA do có khả 

năng kết hợp ưu điểm của các mô hình CDM và WDM. 

Kết quả trên BẢNG VII. cho thấy, mô hình kết hợp có khả 

năng phát hiện hiệu quả 37/39 họ DGA botnet với DR > 

89%, trong đó có 12 botnet đạt DR = 100%, 31 botnet đạt 

DR > 97%. 

- Hạn chế của mô hình đề xuất là không phát hiện được 

mixed DGA botnet, như banjori do cả mô hình CDM và 

WDM đều không thể phát hiện botnet này. Một tồn tại khác 

của mô hình kết hợp là thời gian huấn luyện và phát hiện 

dài hơn do phải xử lý song song trên cả hai mô hình thành 

phần. Mặc dù vậy, quá trình huấn luyện các mô hình thành 

phần có thể thực hiện offline nên sẽ không ảnh hướng quá 

lớn đến hiệu năng phát hiện của hệ thống. 

V. KẾT LUẬN 

 Bài báo này đề xuất mô hình phát hiện các dạng DGA 

botnet dựa trên học kết hợp. Mô hình đề xuất kết hợp hai 

mô hình thành phần trong các nghiên cứu trước của chúng 

tôi là CDM và WDM nhằm nâng cao khả năng phát hiện 

các họ tên miền DGA botnet. Các kết quả thử nghiệm cho 

thấy mô hình đề xuất có độ chính xác cao hơn và tỷ lệ phát 

hiện sai thấp hơn đáng kể so với các các nghiên cứu đã có. 

Mô hình đề xuất có khả năng phát hiện hiệu quả nhiều dạng 

DGA botnet, bao gồm cả các họ character-based và word-

based DGA do mô hình đề xuất có khả năng kết hợp ưu 

điểm của các mô hình CDM và WDM. Cụ thể, mô hình kết 

hợp có khả năng phát hiện hiệu quả 37/39 họ DGA botnet 

với DR > 89%, trong đó có 12 botnet đạt DR = 100%, 31 

botnet đạt DR > 97%, 1 botnet đạt DR = 76% (enviserv) và 

chỉ không phát hiện được 1 botnet (banjori). 

Trong tương lai, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu cải tiến, 

tối ưu hóa mô hình kết hợp nhằm giải quyết hai vấn đề: (1) 

giảm thời gian huấn luyện và phát hiện (2) cải thiện khả 

năng phát hiện các mixed DGA botnet. 
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A DGA BOTNET DETECTION MODEL BASED ON 

ENSEMBLE LEARNING 

Abstract:  Recently, DGA has been becoming a popular 

technique used by many malwares in general and botnets 

in particular. DGA allows hacking groups to automatically 

generate and register domain names for C&C servers of 

their botnets in order to avoid being blacklisted and 

disabled if using static domain names and IP addresses. 

Many types of sophisticated DGA techniques have been 

developed and used in practice, including character-based 

DGA, word-based DGA and mixed DGA. These 

techniques allow to generate from simple domain names of 

random combinations of characters, to complex domain 

names of combinations of meaningful words, which are 

very similar to legitimate domain names. This makes it 

difficult for solutions to monitor and detect botnets in 

general and DGA botnets in particular. Some solutions are 

able to efficiently detect character-based DGA domain 

names, but cannot detect word-based DGA and mixed 

DGA domain names. In contrast, some recent proposals 

can effectively detect word-based DGA domain names, but 

cannot effectively detect domain names of some character-

based DGA botnets. This paper proposes a model based on 

ensemble learning that enables efficient detection of most 

DGA domain names, including character-based DGA and 

word-based DGA. The proposed model combines two 

component models, including the character-based DGA 

botnet detection model and the word-based DGA botnet 

detection model. The experimental results show that the 

proposed combined model is able to effectively detect 

37/39 DGA botnet families with a detection rate of over 

89%. 

Keywords: Character-based DGA botnet, Word-based 

DGA botnet, DGA botnet detection, DGA botnet detection 

based on ensemble learning. 
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Tóm tắt: Bài báo này đề xuất một phương pháp sử dụng 

lý thuyết copula để giải bài toán phát hiện cho hệ thống ra 

đa nhiều vị trí xử lý phân tán (Distributed-Processing 

Multistatic Radar System – DPMRS) với các quyết định 

thành phần phụ thuộc thống kê. Bằng việc mô hình hóa sự 

phụ thuộc dựa vào các copula điển hình thuộc hai họ 

copula: Elliptical và Archimedean, hai phương pháp hợp 

nhất sử dụng tích phân xác suất và copula đa biến đã được 

đề xuất và bài toán phát hiện trong DPMRS có thể được 

khảo sát dưới ảnh hưởng của sự phụ thuộc thống kê tuyến 

tính, phụ thuộc đuôi và phụ thuộc phi tuyến. Độ tin cậy của 

phương pháp đề xuất được chứng minh bằng việc so sánh 

các kết quả thu được bởi phương pháp đề xuất và một 

phương pháp truyền thống khác đối với một bài toán phát 

hiện trước đó. Cuối cùng, việc giải bài toán phát hiện mục 

tiêu thăng giáng trên nền nhiễu phân bố K trong DPMRS 

đã khẳng định tính hiệu quả và tiềm năng của phương pháp 

đề xuất không chỉ đối với bài toán tựa tối ưu mà còn mở ra 

một hướng nghiên cứu mới cho bài toán lựa chọn các mức 

ngưỡng phát hiện tối ưu. 

 

Từ khóa: Ra đa; Ra đa nhiều vị trí; Phát hiện phân tán; 

Copula; Mô hình phụ thuộc.  

I. GIỚI THIỆU 

Một DPMRS là một hệ thống ra đa nhiều vị trí chủ động, 

không tương can không gian và hợp nhất dữ liệu mức độ 

điểm dấu [1]. Cấu hình một DPMRS bao gồm một trạm 

phát và n trạm thu được đặt tại các vị trí phân tán trong 

không gian cùng quan sát mục tiêu chung. Dữ liệu (quyết 

định nhị phân) từ các trạm thu được truyền tới trung tâm 

hợp nhất dữ liệu và sau đó quyết định cuối cùng về sự có 

mặt của mục tiêu được đưa ra [2-4]. Lợi thế của hệ thống 

xử lý phân tán là ở cấu trúc hệ thống đơn giản, băng thông 

đường truyền dữ liệu hẹp trong khi chất lượng suy giảm 

không đáng kể [3]. 

Bài toán phát hiện trong hệ thống ra đa nhiều vị trí đã 

sớm được quan tâm. Cấu trúc hệ thống tối ưu dựa trên tiêu 

chuẩn Neyman-Pearson đã được đưa ra với giả thiết các 

quyết định thành phần độc lập thống kê [1]. Tuy nhiên, cấu 

trúc này là tối ưu đối với hệ thống xử lý tập trung với băng 

thông đường truyền dữ liệu lớn. Các hệ thống xử lý phân 

tán hướng đến một cấu trúc tựa tối ưu với nhiều quy luật 

hợp nhất ở trung tâm [5-7]. 

Một số nghiên cứu [8-10] đã chỉ ra rằng giả thiết độc lập 

thống kê trong các quyết định thành phần là chưa thực sự 

hợp lý bởi sự quan sát đồng thời một mục tiêu (ô phân biệt) 

sẽ làm cho các tín hiệu phản xạ về các máy thu thành phần 

phụ thuộc thống kê lẫn nhau. Các tác giả trong [8-9] đã 

bước đầu khảo sát ảnh hưởng của sự tương quan này đến 

hệ thống cảm biến phân tán trong tạp Gauss và Laplace. 

Bài toán trở nên khó khăn hơn nhiều khi tăng số lượng cảm 

biến và khảo sát các quy tắc hợp nhất khác AND và OR. 

Tác giả trong [10] đã định nghĩa lại hệ số tương quan có 

điều kiện và áp dụng khai triển hàm mật độ Bahadur-

Lazarsfeld. Giải thuật di truyền [11-12] với tiêu chuẩn 

Minimax hay kiểm định phi tham số Wilcoxon [13] cũng 

được sử dụng để khảo sát bài toán này. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu này [8-13] đều tập trung giải quyết bài toán 

trong mạng cảm biến phân tán, do đó các tác giả đều chưa 

quan tâm đến sự phức tạp vốn có của tín hiệu phản xạ từ 

mục tiêu và nhiễu. 

Trong các nghiên cứu trước [14-15], chúng tôi đã giải 

quyết bài toán phát hiện trong DPMRS với từng trường hợp 

riêng lẻ của mô hình phụ thuộc thống kê trong các quyết 

định thành phần. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một 

phương pháp tổng hợp dựa vào lý thuyết copula cho phép 

giải các bài toán khác nhau trong DPMRS. Hai phương 

pháp hợp nhất sử dụng tích phân xác suất và copula đa biến 

sẽ được tổng hợp dựa vào các copula điển hình được xây 

dựng từ hai họ copula Elliptical và Archimedean, và từ đó 

bài toán phát hiện DPMRS có khả năng được giải quyết 

trong nhiều trường hợp bao gồm cả sự phụ thuộc đuôi và 

phụ thuộc phi tuyến. Độ tin cậy, tính hiệu quả và tiềm năng 

của phương pháp đề xuất sẽ được phân tích một cách cụ 

thể.  

Cấu trúc của bài báo như sau: Phần I giới thiệu tổng quan 

về các phương pháp tiếp cận bài toán phát hiện trong 

DPMRS, Phần II trình bày cấu trúc của DPMRS. Phương 
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pháp đề xuất được tổng hợp chi tiết trong phần III. Một số 

kết quả, phân tích và thảo luận được trình bày trong Phần 

IV và kết luận bài báo được trình bày trong Phần V. 

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG 

Cấu trúc hệ thống của DPMRS được cho trên Hình 1.  

Tín hiệu đầu vào mỗi máy thu thành phần iZ  sau khi 

qua các khâu xử lý thành phần được đưa đến bộ quyết định 

ngưỡng để cung cấp một quyết định nhị phân ia . Các quyết 

định này từ tất cả các máy thu được truyền tới trung tâm xử 

lý bởi một đường truyền dữ liệu băng thông hẹp và được 

hợp nhất bằng các quy luật logic để tạo ra quyết định cuối 

cùng 0a  phản ánh sự có mặt 0( 1)a =  hoặc vắng mặt 

0( 0)a =  của mục tiêu. Một ví dụ đối với các quy tắc hợp 

nhất thường được sử dụng là quy tắc hợp nhất K/N tương 

ứng với cấu trúc của một bộ cộng được gắn theo sau bởi 

một bộ so sánh mà ngưỡng k của nó thỏa mãn 0 k n  , 

như được chỉ ra trên Hình 2.  

Giả thiết rằng sự phụ thuộc thống kê của các quyết định 

thành phần chủ yếu dựa trên sự phụ thuộc thống kê của các 

tín hiệu đầu vào các bộ phát hiện thành phần iy . Xem xét 

bài toán phát hiện tham số, sự phụ thuộc này cùng với các 

tham số của hệ thống và nhiễu được giả thiết là đã biết hoàn 

toàn. Nhiệm vụ của bài toán phát hiện trong DPMRS đang 

quan tâm là xác định các đặc trưng chất lượng phát hiện 

của hệ thống ứng với các quy luật hợp nhất khác nhau. 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 

Trong phần này, chúng tôi tổng hợp chi tiết phương pháp 

giải bài toán phát hiện trong DPMRS dựa trên lý thuyết 

copula. Hai ứng dụng riêng biệt của phương pháp này đã 

được giới thiệu trong [14-15]. Trước tiên, các khái niệm cơ 

bản của lý thuyết copula sẽ được giới thiệu một cách ngắn 

gọn.  

A. Lý thuyết copula 

Copula là các hàm tham số kết hợp các phân bố biên đơn 

biến thành một phân bố đa biến hợp lệ. Chúng mô hình một 

cách tường minh sự phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên 

trong khi các hàm phân bố biên có thể tùy ý. Lý thuyết 

copula là một kết quả quan trọng khi nghiên cứu về không 

gian metric xác suất [16]. Theo đó, một copula ban đầu 

được xác định như một phân bố xác suất liên kết có các 

biên phân bố đều trên khoảng đơn vị. Các ứng dụng của lý 

thuyết này đối với suy luận thống kê phần lớn là nhờ Định 

lý Sklar được phát biểu dưới đây [17]. 

Định lý 1 (Định lý Sklar). Xét một hàm phân bố n chiều F 

với các hàm phân bố biên 1,..., nF F . Với mọi 

1,..., ,[ ]nx x  −  , tồn tại một copula C sao cho: 

 1 1 1( ,..., ) ( ( ),..., ( )).n n nF x x C F x F x=  (1) 

Nếu iF  là liên tục với 1 i n   thì C là duy nhất, với các 

trường hợp còn lại thì C được xác định duy nhất trên 

1 nRanF RanF   với iRanF  là tập xác định của hàm 
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Hình 1.  Cấu trúc hệ thống ra đa nhiều vị trí xử lý phân tán. 

BẢNG I 

Một số hàm copula điển hình. 

Copula Dạng hàm Tham số Kendall   Hệ số phụ thuộc đuôi 

Elliptical 
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Hình 2.  Quy tắc hợp nhất K/N. 



Phạm Văn Hùng, Nguyễn Tuấn Hưng, Nguyễn Đức Minh 

phân bố tích lũy (CDF) iF . Ngược lại, nếu cho trước một 

copula C và các CDF đơn biến 1,..., nF F , thì F được xác 

định bởi (1) là một CDF đa biến hợp lệ với các phân bố 

biên 1,..., nF F . 

Một hệ quả của Định lý Sklar đối với các phân bố liên 

tục là hàm mật độ xác suất (PDF) liên kết 1( ,..., )nf x x  

được dẫn ra bằng cách đạo hàm cả hai vế của (1): 

 1 1 1

1

( ,..., ) ( ) ( ( ),..., ( ))
n

n i i n n

i

f x x f x c F x F x
=

 
=  
 
  (2) 

trong đó, ( )if   là các PDF biên và c ký hiệu cho hàm mật 

độ copula được xác định bởi: 

 1

1

( ,..., )
( )

...

n
n

n

C v v
c

v v


=

 
v  (3) 

với ( )i i iv F x= . Các họ copula điển hình đặc trưng cho hầu 

hết các cấu trúc phụ thuộc được trình bày trong nhiều tài 

liệu [17-20]. Bảng I tổng hợp một số copula, thuộc hai họ 

Elliptical và Archimedean, đặc trưng cho một số cấu trúc 

phụ thuộc điển hình. Ở đây, hai tham số đặc trưng cho cấu 

trúc phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên dựa trên hai họ 

copula này tương ứng là ij  (ma trận tương quan P) và   

đã được chỉ rõ trong bảng. 

Gọi P  là ma trận đặc trưng cho cấu trúc phụ thuộc bất 

kỳ giữa các biến ngẫu nhiên, có dạng: 

 

12 1

21 2

1 2

1

1

1

n

n

n n



 

 

 

 
 
 =
 
 
 

P  (4) 

với ij ji =  là hệ số phụ thuộc của cặp biến ngẫu nhiên ix  

và jx , , 1,...,i j n = . Đối với họ copula Elliptical, ma trận 

P có thể nhận được từ P nhờ vào mối quan hệ giữa hệ số 

tương quan và hệ số phụ thuộc Kendall   được cho trong 

Bảng I. Trong khi đó, P  phản ánh một ma trận phụ thuộc 

đồng nhất với hệ số  ( , )ij i j =    đối với các copula 

thuộc họ Archimedean. 

Cấu trúc phụ thuộc còn được được phản ánh bởi mức độ 

phụ thuộc đuôi trong các copula. Sự phụ thuộc đuôi giữa 

các biến ngẫu nhiên là một thước đo quan trọng của mức 

độ phụ thuộc tại các đuôi trên và đuôi dưới của một phân 

bố đa biến [18]. Đối với các copula trong Bảng I, ngoài 

Gaussian và Frank thì các copula còn lại đều thể hiện các 

cấu trúc phụ thuộc đuôi điển hình. Hình 3 biểu diễn một số 

ví dụ về các kiểu phụ thuộc này được thể hiện dưới các lát 

cắt PDF của sáu phân bố đa biến ứng với hệ số phụ thuộc 

0.5 =  và các phân bố biên đều là phân bố chuẩn chuẩn 

tắc. Trong khi copula Gaussian và Frank không có phụ 

thuộc đuôi, thì copula Clayton và Gumbel tương ứng chỉ 

có sự phụ thuộc đuôi dưới hoặc đuôi trên. Copula Student-

t biểu diễn sự phụ thuộc đuôi đối xứng và mức độ khác 

nhau dựa vào tham số   của mô hình.  

