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LỜI NÓI ĐẦU / PREFACE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tại kỳ xuất bản số 04 (CS.01) năm 2021 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  12  năm 2021 

TỔNG BIÊN TẬP 

PGS. TS. Vũ Văn San 



 



Nguyễn Năng Hưng, Nguyễn Trung Thành, Phạm Minh Khiêm ……. 

Tóm tắt—Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây di 

động (MCC) và điện toán biên di động (MEC) để giảm tải 

tác vụ tính toán là hướng tiếp cận đầy hứa hẹn cho phép 

các ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp có thể thực thi trên các 

phương tiện giao thông thông minh. Hầu hết các nghiên 

cứu về giảm tải hiện nay tập trung vào sử dụng một mô 

hình đơn nhất là MEC hoặc MCC. Trong báo cáo này, 

chúng tôi nghiên cứu việc sử dụng kết hợp các công nghệ 

trong một mạng giao thông thông minh ba tầng V2X, trong 

đó phương tiện giao thông có thể giảm tải các tác vụ tính 

toán bằng cả MEC và MCC. Cụ thể, chúng tôi xem xét các 

xác suất tối ưu để định tuyến truyền tải trên ba đường 

truyền tin bao gồm: V2I, V2N và I2N. Nghiên cứu của 

chúng tôi có các đóng góp chính: Thứ nhất, chúng tôi đề 

xuất mô hình toán học tính toán chính xác độ trễ xử lý của 

các tác vụ, và công thức tìm lời giải tối ưu để đạt được độ 

trễ tối thiểu. Thứ hai, chúng tôi đề xuất phương pháp tối ưu 

dựa trên giải thuật di truyền (GA). Thứ ba, nhận thấy yếu 

điểm của GA, chúng tôi đề xuất một giải thuật ứng dụng 

kỹ thuật học tăng cường: multi-agent multi-armed bandits 

(MAB) với cải tiến cơ chế khám phá dựa trên hàm Sigmoid 

(SEM) để tối thiểu hóa độ trễ. Kết quả thí nghiệm cho thấy 

rằng thuật toán GA chúng tôi đề xuất trong mô hình ba tầng 

có thể rút ngắn độ trễ lên đến 𝟗𝟗, 𝟗% so với các mô hình 

hai tầng hiện có, cơ chế khám phá cải tiến SEM chúng tôi 

đề xuất có độ trễ các tác vụ trung bình giảm 𝟑𝟓% so với 

MAB cơ bản, thí nghiệm cũng cho thấy thuật toán MAB 

cải tiến rút ngắn độ trễ với trung bình 𝟏𝟖. 𝟓% và 𝟓𝟔. 𝟗% 

trong trường hợp tốt nhất so với thuật toán GA. 

 

Từ khóa—Học tăng cường, MEC, V2X. 

I. GIỚI THIỆU 

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng không dây trong những 

năm gần đây đã tạo nền móng đầy hứa hẹn cho các ứng 

dụng vào hệ thống tính toán cường độ lớn như hệ thống 

giao thông thông minh và xe tự hành. Những ứng dụng, hệ 

thống như vậy đòi hỏi một khối lượng tài nguyên điện toán 

khổng lồ để đáp ứng được các tác vụ ra quyết định thời gian 

thực hoặc xử lý một lượng lớn dữ liệu cảm biến. Những 

yêu cầu đó là một thách thức lớn đối với các phương tiện 

giao thông chỉ có khả năng tính toán giới hạn. Một giải 

pháp cho vấn đề này là đặt các đơn vị điện toán biên 

(Roadside Units - RSU) ở ven đường, nơi có khoảng cách 

tương đối nhỏ tới các phương tiện giao thông. Các đơn vị 

RSU này có khả năng tính toán tương đối lớn, cung cấp 

dịch vụ tính toán có độ trễ thấp và độ tin cậy truyền tin cao. 

Kết quả là, các phương tiện bị giới hạn tính toán có thể 

chuyển tác vụ của mình tới các đơn vị RSU để có thể đáp 

ứng nhu cầu điện toán và thời gian xử lý. 

Tuy nhiên, các RSU cũng chỉ có một khả năng tính toán 

cùng với phạm vi truyền tin có giới hạn nhất định. Vì vậy, 

một mạng lưới các RSU không thể đáp ứng được tốc độ xử 

lý trong trường hợp phải tính toán một lượng lớn các tác vụ 

từ các phương tiện giao thông, hệ quả là độ trễ các gói tin 

tăng lên đáng kể. Giải pháp cho vấn đề này là liên kết các 

RSU với một trạm xử lý trung tâm, ví dụ như một gNodeB 

(gNB), có khả năng cung cấp dịch vụ tính toán tốc độ cao, 

khối lượng xử lý lớn và phạm vi bao quát, truyền tin không 

giới hạn.  Trong trường hợp các RSU quá tải xử lý các tác 

vụ, có khả năng gây trì trệ xử lý cao, thì các RSU có thể 

chuyển một phần các tác vụ của mình tới trung tâm xử lý 

gNB, vừa giúp giảm áp lực đường truyền tầng dưới, vừa 

giảm khối lượng tính toán cho các RSU. Trong mô hình ba 

tầng như vậy (phương tiện giao thông, đơn vị điện toán 

biên, trung tâm xử lý), một phương tiện giao thông cũng có 

thể chuyển tác vụ của mình trực tiếp lên gNB để xử lý với 

khả năng điện toán vô cùng lớn. Một hạn chế của việc 

chuyển tác vụ lên gNB là độ trễ truyền tin lớn khi các 

phương tiện cách xa trung tâm xử lý gNB. 

Lấy cảm hứng từ bài toán này, nhóm nghiên cứu đề xuất 

mô hình ba tầng tương ứng để giải quyết vấn đề tối ưu cả 

độ trễ truyền tin và vấn đề phân bổ tài nguyên tính toán. Cụ 

thể trong bài nghiên cứu này, nhóm sử dụng mô hình gồm 

ba đường truyền tín hiệu: V2I, I2N và V2N. Với V2I ký 

hiệu cho đường truyền từ các phương tiện giao thông với 

các đơn vị điện toán biên RSU, I2N ký hiệu cho đường 

truyền từ các đơn vị điện toán biên RSU tới trung tâm xử 
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lý gNB, và V2N ký hiệu cho đường truyền trực tiếp từ các 

phương tiện giao thông tới trung tâm xử lý gNB. Sau khi 

RSU hoặc gNB xử lý xong một tác vụ, kết quả được gửi trả 

về các phương tiện giao thông. Nghiên cứu được thực hiện 

trong bài hướng đến tối thiểu hóa độ trễ trung bình của tất 

cả các gói tin luân chuyển trong mạng, nghiên cứu của 

chúng tôi có những đóng góp như sau: 

1) Xây dựng mô hình toán học mô phỏng lại quá trình 

luân chuyển các tác vụ trong mô hình mạng ba 

tầng. Thiết kế biểu thức tính toán chính xác độ trễ 

truyền tin dưới dạng hàm số với biến là các biến 

xác suất truyền tin. 

2) Đề xuất phương pháp sử dụng giải thuật di truyền 

(Genetic Algorithm - GA) để xấp xỉ giá trị cho các 

biến xác suất để tối ưu hàm độ trễ đã xây dựng. 

3) Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của phương pháp 

sử dụng GA để giải quyết mục tiêu tối ưu của bài 

toán. Đề xuất phương pháp ứng dụng học tăng 

cường (Reinforcement Learning - RL) và một cải 

tiến của phương pháp này (Sigmoid Exploration 

Mechanism - SEM) để khắc phục nhược điểm của 

phương pháp GA. 

4) Đánh giá kết quả của GA và SEM dựa trên kết quả 

thí nghiệm giả lập, so sánh ưu điểm của mô hình ba 

tầng so với mô hình hai tầng (phương tiện - RSU; 

phương tiện - gNB). 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Trong những năm gần đây, có rất nhiều các công trình 

nghiên cứu về mạng lưới phương tiện giao thông dựa trên 

kiến trúc MEC. Trong nghiên cứu của Feng và cộng sự [1] 

đã xem xét đến các vấn đề truyền tin và tối ưu hóa phân bổ 

tài nguyên. Với mục tiêu giảm thiểu mức độ tiêu thụ điện 

năng cho các phương tiện và máy chủ MEC, nhóm tác giả 

đã chia vấn đề chính thành hai vấn đề nhỏ hơn. Vấn đề đầu 

tiên là phương thức tối ưu dung lượng truyền tin có độ trễ 

thấp tới các phương tiện. Vấn đề thứ hai là quyết định 

phương thức truyền tin giữa các phương tiện, máy chủ 

MEC và giữa các máy chủ MEC với nhau. Tương tự như 

vậy, các tác giả trong [2] đã tận dụng mối quan hệ giữa các 

máy chủ MEC với nhau để đạt được tối ưu khi chia sẻ 

nguồn tài nguyên. Cụ thể, nhóm tác giả đã đưa ra khái niệm 

về kiến trúc MEC hai tầng, sau đó tận dụng mô hình Deep 

Q-learning để đưa ra quyết định truyền tin nhằm tối ưu hóa 

tài nguyên. 

Liên quan đến V2V và V2I, các công trình nghiên cứu 

trong [3], [4], [5] đã đưa ra hướng giải quyết cho quyết định 

truyền tin của việc thực hiện chung các tác vụ giữa các thiết 

bị trung gian và máy chủ MEC. Cả hai công trình [3], [5] 

đã nghiên cứu cách quyết định xem các tác vụ sẽ được thực 

hiện xử lý trực tiếp hay chuyển tải cho các thiết bị trung 

gian khác hoặc máy chủ MEC được liên kết. Tuy nhiên, [3] 

tập trung chủ yếu vào vấn đề giảm thiểu chi phí truyền tin, 

trong khi [5] có mục tiêu giảm thiểu tổng mức tiêu thụ năng 

lượng trung bình. Trong [3], nhóm tác giả đã đưa ra công 

thức toán học cho bài toán dưới dạng bài toán đường đi 

ngắn nhất có giới hạn trên đồ thị có hướng không chứa chu 

trình. Sau đó, họ đã khai thác thuật toán chi phí tổng hợp 

(Lagrangian Relaxation-based Aggregated Cost - LARAC) 

để xác định giải pháp tối ưu dưới ràng buộc thời gian thực 

hiện tác vụ. 

Trong [5] các tác giả đã tận dụng thuật toán Lyapunov 

để đơn giản hóa mục tiêu nghiên cứu và sử dụng giải thuật 

tham lam để xác định giải pháp tối ưu. Trong nghiên cứu 

[4] có mục tiêu giảm thiểu độ trễ khi thực hiện truyền tin 

giữa các phương tiên, mỗi phương tiện luôn phải duy trì 

thông tin của các phương tiện bên cạnh. Khi có tác vụ mới, 

sẽ thực hiện tính toán độ trễ truyền tin tới các phương tiện 

bên cạnh. Sau đó, phương tiện bên cạnh có độ trễ tối thiểu 

nhất sẽ được lựa chọn để truyền tin. Mặc dù có nhiều 

nghiên cứu đã được thực hiện, nhưng hầu hết những nghiên 

cứu này chỉ dựa vào các máy chủ MEC để thực hiện truyền 

tin. 

Gần đây, Zhao và cộng sự [6] đã cố gắng sử dụng đồng 

thời MEC và MCC để truyền tin thông qua hai con đường: 

V2I và I2N. Cụ thể, các phương tiện có thể tải các tác vụ 

tính toán lên máy chủ MEC hoặc máy chủ đám mây thông 

qua các RSU. Mục tiêu nhằm tối đa hóa tiện ích hệ thống 

bằng cách tối ưu hóa các chiến lược truyền tin và phân bổ 

tài nguyên. Khác với các công trình trước đây, bài báo của 

chúng tôi nghiên cứu mô hình ba tầng, cung cấp ba con 

đường truyền tin là: V2I, V2N và I2N. Mục tiêu của chúng 

tôi là xác định xác suất truyền tin để giảm thiểu độ trễ thực 

thi các tác vụ sinh ra trong mạng. 

III. MÔ HÌNH LÝ THUYẾT 

A. Mô hình mạng  

1) Tổng quan hệ thống: Trong phần này, chúng tôi mô tả 

tổng quan hệ thống mạng giao thông thông minh ba tầng 

V2X. Hình minh họa 1(a), Ta xem xét một khu vực giao 

thông đô thị, có N đơn vị điện toán biên (RSU) được đặt 

dọc hai bên đường. Các phương tiện giao thông thông minh 

liên tục yêu cầu các tác vụ xử lý tính toán. Các tác vụ này 

có thể được chuyển lên một RSU hoặc gNB. Ngoài ra, một 

RSU có thể tự xử lý hoặc chuyển tiếp tác vụ này lên gNB. 

Sau khi xử lý xong tác vụ, kết quả được RSU hoặc gNB 

gửi trả trực tiếp về phương tiện giao thông ban đầu. Như 

vậy, một tác vụ (gói tin) có thể được phân thành ba loại như 

sau: (1) tác vụ phương tiện yêu cầu gNB xử lý trực tiếp, (2) 

tác vụ phương tiện gửi lên RSU, sau đó RSU chuyển tiếp 

lên gNB và xử lý tại gNB, và (3) tác vụ được phương tiện 

chuyển lên RSU và xử lý tại RSU. Mục tiêu của chúng tôi 

là tìm được giá trị tối ưu cho các xác suất truyền tin để tối 

thiểu độ trễ xử lý của cả ba loại tác vụ trên. Độ trễ xử lý 

của một tác vụ bao gồm hai phần: độ trễ đường truyền và 

độ trễ tính toán. Độ trễ đường truyền là tổng thời gian tác 

vụ di truyển trên đường truyền. Độ trễ tính toán là độ trễ từ 

khi đơn vị tính toán (ở đây là RSU hoặc gNB) nhận được 

tác vụ được yêu cầu xử lý đến khi xử lý xong tác vụ đó. 

Các ký hiệu và giả định được sử dụng trong báo cáo 

nghiên cứu này như sau: Ký hiệu 𝑃𝐿  và 𝑃𝑅 là các xác xuất 

truyền tin, trong đó 𝑃𝐿  là xác xuất phương tiện gửi tác vụ 

trực tiếp lên gNB, 𝑃𝑅 là xác xuất RSU chuyển tiếp tác vụ 

mà nó được phương tiện yêu cầu lên gNB. Chúng tôi giả 

định các phương tiện giao thông đi vào và rời khỏi vùng 

phủ sóng của các RSU tuân theo quá trình Poisson với tỉ lệ 

đến là λ𝑣  và tỉ lệ đi là μ𝑣. Các tác vụ sinh ra ở mỗi phương 

tiện giao thông tuân theo phân phối Poisson với kì vọng là 

λ𝑑. Chúng tôi giả định rằng thời gian xử lý tác vụ tại RSU 
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và gNB tuân theo phân phối mũ với khả năng phục vụ của 

RSU và gNB, kí hiệu lần lượt là μ𝑅 và μ𝑔. Khi các tác vụ 

được tải lên các RSU hoặc gNB, chúng được truyền đi 

thông qua các liên kết đường truyền với thời gian tuân theo 

quá trình Poisson, chúng tôi cũng giả sử rằng độ trễ của 

đường truyền liên kết tuân theo phân phối mũ. Băng thông 

truyền dữ liệu từ xe lên RSU là μ𝑉2𝐼 và ngược lại từ RSU 

về xe là μ𝐼2𝑉. Tương tự μ𝑉2𝑁 và μ𝑁2𝑉 tương ứng là băng 

thông từ xe lên gNB và ngược lại,  băng thông giữa RSU-

gNB là μ𝐼2𝑁 và μ𝑁2𝐼. Cuối cùng, ta sử dụng  𝑡1, 𝑡2, 𝑡3 tương 

ứng là thời gian trễ trung bình của các đường truyền loại 

(1), (2), (3) đã nêu trên. 

2) Mô hình độ trễ truyền tin: Ở phần này, chúng ta sẽ tính 

toán công thức độ trễ truyền tin của ba loại đường truyền. 

Trước hết ta có, số lượng xe liên kết với một RSU được 

tính bởi công thức 𝐸[𝑉] =
𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
, trong đó 𝜌𝑣 =

𝜆𝑣

𝜇𝑣
. Xác suất 

gửi tin trực tiếp từ xe lên gNB là 𝑃𝐿 , nên xác suất gửi tin từ 

xe đến RSU là 1 − 𝑃𝐿 . Do vậy, có thể coi số gói tin gửi lên 

RSU tuân theo phân phối Poisson với tham số tỉ lệ là  

𝜆𝑉2𝐼 =
𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
𝜆𝑑(1 − 𝑃𝐿) , trong đó 

𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
(1 − 𝑃𝐿)  là số 

phương tiện liên kết với một RSU; 𝜆𝑑 là tham số tỉ lệ sinh 

gói tin ở mỗi xe. Tương tự,  𝜆𝑉2𝑁 =
𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
𝜆𝑑𝑁𝑃𝐿 , 𝜆𝐼2𝑁 =

𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
𝜆𝑑𝑁(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅. Vì vậy, số gói tin ở gNB có thể coi là 

tuân theo phân phối Poisson với tham số tỉ lệ là 𝜆𝑔 =
𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
𝜆𝑑𝑁𝑃𝐿 +

𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
𝜆𝑑𝑁(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅 , trong đó 

𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
𝜆𝑑𝑁𝑃𝐿  

là số gói tin được gửi bởi tất cả các xe,và 
𝜌𝑣

1−𝜌𝑣
𝜆𝑑𝑁(1 −

𝑃𝐿)𝑃𝑅  là số gói tin được gửi bởi tất cả RSU. 

Gọi λ𝐼2𝑉 là tỉ lệ gửi tin từ RSU về các xe, ta có λ𝐼2𝑉 =
ρ𝑣

1−ρ𝑣
λ𝑑(1 − 𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅). Giả sử rằng các gói tin là đồng 

nhất, ta coi 𝑝, 𝑞 lần lượt là kích thước gói tin gửi và gói tin 

trả lời. 

 

Loại 1: Các gói tin từ xe gửi trực tiếp lên gNB 

Thời gian gửi một tác vụ từ một xe lên gNB được tính bởi 

công thức: 

𝒕𝑽𝟐𝑵 =
𝟏

𝛍𝑽𝟐𝑵 − 𝛌𝑽𝟐𝑵

=
𝟏

𝛍𝑽𝟐𝑵 −
𝛒𝒗

𝟏 − 𝛒𝒗
𝛌𝒅𝑵𝑷𝑳

 (𝟏) 

Thời gian để giải quyết một tác vụ ở gNB là  𝑡𝑔 =
1

μ𝑔−λ𝑔
. 

Thay λ𝑔 vào công thức ta có: 

𝒕𝒈 =
𝟏

𝛍𝒈 −
𝛒𝒗

𝟏 − 𝛒𝒗
𝛌𝒅𝑵𝑷𝑳 −

𝛒𝒗

𝟏 − 𝛒𝒗
𝛌𝒅𝑵(𝟏 − 𝑷𝑳)𝑷𝑹

 (𝟐) 

Thời gian gửi gói tin trả lời từ gNB đến phương tiện được 

tính bởi 𝑡𝑁2𝑉 =
1

μ𝑁2𝑉−λ𝑁2𝑉
, trong đó λ𝑁2𝑉 là tỉ lệ gói tin gửi 

từ gNB về các phương tiện trên đường. Tất cả các tác vụ 

được gửi từ RSU và các xe lên gNB sau đó sẽ được gửi lại 

về các xe, nên λ𝑁2𝑉 tương đương với λ𝑔. Cuối cùng ta có: 

𝒕𝑵𝟐𝑽

=
𝟏

𝛍𝑵𝟐𝑽 −
𝛒𝒗

𝟏 − 𝛒𝒗
𝛌𝒅𝑵𝑷𝑳 −

𝛒𝒗

𝟏 − 𝛒𝒗
𝛌𝒅𝑵(𝟏 − 𝑷𝑳)𝑷𝑹

 (𝟑) 

Từ (1), (2) và (3), tổng thời gian trễ của việc gửi, xử lý và 

nhận các gói tin thuộc loại 1 được biểu diễn bởi công thức: 

𝑡1 =
1

μ𝑉2𝑁 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁𝑃𝐿

 

+
1

μ𝑔 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁𝑃𝐿 −

ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅

 

+
1

μ𝑁2𝑉 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁𝑃𝐿 −

ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅

 (4) 

 

Loại 2: Các gói tin được gửi tới RSU và được xử lý trực 

tiếp tại RSU 

Thời gian gửi tác vụ từ xe tới RSU là 𝑡𝑉2𝐼 =
1

μ𝑉2𝐼−λ𝑉2𝐼
=

1

μ𝑉2𝐼−
ρ𝑣

1−ρ𝑣
λ𝑑(1−𝑃𝐿)

. Ta đã có μ𝑅 đặc trưng cho khả năng phục 

vụ của RSU, λ𝑅 là tỉ lệ gói tin được gửi đến và xử lý tại 

RSU. Thời gian xử lý một tác vụ ở RSU được xác định như 

sau: 𝑡𝑅 =
1

μ𝑅−λ𝑅
. Do tỉ lệ gói tin được gửi tới RSU là 

ρ𝑣

1−ρ𝑣
(1 − 𝑃𝐿)λ𝑑  và xác suất RSU gửi tác vụ đó tới gNB là 

𝑃𝑅 , nên λ𝑅 =
ρ𝑣

1−ρ𝑣
λ𝑑(1 − 𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅). Thời gian truyền 

gói tin từ RSU đến các xe được tính bởi:  𝑡𝐼2𝑉 =
1

μ𝐼2𝑉−λ𝐼2𝑉
=

1

μ𝐼2𝑉−
ρ𝑣

1−ρ𝑣
λ𝑑(1−𝑃𝐿)(1−𝑃𝑅)

. Vậy thời gian trễ trung 

bình của việc xử lý và gửi nhận các tác vụ loại 2 được tính 

bởi: 

  

(a) Mô hình mạng (b) Mô hình hàng đợi mô phỏng luồng gói tin 

Hình 1: Tổng quát mô hình mạng 

  



MÔ HÌNH MẠNG GIAO THÔNG THÔNG MINH BA TẦNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ĐỘ TRỄ TRUYỀN TIN…… 

  

𝑡2 =
1

μ𝑉2𝐼 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑(1 − 𝑃𝐿)

 

+
1

μ𝑅 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑(1 − 𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅)

 

+
1

μ𝐼2𝑉 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑(1 − 𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅)

 (5) 

 

Loại 3: Các tác vụ được gửi lên RSU rồi gửi lên gNB 

Thời gian gửi từ RSU lên gNB là: 

𝑡𝐼2𝑁 =
1

μ𝐼2𝑁 − λ𝐼2𝑁

 (6) 

Thay λ𝐼2𝑁 và λ𝑅 vào (6), ta có: 

𝑡𝐼2𝑁 =
1

μ𝐼2𝑁 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅

 (7) 

Tổng thời gian trễ của loại 3 được tính bằng: 𝑡3 = 𝑡𝑉2𝐼 +

𝑡𝐼2𝑁 + 𝑡𝑔 + 𝑡𝑁2𝑉. Từ (7), (2), và (3), ta có:  

𝑡3 =
1

μ𝑉2𝐼 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑(1 − 𝑃𝐿)

 

+
1

μ𝐼2𝑁 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅

 

+
1

μ𝑔 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁𝑃𝐿 −

ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅

 

+
1

μ𝑁2𝑉 −
ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁𝑃𝐿 −

ρ𝑣

1 − ρ𝑣
λ𝑑𝑁(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅

 (8) 

B. Phát biểu bài toán  

Mục tiêu chính của bài toán là nhằm tối ưu tỉ lệ chuyển 

tác vụ từ các xe lên RSU và gNB và tối thiểu hóa thời gian 

trễ của cả mô hình. Xác suất của một gói tin tác vụ bất kỳ 

thuộc vào loại 1, loại 2, loại 3 tương ứng là 𝑃𝐿 , (1 −
𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅) và (1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅 . Do vậy, thời gian trễ trung 

bình của tất cả các tác vụ trong mô hình được xác định bởi 

công thức: 𝑡 = 𝑃𝐿𝑡1 + (1 − 𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅)𝑡2 + (1 −
𝑃𝐿)𝑃𝑅𝑡3. Tổng hợp lại, bài toán tôi ưu sẽ được phát biểu 

như sau: 

 

Tối thiểu hóa 

𝑃𝐿𝑡1 + (1 − 𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅)𝑡2 + (1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅𝑡3  (9) 

 

Sao cho thỏa mãn các rằng buộc dưới đây: 
ρ𝑣

1 − ρ𝑣

(1 − 𝑃𝐿)λ𝑑 ≤ μ𝑉2𝐼  (10) 

ρ𝑣

1 − ρ𝑣

λ𝑑(1 − 𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅) ≤ μ𝐼2𝑉 (11) 

ρ𝑣

1 − ρ𝑣

λ𝑑𝑃𝐿𝑁 ≤ μ𝑉2𝑁(12) 

ρ𝑣

1 − ρ𝑣

λ𝑑𝑁𝑃𝐿 +
ρ𝑣

1 − ρ𝑣

(1 − 𝑃𝐿)λ𝑑𝑁𝑃𝑅 ≤ μ𝑁2𝑉 (13) 

ρ𝑣

1 − ρ𝑣

λ𝑑(1 − 𝑃𝐿)𝑃𝑅𝑁 ≤ μ𝐼2𝑁 (14) 

ρ𝑣

1 − ρ𝑣

(1 − 𝑃𝐿)(1 − 𝑃𝑅)λ𝑑 ≤ μ𝑅  (15) 

ρ𝑣

1 − ρ𝑣

λ𝑑𝑁𝑃𝐿 +
ρ𝑣

1 − ρ𝑣

(1 − 𝑃𝐿)λ𝑑𝑁𝑃𝑅 ≤ μ𝑔 (16) 

 

Rằng buộc  (10), (11), (13) và (14) đảm bảo rằng tổng số 

tác vụ gửi không được vượt quá băng thông của mạng. Cụ 

thể (10) và (11) là rằng buộc băng thông giữa các xe và các 

RSU; (13) gắn với băng thông giữa xe và gNB ; tương tự 

(14) đảm bảo băng thông giữa gNB và các xe đủ lớn. 

(15) và (16) là rằng buộc tỉ lệ gói tin tác vụ được xử lý bởi 

RSU và gNB không được vượt quá khả năng xử lý của 

chúng. 

IV. TỐI ƯU HÓA XÁC SUẤT TRUYỀN TIN  
DỰA TRÊN GIẢI THUẬT DI TRUYỀN 

Giải thuật di truyền là thuật toán tìm kiếm theo phương 

pháp heuristic dựa trên ý tưởng của chọn lọc tự nhiên và di 

truyền, được sử dụng phổ biến trong các bài toán tối ưu với 

hàm tối ưu phức tạp với kì vọng tạo ra lời giải có  chất 

lượng cao. Giải thuật di truyền hiện nay đang được xem xét 

ứng dụng trong các bài toán tối ưu giảm tải trong mạng IOT 

[7] và mạng MEC [8], [9] vì tính linh hoạt, mặc dù thời 

gian hội tụ lâu nhưng có thể đáp ứng nhanh những yêu cầu 

với hàm tối ưu phức tạp cần đưa ra kết quả chấp nhận được 

trong thời gian tính toán hạn chế. 

Trong chương này, chúng tôi đề xuất một giải thuật tối ưu 

dựa trên giải thuật di truyền (GA) để tìm lời giải tối ưu cho 

bài toán đã được đưa ra tại chương III. 

A. Biểu diễn nhiễm sắc thể, hàm thích nghi, và khởi tạo 

quần thể 

Một nhiễm sắc thể gồm hai gen biểu diễn hai giá trị 𝑃𝐿  

và 𝑃𝑅. Hàm thích nghi được tính bằng công thức (9). Mục 

tiêu của chúng tôi là xác định cá thể với độ thích nghi nhỏ 

nhất thỏa mãn tất cả các ràng buộc từ (10) đến (16). Chúng 

tôi khởi tạo quần thể một cách ngẫu nhiên. Để tăng độ đa 

dạng quần thể, chúng tôi tạo ra 70% cá thể thỏa mãn tất cả 

các ràng buộc từ (10) đến (16) và 30% còn lại vi phạm ít 

nhất một trong số các ràng buộc kể trên. Thêm vào đó, 

chúng tôi cũng sử dụng các giá trị biên (ví dụ: 
[0,0], [1,1], [0,1], [1,0]) để tăng thêm độ đa dạng của quần 

thể khởi tạo. 

B. Lai ghép và đột biến 

Chúng tôi đề xuất một giải thuật lai ghép trong đó sử dụng 

kết hợp 2 cách tiếp cận: lai ghép trung bình và lai ghép 

điểm cắt. Kí hiệu 𝐼1 = {𝐼1. 𝑥, 𝐼1. , 𝐼2 = {𝐼2. 𝑥, 𝐼2. 𝑦 là hai cá 

thể bố mẹ, trong đó 𝑥 và 𝑦 biểu diễn giá trị của 𝑃𝐿  và 𝑃𝑅 

theo thứ tự. Trong lai ghép trung bình, chúng tôi sinh ngẫu 

nhiên ra một số α có giá trị trong khoảng [0, 1] và sử dụng 

tham số α để làm trọng số kết hợp trung bình giữa 2 cá thể 

bố mẹ. Cụ thể, các gen của cá thể con 𝑂 = {𝑂. 𝑥, 𝑂. 𝑦} 

được tính như sau: 𝑂. 𝑥 = α𝐼1. 𝑥 + (1 − α)𝐼2. 𝑥 và 𝑂. 𝑦 =
α𝐼1. 𝑦 + (1 − α)𝐼2. 𝑦. Trong lai ghép điểm cắt, chúng tôi 

hoán đổi các gen giữa hai cá thể bố mẹ và chọn cá thể có 

độ thích nghi tốt hơn trong số hai cá thể con được sinh ra. 

Đầu tiên, chúng tôi tạo ra hai cá thể con 𝑂1 = {𝐼1. 𝑥, 𝐼2. 𝑦} 

và 𝑂1 = {𝐼2. 𝑥, 𝐼1. 𝑦}, sau đó cá thể có giá trị hàm thích nghi 

nhỏ hơn sẽ được chọn cho thế hệ tiếp theo. Bằng việc sử 

dụng kết hợp cả hai phương pháp lai ghép trên, với một cặp 

bố mẹ, hai cá thể con sẽ được tạo ra sau phép lai ghép. 

Với phép đột biến, chúng tôi đột biến mỗi cá thể bằng 

cách lấy trung bình cộng với các số được sinh ngẫu nhiên, 

có giá trị trong khoảng [0,1]. Cụ thể, coi 𝐼 = {𝐼. 𝑥, 𝐼. 𝑦} là 

một cá thể cần đột biến, khi đó cá thể sau đột biến 𝑂 =



Nguyễn Năng Hưng, Nguyễn Trung Thành, Phạm Minh Khiêm ……. 

 {𝑂. 𝑥, 𝑂. 𝑦} được tạo ra như sau: 𝑂. 𝑥 = (𝑥0 + 𝐼. 𝑥)/2 và 

𝑂. 𝑦 = (𝑦0 + 𝐼. 𝑦)/2. Trong đó 𝑥0, 𝑦0 là hai số ngẫu nhiên 

có giá trị nằm trong khoảng [0,1]. 

C. Phương pháp chọn lọc và điều kiện dừng 

Lưu ý rằng các cá thể con thu được sau khi thực hiện các 

phép lai ghép và đột biến có thể không thỏa mãn các ràng 

buộc (từ (10) đến (16)). Chúng tôi không loại bỏ những cá 

thể này khỏi quần thể, tuy nhiên gán cho chúng một độ 

thích nghi lớn đáng kể. Lý do là để duy trì độ đa dạng cao 

của quần thể. Sau khi thực hiện các phép lai ghép và đột 

biến, chúng tôi chọn ra 𝑀 cá thể có giá trị hàm thích nghi 

thấp nhất để xây dựng quần thể thế hệ tiếp theo. Giải thuật 

dừng lại khi số lượng thế hệ đạt đến một giá trị ngưỡng đã 

được xác định. 

D. Hạn chế của hướng tiếp cận GA 

Phương pháp sử dụng giải thuật di truyền để xác định 

trước xác suất chuyển tác vụ 𝑃𝑅  và 𝑃𝐿  yêu cầu phải biết 

trước các thông số của mạng như: 

ρ𝑣 , λ𝑑 , μ𝑉2𝐼 , μ𝑉2𝑁 , μ𝐼2𝑁 , …. Vì vậy nhược điểm của phương 

pháp tối ưu theo GA chúng tôi vừa trình bày có nhược điểm 

sau: (1) Trong thực tế, các phương tiện không tự nhiên biết 

trước các thông số cấu thành của mạng; (2) Vì các xác suất 

chuyển tác vụ 𝑃𝑅 và 𝑃𝐿  tính trước và cố định xuyên suốt 

quá trình hoạt động của phương tiện, nên GA không có khả 

năng tự điều chỉnh với các vấn đề phát sinh: gói tin bị hủy, 

một đường truyền quá tải,…. Với hai nhận xét trên, trong 

chương tiếp theo V, chúng tôi đề xuất giải pháp theo hướng 

tiếp cận học tăng cường. Với điểm mạnh là tính thích nghi 

cao, học tăng cường sẽ khắc phục được các nhược điểm 

của GA. Kết quả thí nghiệm ở phần VI chứng minh tính 

vượt trội hơn của phương pháp học tăng cường so với GA. 

V. CƠ CHẾ TRUYỀN TIN ĐỘNG ỨNG DỤNG HỌC 

TĂNG CƯỜNG MAB 

A. Multi-armed Bandits 

Multi-Armed Bandits (MAB) là một kỹ thuật  học tăng 

cường mà đã có nhiều ứng dựng thực tiễn với độ hiệu quả 

cao [10], [11], [12] . Trong một bài toán chuẩn tắc MAB, 

mỗi tác nhân (Agent) có 𝐾 cánh tay (arms) hay được hiểu 

là 𝐾 quyết định thực hiện các hành động khác nhau, ký 

hiệu 𝒦 = 1,2, … , 𝐾. Một tác nhân sẽ thực hiện liên tiếp các 

hành động trong 𝑇 vòng (Round), ký hiệu 𝑟1, … , 𝑟𝑇 . Một 

cánh tay 𝑘 ∈ 𝒦 thực hiện chỉ một hành động mà thu về cho 

tác nhân một giá trị số thực, tuân theo một phân phối 𝒫𝓀 

với giá trị trung bình μ𝑘  phản ánh độ tốt của hành động 

tương ứng tại vòng tương ứng mà hành động đó được thực 

hiện. Giá trị thực đó gọi là phần thưởng, ký hiệu 𝑅𝑡 phần 

thưởng mà tác nhân thu về tại vòng thứ 𝑡. Mục tiêu của bài 

toán là chọn ra một hành động để thực hiện tại mỗi vòng 

𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑇} để tối đa tổng cộng dồn phần thưởng: 𝒳 =
∑ 𝑅𝑡

𝑇
𝑡=1 . Một chuỗi hành động tối ưu như vậy là bất khả thi 

vào những thời gian đầu. Tuy nhiên, dựa vào tích lũy tri 

thức mà tác nhân có thể đưa ra những quyết định dựa vào 

tính toán xấp xỉ độ tốt của mỗi hành động và chọn được 

hành động có tiềm năng đem lại phần thưởng lớn nhất. Bài 

toán MAB miêu tả chính xác mâu thuẫn giữa hai hướng 

hành động đối lập tồn tại trong tất cả các bài toán ứng dụng 

phương pháp học tăng cường: khám phá và khai thác. Khai 

thác là quá trình mà tác nhân sẽ chọn hành động có phần 

thưởng khả kiến ở thời điểm hiện tại là lớn nhất. Trong khi 

đó, khám phá là quá trình mà tác nhân sẽ chọn một hành 

động mà có thể không mang lại phần thưởng lớn nhất ở 

thời điểm hiện tại. Với hành động khám phá đó, tác nhân 

có thể nhận được tri thức mới, cải thiện đánh giá xấp xỉ các 

hành động hiện tại và tìm được các hành động mà cho phần 

thưởng cao hơn trong tương lai. 

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng MAB để 

giải quyết vấn đề độ trễ truyền tin với mạng ba tầng đa tác 

nhân, mô hình các RSU cũng như các phương tiện giao 

thông là các tác nhân của thuật toán. Chi tiết hơn, mỗi 

phương tiện giao thông có không gian hành động bao gồm: 

𝑅𝑆𝑈_𝑜𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 và 𝑔𝑁𝐵_𝑜𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔, tương ứng là gửi 

tác vụ lên RSU và gửi lên gNB. Đối với một RSU, không 

gian hành động bao gồm: 𝑔𝑁𝐵_𝑜𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔  và 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔, lần lượt là chuyển tiếp tác vụ đến gNB 

và tự xử lý. Mục tiêu của bài toán là chọn được chuỗi các 

hành động sao cho độ trễ truyền tin trung bình của tất cả 

các tác vụ là nhỏ nhất. Hàm phần thưởng được định nghĩa 

trong mục V-C của bài, và trong mục V-D chúng tôi đề 

xuất một chiến lược khám phá mới và hiệu quả dựa trên 

hàm Sigmoid. 

B. Tổng quan thuật toán 

Trong chiến lược giảm tải của chúng tôi, mỗi phương 

tiện (hoặc RSU) duy trì một bảng hành động - độ tốt (viết 

tắt là Bảng AV). Bảng AV của mỗi phương tiện gồm 2 giá 

trị: 𝑅𝑆𝑈_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 và 𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒, mỗi giá trị tương ứng đại 

diện cho độ tốt của các hành động truyền tin đối với hành 

động chuyển gói tin lên RSU và gNB. Khi một phương tiện 

có tác vụ nào đó, nó sẽ sử dụng Bảng AV để quyết định sẽ 

gửi tác vụ đó cho RSU hay gNB. Tương tự, với mỗi RSU, 

Bảng AV bao gồm 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 và  𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒, trong đó 

 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 thể hiện cho  độ tốt của hành động xử lý bởi 

RSU và 𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 cho hành động gửi lên gNB. Khi có 

một tác vụ gửi đến cho RSU, nó sẽ kiểm tra Bảng AV của 

mình và quyết định xem tác vụ đó sẽ được xử lý tại chỗ hay 

chuyển tiếp lên gNB. Khi một phương tiện (hay RSU) cần 

đưa ra quyết định truyền tin, một cơ chế ra quyết định (như 

mô tả ở phần V-D) sẽ được sử dụng, kết hợp với độ tốt của 

hành động được tính toán trong bảng AV để ra quyết định. 

Cụ thể, tác nhân hoặc hành động theo hướng khai thác hoặc 

theo hướng khám phá. Nếu sử dụng khai thác, tác nhân sẽ 

chọn hành động có độ tốt lớn nhất trong Bảng AV, ngược 

lại, nó sẽ chọn hành động ngẫu nhiên.  

Độ tốt của hành động được xác định dựa trên độ trễ trung 

bình tích lũy của các tác vụ. Khi một phương tiện nhận 

được kết quả xử lý trả về từ RSU hoặc gNB, nó sẽ tính toán 

độ trễ và cập nhật độ tốt (giá trị trong Bảng AV) của hành 

động tương ứng. Các RSU không thể ước tính độ trễ này 

một cách trực tiếp vì các RSU không có thông tin về độ trễ 

của một tác vụ. Vì vậy, khi một phương tiện gửi một một 

gói tín đến RSU, gói tin đó sẽ bao gồm thông tin về độ trễ 

của các gói tin trước đó. Chi tiết về Bảng AV sẽ được trình 

bày rõ hơn trong mục V-C. 

C. Giảm tải với cơ chế thưởng âm 

Thưởng âm (hay phạt, negative rewarding - NR) là một 

cơ chế khám phá của học tăng cường, được phát triển dựa 

trên cơ chế khởi tạo lạc quan (Optimistic Initialization - 

OI). Đối với cơ chế khám phá NR, thay vì khởi tạo giá trị 

xấp xỉ ban đầu của mỗi hành động là một số 𝐿 >  ε với ε =
𝑅𝑡 , ∀𝑡 ∈ {1,2,3, … 𝑇 và sử dụng giá trị phần thưởng trả về 

để cập nhật độ tốt của các hành động, NR khởi tạo giá trị 
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xấp xỉ ban đầu của mỗi hành động là 0 và tại mỗi vòng 𝑡 ta 

sử dụng giá trị đối (âm) của phần thưởng để cập nhật độ tốt 

cho các hành động. 

Chúng tôi xác định một hàm phần thưởng dựa trên độ trễ 

của mỗi loại  tác vụ: loại 1, loại 2 và loại 3; lần lượt tương 

ứng với độ trễ trung bình của gói tin được truyền trực tiếp 

lên gNB, gói tin được RSU tiếp nhận và chuyển tiếp đến 

gNB và gói tin được RSU tiếp nhận sau đó xử lý. Khi 

phương tiện nhận được kết quả trả về của 1 tác vụ, nó sẽ 

tính toán độ trễ để hoàn thành tác vụ và sử dụng quy trình 

sau để xác định phần thưởng (theo cơ chế NR) và cập nhật 

Bảng AV: 

• Với tác vụ loại 1, phương tiện sẽ lấy giá trị âm của 

độ trễ làm phần thưởng để cập nhật 

𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 cho hành động 𝑔𝑁𝐵_𝑜𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 

trong Bảng AV. 

• Với tác vụ loại 2 hoặc loại 3, phương tiện lấy giá 

trị âm của độ trễ làm phần thưởng và cập nhật 

𝑅𝑆𝑈_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  tương ứng với hành động 

𝑅𝑆𝑈_𝑜𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔. 

Khi một phương tiện chuyển 1 tác vụ đến một RSU, gói tin 

đó sẽ mang theo thông tin trung bình độ trễ của các gói tin 

loại 2 và loại 3 tính kể từ lần gần nhất phương tiện đó 

truyền tin lên RSU. Ta kí hiệu 𝑡2, 𝑡3, là độ trễ trung bình 

của các tác vụ loại 2 và loại 3 mà phương tiện gửi cho RSU. 

Khi nhận được thông tin này, RSU sẽ xác định phần thưởng 

cho các hành động tương ứng và cập nhật Bảng AV như 

sau: 

• RSU sẽ lấy −𝑡2 làm phần thưởng cho hành động 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 và cập nhật 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 trong 

Bảng AV. 

• RSU sẽ lấy −𝑡3 làm phần thưởng cho hành động 

𝑔𝑁𝐵_𝑜𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 và cập nhật 𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 trong 

Bảng AV. 

Chúng tôi sử dụng công thức trung bình tích lũy để cập 

nhật Bảng AV như sau: 

𝐴𝑉𝑡 ← 𝐴𝑉𝑡 +
𝑅𝑡 − 𝐴𝑉𝑡

𝑁(𝑡)
 (17) 

trong đó 𝐴𝑉𝑡 là giá trị của hành động, 𝑅𝑡 là phần thưởng, 

𝑁(𝑡) là số lần mà hành động đó đã được thực hiện. Ví dụ, 

giả sử một phương tiện đã chuyển 𝑛1 tác vụ đến các RSU 

và 𝑛2 tác vụ đến gNB. Khi phương tiện đó nhận lại một gói 

tin kết quả thuộc loại 1, phương tiện sẽ tính toán độ trễ Δ𝑡 

và cập nhật 𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 bằng công thức (17): 

𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ← 𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 +
−Δ𝑡 − 𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑛2

 

D. Cơ chế khám phá Sigmoid (SEM) 

Trong phần này chúng tôi giới thiệu một cơ chế khám phá 

mới, điều chỉnh xác suất khám phá dựa trên kinh 

nghiệm. Cụ thể, ta sẽ giảm xác suất khám phá khi mà 

độ chênh lệch giá trị giữa hai hành động đủ lớn và tăng 

trong trường hợp ngược lại. Lí do ta làm vậy là khi độ 

chênh lệch giá trị giữa hai hành động đủ lớn, điều đó 

chứng tỏ tồn tại một hành động có giá trị lớn hơn và 

thực sự tốt hơn hành động còn lại, nên ta sẽ duy trì hành 

động khai thác và giảm xác suất khám phá. Ngược lại, 

khi chênh lệch này tương đối nhỏ, có nghĩa là 2 hành 

động không có sự khác biệt lớn về độ tốt, ta sẽ tăng xác 

suất khám phá lên để tác nhân có thể tìm hiểu môi 

trường tốt hơn thay vì tập trung vào một hành động tốt 

nhất hiện tại. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết công thức 

tính xác suất khám phá cho mô hình V2X ở bến dưới.  

Hình 2: Xác suất khám phá dựa trên hàm Sigmoid 

Kí hiệu 𝑟1 và 𝑟2 là giá trị (hay độ tốt) của hai hành động 

của phương tiện (hay RSU). Khi đó, xác suất khám phá 

được tính dựa trên hàm sigmoid như sau: 

𝑃𝑒𝑥𝑝 = 1 −
1

1 + 𝑒−𝑤|𝑟1−𝑟2|
 (18) 

Chúng tôi ứng dụng hàm sigmoid bởi vì giá trị của đầu 

ra luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1, phù hợp để thể hiện 

giá trị của xác suất. Hơn nữa, giá trị của |𝑟1 − 𝑟2| càng lớn 

thì giá trị của 𝑃𝑒𝑥𝑝 càng nhỏ, phù hợp với lập luận đã nêu. 

Bên cạng đó độ dốc của hàm có thể điều chỉnh bằng tham 

số ω. Hình: 2 miêu tả đồ thị của hàm tỉ lệ khám phá sigmoid 

khi ta biến thiên ω. Chúng ta có thể thấy, với cùng giá trị 

của 𝑟1 − 𝑟2, tăng giá trị ω sẽ làm giảm xác suất khám phá. 

Hơn nữa, độ dốc của hàm sigmoid cũng tăng lên trong 

trường hợp này. Giảm giá trị ω sẽ làm mượt hàm sigmoid 

hơn. Khi ω =  0, xác suất khám phá sẽ luôn là hằng số và 

không phụ thuộc vào giá trị của 𝑟1 − 𝑟2. Ngược lại khi ω 

đủ lớn, 𝑃𝑒𝑥𝑝 sẽ tiệm cận bằng 0, tác nhân sẽ không thực 

hiện khám phá và trở về với cơ chế NR thông thường. 