B. Xây dựng phân bố đa biến của các tín hiệu đầu vào 

các bộ phát hiện thành phần  

Giả sử 1( ,..., )nY Y=Y  là vector ngẫu nhiên các tín hiệu 

đầu vào các bộ phát hiện thành phần với các PDF và CDF 

của hai giả thuyết 0,1H  tương ứng là 0,1( | )Hi if y  và 

0,1( | )Hi iF y , 1,...,i n= . Dựa vào Lý thuyết copula trình 

bày trong Phần A, PDF liên kết và CDF liên kết của Y được 

xác định như sau: 
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Hình 3.  Lát cắt PDF của sáu phân bố hai biến dựa trên các copula điển hình, với 0.5 =  và các phân bố biên chuẩn chuẩn tắc [15]. 
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( ) ( ,..., )
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H H

H H H

n

n n

F F y y
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τ τ

τ
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y
 (6) 

Trong đó, P  là ma trận phản ánh mức độ phụ thuộc có 

dạng như trong (4) với ij  là hệ số phụ thuộc giữa cặp tín 

hiệu iY  và jY ; 0,1( | )Hc
τP  và 0,1( | )HC

τP  tương ứng là 

hàm mật độ copula và hàm copula phản ánh cấu trúc phụ 

thuộc giữa các biến Y, được lựa chọn trong số các copula 

Bảng I để ứng với các cấu trúc phụ thuộc điển hình. 

C. Hợp nhất các quyết định sử dụng tích phân xác suất  

Gọi 1( ,..., )na a=a  là một vector quyết dịnh bất kỳ với 

{0,1}ia = , 1( ,..., )ny y=y  là vector ngưỡng phát hiện 

thành phần và 1( ,..., )nu u=u  là vector CDF biên, tức là 

0,1( | ),Hi i iu F y=  với 1,..., i n= . Xác suất nhận được 

quyết định a với hai giả thuyết 0,1H  được tính theo: 
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Chú ý rằng, biểu thức cuối cùng trong (7) là tích phân 

xác suất của hàm mật độ copula c
τP . Đối với copula 

Gaussian và Student-t [17], xác suất nhận được quyết định 

a có thể đạt được như sau: 

( )

( )
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1 1
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Ở đây, , 0,1
ˆ ( | )H


P a

 và , , 0,1
ˆ ( | )HT
 P a  là ước lượng của 

các tích phân xác suất phân bố Gaussian và Student-t đa 

biến với các giới hạn tích phân được xác định dựa vào 

vector quyết định a tương ứng. Cụ thể, giới hạn , )[ iy +  

khi 1ia =  và [0, ] iy  khi 0ia = . Sự xuất hiện của 0,1H  

trong các hàm này hàm chứa ý nghĩa rằng cấu trúc phụ 

thuộc có thể khác nhau giữa hai giả thuyết 0H  và 1H , và 

nguyên nhân có thể bởi sự thăng giáng của tín hiệu phản xạ 

và nhiễu là khác nhau. Chú ý rằng, phương pháp này chỉ áp 

dụng được với các copula Gaussian và Student-t vì các tích 

phân xác suất của chúng có thể được ước lượng từ hàm mật 

độ tương ứng bằng phương pháp số [21]. 

Gọi A là tập hợp các vector quyết định a để tạo nên một 

quy luật hợp nhất bất kỳ, thì xác suất FAP  và DP  đối với 

các quy luật hợp nhất này được xác định tương ứng theo 

(10) và (11): 

 0( ) ( | )HFAP P


= a

a A

y y  (10) 

 1( ) ( | ) HDP P


= a

a A

y y  (11) 

Để minh họa, Bảng II biểu diễn các tập quyết định A ứng 

với các quy tắc hợp nhất K/N của một hệ thống gồm 3 trạm 

thu thành phần. 

D. Hợp nhất các quyết định sử dụng copula đa biến  

Các công thức FAP  và DP  đối với các quy tắc phát hiện 

K/N (xem Hình 2) có thể được xác định chỉ dựa vào các 

hàm CDF liên kết mà không cần quan tâm đến các hàm mật 

độ của nó. Gọi : ( )m nF y  là xác suất nhận được ít nhất m 

quyết định thành phần có mức logic 0 (quyết định không 

có mục tiêu), biểu thức (12) dưới đây là một hệ quả của 

Định lý 23 trong [22]: 

( ) ( )
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1

: 0,1 : 1 0,1

1 0,1

( ,..., ) ( , ,1)

,...,
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Trong đó: 
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l l q
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l
l m

q
 −
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= −  
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v 1
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và ( )C
P

 là các copula phản ánh cấu trúc phụ thuộc giữa 

các quyết định thành phần. Như ta thấy trong (12), : ( )m nF y  

chỉ phụ thuộc vào các ( )C
P

 mà không yêu cầu hàm mật 

độ copula ( )c
P

 hoặc hàm mật độ đa biến ( )f
P

. Ý nghĩa 

của sự xuất hiện 0,1H  trong các hàm 0,1( | )HC
P

 là tương 

tự như đã trình bày ở Phần D. Ta để ý rằng, xác suất nhận 

được ít nhất k quyết định có mục tiêu bằng với xác suất 

nhận được nhiều nhất n k−  quyết định không có mục tiêu. 

Do đó, FAP  và DP  trong trường hợp này có thể được xác 

đinh nhờ : ( )m nF y  như sau: 

 ( ) ( )1: 01 | HFA n k nP F − += −y y  (15) 

 ( ) ( )1: 11 | HD n k nP F − += −y y  (16) 

với k là ngưỡng phát hiện của quy tắc hợp nhất K/N. 

E. Xác định các phân bố biên  

Cả hai phương pháp hợp nhất trên đều yêu cầu phải xác 

định các CDF biên 0,1( | ), 1,...,H  i i iu F y i n= =  thay vì các 

BẢNG II 

Tập hợp quyết định A của một hệ thống 3 đài thành phần. 

Quy tắc 1/3 Quy tắc 2/3 Quy tắc 3/3 

{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}, 
{1,1,0},{1,0,1},{0,1,1}, 

{1,1,1} 

{1,1,0},{1,0,1}, 
{0,1,1},{1,1,1} 

{1,1,1} 
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hàm mật độ của nó. Các CDF biên này có thể được xác 

định trực tiếp bằng phép tích phân xác suất các hàm mật độ 

nhiễu 0 )(H  hoặc tín hiệu+nhiễu 1)(H  nếu chúng tường 

minh và khả tích. Trong trường hợp phức tạp hơn, như phát 

hiện mục tiêu thăng giáng trên nền nhiễu không Gauss, dựa 

vào các phương pháp số [23] ước lượng các xác suất thành 

phần, thì các CDF biên có thể được xác định như sau: 

 
0

1

( | ) 1 ( )
1, , .

( | ) 1 ( )

H
, víi 

H

i
i i FA i

i
i i D i

F y P y
i n

F y P y

= −
=

= −
 (17) 

Trong đó, ( )i
FA iP y  và ( )i

D iP y  tương ứng là xác suất báo 

động lầm và xác suất phát hiện của từng đài thành phần thứ 

i với mức ngưỡng thành phần iy . Các chỉ số i trong (17) 

cho rằng các phân bố biên có thể khác nhau giữa các đài 

thành phần, nghĩa là các tham số thống kê của nhiễu, máy 

thu và các tỉ số tín/nhiễu có thể khác nhau ở mỗi đài thành 

phần. 

IV. KẾT QUẢ, PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN 

A. Đánh giá độ tin cậy và tính hiệu quả của phương 

pháp đề xuất  

Bài toán trong [8] sẽ được chúng tôi giải bằng phương 

pháp đề xuất trước khi đưa ra sự so sánh trong các kết quả. 

Trước hết, mô hình bài toán như sau: Xem xét một hệ thống 

gồm 3 cảm biến ( 3)n =  phân tán hoạt động với cùng mức 

ngưỡng dưới tác động của tạp Gaussian kỳ vọng 0, phương 

sai đơn vị. Ma trận tương quan đều dạng: 

 

1
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1 , 1,
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P  (18) 

với   biểu diễn hệ số tương quan đều giữa các cặp cảm 

biến. Cho trước xác suất báo động lầm cố định, sau khi tính 

toán được mức ngưỡng đồng nhất ở các cảm biến thành 

phần theo (10) ứng với mỗi quy tắc hợp nhất, xác suất phát 

hiện tương ứng đạt được theo (11) như là một hàm của hệ 

số tương quan. Trong trường hợp này, tập hợp các quyết 

định có thể tìm thấy trong Bảng II với 3 quy luật hợp nhất: 

1/3, 2/3 và 3/3 tương ứng với các quy tắc OR, Majority và 

3/3 AND trong [8]. 

Hình 4 biểu diễn kết quả xác suất phát hiện của hệ thống 

theo hệ số tương quan, với xác suất báo động lầm 
610FAP −= , tại các tỉ số tín/tạp (SNR) tương ứng là 8 dB, 

10 dB và 12 dB. Dễ thấy, chất lượng phát hiện giảm với sự 

gia tăng của hệ số tương quan, các quy luật 2/3 và 3/3 chịu 

ảnh hưởng rõ rệt nhất trong khi quy tắc 1/3 có xu hướng ổn 

định hơn với sự thay đổi này. 

Tiếp theo, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm để thu 

được các kết quả cho trường hợp này bằng phương pháp 

trong [8] và Hình 5 biểu diễn một sự so sánh giữa các kết 

quả cuối cùng giữa hai phương pháp. Sai số tuyệt đối trong 

các kết quả của hai phương pháp 5( 10 )− nhỏ hơn rất 

nhiều so với giá trị xác suất mà chúng ta quan tâm đã chứng 

tỏ độ tin cậy của phương pháp đề xuất. Chúng tôi cũng 

nhấn mạnh rằng, khi tạp (nhiễu) đầu vào các cảm biến là 

Gaussian, nghĩa là các phân bố biên là Gaussian, thì bài 

toán trong [8] là một trường hợp đặc biệt của bài toán 

chúng tôi đang xem xét. Trong trường hợp này, sai số trong 

các kết quả là do sai số của phép ước lượng tích phân xác 

suất phân bố Gauss nhiều chiều [21]. Và do đó, sai số này 

không đáng kể so với phạm vi xác suất phát hiện quan tâm. 

Để khẳng định năng lực của phương pháp đề xuất, chúng 

tôi mở rộng bài toán này cho trường hợp bất đồng nhất 

trong ma trận tương quan giữa các cảm biến. Trong đó, ma 

trận độc lập 0P  được so sánh với các ma trận 1P  2P  và 3P

, cụ thể như sau:  
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Hình 6 biểu diễn các kết quả cho các trường hợp này với 

0.5 = . Theo đó, chất lượng phát hiện của hệ thống bị suy 

giảm theo sự gia tăng của từng mức tương quan thành phần. 

Nghĩa là, khi mức độ tương quan của mỗi cặp quyết định 

tăng lên, thậm chí mức độ tương quan của các cặp quyết 

định còn lại không đổi, thì chất lượng phát hiện của hệ 

thống bị suy giảm và ngược lại. Kết quả này đã thể hiện 

năng lực của phương pháp đề xuất, bởi các phương pháp 

trong [8-13] không mô hình được ma trận tương quan 

 
Hình 4.  Xác suất phát hiện theo ρ. 

 
Hình 5. Sai số tuyệt đối giữa các kết quả của hai phương pháp. 



MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI GIẢI BÀI TOÁN PHÁT HIỆN TRONG HỆ THỐNG RA ĐA NHIỀU VỊ TRÍ……. 

không đồng nhất giữa các quyết định thành phần. 

B. Giải bài toán phát hiện trong DPMRS  

Xem xét hệ thống DPMRS gồm 3 trạm thu thành phần 

( 3)n = . Để xác định các phân bố biên 0,1( | )Hi iF y  

1,2,3)(i = , bài toán phát hiện mục tiêu thăng giáng trên 

nền nhiễu K [23-24] được áp dụng cho từng trạm. Chúng 

tôi nhấn mạnh rằng, phương pháp đề xuất có khả năng giải 

quyết bài toán với các trường hợp bất đồng nhất của các 

tham số máy thu, nhiễu và do đó các mức ngưỡng thành 

phần là khác nhau. Tuy nhiên, để minh họa phương pháp, 

giả sử các tham số máy thu và tham số phân bố của nhiễu 

là như nhau ở mỗi trạm, khi đó vector ngưỡng là đồng nhất 

0 0 0( , , )y y y=y . Cho trước 610FAP −=  mức ngưỡng 0y  

được xác định đơn trị từ các phương trình (10) và (15) 

tương ứng. Sau đó, xác suất phát hiện được tính theo (11) 

và (16). Ma trận phụ thuộc đồng nhất (20) được sử dụng 

cho các khảo sát dưới đây và các tham số cho từng copula 

được xác định dựa vào Bảng I. 

 

1

1 .

1



 

 

 

 
 

=  
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Hình 7 minh họa kết quả chất lượng phát hiện của hệ 

thống với mục tiêu Swerling 1, không tích lũy ( 1)TLN =  

trên nền nhiễu Gauss và nhiễu K (tham số hình dạng 

1K = ). Ở đây, SIR là tỉ số công suất giữa tín hiệu và nhiễu 

+ tạp [23-24]. Sự phụ thuộc trong các quyết định thành 

phần được giả thiết là phụ thuộc theo copula Gaussian. Các 

đường cong xác suất cho thấy rằng chất lượng phát hiện 

của quy tắc 1/3 là tốt nhất trong cả hai trường hợp này. Hơn 

nữa, chất lượng phát hiện của tất cả các quy luật đều chứng 

kiến sự suy giảm đáng kể trong nhiễu K so với trong nhiễu 

Gauss. Một kết quả khác đối với chất lượng phát hiện hệ 

thống cho mục tiêu Swerling 2, tích lũy không tương can 8 

xung ( 8)TLN =  được cho trong Hình 8. Ta thấy rằng, chất 

lượng phát hiện của các quy luật trong nhiễu K có sự thay 

đổi so với trường hợp mục tiêu Swerling 1. Trong trường 

hợp này, quy tắc 1/3 lại cho chất lượng kém hơn, trong khi 

quy tắc 3/3 lại cho chất lượng tốt nhất. Các nhận xét trong 

ví dụ này là khá thú vị và chưa có nghiên cứu nào trước 

đây công bố do sự phức tạp của bài toán phát hiện mục tiêu 

thăng giáng trong DPMRS khi các quyết định phụ thuộc 

thống kê. 

Hình 9 biểu diễn một khảo sát khác cho chất lượng phát 

hiện mục tiêu Swerling 1 trong nhiễu K với các mô hình 

phụ thuộc khác nhau. So sánh với trường hợp của mô hình 

phụ thuộc theo copula Gaussian, chất lượng phát hiện đối 

với mô hình copula Student-t và copula Gumbel là kém 

hơn, trong khi chất lượng đối với mô hình copula Clayton 

và copula Frank là tốt hơn. Sự trái ngược về cấu trúc phụ 

thuộc đuôi của copula Gumbel và Clayton dẫn đến một 

 
Hình 7. DP  theo SIR với mục tiêu Swerling 1. 

 
Hình 8. DP  theo SIR với mục tiêu Swerling 2. 

 
Hình 6. DP  theo SNR với các ma trận tương quan khác nhau. 

 
Hình 9. DP  theo SIR với các mô hình phụ thuộc khác nhau. 
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nhận xét rằng, sự suy giảm trong chất lượng phát hiện của 

hệ thống chủ yếu gây ra bởi sự phụ thuộc đuôi trên (copula 

Gumbel) trong khi sự phụ thuộc đuôi dưới (copula 

Clayton) hoặc phụ thuộc phi tuyến không đuôi (Frank) cải 

thiện chất lượng phát hiện hệ thống. Mặc dù khảo sát này 

chỉ mang tính chất minh họa khả năng của phương pháp đề 

xuất, song nó giúp chúng ta có những nhận xét chung về 

mối liên hệ giữa chất lượng phát hiện mục tiêu đối với các 

mô hình phụ thuộc khác nhau. 

V. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đã đề xuất một phương 

pháp dựa vào lý thuyết copula để giải bài toán phát hiện 

trong DPMRS. Dựa vào các copula thuộc hai họ Elliptical 

và Archimedean đặc trưng cho các cấu trúc phụ thuộc điển 

hình, bài báo đã trình bày hai phương pháp hợp nhất sử 

dụng tích phân xác suất và copula đa biến. Phương pháp đề 

xuất được ứng dụng để giải và mở rộng một bài toán phát 

hiện đã được giải trước đó để minh chứng cho độ tin cậy 

và tính hiệu quả và sự ưu việt của nó. Cuối cùng, việc giải 

bài toán phát hiện mục tiêu thăng giáng trên nền nhiễu phân 

bố K trong DPMRS khi các quyết định thành phần có các 

cấu trúc phụ thuộc khác nhau với một số nhận xét thú vị đã 

thể hiện được năng lực của phương pháp đề xuất. So với 

các phương pháp trước đó của một số tác giả đã công bố, 

phương pháp đề xuất có tiềm năng giải quyết các bài toán 

phức tạp hơn như bài toán xác định ngưỡng tối ưu hoặc quy 

luật hợp nhất tối ưu. Song, nghiên cứu này đã giới hạn bài 

toán với giả thiết các mức ngưỡng đồng nhất tại các trạm 

thành phần với các quy luật hợp nhất K/N để đơn giản bài 

toán. Các nghiên cứu sau sẽ tiếp tục ứng dụng phương pháp 

đề xuất để giải quyết bài toán phát hiện trong các trường 

hợp phức tạp này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Chernyak Victor S, “Fundamentals of multisite radar 

systems: multistatic radars and multiradar systems,” 

Routledge (2018). 

[2] E. Conte et al, “Multistatic radar detection: synthesis and 

comparison of optimum and suboptimum receivers,” IEE 

Proc. F - Commun., Radar and Signal Process., vol. 130, no. 

6 (1983), pp. 484-494. 

[3] E. D’Addio et al: “Optimum and sub-optimum processors 

for multistatic radar systems,” in Riv. Tec. Selenia, vol. 8, 

no. 2 (1982), pp. 21-28. 

[4] S. R. Doughty, “Development and Performance Evaluation 

of a Multistatic Radar System,” Ph.D Dissertation, 

University of London, London (2008). 

[5] R. Srinivasan, “Distributed radar detection theory,” IEE 

Proc. F - Commun., Radar and Signal Process., vol. 133, no. 

1 (1986), pp. 55-60. 

[6] R. Srinivasan et al, “Distributed detection of swerling 

targets,” IEE Proc. F - Commun., Radar and Signal Process., 

vol. 133, no. 7 (1986), pp. 624-629. 

[7] R. Viswanathan et al, “On counting rules in distributed 

detection,” IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process., 

vol. 37, no. 5 (1989), pp. 772-775. 

[8] V. Aalo et al, “On distributed detection with correlated 

sensors: two examples,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. 

Syst., vol. 25, no. 3 (1989), pp. 414-421. 

[9] E. Drakopoulos et al, “Optimum multisensor fusion of 

correlated local decisions,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. 

Syst., vol. 27, no. 4 (1991), pp. 593-606. 

[10] M. Kam et al, “Optimal data fusion of correlated local 

decisions in multiple sensor detection systems,” IEEE Trans. 

Aerosp. Electron. Syst., vol. 28, no. 3 (1992), pp. 916-920. 

[11] N. Gnanapandithan et al, “Parallel genetic algorithm based 

optimal fusion in sensor networks,” 3rd IEEE Consum. 

Commun. and Networking Conf., 2006, Las Vegas (2006), 

pp. 763-767. 

[12] N. Gnanapandithan et al, “Data Detection and Fusion in 

Decentralized Sensor Networks,” Master Thesis, College of 

Engineering, Kansas (2005). 

[13] A. Nasipuri et al, “Nonparametric distributed detector using 

Wilcoxon statistics,” Signal Process., vol. 57, no. 2 (1992), 

pp 139-146. 

[14] V. H. Pham et al, “A new method based on copula theory for 

evaluating detection performance of distributed-processing 

multistatic radar system,” IEICE Trans. Commun., 

Vol.E105-B, No.1 (2022), pp. 67-75. 

[15] V. H. Pham et al, “Detection performance analysis of 

distributed-processing multistatic radar system with 

different multivariate dependence models in local 

decisions,” IEICE Trans. Commun., Vol.E105-B, No.1 

(2022). (Advance publication) 

[16] B. Schweizer and A. Sklar, “Probabilistic Metric Spaces,”  

Dover Publications (1983), New York, USA. 

[17] R. B. Nelsen, “An Introduction to Copulas,” Springer 

Publishing Company (2010), USA. 

[18] H. Joe, “Dependence Modeling with Copulas,” CRC Press 

(2014), Vancouver. 

[19] F. Durante and C. Sempi, “Copula Theory and Its 

Applications,” Springer (2009), Berlin. 

[20] Jun Yan, “Multivariate Modeling with Copulas and 

Engineering Applications,” Handbook of Engineering 

Statistics, Springer (2006), pp. 973-990. 

[21] A. Genz, “Numerical Computation of Multivariate Normal 

Probabilities,” J. Comput. Graphical Stat., vol. 1, no. 2 

(1992), pp. 141–149. 

[22] P. Georges et al, “Multivariate survival modelling: a unifed 

approach with copulas,” SSRN Electron. J. (2001). 

[23] S. Bocquet, “Calculation of radar probability of detection in 

Kdistributed sea clutter and noise,” DSTO Defence Science 

and Technology Organisation (2011). 

[24] K. Ward et al, “Sea Clutter: Scattering, the K Distribution 

and Radar Performance,” The Institution of Engineering and 

Technology (2013), London. 
 

A NEW METHOD SOLVING THE DETECTION 

PROBLEM IN DISTRIBUTED-PROCESSING 

MULTISTATIC RADAR SYSTEM WITH 

STATISTICALLY DEPENDENT LOCAL 

DECISIONS 

Abstract: This paper proposes a method using copula 

theory to solve the detection problem for a distributed-

processing multistatic radar system (Distributed-

Processing Multistatic Radar System – DPMRS) with 

statistically dependent local decisions. By modeling the 

dependence based on typical copulas belonging to two 

copula families: Elliptical and Archimedean, two fusing 

methods using probability integration and multivariate 

copula were proposed and the detection problem in 

DPMRS can be investigated under the effects of linear 

statistically dependence, tail dependence, and nonlinear 

dependence. The reliability of the proposed method is 

proven by comparing the results obtained by the proposed 

method and other traditional method for a previous 

detection problem. Finally, solving the problem of 
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detecting fluctuating targets on the background of K-

distributed clutter in DPMRS has confirmed the 

effectiveness and potential power of the proposed method 

not only for the sub-optimal problem but also for the open 

a new research direction for the problem of selecting the 

optimal threshold levels. 

 

Keywords: Radar, mutistatic radar, distributed detection, 

copula, dependence modelling.  
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Tóm tắt: Các hệ thống truyền thông không dây thế hệ 

thứ 5 (5G) và hơn thế nữa đã bắt đầu sử dụng bước sóng 

milimet, chịu suy hao lớn khi truyền đi xa. Nhằm khai thác 

dải tần này một cách hiệu quả, các Ăng-ten cần có hệ số 

tăng ích đủ lớn để bù lại tổn hao trên đường truyền, hoặc 

tạo ra các búp sóng đủ nhỏ tập trung năng lượng định 

hướng. Bằng phương pháp sử dụng thêm ma trận tiền mã 

hóa số ở băng tần cơ sở, có thể tác động lên các mảng Ăng-

ten để tạo ra những búp sóng theo hướng mong muốn, gia 

tăng cường độ tín hiệu và hiệu suất phổ với công suất phát 

không đổi. Tuy nhiên, phương pháp này có chi phí và độ 

phức tạp cao, chưa phù hợp trong điều kiện thực tế. Nghiên 

cứu này đưa ra một phương pháp kết hợp xử lý tín hiệu ở 

băng tần cơ bản và băng tần sóng vô tuyến cân tối ưu, giảm 

độ phức tạp hệ thống, đồng thời đạt mức hiệu suất phổ xấp 

xỉ mức tối ưu. Nghiên cứu đồng thời đề xuất thuật toán thiết 

kế ma trận kết hợp tại phía thu theo phương pháp tối thiểu 

hóa sai số bình phương trung bình (Minimum Mean 

Square Error - MMSE). Cuối cùng, nghiên cứu sử dụng mô 

phỏng để so sánh hiệu quả của thuật toán được đưa ra với 

phương pháp sử dụng ma trận tiền mã hóa số tối ưu. 
  

    Từ khóa: Massive MIMO, Hybrid Beamforming, 
Precoding, 5G. 

I.  MỞ ĐẦU 

Hiện nay, với các kỹ thuật xử lý tín hiệu tại lớp vật lý 

như đa Ăng-ten, mã hóa kênh, hiệu suất phổ tín hiệu được 

cải thiện đáng kể [1]. Tuy nhiên, trong tương lai, khi kỹ 

thuật xử lý tín hiệu tại lớp vật lý đã dần đạt điến sự bão 

hòa và không còn nâng cao được hiệu suất phổ để có thể 

đáp ứng nhu cầu về lưu lượng dữ liệu [2]. Để giải quyết 

vấn đề này, mở rộng dải băng tần cho tín hiệu vô tuyến ở 

dải tần số ngắn (milimet) là một giải pháp hiệu quả [3.] Kỹ 

thuật sử dụng sóng vô tuyến bước sóng milimet trong 

truyền thông trong nhà đã được thử nghiệm và có tốc độ 

truyền tín hiệu cao, đạt mức gigabit/giây [4]. Tuy nhiên, 

việc tăng tần số sóng mang khiến cho cường độ tín hiệu 

chịu suy hao lớn hơn [5]. Bù lại, với bước sóng sóng mang 

ngắn, các Ăng-ten có thể được ghép sát nhau, tạo ra các 

mảng Ăng-ten số lượng lớn. Mảng Ăng-ten số lượng lớn 

có hệ số tăng ích lớn, đồng thời cho phép truyền nhiều 

luồng tín hiệu cùng lúc qua đó làm tăng hiệu suất phổ [6]. 

Khối tiền mã hóa tín hiệu của hệ thống viễn thông 

bước sóng milimet có nguyên lý giống với hệ thống viễn 

thông đang được sử dụng, nhưng chịu thêm những giới hạn 

về phần cứng. Đặc biệt là quá trình xử lý kỹ thuật số cho 

ma trận tiền mã hóa yêu phần cứng RF chuyên dụng cho 

mỗi phần tử/mảng phần tử Ăng-ten. Đối với hệ thống cực 

nhiều Ăng-ten (sử dụng bước sóng milimet, vấn đề tạo búp 

sóng hoàn hoàn toàn bằng biến đổi số, dựa trên ma trận 

tiền mã hóa là không thực tế do chi phí cao và phức tạp 

[7]. Vì vậy, trong hệ thống 5G cực nhiều Ăng-ten cần tạo 

ra những búp sóng sử dụng kết hợp giữa xử lý tín hiệu 

tương tự ở băng tần sóng vô tuyến thông qua các bộ dịch 

pha và ma trận tiền mã hóa ở băng tần cơ sở đang là giải 

pháp tin cậy [8]. Tác giả trong [9] đã đề xuất những giải 

pháp xử lý tín hiệu tương tự có độ phức tạp thấp. Trong 

đó, các nghiên cứu [10] đưa ra phương pháp điều khiển 

chùm tia sử dụng bộ dịch pha. Tuy nhiên, những nghiên 

cứu kể trên chưa tập trung vào hệ thống đa Ăng-ten bước 

sóng milimet với mảng Ăng-ten lớn.   

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào phương 
pháp tiền mã hóa và đề xuất thuật toán tối ưu với các yếu 
tố giới hạn về phần cứng, số lượng Ăng-ten lớn. Phương 
pháp tiền mã hóa thường được sử dụng cho các kỹ thuật tạo 
búp sóng, hỗ trợ truyền đa luồng (RF Chain) trong hệ thống 
truyền thống. Kết quả ban đầu về cách tiếp cận tiền mã hóa 
đã được trình bày trong [11]. Tác giả trong [12] xử lý vấn 
đề tạo búp sóng bằng bề mặt phản xạ thông minh. Trong 
khi đó, vấn đề xây dựng ma trận tiền mã hóa tối ưu trong 
các hệ thống nhiều luồng, cực nhiều Ăng-ten trở nên vô 
cùng phức tạp, do việc xây dựng ma trận tiền mã hóa cần 
dựa trên thông tin trạng thái kênh. Khi hệ thống 5G có số 
lượng ăng-ten cực nhiều, việc tính toán, hay ước lượng 
thông tin trạng thái kênh trở nên quá tốn kém, hoặc thậm 
chí không thể trong các môi trường kênh Pha-đinh. Vì vậy, 
thay vì giải trực tiếp bài toán tối ưu, chúng tôi tìm ma trận 
tiền mã hóa cận tối ưu bằng các phép xấp xỉ dựa trên tính 
chất kênh truyền. Tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu phía thu 
và đưa ra thuật toán thiết kế ma trận kết hợp theo phương 
pháp MMSE. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra các kết quả mô 
phỏng chứng minh hiệu quả của phương pháp thiết kế.  

Ký hiệu: Chữ in đậm, viết hoa đề cập đến ma trận, chữ cái 

viết thường in đậm đề cập đến Véc-tơ. 𝐈𝐾 𝑙à ma trận đơn 

vị 𝐾 × 𝐾. Toán tử E {.} là kỳ vọng của một biến ngẫu 

nhiên. CN (m;σ) biểu thị một biến ngẫu nhiên Gaussian 

phức với trung bình m và phương sai σ. Kí hiệu ||. || biểu 

thị chuẩn Euclide. Tr(.) là tổng các phần tử trên đường 

chéo chính của ma trận. Rank (.) là hạng ma trận.  
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Hình 1. Sơ đồ điều khiển búp sóng lai trong hệ 
thống 5G 

A) Hệ thống tạo búp sóng với ma trận tiền mã hóa 

Chúng tôi xem xét một hệ thống truyền thông đa 

Ăng-ten (MIMO) như mô tả trên hình 1. Hệ thống gồm có 

𝑁t Ăng-ten phát, truyền đi 𝑁s luồng dữ liệu độc lập tới 𝑁r 

Ăng-ten thu. Hệ thống thống sử dụng 𝑁t
RF luồng tín hiệu 

vô tuyến. Bên khối phát, ma trận tiền xử lý băng tần cơ bản 

𝐏BB kích thước 𝑁t
RF × 𝑁s và ma trận tiền xử lý sóng vô 

tuyến 𝐏RF  kích thước 𝑁t × 𝑁t
RF  được sử dụng. 𝐱 =

𝐏RF𝐏BB𝐬 , với 𝐬  là vector kích thước 𝑁s × 1  thỏa mãn 

𝔼[𝐬𝐬∗] =
1

𝑁s
𝐈𝑁s

𝐏BB Tín hiệu sau khi đi qua kênh truyền và 

chịu nhiễu môi trường sẽ được viết thành: 

𝐲 = √𝜌𝐇𝐏RF𝐏BB𝐬 + 𝐧, (1) 

trong đó, 𝜌 là công suất phát trung bình, 𝐇 là ma trận kênh 

kích thước 𝑁r × 𝑁t  và 𝐧  là vector nhiễu Gauss với các 

phần tử tuân theo phân phối xác suất 𝐶𝑁(0, 𝜎n
2).  

Hệ thống thu sử dụng 𝑁r
RF luồng sóng vô tuyến, ma trận 

kết hợp sóng vô tuyến 𝐆RF  kích thước 𝑁r × 𝑁r
RF  và ma 

trận kết hợp băng tần có sở 𝐆BB kích thước 𝑁r
RF × 𝑁s. Sau 

xử lý, tín hiệu thu được biểu diễn 

𝐲 = √𝜌𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ 𝐇𝐏RF𝐏BB𝐬 + 𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ 𝐧. (2) 

Đặt 𝐆BB
∗ GRF

∗ HPRF𝐏BB = 𝐇new  và 𝐆BB
∗ GRF

∗ 𝐧 = 𝐧new , hiệu 

suất phổ 𝑅 khi đó sẽ được biểu diễn theo công thức (3) 

như sau: 

𝑅 = log2 (|𝐈𝑁s
+

𝜌

𝑁s

𝐑n
−1𝐇new 𝐇new 

∗ |), (3) 

trong đó 𝐑n = 𝜎N
2𝐆BB

∗ 𝐆RF
∗ 𝐆RF𝐆BB là ma trận hiệp phương 

sai của tín hiệu nhiễu. Hay ngắn gọn hơn, ta có thể viết 

𝑅 = log2 (|𝐈𝑁s
+ SINR × 𝐇new 𝐇new 

∗ |) .  (4) 

B) Mô hình kênh truyền 

Công thức (5) biểu diễn ma trận kênh theo các góc 

tán xạ dựa trên mô hình kênh Saleh-Valenzuela [4]. Kênh 

ma trận 𝐇 được coi là tổng của 𝑁cl các cụm tán xạ, trong 

đó mỗi cụm có 𝑁ray đường truyền. Ở đây 𝛼𝑖𝑙 ∼ 𝐶𝑁(0, 𝜎𝛼,𝑖
2 , 

với 𝜎𝛼,𝑖
2 ) là hệ số phức của tia thứ 𝑙, tạo ra bởi cụm tán xạ 

thứ 𝑖. (𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t ) và (𝜙𝑖𝑙
r , 𝜃𝑖𝑙

r ) lần lượt là các góc phương vị 

và góc nâng truyền và nhận. Các hàm Λt(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t )  và 

Λr(𝜙𝑖𝑙
r , 𝜃𝑖𝑙

r ) là các hệ số khuếch đại của một Ăng-ten đơn 

tại các góc đi và đến tương ứng, còn 𝐚t(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t )  và 

𝐚r(𝜙𝑖𝑙
r , 𝜃𝑖𝑙

r ) thể hiện đáp ứng của mảng Ăng-ten đối với các 

góc đó.  

Các góc của tia tán xạ xuất phát từ một cụm tuân theo 

phân phối xác suất đều, tương tự như góc của các tia truyền 

đến. Các hàm 𝐚t(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t ) và 𝐚r(𝜙𝑖𝑙
r , 𝜃𝑖𝑙

r ) chỉ phụ thuộc vào 

cấu trúc của mảng Ăng-ten mà không phụ thuộc vào tính 

chất của các Ăng-ten thành phần.  
 

III. THIẾT KẾ KHỐI TIỀN MÃ HÓA NHẰM TỐI ƯU 

HIỆU SUẤT PHỔ 

Nghiên cứu này đưa ra giải pháp có thể áp dụng cho 

mọi cách sắp xếp mảng Ăng-ten. Mục tiêu của nghiên cứu 

là tối ưu hiệu suất phổ được tính toán trong công thức (4). 

Công thức (4)  có 4 biến ma trận là các ma trận 

𝐆BB, 𝐆RF, 𝐏RF, và 𝐏BB. Việc tối ưu đồng thời nhiều biến 

khiến cho bài toán trở nên phức tạp. Để đơn giản hóa, các 

khối tiền mã hóa sẽ được xem xét riêng biệt và ta sẽ tối ưu 

lượng tin chung giữa 2 ma trận 𝐏BB và 𝐏RF thay vì tối ưu 

hiệu suất phổ. Lượng tin chung của 2 ma trận được tính 

theo công thức 

𝐼(𝐏RF, 𝐏BB) = log2 (∣ 𝐈𝑁𝐬

+
𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

𝐇𝐏RF𝐏BB𝐏BB
∗ 𝐏RF

∗ 𝐇∗ ∣)    (6)
 

Bài toán được đưa về dạng tối ưu 𝐼(𝐏RF, 𝐏BB) với 

điều kiện ∥∥𝐏RFPBB∥∥𝐹
2 = 𝑁s (điều kiện chuẩn hóa công suất 

phát). Bên cạnh đó, ma trận 𝐏RF được chọn từ một tập hợp 

các ma trận cho trước. Do đó, ta sẽ xem xét sự sai khác 

giữa 𝐏RF𝐏BB thực tế và ma trận tiền mã hóa tối ưu trên lý 

thuyết 𝐏opt . 

Phân rã giá trị đơn lẻ của 𝐇, có 𝐇 = 𝐔Σ𝐕∗ với 𝐔 là 

ma trận trực giao kích thước 𝑁r × rank (𝐇), Σ là ma trận 

đường chéo kích thước rank (𝐇) × rank (𝐇) với các trị 

riêng xếp theo thứ tự giảm dần, và 𝐕 là ma trận trực giao 

kích thước 𝑁t × rank (𝐇). Từ đó, công thức (6) dược viết 

lại như sau 

𝐼(𝐏RF, 𝐏BB)  = log2 (∣ 𝐈rank (𝐇)

+
𝜌

𝑁𝑠𝜎d
2 Σ2𝐕∗𝐏RF𝐏BB𝐏BB

∗ 𝐏RF
∗ 𝐕 ∣).   (7)

 

√𝐇 =
𝑁t𝑁r

𝑁cl𝑁ray 

∑𝑖=1

𝑁cl  ∑𝑙=1

𝑁ray  𝛼𝑖𝑙Λr(𝜙𝑖𝑙
r , 𝜃𝑖𝑙

r )Λt(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t )𝐚r(𝜙𝑖𝑙
r , 𝜃𝑖𝑙

r )𝐚t(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t )∗. (5) 
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Ta tiếp tục xem xét các thành phần của 2 ma trận 𝐕 

và Σ : 

Σ = [
Σ1 0
0 Σ2

] , 𝐕 = [𝐕1 𝐕2], trong đó Σ1  có kích thước 

𝑁s × 𝑁s và 𝐕1 có kích thước 𝑁t × 𝑁s. Ở đây, ma trận 𝐕1 

chính là ma trận tối ưu trên lý thuyết 𝐏opt , tuy nhiên 𝐕1 

không thể biểu diễn dưới dạng 𝐏RF𝐏BB với 𝐏RF nằm trong 

tập hợp được cho trước. Nếu 𝐏RF𝐏BB được thiết kế đủ sát 

với 𝐏opt, lượng tin chung tối ưu trên thực tế sẽ đạt được 

gần với lý thuyết. Mức chênh lệch này được định nghĩa 

qua 2 phép xấp xỉ sau: 1) Các giá trị riêng của ma trận 

𝐈𝑁s
− 𝐕1

∗𝐏RF𝐏BB𝐏BB
∗ 𝐏RF

∗ 𝐕1 được xem là nhỏ, và khi giá trị 

đơn của 𝐕2
∗𝐏RF𝐏BB nhỏ, 𝐕2

∗𝐏RF𝐏BB được coi là ≈ 0. 

Để đơn giản, ta đặt ma trận 𝐕i 
∗𝐏RF𝐏BB𝐏BB

∗ 𝐏RF
∗ 𝐕𝐣, với 

𝑖, 𝑗 ∈ [1,2] là 𝐐𝑖,𝑗. Như vậy, ta có đẳng thức sau: 

𝐕∗𝐏RF𝐏BB𝐏BB
∗ 𝐏RF

∗ 𝐕 = [
𝐐11 𝐐12

𝐐21 𝐐22
]. 

(8) 

Theo 2 phép xấp xỉ, ta nhận thấy các đại lượng Q12, Q21, 

và 𝐐22 gần với 0. Do đó, lượng tin chung giữa 2 ma trận 

𝐼(𝐏RF, 𝐏BB) có thể tính theo công thức (9). Sử dụng công 

thức phần bù Schur và các công thức xấp xỉ, công thức (9) 

tiếp tục được đơn giản hóa thành công thức (10). 

Ở đây, ta thấy rằng log2 (|𝐈𝑁s
+

𝜌

𝑁𝑠𝜎𝐚
2 Σ1

2|) chính là 

lượng tin chung tối ưu khi sử dụng 𝐏opt , còn đại lượng 

tr(𝐈𝑁s
− 𝐕1

∗𝐏RF𝐏BB𝐏BB
∗ 𝐏RF

∗ 𝐕1) thể hiện độ lệch của lượng 

tin chung thực tế so với mức tối ưu. Để tối thiểu độ lệch 

này, ta tìm giá trị lớn nhất của tr (𝐕1
∗𝐏RF𝐏BB) , tương 

đương với việc tối thiểu hóa ∥∥𝐏opt − 𝐏ℝ𝔽𝐏BB∥∥
𝐹

. 

Để giải quyết vấn đề tối ưu trên, ta sử dụng một số 

nhận xét sau: 

Nhận xét 1: Véc-tơ đáp ứng của mảng Ăng-ten 𝐚t(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t ) 

tạo ra một khoảng cách tuyến tính hữu hạn các hàng của 

ma trận kênh. Khi có điều kiện 𝑁cl𝑁ray ≤ 𝑁t , véc-tơ 

𝐚t(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t ) sẽ độc lập tuyến tính. Không gian các hàng của 

ma trận kênh sẽ có hệ số tối tiểu khi 𝑁cl𝑁ray ≤

min(𝑁t, 𝑁r). 

Nhận xét 2: Các cột của ma trận 𝐏opt = 𝑉1  liên hệ với 

𝐚t(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t ) thông qua một phép biến đối tuyến tính. Do đó, 

Popt có thể biểu diển thông qua các tổ hợp tuyến tính của 

𝐚t(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t ). 

 

 

 

Nhận xét 3: Véc-tơ 𝐚t(𝜙𝑖𝑙
t , 𝜃𝑖𝑙

t ) có các thành phần có biên 

độ giống nhau, chì khác nhau về pha. Do đó, 𝐚𝑡(𝜙𝑖𝑙
i , 𝜃𝑖𝑙

t ) 

có thể được thực hiện bằng các bộ dịch pha và các tổ hợp 

tuyến tính tùy ý của 𝐚1(𝜙𝑖𝑙
𝑡 , 𝜃𝑖𝑙

𝑡 ) được tạo ra bằng bộ tiền 

mã hóa số 𝐏BB. 

Bài toán được đưa về dạng: 

(𝐏RF
opt

, 𝐏BB
opt

) = arg min ∥ 𝐏opt − 𝐏RF𝐏BB ∥𝐹 ,      (11) 

với điều kiện 

{
𝐏RF

(𝑖)
∈ {𝐚t(𝜙𝑖𝑙

t , 𝜃𝑖𝑙
t ) ∣ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁cl, 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑁ray}

∥∥𝐏RF𝐏BB∥∥𝐹
2 = 𝑁s.  

 (12)    

Trong đó điều kiện giới hạn của 𝐏RF
(𝑖)

 có thể gộp chung vào 

đại lượng cần tối ưu. Do đó, ta có bài toán tương đương: 

�̃�BB
opt

= arg min∥∥𝐏opt − 𝐀t�̃�BB∥∥
𝐹

,     (13) 

với điều kiện 

{
∥∥diag (�̃�BB�̃�BB

∗ )∥∥
0

= 𝑁t
RF

∥∥𝐀t�̃�BB∥∥𝐹

2
= 𝑁s.

     (14) 

Ở đây ta có: 

𝐀t = [𝐚t(𝜙1,1
t , 𝜃1,1

t ), … , 𝐚t (𝜙𝑁cl,𝑁ray
t , 𝜃𝑁cl,𝑁ray

t )]  là ma 

trận có các cột là các véc-tơ đáp ứng của mảng Ăng-ten. 

Các ma trận 𝐀t và �̃�BB là các ẩn phụ giúp tính toán đơn 

giản hơn, từ các ẩn phụ có thể giải được 𝐏RF
opt

, 𝐏BB
opt

. 

Điều kiện ∥ diag (�̃�BB�̃�BB
∗ ) ∥0= 𝑁t

RF  thể hiện �̃�BB 

không có quá 𝑁t
RF  hàng khác 0. Khi P̅BB  có đúng 𝑁t

RF 

hàng khác không, 𝐏BB
opt

 sẽ nhận 𝑁t
RF hàng khác không từ 

�̅�BB, còn 𝐏RF
opt

 nhận 𝑁t
RF cột tương ứng từ 𝐀l . Các bước 

tính toán ma trận tiền mã hóa được thể hiện trong thuật 

toán 1. 

Sau khi thực hiện 𝑁t
RF vòng lặp, ta tạo được ma trận 

𝐏RF  và 𝐏BB  thỏa mãn ∥∥𝐏opt − 𝐏RF𝐏BB∥∥
𝐹

 đạt giá trị nhỏ 

nhất. Cuối cùng, ∥∥𝐏opt − 𝐏RF𝐏BB∥∥
𝐹

 đảm bảo sự giới hạn 

về công suất phát. 

 

(𝐏RF, 𝐏BB) = log2 (|𝐈rank(𝐇) +
𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

[
Σ1

2 0

0 Σ2
2] [

𝐐11 𝐐12

𝐐21 𝐐22
]|) ≈ log2 (|𝐈𝑁s

+
𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

Σ1
2𝐐11|) (9) 

𝐼(𝐏RF, 𝐏BB) ≈ log2 (|𝐈𝑁s
+

𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

Σ1
2|) + log2 (|𝐈𝑁s

− (𝐈𝑁s
+

𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

Σ1
2)

−1 𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

Σ1
2(𝐈𝑁s

− 𝐐11)|) 

     ≈ log2 (|𝐈𝑁s
+

𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

Σ1
2|) − tr ((𝐈𝑁s

+
𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

Σ1
2)

−1 𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

Σ1
2(𝐈𝑁s

− 𝐐11)) 

 ≈ log2 (|𝐈𝑁s
+

𝜌

𝑁𝑠𝜎n
2

Σ1
2|) − tr(𝐈𝑁s

− 𝐕1
∗𝐏RF𝐏BB𝐏BB

∗ 𝐏RF
∗ 𝐕1) (10) 
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Thuật toán 1 Thiết kế khối tiền mã hóa 

1. Cần tìm: 𝐏opt  

2. Khởi tạo 𝐏𝐁𝐁 là ma trận rỗng. 

3. Đặt 𝐏res = 𝐏opt . 

4. Với 𝒊 =  𝟏: 𝑵𝐭
𝐑𝐅 thực hiện 

5.        𝚿 = 𝐀𝐭
∗𝐏𝐫𝐞𝐬 

6.        𝒌 = 𝐚𝐫 𝐠 𝐦𝐚𝐱
𝒍=𝟏,…,𝑵𝐜𝟏𝑵𝐫𝐚𝐲

  (𝚿𝚿∗)𝒍,𝒍 

7.        𝐏𝐑𝐅 = [𝐏𝐑𝐅 ∣ 𝐀𝐭
(𝒌)

] 

8.        𝐏𝐁𝐁 = (𝐏𝐑𝐅
∗ 𝐏𝐑𝐅)−𝟏𝐏𝐑𝐅

∗ 𝐏𝐨𝐩𝐭 

9.        𝐏𝐫𝐞𝐬 =
𝐏𝐨𝐩𝐭−𝐏𝐑𝐅𝐏𝐁𝐁

∥∥𝐏𝐨𝐩𝐭−𝐏𝐑𝐅𝐏𝐁𝐁∥∥𝑭

 

10. Kết thúc vòng lặp 

11. 𝑿á𝒄 đị𝒏𝒉 𝐏𝐁𝐁 = √𝑵𝐬
𝐏𝐁𝐁

∥∥𝐏𝐑𝐅𝐏𝐁𝐁∥∥𝑭

 

12. 𝑻𝒓ả 𝒗ề 𝐏opt  =  𝐏𝐑𝐅𝐏𝐁𝐁 

  

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU SỬ DỤNG MMSE 

Trong phần trước, ta đã giả sử rằng phía thu có thể 

giải mã tối ưu tín hiệu được truyền đi từ phía phát. Tuy 

nhiên, bộ giải mã đáp ứng được yêu cầu này có độ phức 

tạp cao và không thực tế. Trong thực tế, những thuật toán 

giải mã được dùng như MMSE thường được ưu tiên sử 

dụng bởi có độ phức tạp thấp. Trong phần này, nghiên cứu 

sẽ đề xuất giải pháp thiết kế ma trận tổng hợp tuyến tính 

dùng để tạo búp sóng lai với độ phức tạp thấp. 

Ở đây, ta coi các ma trận 𝐏RF𝐏BB đã cố định, mục tiêu 

sẽ là thiết kế các ma trận kết hợp 𝐆RF𝐆BB sao cho sai số 

bình phương trung bình bình phương (MMSE) nhỏ nhất. 

Vấn đề được biểu diễn dưới dạng: 

(𝐆RF
opt

, 𝐆BB
opt

) = arg min 𝔼[∥∥𝑠 − 𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ 𝐲∥∥2
2],    (15) 

 với 𝐆RF thuộc tập hợp các ma trận cho sẵn. Trong trường 

hợp không có giới hạn của 𝐆RF , nghiệm của (15) được 

giải theo phương trình (16). Tương tự với trường hợp ma 

trận tiền mã hóa 𝐏opt , ma trận kết hợp 𝐆MMSE
∗  không thể 

biểu diễn dưới dạng tích của 𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

với 𝐆RF
∗  thuộc tập cho trước. Để giải quyết bài toán (15), 

đầu tiên, ta khai triển MSE theo công thức (17). 

Trong phần này, chúng ta giải quyết bài toán tối ưu 

với hai biến 𝐆BB và 𝐆RF
∗ , vì vậy, ta có thể thêm bớt vào 

hàm cần tối ưu một đại lượng độc lập với hai biến nói 

trên mà không thay đổi bản chất vấn đề. Như vậy, khi 

cộng thêm vào công thức (17) đại lượng 

tr(𝐆MMSE𝔼[𝐲𝐲∗]𝐆MMSE
∗ ) − tr(𝔼[𝐬𝐬∗]), ta sẽ tìm giá trị 

nhỏ nhất của hàm cần tối ưu trong công thức (18).  