 

Bảng I: Các thông số mô phỏng 

Thông số Giá trị 

Xung nhịp CPU của gNB 256 GHz 

Xung nhịp CPU của RSU 64 Ghz 

Xung nhịp CPU cần cho mỗi tác vụ 0.2 Ghz 

Kích thước trung bình gói tin 500 kb 

Băng thông truyền RSU và gNB 10 Gbps 

Băng thông truyền phương tiện và RSU 1 Gbps 

Băng thông truyền phương tiện và gNB 500 Mbps 

Khoảng chờ xuất hiện phương tiện (
1

λ𝑣
) 5 ~ 9 

Tần suất sinh tác vụ (λ𝑑) 70 ~ 100 

Chiều dài đường 1500 m 

Tốc độ của phương tiện 12 m/s 
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E.  Độ phức tạp tính toán 

 Đối với hướng tiếp cận GA, chúng tôi xác định trước hai 

biến xác suất 𝑃𝐿  và 𝑃𝑅, trong quá trình mô phỏng không 

bao gồm các tính toán nào khác. Chúng tôi khởi tạo quần 

thể số lượng 𝑛 cá thể, tại mỗi chu kỳ, ta duyệt qua quần thể, 

mỗi cá thể gồm 2 gen với độ phức tạp tính toán là 𝑂(𝑛). 

Tương tự với phép đột biến và chọn lọc cũng có độ phức 

tạp 𝑂(𝑛). Tóm lại, phương pháp GA có độ phức tạp tính 

toán là 𝑂(𝑛 + 𝑛 + 𝑛)  =  𝑂(𝑛)  đối với một chu kỳ lai 

ghép. Đối với hướng tiếp cận học tăng cường, ta thực hiện 

các cập nhật ở mỗi lần tác nhân hoàn tất một hành động. 

Cụ thể, trong bài, bảng AV của tác nhân gồm có hai hành 

động, mỗi lần cập nhật chỉ một hành động, do vậy tốn 𝑂(1) 

vì giá trị các hành động được cập nhật theo công thức 17. 

Khi đưa ra quyết định, ta sử dụng cơ chế SEM giữa hai 

hành động này áp dụng công thức 18, độ phức tạp tính toán 

là O(1). 

VI. KẾT QUẢ 

A. Cài đặt thí nghiệm  

 Trong chương này, đầu tiên, chúng tôi sẽ phân tích ảnh 

hưởng của ω đến cơ chế khám phá SEM, và so sánh SEM 

với cơ chế khám phá thưởng âm (còn gọi là cơ chế phạt, 

negative rewarding - NR). Sau đó, chúng tôi so sánh SEM 

với GA trình bày tại chương IV. Trong trình giả lập thí 

nghiệm, các gói tin xuất hiện và xử lý theo phân phối 

Poisson. Ngoài ra, các thí nghiệm chạy với các gói tin được 

cài đặt để xuất hiện theo phân phối ngẫu nhiên. Các thông 

số cài đặt còn lại được cho trong bảng I. Hơn nữa, các RSU 

được phân bố đều theo bề ngang, dọc theo đường đi. Chúng 

tôi thí nghiệm với các kịch bản có số lượng RSU thay đổi 

từ 5 đến 9, đồng thời tần suất sinh gói tin theo phân phối 

thay đổi từ 70 gói tin/giây đến 100 gói tin/giây và tần suất 

phương tiện xuất hiện từ 5 giây/phương tiện (mật độ dày) 

đến 9 giây/phương tiện (mật độ thưa). 

B. Ảnh hưởng của 𝜔 và so sánh SEM với NR 

Trong phần này, chúng tôi nghiên cứu sự ảnh hưởng của 

ω đến cơ chế SEM và so sánh SEM với NR. 

Đầu tiên, chúng tôi thay đổi tần suất xuất hiện của các 

phương tiện và tần suất sinh gói tin của mỗi phương tiện, 

từ đó tìm hiểu mối quan hệ giữa giá trị tối ưu ω đối với sự 

thay đổi đó. Hình 3 gồm các biểu đồ nhiệt thể hiện độ trễ 

truyền tin trung bình khi ta thay đổi tần suất sinh gói tin và 

tần suất xuất hiện của các phương tiện. Ta quan sát được 

rằng, độ trễ truyền tin tăng lên cùng với sự tăng lên của tần 

suất xuất hiện phương tiện và tần suất sinh gói tin. Hơn 

nữa, giá trị tối ưu của ω cũng có xu hướng giảm khi ta tăng 

tần suất xuất hiện gói tin. Quan sát này được thể hiện rõ 

nhất tại Hình 3(a) và Hình 3(b). Bằng cách so sánh các biểu 

đồ nhiệt với nhau, ta cũng nhận ra rằng giá trị tối ưu của ω 

có xu hướng giảm khi tần suất xuất hiện của các phương 

tiện giao thông tăng lên. Lý do là vì sự tăng lên của tần suất 

xuất hiện các phương tiện giao thông, mật độ phương tiện 

trên đường tăng lên, số lượng gói tin yêu cầu xử lý lớn hơn, 

nên cần phải có cơ chế khám phá thường xuyên để cập nhật 

các thông tin của mạng nhanh hơn, để thay đổi hành động 

tối ưu phù hợp với tốc độ sinh gói tin. 

Tiếp theo, chúng tôi đặt cố định tần suất xuất hiện của 

các phương tiện là 5 giây/phương tiện và cố định giá trị 

trung bình λ𝑑 của phân phối sinh gói tin là 100 rồi thay đổi 

các giá trị của ω từ 1 đến 1200 và dựng đồ thị độ trễ trung 

bình và độ trễ trung bình tích lũy trong Hình 4. Trong Hình 

4(a), trục x là trục giá trị của ω, trục y là trục độ trễ trung 

bình. Đồ thị cho thấy rằng khi ta tăng giá trị của ω từ 1 đến 

250, độ trễ trung bình giảm dần. Bởi vì, giá trị nhỏ của ω 

sẽ làm tỉ lệ khám phá cao, nên khi ω được đặt ở giá trị 

tương đối nhỏ thì phương tiện truyền tin một cách gần như 

ngẫu nhiên, gây ra bởi tỉ lệ khám phá quá cao. Do đó, khả 

năng cao là các quyết định được đưa ra không dựa trên 

đánh giá khách quan của độ trễ mà do các gói tin trong 

   

(a) Phương tiện xuất hiện mỗi 5 giây (b) Phương tiện xuất hiện mỗi 6 giây (c) Phương tiện xuất hiện mỗi 7 giây 

 

 

  
 

 

 (d) Phương tiện xuất hiện mỗi 8 giây (e) Phương tiện xuất hiện mỗi 9 giây    
 

  

Hình 3: Tác động của  𝜔 đến độ trễ trung bình (các chấm màu đỏ mô tả các giá trị tối ưu của  𝜔) 
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mạng. Tăng giá trị ω sẽ giúp cho tác nhân khai thác được 

hành động có phần thưởng lớn và vì vậy, giảm được độ trễ 

của các gói tin. Tuy nhiên,  Hình 4(a), cũng chỉ ra rằng, từ 

sau giá trị ω =  250, độ trễ trung bình tăng dần. Điều này 

là do tỉ lệ khám phá thấp dẫn đến sự thiếu hụt tri thức cần 

thiết để tìm ra hành động có độ tốt cao hơn, nên tác nhân 

tốn nhiều thời gian để tìm được hành động phù hợp, dẫn 

đến độ trễ trung bình cao hơn. Độ trễ trung bình tích lũy 

được biểu diễn bằng đồ thị ở Hình 4(b), Trong đồ thị này, 

trục x là trục của thời gian trong khi trục y là trục của độ 

trễ trung bình tích lũy của các gói tin. Đồ thị này thể hiện 

tính ổn định của các lựa chọn cho giá trị của ω, các lựa 

chọn ω nhỏ hơn có độ ổn định thấp hơn bởi tỉ lệ khám phá 

cao hơn. 

 Bảng II so sánh sự khác biệt giữa việc ra quyết định theo 

cơ chế SEM và cơ chế NR. Ta xem xét cụ thể một phương 

tiện 𝒱 đang di chuyển và một RSU ℛ, giả sử Δ𝒱 là chênh 

lệch của độ tốt hiện tại giữa hai hành động của 𝒱, cụ thể 

Δ𝒱 = 𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑅𝑆𝑈_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒; Δℛ  là chênh lệch của 

độ tốt hiện tại giữa hai hành động của ℛ, cụ thể, Δℛ =
𝑔𝑁𝐵_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒. Trong NR, các tác nhân luôn 

lựa chọn hành động đem lại "ít điểm phạt" hơn, vì vậy, 𝒱 

và ℛ luôn chọn truyền tin tới gNB trong trường hợp Δ𝒱và 

Δℛ  nhận giá trị dương. Trái lại, cơ chế của SEM lại linh 

động và linh động có định hướng. Ví dụ, nếu một phương 

tiện 𝒱 sử dụng cơ chế SEM, tỉ lệ chuyển gói tin lên gNB 

phụ thuộc không chỉ vào dấu của Δ𝒱mà còn phụ thuộc vào 

giá trị của nó. Cụ thể, giả sử Δ𝒱 = 0.00302, thì tỉ lệ gói 

tin được chuyển lên gNB là 95.25%, trong khi với giá trị  

Δ𝒱 = 0.0011  (nhỏ hơn khoảng 3  lần) thì tỉ lệ này là 

75.03%. 

Hình 4(a) so sánh độ trễ trung bình của các gói tin theo 

hai cơ chế khám phá NR và SEM. Như biểu đồ cho thấy, 

với giá trị phù hợp của ω (ví dụ ω =  200; 250), cơ chế 

SEM giảm độ trễ trung bình một lượng lớn so với NR. Cụ 

thể, với ω =  250, độ trễ trung bình theo cơ chế SEM chỉ 

  

(a) Độ trễ trung bình (b) Độ trễ tích lũy 

Hình 4: Độ trễ của tác vụ liên quan đến các cài đặt của sơ đồ SEM và Thưởng âm (NR) 

 

                                                                                                             

                                                                                                           Bảng III: Cấu hình xác suất truyền tin 

 

𝚫𝓥 𝚫𝓡 
Thưởng 

âm (NR) 
SEM 

0.00302 0.0012 
100% 

loại (1) 

95.25% loại (1), 

1.1% loại (2), 

3.65% loại (3) 

0.0011 -0.026 
100% 

loại (1) 

75.03% loại (1),  

24.97% loại (2),  

1.28% loại (3) 

-0.0125 0.0025 
100% 

loại (3) 

0.0004% loại (1),  

7.5857% loại (2),  

92.4138% loại (3) 

-0.0005 -0.0005 
100% 

loại (2) 

37.7541% loại (1),  

38.7455% loại (2), 

23.5004% loại (3) 

Bảng II: So sánh truyền tin giữa NR và SEM ( 𝜔 =  1000) 

 

 

 

 

 

𝐏𝐋 𝐏𝐑 
Mô 

hình 
Ý nghĩa 

0 0 2 tầng 
Tất cả các tác vụ được xử lý tại 

RSU. 

1 0 2 tầng 
Tất cả các tác vụ được xử lý tại 

gNB. 

0 0.5 3 tầng 

Phương tiện truyền tất cả các tác 

vụ lên RSU. RSU truyền 50% tác 

vụ lên gNB. 

0 1 3 tầng 

Phương tiện truyền tất cả các tác 

vụ lên RSU. RSU truyền tất cả các 

tác vụ lên gNB. 

0.5 0 3 tầng 

Phương tiện truyền 50% tác vụ lên 

gNB, 50% tác vụ lên RSU; RSU 

tự xử lý tất cả các tác vụ. 

0.5 0.5 3 tầng 

Phương tiện truyền 50% tác vụ lên 

gNB, 50% tác vụ lên RSU; RSU 

truyền 50% tác vụ lên gNB. 

0.5 1 3 tầng 

Phương tiện truyền 50% tác vụ lên 

gNB, 50% tác vụ lên RSU; RSU 

truyền tất cả tác vụ lên gNB. 
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bằng 65% độ trễ theo NR. Với giá trị rất lớn của ω, tức tỉ 

lệ khám phá theo SEM tiệm cận về 0, thì SEM có kết quả 

tương đương với NR (Hình 4(b)). Không chỉ giảm được độ 

trễ trung bình, SEM còn có thời gian hội tụ nhanh hơn 

nhiều so với NR, cụ thể với ω =  250: SEM hội tụ và ổn 

định từ thời điểm 2000𝑠 giây sau khi bắt đầu giả lập, trong 

khi NR cần hơn 5000𝑠. 

 

C. SEM so sánh với GA, COS  

Trong phần này, chúng tôi so sánh kết quả của cơ chế 

SEM với phương pháp GA và phương pháp sử dụng cố 

định tỉ lệ truyền tin (viết tắt là COS). Các cài đặt của tỉ lệ 

truyền tin 𝑃𝑅 và 𝑃𝐿  của COS được trình bày trong Bảng III. 

Chúng tôi thực hiện các thí nghiệm để tìm hiểu kết quả của 

cả ba hướng tiếp cận bằng cách biến thiên ba yếu tố chủ 

đạo: tần suất sinh gói tin của mỗi phương tiện, tần suất 

phương tiện xuất hiện trên đường và số lượng đơn vị điện 

toán biên (RSU) trên quãng đường đó. Các thông số đo 

lường chúng tôi dùng để đánh giá kết quả bao gồm độ trễ 

trung bình của tất cả các gói tin và số lượng gói tin bị hủy. 

1) Average latency: Trong thí nghiệm đầu tiên, chúng tôi 

đặt 5 RSU trên đường, cố định tần suất xuất hiện của các 

phương tiện là 5 giây/phương tiện, và chạy giả lập với số 

lượng gói tin trung bình sinh ra tại mỗi phương tiện giao 

thông thay đổi từ 70 đến 100. Các gói tin được sinh ra theo 

hai phân phối: phân phối Poisson và phân phối ngẫu nhiên. 

Kết quả của thí nghiệm lần lượt được biểu diễn ở Hình: 

5(a) và 5(b) Trong bảng ký hiệu, COS(𝑎, 𝑏) được định 

nghĩa là sử dụng cơ chế COS với 𝑃𝐿 = 𝑎 và 𝑃𝑅 = 𝑏. Và vì 

GA chỉ ứng dụng cho phân phối Poisson biết trước trung 

bình nên kết quả của GA không xuất hiện ở Hình: 5(b). Ta 

có thể quan sát được rằng, dù với cơ chế truyền tin nào thì 

xu hướng chung là độ trễ trung bình tăng lên khi tần suất 

sinh gói tin của các phương tiện giao thông tăng lên. Hiện 

tượng này là hiển nhiên bởi tần suất sinh gói tin lớn đặt 

khối lượng xử lý nặng hơn lên các đường truyền và lên các 

đơn vị xử lý, kết quả là độ trễ trung bình của các gói tin 

tăng lên. Trong tất cả các trường hợp, SEM có độ trễ trung 

bình là nhỏ nhất và nhỏ hơn rất nhiều so với hai hướng tiếp 

cận còn lại. COS cho kết quả tồi nhất đặc biệt trong môi 

trường mạng khắc nghiệt (tần suất sinh gói tin cao, tần suất 

xuất hiện phương tiện cao, số lượng RSU thấp). GA có độ 

  

(a) Độ trễ trung bình (b) Độ trễ tích lũy 

 

Hình 5: So sánh độ trễ trung bình theo các tỉ lệ sinh ra tác vụ khác nhau 

  

(a) Độ trễ trung bình theo thời gian xuất hiện phương tiện  (b) Độ trễ trung bình so với số lượng RSU 

 

Hình 6: Ảnh hưởng của tần suất xuất hiện xe và số lượng RSU 

  

SEM

GA

COS(0.0, 0.0) 

COS(0.5, 0.5) 

COS(1.0, 0.0) 

COS(0.0, 1.0) 

COS(0.5, 1.0) 

COS(0.5, 0.0) 

COS(0.0, 0.5) 

SEM

GA

COS(0.0, 0.0) 

COS(0.5, 0.5) 

COS(1.0, 0.0) 

COS(0.0, 1.0) 

COS(0.5, 1.0) 

COS(0.5, 0.0) 

COS(0.0, 0.5) 
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trễ trung bình nhỏ hơn đáng kể so với COS. Tuy nhiên, vì 

phụ thuộc hoàn toàn vào tỉ lệ truyền tin đã tính trước, GA 

thất bại trong việc xử lý các tình huống phát sinh như gói 

tin bị hủy hoặc một đường truyền bị nghẽn. Ta có thể thấy 

rằng kết quả của GA và SEM tách biệt rõ ràng hơn khi môi 

trường mạng khắc nghiệt hơn. Hơn nữa, độ dốc của đồ thị 

độ trễ trung bình của SEM cũng nhỏ hơn rất nhiều so với 

các phương pháp còn lại. SEM giảm độ trễ truyền tin trung 

bình 18.5% , trong trường hợp tốt nhất là 56.9% giây so 

với GA. So với cài đặt tốt nhất của COS, cụ thể là 𝑃𝐿 =
0, 𝑃𝑅 = 0.5 thì kết quả của SEM thấp hơn từ 16.2% tới 

99.9%  trong trường hợp gói tin sinh theo phân phối 

Poissson và từ 57.3% tới 99.9% trong trường hợp phân 

phối ngẫu nhiên. 

Trong thí nghiệm thứ hai, chúng tôi cố định tần suất sinh 

gói tin ở mức 100 gói tin/giây, sử dụng 5 RSU, và sau đó 

biến thiên tần suất xuất hiện của phương tiện giao thông từ 

5 giây/phương tiện lên thành 9 giây/phương tiện. Hình 

6(a) thể hiện độ trễ trung bình của SEM, GA và các cài đặt 

của COS. Ta nhận thấy rằng SEM có kết quả tốt hơn cả hai 

hướng tiếp cận còn lại trong tất cả các thí nghiệm. Hơn nữa, 

kết quả của SEM tốt hơn một cách vượt trội trong các thí 

nghiệm với lượng phương tiện dày đặc. Với tần suất xuất 

hiện của phương tiện lớn hơn 5 giây/phương tiện, thì độ 

trễ trung bình của các gói tin ở mức khoảng 90% độ trễ của 

GA. Con số này giảm xuống còn 56.9% khi tần suất xuất 

hiện của phương tiện cao: 5 giây/phương tiện. Đối với cài 

đặt tốt nhất của COS, SEM giảm độ trễ trung bình ít nhất 

là 10.2%. Đặc biệt trong trường hợp mật độ phương tiện 

lớn, SEM giảm độ trễ trung bình đến 99,9%. Những kết 

quả này khẳng định một lần nữa sự vượt trội của cơ chế 

SEM đối với môi trường mạng khắc nghiệt. 

 Trong thí nghiệm thứ ba, chúng tôi tìm hiểu ảnh hưởng 

của số lượng RSU đối với độ trễ trung bình trong các 

trường hợp khác nhau của tần suất sinh gói tin và tần suất 

xuất hiện phương tiện trong mạng. Kết quả được biểu diễn 

tại Hình 6(b), trong đó, COS(0,0) bị ảnh hưởng nhiều nhất 

vì COS(0,0) gửi toàn bộ gói tin của phương tiện đến các 

RSU và xử lý tại RSU. Do đó, tăng số lượng RSU sẽ giảm 

được độ trễ của cả đường truyền và xử lý. Độ trễ trung bình 

cũng giảm khi tăng số lượng RSU đối với SEM, GA và 

COS(0,0.5). So với GA, SEM giảm được độ trễ trung bình 

là 15.6%, trong trường hợp tốt nhất là 20.3%. So với COS, 

kết quả của SEM tốt hơn so với cài đặt tốt nhất của COS 

giao động trong khoảng 33.8% đến 52.7%. 

2) Tỉ lệ gói tin bị hủy: Bảng IV cho thấy tỉ lệ gói tin bị hủy 

của các cơ chế truyền tin. Một gói tin bị hủy khi một 

phương tiện di chuyển ra khỏi phạm vi phủ sóng của RSU 

đang tương tác mà chưa nhận lại gói tin phản hồi từ RSU 

đó. Chúng ta có thể thấy rằng nếu sử dụng cơ chế COS với 

cài đặt hoặc 𝑃𝑅 = 1 hoặc 𝑃𝐿 = 1 đều có tỉ lệ hủy gói tin 

bằng 0. Bởi các cài đặt này luôn đảm bảo gói tin được xử 

lý tại gNB, và vì vậy, luôn được gửi lại cho phương tiện 

giao thông ban đầu, tuy nhiên, như đã đề cập trong phần 

trước, các cài đặt này chịu một lượng trễ truyền tin vô cùng 

lớn, kết quả là độ trễ trung bình của các gói tin cao hơn rất 

nhiều. Ta có thể thấy rằng, SEM là cơ chế cho kết quả gói 

tin bị hủy ít thứ hai (sau ba cài đặt của COS). Với tần suất 

sinh gói tin không lớn hơn 80 gói tin/giây và tần suất xuất 

hiện phương tiện không cao hơn hơn 7 giây/phương tiện, 

số lượng RSU trên đường không bé hơn 6 thì SEM có tỉ lệ 

gói tin bị hủy là 0%. Trong trường hợp mạng chịu tải nặng 

(tần suất sinh gói tin cao, tần suất phương tiện xuất hiện 

cao) thì SEM vẫn có kết quả vượt trội hơn so với GA. Cụ 

thể, ngoài các trường hợp đạt tỉ lệ truyền tin 100% thì 

SEM có tỉ lệ hủy gói tin thấp hơn GA khoảng 10 đến 100 

lần. 

VII. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Bài báo này nghiên cứu vấn đề tối thiểu hóa độ trễ truyền 

tin trong mạng ba tầng V2X. Chúng tôi đề xuất một chiến 

lược truyền tin mới, ứng dụng kỹ thuật học tăng cường 

multi-agents multi-armed bandits (MAB) để đưa ra quyết 

định thời gian thực, thích nghi với môi trường mạng động 

và thiếu ổn định. Chiến lược chúng tôi đề xuất được tích 

hợp với cơ chế khám phá dựa trên hàm Sigmoid, cho kết 

quả tốt hơn đáng kể với cơ chế khám phá thông thường. 

Hơn nữa, kết quả thí nghiệm đã chứng minh tính hiệu quả 

trong việc giảm thiểu độ trễ trung bình của mỗi tác vụ trung 

bình 18.5%, trong trường hợp tốt nhất là 56.9% so với 

hướng tiếp cận sử dụng giải thuật di truyền (GA). 

Trong tương lai, chúng tôi mở rộng giải thuật MAB vào 

mô hình mạng ba tầng hỗ trợ các đường truyền I2I (giữa 

các RSU) và V2V (giữa các phương tiện). 

 

Bảng IV: So sánh tỉ lệ mất gói tin 
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REINFORCEMENT LEARNING-BASED 

OFFLOADING ALGORITHM  FOR DELAY 

MINIMIZATION IN 3-TIER VEHICULAR 

NETWORKS 
 

Abstract—Exploiting Mobile Cloud Computing (MCC) 

and Mobile Edge Computing (MEC) to offload 

computational tasks to servers is a promising approach that 

enables delay-sensitive applications in vehicular networks. 

Most of the existing work focuses on using only either 

MCC or MEC. This research studies a combination of the 

two technologies and proposes a three-tier V2X network, 

where vehicles can offload computational tasks using MEC 

and MCC. Specifically, we investigate the optimal 

offloading probabilities over three communication paths: 

V2I, V2N, and I2N. To this end, we first propose a 

mathematical model formulating the average delay and a 

theoretical formulation determining the exact optimal 

solution.  We then present a genetic algorithm-based 

algorithm to determine the sub-optimal solution. Finally, 

we apply reinforcement learning techniques that can adapt 

to the network dynamics in making the offloading decision. 

The experimental results show that the GA-based 

algorithm can shorten the latency up to 99.9% compared 

with the existing two-tier models. Furthermore, using 

reinforcement learning can reduce latency by at least 

18.5% compared to the GA-based algorithm. 

 

Keywords—Reinforcement Learning, MEC, V2X. 
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Tóm tắt: Đánh giá độ tương đồng hình ảnh là một 

trong các vấn đề quan trọng của thị giác máy tính, đặc 

biệt là khi ứng dụng vào vấn đề tìm kiếm theo ảnh. Trong 

các phương pháp được nghiên cứu, phương pháp đánh 

giá độ tương đồng sử dụng mạng bộ ba (triplet networks) 

là một phương pháp đem lại nhiều ưu điểm. Một mạng bộ 

ba thường bao gồm 3 mạng nơ ron tích chập CNN 

(Convolutional Neural Network) thành phần được chia sẻ 

trọng số và biểu thị các đặc trưng bậc cao của ảnh sao 

cho các ảnh giống nhau thì có khoảng cách gần và các 

ảnh khác nhau thì có khoảng cách xa. Bài báo này trình 

bày phương pháp sử dụng mạng bộ ba để đánh giá độ 

tương đồng của các ảnh sản phẩm và ứng dụng vào trong 

bài toàn tìm kiếm sản phẩm theo ảnh. Các kết quả thực 

nghiệm trên tập dữ liệu ảnh sản phẩm tự thu thập được 

cho thấy phương pháp có nhiều tiềm năng. 

Từ khóa: học sâu, mạng nơ ron tích chập, mạng bộ ba, 

tìm kiếm theo ảnh. 

I.  MỞ ĐẦU 

Đánh giá độ tương đồng hình ảnh (image similarity) là 
việc so sánh các đặc trưng (về màu sắc, bố cục, hình dáng, 
.v.v.) của ảnh để kết luận hai ảnh có giống nhau hay 
không [22]. Việc đánh giá độ tương đồng hình ảnh phụ 
thuộc rất lớn vào phương pháp trích chọn đặc trưng từ ảnh 
và phương pháp đánh giá sự tương đồng của các đặc trưng 
này. 

Các kỹ thuật trích chọn đặc trưng ảnh để so sánh độ 
tương đồng đã được nghiên cứu từ hàng thập kỷ trước 
đây. Đây là một vấn đề có nhiều thách thức, và trong thời 
kỳ đầu, các kỹ thuật trích chọn chưa thực sự biểu diễn 
được các đặc trưng mức cao của ảnh mà thường chỉ được 
cảm nhận tốt bởi con người. Trong những năm gần đây, 
các mô hình học sâu đã được nghiên cứu và sử dụng để 
giải quyết các bài toán học máy nói chung và xử lý ảnh 
nói riêng. Điển hình là mạng nơ ron tích chập CNN đã có 
các ứng dụng đột phá xong các vấn đề như phân loại ảnh, 
nhận dạng ảnh, phát hiện vật thể, tìm kiếm ảnh, v.v. Sử 
dụng các cấu trúc của mạng nơ ron sâu, các đặc trưng bậc 
cao gần với cảm nhận của con người có thể được trích 
chọn từ các ảnh, nhằm phục vụ cho việc so sánh độ tương 
đồng tốt hơn. Nhiều mô hình mạng CNN phức tạp và hiệu 
quả đã được các nghiên cứu phát triển và công bố như 
mạng Alexnet, VGGNet, GoogLetNet, ResNet, v.v. 

Mặc dù việc sử dụng các mạng CNN để trích chọn đặc 

trưng ảnh đã cho các biểu diễn tốt hơn so với các phương 
pháp truyển thống, việc sử dụng một mạng CNN duy nhất 
chưa thực sự đem lại hiệu quả cao nhất trong việc phân 
biệt các ảnh giống và khác nhau. Một số mô hình mạng 
cải tiến được sử dụng trong việc đánh giá độ tương đồng 
hình ảnh là mạng Siamese [5, 17] và mạng bộ ba (triplet 
networks) [8, 22]. Thay vì sử dụng chỉ một mạng CNN, 
các mô hình này thường sử dụng hai hoặc ba mạng CNN 
để thu được các đặc trưng biểu thị một ảnh sao cho các 
ảnh giống nhau thì có khoảng cách gần và các ảnh khác 
nhau thì có khoảng cách xa. Nhờ đó, phương pháp này 
mang lại hiệu quả tốt hơn trong việc phân biệt các ảnh 
giống hay khác nhau. 

Bài báo này trình bày phương pháp đánh giá độ tương 
đồng hình ảnh qua mạng bộ ba (triplet networks) và ứng 
dụng trong bài toán tìm kiếm ảnh sản phẩm. Các thực 
nghiệm được thực hiện trên tập ảnh được thu thập từ 
mạng Internet với 1.200 ảnh các sản phẩm có gán nhãn 
thủ công và phân chia vào các bộ ảnh tương tự và khác 
nhau làm đầu vào cho mạng bộ ba. Sau khi sử dụng mạng 
bộ ba để trích chọn đặc trưng cho các ảnh, độ tương tự của 
các ảnh được tính dựa trên kỹ thuật tìm “láng giềng gần 
nhất” (Nearest Neighbors) để trả về danh sách các ảnh sản 
phẩm có độ tương tự cao nhất với ảnh đầu vào. 

Bài báo có cấu trúc như sau. Phần II trình bày về các 
nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực phân loại và tìm kiếm 
ảnh bằng học sâu. Phần III mô tả phương pháp. Phần IV 
trình bày về các kết quả và thảo luận. Cuối cùng, các kết 
luận sẽ được trình bày trong phần V của bài báo. 

II. TỔNG QUAN 

A. Các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh 

Trong thời kỳ đầu, các phương pháp được sử dụng phổ 
biến là các thuật toán trích xuất đặc trưng (feature) của 
ảnh như bộ lọc SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) 
[15], HOG (Histogram of Oriented Gradient) [6], rồi sử 
dụng các đặc trưng đó để tính toán sự tương đồng giữa hai 
bức ảnh. Phương pháp này đã được sử dụng trong các 
nghiên cứu [3, 4]. Tuy nhiên, những mô hình này bị giới 
hạn bởi khối lượng tính quá lớn.  

Trong những năm gần đây, mô hình mạng nơ ron tích 
chập (CNN) được sử dụng phổ biến cho việc nhận dạng 
và phân loại hình ảnh đã đem lại một cách tiếp cận mới 
cho việc tính toán độ tương đồng hình ảnh [13, 16]. Các 
mô hình học sâu, đặc biệt là CNN, có khả năng tìm các 
đặc trưng từ bậc thấp bậc cao với độ chính xác ổn định, 
điều này giúp rất nhiều trong việc trích xuất các đặc trưng 
chính của bức ảnh để phục vụ quá trình so sánh. Các lớp 
CNN kế tiếp nhau sẽ biểu thị hình ảnh theo các mức độ 
trừu tượng khác nhau. Lớp cuối cùng làm một véc tơ đại 
diện cho ảnh, có thể dùng để làm đặc trưng tính toán độ 
tương đồng hình ảnh. 
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ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG HÌNH ẢNH BẰNG HỌC SÂU SỬ DỤNG MẠNG BỘ BA 

Một cải tiến của phương pháp sử dụng mạng CNN là 
phương pháp sử dụng các mạng gồm nhiều mạng CNN 
nhánh, như mạng Siamese[5, 17] hoặc mạng bộ ba [8, 22]. 
Phương pháp này sử dụng các đầu vào gồm 2 hoặc 3 
thành phần là ảnh đầu vào (anchor), ảnh dương (positive) 
giống ảnh đầu vào, và ảnh âm (negative) khác với ảnh đầu 
vào. Các mạng loại này có chức năng khá đặc biệt là dùng 
để tính toán độ tương đồng hình ảnh chứ không phải gán 
nhãn phân loại ảnh như các mạng CNN khác. Bộ ba ảnh 
đầu vào được đưa vào ba mạng riêng biệt (có trọng số 
chia sẻ), và sẽ được tạo ra các đặc trưng của từng ảnh ở 
lớp cuối của mạng. Sau đó, các chuỗi này sẽ được so sánh 
độ tương đồng dựa trên các thuật toán đã được nêu ở trên. 
Mạng có nhiệm vụ sinh ra các đặc trưng sao cho khoảng 
cách giữa ảnh đầu vào tới ảnh dương phải lớn hơn khoảng 
cách tới ảnh âm. Ưu điểm của phương pháp  này là tạo ra 
được các đặc trưng có thể thể hiện nhiều đặc tính của ảnh 
hơn, nhưng quá trình chuẩn bị dữ liệu tốn nhiều công sức 
hơn và thời gian huấn luyện lâu hơn. Phần tiếp theo sẽ 
trình bày chi tiết hơn về loại mạng này. 

Nghiên cứu này là một mở rộng của nghiên cứu trước 
[7]. Trong [7], chúng tôi sử dụng mạng CNN thông 
thường và đã đem lại những kết qủa khả quan. Nghiên 
cứu này khai thác mở rộng phương pháp sử dụng mạng bộ 
ba. Mặc dù thời gian huấn luyện và vấn đề chuẩn bị dữ 
liệu phức tạp hơn, nhưng kết quả được cải thiện cho thấy 
ưu điểm của phương pháp mạng bộ ba so với mạng CNN 
thông thường. 

B. Tìm kiếm ảnh 

Vấn đề tìm kiếm sản phẩm theo ảnh đã được quan tâm 
và thực hiện trong một số nghiên cứu trước đây [1, 2, 13]. 
Kiapour et al. [13] thực hiện nghiên cứu việc tìm các sản 
phẩm tương tự trên các trang TMĐT. Các tác giả đã thực 
hiện và so sánh một số phương pháp, trong đó nổi bật là 
phương pháp sử dụng mạng CNN hai lớp ẩn và thực 
nghiệm trên tập dữ liệu Exact Street2Shop. Borras et al. 
[1]đề xuất cách kết hợp 5 đặc tính của sản phẩm quần áo 
thời trang trong một cấu trúc đồ hoạ nhằm xác định xem 
một người mặc đồ như thế nào từ các hình ảnh thu được, 
tuy nhiên độ chính xác chỉ đạt được 64%. Bossard et al. 
[2] cũng giải quyết vấn đề liên quan đến nhận dạng và tìm 
kiếm ảnh sản phẩm thời trang, tuy nhiên kết quả đạt được 
cũng còn hạn chế về độ chính xác. 

Vấn đề tìm kiếm ảnh cũng được quan tâm nghiên cứu 
và áp dụng trong các hệ thống như máy tìm kiếm, mạng 
xã hội v.v. Jing et al. [10] phát triển một hệ thống tìm 
kiếm theo ảnh có tính hiệu quả và ổn định cao và đã áp 
dụng cho mạng xã hội Pinterest. Phương pháp này có hiệu 
quả về chi phí nhưng có năng lực biểu cảm hình ảnh 
không cao. Các máy tìm kiếm như Google hay Bing [11] 
cũng đã nghiên cứu và áp dụng tính năng tìm kiếm ảnh 
bằng mạng nơ ron học sâu, nhưng phải cân đối giữa độ 
chính xác và tốc độ phản hồi. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện tìm kiếm 
ảnh sản phẩm, có tính đặc thù hơn so với các hệ thống như 
mạng xã hội hay máy tìm kiếm, nhưng có tính tổng quát 
hơn các nghiên cứu thực hiện trên các tập dữ liệu ảnh sản 
phẩm thời trang. 

III. PHƯƠNG PHÁP  

Phương pháp tìm kiếm theo ảnh áp dụng trong bài báo 
này được bao gồm hai giai đoạn: phân loại ảnh và so sánh 
độ tương đồng với các ảnh trong cùng loại để tìm ra các 

ảnh có độ tương đồng cao nhất. Với một ảnh đầu vào của 
một sản phẩm được cung cấp, nó sẽ được phân loại thành 
loại sản phẩm gì. Sau đó, các hình ảnh sản phẩm khác 
cùng loại giống nó nhất sẽ được tính toán và trả về kết quả 
tìm kiếm. Phần này sẽ trình bày về phương pháp được áp 
dụng để phân loại và tìm kiếm ảnh tương đồng như đã nói 
ở trên. 

A. Phân loại ảnh bằng mạng  nơ ron tích chập 

Mạng nơ ron tích chập (CNN) cho phân loại ảnh nhận 
đầu vào là một ảnh với 3 chiều biểu diễn là dài, rộng, sâu 
(chiều dài, rộng của ảnh và chiều sâu thể hiện các màu sắc 
ảnh). Mỗi lớp của mạng CNN sẽ chuyển đổi 1 khối 3D 
(ma trận 3 chiều) thành 1 khối 3D khác. Có 3 loại lớp 
chính để xây dựng nên mạng CNN, đó là lớp tích chập 
(Convolution), lớp hợp nhất (Pooling), và lớp kết nối đầy 
đủ (Fully-Connected). 

Lớp tích chập (CONV) là khối quan trọng nhất trong 
mạng neuron tích chập, nó thực hiện hầu hết khối lượng 
tính toán trong mạng. Nó dựa trên phép tích chập trên ma 
trận, phép toán này giúp giảm số lượng tính toán đi đáng 
kể so với các lớp kết nối đầy đủ. Với ma trận A có kích 
thước h x w x d, phép tính tích chập của A với một bộ lọc 
(filter) kích cỡ fh x fw x d sẽ tạo ra một đầu ra có kích 
thước (h – fh + 1) x (w – fw +1) x 1. Để thực hiện được 
một phép tính tích chập hoàn chỉnh trên một lớp CONV, 
ngoài tham số là số bộ lọc K, kích thước bộ lọc F, thì còn 
các tham số khác là kích thước bước nhảy mỗi lần dịch bộ 
lọc S, và kích thước lề P. 

 Các lớp hợp nhất (POOL) thường được sắp xếp xen 
kẽ với các lớp CONV một cách đều đặn. Lớp này có chức 
năng làm giảm nhanh chóng kích thước khối dữ liệu nhằm 
giảm số lượng hệ số những như khối lượng tính toán của 
toàn mạng, qua đó tránh được vấn đề quá khớp. Phép hợp 
nhất đơn giản nhất thường được sử dụng đó là lấy giá trị 
lớn nhất của một vùng để đại diện cho vùng đó. Một hàm 
MAX trên bộ lọc kích thước 2x2 và kích thước bước nhảy 
2 sẽ làm giảm đi 75% kích thước của khối dữ liệu đầu 
vào. Ngoài phép lấy giá trị lớn nhất thì các phép hợp nhất 
khác cũng được sử dụng như lấy giá trị trung bình hoặc 
hàm chuẩn hoá L2. Tuy nhiên, phép hợp nhất lấy giá trị 
lớn nhất được sử dụng phổ biến nhất hiện nay do tính hiệu 
quả của nó trong thực tế. 

Lớp kết nối đầy đủ (FC) là lớp cuối cùng trong mạng 
nơ ron tích chập, có đầy đủ các kết nối tới các nơ ron liền 
trước như trong mạng nơ ron thông thường. Hàm kích 
hoạt của chúng có thể được tính bằng phép nhân ma trận 
cùng với một tham số là độ lệch (bias). 

Dạng thông dụng nhất của một mạng CNN bao gồm 
một vài lớp CONV, tiếp sau đó là lớp POOL, và tiếp tục 
lặp lại chuỗi này cho tới khi ảnh được giảm tới kích thước 
đủ nhỏ. Khi đó lớp cuối cùng sẽ được duỗi thẳng thành 
một véc tơ dọc và thêm vào các lớp FC như mạng nơ ron 
truyền thống. 

Để thực hiện huấn luyện cho mạng CNN, có thể sử 
dụng tập dữ liệu riêng và thực hiện huấn luyện mạng từ 
đầu, tối ưu các tham số để mạng đạt kết quả phân loại tốt 
nhất. Phương pháp này cần một tập dữ liệu khá lớn và tài 
nguyên tính toán lớn, tỷ lệ với độ sâu của mạng. Đây là 
phương án cơ bản của các bài toán phân loại nói chung và 
sử dụng mạng nơ ron nói riêng: tự huấn luyện một bộ 
phân loại và tối ưu tham số. Tuy nhiên, đối với mạng 
CNN cho phân loại ảnh, phương pháp này không thật sự 
hiệu quả do dữ liệu đầu vào thường không được chuẩn bị 
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tốt. Phương pháp tiếp cận khác là sử dụng một mạng CNN 
đã huấn luyện từ trước, và tối ưu lại tham số trên tập dữ 
liệu riêng theo phương pháp học chuyển giao (transfer 
learning). Phương pháp này vẫn cần thực hiện khối lượng 
xử lý khá lớn, nhưng có thể chấp nhận một tập dữ liệu 
huấn luyện nhỏ hơn, do phần lớn khối lượng xử lý đã 
được thực hiện trong quá trình huấn luyện mạng trước đó. 
Khối lượng xử lý còn lại được thực hiện trong quá trình 
học chuyển giao trên tập dữ liệu riêng. 

Việc đánh giá độ chính xác của một mạng CNN cũng 
khá đơn giản. Sử dụng một tập dữ liệu kiểm tra, có thể 
đánh giá mạng tạo ra các kết qủa có độ chính xác như thế 
nào nhờ các chỉ số đo thông thường như độ đo chính xác 
(accuracy).  Để đảm bảo tính khách  quan khi đánh giá 
mạng, tập dữ liệu kiểm tra sẽ được trích ngẫu nhiên từ tập 
dữ liệu ban đầu và không được dùng để huấn luyện mạng. 

B. Trích chọn đặc trưng ảnh bằng mạng Siamese và 

mạng bộ ba 

Mạng Siamese là một loại mạng học sâu cho phép học 
các đặc trưng tương đồng của một ảnh bằng cách tối ưu 
khoảng cách đặc trưng giữa các cặp ảnh. Mạng Siamese 
bao gồm hai mạng CNN nhánh có chia sẻ trọng số và các 
tham số. Mỗi mạng CNN này được loại bỏ đi lớp cuối 
cùng (lớp phân loại). Mô hình của mạng được biểu thị 
trong hình xx, trong đó hàm F biểu thị đặc trưng từ mỗi 
ảnh được trích xuất bởi mạng CNN. Mô hình mạng 
Siamese sử dụng một cặp ảnh X1 và X2 làm đầu vào và 
xây dựng một hàm mất mát L có công thức như trong 
công thức (1). Hàm mất mát này cố gắng tối thiểu hoá 
khoảng cách giữa các đặc trưng của cặp ảnh giống nhau 
và tối đa hoá khoảng cách đặc trưng giữa các cặp ảnh 
khác nhau.  Mục tiêu cuối cùng là làm tối thiếu hoá giá trị 
làm mất mát và chọn lọc được các tham số tốt nhất cho 
mạng từ tập dư liệu huấn luyện. 

𝐿(𝑋1, 𝑋2; 𝑚) = 

1

2
𝑌 ∗ 𝐷(𝑋1, 𝑋2) +

1

2
(1 − 𝑌) ∗ max(0,𝑚 − 𝐷(𝑋1, 𝑋2)) 

(1) [22] 

Trong đó Y là nhãn nhị phân của cặp ảnh đầu vào X1, 
X2. Y = 0 nếu cặp ảnh khác nhau và Y=1 nếu cặp ảnh 
giống nhau. Tham số m là ngưỡng lề giữa cặp ảnh giống 
và cặp ảnh khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mạng Siamese [22] 

Mạng bộ ba là một cải tiến của mạng Siamese, được 
Wang đề xuất năm 2014. Khác với mạng Siamese, mạng 
này bao gồm ba mạng CNN nhánh có chia sẻ trọng số. 
Như vậy, mạng bộ ba sẽ nhận đồng thời ba ảnh đầu vào, 

gọi là ảnh chuẩn (xa), ảnh giống (xp), và ảnh khác (xn). 
Cặp ảnh xa và xp là cặp ảnh giống nhau (hoặc cùng loại). 
Cặp ảnh xa và xn là cặp ảnh khác nhau (hoặc khác loại). 
Tương tự như mạng Siamese, hàm mất mát của mô hình 
này được xây dựng sao cho tối thiểu hoá khoảng cách 
giữa ảnh giống nhau và tối đa hoá khoảng cách giữa 2 ảnh 
khác nhau, nhưng khác ở chỗ nó dựa trên đồng thời 
khoảng cách giữa 2 cặp ảnh. Công thức cho hàm mất mát 
của mạng bộ ba được cho như trong công thức sau [22]: 

𝐿(𝑥𝑎, 𝑥𝑝, 𝑥𝑛; 𝛼) = 

1

𝑁
∑ max{𝐷(𝑥𝑎 , 𝑥𝑝) − 𝐷(𝑥𝑎, 𝑥𝑝) + 𝛼, 0}𝑁
𝑖       (2) 

Trong đó, D(xa, xp) là khoảng cách giữa cặp ảnh giống 
và D(xa, xn) là khoảng cách giữa cặp ảnh khác, 𝛼  là 
ngưỡng lề của 2 khoảng cách và N là số lượng bộ ba mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Mạng bộ ba [22] 

Từ các khoảng cách đặc trưng giữa các ảnh đầu vào, 
mục tiêu của mạng bộ ba là xây dựng khoảng cách giữa 
ảnh chuẩn và ảnh giống nhỏ hơn khoảng cách giữa ảnh 
chuẩn và ảnh khác. Với mọi bộ 3 ảnh xa, xp, xn như nói ở 
trên, mối quan hệ giữa khoảng cách đặc trưng giữa các 
cặp ảnh trong mọi bộ ảnh cần thoả mãn công thức sau 
[22]: 

              𝐷(𝑥𝑎, 𝑥𝑝) < 𝐷(𝑥𝑎, 𝑥𝑛) + 𝛼      (3) 

C. Đánh giá độ tương đồng giữa các ảnh 

Sau khi mạng bộ ba được huấn luyện, một trong ba 
mạng CNN nhánh của nó có thể được chọn làm mạng 
dùng để trích xuất đặc trưng ảnh. Các đặc trưng ảnh có thể 
được tạo ra bằng cách cho ảnh qua mạng CNN này sau 
khi đã loại bỏ đi lớp cuối cùng. Tất cả các ảnh trong cùng 
phân loại với ảnh đầu vào sẽ được cho qua mạng CNN để 
tạo ra các véc tơ đại diện Xi. Sau đó, véc tơ đại diện X’ 
của ảnh đầu vào sẽ được so sánh với từng véc tơ Xi thu 
được ở trên bằng một phép đo độ tương đồng nào đó và 
các ảnh giống ảnh đầu vào nhất sẽ được trả về làm kết quả 
tìm kiếm theo phương pháp “láng giềng gần nhất” (k-
nearest neighbors). Điểm mấu chốt của phương pháp này 
là cần tạo được véc tơ đại diện phản ánh chính xác và đẩy 
đủ đặc trưng của ảnh và độ đo đánh giá sự tương đồng tốt.  