Từ đây, ta nhận thấy bài toán thiết kế bộ thu MMSE 

khá giống với thiết kế bộ tiền mã hóa. Vì vậy, tương tự như 

ở chương trước, ta không thể giải trực tiếp bài toán này, 

thay vào đó, ta sẽ tìm thiết kế gần tối ưu bằng cách giải 

(19) với ∥∥diag (�̃�BB�̃�BB
∗ )∥∥

0
= 𝑁r

RF. Trong (19), các ma 

trận 𝐀r và �̃�BB là các ẩn phụ có vai trò tương đương như 

các ẩn phụ được đặt trong bài toán thiết kế khối tiền mã 

hóa. Thuật toán 2 liệt kê các bước tính toán ma trận kết 

hợp ở phía thu. 

Thuật toán 2 Thiết kế khối kết hợp 

1. Cần tìm: 𝑾𝐌𝐌𝐒𝐄 

2. Khởi tạo ma trận rỗng 𝐆𝐑𝐅. 

3. 𝐆𝐫𝐞𝐬 = 𝐆𝐌𝐌𝐒𝐄. 

4. Với 𝒊 =  𝟏: 𝑵𝒓
𝑹𝑭 thực hiện 

5.    𝚿 = 𝐀𝐫
∗ 𝔼[𝐲𝐲∗]𝐆𝐫𝐞𝐬 

6.    𝒌 = 𝐚𝐫 𝐠 𝐦𝐚𝐱
𝒍=𝟏,…,𝑵𝐜𝐥𝑵𝐫𝐚𝐲

  (𝚿𝚿∗)𝒍,𝒍. 

7.     𝐆𝐁𝐁 = (𝐆𝐑𝐅
∗ 𝔼[𝐲𝐲∗]𝐆𝐑𝐅)−𝟏𝐆𝐑𝐅

∗ 𝔼[𝐲𝐲∗]𝐆𝐌𝐌𝐒𝐄 

8.     𝐆𝐫𝐞𝐬 =
𝐆𝐌𝐌𝐒𝐄−𝐆𝐑𝐅𝐆𝐁𝐁

∥∥𝐆𝐌𝐌𝐒𝐄−𝐆𝐑𝐅𝐆𝐁𝐁∥∥𝑭

 

9. Kết thúc vòng lặp 

10. Trả về 𝑾𝐌𝐌𝐒𝐄  = 𝐆𝐁𝐁𝐆𝐫𝐞𝐬 

 

Trong phần III và IV, nghiên cứu đã đề xuất thiết kế 

các khối thu và phát bằng cách xét lần lượt từng khối một. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, việc tối ưu 

đồng thời cả hai quá trình phát và thu là cần thiết.  

Trong trường hợp 𝑁r
RF = 1, do phía thu chỉ tạo được 

búp sóng theo một hướng, nếu tín hiệu được phát đi theo 

𝑁t
RF hướng khác nhau, công suất nhận được sẽ giảm đáng 

 

𝔼[∥∥𝑠 − 𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ 𝐲∥∥2
2]  = 𝔼[(𝑠 − 𝐆BB

∗ 𝐆R
∗ 𝐲)∗(𝑠 − 𝐆BB

∗ 𝐆RF
∗ 𝐲)]

 = 𝔼[(tr(𝑠 − 𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ 𝐲)∗(𝑠 − 𝐆BB
∗ 𝐆R

∗ 𝐲)∗)]

= tr(𝔼[𝐬∗]) − 2Re(tr(𝔼[𝐬𝐲∗]𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ )) + tr(𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ 𝔼[𝐬𝐬∗]𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ ) .

 

𝐽(𝐆BB, 𝐆RF)  = tr(𝐆MMSE𝔼[𝐲𝐲∗]𝐆MMSE
∗ ) − 2Re (tr(𝔼[𝐬𝐲∗]𝐆RF𝐆BB)) + tr(𝐆BB

∗ 𝐆RF
∗ 𝔼[𝐬𝐬∗]𝐆BB

∗ 𝐆RF
∗ )

 = tr(𝐆MMSE𝔼[𝐲𝐲∗]𝐆MMSE
∗ ) − 2Re (tr(𝐆MMSE

∗ 𝔼[𝐲𝐲∗]𝐆RF𝐆BB)) + tr(𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ 𝔼[𝐬𝐬∗]𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ )

 = tr((𝐆MMSE
∗ − 𝐆BB

∗ 𝐆RF
∗ )𝔼[𝐲𝐲∗](𝐆MMSE

∗ ) − 𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ )
∗
)   

 = ∥∥𝔼[𝐲𝐲∗]1/2(𝐆MMSE − 𝐆RF𝐆BB)∥∥𝐹

2
.            

 

�̃�BB
opt

= arg min ∥ 𝔼[𝐲𝐲∗]1/2(𝐆MMSE − 𝔼[𝐲𝐲∗])1/2𝐀r�̃�BB ∥𝐹
2 .   

(17) 

(18) 
 

(19) 
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kể. Do đó, ta sẽ đưa ra thứ tự thiết kế các khối tiền mã hóa 

và kết hợp. 

• Nếu 𝑁t
RF < 𝑁r

RF : 

1 Thiết kế 𝐏RF𝐏BB theo thuật toán 1 

2 Cố định 𝐏RF𝐏BB , thiết kế 𝐆RF𝐆BB  theo thuật 

toán 2 

• Nếu 𝑁t
RF > 𝑁r

RF : 

1 Coi 𝐏RF𝐏BB = 𝐏opt rồi tính 𝐆RF𝐆BB. 

2 Coi kênh truyền là 𝐆BB
∗ 𝐆RF

∗ 𝐇, rồi tính 𝐏RF𝐏BB. 

V. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Trong bài báo này, nhóm đã thực hiện mô phỏng với các 

tham số hệ thống dựa trên số liệu đang được cộng đồng 

nghiên cứu sử dụng [13], đó là 𝑁t
RF = 8,  𝑁r

RF = 8, 𝑁t =
64, 𝑁r = 16. Cũng như vậy tần số sóng mang được mô 

phỏng ở 2 tần số, một là 3.7GHz, hai là tần số có bước 

sóng milimet, cụ thể là 6GHz.  

 

 

Hình 2. Búp sóng tối ưu của hệ thống 5G tại tần 
số 6Ghz, 64 Ăng-ten phát. 

 

Hình 3. Búp sóng hệ thống 5G tạo bởi phương 

pháp lai tại tần số 6Ghz, 64 Ăng-ten phát. 

Với các tham số hệ thống kể trên, búp sóng tối ưu của 

hệ thống 5G, thực hiện tạo búp sóng bằng phương pháp 

tiền mã hóa số thu được có dạng như hình 2. Dễ thấy các 

búp sóng gọn, tách bạch với búp sóng phụ tốt. Các búp phụ 

hầu như không đáng kể. Chuyển sang thực hiện việc tạo 

búp sóng bằng phương pháp hybrid, hay còn gọi là phương 

pháp lai, ta nhận được búp sóng như hình 3. Việc sử dụng 

phương pháp lai cho độ phức tạp của hệ thống giảm đi rất 

nhiều. Đổi lại, các búp sóng có sự tách bạch không đẹp 

như phương pháp tối ưu. Tuy nhiên cường độ của của búp 

chính là hoàn toàn lấn án các búp phụ.  

Kết quả tương tự có thể nhận được từ hình 4 và hình 5, 

nơi các búp sóng được tạo ra bởi phương pháp tối ưu, và 

phương pháp tạo búp sóng lai.  

 

Hình 4.  Búp sóng tối ưu của hệ thống 5G tại tần 
số 3.7Ghz, 64 Ăng-ten phát. 

 

Hình 5. Búp sóng hệ thống 5G tạo bởi phương 
pháp lai tại tần số 3.7Ghz, 64 Ăng-ten phát. 

Ở đây có thể thấy điều thú vị là ở tần số thấp, việc tạo các 

búp sóng sẽ có bề rộng lớn hơn so với tần số cao. Điều này 

phù hợp với mục tiêu tạo ra các búp sóng nhỏ, cường độ 

lớn để giảm suy hao và tăng hiệu quả truyền tín hiệu đối 

với hệ thống sử dụng tần số có bước sóng ngắn.  

 

Hình 6. Hiệu suất phổ của hệ thống 5G với số 
lượng các luồng tín hiệu khác nhau tại tần số 

6Ghz, 64 Ăng-ten phát. 

Hình 7. Hiệu suất phổ của hệ thống 5G với 
số lượng các luồng tín hiệu khác nhau tại 

tần số 3.7Ghz, 64 Ăng-ten phát. 
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Hiệu suất phổ của hệ thống 5G với số lượng các luồng 

tín hiệu khác nhau mô phỏng ở 2 dải tần số 3.7 và 6Ghz 

được mô tả trên hình 6 và 7. Tại 𝑁s = 4, nghĩa là 4 luồng 

tín hiệu được truyền trên 64 Ăng-ten. Tương đương với 4 

mảng Ăng-ten, mỗi mảng chứa 16 Ăng-ten phát một luồng 

tín hiệu. Tại 𝑁s = 8, sẽ có 8 mảng Ăng-ten, mỗ mảng chứa 

8 Ăng-ten phát.  

 

Hình 8. So sánh hiệu suất phổ với các tham số 
gồm: Số luồng tín hiệu 𝑁𝑠, số Ăng-ten thu phát 

lần lượt là 𝑁𝑟 và 𝑁𝑡, giữa phương pháp tối ưu và 

phương pháp lai, tần số 6Ghz. 

Hình 8 so sánh hiệu suất phổ của cả hai phương pháp 

tối ưu và phương pháp lai với các tham số gồm: số luồng 

tín hiệu 𝑁𝑠, số Ăng-ten thu phát lần lượt là 𝑁𝑟 và 𝑁𝑡. Ở đây 

rõ ràng với cùng một số luồng, tuy nhiên hệ thống với 264 

Ăng-ten phát mang hiệu suất phổ cao hơn khoảng 4.5 

bit/s/Hz.  Trong khi đó, với cùng số Ăng-ten phát, hệ thống 

sử dụng phương pháp tối ưu tốt hơn khoảng 1.5 bit/s/Hz 

so với phương pháp lai.  

Phương pháp tối ưu tốt hơn đáng kể so với phương pháp 

lai khi số Ăng-ten phát tăng lên. Điều này có thể giải thích 

do kích thước ma trận tiền mã hóa lớn lên, thông tin trạng 

thái kênh nhiều lên, và phương pháp tối ưu khi đó sẽ tốt 

hơn so với phương pháp lai. Tuy nhiên đổi lại, sự phức tạp 

của hệ thống của phương pháp tối ưu sẽ rất cao, và không 

thực tế.  

VI. KẾT LUẬN 

Việc sử dụng phương pháp sử dụng ma trận tiền mã hóa 
tối ưu để tạo ra các búp sóng trong hệ thống 5G cực nhiều 
Ăng-ten là không khả thi trong thực tế, do đắt đỏ và độ phức 
tạp cao. Chúng tôi đã tận dụng tính chất của kênh truyền ở 
bước sóng milimet để xây dựng phương pháp tạo búp sóng 
lai, trong đó thay vì tính ma trận tiền mã hóa tối ưu, nghiên 
cứu này tìm ma trận tiền mã hóa gần tối ưu bằng các phép 
xấp xỉ dựa trên tính chất kênh truyền. Tiếp theo, chúng tôi 
chỉ ra rằng có thể sử dụng bộ lọc MMSE với độ phức tạp 
thấp cho hệ thống thực tế. Cuối cùng nghiên cứu đã trình 
bày kết quả về hiệu suất phổ của phương pháp đề xuất gần 
như tiệm cận với phương pháp tối ưu. Việc tạo ra các búp 
sóng gần giống với các mẫu được tạo ra bởi định dạng 
chùm tối ưu.  
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SPECTRAL EFFICIENCY ENHANCEMENT 

USING HYBRID BEAMFORMING IN 5G 

MILLIMETER-WAVE SYSTEMS.  

 

Abstract: The 5th generation (5G) wireless 

communication systems and beyond have begun to use 

millimeter wavelengths, which suffer from great loss in 

transmission over long distances. To exploit this 

frequency band effectively, the Antennas need to have a 

gain factor large enough to compensate the loss of the 

fading, or to produce beams small enough to concentrate 
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the energy. By using additional digital precoding matrix 

in the baseband, it is possible to influence the Antenna 

arrays to generate beams in the desired direction, 

increasing signal strength and spectral efficiency with 

limited transmit power. However, this method has high 

cost and complexity, it is not suitable in practical 

conditions. This study presents a method that combines 

signal processing in the baseband and radio 

frequencyband to reduce the system complexity and 

achieve an approximate level of spectral efficiency We 

also propose an algorithm to design the combining matrix 

at the receiver based on MMSE approach. Finally, the 

study uses simulation to compare the performance of the 

given algorithm with the optimal digital precoding-matrix 

method. 
 

Keywords: Beamforming, Digital precoding, 5G, RF. 
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dụng cho ảnh số sử dụng biến đổi DWT (Discrete
Wavelet Transform) kết hợp DCT (Discrete Cosine
Transform) và SVD (Singular Value Decomposition)
dựa trên thống kê. Ý tưởng chính là sử dụng các
phép biến đổi DWT kết hợp DCT, SVD biến đổi ảnh
số sang miền tần số kết hợp (miền tần số tích chập),
thực hiện nhúng nhiều lần các bit nhị phân của một
logo bản quyền hoặc thông tin mật vào trong các
vùng khác nhau của dữ liệu ảnh. Ngược lại, kỹ thuật
trích rút dữ liệu đã ẩn giấu chỉ sử dụng thông tin
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các phép tấn công thủy vân phổ biến như tấn công
nhiễu, tấn công nén jpeg, tấn công clipping. . . Việc
khảo sát đánh giá kết quả của lược đồ thủy vân dựa
trên các biến đổi tần số DWT, DCT kết hợp SVD
sử dụng độ đo PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)
để đánh giá chất lượng ảnh trước với sau khi nhúng
và độ đo NCC (Normalized Cross-Correlation) để
đo độ bền vững của logo trước và sau khi trích rút ra.

Từ khóa: DWT, DCT, SVD, Thủy vân ảnh số,
Thủy vân mù, Bảo vệ bản quyền.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

A. Giới thiệu bài toán
Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ

thông tin, các sản phẩm đa phương tiện như âm thanh,
video, hình ảnh và văn bản được sản xuất một cách
nhanh chóng phục vụ nhu cầu giải trí và thương mại.
Các sản phẩm đó đem lại nguồn thu nhập khổng lồ
cho các nhà sản xuất cũng như người sở hữu chúng.
Tuy nhiên, với công nghệ hiện nay, người dùng dễ
dàng sao chép, chia sẻ và sửa đổi các sản phẩm đa
phương tiện. Hành động sao chép, sửa đổi, chia sẻ
khi chưa được phép của tác giả, của người sở hữu
hợp pháp là vi phạm luật bản quyền sản phẩm số.
Điều này dẫn đến các tranh chấp pháp lý về quyền
tác giả, quyền sở hữu hợp pháp đối với sản phẩm
đa phương tiện. Vì vậy, những người tạo ra hoặc sở
hữu hợp pháp các sản phẩm số này muốn bảo vệ
bản quyền sản phẩm của họ bằng cách ẩn giấu thêm
thông tin bảo mật, chống lại sao chép, sửa đổi, phân
tán bất hợp pháp.

Thủy vân số - Digital Watermarking [1][2] là một
giải pháp kỹ thuật cho nhu cầu bảo vệ bản quyền
sản phẩm kỹ thuật số. Thông tin bản quyền (như
logo, thông tin tác giả, chữ ký điện tử . . . ) được
nhúng vào dữ liệu đa phương tiện, mà không làm
ảnh hưởng đến chất lượng của dữ liệu gốc. Ngược
lại, thông tin bản quyền có thể được trích rút dựa
vào khóa bí mật. Từ đó, chứng minh quyền sở hữu
hợp pháp đối với sản phẩm số. Tuy nhiên, kỹ thuật
thủy vân phải đảm bảo được tính ẩn, tức là không
làm ảnh hưởng tới chất lượng dữ liệu gốc, cũng như
tính bền vững của thông tin ẩn giấu trước các tấn
công thông thường.

B. Nghiên cứu liên quan
Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã đề xuất

các kỹ thuật thuỷ vân bền vững ứng dụng trong bảo
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vệ bản quyền sản phẩm số. Nghiên cứu của M.Saidi
và cộng sự [4] đề xuất giấu tin dựa trên biến đổi
DCT và Chaotic Map. Các tác giả biến đổi DCT ảnh
đầu vào, sử dụng các hệ số DCT trung bình và nhỏ
để nhúng thông tin mật theo thứ tự zigzag kết hợp
tham số ∆. Giá trị ∆ giúp đảm bảo giữ được năng
lượng của khối DCT, từ đó hạn chế mất thông tin
trong quá trình trích rút.

D. Asatryan và M. Khalili [8] đề xuất một lược đồ
thủy vân dựa trên biến đổi DWT và biến đổi Arnold
cho bảo vệ bản quyền. Ảnh số được biến đổi DWT ba
mức độ cho một kênh màu. Sau đó, nhúng thông tin
bản quyền lên miền con LL3. Các thí nghiệm thực
hiện trên các không gian màu khác nhau: RGB, YIQ,
HSV, YCrCb,... và so sánh hiệu quả của các không
gian màu.

D. G. Savakar và A. Ghuli [5] đã đề xuất lược đồ
thủy vân lai ghép giữa lược đồ thủy vân mù (blind
watermarking) và lược đồ thủy vân không mù (non-
blind watermarking). Các kỹ thuật nhúng sử dụng
biến đổi tần số DWT và hệ số α. Kỹ thuật đề xuất
chống được một số phép tấn công thủy vân phổ biến
như xoay ảnh, nén JPEG, thêm nhiễu (Salt Pepper,
Gaussian, Spkecle, Poision).

A. K. Abdulrahman và cộng sự [9] đề xuất phương
pháp thủy vân sử dụng lai ghép giữa DCT và DWT.
Trong đó, tác giả biến đổi đồng thời DCT và DWT
cho cả 3 kênh màu (R, G, B) của ảnh gốc I thu được
12 miền con LL, LH, HL, HH tương ứng. Logo bản
quyền W được xáo trộn theo biến đổi Arnold. Tiếp
theo, thực hiện DCT, biến đổi thành logo mới có
kích thước 512x512x3 (tương ứng 3 kênh màu). Cuối
cùng, mỗi kênh màu tạo ra 4 ma trận 512x512 tương
ứng với 4 miền con của biến đổi DWT. Để nhúng
thủy vân, tác giả sử dụng công thức alpha blending:
Î = I + k ∗ W . Tuy nhiên, để trích rút thông tin
ẩn giấu, cần phải có thêm thông tin là ảnh gốc. Với
phương pháp này, lược đồ đề xuất phụ thuộc vào hệ
số tỉ lệ k. Đồng thời, việc trích rút thông tin cần yêu
cầu dữ liệu ảnh gốc.

M. Hariharalakshmi [3] và các cộng sự đã sử dụng
miền tần số kết hợp CWT-SVD cho thủy vân ảnh
số. Quá trình xử lý, tác giả tìm cách tính trọng số
nhúng tối ưu và sử dụng công thức alpha blending
để nhúng thông tin. Trước tiên, tác giả áp dụng CWT,
sau đó tìm trọng số nhúng tối ưu sử dụng tìm kiếm
Cuckoo (Cockoo search). Tiếp theo áp dụng SVD và
công thức nhúng Sw = S + α ∗W . Tuy nhiên, với
phương pháp này thì việc tìm được trọng số α đòi
hỏi thời gian tính toán nhiều hơn do áp dụng tìm

kiếm Cockoo.
Hwang và cộng sự [14] đã sử dụng SVD kết

hợp với kỹ thuật điều chế chỉ mục lượng tử QIM
(Quantization Index Modulation) đề xuất thuật toán
thủy vân mù cho dữ liệu âm thanh. Đây là một giải
pháp hợp lý và phù hợp với thực tiễn. Bởi tính khách
quan của dữ liệu trích rút, phương pháp hoàn toàn
không cần thêm thông tin gì ngoài ảnh đã thủy vân.
Ngoài ra, sử dụng SVD là một hướng nghiên cứu
đang được phát triển để giảm dữ liệu đầu vào, áp
dụng cho các ứng dụng thực tế.

Soumitra Roy và cộng sự [15] đề xuất lược đồ
thủy vân trên miền tần số kết hợp DCT-SVD. Trong
đề xuất của mình, Roy sử dụng ma trận S tác động
lên ma trận W (thông tin cần nhúng) theo phương
trình: S + α ∗W = UWSWV

T
W . Tuy nhiên, đối với

phương pháp nhúng này, Roy phải lưu trữ lại các ma
trận UW và V T

W để phục vụ cho quá trình trích rút
dữ liệu sau này. Điều này đòi hỏi lưu trữ lớn khi xử
lý với tập dữ liệu có số lượng ảnh lớn.

Ở trong nước, các tác giả Nguyễn Văn Tảo, Bùi
Thế Hồng [18] đề xuất giải pháp thủy vân bền vững
kết hợp hướng tiếp cận theo miền không gian và
hướng tiếp cận theo miền tần số. Các tác giả sử dụng
biến DWT và kỹ thuật thủy vân sử dụng ma trận giả
ngẫu nhiên. Kết quả thí nghiệm với nhiều hệ số k (hệ
số tỉ lệ giữa tính ẩn và tính bền vững của thủy vân)
tìm ra được hệ số cho kết quả tốt là giải pháp thủy
vân có độ bền vững cao trước các tấn công thông
thường. Tuy nhiên, phương pháp cũng có hạn chế là
làm giảm 2 lần số bit thủy vân có thể nhúng do sử
dụng biến đổi DWT và chỉ sử dụng 1 dải tần số con
cho thủy vân.

Tác giả Ngô Văn Sỹ và các cộng sự [17] cũng
ứng dụng DWT cho kỹ thuật thủy vân trong bảo vệ
bản quyền ảnh màu. Trong nghiên cứu, các tác giả đề
xuất giải pháp thủy vân sử dụng biến đổi DWT nhiều
mức. Ảnh ban đầu RGB được chuyển sang không
gian màu Lab. Sau đó, áp dụng biến đổi DWT mức
1 cho thành phần L, tiếp theo sử dụng dải tần số LL
để thực hiện biến đổi DWT mức 2 và thực hiện cho
đến khi đạt được kết quả mong muốn. Cuối cùng, ở
bước nhúng thông tin, các tác giả sử dụng công thức
nhúng alpha blending Ê = E + α ∗W với giá trị α
để điều chỉnh chất lượng ảnh đầu ra.

Gần đây, tác giả Nguyễn Hiếu Cường và Cao
Thị Luyên [19] tiến hành đề xuất lược đồ thủy vân
rỗng (zero-watermarking) sử dụng các phép biến đổi
DWT, DCT, và SVD. Ở trong lược đồ đề xuất, DWT
được biến đổi ở mức 2 và sử dụng phần hệ số thấp
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L cho biến đổi SVD thu được ma trận đường chéo
S làm đầu vào cho biến đổi DCT ở bước tiếp theo.
Trong phần mã hóa (nhúng thông tin) thì các tác giả
so sánh tương quan giá trị giữa các vị trí trong ma
trận DCT thu được, hình thành một chuỗi khóa K rồi
tiến hành XOR với chuỗi thủy vân W. Tuy nhiên, khi
làm việc với những ảnh có kích thước lớn thì tốc độ
thuật toán sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Qua một số nghiên cứu của các tác giả, kỹ thuật
thủy vân số dựa trên miền tần số sử dụng riêng lẻ
biến đổi DCT hoặc DWT hoặc SVD hoặc kết hợp
DCT-DWT là những giải pháp có nhiều ưu điểm.
Đề xuất của Hwang [14] sử dụng biến đổi SVD là
thủy vân mù. Các tác giả khác dùng biến đổi DCT,
DWT và DCT-DWT đều đề xất phương pháp thủy
vân bán mù (semi-blind watermarking) dựa trên
công thức alpha blending hoặc kỹ thuật điều chế chỉ
số lượng tử QIM .... Khi trích rút, ngoài ảnh mang
thông tin phải cần thêm thông tin là ảnh mang ban
đầu hoặc thông tin logo mật ban đầu hỗ trợ. Vì vậy
giảm đi tính khách quan trong thực tế.

C. Các đóng góp mới của bài báo
Qua phân tích các nghiên cứu trước đây, các kỹ

thuật thủy vân sử dụng biến đối DCT, DWT, SVD
riêng lẻ thỏa mãn được tính ẩn hay tính khó nhận
biết (Imperceptibility), tính bền vững (Robustness),
độ phức tạp tính toán thấp. Do vậy, câu hỏi đặt ra là
khi kết hợp các biến đổi trên thành miền tần số kết
hợp hay miền tần số tích chập thì các tính chất trên
của thủy vân liệu có còn đảm bảo? Nội dung bài báo
này triển khai các giải pháp để đánh giá hiệu quả
của các giải pháp thuỷ vân bền vững trên miền tần
số kết hợp. Một số đóng góp mới trong bài báo như
sau:

• Chúng tôi đề xuất lược đồ thủy vân cho ảnh số
trên các miền tần số kết hợp mới DWT1D-DCT
(One Level DWT - DWT1D), DWT2D-DCT
(Two Level DWT - DWT2D), DWT1D-SVD,
DWT2D-SVD, DCT-SVD để đánh giá hiệu quả
của các miền tần số tích hợp đến các phương
pháp thuỷ vân bền vững.

• Cải tiến kỹ thuật nhúng thông tin theo ý tưởng
mới nhằm tăng cường tính bền vững của thông
tin giấu trên miền tần số. Ở giai đoạn nhúng,
chúng tôi thực hiện nhúng lặp lại nhiều lần các
bit dữ liệu lên trên các kênh màu hoặc các vùng
dữ liệu khác nhau mà vẫn đảm bảo chất lượng
của chúng (cụ thể, thực hiện nhúng cùng 1 bit
dữ liệu mật lên 3 kênh màu tương ứng). Ở giai

đoạn trích rút thông tin ẩn sẽ được thực hiện
dựa trên thống kê tần suất của các bit thu được.

• Từ kết quả thực hiện trên miền tần số tích hợp,
chúng tôi đánh giá và so sánh được hiệu quả của
miền tần số tích hợp đề xuất mới có ưu điểm
hơn những miền tần số đã được đề xuất trước
đây.

Qua thực hiện các thí nghiệm, các miền tần số
tích chập mới đề xuất của chúng tôi cho kết quả
nhúng tốt và ít ảnh hưởng tới thông tin nhúng.
Ngoài ra, thuật toán nhúng tăng cường độ bền vững
của ảnh nhúng đạt hiệu quả cao trước một số tấn
công thủy vân thường gặp, đồng thời có độ phức tạp
tính toán thấp, dễ áp dụng cho nhiều định dạng ảnh.
Các thí nghiệm đánh giá hiệu quả của các lược đồ
thủy vân sử dụng hai độ đo chính là PSNR và NCC.

D. Bố cục bài báo
Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau.

Phần II giới thiệu về các kỹ thuật biến đổi ảnh
trên miền tần số. Phần III trình bày lược đồ thủy
vân trên miền tần số kết hợp đề xuất. Kết quả thí
nghiệm đánh giá, so sánh với lược đồ thủy vân đã
đề xuất và các kỹ thuật trước đây được trình bày
ở phần IV. Phần V là kết luận đối với lược đồ đề xuất.

II. KỸ THUẬT BIẾN ĐỔI ẢNH TRÊN MIỀN
TẦN SỐ

A. Biến đổi Cosine rời rạc DCT
Biến đổi Cosine rời rạc DCT (Discrete Cosine

Transform) [4][6][7][10][11][12][15] được sử dụng
nhiều trong thủy vân ảnh số. Nó chuyển đổi các tín
hiệu hình ảnh từ miền không gian sang miền tần
số và ngược lại mà không gây tổn hao chất lượng,
hoặc rất ít. Ở đây, chỉ xét biến đổi DCT 2 chiều
(2D-DCT hoặc ngắn gọn là DCT) và biến đổi ngược
của nó (iDCT). Khi thực hiện DCT, ma trận điểm
ảnh thường được chia thành các khối có kích thước
4× 4, 8× 8, 16× 16, nhằm giảm thời gian tính toán,
tăng độ chính xác.

B. Biến đổi Wavelet rời rạc DWT
Kỹ thuật biến đổi Wavelet rời rạc DWT (Discrete

Wavelet Transform) được sử dụng rộng rãi trong các
ứng dụng xử lý ảnh, xử lý tín hiệu, .... Đặc điểm
quan trọng của biến đổi DWT là được sử dụng để
phân tích toán học và vật lý một tín hiệu về dạng cơ
bản và có thể thực hiện tái tạo đạt độ chính xác cao
[6][10].

Biến đổi DWT với ảnh số [8][9][10][13][16] là
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phân tích ma trận điểm ảnh thành bốn vùng con
riêng biệt LL1, LH1, HL1, HH1 ở các mức tần số
thấp, trung bình và cao tương ứng (biến đổi DWT
mức 1 - DWT1D). Trong đó, L – biểu diễn giá trị
lọc tần số thấp, H – biểu thị giá trị lọc tần số cao
cao. Vùng con LH1 có xu hướng tách ra các đặc tính
hàng ngang, trong khi vùng con HL1 có xu hướng
tách ra các đặc tính hàng dọc trong ảnh. Vùng con
tần số thấp LL1 chứa gần như toàn bộ năng lượng
của tín hiệu hình ảnh. Trong khi vùng con tần số
cao HH1 chứa các thông tin về kết cấu, cạnh và
đường viền của ảnh. Biến đổi DWT có thể tiếp tục
áp dụng cho các ma trận miền con tạo thành LL2,
LH2, HL2, HH2 (biến đổi DWT mức 2 - DWT2D).

C. Biến đổi Singular Value Decomposition
Biến đổi Singular Value Decomposition (SVD) là

phương pháp phân tích ma trận thành 3 ma trận khác
nhau (matrix decomposition). SVD được ứng dụng
nhiều trong xử lý ảnh, xử lý dữ liệu nhằm giảm số
chiều, nén dữ liệu và đặc biệt ứng dụng trong kỹ
thuật thủy vân số [12][14][15][19].

Xét ma trận điểm ảnh A có kích thước m×n. Sử
dụng SVD, ma trận A được phân tích thành 3 ma
trận U, S, V T theo công thức tổng quát (1):

A = USV T , (1)

trong đó, U và V T là các ma trận trực giao có kích
thước lần lượt là m × m và n × n, S là ma trận
đường chéo có kích thước m × n (Nếu m = n thì
S là ma trận đường chéo vuông) với các phần tử
trên đường chéo {λ(i,i)} có giá trị không âm được
sắp xếp giảm dần, gọi là các giá trị singular values
(SVs) thỏa mãn: λ(1,1) ≥ λ(2,2) ≥ ... ≥ λ(r,r) ≥ 0 và
tất cả các phần tử khác đều = 0. Với r là rank của
ma trận S, thông thường r = min(m,n).

Trong biến đổi SVD đối với ảnh số [15][19], ma
trận đường chéo S có tính ổn định cao. Có nghĩa là
khi có sự thay đổi nhỏ trên ảnh thì ma trận S ít bị
ảnh hưởng. Do đó, S được sử dụng để nhúng thủy
vân có khả năng chống lại một số tấn công biến đổi
ảnh thông thường.

III. ĐỀ XUẤT LƯỢC ĐỒ NHÚNG VÀ TRÍCH
RÚT THỦY VÂN

Qua khảo sát một số nghiên cứu trước đây, ở giai
đoạn trích rút thủy vân, ngoài ảnh chứa thông tin ẩn
giấu và khóa key thì còn cần thêm các thông tin rõ
khác như ảnh gốc, ma trận chứa một phần thông tin
mật (logo), thậm chí có những lược đồ đòi hỏi chính

là các thông tin ẩn giấu gốc thì mới có thể trích rút
ra được thông tin ẩn. Trong một số ứng dụng thực tế
thì điều này không khách quan và đòi hỏi việc lưu
trữ lớn.

Trong bài báo này, đề xuất lược đồ dựa trên kỹ
thuật thủy vân mù, tức là cần ít nhất thông tin (ảnh
chứa thông tin ẩn và khóa key) để trích rút được dữ
liệu đã ẩn giấu. Kỹ thuật này phù hợp với thực tế và
giảm khối lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo tính ẩn,
tính bền vững của thủy vân.