Với 2 vector x, y độ dài m, khoảng cách Manhattan 
được tính như sau: 

𝑙1 = ∑ |𝑥𝑖 − 𝑦
𝑖
|𝑚

𝑖=1                        (4) 
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Công thức cho khoảng cách Euclid: 

𝑙2 = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦
𝑖
)
2

𝑚
𝑖=1                    (5) 

Công thức cho khoảng cách Cosine:  

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑚
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖)
2𝑚

𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖)
2𝑚

𝑖=1

             (6) 

Độ đo sự tương đồng của 2 véc tơ được sử dụng trong 
bài báo là độ đo L2, do nó có tính phổ biến và đơn giản 
khi tính toán. Các véc tơ đại diện được tạo thông qua 
mạng CNN đã trình bày ở phần trước, nhưng không phải 
để phân loại mà được sử dụng như một bộ tạo đặc trưng. 
Theo đó, véc tơ đặc trưng ở lớp FC cuối cùng sẽ được sử 
dụng như véc tơ đại diện cho ảnh. Tất cả các ảnh trong tập 
dữ liệu sẽ được cho qua mạng CNN để tạo các véc tơ đại 
diện theo phương pháp trên. Khi một ảnh đầu vào được 
tìm kiếm, véc tơ đại diện của nó cũng được tạo theo 
phương pháp tương tự và được so sánh với tất cả các véc 
tơ đại diện của các ảnh trong tập dữ liệu. Các ảnh có độ 
tương đồng cao nhất (độ đo L2 thấp nhất) sẽ được chọn 
làm kết quả tìm kiếm. 

Việc đánh giá độ chính xác của tác vụ thu thập ảnh 
tương tự khó khăn hơn so với đánh giá độ chính xác của 
tác vụ phân loại, do bản thân khái niệm “tương tự” trên 
thực tế đã có tính tương đối. Trong bài toán phân loại, một 
hình ảnh rõ ràng là thuộc lớp này hay lớp kia, làm cho 
việc đánh giá kết quả phân loại được thực hiện dễ dàng 
hơn. Tuy nhiên, việc đánh giá một hình ảnh nhìn có 
“giống” một hình ảnh khác không lại mang nhiều tính chủ 
quan, trong khi kết quả tìm kiếm hình ảnh liên quan đến 
việc đánh giá bề ngoài của hình ảnh. Do đó, việc đánh giá 
độ chính xác trong tác vụ này được thực hiện qua các thao 
tác lấy mẫu và đánh giá mang tính chủ quan. 

IV. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

A. Dữ liệu và môi trường thực nghiệm 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng tập dữ liệu 
tự thu thập từ các trang ảnh và thương mại điện tử phổ 
biến như Pinterest, Mediamart, Hoà Phát,, Canifa v.v. Các 
ảnh được thu thập đa dạng nguồn nhằm tăng tính khách 
quan cho vấn đề phân loại và tính toán độ tương tự hình 
ảnh. Tổng số 11.539 ảnh với 11 nhãn, bao gồm các loại 
sản phẩm gia dụng như lò vi sóng, nồi cơm điện, các sản 
phẩm thời gian như quần, áo, váy .v.v. Mỗi nhãn có số 
lượng từ 500 đến 2.000 sản phẩm.  

Để tạo ra các bộ ảnh làm đầu vào cho mạng bộ ba, các 
ảnh từ tập ban đầu được chọn ngẫu nhiên để tạo bộ ba 
ảnh. Mỗi bộ ba ảnh bao gồm 1 ảnh chuẩn xa, 1 ảnh giống 
xp, và 1 ảnh khác xn. Trong đó, ảnh xa và xp được chọn từ 
cùng 1 loại, ảnh xn được chọn từ 1 loại khác. Tổng số 
15.000 bộ ảnh được tạo ra từ tập ảnh ban đầu. 

Các bộ ảnh được phân bố với tỉ lệ 80% để huấn luyện, 
20% để kiểm chứng mô hình. Ngoài ra, mỗi nhãn còn có 
thêm 200 ảnh với nguồn từ Google Images để làm bộ dữ 
liệu test. 

Các thực nghiệm được thực hiện trên 2 hệ thống, dành 
cho 2 loại tác vụ khác nhau. 

1) Môi trường thực hiện quá trình học máy: Sử dụng 
Google Colab: 

• CPU: 1x Single core hyper threaded Xeon 

Processor @2.3Ghz 

• GPU: 1x Tesla K80, 12GB GDDR5 VRAM 

• RAM: 13GB 

• Disk: 30GB 

2) Môi trường thực hiện quá trình đưa dữ liệu ảnh qua mô 

hình học máy để trích xuất đặc trưng: 

• CPU: Intel Core i5-4200H (2 cores, 4 threads) 

@2.8Ghz 

• GPU: Nvidia GTX 950M, 4GB GDDR3 VRAM 

• RAM: 12GB DDR3L 

• Ổ cứng: SSD 128GB 

B. Kiến trúc mạng 

Mô hình học sâu của hệ thống sẽ sử dụng kiến trúc của 
mạng ResNet50. ResNet có tên đầy đủ là Residual 
Network, được phát triển bởi Kaiming He và các cộng sự. 
Nó nổi bật bởi nó có khả năng skip connection, tức là một 
phần dữ liệu đầu vào có thể tiếp tục đi qua các lớp sau mà 
không qua xử lí. Ngoài ra nó còn sử dụng một lượng lớn 
các lớp chuẩn hóa theo lô (Batch Normalization). ResNet 
cũng không sử dụng các lớp kết nối đầy đủ ở cuối mạng. 
ResNet là một trong những mạng CNN hiện đại nhất cho 
tới ngày nay, và là sự lựa chọn được tin dùng khi sử dụng 
CNN trong thực tế. 

ResNet có nhiều biến thể như ResNet50, ResNet101, 
ResNet152, … Trong bài báo này, hệ thống sử dụng mạng 
ResNet50 để có thể có thời gian huấn luyện cũng như tìm 
kiếm ở mức vừa phải, hơn nữa tránh vấn đề quá khớp do 
lượng dữ liệu không lớn. 

Đầu tiên, mạng ResNet trên sẽ được sử dụng để phân 
loại các ảnh sản phẩm. Để thực hiện phân loại sản phẩm, 
mạng này cần được bổ sung một lớp FC ở cuối để tiến 
hành phân loại. Việc phân loại sản phẩm được thực hiện 
tương tự như trong [ ]. Kết quả phân loại sản phẩm đạt 
được độ chính xác tổng thể là 85.09%, trong đó loại sản 
phẩm Váy có độ chính xác tốt nhất (94.57%) và loại sản 
phẩm Bàn có độ chính xác thấp nhất (65.83%). 

Tiếp theo, mạng ResNet này sẽ được sử dụng làm các 
mạng CNN thành phần để xây dựng mạng Siamese và 
mạng bộ ba phục vụ cho việc trích chọn đặc trưng ảnh để 
tiến hành so sánh độ tương đồng. Các bộ ảnh mẫu được 
tạo ra ở bước trước sẽ được đưa vào để huấn luyện các 
mạng này. Sau khi mạng được huấn luyện xong, một 
trong các mạng CNN nhánh sẽ được dùng làm mạng trích 
xuất đặc trưng của một ảnh mới. Lưu ý rằng bất kỳ mạng 
CNN nhánh nào được chọn đều cho kết quả giống nhau 
do các  mạng này đã được chia sẻ cấu trúc chung và các 
trọng số/tham số. Khác với mạng ResNet dùng để phân 
loại ở trên, mạng này không cần bổ sung thêm lớp FC để 
phân loại, vì mục đích của mạng này không phải để phân 
loại mà để trích chọn đặc trưng ảnh. Đặc trưng của ảnh 
mới thu được khi cho qua mạng này sẽ được so sánh với 
các đặc trưng ảnh trong cùng phân loại để chọn ra các ảnh 
có độ tương đồng cao nhất với ảnh mới (thường là các ảnh 
do người dùng cung cấp trong một hệ thống tìm kiếm theo 
ảnh). 

Như đã trình bày ở phần III, việc đánh giá kết quả thu 
thập ảnh tương tự có sự khó khăn hơn, do dựa nhiều vào 
đánh giá chủ quan. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực 
hiện đánh giá tương tự như trong [12], theo đó lấy ngẫu 



Dương Trần Đức 

nhiên 100 sản phẩm và dùng làm ảnh đầu vào cho quá 
trình tìm kiếm. Thu thập 5 kết quả đầu tiên của mỗi ảnh 
đầu vào, tiến hành đánh giá chủ quan theo thang điểm 1-5 
về độ tương tự của nó với ảnh đầu vào. Các kết quả 4, 5 
được xem là tương đồng và nhỏ hơn 4 được xem là không 
tương đồng. Độ chính xác được tính là tổng số ảnh được 
đánh giá tương đồng trên tổng số ảnh thu được. 

Độchínhxáctìmkiếm = 
Sốảnhtươngđồng

Tổngsốảnhthuđược
 

Bảng 1 cho thấy kết quả độ chính xác tìm kiếm theo 
đánh giá chủ quan trên toàn bộ 100 mẫu với 3 mô hình 
thử nghiệm là mạng CNN thông thường, mạng Siamese, 
và mạng bộ ba. 

STT Loại mạng Độ chính xác (%) 

1 Mạng CNN thường 75% 

2 Mạng Siamese 75.8% 

3 Mạng bộ ba 76.3% 

 

Các kết quả nhận được cho thấy việc sử dụng các 
mạng nhiều nhánh như Siamese hoặc mạng bộ ba đem lại 
kết quả tốt hơn so với mạng CNN thông thường. Mặc dù 
độ chênh lệch chưa lớn, nhưng kết quả chứng tỏ việc sử 
dụng các mạng có tính chất phân biệt ảnh giống và ảnh 
khác nhau đã đem lại những kết quả tốt hơn. 

Về thời gian chạy, việc huấn luyện mô hình phân loại 
 CNN thông thường mất khoảng 80 phút, còn thời gian 
để huấn luyện các mạng nhiều nhánh như Siamese hay 
mạng bộ ba mất thời gian lâu hơn, khoảng 150 phút (với 
số ảnh mẫu là 11.539 ảnh). Trong khi đó, thời gian để đưa 
toàn bộ hơn 11.539 ảnh qua mô hình để thu thập véc tơ 
đại diện là 70 phút. Thời gian để thực hiện tìm kiếm từ khi 
cung cấp ảnh đầu vào đến khi trả về kết quả là 10 giây 
(sau khi đã có mô hình và có các véc tơ đại diện của các 
ảnh trong tập ảnh để so sánh). 

V. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã trình bày phương 
pháp sử dụng mạng bộ ba để huấn luyện và trích chọn đặc 
trưng cho các ảnh, nhằm đánh giá độ tương đồng giữa 
chúng. Các kết quả thực nghiệm cho thấy các mạng có 
nhiều nhánh và được thiết kế để tạo ra các đặc trưng ảnh 
sao cho các ảnh mẫu giống nhau thì có khoảng cách gần 
và các ảnh mẫu khác nhau thì có khoảng cách xa như 
mạng Siamese và mạng bộ ba đã cho kết quả tích cực hơn 
mạng CNN thông thường. 

Mặc dù các mạng học sâu đã cố gắng trích xuất các 
đặc trưng ảnh và tính toán độ tương đồng theo cách mô 
phỏng lại cách đánh giá của con người, nhưng vẫn còn 
nhiều khoảng cách về ngữ nghĩa trong cách đánh giá độ 
tương đồng của ảnh giữa máy và người. Các hướng phát 
triển tiếp theo của nghiên cứu có thể là kết hợp khai thác 
nhiều hơn các đặc trưng ngữ nghĩa của ảnh để có sự đánh 
giá tương đồng tốt hơn về khía cạnh này.  
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IMAGE SIMILARITY MEASUREMENT BASED 

ON DEEP LEARNING USING TRIPLE NETWORK  

 

Abstracrt: Image similarity measurement is one of the 

most important in computer vision, specially in image 

search field. Among the proposed methodologies, the 

method using triple network has some remarkable 

advantages. A triple nework often contains 3 CNN 

(Convolutional Neural Network) branches, which have 

been shared weights and parameters. It presents the high 

level feature of image in which the similar images are 

close to each other and the different images are far from 

each other. This paper reports the method of using triple 

network in image similarity measurement and apply in 

the product image search problem. The experiments 

showed the promissing results. 

 

Keywords: deep learning, convolutional neural 

network, triple network, image search. 
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Abstract: This study proposes a distributed 

classification framework, which adapts supervised Self-

Organizing Maps (SOM) as base learners. The supervised 

SOM is the integration of the SOM algorithm with the 

Learning Vector Quantization (LVQ) algorithm, so called 

SOM-LVQ model. Multiple SOM-LVQ models are 

created using different feature subsets, each of which 

represents one different local information source. This 

approach aims at utilizing the information hidden in 

smaller feature subsets, that cannot be obtained if the data 

is processed as a whole original feature combination. The 

outputs from all different local supervised SOMs are fused 

together using some specific fusing rule to provide the 

final decision on the class label of the input data. This 

proposed distributed classification approach is applied on 

well-log data to determine the facies classes of the log 

samples. Experiments are conducted based on the well-log 

data-set collected from Cuu Long basin, which is an early 

Tertiary rift basin located off the southeast coast of 

Vietnam. The experimental results show that the newly 

proposed distributed supervised SOM-based classification 

approach outperforms not only the single supervised SOM 

model but also some other commonly used machine 

learning models in terms of accuracy rate. It is also shown 

that the distributed approach is more useful when the 

number of input features is high, and is a flexible solution 

for many real-life classification problems. 

 

Keywords: facies classification, distributed supervised 

SOM, learning vector quantization, self-organizing map. 

I.  INTRODUCTION 

Neural networks (NN) have been a well-known 
machine learning model recently. NN is a combination of 
computational nodes, known as neurons, connected to each 
other to model a relationship between input and output data. 
Each node contains many static parameters, known as 
weights and bias, and a transfer function to map input 
information to output variable. Changing the value of 
parameters of all neurons will lead to the change in the 
behavior of the network [1, 2]. There are various ways of 
training a neural network depending on its real applications 
or purposes. 

Competitive learning is an unsupervised learning 
method, each iteration of which determines one winning 
neuron. The weights of the winning neuron are adjusted 
accordingly with the input data, which is known as winner-
take-all procedure. In order to avoid the domination of a 
small number of neurons during learning process, 
conscience can be applied [3].  

Self-organizing map (SOM), which was first 
introduced by Kohonen in 1982 [4], is an excellent example 
of competitive learning models. SOM is an efficient tool to 
visualize high dimensional data in a much lower 
dimensional representation [5]. SOM is applied in many 
fields of studies, including bio-informatics, textual 
document analysis, outlier detection, financial technology, 
robotics, pattern recognition, and much more [6]. Though 
it is well known as an unsupervised learning model, there 
have been many approaches to adopt SOM as a supervised 
learning algorithm to solve classification problems. 
Supervised SOM can be used to analyze textual documents 
in [7] and [8]. WEBSOM [9] is an extension of SOM 
developed by Kurasova to classify different textual 
document collections. Hierarchical Overlapped SOM [8] is 
another version of supervised SOM developed for 
handwritten character recognition. Stefanovič and 
Kurasova [10] proposed the travelling salesman approach 
to enable SOM to cover the outlier detection problem. 
KNN can be combined with SOM to create a supervised 
version of SOM [11]. K-means algorithm can also be 
adopted to form a simple version of supervised SOM [12]. 
Hoa [6] proposed the supervised SOM-LVQ model, which 
is the integration model between SOM and the modified 
learning vector quantization (LVQ) algorithm. He also 
improved its classification ability by using the adaptive 
boosting method. 

In this paper, a new distributed approach is introduced 
to enhance the classification performance of SOM-LVQ 
algorithm. Different supervised SOM classifiers are 
deployed in different local data sources to produce multiple 
local classification outputs. Those local outputs are then 
fused to provide final classification decision on the input 
data. This new distributed supervised SOM method is then 
applied on real well-log data to determine the facies label 
for each individual log data sample. Experimental results 
illustrate the advancement of the new approach over many 
conventional methods. 

This paper is organized as follows. Section 2 briefly 
describes the supervised SOM model. The proposed 
distributed approach for supervised SOM and its 
application for facies classification is presented in Section 
3. Section 4 includes all experimental results and 
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discussion of the proposed approach. Section 5 concludes 
what have been accomplished in the research. 

II. SUPERVISED SELF-ORGANIZING MAP  

A. Self-organizing map 

The self-organizing map (SOM) composes of a set of 
nodes (or neurons) connected to each other via the topology 
of rectangle or hexagon. Each neuron contains a vector of 
weights of the same dimension as the input data. There are 
usually to types of SOM representation [14], semantic 
representation and spatial positioning representation. 
Semantic representation includes neurons ordered in a 
network having 1 or 2 dimensions. The input data is 
mapped into a K neuron network. Each neuron can 
represent multiple input data samples. The network of 
neurons is painted with different colors representing 
different clusters of input data. Each color corresponds to a 
set of similar input samples.  

 

Figure 1. Representations of an SOM [10] 

In spatial positioning representation, each neuron 
represents a point in data space. After training process, all 
neurons are allocated in different region in data space. The 
number of neurons together with the spatial distances 
among neighboring neurons in each spatial region 
represent the distribution of the real data within that 
location. If the number of neurons is much smaller than the 
number of data samples, each neuron can also be 
considered as a data cluster. Figure 1 illustrates the two 
representations of SOM. 

The training process goes through many iterations to 
update the weights of neurons in the network. Each 
iteration is also called a competition. In the tth iteration, a 
data vector 𝑥 is randomly selected from the input data set 
𝑋 . The algorithm determines the "winning" neuron 𝑤𝑐, 
which is also known as the best matching unit (BMU), for 
the sample 𝑥. Euclidean distance, 𝐷(𝑥, 𝑤𝑖), is commonly 
used as the measure to determine how close a neuron i is 
to the input sample 𝑥. The BMU is defined as the neuron 
having the smallest distance to the sample. The weight 
vector, 𝑤𝑖(𝑡), of the BMU 𝑖 is then updated by a learning 
rule: 

𝑤𝑖(𝑡) = 𝑤𝑖(𝑡 − 1) + 

               +𝛼(𝑡 − 1). ℎ𝑖
𝑐(𝑡 − 1). 𝐷(𝑥(𝑡 − 1), 𝑤𝑖(𝑡 − 1))  

Where, 𝑡  is the current iteration; 𝛼(𝑡 − 1)  is the 
learning rate at the previous iteration ,  which normally 
decreases during the training process, 𝛼(𝑡) =

𝛼0

1+𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦𝑟𝑎𝑡𝑒∗𝑡
; ℎ𝑖

𝑐(𝑡 − 1)  is the neighborhood function at 

the previous iteration. The neighborhood function 
determines which nearby neurons are updated along with 
the BMU i. There are two popular neighborhood functions 
used in the literature, which are bubble and Gaussian 
functions [15]. In bubble function algorithm, all neurons 
within the neighborhood region are updated with the same 
rate, i.e. 

ℎ𝑖
𝑐(𝑡) = {

1 if neuron c is inside neighborhood  
0 if neuron c is outside neighborhood

 

In Gaussian function approach, the updating rate of one 
neighboring neuron depends on how close it is between 
that neuron and the BMU i. The Gaussian neighborhood 
function is defined as 

ℎ𝑖
𝑐(𝑡) = 𝑒

−
(𝐷(𝑤𝑐, 𝑤𝑖))

2

2𝜂𝑖(𝑡)2  

Where, 𝐷(𝑤𝑐 , 𝑤𝑖) is the distance from neuron 𝑐 to the 
BMU 𝑖; 𝜂𝑖  is the neighboring radius around the BMU i. 
The neighboring radius is also used to determine the 
neighborhood region in bubble function above. In order to 
speed up the convergent speed of the training process, the 
neighboring radius is a declining function starting from an 

initial value 𝜂0, as 𝜂𝑖(𝑡) =
𝜂0

1+decayrate∗𝑡
. 

During the SOM training process, in each iteration, 
only the BMU and its limited number of neighboring 
neurons are updated. If the SOM size is large, there is a 
great chance that many neurons are not updated if they are 
initialized far away from the data samples. Those are dead 
neurons. Conscience is a technique applied to prevent one 
neuron from winning in so many iterations, and help other 
neurons are more likely to win. This method simply adds 
or subtracts a small fraction (called bias, which can be 
negative) to the distance from the neurons to the input data. 
The more often the neuron wins, the larger its bias is, 
making it less likely to win. The other neurons will have 
their bias reduced in the loops where they don't win. The 
bias function for each neuron 𝑖 can defined as 

𝑏𝑖
𝑛𝑒𝑤 = {

0.5𝑏𝑖
𝑜𝑙𝑑  if neuron i does not win

1.5𝑏𝑖
𝑜𝑙𝑑  if neuron i wins                .

 

SOM is good at visualizing the data, and is an 
unsupervised learning method mainly used in clustering 

a) Semantic representation 

b) Spatial position representation 
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problems. In order to tackle supervised classification 
problems, traditional SOM must be modified to increase 
the classification accuracy.  

B. Supervised SOM-LVQ algorithm 

Learning vector quantization (LVQ) is developed from 
SOM algorithm. LVQ is used for supervised learning 
applications. The training rule applied in the LVQ is an 
association method for training the SOM network in a 
supervised learning manner [2]. Specifically, each neuron 
in the competitive network will be assigned the label of the 
data cluster it represents. Many different neurons can have 
the same data class label. After training, a given the new 
input vector will be assigned the class label of the neuron 
closest to it. 

In this research, the two-stage SOM-LVQ model for 
classification problem introduced in [13] is adopted. In this 
supervised model, the training data is first clustered by an 
SOM algorithm. The label for each neuron is then assigned 
according to the class of the nearest data sample from the 
training set. LVQ is finally applied to train the whole 
labeled network. After training process, the labeled neurons 
are moved closer to the regions dominated by the data 
having the same class label. In case the training data is not 
distributed in specific regions for each class label, the label 
neurons are located close to some local data samples. 

III. DISTRIBUTED SUPERVISED SOM AND 

APPLICATION TO FACIES CLASSIFICATION  

In this research, a distributed supervised SOM 

framework is proposed and applied on facies classification 

problem. The data-set is assumed to be collected from 

different types of sensors. Each sensor contributes one 

piece of information, and is presented by a sub set of 

features. One local supervised SOM is built based on the 

sub feature set from each local sensor. The outputs of all 

local supervised SOMs are then fused to produce the final 

decision on the class of the input data. The distributed 

supervised SOM method is depicted in Figure 2. 

A. Facies classification 

Facies are the overall characteristics of a rock unit that 
reflect its origin and differentiate the unit from others 
around it. Each facies class distinguishes itself from other 
classes based on mineralogy and sedimentary source, fossil 
content, sedimentary structures and texture. In reservoir 
characterization and simulation, the most important facies 
properties are the petrol-physical characteristics which 
control the fluid behavior in it [16]. Some certain facies 
classes exhibit characteristic measurement signatures that 
help facilitate the prediction of some important properties 
such as permeability, porosity, and liquid content. Hence, 
correct presentation of facies classes for well-log data is an 
important and challenging task for oil and gas engineers. 

Deep-water reservoirs are deposited in a wide range of 
depositional environments, and exhibit a variety of 
temporal and spatial scales. Detailed core description of 
reservoir intervals allows identification of facies and strati-
graphic units at multiple scales. At the small scale, 
lithofacies are rocks with similar lithology, sedimentary 
structures and rock properties. In many depositional 
environments these can be grouped together into 
depositional facies (or depofacies) that represent 
genetically related deposits with predictable dimensions 

and relationships with other depofacies. Characterization 
of depofacies is important for reservoir modeling and 
predicting reservoir continuity away from the borehole. 
For example, a channel axis depofacies may consist of 
conglomerate lithofacies and massive sandstone 
lithofacies, and have a predictable range of widths and 
predictable relationship with channel margin depofacies. 
Identification of such geologic units from core data and 
manual interpretation from wire-line logs has been 
established, but core sampling is typically limited, and 
manual interpretation of wire-line logs involves some 
degree of uncertainty and subjectivity [17]. 

Recently, most of the researches on facies classification 
are based on well-log data. It is desirable to find either the 
relationship between well-log measurements and facies 
classes or well-logs patterns corresponding to each class 
representation. There have been a lot of methods based on 
wire-line log measurements including statistical 
approaches, fuzzy methods, and artificial neural networks 
[17]. 

B. Facies classification based on distributed supervised 

SOM 

In this study, supervised SOM is applied on facies 
classification in a distributed manner using well-log data. 
General speaking, instead of using the whole data features 
collected during the drilling process to generate a 
generalized supervised SOM model for predicting the 
class label of each well-log sample, multiple local SOMs 
is generated from many individual local feature subsets. 
The output of all local SOMs are then fused to provide a 
final decision on the facies label of the log data.  

 

Figure 2. distributed supervised SOM framework 

A data set with full attribute values often has many 
different distributions in the data space, each of which may 
have different and complex properties. In addition, one 
general SOM-LVQ network can only organize the neurons 
according to the distribution of general data clusters. This 
means that one single SOM-LVQ model can ignore the 
distribution of complex data clusters located in a larger data 
set. Therefore, with complex data, especially geological 
data, if only one SOM-LVQ network is used to model the 
entire data set, its efficiency in data interpretation is not 
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high. The main advantages of a distributed approach for 
classification using SOM-LVQ model are two folds. First, 
the original data set will be examined in smaller 
dimensional sub-spaces to find such data distributions that 
would be difficult to discern if viewed in the general all-
dimensional space of the original data. Second, there is 
always an overlap between the data of different facies 
classes. The majority part of missed classified well-log 
samples fall into the overlapping regions of different facies. 
By using local information from different feature subsets, 
the information of each well-log data is put under different 
angles and processed individually. This approach can help 
exploit all valuable information for the classification 
process. Each local supervised SOMs provides different 
probabilities that the data sample belongs to each of 
possible facies labels. 

C. Decision fusion 

Multiple supervised SOM models produce multiple 
local decisions from different data feature subsets. An 
efficient fusion process, which combines all these local 
decisions, may influence the classification performance of 
the whole system. There are normally two main rules for 
decision fusion process, majority voting and confidence 
score based fusion [18]. 

In majority voting approach, the final class label is 
selected as the one having the most number of local 
decisions on it. A modification version of majority voting 
is to select the class label having the highest weights 
among all local classifiers. There can be many ways to 
define the weight for each local decision. Regarding 
supervised SOM classifiers, where the label of the test data 
is decided based on the neuron closest to that data, the 
reasonable way to calculate the weight of the output is the 
reciprocal of the best matching distance. 

In confidence score based approach, the final class 
label is assigned based on the highest average value of all 
confidence scores from local classifiers. In other words, 
each local output is associated with a confidence value. 
The confidence score of data sample 𝑥 belonging to class 
𝑐 can be defined based on the distances from neurons and 
data sample as follows. 

𝑆𝑐(𝑥) =

∑
1

𝐷(𝑤𝑖 , 𝑥)
𝑘
𝑖=1,𝑦𝑖=𝑐

∑
1

𝐷(𝑤𝑖 , 𝑥)
𝑘
𝑖=1

 

Where,  𝑦𝑖  is the label of neuron 𝑖; 𝑘 is the number of 
neurons nearest to the data sample 𝑥 ;  𝐷(𝑤𝑖 , 𝑥)  is the 
distance between neuron 𝑖 and sample 𝑥. The average of all 
confidence scores of local classifiers having the same 
output label is used to determine the final label of the data 
sample at the fusion stage. 

IV. EXPERIMENTAL RESULTS 

A. Dataset 

 The proposed distributed classification approach 
based on supervised SOM is evaluated using the well-log 
data collected from three wells in Cuu Long basin. There 
are 4 facies classes in the data-set. The distribution of data 
sample in each facies class in the data-set is presented in 
Table 1. 

The data-set is divided into two subsets, training data 
subset contains all samples from well 1 and well 2, and 
testing data subset includes the data from well 3. It can be 
seen that the number of facies labels 1 and 3 is small, which 
means those two facies rarely present in those three wells. 
In this research, all samples of classes 1 and 3 are omitted, 
which means only facies labels 0 and 2 are used. 

Table 1. The distribution of data samples in the dataset 

Information Data in well 

1 
Data in well 

2 
Data in well 

3 
Number of 

samples 
438 457 232 

Samples of 

class 0 
249 194 146 

Samples of 

class 1 
5 13 0 

Samples of 

class 2 
169 211 80 

Samples of 

class 3 
15 39 6 

B. Experimental scenarios 

The accuracy score is used to evaluate the 
classification performance of the system. The accuracy is 
calculated as the ratio of correct decision number to total 
number of testing samples. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑁𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

  

This evaluate metric works well in case there is a 
balance among the sample numbers of all classes, which is 
true for this data-set. 

The experiments have been conducted to evaluate the 
classification performance of the proposed distributed 
classification approach, and compare it with the 
centralized supervised SOM model. 

The distributed model adopts multiple small sized 
SOM-LVQ models working on multiple feature subsets. A 
total of 10 randomly selected feature sets are generated. In 
order to randomly create different feature sets, each feature 
is first assigned a weight based on its correlation with the 
output labels. Higher correlation means higher weights. 
The selection process is conducted in 10 iterations, in each 
of which one feature is selected. The features having 
higher weights tend to be selected more times than others. 
This means high correlated features are expected to 
present in many feature subsets. 10 local supervised SOM 
models are created based on 10 feature subsets. Majority 
voting based on maximum average weights are used in the 
decision fusion stage. 

A general traditional supervised SOM is generated 
from the whole feature set. The training process for single 
supervised SOM model is the same as that for multiple 
distributed SOM models. The only difference is that the 
number of training iterations for multiple distributed SOM 
is smaller than the single SOM model due to their simpler 
structures. The training process is repeated multiple times 
and the best models for each scenario are recorded. 

C. Results and discussion 

Table 2 presents the training parameters of all 
supervised SOM models implemented in the experiments 
together with their classification accuracy scores. 
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The experimental results in table 2 show that the 
combination of multiple smaller sized SOM models works 
better than one single complicated SOM model. This result 
is more meaningful considering the training time as well 
as the processing time of the classification models. In each 
training iteration, the distributed models only have to work 
on 9 neurons compared with 100 neurons of the single 
models. Additionally, distributed models can work in 
parallel, which helps speed up the computational process 
significantly. The distributed supervised SOM 
classification system is more flexible than the single 
supervised SOM model since different fusion rules can be 
applied to adjust the classification performance of the 
whole system. This is meaningful in real practice where 
different real data-sets may require different system 
structure setups. 

Table 2. Model parameters and accuracy scores. 

Parameters 
Single SOM-

LVQ model 

Multiple 

distributed SOM-

LVQ models 
Number of SOM 

models 
1 10 

SOM size 10x10 3x3 
Weight initialize 

method 
PCA PCA 

Number of training 

iterations 
2000 

2000 
(200 for each 

local model) 
Initial updating rate 1 1 
Updating rate 

declining coefficient 
1 1 

Neighborhood 

function 
Bubble Bubble 

Neighborhood radius 1.5 1.5 
Accuracy score 0.9181 0.9397 

The experiment is further conducted on different 
classification machine learning models, such as decision 
tree, Naïve Bayes, K nearest neighbor (K=5) and Random 
forest (n=10). The results are presented in Figure 3. 

 

Figure 3. Accuracy scores of different classification 
models on the same data-set 

The experimental results show that the distributed 
SOM-LVQ model works best in comparison with other 
machine learning models. The decision tree and Naïve 
Bayes models both have the lowest accuracy scores, while 
KNN and random forest have almost the same 
classification performance. 

The distributed SOM-LVQ model also has some 
additional advantages over other traditional machine 

learning models. Compared with KNN model, the 
distributed SOM-LVQ model requires less memory 
resource. Specifically, KNN model needs to store all 
training sample to find the nearest data during the testing 
process, while the SOM-LVQ models only need to store 
the weights of their neurons after training process. The 
number of the neurons is normally much smaller than the 
number of training data samples. 

Distributed SOM-LVQ model and random forest have 
some similar characteristics. Random forest may have an 
advantage over the distributed SOM-LVQ model when it 
can process the training data in multiple small data subsets, 
in which some special properties of the training data can be 
recognized. However, this distributed SOM-LVQ model 
can be further modified to cope with different smaller 
subsets of training data, from which more local supervised 
SOM classifiers can be created. As a results, the 
classification performance of distributed SOM-LVQ model 
can be adjusted accordingly. 

V. CONCLUSIONS 

In this paper, a new distributed classification approach 
based on supervised SOM is introduced. Multiple SOM-
LVQ models are generated from different local feature sets 
and their decisions are fused to produce the final class label 
for the input data. Each local supervised SOM can exploit 
different pieces of information presented in its smaller 
feature subset. Fusion stages combines all local 
classification decisions from multiple supervised SOM 
models to output the final class label for the test sample. 
Multiple pieces of the information are combined using 
different fusion rules, which open up the flexibility of the 
proposed system to cope with different situations in real life 
practice. This newly distributed classification system is 
applied on facies classification problems, which is a well-
known and difficult issue in geology. The experimental 
results show that the distributed classification approach for 
supervised SOM works better than the traditional single 
supervised SOM model as well as many other conventional 
machine learning models. In our further research, more 
experiments with bigger number of data features will be 
conducted to investigate the usefulness and flexibility of 
this distributed approach. 
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MỘT CÁCH TIẾP CÂN PHÂN TÁN CHO BẢN ĐỒ 

TỰ TỔ CHỨC CÓ GIÁM SÁT VÀ ỨNG DỤNG 

VÀO PHÂN LOẠI FACIES 

Tóm tắt: Bản đồ tự tổ chức (SOM) là một mạng nơ-ron 
nổi tiếng với khả năng biểu diễn dữ liệu đa chiều. SOM 
còn được sử dụng cho các bài toán phân loại bằng cách kết 
hợp với một số thuật toán huấn luyện phù hợp khác. 
Nghiên cứu này đề xuất một cách tiếp cần phân toán cho 
bài toán phân loại sử dụng SOM có giám sát. SOM có giám 
sát được xây dựng từ sự tích hợp giữa thuật toán SOM với 
thuật toán huấn luyện lượng tử hóa vectơ (LVQ), mô hình 
SOM-LVQ. Các mô hình SOM-LVQ khác nhau được tạo 
ra từ các tập thuộc tính con khác nhau. Mỗi tập thuộc tính 
con đại diện cho một nguồn thông tin trong hệ thống. Cách 
tiếp cận này cho phép sử dụng thông tin tiềm ẩn trong các 
tập thuộc tính con. Những thông tin này không thể tận 
dụng được nếu dữ liệu được xử lý trên bộ thuộc tính 
nguyên gốc. Kết quả đầu ra của các SOM thành phần này 
sẽ được hợp nhất với nhau bằng một số quy tắc hợp nhất 
cụ thể để đưa ra quyết định cuối cùng về nhãn lớp của dữ 
liệu đầu vào. Cách tiếp cận phân tán này được áp dụng trên 
dữ liệu giếng khoan để xác định các nhãn facies cho các 
mẫu đất trong giếng. Các thí nghiệm được thực hiện dựa 
trên tập dữ liệu giếng khoan được thu thập từ thềm địa chất 
Cửu Long, đây là một lưu vực rạn nứt sơ khai bậc III nằm 
ngoài khơi bờ biển Đông Nam Việt Nam. Kết quả thực 
nghiệm cho thấy cách tiếp cận phân toán cho bài toán phân 
loại dựa trên SOM có giám sát được đề xuất có độ chính 
xác tốt hơn không chỉ so với mô hình SOM có giám sát 
đơn lẻ mà còn so với một số mô hình học máy thường được 
sử dụng khác. Nó cũng cho thấy rằng cách tiếp cận phân 

tán sẽ hữu ích hơn khi số lượng các tính năng đầu vào là 
lớn, và là một giải pháp linh hoạt cho nhiều bài toán phân 
loại trên thực tiễn. 

Từ khóa: bản đồ tự tổ chức, huấn luyện lượng tử hoá 

vector, phân tán, phân loại facies 
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Abstract: This study aims to propose a solution to 

handle the uncertainty and imprecise knowledge 

associated with the collected data using Interval type-2 

fuzzy inference system, or IT2FIS. IT2FIS has been shown 

to be capable of generalizing functional relationship 

between input and output while reducing computational 

complexity. The proposed IT2FIS is a fuzzy neural 

network realizing Takagi-Sugeno-Kang inference 

mechanism. IT2FIS structure consists of multiple layers, 

which  evolves automatically based on the incoming data. 

The parameters are updated using meta-cognitive learning 

and gradient descent algorithm. Prediction intervals are 

considered as the end-result of the system. For 

performance evaluation studies, collected data of wind 

speed and direction are utilized. Using  historical  data, the 

proposed model provides short-term forecasting of wind 

energy parameters. The performance of IT2FIS is 

compared with existing state-of-the art fuzzy inference 

system approaches and results clearly indicate the 

advantages of IT2FIS-based prediction. 

Keywords: Neural network, interval type-2 fuzzy 

systems, meta-cognitive learning, gradient descent 

prediction intervals. 

I. INTRODUCTION 

Renewable energy gradually become more acceptable 

as an alternative source of energy due to its advantages over 

traditional fossil fuels, which in turn increases the 

complexity of the  power system. One of the main reasons 

for the integration complexity is inaccurate prediction of 

these sources at a particular time. There are various natural 

issues as well as artificial causes. As a result, the forecast 

of generated energy is extremely uncertain. This 

uncertainty leads to unpredictable or unrealistic power 

generation, further leads to financial losses. Hence, realistic 

forecast of these sources is the need for increased and 

improved renewable energy usage. Recently, artificial 

neural network has been used in forecasting problems 

including solar energy forecasting, wind forecasting and 

significant wave height prediction [3] [4] [5]. It has been 

shown in the literature that neural network could be 

developed with fuzzy inference systems to enhance the 

learning capability. These types of systems are referred to 

as neuro-fuzzy inference system [11][12]. Traditionally, 

neuro-fuzzy inference systems employ type-1 fuzzy set, 

which has certain membership functions. In case of faulty 

data collection as invalid measurement, sensors error, or 

inaccurate data, the secondary membership of the type-2 

fuzzy system provides a better resolution to handle 

uncertainties. Zadeh has proposed Type-2 fuzzy sets in [6] 

and  Type-2  fuzzy logic systems employing these Type-2 

fuzzy sets have been studied in various studies, and they are 

able to deal with uncertainties. However, the computation 

in type-2 fuzzy systems are massive. As a result, Interval 

Type-2 Fuzzy sets were proposed to minimize the 

computational effort in handling uncertainties associated 

with the data. Based on these Interval Type-2 fuzzy sets, 

different fuzzy inference systems, known as Interval  Type-

2  fuzzy  inference  system or IT2FIS, and their learning 

algorithm have been proposed   in the literature [7] [2] [8]. 

Due to their fixed structures, research have shown that these 

algorithms were  ineffective in dealing with the temporally 

varying data especially in a practical problem such as 

renewable energy forecasting. Meta-cognition is known  as  

the fundamental ability  to  make  decisions  based on the 

surrounding environment. It is whether  to  learn a specific 

knowledge by  using  suitable  learning  strategies. In the 

literature, various studies on meta-cognitive algorithm 

integrated with neuro-fuzzy inference system have clearly 

shown their generalization abilities [9] [7]. The systems 

employing meta-cognitive learning are able to evolve theirs 

structures over training period. In the beginning, the 

structures are initialized with one rule, and they gradually 

change to adapt themselves according to incoming data. 

The interval type-2 fuzzy neural network generating 

prediction intervals implemented in this study is based on 

gradient-descent learning algorithm. The algorithm named 

McIT2FIS-GD has been employed for several benchmark 

problems in the literature [1]. In this work, we extends the 

algorithm  for prediction intervals in the wind energy domain 

and it is called FNN-PIs. The learning mechanism of FNN-

PIs is formulated on a five-layer network realizing Takagi-

Sugeno-Kang fuzzy inference. The input layer has n nodes, 

followed by K nodes of the membership layer. The firing 
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layer calculates the firing strengths of K rules. The interval 

reduction  layer  uses the two q factors referred in [13] to 

construct output in the output layer. Meta-cognitive 

learning forms the learning mechanism of FNN-PIs. When 

an input comes, meta- cognitive component decides whether 

to delete the sample, learn the sample or reserve the sample 

based on the containing knowledge. By monitoring the 

novelty in arriving data, the system evolves over training 

process. The main contribution of this study is the learning 

algorithm of a first order optimization approach, gradient 

descent based fuzzy neural network. Additionally, the 

proposed algorithm is utilize to address the problem of 

prediction intervals compared to ordinary crisp target value. 

In the next section, the architecture of the interval type-

2 neural fuzzy inference system is presented. Meta-

cognitive learning and gradient-descent based  learning 

algorithm are deployed followed by performance 

evaluation on a real-world wind speed forecasting problem. 

The network is applied for prediction intervals and 

compared with other type-1 and type-2 systems in the 

literature. 

II. META-COGNITIVE INTERVAL TYPE-2 NEURO 

FUZZY INFERENCE SYSTEM 

Figure 1 illustrates the architecture of proposed meta-

cognitive fuzzy neural network for prediction intervals, 

FNN-PIs. The structure consists of five layers. The aim is 

to estimate the non-linear functional relationship between 

n-dimentional  input space and the output. 

Layer 1 - Input layer: This layer contains n nodes 

representing n number of input features. The input is passed 

directly to layer 2, Membership Function Layer. The output 

of i-th node is given: 

 

𝑢𝑖(𝑡)  = 𝑥𝑖(𝑡);  𝑖 =  1, 2, . . . 𝑚.  (1) 

 

Layer 2 - Fuzzification layer: This layer calculates 

the membership strength of each feature in every rule. 

The formulas are given by: 

𝜇𝑖𝑗
𝑢𝑝

(𝑥𝑗)

= {

𝜑(𝑚𝑗1
𝑖 , 𝜎𝑗

𝑖, 𝑥𝑗)  

1
𝜑(𝑚𝑗2

𝑖 , 𝜎𝑗
𝑖, 𝑥𝑗)

𝑖𝑓   

𝑥𝑗 < 𝑚𝑗1
𝑖

𝑚𝑗1
𝑖 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑚𝑗2

𝑖

𝑥𝑗 < 𝑚𝑗2
𝑖

  

(2) 

 

𝜇𝑖𝑗
𝑙𝑜(𝑥𝑗) = {

𝜑(𝑚𝑗2
𝑖 , 𝜎𝑗

𝑖 , 𝑥𝑗)  

𝜑(𝑚𝑗1
𝑖 , 𝜎𝑗

𝑖, 𝑥𝑗)

𝑖𝑓    

𝑥𝑗 ≤
𝑚𝑗1

𝑖 + 𝑚𝑗2
𝑖

2

𝑥𝑗 >
𝑚𝑗1

𝑖 + 𝑚𝑗2
𝑖

2

  

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Architecture of the interval type-2 neuro fuzzy 

system 

where, 

𝜑(𝑚𝑗
𝑖 , 𝜎𝑗

𝑖 , 𝑥𝑗) = exp(−
(𝑥𝑗 − 𝑚𝑗

𝑖 )2

2(𝜎𝑗
𝑖)2

) 
(4) 

 

and  𝑚𝑗1, 𝑚𝑗2, 𝜎 are center left, center right and the width 

of the interval type-2 Gaussian membership function 

accordingly. 

Layer 3- Firing layer: The firing strength of each rule 

is calculated in this layer based on the following formulas: 

 

𝑓𝑖
𝑙𝑜 = ∏ 𝜇𝑖𝑗

𝑙𝑜

𝑛

𝑗=1

  
(5) 

 

𝑓𝑖
𝑢𝑝

= ∏ 𝜇𝑖𝑗
𝑢𝑝

𝑛

𝑗=1

  
(6) 

Layer 4- Output processing layer: This layer has K nodes, 

each of which represents a rule in the network. Instead 

of using Karnick-Mendel iterative procedure to find lower 

and upper end points, this study uses q factors to increase 

the learning speed and minimize the computational 

complexity. The two end points are given as: 

𝑦𝑙  =
(1 − 𝑞𝑙) ∑ 𝑓𝑖

𝑢𝑝
𝑤𝑙

𝑖𝐾
𝑖=1 + 𝑞𝑙 ∑ 𝑓𝑖

𝑙𝑜𝑤𝑙
𝑖𝐾

𝑖=1

∑ (𝑓𝑖
𝑙𝑜 + 𝑓𝑖

𝑢𝑝𝐾
𝑖=1 )

  
(7) 

 

𝑦𝑟  =
(1 − 𝑞𝑟) ∑ 𝑓𝑖

𝑙𝑜𝑤𝑟
𝑖𝐾

𝑖=1 + 𝑞𝑟 ∑ 𝑓𝑖
𝑢𝑝

𝑤𝑟
𝑖𝐾

𝑖=1

∑ (𝑓𝑖
𝑙𝑜 + 𝑓𝑖

𝑢𝑝𝐾
𝑖=1 )

  
(8) 

 

Layer 5- Output layer: The output of this layer is the 

sum of the two end points from the previous layer. The 

formula for estimated output at a certain training time 

period t  is given as:  

�̂�(𝑡)  = 𝑦𝑙(𝑡)  + 𝑦𝑟(𝑡) .  (9) 
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III. META-COGNITIVE GRADIENT-DESCENT 

BASED LEARNING ALGORITHM FOR IT2FIS 

• Problem Definition 

The objective of proposed learning algorithm is to 

estimate the functional relationship f[.] so that the 

estimated output �̂� is as close as the actual output 𝑦. 

 

�̂�(𝑡)  = 𝒇[𝑥(𝑡), 𝜽 ]   (10) 

 

where, 𝜽 describes the parameter vector of the neural 

architecture. In order to measure the novelty of the current 

sample, prediction error and spherical potential are 

considered. The error at the t-th given time is: 

 

𝐸(𝑡)  =
1

2
[𝑦(𝑡) − �̂�(𝑡)]   

(11) 

 

The spherical potential is calculated as: 

 

𝜓(𝑡)  = ∑
𝑓𝑖

𝑙𝑜(𝑡) + 𝑓𝑖
𝑢𝑝

(𝑡)

2𝐾

𝐾

𝑖=1

 
(12) 

• IT2FIS Gradient-descent learning algorithm 

 A sample can be learn either by adding a rule or 

updating the parameters based on the containing 

knowledge in the sample. These criteria are known as Rule 

Adding Criteria and Rule Updating Algorithm 

respectively. The new rule is added into the system if the 

sample has significant knowledge and the existing rules 

are unable to cover the new sample effectively. Thus, we 

are going to define the rule addition criteria and the rule 

updating criteria to check against the prediction error 

presented by the contributing rules as well as the novelty 

of the sample. 

A. The Rule Adding Criteria. 

 A new rule is grown if for the current sample, the 

predicted output is different from the desired output to a 

confidence level. In other words, the prediction error for 

the sample is higher than a threshold, and the novelty 

criterion is satisfied. The rule growing is based on the 

following condition: 

  

𝐸(𝑡) > 𝐸𝑎    𝐴𝑁𝐷   𝜓(𝑡)  < 𝜓𝑎   .  (13) 

 

where, 𝐸𝑎  is the adding threshold and 𝜓𝑎  is the 

novelty threshold. A higher value of 𝐸𝑎 and a low value of 

𝜓𝑎  indicates resistance to rule addition. For problem 

chosen in this work, 𝐸𝑎  and 𝜓𝑎  were selected using grid 

search with five fold cross-validation. 

B. The Rule Updating Algorithm. 

 The network parameters are updated if the prediction 

error of the current sample is higher than a parameters 

update threshold. The rule updating criteria is as follow: 

𝐸𝑢 < 𝐸(𝑡) < 𝐸𝑎   (14) 

  

where, 𝐸𝑢 denotes the self-adaptive parameter update 

threshold and decides if the parameters of the rules are 

updated using the gradient-descent based learning 

algorithm. The formulas for parameters updating in the 

network are given as: 

𝑚j1
i (𝑡 + 1)  =   𝑚j1

i (𝑡)  − 𝜂
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑚j1
i

   
(15) 

  

 

𝑚j2
i (𝑡 + 1)  =   𝑚j2

i (𝑡)  − 𝜂
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑚j2
i

   
(16) 

  

  

𝜎i (𝑡 + 1)  =   𝜎i (𝑡)  − 𝜂
𝜕𝐸(𝑡)

𝜎i
   

(17) 

  

 

𝑤𝑙
i(𝑡 + 1)  =   𝑤𝑙

i(𝑡)  − 𝜂
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑙
i

   
(18) 

  

 

𝑤𝑟
i(𝑡 + 1)  =   𝑤𝑟

i (𝑡)  − 𝜂
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑟
i

   
(19) 

  

where, 𝜂 is the learning rate. The time dependence 𝑡 

indicates the current training iteration. The objective is to 

minimize the error function 𝐸(𝑡)  defined in (11). The 

learning rate was chosen with care due to the impact of high 

learning rate. The problems were unable to converge if too 

high learning rates were employed while too low learning 

rates might lead to slow learning convergence. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Meta-cognitive learning mechanism 

A self-regulatory learning algorithm forms the meta-

cognitive learning mechanism of the system. During 

training process, the meta-cognitive component monitors 

knowledge presenting in the current sample to control 
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appropriate learning strategy. The samples considered to be 

significant to the system are utilized to either grow a new 

rule and adapt the FNN structure or update the current 

existing fuzzy rules. The mechanism is illustrated in Figure 

2. When a new sample is added into the network, the 

prediction error shows the knowledge difference between 

that particular sample and the inference of existing 

structure. Another measure to be taken into account is 

spherical potential as a novelty criterion [9]. 

IV. PERFORMANCE EVALUATION AND 

DISCUSSIONS 

The performance evaluation of proposed interval type-

2 fuzzy inference system and its gradient-descent learning 

algorithm is demonstrated on the benchmark data set of a 

non-linear system identification problem [15] and he real-

world forecasting problem on the collected wind speed and 

direction. The performance is compared against type-1 

neuro-fuzzy inference system including eTS, SAFIS [17], 

support vector regression (SVR) and type-2 neuro-fuzzy 

inference system including SIT2FNN [18], McIT2FIS [8]. 

The performance of the algorithm was evaluated in Matlab 

R2013b environment on a Windows system with Xeon 

CPU and 16GB RAM. 

• Performance Measures: 

 In this study, root mean squared error is employed 

to evaluate the performance of the systems. Root mean 

squared error (RMSE) measures the difference between the 

actual and the predicted output and is defined as: 

 

 RMSE = √
1

𝑁
∑ (𝑦(𝑡) − �̂�(𝑡))2𝑁

𝑖=1   (20) 

 

where, N indicates the total number of samples. 

  

In order to evaluate the performance of the prediction 

intervals, coverage probability is to indicate the percentage 

of samples covered by the upper and lower bounds of the 

intervals. Prediction intervals coverage probability (PICP) 

used in [16] is defined as: 

 

PICP=
1

𝑁
∑ ∈𝑖

𝑁
𝑖   (21) 

where, ∈𝑖 shows whether the i-th sample was covered 

by the two bounds. 

 

• Wind Speed Prediction Problem: 

 Recently, wind energy has emerged as a perennial 

source of energy due to a need for clean energy sources. 

The power generated by the wind turbines is nonscheduled 

in nature due to changing weather conditions. Since the 

prediction problem can be treated as a function 

approximation problem, FNN-PIs is employed for the 

wind prediction problem. The real-world wind data set is 

obtained from Iowa (USA) Department of Transport at the 

location, Washington. The data sampled for every 10 

minutes is downloaded between over a period of one 

month. The data is averaged hourly from which ten 

features are extracted. The training date set consists of five 

hundred samples and the testing set consists of one 

hundred samples. Figure 3 shows the actual output versus 

the predicted output for training data. It can be observed 

from the figure that the underlying trend as well as 

functional relationship between the past-future wind speed 

was well-generalize. The performance of FNN-PIs was 

compared in this study. Table 1 shows the root mean 

square error for the benchmark algorithms in this study. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Predicted and actual output for the training dataset using 

proposed interval type-2 neuro fuzzy system. 

Algorithms employing type-1 and type-2 fuzzy sets are 

utilized. In order to predict the wind speed, it can be 

observed that FNN-PIs needs a total of six rules compared 

to thirty rules of FLANN. The training and testing root 

mean squared resulted from the proposed system are 

relatively low even though they are slightly higher than 

those of other type-2 meta-cognitive type-2 fuzzy neural 

networks in the literature. In order to study the learning 

progress of the proposed algorithms,  We studied the impact 

of iterations over training. The logarithmic prediction error 

of the system during training process is demonstrated in 

Figure 4. 

 

 Type Algorithm Rules 

RMSE 

Train             Test 

Type-1 

SVR - 4.026 4.363 

FLANN 30 - 0.532 

Type-2 

SIT2FNN 4 0.194 0.187 

McIT2FIS 4 0.136 0.132 

PBL-McIT2FIS 4 0.11 0.161 

FNN-PIs 6 0.162 0.153 

Table 1. Performance evaluation on wind speed prediction 

problem. 

It can be noticed from the figure that the prediction 

error decreases significantly within the first four hundred 

epochs. This can be explained by the fact that gradient 

descent algorithm optimized the network parameters based 

on the prediction error alone. In order to obtain a 
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comprehensive prediction, it is experimented that the 

number of iterations varied in the range [800, 1000] for 

benchmark problem in this research. 

Fig. 4. Training logarithmic prediction error for 

benchmark problem using FNN-PIs 

In term of prediction intervals, this research was 

conducted on the same wind data set. Coverage probability 

and average width are measured to track the performance 

of FNN-PIs. Prediction intervals coverage probability has 

been described in (21), and the average width of the 

intervals, PIAW [16] is given as: 

PIAW =  
1

𝑁
∑

(𝑈𝑖−𝐿𝑖)

𝑅

𝑁
𝑖=1  

(22) 

where 𝐿𝑖  and 𝑈𝑖  are lower and upper bound, 

respectively.  𝑅 is the range of the underlying targets. 

Table 2 shows the evaluation indicators for training, testing 

data and the percentage of samples employed in two 

IT2FISs in this studies. From the table we are able to notice 

that FNN-PIs quantifies a proper prediction for the wind 

speed data while learning 65.2% of the samples. 

Table 2. Prediction Intervals evaluation for training and 

testing set 

  Training Testing 

RMcIT2FIS 

PICP 0.81 0.92 

PIAW 0.24 0.35 

  *PS = 67.8% 

FNN-PIs PICP 0.92 0.84 

 PIAW 0.31 0.39 

  *PS = 65.2% 
 

V. CONCLUSIONS 

In this study, an interval type-2 fuzzy inference  system  

with its meta-cognitive learning algorithm is  evaluated  on  

the wave rider data set. Meta-cognitive component assesses 

the knowledge presenting in each sample to decide what-

to- learn, how-to-learn and when-to learn effectively. The 

sample is learn in case the knowledge present is novel to the 

system while it is deleted when the same knowledge has 

been there. Learning strategies are based on the novelty 

criterion as spherical potential and energy function criterion 

as hinge loss error. Based on this tactics, it is ensure that the 

redundant computation is avoided and the algorithm runs  

efficiently.  The performance is evaluated on a significant 

wave height prediction problem and it has been shown that 

the algorithm can generalize the trend well. 
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MẠNG NƠ-RON LOGIC MỜ VÀ THUẬT TOÁN 

SUY GIẢM ĐỘ DỐC CHO DỰ ĐOÁN KHOẢNG 

 

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm mục đích đề xuất giải pháp 

xử lý dữ liệu không chắc chắn thu thập được từ cảm biến 

bằng cách sử dụng hệ thống mạng nơ-ron logic mờ kiểu 2, 

hoặc IT2FIS. IT2FIS đã thể hiện được khả năng tổng quát 

hóa mối quan hệ chức năng giữa đầu vào và đầu ra trong 

khi giảm độ phức tạp tính toán. Mô hình IT2FIS đề xuất là 

một mạng nơ-ron logic mờ thực hiện cơ chế suy luận 

Takagi-Sugeno-Kang. Cấu trúc IT2FIS bao gồm nhiều lớp, 

tự động phát triển dựa trên dữ liệu đến. Các thông số được 

cập nhật bằng cách sử dụng phương pháp học có nhận thức 

và thuật toán giảm độ dốc. Các khoảng dự đoán là kết quả 

cuối cùng của thuật toán. Sử dụng dữ liệu lịch sử, mô hình 

được đề xuất cung cấp dự báo ngắn hạn về các thông số 

năng lượng gió. 

Từ khóa: Mạng nơ-ron, học máy, logic mờ. 
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Phạm Chí Công, Nguyễn Xuân Anh, Trần Hoài Trung 

Tóm tắt— Bài báo sử dụng số liệu cắt lớp vô tuyến của 

vệ tinh COSMIC để xác định độ khúc xạ vô tuyến và điều 

kiện lan truyền sóng trong khí quyển tầng đối lưu khu vực 

Hà Nội. Phương pháp sử dụng có ưu điểm là cho phép xác 

định được cấu trúc không gian của độ khúc xạ vô tuyến 

trong phạm vi rộng, dùng được các kết quả đo viễn thám 

trước đó ở các độ cao khác nhau và trong khoảng thời gian 

dài. Nội dung nghiên cứu sử dụng số liệu cắt lớp vô tuyến 

các năm 2014-2016 chỉ ra độ khúc xạ vô tuyến có xu hướng 

giảm theo độ cao, giá trị độ khúc xạ vô tuyến trung bình 

cao nhất là 368 N-units, chênh lệch độ khúc xạ vô tuyến 

lớn nhất giữa các năm thường ở mức 11 N-units, ở độ cao 

lớn giá trị độ khúc xạ vô tuyến gần giống so với giá trị ở 

mô hình chuẩn của ITU-R trong khi ở độ cao nhỏ chênh 

lệch giữa giá trị độ khúc xạ vô tuyến theo mô hình và giá 

trị quan sát được lên tới 70 N-units, giá trị độ dốc khúc xạ 

vô tuyến và hệ số bán kính trái đất hiệu dụng được chứng 

minh là không phụ thuộc vào độ cao. Cuối cùng là đề xuất 

sử dụng các đo đạc hiện trường ở các độ cao thấp (nếu có 

thể) để có được chỉ số khúc xạ chính xác khi nghiên cứu về 

điều kiện truyền sóng trong khí quyển. 

 

Từ khóa— điều kiện truyền sóng, chỉ số khúc xạ vô 

tuyến, biến thiên chỉ số khúc xạ, k-factor, cắt lớp vô tuyến.  

I. GIỚI THIỆU 

Sóng vô tuyến đi qua tầng đối lưu khí quyển bị bẻ cong do 

sự thay đổi chỉ số khúc xạ. Lý thuyết về hướng nghiên cứu 

này được phát triển từ lâu tiêu biểu là các công trình của 

[1] [2]. Hệ số bán kính trái đất hiệu dụng (còn gọi là k-

factor) là trạng thái khúc xạ của khí quyển ảnh hưởng đến 

hướng truyền lan tín hiệu vô tuyến. Tuy nhiên, hệ số k phụ 

thuộc chủ yếu vào biến thiên chỉ số khúc xạ theo phương 

thẳng đứng mà không phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của 

chỉ số khúc xạ [3] [4]. Kết quả là sự thay đổi chỉ số khúc 

xạ theo độ cao làm cho tia sóng bị uốn cong khi truyền qua 

các lớp khác nhau trong khí quyển. 

Khi xem xét điều kiện truyền sóng vô tuyến trong khí 

quyển, đầu tiên là phải xác định được chỉ số khúc xạ vô 

tuyến và phân bố không gian của nó, đây là tham số cơ bản 

cần phải có là cơ sở cho các nghiên cứu về điều kiện truyền 

sóng sau này. Một số phương pháp đo chỉ số khúc xạ vô 

tuyến có ở [1] [5]. Từ chỉ số khúc xạ vô tuyến đã  

có nhiều phương pháp khác nhau được phát triển để tính 

toán các thông số cơ bản của khí quyển là nhiệt độ, áp suất, 

độ ẩm và ngược lại [6] [7] [8]. Các nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng đường đi của sóng điện từ bị bẻ cong do sự phân bố 

không đồng nhất trong không gian của chỉ số khúc xạ gây 

ra các tác động bất lợi như suy giảm đa đường và giao thoa,  

suy giảm do nhiễu xạ trên các chướng ngại vật địa hình hay 

còn gọi là lỗ vô tuyến [9]. Những hiệu ứng này làm suy yếu 

hệ thống liên lạc vô tuyến, dẫn đường và radar. Đó là sai 

số vị trí trong các hệ thống định vị, dẫn đường; làm thay 

đổi góc tới trong các hệ thống thông tin mặt đất; làm thay 

đổi vùng bao phủ hiệu dụng của hệ thống ra-đa. Đối với 

các hệ thống thông tin tầm nhìn thẳng hiện tượng khúc xạ 

vô tuyến ảnh hưởng đến chiều cao tối thiểu của anten và cự 

ly truyền sóng. Tuy nhiên, lợi dụng hiện tượng khúc xạ khí 

quyển như siêu khúc xạ, khúc xạ ống dẫn có thể sử dụng 

truyền sóng đi xa ngoài phạm vi tầm nhìn thẳng [10] [11]. 

Truyền sóng tán xạ tầng đối lưu là khi sóng điện từ gặp 

phải môi trường không đồng nhất về chiết suất và có sự 

thay đổi gần bằng độ dài của bước sóng thường được 

nghiên cứu ứng dụng trong thông tin quân sự [12]. 

Kỹ thuật sử dụng các bộ thu sóng vệ tinh định vị toàn cầu 

(GNSS) đặt ở vệ tinh tầm thấp trái đất (LEO) đo tín hiệu ở 

các bằng tần L1 (1,57542 GHz ~19 cm) và L2 (1,22760 

GHz ~24,4 cm) để nghiên cứu khí quyển dựa trên sự di 

chuyển tương đối giữa vệ tinh LEO và GNSS, kết quả là ở 

trong vùng che khuất, tín hiệu GNSS thu được có thể quét 

qua bề mặt khí quyển trái đất theo các lớp cắt dọc trục ở 

các độ cao khác nhau nên được gọi là cắt lớp vô tuyến 

(GNSS-RO) [13] [14]. Thông qua phương pháp cắt lớp vô 

tuyến một số thông số như mật độ, nhiệt độ, áp suất và hơi 

nước có thể tính được. Hiện nay nhiều vệ tinh tầm thấp 

LEO được phóng lên quỹ đạo để thu thập dữ liệu cắt lớp 
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XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LAN TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN TRONG KHÍ QUYỂN KHU VỰC HÀ NỘI ……… 

như: GPS/MET (Mĩ), CHAMP (Đức), SAC-C (Argentina), 

Orsted (Đan Mạch), COSMIC-1/FORMOSAT-3 (Mĩ và 

Đài Loan-Trung Quốc), FedSat (Úc), ACE+ (Châu Âu), ... 

Phương pháp cắt lớp vô tuyến có ưu điểm là vùng phủ rộng, 

độ chính xác cao, khả dụng trong mọi điều kiện thời tiết. 

Đặc biệt là có độ hội tụ số liệu cao giữa các nhiệm vụ không 

gian và các vệ tinh khác nhau [15]. 

Khu vực Hà Nội nằm xung quanh vĩ độ 21,01 và kinh độ 

105,80 mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa. Bài báo 

sử dụng số liệu cắt lớp vô tuyến của vệ tinh COSMIC-1 các 

năm 2014-2016 để xác định cấu trúc không gian của chỉ số 

khúc xạ vô tuyến. Kết quả được dùng để xác định điều kiện 

truyền sóng và đánh giá việc áp dụng mô hình chỉ số khúc 

xạ vô tuyến ITU-R P.453 trong điều kiện khí hậu, địa hình 

khu vực ở Hà Nội. 

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Tính toán các tham số khí quyển 

Chỉ số khúc xạ vô tuyến n được định nghĩa là tỉ số giữa tốc 

độ truyền sóng điện từ trong chân không (hay không gian 

tự do) c0 với tốc độ truyền sóng trong môi trường vật chất 

c theo công thức [16]: 

n = 
c0

c
                                      (1) 

Giá trị chỉ số khúc xạ vô tuyến n rất gần với 1, nên trong 

thực tế độ khúc xạ vô tuyến N hay được sử dụng và tính 

thông qua chỉ số khúc xạ theo công thức [1] [17]: 

𝑛 = 1 + 𝑁 ∙ 10−6                          (2) 

Độ khúc xạ vô tuyến N có thể được tính qua các thông số 

khí quyển là áp suất, nhiệt độ và độ ẩm như sau [1] [18]: 

𝑁 = 77,6
𝑃

𝑇
− 5,6

𝑒

𝑇
+ 3,75. 105 𝑒

𝑇2  (N-units)     (3) 

Trong đó: 

     P áp suất khí quyển toàn phần (hPa) 

     e áp suất thành phần hơi nước (hPa) 

     T nhiệt độ tuyệt đối (oK) 

Công thức tính áp suất thành phần hơi nước e (hPa) thông 

qua độ ẩm tương đối H (%) và áp suất hơi bão hòa es (hPa)  

cũng như tính áp suất hơi bão hòa es (hPa) từ nhiệt độ t (0C) 

và áp suất khí quyển toàn phần P (hPa) có ở [18] [19]. 

Ở bề mặt trái đất, chỉ số khúc xạ vô tuyến có giá trị 𝑛 ≈
1,000350 tương ứng với giá trị của độ khúc xạ vô tuyến là 

𝑁 ≈ 350 N-units. Do áp suất và lượng hơi nước trong khí 

quyển giảm nhanh theo độ cao, trong khi nhiệt độ giảm 

chậm theo độ cao cho nên chỉ số khúc xạ vô tuyến phụ 

thuộc vào độ cao và thường giảm khi độ cao tăng ở tầng 

đối lưu khí quyển. 

Theo khuyến nghị của ITU-R P.453 [18], chỉ số khúc xạ vô 

tuyến phụ thuộc vào độ cao theo theo hàm số mũ như sau: 

𝑛(ℎ) = 1 + 𝑁0 ∙ 10−6 ∙ exp(−ℎ ℎ0⁄ )           (4) 

 

Ở đây:  N0  (N-units) giá trị trung bình của của độ khúc xạ 

khí quyển so với mực nước biển, h0  (km) độ cao tham 

chiếu. N0  và h0 có thể được xác định bằng phương pháp 

thống kê trong các điều kiện khí hậu khác nhau, trong tính 

toán thường lấy N0  =  315 N-units,  h0  = 7,35 km. 

Lớp dữ liệu chuẩn (reference profile) có thể được sử dụng 

để tính toán giá trị của độ khúc xạ Ns ở bề mặt trái đất theo 

N0 theo công thức  [16] [18]: 

𝑁𝑠 = 𝑁0 ∙ exp(−ℎ𝑠 ℎ0⁄ )                    (5) 

Với hs (km) là độ cao so với mực nước biển. 

Do môi trường truyền sóng tầng đối lưu không đồng nhất 

nên tia sóng bị uốn cong khi đi qua các lớp khác nhau trong 

khí quyển. Để nghiên cứu hiện tượng khúc xạ khí quyền, 

phương pháp hay dùng là coi tia sóng lan truyền theo quỹ 

đạo đi thẳng không phải trên mặt đất cầu bán kính a mà 

trên mặt cầu giả định có bán kính tương đương Re. Khi đó 

hệ số bán kính trái đất hiệu dụng k (còn gọi là k-factor) là 

tỉ số giữa bán kính tương đương Re và bán kính thực của 

trái đất a, k=Re/a. Lấy 𝑎 ≈ 6370 km thì hệ số k được tính 

xấp xỉ theo công thức  [3] [20]: 

𝑘 ≈
1

1+(
𝑑𝑁

𝑑ℎ
) 157⁄

= [1 +
𝐺

157
]−1                 (6) 

Với G = dN/dh là biến thiên độ khúc xạ vô tuyến  theo độ 

cao (gradient) hay độ dốc khúc xạ vô tuyến. 

Các giá trị tương ứng của G và k hay sử dụng để tham chiếu 

qua lại với nhau đó là G=314 (k=0,33), 157 (0,5), 0 (1), -

157 (∞), -314 (-1). Ngược lại, các giá trị k và G tương ứng 

sẽ là k=1 (G=0), 4/3 (-39), 2 (-79), ∞ (-157), <1 (>0). 

Độ khúc xạ vô tuyến N là tham số cơ bản để nghiên cứu về 

điều kiện truyền sóng trong khí quyển. Khi nghiên cứu về 

hiện tượng khúc xạ ống dẫn, tham số M là mô đun khúc xạ 

(refractive modulus) ở mô hình trái đất phẳng (flat earth) 

được sử dụng, M phụ thuộc vào cả N (N-units) và độ cao h 

(km) [16] [18]. Trong lĩnh vực khí tượng vô tuyến, ngoài 

tham số M còn dùng các tham số khác là A, B cũng đều 

được tính từ N [1]. 

2.2. Ảnh hưởng của các tham số khí quyển đến truyền 

sóng 

Nhận thấy từ công thức (6) đó là hệ số k chỉ phụ thuộc G 

mà không phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của độ khúc xạ 

vô tuyến N. Đường cong thể hiện mối quan hệ giữa k và G 

như Hình 1. Biến thiên độ khúc xạ vô tuyến theo độ cao 

phổ biến ở bề mặt trái đất có giá trị G = -39 N-units/km khi 

đó k = 4/3 là giá trị trung bình của tầng đối lưu thực bao 

quanh trái đất nên gọi là khí quyển tiêu chuẩn hay khí 

quyển thường. Với G = -157 N-units/km có k = ∞ khi đó 

độ cong của tia sóng bằng độ cong thực của trái đất, quỹ 

đạo tia sóng song song với mặt đất cầu, tia sóng có thể 

truyền được ra ngoài phạm vi đường chân trời. Trường hợp 

G < -157 N-units/km (k < 0), chùm tia lan rộng, sóng vô 

tuyến bị “mắc kẹt” giống như dẫn sóng trong phạm vi 

không gian giữa các lớp ở tầng thấp khí quyển và bề mặt 

trái đất, với độ cong của tia sóng lớn hơn độ cong thực của 

trái đất. Khi G > -157 N-units/km (k > 0), độ cong tia sóng 

nhỏ hơn độ cong thực của trái đất. 

Khi nghiên cứu điều kiện truyền sóng vô tuyến trong khí 

quyển, điều đầu tiên là phải xác định được phân bố trong 

không gian độ khúc xạ vô tuyến N, đây là tham số cần phải 

có. Tiếp theo là phải xác định được hệ số k (hay G) của khí 

quyển, tham số này sẽ chỉ ra trạng thái của khí quyển ảnh 

hưởng đến quỹ đạo của tia sóng, cụ thể, khi bán kính cong 

của tia sóng có giá trị dương là khi tia sóng có bề lõm 
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hướng xuống dưới thì được gọi là khúc xạ dương, ngược 

lại bán kính cong của tia sóng có giá trị âm, tia sóng có bề 

lõm hướng lên trên và gọi là khúc xạ âm. 

  
Hình 1. Sự phụ thuộc của k vào G 

Hệ số k (hoặc G) còn được được sử dụng để phân loại điều 

kiện khúc xạ trong khí quyển tầng đối lưu đó là khúc xạ 

thường (normal refraction) hoặc khí quyển tiêu chuẩn 

(standard atmosphere), khúc xạ phụ (sub-refraction), siêu 

khúc xạ (super-refraction) và khúc xạ ống dẫn (ducting) 

[10] [17]. Cụ thể như sau: k = 4/3, truyền sóng trong điều 

kiện khí quyển thường; 0 < k < 4/3, điều kiện khúc xạ phụ, 

độ cong của tia sóng ít hơn khi truyền ở khí quyển thường, 

hoặc thậm chí bề lõm hướng lên (k < 1, G > 0); +∞ > k > 

4/3, điều kiện siêu khúc xạ, độ cong của tia sóng lớn hơn 

độ cong của khí quyển thường nhưng bé hơn độ cong của 

trái đất thực; -∞ < k < 0, điều kiện khúc xạ ống dẫn, với độ 

cong của tia sóng lớn hơn độ cong thực của trái đất. 

 

Hình 2. Tia sóng bị uốn cong trong các điều kiện 

khí quyển khác nhau (các hệ số k khác nhau).  

CL (clearance) là khoảng hở được tính từ bề mặt trái đất 

cầu tới quỹ đạo tia sóng theo phương thẳng đứng. 

Truyền sóng trong các điều kiện khí quyển khác nhau (hệ 

số k khác nhau) như ở Hình 2. Với k > 1 tia sóng có bề lõm 

hướng xuống dưới,  k < 1 tia sóng có bề lõm hướng lên 

trên, k = 1 là khi không xẩy ra hiện tượng khúc xạ khí quyển 

kết quả tia sóng truyền thẳng [16] [21]. 

Khuyến nghị của ITU-R chỉ ra hệ số k thông thường nằm 

trong khoảng 4/3 > k > 0,42 [3].  Trong phạm vi                 0,4 

< k < 4/3, dựa vào hệ số k có thể xác định được truyền sóng 

trong điều kiện thời tiết và địa hình [22] [23] như Bảng 1. 

                                        Bảng 1. Điều kiện truyền sóng 

Hệ số k Truyền 

sóng 

Thời tiết Địa hình 

4/3 hoàn hảo khí quyển 

tiêu chuẩn 

vùng ôn đới, 

không có 

sương mù 

1 - 4/3 lý tưởng 

 

không có lớp 

bề mặt, 

sương mù 

khô, núi, 

không sương 

mù 

2/3 – 1 bình 

thường 

dưới chuẩn, 

sương mù 

nhẹ 

bằng phẳng, 

ôn đới, ít 

sương mù 

0,5 - 2/3 khó khăn lớp bề mặt, 

sương mù 

mặt đất 

vùng duyên 

hải 

0,4 – 0,5 xấu sương mù 

dày đặc, 

nhiều ẩm 

vùng duyên 

hải, nước, 

vùng nhiệt 

đới 

Theo ITU-R P.530 [24], khi xét ảnh hưởng của hệ số k đến 

cự ly truyền sóng trong thông tin tầm nhìn thẳng (LOS), 

trong phạm vi 1 >  k > 0,5 cự ly truyền sóng tăng với hệ số 

k tăng như ở Hình 3. Kết quả này cũng giống như ở [22] 

đối với hệ thống thông tin VHF/UHF. 

 

Hình 3. Quan hệ giữa hệ số k và cự ly truyền sóng 

Như vậy thông qua việc xác định hệ số k (hay G), sẽ xác 

định được loại khúc xạ, quỹ đạo của tia sóng, cự ly và 

truyền sóng trong điều kiện thời tiết và địa hình. 

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

COSMIC-1/FORMOSAT-3 là hệ thống bao gồm các vệ 

tinh quan trắc khí tượng, tầng điện ly và khí hậu 

(Constellation Observing System for Meteorology, 

Ionosphere and Climate-1), là chương trình không gian hợp 

tác giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ triển khai 3/2006 

với việc đưa 6 quả vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp trái đất. 

Hiện nay chương trình này đã hoàn thành sứ mệnh (năm 

2020) và thay thế bằng COSMIC-2/FORMOSAT-7. Dữ 

liệu cắt lớp của vệ tinh COSMIC bao gồm nhiều mức 

(level) khác nhau, cùng với đó là nhiều loại dữ liệu ở mỗi 

mức tùy theo cách xử lý số liệu. Số liệu profile ẩm (ở level 

2) sử dụng trong bài báo này là của vệ tinh 

Khoảng cách (km)  
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COSMIC/FORMOSAT-3 do CDAAC phân phối, yêu cầu 

phải đăng ký [25]. Số liệu được thu thập trong các năm 

2006-2020 bằng câu lệnh curl (ở hệ điều hành linux). Có 

đặc tả như sau: 

 

curl -u username:userpasswd https://cdaac-

www.cosmic.ucar.edu/cdaac/rest/tarservice/data/mission/f

iletype/YYYY.DDD 

 

Trong đó: 

username, userpasswd: là tên và mật khẩu để truy cập vào 

hệ thống của CDAAC. 

   mission: là nhiệm vụ không gian, ở đây là cosmic. 

   filetype: là kiểu file, ở đây là wetPrf. 

YYYY.DDD: là ngày trong năm, ví dụ 2012.305 là   ngày 

thứ 305 ở năm 2012. 

 

Từ năm 2006-2014 (2006.112 - 2014.120) là dữ liệu 

COSMIC2013 sử dụng phiên bản phần mềm 2013. Từ 

2014-2020 (2014.121 - 2020.116) là COSMIC. 

Dữ liệu thu thập (tar file - định dạng file trên hệ thống 

Unix-based) được lưu trong thư mục của từng năm với tổng 

dung lượng gần 85 GB. Trong một file dữ liệu thu thập có 

nhiều file profile ẩm (wetPrf) từ các vệ tinh khác nhau. 

Thống kê file dữ liệu trong các năm và số lượng file profile 

ẩm tương ứng như ở Bảng 2. 

                       Bảng 2. Thu thập số liệu cắt lớp vô tuyến 

Số liệu profile ẩm có định dạng là netCDF. Đây là định 

dạng dữ liệu khoa học mở, tự mô tả, cho phép lưu trữ dữ 

liệu nhiều chiều [26]. Sử dụng câu lệnh ncdump (ở hệ điều 

hành linux) cho phép xem được cấu trúc và dữ liệu có trong 

file netCDF [27]. Chẳng hạn với file dữ liệu cắt lớp là 

wetPrf_C001.2014.121.00.02.G27_2014, sử dụng câu lệnh 

như sau: 

ncdump -h wetPrf_C001.2014.121.00.02.G27_2014 

kết quả là xem được các trường dữ liệu (Hình 4) của dữ 

liệu cắt lớp có trong profile ẩm, bao bao gồm các thông số: 

độ cao so với mực nước biển (MSL_alt) từ 0,1 km đến 39,9 

km, khoảng cách giữa mỗi lớp dữ liệu là 0,1 km; kinh độ 

(Lat); vĩ độ (Lon); độ khúc xạ vô tuyến (Ref) có thể được 

tính từ các thông số áp suất (Pres), nhiệt độ (Temp), độ ẩm 

tương đối (Vp) như ở công thức (3), … và một số trường 

dữ liệu khác. 

 

Hình 4. Các trường dữ liệu cắt lớp 

Trong phạm vi bán kính 20 tính từ vị trí có vĩ độ 21,01 kinh 

độ 105,80 số ngày có dữ liệu cắt lớp vô tuyến quét qua khu 

vực Hà Nội được thể hiện ở Bảng 3. 

             Bảng 3. Số liệu cắt lớp vô tuyến khu vực Hà Nội 

Năm 

 

Số 

ngày 

Năm 

 

Số 

ngày 

Năm 

 

Số 

ngày 

2006 - 2012 - 2018 34 

2007 - 2013 - 2019 20 

2008 - 2014 87 2020 - 

2009 - 2015 86   

2010 - 2016 100   

2011 - 2017 48   

Bài báo sử dụng số liệu các năm 2014-2016 do có nhiều số 

liệu cắt lớp ở khu vực Hà Nội trong các năm này, bởi do 

trong nhiều năm thậm chí còn không có số liệu cắt lớp. 

Trên cơ sở thu thập dữ liệu lớp cắt qua khu vực Hà Nội cho 

phép xác định được cấu trúc không gian của chỉ số khúc xạ 

vô tuyến n, từ đó xác định được biến thiên độ khúc xạ theo 

phương thẳng đứng G và hệ số bán kính trái đất hiệu dụng 

k là cơ sở để xác định đặc điểm lan truyền sóng vô tuyến 

trong khí quyển khu vực Hà Nội. 

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Cấu trúc không gian của độ khúc xạ vô tuyến được xác định 

dựa trên số liệu ở Bảng 3. Phạm vi giá trị độ khúc xạ vô 

tuyến trung bình trong các năm 2014-2019 có dữ liệu cắt 

lớp ở khu vực Hà Nội như ở Bảng 4. 

Bảng 4. Phạm vi giá trị độ khúc xạ vô tuyến 

Giá trị 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Min (39,9 km) 0,91 1,10 0,92 0,91 0,89 1,32 

Max (0,1 km) 367,6 363,3 356,6 353,2 330,3 346,0 

Năm 

 

File dữ 

liệu 

Profile 

ẩm 

Năm 

 

File dữ 

liệu 

Profile 

ẩm 

2006 243 281245 2014 364 429029 

2007 365 758682 2015 361 251014 

2008 364 718207 2016 361 246530 

2009 365 403802 2017 352 126688 

2010 365 590234 2018 343 96986 

2011 364 416939 2019 202 48729 

2012 366 516079 2020 32 2193 

2013 365 598377    
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Từ Bảng 4, kết quả cho thấy: giá trị trung bình lớn nhất độ 

khúc xạ vô tuyến là 330÷368 N-units, phạm vi giá trị độ 

khúc xạ vô tuyến thấp nhất là 0,89÷1,32 N-units, chênh 

lệch giá trị lớn nhất độ khúc xạ vô tuyến ở các năm 2014-

2016 không quá 11 N-units, nếu tính cả các năm 2017-2019 

thì giá trị này lên tới 38 N-units nguyên nhân là do các năm 

2017-2019 có ít dữ liệu cắt lớp ở các độ cao thấp tại khu 

vực Hà Nội mà độ khúc xạ vô tuyến lại có giá trị lớn ở các 

độ cao thấp cho nên giá trị cao nhất độ khúc xạ vô tuyến 

các năm 2017-2019 thấp hơn các năm khác. Giá trị thấp 

nhất độ khúc xạ vô tuyến ở các năm  là nhỏ, không có sự 

thay đổi nhiều, xung quanh mức 1         N-units. 

Kết quả tính toán phụ thuộc của độ khúc xạ vô tuyến trung 

bình theo độ cao như ở Hình 5. Đường nét liền thể hiện số 

liệu vệ tinh, đường nét đứt là giá trị tính theo mô hình chuẩn 

của ITU-R P.453, công thức (5). Nhận thấy, đường cong 

thể hiện sự phụ thuộc độ khúc xạ vô tuyến vào độ cao trong 

các năm khá tương đồng, giá trị không có sự thay đổi nhiều, 

gần giống và ở nhiều vị trí có giá trị lớn hơn giá trị tính 

theo mô hình của ITU-R. Đường cong thể hiện giá trị độ 

khúc xạ vô tuyến có xu hướng giảm theo độ cao. Ở độ cao 

dưới 20 km, số liệu vệ tinh lớn hơn so với số liệu từ mô 

hình và tăng lên ở các độ cao thấp. Ở độ cao từ 20-40 km 

số liệu vệ tinh gần giống với số liệu từ mô hình. Nguyên 

nhân là do ảnh hưởng của các yếu tố địa hình, địa vật nhiều 

hơn ở các độ cao thấp cho nên có sự khác biệt nhiều về giá 

trị độ khúc xạ ở các độ cao thấp. 

Sự khác biệt giá trị độ khúc xạ vô tuyến quan sát được và 

giá trị mô hình ITU-R P.453 được tính như công thức: 

∆𝑁 = 𝑁ℎ − 𝑁𝑠  (N-units)                   (7) 

Trong đó: 𝑁ℎ (N-units) là độ khúc xạ quan sát được bằng 

phương pháp cắt lớp vô tuyến ở độ cao h (km), 𝑁𝑠 (N-units) 

là độ khúc xạ tính theo công thức từ mô hình của ITU-R, 

công thức (5). 

 

 

a) năm 2014 

 

 

b) năm 2015 

 

 

c) năm 2016 

Hình 5. Độ khúc xạ vô tuyến phụ thuộc vào độ cao. 

Đường nét liền là số liệu vệ tinh, đường nét đứt là  

giá trị theo mô hình ITU-R P.453 

 

Kết quả tính toán độ lệch tuyệt đối giá trị độ khúc xạ vô 

tuyến quan sát được và giá trị mô hình như ở Hình 6. Nhận 

thấy, ở độ cao lớn hơn 20 km sự khác biệt giá trị độ khúc 

xạ ở mức ±0 N-units tức là giá trị độ khúc xạ vô tuyến quan 

sát được gần giống so với giá trị ở mô hình chuẩn. Ở độ 

cao từ 5-20 km giá trị khác biệt ở mức dưới 20 N-units, độ 

khúc xạ quan sát được luôn lớn hơn độ khúc xạ từ mô hình. 

Ở độ cao dưới 5 km, nhìn chung thì độ chênh lệch tăng lên 

khi độ cao giảm. Chênh lệch giữa giá trị theo mô hình và 

giá trị quan sát lên tới 70 N-units ở năm 2014, 60 N-units 

ở năm 2015, 50 N-units ở năm 2016.  

Tính toán biến thiên độ khúc xạ vô tuyến theo độ cao (độ 

dốc khúc xạ vô tuyến) G cho kết quả như ở Hình 7. Cho 

thấy, độ dốc khúc xạ vô tuyến G không phụ thuộc vào độ 

cao. Dù vậy, xét trong toàn dải thì độ dốc khúc xạ vô tuyến 

có xu hướng tăng khi độ cao tăng. Ở độ cao dưới 2,5 km, 

biến thiên chỉ số khúc xạ theo độ cao thay đổi quanh giá trị 

-40 N-unit/km. Ở độ cao từ 5 – 7,5 km và 35 – 40 km, có 

sự thay đổi bất thường độ dốc khúc xạ trong năm 2015. 

Năm 2016, cũng có sự thay đổi bất thường độ dốc khúc xạ 

ở độ cao từ 2,5 – 5 km. Sự thay đổi này được giải thích là 

do hiện tượng nghịch nhiệt (hay đảo nhiệt), khi mà lớp khí 
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quyển trên cao có nhiệt độ lớn hơn ở lớp khí quyển bên 

dưới, dẫn đến chỉ số khúc xạ tăng theo độ cao gây ra sự 

thay đổi bất thường giá trị của độ dốc khúc xạ. Đây là hiện 

tượng tự nhiên thường xẩy ra với tần suất cao vào mùa 

đông khi không khí ổn định, đêm kéo dài và có không khí 

lạnh tràn về. Ở độ cao từ 10-35 km, giá trị độ dốc khúc xạ 

khá ổn định, do đó không ảnh hưởng nhiều đến hướng 

truyền của tia sóng. 

Hệ số bán kính trái đất hiệu dụng k (k-factor) là trạng thái 

của khí quyển để xác định điều kiện lan truyền của tia sóng 

như ở Hình 8. Nhận thấy, hệ số k thay đổi giá trị không phụ 

thuộc vào độ cao. Tuy vậy, xét một cách tổng thể thì hệ số 

k có xu hướng giảm khi độ cao tăng. Hệ số k luôn có giá trị 

dương, cho nên không xẩy ra hiện tượng khúc xạ ống dẫn 

trong quá trình truyền sóng. Ở độ cao dưới 2,5 km, những 

vị trí khi có giá trị k > 4/3 sẽ xảy ra hiện tượng siêu khúc 

xạ khí quyển, khi đó tia sóng có hướng về trái đất và phản 

xạ ở bề mặt trái đất. Sở dĩ có hiện tượng siêu khúc xạ trong 

quá trình truyền sóng là do khu vực Hà Nội mang đặc điểm 

khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành các mùa (xuân, hạ, 

thu, đông), hàng năm có nhiều cơn bão, mưa giông mà hiện 

tượng siêu khúc xạ lại thường liên quan đến bức xạ về đêm 

(tạo ra không khí ẩm và lạnh ở bề mặt), trước mỗi một cơn 

giông, bão [28] cho nên có hiện tượng siêu khúc xạ trong 

quá trình truyền sóng. Năm 2014 và 2016, trong phạm vi 

trên 10 km hệ số k ít thay đổi trong khoảng 1,2 > k > 1,0 tia 

sóng có bề lõm xuống dưới, hướng lan truyền tương đối ổn 

định, truyền sóng trong điều kiện lý tưởng (theo Bảng 1). 

Kết quả này cũng giống như năm 2015 trong phạm vi từ 

10-35 km. 

 

 

 

 

a) năm 2014 

 

 

b) năm 2015 

 

 

c) năm 2016 

Hình 6. Độ lệch giữa giá trị độ khúc xạ vô tuyến từ 

phương pháp cắt lớp vô tuyến và giá trị theo mô hình 

ITU-R P.453 

 

 

a) năm 2014 
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b) năm 2015 

 

 

c) năm 2016 

Hình 7. Độ dốc khúc xạ vô tuyến theo độ cao 

 

 

 

 

a) năm 2014 

 

b) năm 2015 

 

c) năm 2016 

Hình 8. Hệ số bán kính trái đất hiệu dụng theo độ cao 

 

V. KẾT LUẬN 

Dữ liệu cắt lớp của vệ tinh COSMIC là loại dữ liệu hiện 

trường (in-situ), kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở khí 

quyển tầm thấp, độ khúc xạ quan sát được có sự khác biệt 

nhiều khi so với giá trị từ mô hình ITU-R P.453, tức là giá 

trị tính theo mô hình ITU-R ít chính xác ở độ cao thấp, sự 

khác biệt này lên tới 70 N-units. Do vậy, nhóm nghiên cứu 

đề xuất sử dụng các số liệu hiện trường ở các độ cao thấp 

(nếu có thể) để có được chỉ số khúc xạ chính xác khi nghiên 

cứu về điều kiện truyền sóng trong khí quyển. 

Sử dụng số liệu cắt lớp trong các năm 2014-2016 chỉ ra 

điều kiện truyền sóng ở khu vực Hà Nội đó là: Độ khúc xạ 

vô tuyến trung bình cao nhất là 368 N-units. Sự chênh lệch 

độ khúc xạ vô tuyến lớn nhất giữa các năm thường ở mức 

dưới 11 N-units, có thể lên tới 38 N-units; Hệ số bán kính 

trái đất hiệu dụng luôn dương cho nên không xẩy ra hiện 

tượng khúc xạ ống dẫn trong quá trình truyền sóng; Hiện 

tượng nghịch nhiệt xảy ra ở một số độ cao (2,5–5 km, 5–

7,5 km, 35-40 km) gây ra sự thay đổi bất thường giá trị của 

G. Ở độ cao 10-35 km, giá trị G ít thay đổi, tia sóng có 

hướng lan truyền ổn định, truyền sóng trong điều kiện lý 

tưởng. Ở độ cao dưới 10 km biến thiên độ khúc xạ thay đổi 



XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LAN TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN TRONG KHÍ QUYỂN KHU VỰC HÀ NỘI ……… 

nhiều theo độ cao làm ảnh hưởng nhiều đến hướng lan 

truyền của tia sóng; 

Bài báo đưa ra đề xuất sử dụng các số liệu hiện trường để 

có được chỉ số khúc xạ chính xác thay vì sử dụng mô hình 

toàn cầu của ITU-R và chỉ ra được đặc điểm lan truyền 

sóng vô tuyến trong khí quyển khu vực Hà Nội, tuy nhiên, 

trong tương lai cần kết hợp với các phương pháp khác và 

cả đo đạc thực tế để có thể kiểm chứng các kết quả trên. 
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DETERMINATION OF RADIO WAVE 

PROPAGATION CONDITIONS IN THE 

ATMOSPHERE OF HANOI USING THE DATA OF 

RADIO OCCULTATION 

 

Abstract— This article uses the data of moisture profile 

of COSMIC satellite to determine radio refractivity and 

wave propagation conditions in the atmosphere of Hanoi 

area. Using remote sensing data to determine wave 

propagation conditions in the atmosphere is a powerful tool 

that has the advantage of being able to use available 

measurement results at different altitudes and over a wide 

range. The research results in the three years 2014-2016 



Phạm Chí Công, Nguyễn Xuân Anh, Trần Hoài Trung 

with characteristics of tropical monsoon climate in the 

Hanoi region show the highest average radio refractivity, 

the maximum radio refractivity difference between the 

years. Secondly,  the paper indicates that at the high 

altitudes, the radio refractivity value is close to that of the 

standard model of the ITU-R, while at low altitudes, the 

difference between the standard model radio refractivity 

value and the observed value is up to 70 N-units. Thirdly, 

the coefficients k, and G are proved independent of altitude 

changes. Finally, it is proposed to use in-situ measurements 

to obtain an accurate refractive index when studying 

atmospheric wave propagation conditions. 