Ý tưởng chính của lược đồ đưa ra là kết hợp các
phép biến đổi trên miền tần số tích chập với phương
pháp nhúng thông tin mật nhiều lần theo quy luật.
Ngược lại, việc trích rút chỉ sử dụng duy nhất ảnh
chứa thông tin ẩn giấu và khóa key, được thực hiện
kết hợp thống kê tần suất các bit thu được để tăng xác
suất trích rút chính xác. Kỹ thuật thủy vân đề xuất
được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 là nhúng
thông tin mật, giai đoạn 2 là trích rút thông tin mật
từ ảnh dữ liệu đầu vào (ảnh đã giấu dữ liệu chưa bị
hoặc ảnh bị tấn công thủy vân). Ý tưởng của lược đồ
thủy vân như sau:

+ Ở giai đoạn nhúng thủy vân: Trên mỗi kênh màu
ch của ảnh mang đầu vào sẽ được chuyển đổi về miền
tần số kết hợp nhờ sử dụng các phép biến đổi DWT,
DCT Hình 1. Trước tiên, áp dụng biến đổi DWT2D
(DWT lần 1 cho toàn bộ ma trận giá trị điểm ảnh
của kênh màu ch, thu được 4 miền con LL1, LH1,
HL1, HH1. Lựa chọn HL1 để áp dụng DWT lần 2
thu được 4 miền con LL2, LH2, HL2, HH2). Tiếp
theo, chọn băng con HL2 để chia thành các khối có
kích thước 4x4 để áp dụng biến đổi DCT. Sau đó,
trên mỗi giá trị E(i,j,ch) (giá trị tại vị trí [0,0] của ma
trận DCT tương ứng kênh màu ch) sẽ được nhúng
vào cùng một bit dữ liệu mật. Nghĩa là, bit dữ liệu
mật wk được nhúng lần lượt vào từng giá trị của
ba kênh màu tương tứng. Như vậy, một bit wk được
nhúng 3 lần. Việc nhúng bit wk vào E(i, j, ch) được
thực hiện dựa theo công thức (2):

Ê(i, j, ch) =

{
(
⌊E(i,j,ch)∗Q

2

⌋
∗ 2)/Q Nếu wk = 1

(
⌊E(i,j,ch)∗Q+1

2

⌋
∗ 2− 1)/Q Nếu wk = 0

(2)

trong đó, E(i, j, ch) là giá trị DCT tại vị trí
[0, 0, ch], Ê(i, j, ch) là giá trị DCT nhận được sau
khi nhúng tại vị trí [0, 0, ch] của kênh màu ch; wk

là bit thông tin mật cần giấu; Q là trọng số nhúng
thỏa mãn: Q > 0.

+ Ở giai đoạn trích rút thủy vân: thực hiện trích
rút và thống kê tần suất bit rút được trên mỗi điểm
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ảnh với các kênh màu tương ứng. Do trên mỗi kênh
màu đều được nhúng vào cùng một bit thông tin. Vì
vậy, thực hiện thống kê tần suất của giá trị bit (0
hoặc 1) được trích ra, bit nào có tần suất lớn hơn
50% thì đó là bit cần được trích rút.

Thống kê bit trích rút được theo công thức (3):

votes =

{
votes+ 1, Nếu

⌊
(Ê(i, j, ch) ∗Q)

⌋
/2 = 0

0 Ngược lại
(3)

Để xác định bit trích rút sử dụng công thức (4):

ŵk =

{
1 Nếu votes > α

0 Ngược lại
(4)

trong đó, votes là biến đếm số lần xuất hiện của
bit mật được trích rút; α là hệ số thống kê, thông
thường α > 1.5 hoặc 50%.

A. Quá trình nhúng thủy vân
Quá trình nhúng thủy vân thực hiện biến đổi

DWT2D và DCT đối với ảnh ban đầu I. Thông tin
mật cần giấu là logo W được biểu diễn ở dạng chuỗi
nhị phân wk ∈ {0, 1}, với wk là bit thứ k của chuỗi.
Sau đó, sử dụng công thức (2) để thực hiện nhúng
thủy vân W vào trong I. Hình 1 miêu tả các bước
của quá trình nhúng thủy vân, cụ thể:

Bước 1: Đối với mỗi kênh màu ch của ảnh đầu
vào I, lần lượt thực hiện biến đổi DWT lần 1 thu
được (LL1, (LH1, HL1, HH1)) tương ứng.

Bước 2: Thực hiện biến đổi DWT lần 2 đối với
HL1 trên mỗi kênh màu, thu được (LL2, (LH2, HL2,
HH2)) tương ứng.

Bước 3: Chia HL2 thành các block 4x4 thực hiện
DCT đối với mỗi block. Thu được ma trận các hệ số
E(i,j,ch)

Bước 4: Thực hiện nhúng thủy vân wk vào trong
E(i,j,ch) theo công thức (2). wk được nhúng lần lượt
trên E(i,j,ch) của ba kênh màu thu được Ê(i, j, ch)
tương ứng.

Bước 5: Thực hiện iDCT đối với mỗi block
Ê(i, j, ch) thu được HL2_.

Bước 6: Thực hiện iDWT đối với (LL2, (LH2,
HL2_, HH2)) thu được HL1_.

Bước 7: Thực hiện iDWT đối với (LL, (LH,
HL1_, HH)) thu được Î là ảnh sau khi nhúng thủy
vân.

B. Quá trình trích rút thủy vân
Để trích rút thủy vân được giấu trong ảnh chỉ cần

sử dụng duy nhất ảnh đã giấu. Quá trình trích rút

thủy vân được miêu tả chi tiết trong Hình 2. Các
bước cụ thể:

Bước 1: Đối với mỗi kênh màu của ảnh đầu vào
Î , lần lượt thực hiện biến đổi DWT lần 1 thu được
(LL1, (LH1, HL1, HH1)).

Bước 2: Thực hiện biến đổi DWT lần 2 đối với
HL1 trên mỗi kênh màu thu được (LL2, (LH2, HL2,
HH2)).

Bước 3: Chia HL2 thành các block 4x4 thực hiện
DCT đối với mỗi block, thu được ma trận các hệ số
Ê(i, j, ch).

Bước 4: Thực hiện lặp đi lặp lại quá trình sau cho
tới khi trích rút hết các dữ liệu đã nhúng:

- Gán votes = 0
- Thực hiện trích rút bit temp trên cả 3 kênh màu

theo công thức (3). Nếu temp = 1 thì tăng votes lên
1 đơn vị.

- Kiểm tra votes theo công thức (4). Nếu votes >
α thì ŵk = 1, ngược lại thì ŵk = 0. (Thông thường
α > 1.5 hoặc xét theo tỉ lệ % là > 50%).

Bước 5: Khôi phục logo ŵ từ chuỗi ŵk.
Lược đồ nhúng và trích rút thuỷ vân đề xuất được

thực hiện trên miền tần số với sự kết hợp DWT2D-
DCT. Đối với miền tần số DWT2D-SVD, quá trình
nhúng và trích rút có thể được tiến hành một cách
tương tự, chỉ khác là miền con HL2 được chia thành
các khối có kích thước 4x4. Sau đó áp dụng biến đổi
SVD và sử dụng giá trị đơn (singular value) tại vị trí
[0, 0, ch] của ma trận S để nhúng thông tin.

Đối với các miền tần số kết hợp DWT1D-DCT,
DWT1D-SVD, thực hiện biến đổi DWT1D tạo ra
các miền con LL1, LH1, HL1, HH1. Chọn miền
con HL1 chia thành các khối có kích thước 8x8
và áp dụng biến đổi DCT hoặc SVD tương ứng.
Thực hiện nhúng thông tin mật vào giá trị tại vị trí
[0, 0, ch] của ma trận DCT hoặc ma trận S tương
ứng. Đối với miền tần số kết hợp DCT-SVD, biến
đổi DCT được thực hiện trên các khối điểm ảnh có
kích thước 4x4. Sau đó lựa chọn giá trị DCT tại vị
trí [0, 0, ch] để tạo các ma trận có kích thước 4x4.
Tiếp theo áp dụng SVD và cho ma trận 4x4, và
nhúng dữ liệu vào giá trị có vị trí [0, 0, ch] của ma
trận S. Quá trình nhúng thông tin trong các miền
tần số kết hợp trên đều sử dụng công thức (2) và sử
dụng công thức (3), (4) để trích rút thông tin.

IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

A. Môi trường thực nghiệm và công cụ đánh giá
Để đánh giá chất lượng của ảnh sau khi thực hiện

nhúng thủy vân, sử dụng công thức tỷ số tín hiệu cực



ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT THỦY VÂN BỀN VỮNG TRÊN NHỮNG MIỀN TẦN SỐ KẾT HỢP

Hình 1: Lược đồ nhúng thủy vân trên miền tần số kết hợp DWT2D-DCT

Hình 2: Lược đồ trích rút thủy vân trên miền tần số kết hợp DWT2D-DCT

đại trên nhiễu (Peak Signal to Noise Ratio - PSNR)
[7][9][12][16]. PSNR được tính bằng công thức:

PSNR = 10 log10
MAX2

MSE
(5)

Trong đó:
MAX là giá trị lớn nhất có thể của điểm ảnh. Khi

các điểm ảnh được biểu diễn bởi 8 bit, thì giá trị của
nó là 255.

MSE (Mean Squared Error) là sai số bình phương
trung bình tính trên toàn ảnh tính theo công thức:

MSE =
1

m ∗ n

m−1∑
i=0

n−1∑
j=0

[I(i, j)− Î(i, j)]2 (6)

Với m,n lần lượt là kích thước của ảnh. I(i, j) là
ảnh ban đầu, Î(i, j) là ảnh đã nhúng thủy vân.

Để đánh giá độ bền vững của thủy vân, thực hiện
tính NCC (Normalized Cross-Correlation) của thông
tin (logo) được trích rút sau khi bị tấn công thủy
vân (biến đổi hình học, thêm nhiễu, nén ảnh, ...) với
thông tin (logo) 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 [16] được tính như sau:

NCC =

∑m−1
i=0

∑n−1
j=0 [W (i, j)Ŵ (i, j)]∑m−1

i=0

∑n−1
j=0 [W (i, j)]2

, (7)

Trong đó: W (i, j) là logo ban đầu, Ŵ (i, j) là logo
được trích rút.

Để thực nghiệm, chúng tôi sử dụng máy tính Dell
CoreI5 Gen5th, Ram 8Gb, chip 2.4Ghz. Thí nghiệm
sử dụng tập hợp gồm 7 ảnh (Hình 3), mỗi ảnh có kích
thước 512×512 làm ảnh gốc ban đầu. Logo được sử
dụng để nhúng là ảnh nhị phân có kích thước 32×32.
Hệ số Q > 0 được thử nghiệm với nhiều giá trị khác
nhau để xác định ảnh hưởng của nó tới các lược đồ
thủy vân.

Thí nghiệm thực hiện thủy vân theo lược đồ đã đề
xuất ở trên DWT2D-DCT. Đồng thời, để tiến hành
đánh giá và so sánh hiệu quả, chúng tôi thực hiện thử
nghiệm thủy vân với biến đổi DWT kết hợp DCT và
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Hình 3: Tập hợp ảnh thí nghiệm (512x512) và logo watermark (32x32)

SVD, bao gồm các miền tần số tích hợp: DWT1D-
DCT, DWT1D-SVD, DWT2D-SVD, và DCT-SVD.
Đối với mỗi miền tần số trên, kỹ thuật nhúng và
trích rút thông tin là giống nhau, chỉ khác nhau ở
phần biến đổi dữ liệu sang các miền tần số kết hợp.
Sau đó, thực nghiệm so sánh trên các phương pháp
kết hợp được đánh giá trên độ đo chính là PSNR và
NCC.

Bên cạnh đó, để đánh giá hiệu quả của lược đồ
thủy vân đề xuất, chúng tôi đã thực hiện mô phỏng
lại lược đồ thủy vân của Soumitra Roy và cộng sự
[15]. Ở trong lược đồ của mình, Roy cũng sử dụng
miền tần số kết hợp DCT-SVD, tuy nhiên trong kỹ
thuật nhúng thì tác giả sử dụng hệ số tỉ lệ α với
phép cộng α blending. Đây là phương pháp bắt
buộc phải giữ lại một phần thông tin sau khi nhúng
(2 ma trận U và V của biến đổi SVD) cùng với dữ
liệu ảnh mang ban đầu và ảnh chứa thông tin mật
mới có thể khôi phục được thông tin mật đã nhúng.
Ngược lại trong phương pháp của chúng tôi, chỉ cần
rất ít thông tin là ảnh chứa thông tin mật và hệ số tỉ
lệ Q (tương đương α) cũng giúp lấy được thông tin
ẩn giấu. Chính vì thế, ở góc độ thực tế khách quan
thì lược đồ của chúng tôi đạt được độ tin tưởng tốt
hơn.

B. So sánh và đánh giá chất lượng ảnh giấu tin
Các kết quả thí nghiệm ở Hình 4 cho thấy kết quả

là các ảnh sau khi nhúng thủy vân theo lược đồ 1
(với Q = 10) với giá trị PSNR đo được là PSNR ≥
48 dB (thông thường PSNR ≥ 30dB).

Để đánh giá tác động của trọng số Q đối với các
lược độ thủy vân đề xuất, chúng tôi thực hiện thí
nghiệm các phương pháp trên tập hợp ảnh ở Hình 3

(kích thước 512 × 512) và logo wm32 (kích thước
32× 32) với các giá trị Q khác nhau lần lượt là 10,
20, 50, 100, 200, và 1000. Ngoài ra còn so sánh kết
quả thí nghiệm với giá trị PSNR theo lược đồ của
Roy [15] theo các hệ số α.

Bảng I thể hiện giá trị đo PSNR[dB] thu được khi
thực hiện các phương pháp nhúng thủy vân cho ảnh
Lenna (được sử dụng nhiều trong các thí nghiệm
thủy vân) và logo wm32 với các giá trị Q khác nhau
lần lượt là 10, 20, 50, 100, 200, 1000. Với trọng số
Q có giá trị càng cao thì PSNR càng tốt. Ngoài ra,
độ chênh lệch chất lượng ảnh PSNR của các phương
pháp không nhiều. So sánh với lược đồ của Roy thì
phương pháp đề xuất cho giá trị PSNR tốt hơn. Như
vậy, các phương pháp thủy vân trên miền tần số
kết hợp đề xuất đều có khả năng đảm bảo tốt tính
ẩn của thông tin giấu. Tiếp theo, cần đánh giá độ
bền vững thông tin giấu của các phương pháp khi
bị tác động bởi các phép tấn công thủy vân phổ biến.

C. So sánh và đánh giá độ bền vững thủy vân giữa
các phương pháp

Để đánh giá độ bền vững của thủy vân đối với
các phương pháp, thực hiện các phép tấn công như
thêm nhiễu salt_pepper, nhiễu gaussian, làm mờ, nén
ảnh, cắt ảnh . . . Sau đó, chúng tôi thực hiện trích rút
thông tin logo. Tiến hành đo NCC của logo trích rút
được với logo ban đầu để đánh giá tính bền vững của
các phương pháp. Giá trị của NCC càng cao (càng
gần 1.0) thì chứng tỏ lược đồ đề xuất đạt hiệu quả
cao đối với tính bền vững thủy vân.

Trong thực nghiệm, chúng tôi sử dụng một số phép
tấn công thông thường như: Salt_Pepper, Gaussian,
nén Jpeg, Erase, MediumBlur, Blur, GaussianBlur,
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Hình 4: Ảnh nhúng thủy vân và PSNR tương ứng của DWT2D-DCT khi Q = 10
và kết quả trích rút logo với giá trị NCC=1.0

Bảng I: PSNR[db] của các phương pháp với Q lần lượt 10, 20, 100,200, 1000
và phương pháp do Roy [15] đề xuất

PSNR
Method Q=10 Q=20 Q=50 Q=100 Q=200 Q=1000

DWT1D-DCT 48.76 51.75 55.55 58.52 61.51 68.45
DWT2D-DCT 48.65 51.7 55.49 58.52 61.46 68.54

DCT-SVD 48.49 51.46 55.47 58.5 61.48 68.54
DWT1D-SVD 48.34 51.5 55.55 58.46 61.49 68.49
DWT2D-SVD 48.52 51.51 55.51 58.52 61.48 68.5

PSNR
Method α = 0.1 α = 0.01 α = 0.001

Roy Soumitra [15] 26.93 35.75 38.16

BilaterallFilter, Histogram, Color. Đối với tấn công
Salt_Pepper được gây nhiễu ngẫu nhiên với mật độ
1000 trên một kênh màu (cả 3 kênh màu sẽ tác
động ngẫu nhiên lên xấp xỉ 109 vị trí, ' 20%
nhiễu). Đối với nhiễu Gaussian có độ lệch chuẩn
scale = 0.1. Đối với tấn công nén sử dụng nén
Jpeg10%. Tấn công bằng bộ lọc 2 chiều Bilateral-
Filter (cv2.bilateralFilter()1) sử dụng bộ lọc (10, 75,
75). Tấn công MeidanBlur (lọc trung vị) tác động
trực tiếp lên ảnh nhúng thủy vân với kernel size = 5.
Với tấn công GaussianBlur sử dụng Gaussian kernal
= (7, 7, 0); tấn công Blur có kernel = (3, 3). Đối với
tấn công histogram sử dụng hàm cân bằng histogram
cv2.equalizeHist().

Hình 5 và Hình 6 cho thấy kết quả trích rút thông
tin logo của DWT1D-DCT và DWT2D-DCT. Nhìn
trực quan, dễ dàng nhận thấy, lược đồ đưa ra cho
kết quả tốt trước các tấn công nén jpeg, erase, thay

1https://docs.opencv.org/2.4/modules/imgproc/doc/filtering.html

đổi color, và tương đối với tấn công histogram. Tuy
nhiên, kết quả không tốt đối với các tấn công nhiễu
hoặc làm mờ.