 

Keywords— wave propagation condition, radio 

refractive index, refractivity gradient, k-factor, radio 

occultation. 
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Tóm tắt:  Thủy vân bền vững trên lưới 3D là một chủ 

đề nghiên cứu cơ bản trong đồ họa máy tính, cung cấp 

một giải pháp hiệu quả để bảo vệ bản quyền cho lưới 3D. 

Bài báo này trình bày cách tiếp cận thủy vân không mù 

mạnh mẽ cho các mô hình lưới 3D.Ý tưởng của phương 

pháp này là nhúng thông tin thủy vân vào các lưới 3D 

bằng cách thay đổi phân bố của các đỉnh tại miền biến 

đổi. Kết quả thử nghiệm cho thấy thủy vân có tính trong 

suốt cao và bền vững trước các tấn công hình học khác 

nhau. 

Từ khóa:  Mô hình lưới 3D, bảo vệ bản quyền, thủy 

vân bền vững, tọa độ hình cầu. 

I.  GIỚI THIỆU 

Cùng với sự phát triển của hạ tầng mạng và tốc độ xử 
lý của máy tính, mọi người có thể sao chép, sửa đổi, lưu 
trữ và phân phối dữ liệu kỹ thuật số một cách dễ dàng. 
Gần đây, mô hình lưới 3D (Three-dimensional) đã được 
sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng như công nghiệp, 
giải trí và y tế [1], [2]. Do đó, việc bảo vệ bản quyền đối 
với lưới 3D là một vấn đề quan trọng và giải pháp được 
ưa chuộng là thủy vân số. Thủy vân được tạo ra và nhúng 
vào dữ liệu, không thể tách rời thủy vân khỏi dữ liệu nếu 
không có đúng phương pháp và khóa. Bằng việc nhúng 
thủy vân vào mô hình lưới 3D, sau đó có thể tách thủy vân 
ra để khẳng định chủ quyền của mô hình 3D. 

Kỹ thuật thủy vân có thể phân loại theo nhiều cách 
khác nhau: thủy vân mù, không mù hay bán mù; thủy vân 
bền vững hay dễ vỡ; thủy vân miền không gian hay miền 
biến đổi;… Trong [3] chúng tôi đã thực hiện phương pháp 
nhúng thủy vân mù trên miền không gian tại hệ tọa độ 
cầu. Trong bài báo này chúng tôi trình bày một thuật toán 
thủy vân không mù, bền vững được thực hiện trên hệ tọa 
độ cầu ở miền biến đổi, với việc chọn lựa hệ số nhúng phù 
hợp có thể nâng cao tính trong suốt của mô hình 3D hay 
tính bền vững của thông tin thủy vân.1 

Trong phần II chúng tôi trình bày các cơ sở lý thuyết 
liên quan gồm: giới thiệu kiến trúc thực tế về mô hình lưới 
3D, phép biến đổi cosine rời rạc sửa đổi (MDCT - 
modified discrete cosine transform) và một số hình thức 
tấn công hình học trên lưới 3D. Phần III trình bày thuật 
toán thuỷ vân trên mô hình 3D đề xuất được thực hiện 
trong miền biến đổi MDCT, phần IV cung cấp các kết quả 
thực nghiệm cùng các thí nghiệm tấn công để đánh giá 
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tính bền vững của thuật toán. Cuối cùng phần V là kết 
luận. 

II. CÁC CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

A. Mô hình lưới 3D 

Trong thực tế các mô hình 3D thường được đại diện 
bởi các lưới đa giác. Một lưới 3D được đặc trưng bởi ba 
thành phần: đỉnh, cạnh và mặt (thường là hình tam giác 
hoặc tứ giác). Trong khi tọa độ của các đỉnh tạo nên thông 
tin hình học của lưới thì các cạnh và các mặt mô tả các 
mối quan hệ liền kề giữa các đỉnh và tạo thành thông tin 
kết nối của lưới [4]. Mô tả theo toán học, một lưới M chứa 
NV đỉnh và NE cạnh có thể được mô hình hóa bởi M = {V, 
E}, trong đó: 

( )   , , 1, 2,...,
i i i i V

V v x y z i N= =   (1) 

( )
 

 

(j) ( )

1 2
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1 2
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e P P
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P P N
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Hình 1.  (a) Mô hình lưới 3D casting, (b) Hóa trị (valence) 
của đỉnh và độ (degree) của mặt 

Mỗi đỉnh vi được mô tả bởi tọa độ ba chiều xi, yi, zi của 
nó, mỗi phần tử trong E biểu diễn một cạnh nối hai đỉnh 
khác nhau được đánh số P1

(j) và P2
(j) tương ứng. Hình 1. 

minh họa về lưới 3D với “hóa trị” của một đỉnh là số cạnh 
nối đến đỉnh đó và “độ” của một mặt là số cạnh tạo nên 
mặt đó. Các đỉnh lân cận là các đỉnh được kết nối trực tiếp 
với đỉnh đó bằng một cạnh. 

B. Phép biến đổi cosine rời rạc sửa đổi 

MDCT được giới thiệu lần đầu vào [5] và được phát 
triển thêm trong [6]. Là một phép biến đổi lapped dựa trên 
biến đổi cosine rời rạc loại IV (DCT-IV), nên MDCT có 
sự bất thường so với các phép biến đổi Fourier khác ở chỗ 
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nó có một nửa ngõ ra giống như ngõ vào (thay vì cùng 

một số). Nó là một hàm tuyến tính 
2: N NF R R→  (trong 

đó R là tập số thực). Tập 2N số thực x0, …, x2N-1 được 
chuyển thành N số thực X0, …, XN-1 theo công thức sau: 

2 1

0

1 1
cos , 0,1,.... 1

2 2 2

N

k n

n

N
X x n k k N

N

−

=

   
= + + + = −   

   
  (3) 

Phép biến đổi cosine rời rạc ngược có sửa đổi 
(IMDCT) thực hiện chuyển N số thực X0, …, XN-1 thành 
2N số thực y0, …, y2N-1 theo công thức sau: 

1

0

1 1 1
cos , 0,1,...2N 1

2 2 2

N

n k

k

N
y X k n k n

N N

−

=

   
= + + + = −   

   
  (4) 

Hình 2 và 3 mô tả trên Matlab các thành phần bán 
kính của các đỉnh trong mô hình lưới “hand” 36619 đỉnh ở 
thời điểm trước và sau khi biến đổi MDCT. 

 

Hình 2.  Bán kính các đỉnh của mô hình hand.off 

 

Hình 3.  Bán kính các đỉnh sau khi thực hiện MDCT 

C. Các dạng tấn công trên lưới 3D 

Chia nhỏ. Trong phép tấn công này, các đỉnh và cạnh 
được thêm vào lưới gốc để có được phiên bản sửa đổi 
mượt hơn và có chất lượng hình ảnh cao hơn. Có ba lược 

đồ chia nhỏ điển hình: lược đồ 3 , lược đồ điểm giữa đơn 

giản và lược đồ vòng lặp [7]. Hình 4-(b) cho thấy kết quả 

phép tấn công chia nhỏ 3  của lưới 3D gốc trong hình 4-

(a). 

Cắt xén. Trong dạng tấn công này, một phần của lưới 
3D bị cắt mất và tạo ra một mô hình mới. Hình thức tấn 
công cắt xén được thực hiện với các tỷ lệ cắt đỉnh gần 

đúng khác nhau. Đối với mỗi tỷ lệ, lưới 3D sẽ được cắt 
xén dọc theo ba trục trực giao chọn ngẫu nhiên. Hình 4-(c) 
là một ví dụ cho lưới 3D bị cắt xén 30% so với mô hình 
gốc. 

Đơn giản hóa. Phiên bản gốc của mô hình lưới 3D 
thường có độ phức tạp rất cao vì cần đảm bảo độ chính 
xác. Trong các ứng dụng thực tế, thủy vân được nhúng 
trong các mô hình ban đầu, sau đó lưới 3D được đơn giản 
hóa để thích ứng với khả năng của các tài nguyên có sẵn 
[8]. Hình 4-(d) là kết quả của phép tấn công này với tỷ lệ 
giảm cạnh 95%. 

Lượng tử hóa tọa độ đỉnh. Hoạt động này được sử 
dụng phần lớn trong kỹ thuật nén lưới 3D. Trong phương 
pháp lượng tử hóa đồng nhất R-bit, tọa độ x (tương tự với 
y và z) của mỗi đỉnh được làm tròn thành một trong 2R 
mức lượng tử. 

Làm mịn. Là một hoạt động phổ biến được sử dụng 
để loại bỏ nhiễu trong quá trình tạo lưới thông qua 
phương pháp quét 3D. Đối với các lưới 3D thủy vân, quá 
trình làm mịn thường được thực hiện với thuật toán 
Laplacian [9] với số lần lặp khác nhau cùng hệ số biến 

dạng =0.1. Hình 4-(f) là kết quả của phép làm mịn với 

=0.1 và số lần lặp là 30. 

Thêm nhiễu. Dạng tấn công này nhằm mục đích mô 
phỏng các dữ kiện tạo ra trong quá trình tạo lưới hoặc 
truyền dữ liệu. Trong bài báo này, chúng tôi thêm nhiễu 
giả ngẫu nhiên trên tọa độ đỉnh xi theo phương trình sau 
(tương tự cho yi và zi): 

' .i i ix x a d= +  (5) 

Trong đó d  biểu thị khoảng cách trung bình từ đỉnh 

đến tâm đối tượng (tâm của đối tượng được tính theo thể 
tích của lưới [10] hoặc vị trí trung bình của các đỉnh lưới 
[11]) và ai là cường độ nhiễu của xi. ai là một số giả ngẫu 
nhiên phân bố đều trong khoảng 
[-A, A] với A là cường độ nhiễu lớn nhất. Hình 4-(g) là kết 
quả của phép tấn công thêm nhiễu với A=0.3%. 

 

Hình 4.  Mô phỏng các tấn công lưới 3D 

Biến đổi đồng dạng. Phép biến đổi này là sự kết hợp 
giữa các phép tịnh tiến, xoay và tỷ lệ đều nhưng vẫn giữ 
nguyên hình dạng lưới. Trong mỗi lần thực hiện phép 
đồng dạng này, mô hình lưới 3D tuân theo một phép tịnh 
tiến ngẫu nhiên, một phép xoay ngẫu nhiên và một tỷ lệ 
đều ngẫu nhiên như thể hiện trong hình 4-(h). 

III. THỦY VÂN TRÊN MÔ HÌNH LƯỚI 3D 

Trong phần này chúng tôi sử dụng một hệ thống bảo 
vệ bản quyền lưới 3D bằng phương pháp thủy vân. Mô 
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hình gồm hai quy trình chính: nhúng thủy vân và xác 
minh như sau. 

A. Nhúng thủy vân 

 

Hình 5.  Quá trình nhúng thủy vân 

Thủy vân (watermark) có thể là các bit nhị phân, một 
logo hay vài ký tự đặc biệt nào đó cùng với lưới 3D gốc sẽ 
là ngõ vào của quá trình đóng dấu được mô tả trong hình 
5.  

Giá trị tọa độ các đỉnh đại diện cho khoảng cách giữa 
mỗi đỉnh tới trọng tâm mô hình lưới 3D. Gọi vi

D={xi, yi, 

zi} là đỉnh thứ i trong hệ tọa độ Descartes và vi
S = {i, i, 

i} là đỉnh tương ứng trong hệ tọa độ cầu [12]. Mối quan 
hệ giữa vi

D và vi
S được mô tả bởi (6), (7) và hình 6. 

 

Hình 6.  Quan hệ giữa tọa độ cầu và tọa độ Descartes 
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Trong đó i (thành phần bán kính) được gọi là chuẩn 
đỉnh thứ i, và: 
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Thành phần bán kính i của các đỉnh lưới sau đó sẽ 
được chuyển qua miền tần số nhờ phép biển đổi MDCT 
và đưa vào khối nhúng. Thủy vân sau khi chuyển sang 

chuỗi nhị phân sẽ được nhúng lần lượt từng bit 
iw vào các 

thành phần tần số thấp Ai của đỉnh lưới ở miền MDCT để 
tạo thành A’

i qua công thức (8). Vì mỗi bit thủy vân được 
nhúng vào một mẫu tần số thấp (sau khi biến đổi MDCT) 
của đỉnh lưới, mà thành phần tần số thấp này có số mẫu ≥ 
½ số mẫu gốc nên lưới 3D ban đầu phải có số đỉnh lớn 
hơn hai lần số bit thủy vân. 

' .i i iA A w= +  (8) 

Hệ số nhúng  sử dụng để cân bằng tính trong suốt và 

bền vững của thuật toán. Trong khi tính trong suốt sẽ giữ 
cho mô hình 3D sau khi nhúng ít sai khác nhất so với mô 
hình gốc và giữ được độ tinh xảo trong các sản phẩm 3D 
thì tính bền vững sẽ đảm bảo quá trình xác minh luôn tách 
được thủy vân đúng trước những tấn công khác nhau lên 
mô hình. Giá trị   sẽ được lựa chọn tùy theo từng ứng 

dụng cụ thể,   càng tăng thì tính trong suốt càng tăng, 

tính bền vững càng giảm và ngược lại. 

Các thành phần tần số thấp A’
i sau khi nhúng thủy vân 

sẽ được biến đổi IMDCT rồi chuyển sang tọa độ descartes 
và phục hồi lại định dạng của lưới 3D. Như vậy ngõ ra 
của quy trình nhúng thủy vân sẽ là một mô hình lưới 3D 
đã nhúng thủy vân có rất ít sự sai khác so với mô hình ban 
đầu. 

B. Xác minh 

 

Hình 7.  Quá trình tách thủy vân 

Quá trình xác minh sẽ sử dụng mô hình lưới 3D chứa 

thủy vân cùng với lưới 3D gốc để đối chiếu và làm ngõ 

vào cho quá trình bóc tách thủy vân như được mô tả 

trong hình 7. Tương tự như quá trình đóng dấu, dữ liệu 

các đỉnh của cả hai lưới 3D này sẽ lần lượt chuyển sang 

tọa độ cầu và qua phép biến đổi MDCT rồi đưa vào khối 

tách thủy vân. 

Các bit thủy vân w’
i sẽ được tách từ Ai và A’

i lần lượt 

bằng công thức (9) với hệ số   giống với quá trình 

nhúng. 
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−
=  (9) 

Các bit thủy vân tách được w’
i sau đó sẽ được sắp xếp 

lại theo định dạng ban đầu để chứng thực bản quyền cho 

mô hình lưới 3D. 

IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Các kết quả sau đây được thực hiện trên Matlab 2019a 
với thông tin thủy vân là hai logo nhị phân cùng kích 
thước 60 x 60 bit, các mô hình lưới 3D thí nghiệm lần lượt 
là “bunny” 34835 đỉnh, “dragon” 50.000 đỉnh, “crank” 
50012 đỉnh, “hand” 36619 đỉnh, “elephant” 24955 đỉnh và 
“venus” 100759 đỉnh. 

 

Hình 8.  Thủy vân và lưới 3D sử dụng trong thí nghiệm 

A. Đánh giá tính trong suốt 

Để đánh giá chất lượng của các lưới 3D sau khi nhúng 
chúng tôi sử dụng thước đo độ biến dạng cấu trúc lưới 
MSDM (Mesh Structural Distortion Measure) được đề 
xuất bởi Lavoué [13]. Tham số này bằng 0 khi hai mô 
hình giống hệt nhau và tiến tới 1 khi hai mô hình rất khác 
nhau. 

( ) ( )  )
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33
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n =
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  (10) 

Với A và B là hai mô hình lưới cần so sánh; n là số 
đỉnh của mô hình; aj, bj là lưới cục bộ thứ j đang xét. Giá 
trị LMSDM được cho bởi:  

( ) ( ) ( ) ( )( )
1

3 3 3
3, 0.4 , 0.4 , 0.2 ,LMSDM a b L a b C a b S a b= + +  (11) 

Trong đó L, C và S tương ứng là hàm so sánh độ cong, 
độ tương phản và cấu trúc của hai lưới:  
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Với x, x và xy tương ứng là giá trị trung bình, độ 
lệch chuẩn và hiệp phương sai của độ cong trên hai lưới 
cục bộ a, b. Theo [14] giá trị ngưỡng của MSDM ≤ 0.3 sẽ 

đảm bảo tính trong suốt cho mô hình đã nhúng thủy vân. 
Có nghĩa là khi thực hiện nhúng thủy vân vào các lưới 3D 
không gây ra quá nhiều sự biến dạng trên mô hình gốc. 

Một thước đo khác là VSNR (Vertex Signal-to-Noise 
Ratio) [1], dùng để đánh giá chất lượng (tính trong suốt) 
của các thuật toán nhúng bằng cách kiểm tra sự khác biệt 
trực quan giữa mô hình đã thủy vân với nguyên bản của 
nó. 

Gọi (
iX , 

iY , 
iZ ) và ( *

iX , *

iY , *

iZ ) lần lượt là tọa độ 

đỉnh Vi trước và sau khi nhúng thủy vân, VSNR được tính 
theo SNR từ công thức (15) và (16): 
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 (15) 

( )1020logVSNR SNR=  (16) 

Trong thí nghiệm này chúng tôi thực hiện nhúng lần 
lượt hai logo thủy vân vào sáu mô hình lưới 3D với nhiều 
hệ số nhúng khác nhau, sau đó ghi nhận độ biến dạng cấu 
trúc lưới MSDM. Hình 9 thể hiện sự thay đổi MSDM theo 
các hệ số nhúng khác nhau, theo đó chúng tôi thấy rằng 
với hệ số nhúng  ≤0.005, thuật toán thủy vân sẽ cho độ 

trong suốt mong muốn. Giá trị   này cũng chính là hệ số 

nhúng trong các thí nghiệm sau trong bài báo này. 

Thí nghiệm 1: Đánh giá tính trong suốt 

Ngõ vào: Lưới 3D gốc M, thủy vân gốc w, hệ số nhúng   

Ngõ ra: Lưới 3D đã nhúng M’, MSDM, VSNR. 

Bước 1: Đọc lưới 3D gốc M lấy thành phần đỉnh V và mặt 

E; chuyển V sang tọa độ cầu sẽ được bán kính  và hai 
góc  ,  . 

Bước 2: Biến đổi MDCT bán kính  để được thành phần 
xấp xỉ A và chi tiết D. 

Bước 3: Chuyển w thành chuỗi bit nhị phân 3600 bit. 

Bước 4: Nhúng lần lượt 3600 bit wi vào 3600 mẫu Ai (i= 1 
÷ 3600) theo công thức (8) với hệ số nhúng   tạo thành 

A’i. 

Bước 5: Biến đổi IMDCT A’ và D tạo thành ’. 

Bước 6: Chuyển ’,  ,   sang tọa độ descartes được V’ 

và xây dựng lại lưới 3D M’. 

Bước 7: So sánh M và M’ để tìm MSDM và VSNR. 

Trả về: M’, MSDM và VSNR 
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Hình 9.  Giá trị MSDM khi nhúng lần lượt hai thủy vân lên 
sáu mô hình với nhiều hệ số nhúng 

Chúng tôi thực hiện thí nghiệm nhúng ngẫu nhiên 64 
hoặc 128 bit vào các mô hình lưới 3D, sau đó ghi nhận sự 
khác biệt trực quan qua VSNR và so sánh với các nghiên 
cứu liên quan trong [1] và [15]. Theo kết quả như bảng I 
chúng ta có thể thấy rằng thuật toán thủy vân của chúng 
tôi đạt được giá trị VSNR cao nhất, hay nói cách khác, 
thuật toán thủy vân đã đạt được tính trong suốt cao. 

Bảng I.  So sánh tính trong suốt của các thuật toán 
nhúng qua tham số VSNR 

Mô hình 

Thuật toán 
[15] 

Thuật toán [1] Đề xuất 

64 bit 128 bit 64 bit 128 bit 64 bit 128 bit 

Bunny 106.37 104.56 141.86 135.93 144.25 136.52 

Dragon 118.37 112.37 146.96 141.03 147.69 141.78 

Crank - - - - 149.09 144.00 

Hand 120.08 114.49 144.02 138.08 145.39 138.85 

Elephant - - - - 130.68 125.96 

Venus 135.53 129.69 157.37 151.43 158.37 152.67 

B. Đánh giá tính bền vững 

Tiêu chí quan trọng đối với các phương pháp thủy vân 
số là phải chứng minh thuật toán thủy vân mạnh mẽ đối 
với các cuộc tấn công. Trong các thí nghiệm tiếp theo, 
chúng tôi sẽ kiểm tra độ chắc chắn của phương pháp thủy 
vân đề xuất, chúng tôi thực hiện tấn công lên các đối 
tượng chứa thủy vân sau đó trích xuất thủy vân từ đó. 
Tính bền vững được đánh giá thông qua việc tính toán 
mối tương quan (corr) của thủy vân gốc w và thủy vân 
trích xuất w’. 
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Một tham số khác cũng được dùng để so sánh giữa 
thủy vân gốc và thủy vân tách được là NHS (Normalized 
Hamming Similarity). Giá trị NHS sẽ nằm trong khoảng 
từ 0 (hai chuỗi khác nhau hoàn toàn) đến 1 (hai chuỗi 
giống hệt nhau). 

( , ')
1

.

HD
NHS

N M

w w
= −  (18) 

( )( )' '
( , , , (i, j))

i j

HD xor i jw w w w=  (19) 

Trong thí nghiệm tiếp theo chúng tôi thực hiện nhúng 
64 bit ngẫu nhiên vào các lưới 3D, sau đó thực hiện tấn 
công bằng các phương pháp như đã được trình bày ở phần 
II-C với nhiều hệ số tấn công khác nhau. Các lưới 3D sau 
tấn công sẽ được trích xuất thủy vân rồi so sánh với thủy 
vân gốc để tìm mối tương quan corr và NHS.  

Thí nghiệm 2: Đánh giá tính bền vững 

Ngõ vào: Lưới 3D gốc M, loại nhiễu N và các hệ số tấn 
công. 

Ngõ ra: corr, NHS. 

Bước 1: Tạo chuỗi thủy vân w gồm 64 bit ngẫu nhiên. 

Bước 2: Nhúng w vào lưới 3D gốc M (như trong thí 
nghiệm 1) với   = 0.005 tạo thành M’. 

Bước 3: Tác động nhiễu N lên M’ tạo thành M’’. 

Bước 4: Tách thủy vân w’ từ M’’ và M theo (9) như mô tả 
trong phần III-B. 

Bước 5: So sánh w và w’ tìm corr và NHS. 

Trả về: corr, NHS. 

Bảng II.  Tham số corr của thủy vân tách được trên các 
mô hình bị tấn công so với thủy vân gốc 

Tấn công 
Thuật toán thủy vân 

[16] [17] Đề xuất 

Thêm nhiễu 0.01% 0.710 1 1 

Thêm nhiễu 0.05% 0.695 0.986 1 

Thêm nhiễu 0.2% 0.676 0.956 1 

Làm mịn Nitr=5 0.643 0.883 1 

Làm mịn Nitr=10 0.808 0.837 0.980 

Làm mịn Nitr=30 0.532 0.716 0.794 

Lượng tử hóa 10 bit 0.620 0.986 1 

Lượng tử hóa 9 bit 0.565 0.971 1 

Lượng tử hóa 8 bit 0.545 0.912 0.831 

Chia nhỏ điểm giữa 0.535 0.986 1 

Chia nhỏ 3  0.686 0.841 0.92 

Chi nhỏ vòng lặp 0.696 0.896 0.725 

Đơn giản hóa 10% 0.494 0.597 0.476 

Đơn giản hóa 50% 0.326 0.543 0.150 

Đơn giản hóa 70% 0.370 0.525 0.123 

Cắt xén 1% 0.709 0.656 0.758 

Cắt xén 5% 0.693 0.525 0.561 

Cắt xén 10% 0.511 0.508 0.617 

Cắt xén 20% 0.210 0.516 0.516 
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Giá trị trung bình corr của thủy vân tách được từ các 

mô hình nhiễu khác nhau (so với thủy vân gốc) được ghi 
nhận và so sánh với các thuật toán liên quan trong [16], 
[17].0trình bày kết quả so sánh giá trị trung bình corr của 
phương pháp thủy vân đề xuất so với các nghiên cứu liên 
quan. Theo đó chúng ta có thể thấy rằng thuật toán thủy 
vân đề xuất bền vững hơn các thuật toán liên quan trong 
[16], [17] đối với các loại tấn công: “Thêm nhiễu”, 
“Lượng tử hóa”, “Làm mịn” và “Chia nhỏ”. Đối với các 
loại tấn công khác, thuật toán đề xuất không cho thấy quá 
nhiều sự khác biệt. 

Bảng IV. trình bày kết quả so sánh tính bền vững của 
thủy vân trong phương pháp đề xuất với nghiên cứu liên 
quan [3] qua tham số NHS. Hai mô hình sử dụng trong thí 
nghiệm này là “bunny” và “crank” với các loại tấn công 
khác nhau. Theo đó chúng ta có thể thấy rằng thuật toán 
đề xuất trong bài báo này hiệu quả hơn [3] trong hầu hết 
các loại tấn công ngoại trừ tấn công cắt xén. 

Bảng III.  So sánh tính bền vững của thuật toán thủy vân 
đề xuất với [3] qua tham số NSH 

Loại tấn công 

Thuật toán [3] 
(k=9) 

Đề xuất 
(  = 0.005) 

Bunny Crank Bunny Crank 

Chưa tấn công 1 1 1 1 

Chia nhỏ 1 1 1 1 

Cắt xén 30% 0.7253 1 0.6823 0.8698 

Đơn giản hóa 0.7253 0.7486 0.6094 1 

Lượng tử 1 0.9983 1 1 

Làm mịn 0.7858 0.7311 1 1 

Nhiễu 0.25% 1 1 1 1 

Biến đổi đồng dạng 0.5108 0.5092 0.6094 0.6094 

Bảng IV và V so sánh tính bền vững của thủy vân 
trong phương pháp đề xuất với các nghiên cứu liên quan 
trong [1], [15] trên từng mô hình nhúng. Phương pháp tấn 
công lần lượt là thêm nhiễu và làm mịn, tham số so sánh 
là corr. 

Bảng IV.  Đánh giá tính bền vững với các tấn công thêm 
nhiễu qua tham số corr 

Lưới 3D 
Hệ số 

tấn công 

Thuật toán thủy vân 

[15] [1] Đề xuất 

Bunny 

0.1% 0.774 0.945 1 

0.3% 0.770 0.803 1 

0.5% 0.506 0.527 0.9333 

Hand 

0.1% 0.864 0.969 1 

0.3% 0.859 0.848 1 

0.5% 0.688 0.703 0.9675 

Dragon 

0.1% 0.949 0.968 1 

0.3% 0.927 0.842 1 

0.5% 0.726 0.771 0.9333 

Venus 

0.1% 0.964 0.978 1 

0.3% 0.941 0.867 1 

0.5% 0.715 0.737 0.8008 

Bảng V.  Đánh giá tính bền vững với tấn công làm mịn 
qua tham số corr 

Lưới 3D 
Hệ số 

tấn công 

Thuật toán thủy vân 

[15] [1] Đề xuất 

Bunny Nitr = 5 0.968 0.940 1 

Hand Nitr = 5 0.939 0.951 1 

Dragon Nitr = 5 0.910 0.929 1 

Venus Nitr = 5 0.910 0.947 1 

V. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một thuật toán 
thủy vân trên mô hình lưới 3D, từ đó có thể áp dụng trong 
việc bảo vệ bản quyền cho các mô hình lưới 3D. Thủy vân 
được nhúng vào mô hình trên miền tần số qua phép biến 
đổi MDCT với hệ số nhúng   có thể thay đổi được để 

tăng tính bền vững cho thủy vân trong khi vẫn đảm bảo độ 
trong suốt của mô hình. 

Để đánh giá tính bền vững, chúng tôi cũng đã thực 
hiện nhiều loại tấn công với nhiều hệ số khác nhau lên các 
mô hình đã nhúng, sau đó tiến hành tách thủy vân để kiểm 
tra và so sánh với các nghiên cứu liên quan. Kết quả cho 
thấy thuật toán thủy vân đề xuất rất hiệu quả khi chống lại 
các tấn công: “Thêm nhiễu”, “Lượng tử hóa”, “Làm mịn”, 
“Chia nhỏ” và chưa hiệu quả với loại tấn công “Đơn giản 
hóa” hay “Cắt xén”. 
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A ROBUST WATERMARKING APPROACH FOR 

3D MESH MODEL 

Abstract: Robust 3D mesh watermarking is a basic 

research topic in computer graphics, which provides an 

efficient solution to the copyright protection for 3D 

meshes. This paper presents a non-blind and robust 

watermarking approach for 3D mesh models. The idea of 

this method is to embed watermarks into 3D meshes by 

changing the distribution of vertices at the transform 

domain. The test results show that the watermark is 

highly transparent and robust to different geometrical 

attacks. 

Keywords: 3D Mesh Models, Copyright Protection, 

Robust Watermarking, Spherical Coordinates. 
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Tóm tắt: Ở bài báo này các tác giả trình bày một giải 

pháp ứng dụng học sâu (Deep Learning) để phát hiện và 

cảnh báo sớm các vật thể lạ (Foreign Object Debris - FOD)  

trên đường băng nhằm hạn chế các rủi ro xảy ra đối với 

máy bay khi cất và hạ cánh. Giải pháp của nhóm tác giả sử 

dụng camera PTZ để thu thập dữ liệu ảnh góc rộng, tiền xử 

lý hình ảnh, sau đó đưa vào xử lý học sâu bằng thuật toán 

Yolo-4. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình có thể hoạt 

động với tốc độ 45 khung hình/giây, đạt độ chính xác 98% 

với cấu hình Intel core I7, GPU RTX 2080. 

Từ khóa: Foreign Object Debris – FOD, Deep Learning, 

Yolo, CNN, RNN. 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

A). Giới thiệu chung về bài toán nhận diện vật thể lạ 

Các vật thể lạ (FOD) nói đến bất kỳ vật thể nào nằm 

trong và xung quanh sân bay (đặc biệt trên đường băng và 

đường lăn) có thể gây ra những tác động nguy hiểm đến 

máy bay hoặc nhân viên hàng không. Các vật thể lạ điển 

hình như: các kim loại xoắn, các bộ phận của máy bay hoặc 

phương tiện bị rơi trên đường băng như ốc, mảnh nhựa 

vỡ… FOD gây rủi ro cho các máy bay và gây thiệt hại kinh 

tế đáng kể đến các hãng hàng không trên thế giới. Ví dụ 

như tai nạn chuyến bay 4590 của Air France đã khiến 113 

người thiệt mạng được xác định nguyên dân do một dải kim 

loại xoắn như Hình 1. 

Để giảm thiểu và loại bỏ các nguy cơ do FOD gây nên, 

một số công ty đã tiến hành phát triển các sản phẩm, hệ 

thống phát hiện FOD như Tarsier của QinetiQ, FODetect 

của Xsight, và iFerret của Stratech[1]. Các hệ thống này 

đều sử dụng camera để chụp ảnh các FOD nghi vấn; sau đó 

các vật thể này được xác minh bởi các nhân viên giám sát 

hệ thống. Các hệ thống này hiện đã được triển khai thương 

mại ở một số sân bay nhưng chưa được triển khai rộng rãi 

trên toàn thế giới. Lý do chính là bởi các hệ thống này hoạt 

động này vẫn cần có sự xác thực của con người do đó tính 

tin cậy của hệ thống bị ảnh hưởng lớn bởi sự tin cậy của 

các cá nhân chịu trách nhiệm xác thực cho hệ thống. 

 

Hình 1: Vật thể lạ được xác định là nguyên nhận gây ra vụ tại 

nạn máy bay 4590 của Air France 

Để giải quyết bài toán nhận diện vật thể lạ (FOD), có 

nhiều thuật toán hiệu quả đã được công bố gần đây[2-7]. 

Các thuật toán này thường được phát triển trên nhiều loại 

cảm biến khác nhau như: hệ thống cảm biến LiDar, hệ 

thống cảm biến radar FMCW hoạt động trên bước sóng 

milimet hoặc cảm biến Radar hoạt động trên tần số 96GHz. 

Các thuật toán này có thể đạt được kết quả cao trên nhiều 

môi trường hoạt động khác nhau. Ngoài ra, bằng cách sử 

dụng đa cảm biến, các hệ thống này có thể thực hiện phát 

hiện và nhận dạng các vật thể lạ. Các thuật toán này dựa 

trên các mẫu vật thể lạ đã được thu thập trong quá khứ do 

vậy các phương pháp này có hiệu quả cao đối với các vật 

thể lạ quen thuộc nhưng hoạt động không hiệu quả đối với 

các FOD có nền đồng nhất và có nhiễu môi trường phức 

tạp. 

Ở bài báo này, nhóm tác giả đề xuất xây dựng một ứng 

dụng nhận diện và phát hiện vật thể lạ tự động thông qua 

mạng học sâu. Hệ thống có khả năng tích lũy các thông tin 

mà con người yêu cầu sau đó có khả năng hoạt động độc 

lập. 

B). Giới thiệu về mạng học sâu và các mạng học sâu phổ 

biến. 

Học sâu là một công nghệ đang được quan tâm đầu tư 

nghiên cứu và phát triển trên toàn thế giới. Kể từ khi có sự 

cải thiện đáng kể trong ứng dụng phân loại hình ảnh, mạng 

Nơ-ron tích chập (CNN) đã được đưa vào ứng dụng rộng 
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rãi trong các lĩnh vực thị giác máy tính như phân loại hình 

ảnh, xác minh khuôn mặt, phát hiện đối tượng và chú thích 

hình ảnh… Dựa trên các bộ dữ liệu (dataset) được công 

khai cho cộng đồng như ImageNet[8], Pascal VOC[9] and 

COCO[10], CNN đã chứng minh được khả năng hoạt động 

tốt hơn trong các bài toán về phát hiện và nhận dạng đối 

tượng so với các phương pháp xử lý truyền thống. So với 

các thuật toán truyền thống, CNN thực hiện phát hiện và 

nhận diện các đối tượng dựa trên trích chọn đặc trưng do 

vậy thể hiện được năng lực tốt trong các bài toán về phát 

hiện vật thể lạ (FOD). Bài toán phát hiện vật thể lạ được 

chia làm 2 nhiệm vụ: Phát hiện, xác định vị trí của mục tiêu 

và phân loại các đối tượng trên mặt đường. Ở bài báo này, 

nhóm tác giả tập trung vào giải quyết vấn đề phát hiện và 

xác định vị trí của vật thể lạ. Sau đó thông tin về vật thể 

được đưa về hệ thống cảnh báo trung tâm để các cá nhân 

chịu trách nhiệm giám sát đưa ra quyết định về phân loại 

và xử lý. Để giải quyết vấn đề này, nhóm tác giả đã sử dụng 

thuật toán RPN (Region Proposal Network) để thực hiện 

trên nền tảng YOLO v4. 

C). Giới thiệu về Yolo v4 

Mạng Yolo (You Only Look Once)[11-13] được ra đời 

nhằm cải thiển độ chính xác của các mạng CNN đang được 

áp dụng hiện nay cũng như khả năng hoạt động với các bài 

toán nhận diện yêu cầu thời gian thực. Yolo hướng tới khả 

năng mạng Neural có thể được huấn luyện cũng như thực 

thi các tính toán thời gian thực trên các nền tảng GPU thông 

thường. Mạng Yolo là một thuật toán phát hiện đối tượng 

một giai đoạn, sử dụng một mạng CNN duy nhất để thực 

hiện xử lý hình ảnh và có thể trực tiếp tính toán kết quả 

phân loại và tọa độ vị trí của các đối tượng trong khung 

hình được đưa vào tính toán. Với việc sử dụng định vị và 

phân loại đối tượng end-to-end đã làm tăng tốc độ tính toán 

lên đáng kể qua các phiên bản. So với YOLO v3, YOLO 

v4 đã được tích hợp thêm thuật toán nâng cao dữ liệu thông 

qua thuật toán xử lý dữ liệu được tích hợp sẵn. Ngoài ra, 

các thuật toán về đào tạo mạng, hàm kích hoạt và hàm mất 

mát cũng được tối ưu hóa giúp YOLO v4 có thể hoạt động 

với tốc độ cao hơn và đạt được sự cân bằng giữa độ chính 

xác và tốc độ trong các bài toán yêu cầu tốc độ thời gian 

thực.  

 

 

Hình 2: Kiến trúc mạng Yolov4 

Mạng Yolov4 sử dụng CSPDarknet53, một mạng 

Neural mã nguồn mở làm mạng xương sống sử dụng để 

trào đào và tích xuất các đặc trưng của ảnh (Bochkovskiy 

et al., 2020), sau đó PANet được sử dụng để kết hợp tốt các 

thông tin đã được trích xuất (Wang and He, 2019) và sử 

dụng thuật toán được phát triển bởi nhà phát triển Yolo để 

nhận diện đối tượng trong ảnh (Redmon and Farhadi, 

2018). 

 

Hình 3: So sánh Yolov4 với một số thuật toán phát hiện đối 

tượng khác 

II. MÔ TẢ THUẬT TOÁN 

Hiện nay, thuật toán CNN ngày càng trở nên phổ biến 

và được áp dụng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau. CNN 

được phát triển dựa trên 2 phương pháp nghiên cứu chính: 

Thuật toán dựa trên đề xuất vùng và Thuật toán dựa trên đề 

xuất phi vùng. Trong đó thuật toán dựa trên đề xuất vùng 

như Faster R-CNN, R-CNN, Mask R-CNN, bao gồm một 

bộ tạo vùng quan tâm và bộ phân loại đối tượng. Bằng cách 

sử dụng thuật toán Faster R-CNN cho phép việc khoanh 

vùng các đối tượng được thực hiện trong thời gian ngắn 

hướng tới ứng dụng trong các bài toán thời gian thực. 

Mô hình thuật toán phát hiện vật thể được xây dựng như 

hình 4, bao gồm 5 bước chính: 

1> Điều khiển PTZ camera quay để quét toàn bộ bề mặt 

đường băng. 

2> Thu nhận ảnh từ Camera PTZ, thực hiện thuật toán 

tăng cường ảnh. 

3> Sử dụng thuật toán Yolov4 để thực hiện phát hiện các 

đối tượng trong ảnh. 

4> Loại bỏ các cảnh báo giả. 

5> Phát tín hiệu cảnh báo. 
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Hình 4: Thuật toán phát hiện vật thể lạ (FOD) 

Cụ thể các 5 khối của thuật toán được thực hiện như sau: 

Bước 1: Điều khiển Camera PTZ: 

Các camera được khảo sát và lựa chọn sử dụng là 

camera PTZ có thể được thực hiện điều khiển linh hoạt. 

Camera được lắp đặt ở bên cạnh và dọc theo đường băng. 

Vị trí các camera được bố trí để đảm bảo toàn bộ bề mặt 

đường băng đều được bao phủ bởi hệ thống camera. Số 

lượng camera được tính toán dựa trên cơ sở khoảng cách 

từ camera đến đường băng và đảm bảo thời gian quét, xử 

lý dữ liệu của một camera tối đa là 4 phút. Mô hình lắp 

đặt camera được tính toán dựa trên mô hình sau: 

 

Hình 5: Mô hình lắp đặt các Camera PTZ 

Camera được điều khiển thông qua 01 phần mềm trên 

máy tính đảm bảo thực hiện điều khiển đồng bộ các 

camera. Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát và lựa chọn 

lên phương án sử dụng camera Hitachi KP-HD1005-S5 

và tính toán thực hiện lắp đặt camera cách đường băng 

300m. Với cách lắp đặt này thì một vật có kích thước nhỏ 

nhất mà camera có thể thu được là 0.15x2cm tương 

đương 1x1 pixel. Camera có độ nhạy sáng với ảnh màu 

là 0.009 lux và ảnh đen trắng là 0.005 lux có khả năng 

đáp ứng được điều kiện ánh sáng thấp. 

Bước 2: Lọc và tăng cường ảnh: 

Sau khi thực hiện thu nhận các ảnh được đưa về tiền 

xử lý để thực hiện các thuật toán cắt và điều chỉnh kích 

thước phù hợp với góc quay và vị trí của camera từ đó 

có thể đưa ảnh đồng nhất về đường băng. Sau xử lý về 

kích thước, các ảnh được đưa qua một chương trình thực 

hiện tăng cường ảnh. Cụ thể, nhóm tác giả sử dụng thuật 

toán cân bằng thích nghi (Adaptive Histogram 

Equalization) nhằm nâng cao độ tương phản của ảnh sau 

đó được đưa qua thuật toán phân vùng, xác định vùng bề 

mặt để loại bỏ các khu vực ảnh không phải là khu vực 

đường băng. Do các vật thể lạ thường có kích thước nhỏ 

nên cần sử dụng thuật toán nâng cao độ tương phản nhằm 

cho phép nhìn rõ đối tượng trong điều kiện thời tiết 

không thuận lợi như sương mù, thiếu sáng, trời mưa hoặc 

trường hợp vật thể lạ có màu tương đối đồng nhất với 

đường băng. Hình ảnh đầu ra của khối là ảnh có độ tương 

phản cao và đã được loại bỏ các khu vực có thể gây nhầm 

lẫn cho thuật toán học máy. Hình ảnh sau đó được đưa 

vào Yolov4 để thực hiện nhận diện các vật thể lạ bằng 

các thuật toán học máy. 

Bước 3: Thực hiện phát hiện đối tượng qua Yolov4: 

Dựa trên phân tích các thuật toán phổ biến hiện tại như 

SSD, Yolo, Faster R-CNN… nhóm tác giả đã sử dụng 

lựa chọn Yolov4 để thực hiện bài toán này. Yolov4 là 

một mã nguồn mở có thể dễ dàng triển khai cài đặt trên 

các môi trường bằng giao diện lập trình Python. Ưu điểm 

của Yolov4 là thuật toán có độ chính xác cao và tốc độ 

xử lý nhanh phù hợp với các bài toán yêu cầu có tốc độ 

xử lý thời gian thực. Để hỗ trợ cho khả năng hoạt động 

của Yolov4, thuật toán này được thực hiện cài đặt trên 

một máy tính có cấu hình phù hợp (Intel core I7, GPU 

RTX 2080) để đảm bảo có khả năng đáp ứng được xử lý 

được hình ảnh từ nhiều camera cùng lúc. Ngoài ra, để 

Yolov4 đáp ứng được bài toán nhận diện vật thể lạ, nhóm 

tác giả đã thực hiện hiệu chỉnh khối Head của thuật toán 

để định nghĩa lớp đối tượng vật thể lạ cho mô hình.  

 

Hình 6: Mô hình Yolov4 được hiệu chỉnh phù hợp với bài toán 

phát hiện vật thể lạ 

Bước 4: Loại bỏ cảnh báo giả: 

Thuật toán Yolov4 được dùng để phát hiện các đối 

tượng xuất hiện trong khu vực ảnh đầu vào, nhóm tác giả 

đã có những hiệu chỉnh ở cấu trúc Head nhằm tạo ra mô 

hình mạng phù hợp với bài toán phát hiện vật thể lạ. Tuy 

nhiên, trong quá trình chạy thực nghiệm gặp phải các vấn 

đề như thuật toán phát hiện các vật thể nằm ngoài khu 

vực đường băng hoặc các vùng là thành phần của đường 

băng nhưng có màu sắc tương phản là vật thể lạ. Để giải 

quyết bài toán này, nhóm tác giả đã thực hiện 2 phương 

pháp cải tiến nhằm loại bỏ các cảnh báo giả này. Cụ thể: 

- Sử dụng thuật toán phân vùng để xác định vùng ảnh 

thuộc đường băng với giả thiết rằng mặt đường băng 

là vùng ảnh có màu sắc và cường độ sáng đồng nhất 

có diện tích lớn nhất trong bức ảnh đầu vào. Từ đó, 

kết hợp với vị trí của vật thể được xác định bởi 

Yolov4 để xác định vật thể được nhận định có nằm 
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trên vùng cần cảnh báo không. Nếu nằm ngoài vùng 

này, hệ thống tự động bỏ loại bỏ cảnh báo. 

- Bổ sung thêm các hình ảnh về vật thể lạ phát hiện 

sai vào tập dữ liệu để tăng cường khả năng nhận 

diện. Trong trường hợp hệ thống nhận diện một khu 

vực trong đường băng là vật thể lạ, hệ thống cho 

phép người dùng bổ sung thêm hình ảnh nhận diện 

sai vào hệ thống để hệ thống tự động học hỏi cho 

các lần phát hiện sau từ đó giảm khả năng phát hiện 

và cảnh báo giả của hệ thống. 

Bước 5: Phát tín hiệu cảnh báo: 

Việc phát cảnh báo được thực hiện tại tại màn hình và 

hệ thống xử lý trung tâm của hệ thống. Khi có nghi ngờ 

một vật thể lạ, hệ thống phần mềm thực hiện điều khiển 

Camera PTZ vào vị trí nhận diện sau đó phát âm cảnh 

báo để người giám sát ra quyết định thực thi. Nếu đúng 

là vật thể lạ người giám sát có thể thực hiện điều phối 

các thao tác cần thiết nhằm xử lý. Nếu đó là phát hiện 

giả, người giám sát cập nhật trực tiếp trên phần mềm để 

hệ thống tự động đưa vào tập dữ liệu chung và cải tiến 

tập dữ liệu. 

 Với mô hình hệ thống đã được xây dựng ở mục này, 

nhóm tác giả tiến hành thực hiện thu thập dữ liệu, tiến hành 

huấn luyện, xây dựng phần mềm để thử nghiệm. Trong quá 

trình thử nghiệm nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều tinh 

chỉnh để đạt được kết quả phù hợp. Quá trình thực nghiệm 

của nhóm tác giả được sự hỗ trợ từ Công ty TNHH Kỹ thuật 

Quản lý bay (ATTECH) để thực hiện thu thập dữ liệu và 

đưa ra những phân loại cơ bản về vật thể lạ làm tiền đề cho 

quá trình huấn luyện và đào tạo mạng Yolov4 phù hợp với 

bài toán nhận diện vật thể lạ. 

Quá trình thực nghiệm chi tiết hệ thống nhận diện và 

cảnh báo vật thể lạ được trình bày chi tiết ở mục III. 

III. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

A). Xây dựng cơ sở dữ liệu huấn luyện 

Để phục vụ cho quá trình huấn luyện mạng Yolov4 phù 

hợp với bài toán nhận diện vật thể lạ đặc biệt là điều kiện 

các sân bay ở Việt Nam, nhóm tác giả đã làm việc với 

phòng nghiên cứu phát triển của Công ty TNHH Kỹ thuật 

Quản lý bay (ATTECH) nhằm thực hiện thu thập dữ liệu, 

lên danh sách các vật thể lạ thường gặp phải trên bề mặt 

đường băng và thử nghiệm tạo các nguồn dữ liệu hình ảnh 

và video dựa trên các thông tin trên. Hình ảnh được thu 

thập bằng cách đưa các vật thể lạ trong danh sách lên trên 

bề mặt đường có kiến trúc tương tự với bề mặt đường bang 

và thu lại bằng camera kỹ thuật số. Ngoài ra, nhóm tác giả 

còn được công ty cung cấp thêm hình ảnh về các vật thể lạ 

trong quá khứ mà công ty đã xử lý giúp cho kho dữ liệu 

hình ảnh được thêm đầy đủ. 

Nhóm tác giả đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật 

Quản lý bay (ATTECH) thu thập được hơn 100 video với 

hơn 50.000 ảnh có chứa các đối tượng được định nghĩa là 

vật thể lạ từ các video tự thực hiện và các video do 

ATTECH cung cấp. Để đảm bảo khả năng hoạt động của 

mô hình mạng trong các điều kiện khác nhau, 2 bên đã phối 

hợp thực hiện thu thập hình ảnh từ nhiều điều kiện thời tiết 

và nhiều góc quan sát khác nhau. Sau quá trình trích xuất 

hình ảnh từ các video, nhóm thu được bộ dữ liệu có tên là 

PTIT-FOD bao gồm hơn 50.000 ảnh có chứa các vật thể 

được định nghĩa là vật thể lạ. 

 

Hình 7: Một hình ảnh trong bộ dữ liệu thu thập 

Tập hình ảnh thu thập được gồm các vật thể lạ như: Ống 

nhựa, ống sắt ốc vít, đá, quả bóng, mảnh vỡ của miếng kim 

loại… có kích thước dao động trong khoảng từ 1x1x1cm 

đến 20x10x10cm. Các vật thể được đặt ở nhiều tư thế và 

hướng đặt khác nhau phục vụ cho việc thu thập dữ liệu hình 

ảnh. Bộ hình ảnh mẫu sau khi thu thập được 2 nhóm phối 

hợp đánh giá là phù hợp để có thể tiến hành những thử 

nghiệm cơ sở làm nền tảng cho các nghiên cứu chuyên sâu 

hơn. 

B). Áp dụng thuật toán tiền xử lý 

Tập ảnh sau khi được thu thập được đưa qua chương 

trình phần mềm thực hiện các thao tác tiền xử lý trước khi 

đưa vào quá trình huấn luyện. Trong mô hình triển khia 

thuật toán này được sử dụng ngay sau khi thu thập hình ảnh 

và được xử lý tại bộ xử lý trung tâm của hệ thống. Chương 

trình tiền xử lý thực hiện các thuật toán sau: 

- Cân bằng thích nghi 

- Phân vùng ảnh theo vùng bề mặt 

Sau khi được chạy qua thuật toán tiền xử lý, bức ảnh 

được cân bằng về độ sáng, độ tương phản và tự động được 

loại bỏ các vùng được nhận diện không phải là đường băng. 

Do đó, giúp cho chương trình Yolov4 hoạt động có độ 

chính xác cao hơn. 

 

Hình 8: Kết quả sau khi thực hiện thuật toán tiền xử lý 

C). Quy trình huấn luyện và kết quả thử nghiệm 

Từ tập hình ảnh đã được thu thập ở mục B, nhóm tác 

giả đã tiến hành tạo nhãn cho tập ảnh bằng công cụ 

Yolo_mark thực hiện khoanh vùng các khu vực có vật thể 

lạ cần được phát hiện. Sau đó, nhóm tác giả thực hiện đưa 
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ảnh vào công cụ phần mềm lọc, tăng cường ảnh và đưa vào 

huấn luyện trên mạng Yolov4 để huấn luyện mạng phát 

hiện các vật thể lạ theo hướng dẫn của Darknet[14]. Nhóm 

tác giả lần lượt điều chỉnh các hệ số mạng với tập hình ảnh 

đã được thu thập ở trên để tìm được bộ thông số hyper phù 

hợp. Sau khi thử nghiệm tìm kiếm bộ thông số trên máy 

tính với cấu hình Intel core I7, GPU RTX 2080, nhóm tác 

giả đã thu được một mô hình mạng có khả năng đạt được 

độ chính xác nhận diện là 98% trên tập dữ liệu đã được thu 

thập. Theo đánh giá, mô hình có khả năng nhận diện với độ 

chính xác cao đối với các vật thể có kích thước hướng chụp 

lớn 1.5x1.5cm trở lên và có màu sắc không đồng nhất với 

màu sắc của bề mặt nền đường băng. Với các vật thể có 

kích thước nhỏ (khoảng dưới 1.5x1.5cm) ở vị trí xa được 

đánh giá có tỉ lệ nhận diễn lỗi cao hơn. Ngoài ra, với sự hỗ 

trợ của thuật toán tiền xử lý bao gồm: Cân bằng thích nghi 

và Phân vùng ảnh theo bề mặt cho phép chương trình nâng 

cao được tỉ lệ nhận diện vật thể lạ so với khi không sử dụng. 

2 thuật toán này đặc biệt có tác dụng đối với trường hợp 

ánh sáng môi trường yếu hoặc trường hợp các vật thể có 

màu sắc tương đồng với màu sắc của bề mặt nền. Sau quá 

trình đánh giá nhóm tác giả đã tích hợp 2 thuật toán này 

nhằm nâng cao tỉ lệ xác định vật thể lạ của chương trình. 

Với cấu hình máy tính đã đề cập ở trên, chương trình xử lý 

do nhóm xây dựng có thể thực hiện xử lý được 45 khung 

hình/giây. 

 

Hình 9: Kết quả thử nghiệm với tập hình ảnh đã được thu thập 

Kết quả thử nghiệm của nhóm tác giả đã được cùng 

phân tích đánh giá cùng nhóm nghiên cứu của Công ty 

TNHH Kỹ thuật Quản lý bay. Hai nhóm nhận định kết quả 

nghiên cứu là phù hợp và có khả năng tiếp tục nghiên cứu 

nâng cấp để hoàn thiện nhằm thực hiện trong ứng dụng 

thực tế. Ở giai đoạn kế tiếp 2 nhóm sẽ tiếp tục phối hợp thử 

nghiệm trên các hình ảnh được thu trực tiếp từ camera 

nhằm có những đánh giá và hiệu chỉnh phù hợp. 

IV. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm cho thấy mô hình mà 

nhóm tác giả đề xuất thử nghiệm đã đáp ứng được các yêu 

cầu cơ bản của bài toán phát hiện vật thể lạ trên đường băng 

(FOD). Với cấu hình máy như đề xuất (Intel core I7, GPU 

RTX 2080) mô hình có thể hoạt động với tốc độ nhận diện 

và phát hiện vật thể lạ của 45 hình/giây với độ chính xác là 

98%. Trong giai đoạn tới nhóm tác giả tiếp tục liên kết với 

công ty ATTECH để phát triển hoàn thiện mô hình thuật 

toán và tiến hành thử nghiệm trong điều kiện thực tế nhằm 

đưa ra đánh giá về khả năng hoạt động trong điều kiện môi 

trường thực tế. Kiến quả nghiên cứu làm nền tảng để nhóm 

nghiên cứu kết hợp với doanh nghiệp tạo ra một sản phẩm 

hoàn thiện có khả năng giải quyết được một bài toán có tính 

thiết yếu cao trong lĩnh vực hàng không nhằm nâng cao 

tính an toàn của các chuyến bay. 
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DEEP LEARNING APPLICATION FOR 

FOREIGN OBJECT DEBRIS PROBLEM 

Abstract: This paper proposes a solution of applying 

deep learning to detect and early warning foreign objects 

(FOD) to limit the risks to aircraft during take-off and 

landing. This solution uses a PTZ camera to collect wide-

angle image data, pre-process image using the Adaptive 

Histogram Equalization method, and then put it to deep 

learning processing using the Yolov4 algorithm. The test 

result shows that the model can operate at 45 frames/s, 

achieving 98% accuracy with Intel core I7, RTX 2080 GPU 

computer. 

Keywords: Foreign Object Debris – FOD, Deep 

Learning, Yolo, CNN, RNN. 
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Tóm tắt- Mặt phản xạ thông minh (IRS) là một công 
nghệ mới, mang tính cách mạng và có thể cải thiện đáng 
kể hiệu năng của mạng truyền thông không dây thế hệ mới 
bằng cách điều khiển pha hoặc biên độ của tín hiệu trong 
môi trường vô tuyến thông qua các phần tử phản xạ thụ 
động. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình 
chuyển tiếp gói tin ngắn qua mặt phản xạ thông minh. Tiếp 
đến, chúng tôi so sánh độ lợi phân tập của hệ thống truyền 
tin này với hệ thống truyền tin qua nút chuyển tiếp cơ bản 
trong truyền thông gói tin ngắn. Trong đó, nút chuyển tiếp 
sử dụng kỹ thuật giải mã và chuyển tiếp cố định (FDF) để 
truyền dữ liệu. Để phân tích chất lượng mạng của hai hệ 
thống này, đầu tiên chúng tôi đưa ra các biểu thức dạng 
chính xác và xấp xỉ của tỉ lệ lỗi khối (BLER) qua kênh 
truyền fading Rayleigh. Tiếp đến dựa vào tỉ lệ lỗi khối 
BLER chúng tôi cũng rút ra được độ lợi phân tập của cả 
hai hệ thống. Qua đó, kết quả cho thấy hiệu năng của hệ 
thống truyền tin có sự hỗ trợ của mặt phản xạ thông minh 
IRS vượt trội hơn hệ thống truyền tin cơ bản qua nút 
chuyển tiếp FDF. Cuối cùng, chúng tôi chứng minh các 
kết quả trong phân tích lý thuyết hoàn toàn trùng khớp với 
kết quả mô phỏng bằng phương pháp mô phỏng Monte-
Carlo. 

Từ khóa- Mặt phản xạ thông minh, fading Rayleigh, 
giải mã và chuyển tiếp, tỉ lệ lỗi khối, truyền thông gói tin 
ngắn. 

I. GIỚI THIỆU 

Hệ thống truyền thông di động thế hệ mới trong tương 
lai (5G) sẽ tăng cường nhiều dịch vụ quan trọng, bao gồm 
giao tiếp kiểu máy (mMTC), băng thông rộng di động 
nâng cao (eMBB) và giao tiếp cực kỳ đáng tin cậy và độ 
trễ cực thấp (uRLLC) [1-4]. Dựa trên tiêu chuẩn công nghệ 
IMT-2020/5G của liên minh Viễn thông quốc tế  (ITU-R), 
mạng 5G sẽ đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt như tỉ lệ 
dữ liệu cao nhất 10-20Gbps; mật độ kết nối 610 thiết 

bị/km2, xác suất lỗi dưới 510− và độ trễ dưới 1ms [2, 4]. 

Trong những yêu cầu này, hiện nay yêu cầu hệ thống về 

độ trễ và độ tin cậy (uRLLC) được quan tâm nhất. Do vậy, 
truyền thông gói tin ngắn ra đời đáp ứng hoàn toàn yêu 
cầu về uRLLC trong hệ thống mạng 5G và cả các hệ thống 
mạng thế hệ tương lai tiếp theo ví dụ như 5.5G và 6G [5].  

Cho đến nay, mạng 5G đã được tích hợp nhiều kỹ thuật 
tiên tiến để nâng cao độ tin cậy cũng như hiệu năng hệ 
thống mạng ví dụ như: đa truy nhập không trực giao 
(NOMA), kỹ thuật chuyển tiếp, công nghệ vô tuyến nhận 
thức (CR). Trong đó, mạng chuyển tiếp được xem là kỹ 
thuật hiệu quả để mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu 
năng của mạng [6, 7]. Ý tưởng chính của mạng chuyển 
tiếp là cải thiện hiệu năng truyền tải dữ liệu hiệu quả bằng 
cách sử dụng các nút chuyển tiếp trung gian để hỗ trợ 
truyền dữ liệu từ nguồn đến đích. Về cơ bản, nút trung gian 
sử dụng hai kỹ thuật để xử lý và chuyển tiếp tín hiệu đến 
đích, đó là kỹ thuật khuếch đại và chuyển tiếp (AF) [8, 9] 
và giải mã và chuyển tiếp (DF) [10, 11].  

Gần đây, các nhà khoa học đã bắt đầu quan tâm đến việc 
ứng dụng mạng chuyển tiếp vào truyền thông gói tin ngắn 
nhằm đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy cực cao trong mạng 
5G. Cụ thể, các tác giả trong bài báo [12] đã chứng minh 
sự vượt trội về hiệu năng và độ trễ giảm của hệ thống mạng 
hai chiều khuếch đại và chuyển tiếp AF trong truyền thông 
gói tin ngắn, hay ở bài báo [13] các tác giả nghiên cứu kỹ 
thuật lựa chọn nút chuyển tiếp từng phần trong mạng 
chuyển tiếp hai chặng DF và bài báo cho thấy được sự cải 
thiện hiệu năng hệ thống thông qua truyền gói tin ngắn. 
Tương tự, tác giả trong bài báo [14] cũng cho thấy sự giảm 
hẳn của tỉ lệ lỗi khối và độ trễ trong mạng chuyển tiếp hai 
chặng DF thu thập năng lượng thông qua truyền gói tin 
ngắn. 

Mặc dù, mạng chuyển tiếp có nhiều cải tiến về hiệu năng 
cũng như hiệu quả phổ, nhưng trong quá trình thực thi hệ 
thống khá phức tạp và năng lượng tiêu thụ của nguồn phát 
quá lớn. Chính vì vậy, hiện nay mặt phản xạ thông minh 
(IRS) là một trong những giải pháp tối ưu để giảm thiểu 
tiêu thụ điện năng truyền dẫn, đồng thời tăng hiệu quả sử 
dụng phổ trong quá trình thiết kế hệ thống mạng [15]. IRS 
là một mảng bao gồm một số lượng lớn các phần tử phản 
xạ chi phí thấp, có khả năng phản xạ các tín hiệu tới bằng 
cách điều chỉnh sự dịch chuyển pha [16]. Về cơ bản, mặt 
phản xạ thông minh IRS có chức năng tương tự nút chuyển 
tiếp trong mạng chuyển tiếp, đó là hỗ trợ truyền tải dữ liệu 
từ nguồn đến đích bằng cách điều khiển IRS để phát tia tín 
hiệu nhận được từ nguồn đến đích. 
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Hơn nữa, một số nghiên cứu gần đây cho thấy truyền 

dẫn thông tin qua mặt phản xạ thông minh IRS vượt trội 

hơn hẳn về hiệu năng hệ thống [17, 18] và giảm hơn công 

suất phát của nguồn phát so với truyền dẫn thông tin qua 

nút chuyển tiếp [15]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ 

yếu tập trung so sánh giữa truyền thông tin gói tin dài qua 

mặt phản xạ IRS và qua nút chuyển tiếp. Theo sự hiểu biết 

của chúng tôi, hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào 

quan tâm đến truyền dẫn thông tin gói tin ngắn qua mặt 

phản xạ thông minh IRS, cũng như so sánh hiệu năng giữa 

hai mô hình truyền dẫn này. Do vậy, nhằm đáp ứng yêu 

cầu uRLLC trong mạng thế hệ mới tương lai bài báo đề 

xuất mô hình truyền dẫn thông tin gói ngắn qua mặt IRS 

và qua nút giả mã và chuyển tiếp cố định (FDF). Tiếp đến, 

để so sánh hiệu năng của hai mô hình này chúng tôi đưa 

ra các biểu thức dạng chính xác và xấp xỉ của tỉ lệ lỗi khối 

(BLER) thông qua kênh fading Rayleigh. Cuối cùng, mô 

phỏng Monte-Carlo được thực hiện để kiểm chứng các kết 

quả lý thuyết của hai mô hình hệ thống mà chúng tôi đề 

xuất. 

Phần còn lại của bài báo được trình bày như sau. Phần 
II sẽ trình bày mô hình của hệ thống mạng chuyển tiếp qua 
mặt IRS và mô hình chuyển tiếp FDF hai chặng. Phương 
pháp phân tích theo hai mô hình đề xuất qua tỉ lệ lỗi khối 
với cả hai dạng chính xác và xấp xỉ sẽ được chứng minh 
trong Phần III. Phần IV, chúng tôi sẽ tiến hành mô phỏng 
Monte-Carlo để kiểm chứng lại các kết quả lý thuyết trong 
Phần III. Cuối cùng là phần kết luận của bài báo. 

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

Trong phần này, chúng tôi trình bày hai mô hình hệ 

thống bao gồm mô hình đề xuất sử dụng IRS và mô hình 

truyền thống qua FDF. 

A. CHUYỂN TIẾP QUA IRS 

IRS 

( )
( )

Nguồn

Đích

Vật cản

i
h

i
g

 
Hình 1 Mô hình truyền gói tin ngắn qua mặt phản xạ thông 

minh.  

Mô hình hệ thống truyền gói tin ngắn qua IRS được mô 
tả qua Hình 1. Hệ thống bao gồm một trạm BS (Base 

Station), đóng vai trò nguồn phát sóng ( )S , nguồn nhận 

( )D  và một IRS bao gồm N tấm mặt phản xạ thụ động 

(MS). Trong đó, nguồn S và đích D được trang bị một ăng 
ten. Giả sử rằng không có đường truyền trực tiếp giữa 
nguồn và đích do vật cản từ môi trường. Hơn nữa, chúng 
tôi xét IRS hoạt động như một bộ phản xạ thông minh. Tức 
là IRS có thể phối hợp, trao đổi thông tin trạng thái kênh 
từ nguồn và đích thông qua liên kết không dây, từ đó có 

thể điều chỉnh pha của tất cả phần tử phản xạ sao cho tỉ số 
tín hiệu trên nhiễu nhận tại đích đạt lớn nhất [16]. Mặt 
khác, do suy hao tín hiệu đáng kể nên chúng tôi chỉ xét tín 
hiệu phản xạ trên IRS một lần và bỏ qua tín hiệu phản xạ 
hai lần trở lên [19]. Giả sử rằng kênh truyền giữa nguồn 
và đích là kênh Rayleigh fading bán tĩnh phẳng. 

Tín hiệu nhận tại đích D  được biểu diễn như sau: 
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D i i i D D

i

y P h r g x n  (1)     

với  P  là công suất phát của nguồn S , Dx là tín hiệu cần 

truyền đến đích D , Dn là nhiễu Gauss trắng cộng 

(AWGN) với trung bình 0 và phương sai 0N . Hơn nữa, 

ir là hệ số phản xạ được tạo ra bởi yếu tố phản xạ thứ i

trong IRS ( )1,2,...,=i N [17].          

 ,= ij

i ir r e   (2)     

với biên độ phản xạ 1=ir  cho độ dịch pha lý tưởng và 

i  là độ dịch chuyển pha của yếu tố phản xạ thứ i trong 

IRS. Kế tiếp, 
ih  và 

ig là hệ số kênh truyền từ nguồn S

đến yếu tố phản xạ thứ i trong IRS và từ yếu tố phản xạ 

thứ i đến đích D , tương ứng. 
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      với 

i i,  và 
i iθ ,φ  lần lượt là biên độ và độ dịch pha của hệ 

số kênh 
ih và 

ig ; 1d và 2d lần lượt là khoảng cách từ 

nguồn S đến IRS và từ IRS đến đích D tương ứng; v là 

hệ số suy hao đường truyền. Mô hình suy hao đường 
truyền trong hệ thống giao tiếp này, chúng tôi xét trường 
gần, tức khoảng cách giữa nguồn hoặc đích đến chính giữa 

IRS nhỏ hơn  

22D


, với D kích thước cực đại của IRS và 

  là bước sóng của tín hiệu truyền [20]. 

Từ (1), tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) tức thời thu được 

tại đích D  được xác định như sau 

 

( )
2

1

1 2 0

.

− −

=
=

 i i i

N
j

i i

i

v v

P e

d d N

  
 

D

 (5)

 

Để SNR trong (5) đạt giá trị lớn nhất, IRS chọn góc dịch 

chuyển pha = +i i i   [20]. Hơn nữa, đặt 
1 1 2=

=
N

i i

v v
i d d

 
A , 

(5) có thể viết lại như sau 

                         
2 ,= D A    (6)     

với 
0

=
P

N
  là SNR trung bình. 

Như đã được chứng minh trong [17, Định lý 1], với  
i

và 
i là những biến ngẫu nhiên độc lập, theo phân bố 
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Rayleigh có trung bình 
2


 và phương sai 

4

4

−
, nên 

theo theo định lý giới hạn trung tâm  A  tuân theo phân bố 

Gauss khi N  đủ lớn [21]. Nên từ (6), hàm mật độ xác suất 

(PDF) và hàm phân phối tích lũy (CDF) của   có dạng 

như sau [17] 

 ( )
( )

1

2

1
1 2

1 1
exp / ,

2 1

− 
 
 

+
+

 
=  

 
 +

a

a
a

f
b

b a

    



 (7)     

và  

            

( )
( )

( )

( )

1
1,

1

1
1,

1 ,
1

 
 +  
 

=
 +

 
 +  
 

= −
 +

i

a
b

F
a

a
b

a












  (8)  

với (i) là phép rút gọn sử dụng [22,  CT(8356.3)];  hàm 
gamma không hoàn chỉnh cận trên được định nghĩa như 
sau [22, CT(8.310.1)] 

 ( ) 1, .


− − = 
t

x

x e t dt        (9) 

 và  

  
2

1

2

1,= −
k

a
k

      (10)   

 2

1

,=
k

b
k

    (11) 

 1

1 2

1
,

4
=

v v

N
k

d d


     (12)        

     

        

2

2

1 2

1 .
16

 
= − 

 
v v

N
k

d d


 (13)  

                      

Chứng minh: công thức (12) và (13) như trong phần 
phụ lục.                            

B. CHUYỂN TIẾP QUA NÚT CHUYỂN TIẾP 
 

r
g

r
h

 

Hình 2. Mô hình truyền gói tin ngắn qua nút chuyển tiếp 
FDF. 

Mô hình hệ thống truyền tin qua nút chuyển tiếp FDF 
được mô tả qua Hình 2. Ở mô hình này, chúng tôi xét 
tương tự như mô hình hệ thống truyền tin qua IRS về giả 
định và cấu trúc của mô hình bằng cách thay IRS bằng nút 

chuyển tiếp ( )R . Tuy nhiên, quá trình truyền tin từ nút 

nguồn và nút đích được thực hiện trong hai khe thời gian 
liên tiếp thông qua sự trợ giúp của nút chuyển tiếp. Trong 

khe thời gian đầu tiên, nút nguồn sẽ truyền tín hiệu tới nút 
chuyển tiếp và nút chuyển tiếp chuyển tiếp tín hiệu nhận 
được đến đích bằng kỹ thuật giải mã chuyển tiếp cố định 
FDF. Như đã được dẫn ra trong [23], tỉ số tín hiệu trên 
nhiễu (SNR) toàn trình của hệ thống như sau: 

              ( )min , ,=DF SR RD       (14) 

với 
SR  và 

RD là là tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR từ 

→S R và →R D , tương ứng. 

 Giả định các các kênh truyền từ →S R  và →R D  

là các kênh truyền fading Rayleigh độc lập và có phân bố 
giống nhau (i.i.d.), tức hệ số kênh của các kênh truyền này 
được xem như là các biến ngẫu nhiên độc lập và có phân 
bố giống nhau. Cũng theo [23], hàm phân phối tích lũy 
CDF của 

DF  có thể được đưa ra như sau  

         

( ) ( )Pr

1 exp ,

= 

  
= − − +   

  

DF DF

SR RD

F   

 

 

(15) 

với  
SR  và 

RD là tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trung bình 

lần lượt của chặng →S R và →R D . 

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG 

Trong phần này, chúng tôi sử dụng thông số tỉ lệ lỗi khối 
để đánh giá hiệu năng của hệ thống truyền tin qua IRS và 
nút chuyển tiếp FDF. 

A. TỈ LỆ LỖI KHỐI DẠNG CHÍNH XÁC 

Chúng tôi giả sử rằng nguồn S truyền   bit thông tin 

đến đíchD trên k kênh sử dụng (chiều dài khối  tin) trong 

một chu kỳ truyền qua kênh fading bán tĩnh [24]. Tốc độ 
mã hóa của mỗi chu kỳ truyền được xác định là 

 .
k


=R  (16) 

Như đã được nghiên cứu trong truyền thông gói tin ngắn 
[25], chiều dài khối tin yêu cầu ở mức tối thiểu  100k  

và tốc độ mã hóa tối đa tương ứng được xấp xỉ như sau 

 ( ) ( ) ( )1/ ,C kQ  − −R VX X X
 (17)             

với X là tỉ lệ lỗi khối BLER tức thời ở chặng thứ X , 

( ) ( )2log 1C  +X X  là dung lượng kênh Shannon, 

( )
( )

( )
2

22

1
1 log

1
e



 
 −
 + 

X

X

V  là độ phân tán kênh 

truyền [5] và ( )1 .Q−
là ngược của hàm Q-function với 

( )
21

exp
22

  
= − 

 

x

t
Q x dt


 [26].  

Từ (17) tỉ lệ lỗi khối trung bình BLER ở mỗi chặng  có 
thể được xấp xỉ như trong [27, CT(59)] và [28, CT(4)] như 
sau 
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( )

( )
,

/

C
Q

k







  −     
    

X

X

X

X

R

V
 (18) 

 với . là toán tử kỳ vọng.  

Từ (18), tỉ lệ lỗi khối trung bình BLER có thể được viết 
lại như sau 

 
( )

( )
( )

0

,
/

C
Q f d

k



  



  −
 
 
 

 X

X

X

X

R

V
 (19) 

với ( )f 
X

 là hàm mật độ phân phối của   X .  

Để tính tích phân trong (19) đơn giản hơn, chúng tôi sử 

dụng xấp xỉ của hàm hàm ( ).Q trong [25, CT(14)], cụ thể 

là 
( )

( )
( ),

/

C
Q

k






 −
  
 
 

X

X

X

R

V
 với 

 ( ) ( )

1,

0.5 , ,

0,

L

L H

H

v k

 

     

 




 = − −  




X

X X

X

  

 (20) 

với 
2

1
,

2 2 1
=

−r
v


 2 1,= −r  

1

2
= +H

v k
  và 

1

2
= −L

v k
  . 

Bằng cách thay (20) vào (19) và thực hiện phép lấy tích 
phân từng phần, tỉ lệ lỗi khối trung bình BLER thu được 
như sau   

 ( ) .
H

L

v k F d







  =  XX  (21) 

1)  CHUYỂN TIẾP QUA IRS 

Thay (8) vào (21), tỉ lệ lỗi khối toàn trình của hệ thống 
chuyển tiếp qua IRS thu được như sau 

( )

( )
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( ) ( )( )
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1
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,
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        (22) 
 

với ( )ii là phép lấy tích phân theo  , hàm ( ) được 

đặt như sau 
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 (23)   

2)  CHUYỂN TIẾP QUA NÚT CHUYỂN TIẾP 

Thay (15) vào (21) , tỉ lệ lỗi khối toàn trình của hệ thống 
chuyển tiếp qua nút chuyển tiếp thu được như sau 

 

( )2

.

exp .

  
= − +  

+  

   
 − +  

    

FDF SR RD
e e H L

SR RD

SR RD

v k
 

  
 

 

 

 (24) 

B. TỈ LỆ LỖI KHỐI DẠNG XẤP XỈ 

Tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày dạng xấp xỉ của tỉ lệ lỗi 
khối để có đánh giá khách quan hơn về hiệu năng của hệ 
thống khi chuyển tiếp qua IRS và qua nút chuyển tiếp ở 
mức SNR trung bình   cao. Dạng xấp xỉ này được xem 

như là một đường giới hạn trên cho các giá trị của tỉ lệ lỗi 
khối khi càng tăng SNR trung bình tiến ra vô cùng. Điều 
này có nghĩa là tỉ lệ lỗi khối toàn trình của hệ thống luôn 
đạt giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị đường giới hạn trên 
cho dù có tăng SNR trung bình thế nào đi chăng nữa. Mặt 
khác, đây cũng là điều mà ta mong muốn vì tỉ lệ lỗi khối 
càng nhỏ thì hiệu năng hệ thống càng được cải thiện. 

1) CHUYỂN TIẾP QUA IRS 

Áp dụng công thức [22, CT(8354.1)], (8) được viết lại 
như sau 

  ( )
( )

( )

( )

1

0

1
1

1
,

1 ! 1

+ +



=

 
−   

 

 + + +


a m

m

m

b
F

a m a m





    

   (25) 

với m  là số bậc khai triển. 

 Thay (25) vào (21), dạng xấp xỉ tỉ lệ lỗi khối toàn trình 
của hệ thống chuyển tiếp qua IRS có thể tính được như sau 

( )
( )

( )( )2

0

2 2

1

1 ! 1 2

1 1
.



=

+ + + +

−

 + + + + +

    
  −           


m

IRS

e e

m

a m a m

H L

v k

a m a m a m

b b



 

 

   

 (26)  
 
Ngoài ra, khi SNR trung bình →  độ lợi phân tập 

của hệ thống trong trường hợp chuyển tiếp qua IRS được 
tính như sau [17, Lý thuyết 5] 

   2log
lim .

log

IRS
IRS e eD





→
= −       (27) 
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 Bằng cách đặt  
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 Z  (29) 

Thay thế (28) và (29) vào (26), độ lợi IRSD  thu được như 
sau 
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  (30) 

Bằng cách tính tổng như sau 
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  (31)  

Thay (31) vào (30) và ta viết lại (30) như sau 

( ) ( )

1 1

2 2log log
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log log log1

1
.

2

a

IRSD
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→
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 (32) 

Thay thế (12) và (13) vào (10), giá trị a  trong (32) có giá 

trị như sau 

    

2

2
1.

16

N
a




= −

−
 (33) 

Từ (33) và (32) ta dễ dàng thấy rằng a  phụ thuộc vào số 

yếu tố phản xạ N , tức khi tăng giá trị N  thì a  cũng tăng. 

Trong IRS, giá trị N luôn lớn hơn 1 ( 1N ) nên giá trị

2a . Do đó, độ lợi phân tập của hệ thống chuyển tiếp 

qua IRS 1IRSD  .                      

2) CHUYỂN TIẾP QUA NÚT CHUYỂN TIẾP 

Áp dụng công thức xấp xỉ ( )1 exp− −x x  khi 0→x  

cho (24), dạng xấp xỉ tỉ lệ lỗi khối toàn trình của hệ thống 
chuyển tiếp qua nút chuyển tiếp thu được như sau 

 ( )2 2

2 .
2 .

 +
− 

 

FDF SR RD
e e H L

SR RD

v k  
  

 
 (34) 

Tương tự (27), độ lợi phân tập của hệ thống chuyển tiếp 
qua nút chuyển tiếp thu được như sau 

             2log
lim .

log

FDF
FDF e eD





→
= −    (35) 

Thay (24) vào (35) và thực hiện một số phép biến đổi 
rút gọn, ta được độ lợi như sau 
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  (36) 

Từ (36) và (32) chứng tỏ rằng IRS FDFD D , hay nói khác 
hơn truyền dẫn thông tin qua IRS đạt độ phân tập cao hơn 
chuyển tiếp qua FDF, tức hệ thống đạt độ tin cậy cao hơn 
hệ thống chuyển tiếp qua nút chuyển tiếp FDF. Hơn nữa, 
càng tăng N  thì hiệu năng của hệ thống chuyển tiếp qua 

IRS càng cải thiện do độ lợi phân tập tăng tỉ lệ theo số yếu 
tố phản xạ N . 

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Trong phần này, chúng tôi sử dụng phương pháp mô 
phỏng Monte-Carlo trên phần mềm Matlab cho mô hình 
đề xuất để kiểm chứng lại các kết quả lý thuyết đã được 
trình bày ở Phần III [29]. Đặc biệt, chúng tôi sẽ thảo luận 
về các đặc điểm hiệu năng hệ thống cũng như các thông 
số thiết kế hệ thống tối ưu cho mô hình mà chúng tôi đề 
xuất. 

Các thông số được chúng tôi sử dụng để thực hiện mô 
phỏng như số bit thông tin là 256=  bit và chiều dài 

khối 200.=k  Để việc tính toán đơn giản chúng tôi giả 

định rằng tổng khoảng cách truyền được chuẩn hóa với 

1=D . Với giả định phân bổ vị trí đặt tấm IRS và nút 
chuyển tiếp ở ngay chính giữa nút nguồn và nút đích, 
khoảng cách đường truyền từ → IRSS  và →IRS D là 

1 2 .
2

= =
D

d d  Tương tự cho trường hợp chuyển tiếp qua 

nút chuyển tiếp FDF, 
1d và

2d  lần lượt khoảng cách 

đường truyền từ  →S R  và →R D . Hơn nữa, để so 

sánh công bằng chúng tôi giả sử rằng tổng công suất 
truyền của cả hai mô hình chuyển tiếp qua IRS và qua FDF 
là như nhau và xem xét mô hình suy hao đường truyền đơn 

giản với hệ số suy hao đường truyền là 2 [30]. Mặt khác, 

chúng tôi gọi 
0

=
P

N
  là SNR trung bình của nguồn phân 

bổ năng lượng với P  là tổng năng lượng được phân bổ. 
Do 

0N  là hằng số nên ta có thể hiểu rằng khi tăng SNR 

cũng có nghĩa là tăng công suất phát của nguồn cung cấp 
năng lượng.  
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Đầu tiên, chúng tôi so sánh tỉ lệ lỗi khối BLER toàn trình 
trong hai trường hợp chuyển tiếp gói tin ngắn qua IRS và 
qua nút chuyển tiếp cố định FDF . Tỉ lệ lỗi khối BLER là 
một hàm của SNR trung bình  với giả sử cố định số yếu 

tố phản xạ trong IRS với 3=N  như trong  Hình 3. 

Quan sát Hình 3, ta dễ dàng thấy rằng kết quả mô phỏng 
hoàn toàn trùng khớp với kết quả lý thuyếtvà kết quả 
đường xấp xỉ hội tụ với các đường lý thuyết ở SNR cao. 
Điều này chứng minh các kết quả phân tích lý thuyết của 
chúng tôi trong phần III hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, ta 
có thể thấy rõ ở mô hình chuyển tiếp qua IRS tỉ lệ lỗi khối 
BLER giảm nhanh ở giá trị  âm ( 510− ), càng tăng   thì 

tỉ số lỗi giảm chậm dần điều này hoàn toàn phù hợp với 
kết quả lý thuyết trong (22). Bởi vì BLER tỉ lệ với 

exp




 
− 
 

, đây là một hàm giảm với mọi giá trị của   

tức với mọi giá trị của công suất phát của nguồn. Đặc biệt 
càng giảm nhanh ở những giá trị âm càng nhỏ.  

Tuy nhiên, ở mô hình chuyển tiếp qua FDF, tỉ lệ lỗi khối 
BLER chỉ giảm dần ở khi giá trị dương  tăng. Kết quả 

này phù hợp với kết quả lý thuyết vì BLER trong trường 

hợp này tỉ lệ với exp





 
− 
 

 trong (24) . Do đó, BLER 

chỉ chọn các giá trị dương   như trong Hình 3. Từ Hình 

3, ta cũng thấy được hiệu năng hệ thống của mô hình 
chuyển tiếp qua IRS (BLER giảm nhanh hơn) vượt trội 
hơn hẳn so với hiệu năng mô hình chuyển tiếp qua FDF. 
Trong truyền thông gói tin ngắn, có sự đánh đổi rất lớn 
giữa độ trễ và BLER. Tức với chiều dài gói tin như nhau, 
hệ thống có BLER lớn hơn thì độ trễ sẽ nhỏ hơn [31]. Tuy 
vậy, trong hệ thống chuyển tiếp gói tin ngắn có sự hỗ trợ 
của IRS, có hay không sự đánh đổi giữa độ trễ và BLER 
vẫn đang là một thử thách lớn đối với các nhà nghiên cứu 
hiện nay 

 

Hình 3. So sánh BLER giữa hai mô hình chuyển tiếp qua IRS và 

qua FDF. 

Tiếp theo, chúng tôi xét sự ảnh hưởng của yếu tố phản 
xạ N lên hiệu năng hệ thống của mô hình chuyển tiếp qua 

IRS trong ba trường hợp cụ thể của  là 30= − , 

25= − và 20= − như trong Hình 4.  

 

Hình 4. Ảnh hưởng của số yếu tố phản xạ N lên BLER của 
mô hình chuyển tiếp qua IRS. 

Trong Hình 4, ta cũng thấy rõ khi càng tăng N và  thì 

BLER hệ thống càng giảm nhanh. Tuy nhiên, càng tăng 

 , tức tăng công suất phát quá lớn sẽ có thể dẫn đến can 

nhiễu lớn. Do đó, để cải thiện hiệu năng hệ thống với 
nguồn công suất phát cố định, ta có thể tăng số lượng số 
yếu tố phản xạ N  sao cho tỉ số lỗi BLER giảm như ta 

mong đợi. 

Cuối cùng, ta xét sự ảnh hưởng chiều dài gói tin lên hiệu 
năng hệ thống cả hai mô hình truyền tin qua IRS với các 
giá trị SNR  tăng lần lượt 20dB−  , 15dB− , 10dB−  

như Hình 5 và truyền tin qua FDF với giá trị SNR  lần 

lượt 10dB , 15dBvà 20dBnhư Hình 6. Trong cả hai mô 

hình truyền tin qua IRS và FDF, ta thấy rằng khi k  và 

tăng thì BLER giảm, đặc biệt BLER giảm nhanh hơn ở mô 
hình truyền tin qua IRS. Tuy nhiên, ta phải cân nhắc đến 
việc tăng  (tức tăng công suất phát) vì can nhiễu lớn sẽ 

ảnh hưởng đến người dùng khác xung quanh. Mặt khác, 
nếu tăng giá trị chiều dài gói tin k  thì sẽ dẫn đến độ trễ 

cũng tăng. Do vậy, tùy từng dịch vụ cụ thể ta sẽ chọn giá 
trị k  và công suất phát tương ứng sao cho đáp ứng mục 

tiêu uRLLC trong mạng 5G. 

 
Hình 5. Sự ảnh hưởng của chiều dài gói tin lên BLER chuyển 

tiếp qua IRS. 
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Hình 6. Sự ảnh hưởng của chiều dài gói tin lên BLER chuyển 

tiếp qua nút chuyển tiếp FDF. 

V. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đã đề xuất mô hình truyền 
dẫn thông tin qua IRS trong truyền thông gói tin ngắn. 
Tiếp đến, chúng tôi so sánh hiệu năng của mô hình này với 
mô hình truyền gới tin ngắn qua nút chuyển tiếp FDF 
thông qua thông số tỉ lệ lỗi khối BLER và độ lợi phân tập. 
Dựa vào kết quả lý thuyết và được kiểm chứng một lần 
nữa qua mô phỏng Monte-Carlo, bài báo cho thấy rằng tỉ 
lệ lỗi khối BLER của hệ thống truyền tin qua IRS giảm 
nhanh so với tỉ số BLER trong truyền tin qua FDF thông 
thường và độ lợi phân tập mô hình truyền tin qua IRS cũng 
cao hơn mô hình truyền tin qua FDF. Hay nói khác hơn, 
hiệu năng của hệ thống mô hình truyền tin qua IRS cải 
thiện hơn mô hình truyền tin qua FDF. Hơn nữa, đối với 
hệ thống truyền tin qua IRS càng tăng số yếu tố phản xạ 
và công suất phát thì tỉ số lỗi càng giảm, hiệu năng càng 
cải thiện. Tuy nhiên, chiều dài gói tin cũng ảnh hưởng 
đáng kể đến hiệu năng hệ thống và tùy vào yêu cầu dịch 
vụ cụ thể thì ta sẽ xác định giá trị k  cụ thể tương ứng sao 

cho đáp ứng yêu cầu uRLLC.  

PHỤ LỤC  

 CHỨNG MINH CÔNG THỨC (12) VÀ (13) 

Từ công thức  
1 1 2

.
=

=
N

i i

v v
i d d

 
A  (P.1) 

Bởi vì 
i và i là các biến ngẫu nhiên phân bố Rayleigh 

độc lập, do đó A là tổng của N quá trình double Rayleigh 

đồng dạng và độc lập. Theo phân tích trong [32, 
CT(2.76)], hàm PDF của A có dạng như (7). Trong đó, 

các tham số a  và b được cho như trong công thức (10) 

và (11). Hơn nữa theo [32, CT(2.74)], 
1k và 

2k được định 

nghĩa là giá trị kỳ vọng và phương sai của A  như sau         

  1 .=k E A  (P.2) 

  2 .=k V A  (P.3) 

Thế (P.1) lần lượt vào (P.2) và (P.3), 
1k và 
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V V   (P.5)                                   

với ( )a và ( )b là phép biến đổi tính trung bình và phương 

sai của cho các biến độc lập 
i và 

i . 
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DIVERSITY ORDER ANALYSIS OF 

INTELLIGENT REFLECTING SURFACE AND 
RELAY AIDED SHORT PACKET 

COMMUNICATIONS 

    Abstract— Intelligent reflecting surface (IRS) is a 
revolutionary technology that can greatly improve the 
performance of next generation wireless networks by 
controlling the phase/amplitude of the signal in the 
environmental radio via passive reflectors. In this paper, 
we propose a short packet communication model is 
assisted by intelligent reflectors. Next, we compare the 
performance of this system with that of a relay aided 
communication, where the relay node uses fixed decode 
and forward (FDF) technique to transmit data. To compare 
the performance of these two systems, we derive exact and 
approximate form expressions of the block error rate 
(BLER) over fading Rayleigh channel and also the 
diversity gains of both systems. Thereby, the results show 
that the performance of the IRS communication system is 
superior to that of the basic FDF communication system. 
Finally, we prove that the results in the theoretical analysis 
are completely consistent with the simulation results by 
the Monte-Carlo simulations. 

      Keywords—Intelligent reflecting surface, fading 
Rayleigh, decode and fordward, bit error rate, short packet 
communications. 
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Tóm tắt: Trong bài toán tra cứu ảnh theo tiếp cận học 

máy cho phân lớp, số chiều của không gian đặc trưng 

thường là lớn trong khi số mẫu huấn luyện là rất nhỏ. Vì 

thế, giảm chiều dữ liệu là một khâu quan trọng cho bài 

toán này. Có nhiều cách tiếp cận cho giảm chiều, tuy nhiên 

không phải cách tiếp cận nào cũng có thể nâng cao hiệu 

quả tra cứu ảnh. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ đề xuất 

phương pháp tra cứu ảnh tra cứu ảnh với phản hồi liên 

quan sử dụng thuộc tính thưa dòng trong phân tích phân 

biệt (Linear Discriminant Analysis for Image Retrieval - 

LDAIR). Phần thực nghiệm cung cấp các kết quả thực 

nghiệm để minh chứng độ chính xác của phương pháp đề 

xuất.   

Từ khóa: Tra cứu ảnh dựa vào nội dung, phản hồi liên 

quan, giảm chiều dữ liệu  

I. MỞ ĐẦU 

Tra cứu ảnh dựa vào nội dung (CBIR-Content Based 

Image Retrieval) đã nhận được nhiều sự quan tâm trong 

thập kỷ qua, do nhu cầu quản lý hiệu quả lượng dữ liệu đa 

phương tiện. Đo độ tương tự giữa hai ảnh bởi khoảng cách 

Euclidean trong không gian nhiều chiều thường không 

hiệu quả bởi vì tồn tại một khoảng trống ngữ nghĩa giữa 

các đặc trưng trực quan mức thấp và các khái niệm ngữ 

nghĩa mức cao của ảnh. Để giảm khoảng khoảng cách ngữ 

nghĩa này, hướng tiếp cận là bao gồm kỹ thuật học máy 

phân lớp vào quá trình tra cứu với phản hồi liên quan. Cơ 

chế này cho phép, trong danh sách kết quả trả về, người 

dùng gán các nhãn dương cho những ảnh tương tự ngữ 

nghĩa với ảnh truy vấn và cũng cho phép người dùng gán 

các nhãn âm cho các ảnh không tương tự ngữ nghĩa với 

ảnh truy vấn. Các mẫu phản hồi này được sử dụng làm tập 

huấn luyện cho kỹ thuật học máy phân lớp. Bởi vì số các 

mẫu phản hồi thu được là rất nhỏ so với chiều của không 

gian đặc trưng của dữ liệu ảnh, nó khó có thể thu được mô 

hình học phân lớp tốt. Trong tình huống này, người ta 

thường tìm cách, mà giảm chiều dữ liệu ảnh, để thu được 

không gian chiếu thấp chiều hơn [3], [5], [4], [8]. Trong 

không gian chiếu thấp chiều hơn, các kỹ thuật học máy 

phân lớp được áp dụng để học các khái niệm ngữ nghĩa 

mức cao. 

Bài toán tra cứu ảnh với phản hồi liên quan sử dụng 

cách tiếp cận phân lớp được thực hiện như sau. Với danh 

sách kết quả trả về của hệ thống tra cứu ảnh, người dùng 

tích chọn một số ảnh là liên quan ngữ nghĩa với ảnh truy 

vấn (được xem là các mẫu có nhãn dương) và tích một số 

ảnh khác là không liên quan ngữ nghĩa với ảnh truy vấn 

(được xem là các mẫu có nhãn âm). Với tập huấn luyện 

thu được, gồm có hai lớp là âm và dương, một kỹ thuật 

phân lớp được áp dụng để thu được mô hình phân lớp. 