Trong các bảng II, III, IV, V và VI cho thấy giá trị
đo NCC đối với các phương pháp khi bị tấn công thủy
vân. Đối với 03 lược đồ DWT1D-DCT, DWT2D-
DCT, DCT-SVD thì việc nhúng và trích rút thông
tin khi không bị tấn công đều cho giá trị NCC = 1.0.
Như vậy, các lược đồ trên đều cho kết quả chính xác.
Đối với 02 lược đồ DWT1D-SVD và DWT2D-SVD,
khi so sánh với lược đồ của Roy, kết quả là tương
đương. Tuy nhiên, việc nhúng và trích rút thông tin
khi không bị tấn công đều cho kết quả NCC < 1.0
chứng tỏ xảy ra mất mát trong quá trình biến đổi,
các lược đồ này có độ chính xác không cao. Khi bị
tác động bởi các tấn công, phương pháp sử dụng kết
hợp DWT2D-SVD và DCT-SVD thể hiện tính bền
vững cao hơn các phương pháp khác.

Bảng VII và VIII so sánh giá trị NCC của lược
đồ đề xuất (DWT2D-DCT, DCT-SVD) với lược đồ



Lê Danh Tài, Tống Minh Đức, Tạ Minh Thanh

Hình 5: Kết quả sau khi nhúng thông tin thủy vân (DWT1D-DCT)

Bảng II: NCC của phương pháp DWT1D-DCT với Q = 10

Giá trị NCC của phương pháp DWT1D-DCT
Att_method airplane Baboom barbara boats couple hvktqs lenna
no_attack 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Salt_pepper 0.96 0.7 0.67 0.82 0.59 0.84 0.79
Gaussian 0 0.02 0 0 0 0.02 0

Jpeg 0 0.09 0.15 0 0.11 0.17 0.16
Erase 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

MedianBlur 0.11 0 0.25 0.49 0.21 0.65 0.17
Blur 0 0 0 0 0 0 0

GaussianBlur 0 0.01 0.06 0.01 0 0.05 0.04
BilateralFilter 0 0.04 0.08 0.02 0.02 0.08 0.07

Histgram 0.61 0.24 0.31 0.65 0.36 0.33 0.56
Color 0.96 0.93 0.93 0.91 0.93 0.91 0.96

do Roy Soumitra đề xuất (DCT-SVD) [15] khi bị tấn
công thủy vân. Đối với đề xuất của Roy, yêu cầu đầu
vào của bài toán là các ảnh xám, logo thông tin mật
và hệ số tỉ lệ α. Quá trình nhúng cần phải lưu lại 2
ma trận (U và V là ma trận của SVD) có kích thước
bằng kích thước của Logo ẩn giấu. Đây là 2 trong
nhiều khóa bắt buộc của lược đồ. Nếu không lưu lại
2 ma trận trên thì sẽ không thể trích rút thành công
dữ liệu đã nhúng. Ngoài ra, để trích rút thông tin còn

cần thêm thông tin quan trọng là ảnh gốc ngoài ảnh
chứa thông tin mật. Như vậy, cần rất nhiều thông tin
để trích rút được dữ liệu đã ẩn giấu. Điều này chắc
chắn là sẽ khó khăn khi áp dụng với tập dữ liệu ảnh
có số lượng lớn. Còn ngược lại, lược đồ của chúng
tôi đề xuất ở trên chỉ cần rất ít thông tin bổ sung
để trích rút, nên bảo đảm tính khách quan trong ứng
dụng thực tế.

Ngoài ra, đối với các phương pháp sử dụng biến
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Hình 6: Kết quả sau khi nhúng thông tin thủy vân (DWT2D-DCT)

Bảng III: NCC của phương pháp DWT2D-DCT với Q = 10

Giá trị NCC của phương pháp DWT2D-DCT
Att_method airplane Baboom barbara boats couple hvktqs lenna
no_attack 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Salt_pepper 0.95 0.8 0.71 0.72 0.14 0.78 0.84
Gaussian 0.07 0.03 0 0.03 0.07 0.01 0.01

Jpeg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Erase 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

MedianBlur 0.4 0.17 0.42 0.36 0.81 0.83 0.32
Blur 0.13 0 0.03 0 0.11 0.07 0

GaussianBlur 0.06 0 0 0.07 0 0.04 0.01
BilateralFilter 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.05 0

Histgram 0.37 0.34 0.47 0.44 0.23 0.15 0.06
Color 0.91 0.93 0.94 0.92 0.92 0.9 0.96

đổi DWT (1 mức và 2 mức) thì phương pháp sử dụng
biến đổi 2 mức có độ phức tạp tính toán cao hơn và
thời gian xử lý lâu hơn do phải thực hiện thêm một
lần đối với biến đổi DWT thuận và DWT ngược trong
quá trình thực hiện. Tuy nhiên, đối với các lược đồ
DWT có hiệu quả cao hơn so với biến đổi 1 mức.
Đặc biệt sử dụng DWT2D có độ bền vững tốt hơn
so với biến đổi DWT1D. Đối với DWT2D-DCT và
DCT-SVD đều có kết quả cả 2 đều tương đối tốt khi

đánh giá PSNR và NCC. Tuy nhiên, như đã nói ở
trên, thí nghiệm thực hiện kiểm thử trên miền con
HL của biến đổi DWT, còn lại 3 miền con LL, LH,
HH chưa thực hiện kiểm thử. Các miền con trên đều
có thể thực hiện nhúng thông tin vào từ đó tăng thêm
tần suất thống kê của bit được nhúng vào sẽ giúp tăng
độ chính xác của phương pháp. Như vậy, lược đồ sử
dụng DWT (DWT2D) còn có khả năng mở rộng và
cải tiến để đạt hiệu quả hơn.
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Bảng IV: NCC của phương pháp DCT-SVD với Q = 10

Giá trị NCC của phương pháp DCT-SVD
Att_method airplane Baboom barbara boats couple hvktqs lenna
no_attack 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Salt_pepper 0.87 0.61 0.48 0.53 0.2 0.76 0.54
Gaussian 0.04 0.02 0.05 0.04 0 0.04 0

Jpeg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Erase 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

MedianBlur 0.77 0.22 0.71 0.71 0.97 0.77 0.84
Blur 0.85 0.75 0.79 0.81 0.88 0.55 0.96

GaussianBlur 0.89 0.83 0.89 0.89 0.93 0.62 0.99
BilateralFilter 0.44 0.07 0.12 0.34 0.36 0.31 0.33

Histgram 0.02 0 0.02 0.03 0 0.15 0 0.03
Color 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Bảng V: NCC của phương pháp DWT1D-SVD với Q = 10

Giá trị NCC của phương pháp DWT1D-SVD
Att_method airplane Baboom barbara boats couple hvktqs lenna
no_attack 0.91 0.99 0.94 0.94 0.96 0.99 0.85

Salt_pepper 0.41 0.52 0.48 0.5 0.43 0.7 0.4
Gaussian 0.01 0.0 0 0 0 0.05 0

Jpeg 0.85 0.31 0.52 0.77 0.79 0.84 0.66
Erase 0.88 0.96 0.94 0.92 0.93 0.96 0.84

MedianBlur 0.15 0 0.27 0.06 0.45 0.36 0.2
Blur 0.06 0 0.01 0.01 0 0.05 0

GaussianBlur 0.08 0.0 0.11 0.01 01 0.11 0
BilateralFilter 0.08 0 0.05 0.08 0.03 0.03 0.03

Histgram 0.03 0 0.08 0.07 0 0.07 0
Color 0.87 0.94 0.88 0.92 0.97 0.98 0.75

Trong các phương pháp kết hợp miền tần số, thì
miền tần số kết hợp DCT-SVD cũng cho thấy một số
điểm mạnh khi chống lại một số tấn công làm mờ.
Bảng IV cho thấy miền tần số tích chập DCT-SVD
đạt được độ đo NCC có giá trị lớn, thể hiện tính
bền vững đối với các phép tấn công MedianBlur,
Blur, và GaussianBlur tốt hơn các phương pháp
khác. Chứng tỏ, miền tần số kết hợp giữa DCT và
SVD cũng có thể làm tăng tính bền vững trước các
tấn công.

V. KẾT LUẬN

Lược đồ thủy vân trên miền tần số kết hợp DWT
với DCT và SVD sử dụng công thức 2 và 3 là lược
đồ thủy vân mù, phù hợp với yêu cầu khách quan
trong thực tế bảo vệ bản quyền tác giả. Trong kỹ
thuật này, nhúng nhiều lần thông tin mật vào nhiều
vị trí khác nhau trên miền tần số kết hợp làm tăng
hiệu quả thủy vân, chống lại các phép tấn công thông
thường. Việc trích rút dựa trên thống kê tần suất dữ

liệu được trích rút làm tăng tỉ lệ chính xác của đầu
ra. Ngoài ra, việc sử dụng thông tin duy nhất (ảnh
chứa thông tin mật) để trích rút giúp cho lược đồ
dễ triển khai, không đòi hỏi tài nguyên lưu trữ lớn
nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả ấn giấu.

Qua các kết quả thí nghiệm, phương pháp
DWT2D-DCT đã phát huy được các đặc tính quan
trọng của các miền tần số kết hợp, thể hiện tốt hơn so
với các phương pháp khác về đánh giá NCC khi bị tác
động tấn công. Dữ liệu ảnh sau khi nhúng hoàn toàn
đáp ứng được yêu cầu thực tế. Độ đo PSNR tương
đối cao (thực tế chỉ cần từ 30db trở lên). Đối với
một số phép tấn công, phương pháp DWT2D-DCT
khá bền vững thông qua chỉ số NCC cao. Tuy nhiên,
với một số phép tấn công thuộc nhóm Blur hay Filter
thì kết quả chưa được tốt. Đây là điểm chưa đạt của
lược đồ đề xuất.

Ngoài ra, để tăng cường tính bảo mật của lược đồ
thủy vân, thuật toán thủy vân cũng nên áp dụng một
số kỹ thuật bảo mật tiền thủy vân như áp dụng các
kỹ thuật chuyển đổi cho dữ liệu cần ẩn giấu đầu vào.
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Bảng VI: NCC của phương pháp DWT2D-SVD với Q = 10

Giá trị NCC của phương pháp DWT2D-SVD
Att_method airplane Baboom barbara boats couple hvktqs lenna
no_attack 0.97 0.98 0.98 0.94 0.99 0.99 0.93

Salt_pepper 0.56 0.59 0.54 0.42 0.49 0.74 0.42
Gaussian 0 0 0 0 0 0 0

Jpeg 0.96 0.86 0.81 0.9 0.99 0.99 0.9
Erase 0.94 0.96 0.95 0.92 0.96 0.96 0.91

MedianBlur 0.18 0 0.27 0.11 0.53 0.37 0.23
Blur 0.08 0 0.06 0.07 0.09 0.05 0.05

GaussianBlur 0.08 0 0.13 0.08 0.33 0.07 0.12
BilateralFilter 0.06 0.05 0.02 0.06 0 0 0.02

Histgram 0 0 0.04 0.2 0.03 0.07 0.04
Color 0.93 0.9 0.95 0.92 0.98 0.98 0.81

Bảng VII: So sánh giá trị NCC của phương pháp đề xuất DWT2D-DCT (T) với Q=10
và phương pháp DCT-SVD của Roy Soumitra (R) [15] với α = 0.1

Att_method airplane Baboom barbara boats couple hvktqs lenna
T R T R T R T R T R T R T R

no_attack 1.0 0.97 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.57 1.0 0.45 1.0 0.32 1.0 1.0
Salt_pepper 0.95 0.94 0.8 0.95 0.71 0.91 0.72 0.57 0.14 0.45 0.78 0.32 0.84 0.96

Jpeg 1.0 0.87 1.0 0.68 1.0 0.81 1.0 0.56 1.0 0.44 1.0 0.27 1.0 0.84
Erase 0.97 0.34 0.97 0.36 0.97 0.28 0.97 0.43 0.97 0.44 0.97 0.39 0.97 0.33

MedianBlur 0.4 0.74 0.17 0.45 0.42 0.67 0.36 0.37 0.81 0.33 0.83 0.37 0.32 0.65
Blur 0.13 0.64 0 0.32 0.03 0.46 0 0.37 0.11 0.5 0.07 0.6 0 0.55

GaussianBlur 0.06 0.7 0 0.4 0 0.54 0.07 0.38 0 0.3 0.04 0.16 0.01 0.67
BilateralFilter 0.08 0.43 0.07 0.25 0.05 0.28 0.04 0.27 0.03 0.38 0.05 0.35 0 0.42

Histgram 0.37 0 0.34 0 0.47 0.04 0.44 0.2 0.23 0.03 0.15 0.07 0.06 0.04
Color 0.91 0 0.93 0 0.94 0 0.92 0 0.92 0 0.9 0 0.96 0

Bảng VIII: So sánh giá trị NCC của phương pháp đề xuất DCT-SVD (T) với Q=10
và phương pháp DCT-SVD của Roy Soumitra (R) [15] với α = 0.1

Att_method airplane Baboom barbara boats couple hvktqs lenna
T R T R T R T R T R T R T R

no_attack 1.0 0.97 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.57 1.0 0.45 1.0 0.32 1.0 1.0
Salt_pepper 0.87 0.94 0.61 0.97 0.48 0.95 0.53 0.57 0.2 0.45 0.76 0.32 0.54 0.96

Jpeg 1.0 0.87 1.0 0.68 1.0 0.81 1.0 0.56 1.0 0.44 1.0 0.27 1.0 0.84
Erase 0.97 0.34 0.97 0.36 0.97 0.28 0.97 0.43 0.97 0.44 0.97 0.39 0.97 0.33

MedianBlur 0.77 0.74 0.22 0.45 0.71 0.67 0.71 0.37 0.97 0.33 0.77 0.48 0.84 0.39
Blur 0.85 0.64 0.75 0.32 0.79 0.46 0.81 0.37 0.88 0.5 0.55 0.6 0.96 0.55

GaussianBlur 0.89 0.7 0.83 0.4 0.89 0.54 0.89 0.38 0.93 0.3 0.62 0.16 0.99 0.67
BilateralFilter 0.44 0.43 0.07 0.25 0.12 0.28 0.34 0.27 0.36 0.38 0.31 0.35 0.33 0.42

Histgram 0.02 0 0 0 0.02 0.04 0.03 0.2 0.15 0.03 0 0.07 0.03 0.04
Color 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0

Ví dụ như áp dụng các thuật toán xáo trộn sử dụng
Arnold transform, mã hóa, ... Khi đó, ở giai đoạn
trích rút có thể cung cấp thêm một giá trị khóa k để
giúp trích rút được thông tin. Từ đó, tăng cường tính
bảo mật của thông tin được ẩn giấu.

Trong lược đồ đề xuất, biến đổi DWT mới chỉ

sử dụng miền con HL để nhúng dữ liệu trên cả 3
kênh màu. Như vậy còn 3 miền con tương ứng với
3 kênh có thể được sử dụng để nhúng thông tin.
Do đó, có thể sử dụng các miền con còn lại để tiếp
tục nhúng thông tin tăng cường hiệu quả của lược đồ.
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EVALUATE THE EFFECT OF THE DIGITAL
IMAGE WATERMARKING TECHNIQUE ON
THE INTEGRATED FREQUENCY DOMAINS
DWT - DCT, DWT - SVD AND DCT - SVD.

Abstract: In this paper, the author proposes a
blind watermarking scheme applied to digital images
on DWT transforms combining DCT and SVD
based on statistics. The main idea is to use DWT
transformation and combine DCT, SVD to transform
the digital image into the combined frequency
domain (convolutional frequency domain), perform
multiple embedding of the binary bits of a copyright
logo or information. The confidential information
into different regions of the image data. In contrast,
the technique of extracting the hidden data using
only information that the image has embedded in the
data is performed based on the frequency statistics
of the extracted bits (0 or 1), with the bit having
the highest frequency. The higher the ratio, the
higher the exact extraction rate. Hence, increasing
the success rate of extracting the hidden bit. It
also enhances the stability of embedded data to
resist common watermarking attacks such as noise
attacks, jpeg compression attacks, clipping attacks,
etc. The survey and evaluation of the results of
the watermarking scheme based on the frequency
transformations of DWT, DCT combined with
SVD uses the PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)
measure to evaluate the image quality before and
after embedding and the resolution. Estimate NCC
(Normalized Cross-Correlation) to measure the
durability of the original logo and after extraction
logo.

Keywords: DWT, DCT, SVD, Image Watermark-
ing, Blind Watermarking, Copyright Protection.
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