Dựa vào mô hình phân lớp này, hệ thống tra cứu ảnh phân 

hạng các ảnh để được tập kết quả tra cứu. Chúng ta thấy 

rằng, bài toán tra cứu ảnh với phản hồi liên quan có một số 

vấn đề sau: (1) số các phản hồi của người dùng thường quá 

nhỏ so với chiều của không gian đặc trưng (2) số các mẫu 

phản hồi dương thường ít hơn số các mẫu âm rất nhiều. 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp tra cứu 

ảnh có giám sát mới, gọi là Linear Discriminant Analysis 

for Image Retrieval (LDAIR). Phương pháp LDAIR tận 

dụng thông tin của ma trận chiếu phân biệt để giải quyết 

các vấn đề phải đối mặt ở trên.  

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Trong 

Phần 2, trình bày chi tiết phương pháp đề xuất. Phần 3 mô 

tả các thực nghiệm hiệu năng của chúng tôi và thảo luận 

các kết quả. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra kết luận. 

II. PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH ĐỀ XUẤT 

Khác biệt so với các phương pháp tra cứu ảnh theo tiếp 

cận phân lớp đã có, mà phân lớp trên không gian chiếu, 

LDAIR được thiết kế để tra cứu ảnh mà không bị ảnh 

hưởng bởi vấn đề số mẫu phản hồi nhỏ hơn so với số chiều 

đặc trưng và sự mất cân bằng giữa mẫu dương và mẫu âm 

trong tập phản hồi. Phương pháp đề xuất LDAIR có khả 

năng phù hợp hơn cho tra cứu ảnh với phản hồi liên quan, 

nơi mà cỡ lớp thường rất nhỏ. 

Phương pháp LDAIR có những ưu  điểm sau: 

LDAIR không đòi hỏi số các mẫu dương phải đủ lớn 

bởi vì nó có thể cung cấp cơ chế tự động bổ sung mẫu 

dương vào tập huấn luyện. Nó không đòi hỏi phải huấn 
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TRA CỨU ẢNH VỚI PHẢN HỒI LIÊN QUAN SỬ DỤNG THUỘC TÍNH THƯA TRONG PHÂN TÍCH PHÂN BIỆT 

luyện lại mô hình học chiếu, mà chỉ cần áp dụng học chiếu 

đã được học trước đó để lấy mẫu dương cho vào tập mẫu. 

Cơ chế học ma trận chiếu hiệu quả, mà hỗ trợ đồng 

thời cho hai nhiệm vụ đó là lựa chọn tập đặc trưng quan 

trọng và bổ sung mẫu huấn luyện dương. Mô hình học 

chiếu chỉ học một lần duy nhất cho mỗi lần lặp phản hồi, 

sau đó được áp dụng cho cả hai nhiệm vụ học. 

2.1.  Mô hình của phương pháp 

Trong phần này, chúng tôi trình bày mô hình phương 

pháp tra cứu ảnh được đề xuất. Từ góc nhìn của luồng dữ 

liệu, phương pháp tra cứu ảnh đề xuất của chúng tôi được 

mô tả như Hình 1. Quá trình tra cứu bắt đầu bằng việc 

trích rút đặc trưng của ảnh truy vấn. Các đặc trưng của 

các ảnh cơ sở dữ liệu được tiền trích rút theo một thủ tục 

trích rút đặc trưng được xác định nào đó. Sử dụng các véc 

tơ đặc trưng này cùng với một độ đo tương tự ảnh nào đó, 

độ tương tự giữa ảnh truy vấn và các ảnh cơ sở dữ liệu 

được đánh giá. Sau đó, một tập các ảnh lân cận với ảnh 

truy vấn được lựa chọn và tập này được sắp xếp theo thứ 

tự giảm dần của độ tương tự để được tập kết quả tra cứu.  

Người dùng phản hồi trên tập kết quả tra cứu để nhận 

được tập phản hồi, cũng là  tập huấn luyện, trong đó các 

mẫu giống với ảnh truy vấn được xem là các mẫu dương 

và các mẫu không giống với ảnh truy vấn được xem là các 

mẫu âm.  

Trên cơ sở tập huấn luyện này, thuật toán học chiếu 

được thực hiện để thu được mô hình học chiếu A. Sử dụng 

mô hình học chiếu A trên tập phản hồi và sắp xếp các đặc 

trưng theo thứ tự giảm dần của độ quan trọng, chúng ta 

thu được tập đặc trưng quan trọng. Để giải quyết vấn đề 

cỡ mẫu nhỏ và số mẫu dương ít hơn số mẫu âm trong bài 

toán CBIR với phản hồi liên quan, mô hình tự động bổ 

sung mẫu dương thông qua áp dụng mô hình chiếu mà 

vừa được học. Sauđó, phương pháp sẽ thực hiện phân 

hạng các ảnh để được tập kết quả tra cứu. Khi người dùng 

thỏa mãn với kết quả thì chúng ta thu được tập kết quả 

cuối cùng, ngược lại, quá trình này sẽ được lặp lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình phương pháp đề xuất

2.2 Mô hình học chiếu lựa chọn tập đặc trưng quan trọng 

Trong phần này, đầu tiên chúng tôi giới thiệu ràng 

buộc ℓ∞ norm. Tiếp theo, chúng tôi trình bày một thuật 

toán trích rút đặc trưng mà phục vụ cho mô hình học 

chiếu. Sau đó, chúng tôi trình bày mô hình học cho lựa 

chọn tập đặc trưng quan trọng mà phù hợp với bài toán tra 

cứu ảnh cho phản hồi liên quan. Ở đây cũng cần lưu ý 

rằng, phần này bao hàm các khối: “Học chiếu”, “Mô hình 

học chiếu A”, “Sắp xếp đặc trưng” và “Tập đặc trưng 

quan trọng” trong mô hình trên Hình 1. 

Một đặc trưng có thể thuộc loại liên quan, không liên 

quan hoặc dư thừa. Những đặc trưng không liên quan 

hoặc dư thừa, được đưa vào xem xét trong quá trình phân 

lớp, có thể làm giảm hiệu năng phân lớp. Chiều của dữ 

liệu ảnh thường rất cao và thường bao gồm nhiều đặc 

trưng dư thừa và không liên quan [7]. Do đó, loại  bỏ 

được các đặc trưng không liên quan và dư thừa sẽ đồng 

thời giảm thời gian và nâng cao hiệu năng cho phân lớp. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng độ chính xác và 

giảm thời gian tra cứu bởi vì quá trình phân lớp là thành 

phần chính của hệ thống tra cứu ảnh.  

Cho A = [a1, a2, … , a𝑑] ∈ ℝ𝑚×𝑑 biểu thị ma trận 

chiếu. Chiếu mẫu x sang không gian chiếu thấp chiều 

được cho bởi A𝑇x, ℓ∞  norm của A được cho bởi:  

‖A‖∞ = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑑 ∑ |𝑎𝑖𝑗|
𝑚
𝑖=1   (2.1) 

Một phương pháp lựa chọn đặc trưng có thể thu được 

bằng việc cực tiểu chuẩn ℓ∞  của ma trận chiếu như được 

trình bày trong [2]. Trong đó, ràng buộc chuẩn ℓ∞ được 
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sử dụng như một công cụ lựa chọn đặc trưng cho phân 

lớp. 

Trích rút đặc trưng thông qua áp đặt ℓ∞ lên ma trận 

chiếu của LDA là một cách tiếp cận hiệu quả. Nó có thể 

lựa chọn và trích rút các đặc trưng phân biệt nhất và các 

đặc trưng được trích rút có thể giữ được năng lượng chính 

của dữ liệu gốc. Ma trận chiếu được học có khả năng giải 

thích tốt cho các đặc trưng và có một thuộc tính phân 

hạng tốt cho lựa chọn các đặc trưng quan trọng nhất. Học 

mô ma trận chiếu được mô tả ngắn gọn ở dưới.  

Đầu tiên, chúng ta tính ma trận 𝑆𝐵 và 𝑆𝑊 

𝑆𝐵 = ∑ 𝑛𝑖(μ
(𝑖) − x̅)(μ(𝑖) − x̅)𝑇𝑐

𝑖=1  (2.2) 

𝑆𝑊 =
1

𝑛
∑ (∑ (x𝑗

(𝑖)
− μ(𝑖))(x𝑗

(𝑖)
− μ(𝑖))𝑇

𝑛𝑖
𝑗=1 )𝑐

𝑖=1  (2.3) 

Tiếp theo, chúng ta giải bài toán tối ưu sau: 

min
𝐴

−
𝐴𝑇𝑆𝐵𝐴

𝐴𝑇𝑆𝑊𝐴
+ 𝜆∑ ‖𝑎𝑗‖∞

𝑑
𝑗=1   (2.4) 

Ở đây A ∈ ℝ𝑚×𝑑 (𝑑 < 𝑚) là ma trận chiếu phân biệt.  

S𝑤 và S𝑏 là ma trận khoảng cách giữa kỳ vọng và các mẫu 

của mỗi lớp khoảng cách giữa các kỳ vọng của các lớp 

khác nhau. 𝜆 là các tham số thỏa hiệp được sử dụng để 

xác định độ quan trọng của các thuật ngữ liên quan. 

Phương pháp L-BFGS  (Philipp et al., 2016) được sử 

dụng để giải bài toán tối ưu (2.4).   

Phương pháp trích rút đặc trưng theo tiếp cận LDA bị 

hạn chế đó là nhạy cảm với số chiều được chọn, tức là khi 

số chiều 𝑑 là rất nhỏ thì thông tin phân biệt không được 

bảo toàn. Trong khi đó, bài toán tra cứu ảnh dựa vào phản 

hồi liên quan là bài toán phân lớp nhị phân (𝑑 < 2), tức là 

số chiều thu được trên không gian chiếu là rất nhỏ. Điều 

này làm cho thông tin phân biệt không được bảo toàn. Do 

đó, độ chính xác phân lớp của của các phương pháp theo 

cách tiếp cận LDA, trên bài toán có cỡ lớp nhỏ, bị suy 

giảm. Ma trận chiếu học được qua bài toán (2.4) ở trên 

cũng theo tiếp cận LDA, mặc dù nó đã có cải tiến để, 

trong không gian chiếu, mất ít thông tin phân biệt nhất. 

Tuy nhiên với cỡ lớp là quá nhỏ, thông tin phân biệt vẫn 

không được đảm bảo. Do đó, với bài toán tra cứu ảnh cho 

phản hồi liên quan, nếu chúng ta thực hiện theo cách mà 

chiếu dữ liệu sang không gian chiếu và thực hiện phân lớp 

trên không chiếu, chúng ta sẽ gặp phải vấn đề cỡ lớp rất 

nhỏ như trên.  

Để khắc phục vấn đề cỡ lớp rất nhỏ ở trên, chúng tôi 

đề xuất mô hình học chiếu cho lựa chọn tập đặc trưng 

quan trọng như sau: Đầu tiên chúng tôi học phép chiếu A 

thông qua cực tiểu ‖A‖∞ như trong bài toán (2.4), sau đó 

chúng tôi sử dụng mô hình chiếu A để loại đi những đặc 

trưng dư thừa của không gian gốc để nhận được tập đặc 

trưng quan trọng. Ở đây cần lưu ý rằng, mô hình học 

chiếu cho ra kết quả là tập các đặc trưng quan trọng trên 

không gian gốc mà giúp khắc phục vấn đề cỡ lớp nhỏ của 

bài toán tra cứu ảnh dựa vào nội dung với phản hồi liên 

quan. Trong mô hình học chiếu này, trên tập phản hồi của 

người dùng, đầu tiên chúng tôi học một phép chiếu A 

thông qua áp cực tiểu ‖A‖∞ như trong bài toán (2.4).  

Thuật toán học chiếu cho lựa chọn tập đặc trưng quan 

trọng được tóm tắt trong Algorithm 1. 

 

2.3. Thuật toán tra cứu 

Bài toán tra cứu ảnh với phản hồi liên quan sử dụng 

phân lớp phải đối mặt với vấn đề: số các phản hồi của 

người dùng thường quá nhỏ so với chiều của không gian 

đặc trưng và số các mẫu phản hồi âm thường nhiều hơn số 

các mẫu dương rất nhiều. Trong Thuật toán học chiếu đã 

giải quyết được vấn đề đặt ra để nâng cao hiệu năng phân 

lớp. Trong tra cứu ảnh với phản hồi liên quan, tập con đặc 

trưng trực quan nào, mà có thể biểu thị các thuộc tính ngữ 

nghĩa của nhóm các mẫu dương và nhóm các mẫu âm 

trong xây dựng các mô hình phản hồi liên quan hiệu quả 

(mà gồm phân lớp và phân hạng hiệu quả) là một chủ đề 

quan trọng. Trong phần này, chúng tôi đề xuất thuật toán 

tra cứu ảnh chung, mà có thể lựa chọn ra một tập con các 

đặc trưng hữu ích, gia tăng mẫu phản hồi dương và không 

bị ảnh hưởng bởi vấn đề cỡ lớp nhỏ.  

Thuật toán tra cứu ảnh đề xuất của chúng tôi gọi Thuật 

toán học chiếu trong Bước 2.2 để giảm chiều và thu được 

tập đặc trưng quan trọng. Bước này giúp giải quyết vấn đề 

chiều cao và hỗ trợ giải quyết vấn đề các hạn chế đã nêu 

của bài toán tra cứu ảnh với phản hồi liên quan. 

Thuật toán tra cứu ảnh đề xuất được tóm tắt trong 

Thuật toán 2. 

Thuật toán 2: Tra cứu ảnh 

Input: 𝐅:  tập đặc trưng của các ảnh cơ sở dữ liệu,  

q: Véc tơ ảnh truy vấn, N: số lượng ảnh trả về 

Output: S:  Result set 

Step 1: Tra cứu ảnh với q để được tập kết quả khởi tạo và 

lấy 𝑁 véc tơ ảnh ở top để được tập kết quả 𝐼    

Thuật  toán 1: Học chiếu. 

Input:    -Ma trận mẫu huấn luyện X, ma trận nhãn Y 

                - Các  tham số 𝜆 số đặc trưng quan trọng 𝑘 

Output: - Ma trận chiếu A 

                - Ma trận đặc trưng quan trọng X𝑘 

Step 1: Tính 𝑆𝑏 theo công thức (2.2); Tính và 𝑆𝑤 theo 

công thức (2.3) 

Step 2: Giải bài toán tối ưu (2.4) theo (Philipp et al., 

2016) để có ma trận chiếu A 

Step 3: Tính ‖a𝑖‖∞, 𝑖 = 1,2, … ,𝑚 của A 

Step 4: Sắp xếp 𝑚 dòng của X theo thứ tự giảm dần 

của ‖𝑎𝑗‖∞. Xây dựng X𝑘  gồm 𝑘 dòng trên 

đỉnh của X. 

Step 5 : Return A và X𝑘  
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Step 2: Repeat 

Step 2.1: Người dùng phản hồi trên tập 𝐼 để có 

tập phản hồi RF 

Step 2.2: Thực hiện thuật toán 1 để có ma trận 

đặc trưng quan trọng X𝑘  

Step 2.3: Thực hiện phân hạng lại tập ảnh 

Step 2.4: Lấy 𝑁 ảnh ở trên đỉnh của danh sách 

phân hạng trong Step 2.3 làm tập ảnh kết quả S  

  until (User stops responding);  

Step 3. Return  S; 

III. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM 

         Trong phần này, chúng tôi trình các thực nghiệm để 

đánh giá hiệu năng của phương pháp tra cứu ảnh đề xuất 

của chúng tôi. Thực nghiệm đầu tiên báo cáo so sánh 

phương pháp của chúng tôi với các phương pháp tra cứu 

ảnh tiêu biểu. Điều này là để chỉ ra rằng phương pháp đề 

xuất có độ chính xác cao tổng thể cao hơn các phương 

pháp còn lại. Thực nghiệm thứ hai là để nghiên cứu về 

hiệu quả khi loại bỏ các đặc trưng dư thừa. Thực nghiệm 

thứ ba là để minh chứng hiệu quả của phương pháp trong 

việc giải quyết bài toán vấn đề cỡ lớp nhỏ trong tra cứu 

ảnh với phản hồi liên quan. Thực nghiệm thứ tư kiểm tra 

thời gian thực hiện trung bình của phương pháp đề xuất. 

3.1 Cơ sở dữ liệu ảnh 

       Corel Image Database 

       Tập ảnh COREL là một cơ sở dữ liệu ảnh chuyên 

nghiệp và đã được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu năng 

của hệ thống CBIR ([9]; [10]). Do đó, chúng tôi sử dụng 

tập ảnh này để thực hiện một đánh giá thực nghiệm của 

phương pháp đề xuất của chúng tôi. Dựa vào ground 

truth, các ảnh không phù hợp cho tra cứu ảnh trong the 

Corel photo gallery bị loại đi, chúng ta nhận được một cơ 

sở dữ liệu ảnh Corel gồm 10,800 ảnh với 80 khái niệm 

ngữ nghĩa. Trong cơ sở dữ liệu ảnh này, mỗi khái niệm 

ngữ nghĩa bao gồm khoảng 100 ảnh hoặc hơn, và mỗi ảnh 

có cỡ 120×80 or 80×120. Hình 2 chỉ ra một số ảnh mẫu 

trong cơ sở dữ liệu ảnh Corel. Cơ sở dữ liệu ảnh này sẽ 

giúp chúng ta đánh tự động hiệu năng tra cứu. 

 

Hình 2. Các mẫu trong cơ sở dữ liệu ảnh COREL 

Các ảnh trong cơ sở dữ liệu ảnh được biểu diễn bởi 

tập các đặc trưng mức thấp trong không gian 190 chiều. 

Như vậy, mỗi ảnh được biểu diễn bởi một véc tơ đặc 

trưng gồm 190 thành phần. Trong 190 thành phần này, có 

102 thành phần cho đặc trưng màu và 88 thành phần cho 

đặc trưng kết cấu. Trong 102 thành phần cho đặc trưng 

màu, nó bao gồm 6 thành phần cho color moment, 32 

thành phần cho color histogram, và 64 thành phần cho 

color correlation. Bên cạnh đó, 88 thành phần cho đặc 

trưng kết cấu được cấu tạo từ 48 thành phần của Gabor và 

40 thành phần của Wavelet.     

3.2. Thực hiện truy vấn và đánh giá  

Trong phần này, chúng tôi sử dụng độ chính xác để 

đánh giá the hiệu quả của phương pháp tra cứu ảnh. Trong 

đó, top 𝑁 ảnh được trả về cho người dùng, và độ chính 

xác được định nghĩa là tỉ số của số các ảnh liên quan trên 

𝑁 các ảnh được trả về. Trong thực nghiệm, phương pháp 

đề xuất của chúng tôi sử dụng SVM cho phân lớp. Chúng 

tôi cũng đánh giá các phương pháp thông qua sử dụng 

bốn vòng lặp phản hồi, tức là chúng tôi chia cơ sở dữ liệu 

ảnh thành bốn tập con có cỡ như nhau.  

     3.3. Thực nghiệm về hiệu năng của phương pháp đề 

xuất 

Trong phần này, để chỉ ra độ chính xác của phương 

pháp đề xuất, chúng tôi so sánh nó với hai phương pháp 

khác, mà bao gồm Baseline, DSSA. Baseline là phương 

pháp tra cứu ảnh mà chỉ sử dụng độ đo khoảng cách 

Euclide để đo độ tương tự giữa ảnh truy vấn và ảnh cơ sở 

dữ liệu. Phương pháp này được sử dụng để chỉ ra tính 

hiệu quả của phản hồi liên quan trong tra cứu ảnh. Chúng 

tôi so sánh phương pháp đề xuất với phương pháp DSSA 

[9] là bởi vì chúng là các phương pháp tra cứu ảnh với 

phản hồi liên quan truyền thống rất phổ biến. DSSA sử 

dụng phản hồi liên quan để học một ma trận chiếu phân 

biệt, mà chiếu dữ liệu từ không gian chiều cao gốc sang 

không gian chiếu.  

Trong thực nghiệm, chúng tôi thiết lập các giá trị của 

các tham số cho các phương pháp như sau. Với DSSA, số 

chiều của không chiếu là 8 bởi đây là số chiều tối ưu của 

nó [3].  

3.4.  Kết quả trên tập Corel 

Sau khi tra cứu lần đầu tiên, chúng ta thu được tập kết 

quả tra cứu khởi tạo gồm 100 ảnh. Người dùng thực hiện 

phản hồi trên tập 100 ảnh này để thu được tập phản hồi, 

mà bao gồm các mẫu dương và các mẫu âm. Các phương 

pháp DSSA và phương pháp đề xuất LDAIR, mà được áp 

dụng, để phân hạng lại các ảnh trong trong cơ sở dữ liệu 

ảnh để nhận được bốn tập kết quả tra cứu tương ứng với 

bốn phương pháp. Mỗi tập kết quả bao gồm 100 ảnh. 

Bảng 1 chỉ ra độ chính xác trung bình của ba phương 

pháp tại top 50 và top 100 ảnh cho lần lặp đầu tiên. Bởi vì 

trong tra cứu ảnh với phản hồi liên quan, vòng lặp đầu 

tiên là quan trọng nhất, do đó chúng tôi đưa ra độ chính 

xác cho vòng lặp đầu tiên. Ở đây cũng cần lưu ý rằng, độ 

chính xác trung bình là độ chính xác trung bình của tất cả 

các truy vấn, mà mỗi truy vấn tương ứng với một ảnh 
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trong cơ sở dữ liệu ảnh. Lấy mỗi trong toàn bộ tập ảnh cơ 

sở dữ liệu làm ảnh truy vấn rồi tính độ chính xác trung 

bình của tất cả các truy vấn này sẽ phản ảnh đúng hiệu 

năng của phương pháp hơn bởi lẽ nó bao hàm cả các truy 

vấn rất xấu (có những truy vấn xấu mà kết quả trả về chỉ 

có một ảnh liên quan). 

Bảng 1. Độ chính xác trung bình của ba phương pháp 

trên top 50 và top 100 

Average 

precsion 

Baseline DSSA LDAIR 

Top 50 15% 32.08% 38% 

Top 100 15.6% 33.5% 39.6% 

Các kết quả trên bảng 1 cho chúng ta thấy rằng, trong 

tất cả các chủ đề, phương pháp Baseline cho độ chính xác 

thấp nhất. Lý do của việc này là do phương pháp Baseline 

không có cơ chế học để giảm khoảng trống ngữ nghĩa 

giữa khái niệm ngữ nghĩa mức cao và đặc trưng trực quan 

mức thấp, nó chỉ tính khoảng cách Euclide giữa ảnh truy 

vấn và ảnh cơ sở dữ liệu trên không gian đặc trưng 190 

chiều. Độ chính xác của phương pháp đề xuất của chúng 

tôi là cao nhất trong bốn phương pháp bởi vì nó giải quyết 

hiệu quả vấn đề giải quyết vấn đề cỡ mẫu nhỏ và bị lệch. 

      Bảng 1 chỉ ra độ chính xác trung bình của mỗi trong 

80 khái niệm ngữ nghĩa tại top 50 và top 100 ảnh trả về 

cho lần lặp đầu tiên. Ở đây cũng cần lưu ý rằng, độ chính 

xác của một chủ đề ở đây là độ chính xác trung bình của 

tất cả các truy vấn, mà mỗi truy vấn tương ứng với một 

ảnh trong chủ đề đó. Từ Bảng 1, chúng ta nhận thấy, 

trong số 80 khái niệm ngữ nghĩa, chỉ có 11 mà  độ chính 

xác của phương pháp đề xuất của chúng tôi thấp hơn ba 

phương pháp còn lại, trong khi độ chính xác của 69 khái 

niệm ngữ nghĩa của nó (phần in đậm trong Bảng 1) cao 

hơn các phương pháp còn lại. 

Hình 3 chỉ ra the precision-scope curves cho lần lặp 

phản hồi thứ nhất. Các phương pháp được thực nghiệm 

trên các scope 20, 40, 60, 80, và 100. Trên tất cả các 

scope, độ chính xác của phương pháp của chúng tôi cao 

hơn bốn phương pháp còn lại. Như Hình 3 cho thấy độ 

chính xác của phương pháp đề xuất LDAIR cao hơn 

phương pháp DSSA. 

 

Hình 3. So sánh độ chính xác trung bình cả ba phương 

pháp tại top 20,40,60,80 và 100.  

IV. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp tra 

cứu ảnh LDAIR mới. Bằng việc sử dụng thuộc tính thưa 

dòng một cách thông minh,  phương pháp đề xuất có thể 

nâng cao độ chính xác tra cứu ảnh cho dù cỡ lớp của tập 

huấn luyện có thể là rất nhỏ, trong khi đó nó vẫn loại đi 

được các đặc trưng dư thừa. Không giống như các mô 

hình của các hệ thống tra cứu ảnh đã có, mà thường gắn 

với một độ đo tương tự hoặc mô hình học nào đó, phương 

pháp của chúng tôi đưa ra một mô hình mềm dẻo hơn. Kết 

quả thực nghiệm trên cơ sở dữ liệu ảnh COREL đã cho 

thấy rằng hiệu năng của phương pháp đề xuất có thể cải 

tiến hiệu năng cho bài toán tra cứu ảnh với phản hồi liên 

quan.  
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IMAGE RETRIEVAL WITH RELEVANCE 

FEEDBACK USING SPARSE ATTRIBUTE IN 

DISCRIMINANT FEATURE SELECTION 

Abstract: Content-based image retrieval with relevant 

feedback uses a classification approach that faces some 

problems. The number of user’s feedback samples is too 
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small compared to the dimensionality of the feature space. 

Besides, the number of positive feedback samples is much 

less than the number of negative feedback samples. In this 

paper, we propose a novel supervised image retrieval 

method, called Linear Discriminant Analysis for Image 

Retrieval (LDAIR). The experimental results on the two 

databases demonstrate that the proposed method obtains 

competitive precision compared with other content-based 

image retrieval methods. 

Keywords:  Content-based image retrieval (CBIR), 

relevance feedback, dimensionality reduction. 
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Phí Công Huy , Hoàng Văn Xiêm  

Tóm tắt: Dữ liệu ảnh Light Field (LF) đã thu hút được 

sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây do khả năng 

thay đổi điểm nét sau khi chụp và tái tạo hình ảnh 3D. Quá 

trình thể hiện và trình chiếu trên LF thường dẫn đến giảm 

chất lượng hình ảnh, do đó, các phương pháp đánh giá chất 

lượng hình ảnh đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo 

trải nghiệm của người dùng. Do đó, đối với dữ liệu ảnh LF, 

tìm ra các phương pháp đánh giá chất lượng ảnh phù hợp 

nhất là vô cùng cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi đưa 

ra một phân tích đầu tiên liên quan tới hiệu năng của các 

phương pháp đánh giá khách quan đối với đặc tính thay đổi 

điểm nét của ảnh LF. Dữ liệu ảnh LF được sử dụng để đánh 

giá bao gồm 228 hình ảnh từ nguồn EPFL với hai mức lấy 

nét khác nhau (lấy nét tiền cảnh và lấy nét hậu cảnh). Kết 

quả được so sánh với điểm số từ phương pháp đánh giá chủ 

quan, nhằm so sánh sự tương quan giữa các phương pháp 

đánh giá khách quan với MOS. Hai phương pháp đánh giá 

khách quan phổ biến như PSNR, SSIM, được kiểm thử và 

đưa ra kết luận cụ thể trong bài báo này. 

 

Từ khóa: Mã hóa dữ liệu Light Field, chất lượng ảnh 

Light Field, phương pháp đánh giá khách quan.  

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Hình ảnh LF là một công nghệ mới nổi cho phép chụp 

và mô phỏng thông tin hình ảnh ở nhiều khoảng cách tiêu 

cự và các vị trí của ảnh. Bằng cách thu thập bức xạ của các 

tia sáng từ các hướng khác nhau, LF có thể cung cấp độ sâu 

và góc nhìn để  đưa cho người dùng trải nghiệm hình ảnh 

phong phú hơn mà nhiếp ảnh truyền thống không thể có.  

Biểu diễn ảnh LF được thể hiện thông qua dữ liệu hình 

ảnh bao gồm các thông tin [1] như không gian (𝑥, 𝑦, 𝑧), thời 

gian (𝑡), vị trí (𝜃, ∅) bước sóng của ánh sáng (λ). Nó được 

tổng hợp chung trong tham số 𝑃𝐿𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜃, ∅, 𝜆, 𝑡) như 

Hình 1. Để đơn giản hóa tham số của LF gốc, chức năng 

LF đã được giảm xuống còn 4 tham số hay còn gọi là 4D-

LF, 𝑃𝐿𝐹 = 𝐿(𝑢, 𝑣, 𝑥, 𝑦), với (𝑥, 𝑦) là điểm nhìn còn (𝑢, 𝑣) 

là góc nhìn. 

Một hình ảnh LF gốc bao gồm các hình ảnh cực nhỏ (MI) 

và một tập hợp các hình ảnh khẩu độ kèm theo (SAI) thu 

được bằng cách sắp xếp lại các pixel cùng vị trí từ mỗi MI. 

Hình 1.  Các loại thông tin thể hiện cho dữ liệu Light Field 

Dữ liệu hình ảnh LF có dung lượng khá lớn bởi cấu trúc 

của nó, một bức ảnh LF có dung lượng khoảng 50MB. Để 

giải quyết vấn đề này, vấn đề mã hóa LF đã thu hút được 

sự chú ý gần đây. Các kỹ thuật xử lý khác nhau chẳng hạn 

như nén dữ liệu LF và các phương pháp tái tạo chế độ xem 

đều được sử dụng nhằm giải quyết nhu cầu lưu trữ. Nhóm 

nghiên cứu chuẩn hóa JPEG đã đưa ra mục tiêu nghiên cứu 

về nén 4D LF vào năm 2017 [2] và chuẩn hóa JPEG Pleno 

đã được giới thiệu, trong đó có dữ liệu ảnh LF [3].  

Trong quá trình xử lý ảnh LF có thể tạo ra các yếu tố làm 

nhiễu loạn thị giác của người xem. Do đó, cần xem xét cẩn 

thận trong quá trình thiết kế các thuật toán xử lý ảnh LF để 

duy trì chất lượng hình ảnh. Phương pháp đánh giá chất 

lượng chủ quan được coi là phương pháp đáng tin cậy để 

đo lường chất lượng của nội dung đa phương tiện, nhưng 

lại tốn nhiều tài nguyên, như: tiền bạc để thiết lập thiết bị, 

tập trung người dùng để thử nghiệm. Ngược lại, các 

phương pháp đánh giá chất lượng khách quan lại có khả 

năng dự đoán chất lượng nhanh hơn và chúng có thể được 

triển khai hiệu quả trong dự đoán chất lượng hình ảnh, tuy 

nhiên các phương pháp này lại không phù hợp với cách tiếp 

nhận hình ảnh của mắt người. Sự chính xác của một 

phương pháp đánh giá chất lượng khách quan được đo 

lường dựa trên sự đồng bộ với điểm số của phương pháp 

chủ quan, và điểm số này được coi là điểm mốc để so sánh. 

Trong khi các phương pháp đánh giá chất lượng khách 

quan cho dữ liệu LF vẫn đang phát triển [4-7], điều quan 

trọng là phải kiểm tra hiệu năng của các phương pháp đánh 

giá, từ đó có thể thiết lập thước đo tốt nhất để sử dụng rộng 

rãi cho dữ liệu LF. Nhiều phương pháp dự đoán chất lượng 

hình ảnh và video đã được đề xuất gần đây để áp dụng đánh 

giá chất lượng LF. Độ chính xác của các phương pháp này 

thường được đánh giá chỉ trên một tập dữ liệu duy nhất với 
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một thang điểm chủ quan cụ thể như trong các đề xuất tại 

[8-10]. Tuy nhiên, hiệu suất của các chỉ số có thể khác nhau 

qua nhiều tập dữ liệu với các kiểu biến dạng và cách tính 

điểm khác nhau. 

Trong bài báo này, mục tiêu là đánh giá một cách khách 

quan chất lượng của nội dung LF với điểm nét thay đổi, 

đồng thời kiểm thử hiệu năng của một số phương pháp 

đánh giá khách quan phổ biến trên bộ dữ liệu đó. 

Cấu trúc của bài báo này như sau. Phần 2 tóm tắt các 

công trình gần đây liên quan tới phương pháp đánh giá dữ 

liệu Light Field. Phần 3 phân tích hiệu năng của các 

phương pháp đánh giá khách quan. Sau đó, Phần 4 mô tả 

các kết quả và kiểm thử, cuối cùng Phần 5 đưa ra một số 

nhận xét kết luận và các công việc trong tương lai.  

II. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Phương pháp đánh giá chất lượng khách quan có thể 

cung cấp dự đoán nhanh hơn về chất lượng hình ảnh, tuy 

nhiên lại không có sự tin cậy cao với cảm nhận của mắt 

người. Do đó, dựa trên đánh giá chất lượng chủ quan, có 

nhiều mô hình đánh giá chất lượng hình ảnh với dữ liệu LF 

(LF-IQA) được giới thiệu. Tương tự như các mô hình đánh 

giá dữ liệu ảnh 2D, mô hình LF-IQA được định nghĩa thành 

ba loại, đó là mô hình tham chiếu đầy đủ (FR), mô hình 

tham chiếu một phần (RR) và mô hình không tham chiếu 

(NR). Gần đây, các đề xuất trong [11, 12] đã giới thiệu một 

mô hình FR để đo lường sự suy giảm chất lượng do quá 

trình biểu diễn LF gây ra. Các đề xuất này xem xét các đặc 

điểm của LF bằng cách khai thác thông tin về độ sâu, góc 

nhìn và điểm nhìn, ví dụ: trích xuất đặc trưng đối xứng, 

trích xuất đặc trưng về chiều sâu, chất lượng của toàn 

không gian ảnh, chất lượng cục bộ của không gian ảnh và 

ước tính chất lượng góc. Tương tự như vậy, trong bài báo 

[13], tác giả trình bày một mô hình NR khai thác các đặc 

điểm 2D và 3D (đó là các đặc điểm về độ sáng, màu sắc, 

độ bão hòa và kết cấu) của LF với sự hỗ trợ của mô hình 

hồi quy vector (SVR), và thông tin về độ sâu để có được 

dự đoán được điểm số cuối cùng. Ngoài ra, mô hình RR 

được đề xuất trong [14], lấy bản đồ độ sâu của LF làm ý 

tưởng chính. Mô hình này đo lường sự giống nhau về cấu 

trúc của bản đồ độ sâu giữa điểm gốc và độ biến dạng để 

dự đoán chất lượng của hình ảnh LF. 

Tuy nhiên, các phương pháp đánh giá LF-IQA thường 

được coi là phức tạp bởi mô hình tính toán. Do đó, các 

phương pháp đánh giá truyền thống có thể là một lựa chọn 

khôn ngoan, chẳng hạn như PSNR [15], SSIM [16], FSIM 

[17], MS-SSIM [18], IW-PSNR, IW-SSIM [19], v.v. Đáng 

chú ý, một nghiên cứu cập nhật về hiệu suất của các 

phương pháp đánh giá khác quan cho LF [20] đã thử 

nghiệm chi tiết trên các mô hình IQA được sử dụng rộng 

rãi hiện nay. Trong nghiên cứu này, MAD [21], IW-SSIM 

[19] và GMSD [22] có hiệu năng cao nhất trong số các mô 

hình khác về việc đánh giá chất lượng LF, trong khi các 

phương pháp đánh giá rất phổ biến (như là PSNR và SSIM) 

chỉ là thứ hạng lần lượt là 13 và 14. Ngoài ra, công trình 

này cũng kết luận rằng các mô hình NR không phải là lựa 

chọn phù hợp cho tập dữ liệu LF. Nhưng bài báo này thiếu 

sự phân tích về điểm lấy của hình ảnh LF, nó có thể ảnh 

hưởng đến hiệu suất của các phương pháp đánh giá khách 

quan. 

Dựa trên cơ sở này, cần phải thử nghiệm nhiều đánh giá 

và phân tích hơn về các tính năng của hình ảnh LF để cải 

thiện các chỉ số IQA hiện tại. 

III. CÁC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ 

BỘ DỮ LIỆU LF 

A. Các phương pháp đánh giá khách quan 

Trong bài báo này 2 phương pháp đánh giá khách quan 

được thực hiện đó là PSNR và SSIM. 

Phương pháp đánh giá khách quan PSNR được sử dụng 

phổ biến nhất để đo chất lượng của việc tái tạo lại các tín 

hiệu từ các bộ nén bị dữ liệu có tổn thất (ví dụ: để nén hình 

ảnh). Tín hiệu trong trường hợp này là dữ liệu gốc và nhiễu 

là lỗi do nén [15]. Công thức tính PSNR được mô tả như 

sau 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
2552

𝑀𝑆𝐸
) 

(1) 

Với 

𝑀𝑆𝐸(𝑥, 𝑦) = 1/𝑀𝑁 ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗)2

𝑁

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

 
 

(2) 

 

Ở đây, 𝑥𝑖𝑗 và 𝑦
𝑖𝑗
 là vector các giá trị quan sát được và 

giá trị dự báo, và M và N là tổng số mẫu.  

Còn đối với phương pháp đánh giá khách quan SSIM, 

nó là một phương pháp để đo mức độ giống nhau giữa hai 

hình ảnh thông qua dự đoán chất lượng hình ảnh gốc và hình 

ảnh nhiễu. Phương pháp này được coi là phù hợp với hệ 

thống thị giác của con người [16]. Phương pháp đánh giá 

khách quan SSIM được tính toán dựa trên các đặc tính của 

hình ảnh như: độ sáng, độ tương phản, và độ tương đồng. 

Công thức SSIM được tính như sau: 

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) = 𝑙(𝑥,𝑦)𝑐(𝑥,𝑦)𝑠(𝑥,𝑦) 

 

 

(3) 

Với 

𝑙(𝑥,𝑦) = 2𝜇𝑥𝜇𝑦
+ 𝐶1 𝜇

𝑥
2⁄ + 𝜇

𝑦
2 +  𝐶1

𝑐(𝑥,𝑦) = 2𝜎𝑥𝜎𝑦
+ 𝐶2 𝜎𝑥

2⁄ + 𝜎𝑦
2 +  𝐶2

𝑠(𝑥,𝑦) = 𝜎𝑥𝑦 + 𝐶3 𝜎𝑥𝜎𝑦 +⁄ 𝐶3

 

 

(4) 

B. Phương pháp xây dựng bộ dữ liệu LF 

Trong nghiên cứu này, một phương pháp kết hợp kỹ 

thuật thể hiện hình ảnh chủ động và bị động được thực hiện, 

nhằm có một bộ dữ liệu đánh giá chất lượng chủ quan cho 

F hiệu quả nhất. Phương pháp thể hiện chủ động nghĩa là 

người dùng có thể chủ động lựa chọn điểm lấy nét trong 

ảnh LF và đưa ra điểm số. Ngược lại, phương pháp bị động, 

người dùng chỉ có thể xem các ảnh hoặc video có sẵn và 

đưa ra kết quả nhận xét.  

Dữ liệu LF trong bài báo này được thu thập bằng phương 

pháp đánh giá chủ quan thông qua phương pháp bị động, 

bằng kỹ thuật tạo video giả lập (PV) [23], được chọn từ 101 

SAI của hình ảnh LF thông qua cách thức quét xoắn ốc như 

Hình 2, với 30 khung hình/giây (fps). Đồng thời, kỹ thuật 

thay đổi điểm nét của ảnh (RI) [24] cũng được sử dụng kết 

hợp. 
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Bảng. 1 Tổng quan về định nghĩa dữ liệu LF 

 
Loại lấy nét LF   Mô tả Số lượng mẫu 

CWF Lớp phức tạp với FOV rộng và lấy nét vào Tiền 

cảnh 

10 

CWB Lớp phức tạp với  FOV rộng và lấy nét vào  Hậu 

cảnh 

10 

CNF Lớp phức tạp  với  FOV hẹp và lấy nét vào Tiền 

cảnh 

10 

CNB Lớp phức tạp với FOV hẹp và lấy nét vào  Hậu 

cảnh 

10 

SWF Lớp đơn giản với FOV rộng và lấy nét vào Tiền 

cảnh 

8 

SWB Lớp đơn giản với  FOV rộng và lấy nét vào  Hậu 

cảnh 

8 

SNF Lớp đơn giản  với  FOV hẹp và lấy nét vào Tiền 

cảnh 

10 

SNB Lớp đơn giản với FOV hẹp và lấy nét vào  Hậu 

cảnh 

10 

Bảng 2. Cấu hình thay đổi điểm nét cho dữ liệu LF 

Tên LF LF  

slope 

Nét hậu 

cảnh 

Nét tiền 

cảnh 

Nét trung 

tâm 

Tên LF LF 

slope 

Nét hậu 

cảnh 

Nét tiền 

cảnh 

Nét trung 

tâm 
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Hình 2. Kỹ thuật quét hình xoắn ốc để tạo video giả lập cho 

ảnh LF 

Thông thường, phương pháp thể hiện hình ảnh chủ động 

có thể cung cấp QoE tốt hơn bằng cách trao quyền kiểm 

soát các điểm lấy nét cho người đánh giá. Tuy nhiên, việc 

không kiểm soát được số lượng điểm nhìn mà mỗi người 

đánh giá lựa chọn là một hạn chế của phương pháp này. 

Trong tập dữ liệu LF của bài báo này, người dùng không 

thể kiểm soát các điểm lấy nét, nhưng chúng tôi cung cấp 

nhiều điểm lấy nét khác nhau (từ hậu cảnh đến tiền cảnh), 

các điều kiện độ sâu khác nhau (từ hẹp tới rộng) và độ phức 

tạp khác nhau của đối tượng trong mỗi ảnh LF, nhằm thu 

thập tối đa các đánh giá chủ quan của người dùng. Quy 

trình tạo ra dữ liệu ảnh LF để phục vụ đánh giá chất lượng 

ảnh có thể tham khảo dựa trên Hình 3. 

 

Hình 3. Quy trình tạo dữ liệu LF để phục vụ đánh giá chất 

lượng ảnh 

Dữ liệu LF để đánh giá được lựa chọn từ EPFL [25] gồm 

38 thể loại nội dung khác nhau, với  các  loại độ sâu (DOF), 

và khung nhìn (FOV) khác nhau, được mã hóa và giải mã 

bằng bộ mã hóa VVC [26]. Các định nghĩa về bộ dữ liệu 

được mô tả trong Bảng 1. Dữ liệu này được chia thành hai 

phần dựa trên độ phức tạp của LF-DOF, tức là lớp DOF 

phức tạp và lớp DOF đơn giản  (khái niệm lớp phức tạp và 

đơn giản được định nghĩa thông qua số lượng đối tượng mà 

ảnh LF có thể lấy nét, nếu hơn 2 đối tượng được coi là lớp 

phức  tạp). Mỗi loại DOF chứa 2 loại FOV, tức là FOV hẹp 

và FOV rộng. Các thông số thay đổi cấu hình của các điểm 

lấy nét của từng hình ảnh LF được tính toán trong dải tham 

số từ -0.7 cho tới 1 như trong Bảng 2. Để thay đổi điêrm 

lấy nét của hình ảnh LF, chúng ta thay đổi tham số của độ 

dốc, gọi là “slope” của hình ảnh LF  bằng LF Toolbox v.0.4  

[27]. Có hai loại lấy nét, lấy nét tiền cảnh và lấy nét hậu 

cảnh. Tuy nhiên, một số hình ảnh LF chỉ có thể lấy nét với 

tham số độ dốc bằng 0, trường hợp này, nội dung bức ảnh 

sẽ quyết định đó là bức ảnh lấy nét tiền cảnh hay hậu cảnh. 

IV. KẾT QUẢ VÀ KIỂM THỬ 

A. Phương pháp thống kê 

Để có được kết quả đánh giá trực quan và chính xác nhất, 

các phương pháp thống kê sau đây sẽ được sử dụng nhằm 

thể hiện hiệu năng của các mô hình đánh giá khách quan 

cho dữ liệu ảnh LF. Các phương pháp thống kê gồm có, hệ 

số tương quan của Kendall (KRCC), hệ số tương quan của 

Spearman (SRCC) [28], hệ số tương quan tuyến tính 

Pearson (PLCC) [29], sai số tuyệt đối trung bình (MAE), 

lỗi bình phương trung bình (RMSE) [30] và R bình phương 

(R2) [31]. KRCC và SRCC được sử dụng để đánh giá và 

dự đoán tính đơn điệu, trong khi PLCC được sử dụng để 

đánh giá độ chính xác của mô hình dự đoán, MAE và 

RMSE được sử dụng để đánh giá tính ổn định của mô hình 

dự đoán và R2 được sử dụng để đánh giá chất lượng tương 

quan của mô hình dự đoán. 

Chỉ số cho các phương pháp thống kê được xác định như 

sau: hiệu năng được coi là tốt nếu kết quả KRCC, SRCC, 

PLCC, R2 có chỉ số cao và ngược lại, đối với MAE, RMSE 

có chỉ số thấp, phạm vi giá trị của các phương pháp thống 

kê được đo từ 0 đến 1. 

B. Đánh giá hiệu năng tổng thể dựa trên sự tương quan 

Hình 5 cho thấy khả năng tương quan của 2 phương pháp 

đánh giá khác quan SSIM và PSNR so với điểm trung bình 

của cách đánh giá chủ quan MOS trên toàn bộ dữ liệu LF. 

Hiệu năng của các phương pháp đánh giá khách quan được 

tính bằng R bình phương với phương pháp thống kê PLCC, 

cụ thể là 87% và 78% tương ứng với PSNR và SSIM. 

Ngoài ra, hiệu năng của SSIM và PSNR so với MOS đối 

với các điều kiện khác nhau được trình bày trong Hình 6, 

nó thể hiện giá trị của PSNR và SSIM có sự trải rộng và 

thay đổi đối với các dữ liệu của LF. Do đó, điều này kết 

luận rằng hai phương pháp đánh giá khách quan PSNR và 

SSIM hiện không phù hợp cho sử dụng đối với dữ liệu LF, 

nhưng đây cũng là cơ hội để phát triển các mô hình mới  

 

   

(a) (b) (c) 

Hình. 4. Hình ảnh của LF sử dụng để đánh giá kiểm thử, trong đó: a) Bench in Paris, b) Rolex Learning Center, và c) Wheat 

Silos 
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phục vụ cho dữ liệu LF dựa trên các phương pháp đánh 

giá trên. 

Ngoài ra, hiệu năng của 2 phương pháp đánh giá SSIM 

và PSNR được so sánh tại Bảng 3. Kết quả cho thấy khá 

thú vị, đó là với dữ liệu LF thay đổi điểm nét, thì hiệu năng 

của PSNR đều cho kết quả tốt hơn so với SSIM, mặc dù 

SSIM luôn được đánh giá là phương pháp thể hiện tốt đối 

với thị giác con người. Điều này có thể giải thích rằng, các 

đặc trưng ảnh hưởng tới thị giác mắt người trong phương 

pháp SSIM được thiết kế để đánh giá cho các dữ liệu của 

ảnh tự nhiên thông thường, chứ không phục vụ được cho 

dữ liệu ảnh LF. Đối với phương pháp đánh giá PSNR, kỹ 

thuật của nó đơn giản chỉ trừ hai ảnh để tìm điểm khác 

nhau, nên không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu thiết kế cho ảnh 

tự nhiên thông thường. Do vậy, PSNR có thể là điểm 

nghiên cứu khởi đầu để phát triển các mô hình đánh giá dữ 

liệu ảnh LF thay vì dựa trên phương pháp SSIM như trước 

đây. 

C. Đánh giá hiệu năng dựa trên điều kiện lấy nét 

Trong hình 7, phương pháp đánh giá SSIM và PSNR 

được so sánh dựa trên các điểm nét trước và sau của dữ 

liệu LF có tên là Wheat Silos, Bench in Paris, và Rolex 

Learning Center (như Hình 4). 

Kết quả thể hiện cho thấy, điều kiện lấy nét tại tiền 

cảnh (foreground) luôn cho hiệu năng tốt hơn với điều 

kiện lấy nét hậu cảnh (background) ở cả 2 phương pháp 

đánh giá SSIM hay PSNR. Điều này chứng tỏ rằng, dữ 

liệu LF với các ảnh được lấy nét ở tiền cảnh thể hiện dữ 

liệu tốt hơn như: hình ảnh rõ nét, chủ thể có kích thước 

đủ lớn, hoặc đơn giản là xu hướng người xem thích chú 

  

Hình 5. Sự tương quan của phương pháp đánh giá SSIM và PSNR so với MOS 

  

Hình 6. Sự tương quan của SSIM và PSNR so với MOS trong các điều kiện khác nhau 

 

Bảng 3. So sánh hiệu năng giữa SSIM và PSNR 

đối với dữ liệu LF 

 
Phương pháp 

thống kê 

Phương pháp đánh giá 

PSNR SSIM 

KRCC 0.6328 0.5583 

SRCC 0.8509 0.7659 

PLCC 0.8661 0.7761 

RMSE 0.5977 0.7541 

MAE 0.4797 0.5690 

R2 0.7502 0.6023 
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ý những vật thể ở gần mình hơn. Thêm nữa, phương 

pháp đánh giá PSNR một lần nữa cho thấy hiệu năng thể 

 hiện tốt hơn SSIM tại bộ dữ liệu LF này, thông qua 

khoảng cách giữa tiền cảnh và hậu cảnh lớn hơn như thể 

hiện tại hình 7.  

Dựa vào đây, ta có thể đưa ra kết luận rằng, phương 

pháp đánh giá PSNR sẽ là lựa chọn tốt nhất so với SSIM 

khi áp dụng để đánh giá dữ liệu ảnh LF, đặc biệt sử dụng 

để đánh giá hiệu năng lấy nét tiền cảnh.  

V. KẾT LUẬN 

Bài báo này trình bày một đánh giá đầy đủ và chi tiết 

về hiệu năng của hai mô hình đánh giá SSIM và PSNR 

đối với bộ dữ liệu LF, đặc biệt khả năng thay đổi điểm 

nét của bộ dữ liệu này. Với phương pháp xây dựng bộ dữ 

 

  

  

  

Hình 7. Hiệu năng của SSIM và PSNR so với các điểm nét trước và nét sau 
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liệu LF đặc thù, nhằm thu thập kết quả đánh giá chủ quan 

đầy đủ nhất từ người dùng, 228 dữ liệu với các điểm lấy 

nét và các điều kiện khác nhau đã được sử dụng. Độ 

chính xác của các phương pháp đánh giá khách quan 

được so sánh với điểm số chủ quan ứng với mỗi phương 

pháp. Hơn nữa, thống kê sự tương quan và hiệu năng của 

các phương pháp với MOS đã được so sánh và thảo luận. 

Từ những kết quả đánh giá, cho thấy phương pháp đánh 

giá PSNR sẽ phù hợp để sử dụng hơn SSIM cho bộ dữ 

liệu LF. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu này, chúng tôi có thể phát 

triển thêm với các mô hình đánh giá khách quan khác 

nhau, nhằm đưa ra một phương pháp đánh giá khách 

quan tốt nhất sử dụng cho bộ dữ liệu LF, đồng thời có 

thể xây dựng được một mô hình dự đoán chính xác hơn 

trong tương lai. 
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FOCUS POINT BASED EFFECTS ON LIGHT 

FIELD IMAGE QUALITY ASSESSMENTS 

  

Abstract: Light Field (LF) image data has attracted 

considerable attention in recent years due to its ability to 

change focus point after capture and reproduce 3D images. 

The process of rendering and displaying on LF often leads 

to a loss of image quality, so image quality assessment 

methods play an important role in ensuring user 

experience. Therefore, for LF image data, finding the most 

suitable image quality assessment methods is extremely 

necessary. In this paper, we present a first analysis related 

to the performance of objective evaluation methods for the 

sharpness change characteristics of LF images. The LF 

image data used for the evaluation consisted of 228 images 

from the EPFL source with two different focus levels 

(foreground focus and background focus). The results are 

compared with the scores from the subjective assessment 

method, to compare the correlation between the objective 

assessment methods and the MOS. Two popular objective 

assessment methods such as PSNR, SSIM, are tested and 

given specific conclusions in this paper. 

Keywords: Light Field image, Objective quality 

assessment, Light Field coding. 
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Tóm tắt: Hiện nay, với sự gia tăng nhanh chóng của các 

nguồn tài liệu liên quan đến lĩnh vực an toàn thông tin, việc 

trích xuất tự động các thông tin quan trọng từ các nguồn 

tài liệu này là một nhu cầu cấp thiết. Một trong những loại 

thông tin phổ biến cần trích xuất đó là các thực thể có tên, 

như tên chương trình phần mềm, tin tặc, chương trình mã 

độc, lỗ hổng, công nghệ, các kỹ thuật,... Tuy nhiên, do tính 

phức tạp, đa dạng, có nhiều đặc trưng về chuyên ngành 

riêng của các nguồn tài liệu này, việc xác định các thực thể 

có tên hiện còn gặp rất nhiều khó khăn. Gần đây, có một 

số phương pháp tiếp cận để giải quyết bài toán này, trong 

đó nổi trội hơn là các phương pháp dựa trên học sâu, là các 

kỹ thuật tiên tiến nhất, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực 

trích xuất thông tin. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày 

một phương pháp trích xuất thực thể có tên trong an toàn 

thông tin sử dụng các kỹ thuật học sâu, là mô hình kết hợp 

gồm word2vec, BERT, BiLSTM và CRF. Đồng thời, 

chúng tôi cũng đề xuất một phương pháp để tăng cường, 

bổ sung dữ liệu cho các thực thể có số lượng ít trong tập 

dữ liệu. Kết quả cho thấy mô hình đề xuất có độ chính xác 

khá cao, với độ đo F1 lên tới 72,86% khi thử nghiệm trích 

xuất thực thể có tên trên tập dữ liệu văn bản an toàn thông 

tin. Phương pháp tăng cường dữ liệu đề xuất cũng đạt được 

hiệu quả khả quan.  
 

Từ khóa: An toàn thông tin, trích xuất thực thể, 

BiLSTM, CRF, BERT.  

I. GIỚI THIỆU 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Internet kéo 

theo ngày càng nhiều những mối de dọa cho người dùng và 

các công ty trên toàn thế giới. Mỗi ngày, có rất nhiều các 

báo cáo điều tra về các mối đe dọa, sự cố về an toàn thông 

tin cùng nhiều các văn bản về vấn đề an ninh mạng khác 

như các hướng dẫn, chính sách, các công cụ, công nghệ 

được cung cấp trên Internet. Việc xác định và phân loại các 

thông tin về an toàn thông tin một cách tự động đóng vai 

trò cấp thiết trong nhiều ứng dụng, và hỗ trợ cho nhiều đối 

tượng người dùng khác nhau như nhân viên kiểm toán, nhà 

phân tích bảo mật, các nhà nghiên cứu, v.v. Một trong 

những loại thông tin phổ biến, quan trọng cần được xác 

định là các thực thể có tên (sau đây sẽ gọi tắt là thực thể) 

trong các văn bản an toàn thông tin. Tuy nhiên, do tính phức 

tạp và đa dạng của văn bản trong lĩnh vực này, việc xác 

định các thực thể này là một công việc có nhiều thách thức.  

Về cơ bản, việc xác định các thực thể trong an toàn thông 

tin là bài toán nhận dạng thực thể có tên (NER) trong xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên. Các thực thể có thể là chương trình phần 

mềm, thiết bị, công nghệ, tin tặc hay chương trình độc hại, 

lỗ hổng (CVE), v.v. Một trong các phương pháp tiếp cận 

ban đầu nhanh chóng và hiệu quả để nhận dạng các thực 

thể này là dựa trên luật. Các phương pháp dựa trên luật có 

thể trích xuất các thực thể theo mẫu như email, địa chỉ IP 

hay các lỗ hổng phổ biến, hoặc dựa vào tập từ điển để nhận 

dạng ra các thực thể đã biết. Tuy nhiên phương pháp này 

không phù hợp đối với các trường hợp phức tạp của văn 

bản an toàn thông tin, với cấu trúc văn bản không theo quy 

tắc thông thường, xuất hiện nhiều thực thể có tên mới, đồng 

thời yêu cầu chi phí cao về cả thời gian, con người và tiền 

bạc để duy trì, cập nhật kịp thời thông tin mới nhất xuất 

hiện liên tục trong thời gian tính bằng phút hoặc thậm chí 

bằng giây. 

Tiếp đó, nhiều phương pháp học máy khác nhau được áp 

dụng để trích xuất thực thể mới trong các văn bản an toàn 

thông tin như dựa trên Conditional random fields (CRF) [2, 

3], Support vector machines (SVM) [4], Expectation 

regularization [5], Bootstrapping algorithm [6], Maximum 

entropy model (ME) [7] nhưng tính hiệu quả chưa thực sự 

cao, dù cho các phương pháp này đã đạt được kết quả tốt 

khi nhận dạng thực thể mới trong các văn bản thông thường 

trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nguyên nhân là các mô hình 

này cần phải xác định nhiều đặc trưng thủ công và bỏ qua 

mối tương quan của các thực thể, kéo theo đó là việc khó 

có thể đáp ứng được với các ứng dụng quy mô lớn [1].  

Một bước tiến nhảy vọt về xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong 

những năm gần đây là học sâu. Đây là mô hình mạng nơ-

ron có thể tự học hiệu quả các đặc trưng tổ hợp phi tuyến, 

trong khi các phương pháp cổ điển như CRF chỉ có thể học 

các tổ hợp tuyến tính của các đối tượng đã xác định. Việc 

mở rộng khả năng truy cập thông tin, tăng sức mạnh xử lý 

phần cứng, đặc biệt là GPU, các chức năng kích hoạt khác 

nhau, v.v. đã làm cho học sâu trở nên đặc biệt thiết thực và 

có tính khả thi. Gần đây, nhiều phương pháp hiệu quả hơn 

cho các ứng dụng khác nhau trong lĩnh vực an toàn thông 

tin dựa trên học sâu đã được đề xuất. Trong ứng dụng nhận 

dạng thực thể, một số mô hình hiệu quả như Long short-

term memory (LSTM) [8, 9], mô hình kết hợp giữa LSTM 

và CRF với mô hình word2vec [8] và tốt hơn nữa là các 

phương pháp dựa trên BERT [17]. Các mô hình dựa trên 

BERT đã tận dụng được tri thức học được từ các văn bản 

có sẵn, giúp cho việc nhận dạng thực thể trong văn bản an 
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TRÍCH XUẤT THỰC THỂ TRONG AN TOÀN THÔNG TIN SỬ DỤNG HỌC SÂU 

toàn thông tin chính xác hơn so với các phương pháp trước 

đó. Tuy nhiên, do văn bản an toàn thông tin là một lĩnh vực 

đặc thù, chứa rất nhiều từ vựng liên quan đến bảo mật như 

tên tệp, giá trị băm, tên các công cụ tấn công, nên nếu chỉ 

tận dụng các tri thức từ các văn bản có sẵn phổ biến trong 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì sẽ không đạt được độ chính xác 

cao.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất sử dụng mô 

hình kết hợp bao gồm word2vec, BERT [17], BiLSTM [21] 

và CRF [22] để giải quyết bài toán trích xuất thực thể có 

tên trong văn bản an toàn thông tin. Đây là sự kết hợp 

những ưu điểm của các mô hình như [8] và [17]. Mô hình 

kết hợp này hiệu quả trong lĩnh vực hẹp và có tính chuyên 

môn cao như an toàn thông tin, với việc kết hợp khả năng 

tích hợp các đặc trưng cho từ, trích xuất từ mô hình ngôn 

ngữ ngữ cảnh như BERT, và mô hình ngôn ngữ phi ngữ 

cảnh nhưng lại đặc biệt hiệu quả cho các từ mới và phức 

tạp là FastText cùng các đặc trưng từ mức ký tự. Kết quả 

thực nghiệm trong phần sau cho thấy, mô hình hoạt động 

có độ chính xác cao trên tập dữ liệu văn bản an toàn thông 

tin.   

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần II 

mô tả các nghiên cứu liên quan. Phần III trình bày đề xuất 

phương pháp thực hiện trích xuất thực thể có tên trong an 

toàn thông tin. Kết quả và những phân tích thực nghiệm 

được trình bày trong phần Phần IV. Cuối cùng, Phần V là 

kết luận bài báo và định hướng nghiên cứu. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Trong những năm gần đây đã có nhiều nghiên cứu về 

trích xuất thông tin trong lĩnh vực an toàn thông tin. Trong 

đó các thông tin được trích xuất có thể là thông tin về các 

mối đe dọa liên quan đến các cuộc tấn công và lỗ hổng 

tiềm ẩn trong văn bản web [15], tên các sản phẩm phần 

mềm, hệ điều hành [2], tên mã độc, địa chỉ IP, tên miền 

[7],… Tuy nhiên, việc trích xuất các loại thông tin trong 

lĩnh vực an toàn thông tin còn gặp rất nhiều khó khăn do 

thiếu nguồn dữ liệu đã được chú thích [7], các nguồn dữ 

liệu không đồng nhất [16], đồng thời trên thực tế các nguồn 

thông tin mới liên tục xuất hiện. Việc này ảnh hưởng khá 

nhiều đến các phương pháp tiếp cận giải quyết bài toán.   

Một bài toán trích xuất thông tin quan trọng trong an 

toàn thông tin là trích xuất thực thể an toàn thông tin. Có 

hai hướng tiếp cận chính thường được sử dụng cho bài toán 

này đó là hướng tiếp cận dựa trên luật, và hướng tiếp cận 

dựa trên học máy thống kê. Hướng tiếp cận dựa trên luật 

cần có chuyên gia xử lý và sinh luật, thường được thực 

hiện bằng cách xây dựng các biểu thức chính quy, hoặc các 

quy tắc heuristic nên rất khó khăn, tốn kém thời gian và 

khó thực hiện với quy mô lớn [10, 11].  

Hướng tiếp cận dựa trên học máy thống kê được nghiên 

cứu và phát triển nhiều hơn do không phụ thuộc vào tri 

thức chuyên gia, được thực hiện một cách tự động, đồng 

thời được đánh giá là có độ chính xác cao. Do vậy thực tế 

có khá nhiều các nghiên cứu tiếp cận giải quyết bài toán 

theo hướng này [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Bridges và cộng sự [7] đề 

xuất Mô hình Maximum Entropy được huấn luyện với 

nhiều kho dữ liệu bảo mật và đạt được hiệu suất cao trong 

việc xác định và phân loại các thực thể. Jones và cộng sự 

[6] triển khai một thuật toán bootstrapping để trích xuất 

các thực thể và mối quan hệ của chúng từ các văn bản bảo 

mật. Joshi và cộng sự [2] sử dụng trường ngẫu nhiên có 

điều kiện CRF để xác định các thực thể, khái niệm và quan 

hệ liên quan đến an ninh mạng từ nguồn dữ liệu về lỗ hổng 

bảo mật và từ các nguồn văn bản. Lal và cộng sự [3] cũng 

sử dụng thuật toán trường ngẫu nhiên có điều kiện CRF để 

trích xuất các khái niệm và thực thể liên quan đến an ninh 

mạng bằng cách sử dụng một tập hợp các đặc trưng từ các 

văn bản bảo mật được chú thích thủ công.  

Gần đây các phương pháp hiệu quả hơn cho trích xuất 

thực thể an toàn thông tin dựa trên học sâu được đề xuất. 

Trong nghiên cứu [8], Gasmi và cộng sự kết hợp ưu điểm 

của phương pháp BiLSTM (bidirectional long short-term 

memory) và trường ngẫu nhiên có điều kiện (CRF) để cải 

thiện độ chính xác của việc trích xuất thực thể, kết quả đạt 

được tốt hơn so với phương pháp chỉ sử dụng CRF truyền 

thống. Nghiên cứu của Qin và cộng sự [9] đề xuất một mô 

hình kết hợp của mạng nơ-ron được gọi là FT-CNN-

BiLSTM-CRF. Tác giả sử dụng các đặc trưng ngữ cảnh 

cho huấn luyện mô hình trích xuất, kết quả đạt 86% tính 

theo độ đo F1 trên tập dữ liệu thử nghiệm.  

Nghiên cứu này cũng sử dụng mô hình học sâu kết hợp 

ưu điểm của BiLSTM và CRF tương tự như nghiên cứu 

[8], [9]. Tuy nhiên chúng tôi còn kết hợp thêm ưu điểm 

của các các phương pháp biểu diễn từ khác nhau để mô 

hình hiệu quả hơn, bao gồm BERT với khả năng biểu diễn 

ngôn ngữ ngữ cảnh, kết hợp với khả năng biểu diễn từ hiệu 

quả cho các từ mới, ít xuất hiện như FastText và charCNN. 

Các kết hợp này tạo ra mô hình hiệu quả cho việc trích 

xuất thực thể có tên trong văn bản an toàn thông tin. 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT  

Ý tưởng chính đề xuất cho kiến trúc trích xuất thực thể 

trong văn bản an toàn thông tin là kết hợp nhiều phương 

pháp biểu diễn từ hiệu quả vào kiến trúc mạng nơ-ron học 

sâu, bao gồm đặc trưng ngữ cảnh BERT, đặc trưng biểu 

diễn từ theo kiểu n-gram với FastText, đặc trưng biểu diễn 

từ mức ký tự. Các đặc trưng biểu diễn từ phi ngữ cảnh biểu 

diễn mỗi từ bằng một véc-tơ hữu ích trong miền dữ liệu 

chuyên ngành như an toàn thông tin do các từ ngữ sử dụng 

không mơ hồ, các thực thể có tên thường có ý nghĩa duy 

nhất, không phụ thuộc vào ngữ cảnh hay các mối liên hệ 

trong văn bản. Tuy nhiên, kể cả văn bản chuyên ngành an 

toàn thông tin cũng không thể tránh khỏi sự mơ hồ, đa 

nghĩa, phụ thuộc ngữ cảnh, và khi đó đặc trưng ngữ cảnh 

BERT sẽ rất hữu ích khi có thể biểu diễn chính xác ngữ 

nghĩa của từ trong câu. Ngoài ra, các đặc trưng dựa trên 

FastText kết hợp với đặc trưng của từ ở mức ký tự rất hiệu 

quả trong biểu diễn các từ mới.   

Phần này trình bày lý thuyết về một số mô hình học sâu 

có liên quan, sau đó là mô tả bài toán và đề xuất phương 

pháp trích xuất thực thể có tên trong văn bản an toàn thông 

tin dựa trên kết hợp nhiều đặc trưng biểu diễn từ và kiến 

trúc BiLSTM-CRF. Mô hình đề xuất gồm 2 phần chính: 

(1) xây dựng véc-tơ từ được biểu diễn theo các cách khác 
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nhau và (2) kiến trúc mạng nơ-ron BiLSTM-CRF để đưa 

ra các dự đoán từ các đặc trưng từ kết hợp.  

Về biểu diễn từ, chúng tôi sử dụng các phương pháp 

trích xuất khác nhau: biểu diễn từ mức ký tự dựa trên mạng 

CNN, FastText để biểu diễn từ theo n-gram ký tự và mô 

hình BERT để biểu diễn từ theo ngữ cảnh. Sau đó, kết hợp 

các đặc trưng có được của các phương pháp biểu diễn từ 

thành một véc-tơ tổng trước khi cung cấp cho kiến trúc 

mạng học sâu BiLSTM-CRF. Mạng có các lớp BiLSTM 

và lớp CRF để biểu diễn câu và suy luận nhãn tương ứng. 

Để hiểu chi tiết hơn về kiến trúc của mô hình đề xuất, 

trước hết chúng tôi giới thiệu sơ bộ về các mô hình học sâu 

có liên quan như phần A dưới đây, sau đó mô tả về bài toán 

và mô hình đề xuất. 

A. Một số mô hình học sâu  

1) Mạng nơ-ron tích chập (CNN) 

CNN là mạng rất nổi tiếng do có hiệu năng cao và ít sử 

dụng các tham số học hơn. Mạng này bao gồm ba loại tầng 

là tầng tích chập, tầng gộp và tầng được kết nối đầy đủ. 

Trong tầng tích chập của mạng CNN, phép toán tích chập 

được thực hiện bằng cách sử dụng một số bộ lọc trượt qua 

đầu vào và học đặc trưng từ dữ liệu đầu vào. Tầng gộp 

được sử dụng để kết hợp thông tin qua các vùng không 

gian kề nhau bằng cách giảm kích thước của tầng trước đó. 

Có các loại tầng gộp khác nhau bao gồm gộp cực tiểu, gộp 

cực đại và gộp trung bình. Mạng được kết nối với một tầng 

dày đặc ở cuối để các đặc trưng có thể được ánh xạ phân 

loại. 

2) Mạng bộ nhớ dài-ngắn (LSTM)  

Mạng LSTM là một dạng đặc biệt của mạng nơ-ron hồi 

quy (RNN), được đưa ra để giải quyết vấn đề triệt tiêu 

gradient trong RNN. LSTM có khả năng học được các phụ 

thuộc xa, có thể ghi nhớ có chọn lọc các mẫu trong một 

thời gian dài mà không cần phải huấn luyện (trong khi 

RNN chỉ có thể xử lý dữ liệu ngắn hạn). LSTM có kiến 

trúc là dạng chuỗi các mô-đun lặp đi lặp lại của mạng nơ-

ron, trong đó mỗi mô-đun có 4 tầng tương tác với nhau 

(khác với RNN chuẩn chỉ có 1 tầng mạng nơ-ron).  

Mấu chốt của mạng LSTM là trạng thái tế bào, chạy 

xuyên suốt tất cả các nút mạng giúp thông tin có thể dễ 

dàng di chuyển và không bị thay đổi. Việc thêm hoặc bớt 

thông tin cần thiết cho trạng thái tế bào được thực hiện 

(sàng lọc) bởi các cổng.  

Một LSTM có 3 cổng để duy trì và điều hành trạng thái 

của tế bào. Mỗi cổng được kết hợp bởi một tầng mạng 

sigmoid và một phép nhân. Đầu ra của tầng sigmoid là một 

số trong khoảng [0, 1], mô tả số lượng thông tin được qua. 

Nếu đầu ra là 1 thì cho tất cả các thông tin đi qua, nếu đầu 

ra là 0 thì không cho thông tin nào qua cả.  

3) Các dạng kiến trúc hai chiều 

Để hiểu ngữ cảnh tốt hơn và giải quyết những điểm mơ 

hồ trong văn bản, các cấu trúc hồi quy hai chiều 

(bidirectional) được sử dụng để học thông tin từ các dấu 

thời gian trong quá khứ và cả tương lai. Mỗi cấu trúc này 

có hai loại kết nối, trong đó một loại đi về phía trước theo 

thời gian và loại còn lại đi lùi lại theo thời gian. Các kết 

nối nhằm trợ giúp trong việc học các biểu diễn trong quá 

khứ và tương lai. Một số dạng mô-đun có thể có cấu trúc 

hồi quy hai chiều là RNN, LSTM hoặc GRU. 
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4) Trường ngẫu nhiên có điều kiện (CRF)  

CRF là một mô hình đồ thị xác suất được sử dụng rộng 

rãi trong các tác vụ gán nhãn tuần tự như NER, gán thẻ 

giọng nói và nhận dạng giọng nói. CRF kết hợp các đặc 

điểm của mô hình entropy cực đại và mô hình Markov ẩn 

(HMM). CRF giảm nhẹ giả thiết về độc lập có điều kiện 

như trong HMM và sử dụng nhiều đặc trưng toàn cục hơn. 

Hơn nữa, CRF dựa trên cùng một dạng hàm mũ như mô 

hình entropy cực đại, thực hiện huấn luyện mô hình với ít 

dữ liệu hơn. 

CRF là một loại mô hình đồ họa xác suất phân biệt, 

thường áp dụng trong việc dự đoán tuần tự và nhận dạng 

thực thể có tên. CRF có thể nhận biết thông tin ngữ cảnh 

từ các nhãn trước đó, do đó tạo ra hiệu suất dự đoán tốt 

hơn. 

5) BERT 

BERT là viết tắt của cụm từ Bidirectional Encoder 

Representation from Transformer, có nghĩa là mô hình 

biểu diễn từ theo hai chiều, ứng dụng kỹ thuật Transformer. 

BERT được thiết kế để huấn luyện trước các biểu diễn từ. 

Điểm đặc biệt ở BERT đó là nó có thể điều hòa cân bằng 

ngữ cảnh theo cả 2 chiều trái và phải. 

Cơ chế attention của Transformer sẽ truyền toàn bộ các 

từ trong câu văn bản đồng thời vào mô hình một lúc mà 

không cần quan tâm đến chiều của câu. Do đó Transformer 

được xem như là huấn luyện hai chiều (bidirectional). Đặc 

điểm này cho phép mô hình học  

 

được bối cảnh của từ dựa trên toàn bộ các từ xung quanh 

nó bao gồm cả từ bên trái và từ bên phải.  

Mô hình BERT của Google được huấn luyện trên một 

kho dữ liệu lớn của văn bản không gán nhãn, bao gồm toàn 

bộ Wikipedia (lên tới 2500 triệu từ) và Book Corpus (lên 

tới 800 triệu từ). Khi huấn luyện trên kho dữ liệu lớn như 

vậy, mô hình học và có được sự hiểu biết thực sự sâu sắc 

về cách thức hoạt động của ngôn ngữ.  

B. Mô tả bài toán 

Giả sử cho một tập văn bản an toàn thông tin L, với mỗi 

văn bản T trong tập văn bản L, thông tin cần trích xuất là 

các thực thể có tên trong văn bản T, ký hiệu là E. Trong 

một văn bản T có thể có nhiều thực thể có tên E. Xét mỗi 

câu S trong văn bản T. S sẽ được sử dụng làm đầu vào cho 

bài toán. Mỗi câu đầu vào S trong một văn bản pháp quy 

được biểu diễn thành một chuỗi các từ (token) S=w1w2...wn, 

với n là số các từ có trong câu. Từ mỗi câu đầu vào S, cần 

trích xuất các thực thể E.  

Về ngữ nghĩa của bài toán trích xuất thực thể trong văn 

bản an toàn thông tin ở đây, thực thể có tên là một chuỗi 

con của các từ liên tiếp đề cập đến một đối tượng liên quan 

đến ngữ cảnh an toàn thông tin, chẳng hạn như thiết bị, sự 

kiện, tin tặc, địa điểm, chương trình phần mềm, công nghệ, 

vi rút…  

C. Mô hình đề xuất 

Mô hình đề xuất cho việc trích xuất thực thể trong văn 

bản an toàn thông tin là mô hình dựa trên kiến trúc 

BiLSTM-CRF, khai thác sự kết hợp của các đặc trưng ngữ 

cảnh và phi ngữ cảnh, đặc trưng biểu diễn từ theo mức ký 

tự. Hình 1 trình bày kiến trúc của mô hình này. 

1) Trích xuất đặc trưng 

Đặc trưng mức từ có được từ phương pháp nhúng từ với 

kỹ thuật FastText được Facebook giới thiệu [18], có hiệu 

suất tốt hơn mô hình Word2vec[23] trong nhiều ứng dụng. 

Nguyên nhân là FastText biểu thị mỗi từ dưới dạng n-gram 

ký tự thay vì học trực tiếp véc-tơ cho các từ, từ đó giúp 

nắm bắt ý nghĩa của các từ ngắn hơn và cho phép biểu diễn 

các hậu tố và tiền tố. Sử dụng FastText cũng cho phép biểu 

diễn ý nghĩa cho các từ không phổ biến trong lĩnh vực an 

toàn thông tin, không có trong văn bản huấn luyện, chẳng 

hạn như ký hiệu các lỗ hổng phổ biến CVE, các công nghệ, 

tên chương trình phần mềm, v.v. 

Đặc trưng mức từ có được từ FastText là đặc trưng phi 

ngữ cảnh, do đó không mã hóa được các từ đa nghĩa, phụ 

thuộc ngữ cảnh trong câu. Để nắm bắt được mối tương 

quan giữa các từ trong một câu, cần sử dụng khả năng biểu 

diễn từ theo ngữ cảnh từ mô hình BERT [19]. Đây là kỹ 

thuật học máy dựa trên các Transformer được dùng cho 

việc học chuyển giao trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên bởi 

Google.  Mô hình này là một mô hình học sẵn (pre-trained) 

học ra các véc-tơ đại diện theo ngữ cảnh 2 chiều của từ 

trong câu. Trong mô hình đề xuất, chúng tôi sử dụng một 

mô hình RoBERTa cỡ nhỏ huấn luyện cho đa ngôn ngữ, 

gồm 12 lớp là 12 bộ mã hóa (encoder) của mô hình 

Transformer, mỗi lớp tạo ra một véc-tơ 768 chiều để mã 

hóa một từ. Vì mỗi lớp trong RoBERTa nắm bắt các cấp 

độ ngữ cảnh khác nhau, nên sẽ hợp lý hơn khi sử dụng 

nhúng từ nhiều lớp hơn là chỉ sử dụng lớp cuối cùng. Do 

đó, chúng tôi nối 3 lớp cuối cùng để tạo thành biểu diễn 

2034 (768*3) cho một từ.  

Các đặc trưng mức từ rất phổ biến và đạt được nhiều 

thành công trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

Tuy nhiên, các đặc trưng này cũng tồn tại một số điểm yếu 

trong xử lý văn bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành như an 

toàn thông tin vì những văn bản này chứa rất nhiều mã và 

ký hiệu đặc thù chuyên ngành, như các ký hiệu lỗ hổng 

CVE, các phần mềm và phiên bản tương ứng, hay tên mã 

các công nghệ. Những cụm từ này hầu như không có ý 

nghĩa trong ngôn ngữ tự nhiên nhưng mang nhiều thông 

tin về nhãn của chúng. Do đó, chúng tôi sử dụng mô hình 

CharCNN để trích xuất các véc-tơ nhúng cấp độ ký tự. Mô 

hình bao gồm các lớp tích chập 1D, maxpooling và lớp kết 

nối đầy đủ. Mô hình nhận các chuỗi ký tự đầu vào ở dạng 

one-hot rồi chuyển qua một lớp embedding để ánh xạ các 

véc-tơ vào một không gian 30 chiều mới. Lớp tích chập 

1D tiếp theo bao gồm 30 kernel với kích cỡ là 3 để duyệt 

trên các véc-tơ này. Sau đó véc-tơ được làm phẳng và 

chuyển qua một lớp kết nối đầy đủ 128 unit. 

Kết hợp các véc-tơ đặc trưng của ba phương pháp biểu 

diễn từ ở trên bằng cách nối lại với nhau tạo thành một 

véc-tơ nhiều chiều biểu diễn cho mỗi từ. Véc-tơ này là đầu 
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vào cho mạng nơ-ron sâu BiLSTM-CRF được mô tả dưới 

đây. 

2) Kiến trúc mạng nơ-ron BiLSTM-CRF 

Nhiệm vụ trích xuất thực thể trong văn bản an toàn 

thông tin được xây dựng dưới dạng bài toán phân loại 

nhiều đầu ra, trong đó mỗi từ trong câu sẽ được gán một 

nhãn. Một mạng gồm 2 lớp BiLSTM được sử dụng để 

chuyển các véc-tơ biểu diễn từ (token) thành véc-tơ biểu 

diễn câu.  

Về cơ bản, LSTM truyền thông tin theo một hướng chỉ 

có thông tin quá khứ trong lớp không cho phép biết thông 

tin từ hướng các lớp mạng LSTM hai chiều (BiLSTM) học 

từ cả hai hướng, cho phép tạo ra các đặc trưng véc-tơ 

phong phú so với các mô hình LSTM một chiều [12]. Việc 

áp dụng mô hình này cho phép nắm bắt được nhiều ngữ 

cảnh nhất có thể, đồng thời còn có thể ngăn ngừa mất mát 

thông tin [15]. Như thể hiện trong kiến trúc ở Hình 1, các 

véc-tơ đầu vào kết hợp từ ba phương pháp biểu diễn từ 

được đưa vào theo cả hai hướng của LSTM. Các đầu ra 

của BiLSTM lại được sử dụng trong lớp mạng kết nối đầy 

đủ trước khi vào lớp CRF nhằm suy luận nhãn cho các từ 

ban đầu. CRF ở đây giúp tận dụng các chuỗi nhãn tốt nhất 

trong một câu đầu vào nhất định thay vì chỉ các vị trí riêng 

lẻ. 

3) Bổ sung dữ liệu huấn luyện 

Nhiều dữ liệu thực thể quan trọng trong tập văn bản an 

toàn thông tin có thể có số lượng rất ít trong tập dữ liệu đã 

được chú thích, ví dụ như tên của phần mềm độc hại, hay 

tin tặc. Điều này là do trong thực tế thông thường tên của 

phần mềm độc hại hay tin tặc không được biết đến vào thời 

điểm xảy ra cuộc tấn công mà chỉ thường xuất hiện sau 

thời gian đó. Do vậy, số lượng dữ liệu về các thực thể loại 

này sẽ không cân đối so với dữ liệu về các thực thể khác. 

Sự mất cân đối này làm cho mô hình khó có thể học được 

chính xác biểu diễn của các thực thể, khiến cho hiệu năng 

nhận dạng thấp.  

Để khắc phục tình trạng thiếu hoặc mất cân đối dữ liệu 

thực thể theo loại, có thể áp dụng một số ý tưởng về bổ 

sung dữ liệu như trong [13] đưa ra. Tuy nhiên trong tập dữ 

liệu an toàn thông tin, hạn chế nằm ở số lượng thực thể của 

một hay một số loại quá ít so với các thực thể còn lại, do 

đó ở đây chúng tôi chọn phương pháp thay thế thực thể đã 

được đề cập bằng một thực thể khác cùng kiểu. Cụ thể là 

đối với mỗi cụm từ thể hiện thực thể cần bổ sung thêm 

được đề cập trong một câu, chúng tôi sử dụng phân phối 

nhị thức để quyết định ngẫu nhiên xem có nên thay thế nó 

hay không. Nếu có, chọn ngẫu nhiên một thực thể khác từ 

tập huấn luyện ban đầu có cùng loại với thực thể cần thay 

thế. Trình tự nhãn BIO (Beginning, Inside, Outside) tương 

ứng có thể được thay đổi tương ứng tùy thuộc kích thước 

của cụm từ. Ví dụ: Với một câu ban đầu là: “Một khi nạn 

nhân mở tệp, mã độc sẽ được kích hoạt và tự động cài đặt 

EMOTET vào máy tính của nạn nhân.”, thì câu bổ sung là 

“Một khi nạn nhân mở tệp, mã độc sẽ được kích hoạt và tự 

động cài đặt WannaCry vào máy tính của nạn nhân.” 

IV. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

A. Tập dữ liệu 

Nghiên cứu này sử dụng tập dữ liệu Sec_col1 [14] để 

thử nghiệm mô hình đề xuất trong nhiệm vụ trích xuất thực 

thể an toàn thông tin. Đây là tập dữ liệu được thu thập với 

tổng số 861 văn bản, gồm nhiều bài báo, bài đăng và các 

nhận xét trong lĩnh vực an toàn thông tin. Tổng số có hơn 

400 nghìn từ (token), hơn 14 nghìn thực thể được gán nhãn 

được chia thành 9 loại: người, tổ chức, địa điểm, sự kiện, 

chương trình máy tính, thiết bị, công nghệ, phần mềm độc 

hại/lỗ hổng và tin tặc. Số lượng thực thể tin tặc và phần 

mềm độc hại/lỗ hổng có số lần xuất hiện tương đối ít so 

với các nhãn còn lại, tương ứng là 60 và 400 lần xuất hiện. 

B. Thiết lập thực nghiệm 

Hiệu năng của mô hình trích xuất được đo bằng độ đo 

F1, được tính từ độ chính xác (precision), độ bao phủ 

(recall) theo các công thức như sau: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴|
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐵|
 

𝐹1 =
2 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

Các tham số A và B ở công thức trên tương ứng là tập 

các thực thể được nhận ra và tập hợp các thực thể đúng 

(được gán nhãn bởi người gán nhãn), của một loại thực thể 

cụ thể (ví dụ như tin tặc). Thử nghiệm được thực hiện theo 

phương pháp kiểm tra chéo với dữ liệu được chia thành 5 

phần.  

Chúng tôi áp dụng cơ chế mini-batch để huấn luyện mô 

hình đề xuất, trong đó: batch size là 16; bộ tối ưu Adam 

optimizer được sử dụng với learning rate là 1𝑒−5 , độ dài 

tối đa của câu đầu vào là 128. Chúng tôi cũng áp dụng cơ 

chế dừng sớm để ngăn mô hình bị tình trạng quá khớp. Cụ 

thể, quá trình huấn luyện sẽ dừng khi hiệu suất trên tập dữ 

liệu kiểm chứng không được cải thiện nào trong ít nhất 5 

epoch liên tiếp. Số Transformer block là 12, với kích thước 

của véc-tơ trạng thái ẩn là 768. Mô hình BERT đã đào tạo 

trước sử dụng cho đa ngôn ngữ multilingual-bert-base. Kĩ 

thuật WordPiece được sử dụng để tách từ trong câu đầu 

vào. Ngưỡng xác định cho vị trí bắt đầu và kết thúc của 

thực thể là không xác định do thực thể tham chiếu có thể ở 

bất kỳ vị trí nào. Cấu hình của máy tính thử nghiệm có CPU 

IntelCore i7 9700K, RAM 32 GB, GPU GeForceGTX 

2080Ti và đĩa cứng SSD.  

C. Kết quả thực nghiệm 

Phần dưới đây sẽ mô tả các thực nghiệm để đánh giá các 

đặc trưng quan trọng cũng như hiệu năng của mô hình trích 

xuất thực thể an toàn thông tin đã đề xuất khi so sánh với 

các mô hình cơ sở khác. 

1) Đánh giá hiệu năng của các kết hợp đặc trưng khác 

nhau 

Chúng tôi đã sử dụng kết hợp một số đặc trưng đã đề 

xuất cho mô hình để hiểu rõ hơn về đóng góp của từng đặc 

trưng đối với hiệu suất trích xuất thực thể. Nhiều cách kết 
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hợp đặc trưng biểu diễn từ khác nhau đã trình bày ở trên 

được thực hiện, hoặc bỏ lần lượt từng đặc trưng biểu diễn 

từ trong tổ hợp các đặc trưng, sau đó kết hợp với mạng nơ-

ron với các lớp BiLSTM và CRF để trích xuất thực thể.  

Bảng I.  Hiệu năng của các kết hợp đặc trưng khác nhau 
trong mô hình BiLSTM-CRF  

STT Đặc trưng F1 (%) 

1 BERT-CharCNN-FastText  72,86 

2 BERT-CharRNN- FastText 72,34 

3 CharCNN- FastText 68,41  

4 CharRNN- FastText 68,23 

5 BERT- FastText 71,93 

6 BERT-Glove 71,62 

7 BERT-CharCNN-Glove 72,25 

 

Kết quả thử nghiệm trong Bảng I cho thấy, đặc trưng 

mức ký tự có vai trò quan trọng trong việc trích xuất chính 

xác thực thể. Hiệu suất của mô hình BiLSTM-CRF dựa trên 

CharCNN và CharRNN (đặc trưng số 1 và 2) tốt hơn mô 

hình không có đặc trưng mức ký tự này (đặc trưng số 5 và 

6) từ 0,41%  đến 1,24%. Khi so sánh giữa hai phương pháp 

biểu diễn mức ký tự là CharCNN và CharRNN, mô hình 

dựa trên charCNN (đặc trưng số 1 và số 3) đạt được độ 

chính xác tốt hơn từ 0,18% tới 0,52% so với các mô hình 

dựa trên charRNN (đặc trưng số 2 và số 4 trong Bảng I).  

Đối với đặc trưng BERT, có thể thấy rằng việc thêm biểu 

diễn từ sử dụng BERT đã tăng hiệu suất tổng thể đáng kể, 

từ hơn 68% (không có BERT) lên tới hơn 72% (có BERT). 

Mức tăng lên tới 4,11% khi xem xét cặp đặc trưng số 2 và 

số 4; và thậm chí lên tới 4,45% với cặp đặc trưng số 1 và 

số 3. Mức tăng này hơn hẳn các mức tăng còn lại của các 

cách kết hợp đặc trưng khác, cho thấy tầm quan trọng của 

BERT với khả năng biểu diễn từ theo ngữ cảnh thật sự hiệu 

quả. 

Để đánh giá sự phù hợp của phương pháp biểu diễn dựa 

trên nhúng từ đối với khả năng trích xuất thực thể trong văn 

bản an toàn thông tin, chúng tôi thay thế FastText bằng 

Glove, một phương pháp nhúng từ bằng véc-tơ toàn cục 

[20] (các đặc trưng số 1, 5 so với các đặc trưng số 6, 7 trong 

Bảng I). Mặc dù chênh lệch không lớn nhưng FastText vẫn 

thể hiện hiệu năng tốt hơn so với Glove. Điều này chứng tỏ 

biểu diễn từ kiểu n-gram của FastText có lẽ phù hợp với 

văn bản chuyên ngành an toàn thông tin hơn như đã phân 

tích trước đó.  

Chú ý rằng, mô hình sử dụng cấu trúc mạng nơ-ron 

tương tự như cấu trúc sử dụng trong [8]. Tuy nhiên so với 

[8], cách thức kết hợp các đặc trưng như đề xuất trong bài 

báo giúp tạo nên hiệu năng vượt trội hơn, với mức chênh 

khoảng 3-4%. Sự khác biệt này có được từ đặc trưng 

BERT. Kết quả này giúp nhấn mạnh một lần nữa về khả 

năng biểu diễn chính xác ngữ nghĩa của từ trong câu của 

BERT.  

2) Đánh giá hiệu năng của kiến trúc mạng nơ-ron đề 

xuất  

Để đánh giá hiệu năng của kiến trúc mạng nơ-ron đề xuất 

BiLSTM-CRF, chúng tôi sẽ so sánh kết quả với mạng chỉ 

có lớp BiLSTM và bộ phân lớp softmax với mạng chỉ có 

CRF để phân lớp mà không có BiLSTM. Đầu vào vẫn là 

đặc trưng kết hợp từ 3 kiểu biểu diễn từ: biểu diễn từ mức 

ký tự CharCNN, biểu diễn từ được trích xuất từ FastText 

và đặc trưng BERT. Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá kết 

quả của việc bổ sung dữ liệu gán nhãn với mô hình đề xuất. 

 

Bảng II.  Hiệu năng của các mô hình với đặc trưng kết 
hợp 

STT Mô hình F1 (%) 

1 BERT-CharCNN- FastText 

+BiLSTM-CRF 
72,86 

2 BERT-CharCNN- FastText 

+BiLSTM-CRF 

(có bổ sung dữ liệu) 

73,61 

3 BERT-CharCNN- FastText 

+BiLSTM 
68,53 

4 BERT-CharCNN- FastText 

+CRF 
65,72 

 

Như thể hiện trong Bảng II, mô hình dựa trên sự kết hợp 

BiLSTM-CRF được đề xuất vượt trội hơn so với các 

phương pháp khác trên tập dữ liệu ban đầu với giá trị F1 là 

72,86 %, tốt hơn hơn 7,14% so với mô hình CRF và 4,33% 

so với mô hình BiLSTM. Kết quả này là hợp lý tương tự 

kết quả có được từ các nghiên cứu trích xuất thực thể từ 

văn bản thông thường: mạng nơ-ron kết hợp lớp BiLSTM 

và lớp CRF thường cho kết quả vượt trội hơn so với các 

kiến trúc chỉ có các lớp mạng đơn lẻ về hiệu quả phân loại. 

Mạng BiLSTM có thể nắm bắt các đặc điểm của cả hai 

hướng bao gồm phần văn bản trước phần văn bản sau trong 

câu. Phương pháp dựa trên kết hợp BiLSTM-CRF có thế 

mạnh của cả hai mô hình, mang tới sự cải thiện về độ chính 

xác phân loại do CRF giúp tận dụng các chuỗi nhãn tốt 

nhất trong câu đầu vào thay vì chỉ các vị trí riêng lẻ. 

Kết quả thử nghiệm mô hình trên tập dữ liệu có bổ sung 

dữ liệu gán nhãn mới dựa trên phương pháp tăng cường dữ 

liệu đề xuất trong phần III cho thấy, việc tăng cường dữ 

liệu có hiệu quả đáng kể với mức tăng lên tới 1,05%, với 

F1 từ 72,86% lên tới 73,91%.  

V. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã đề xuất một mô hình học sâu để trích 

xuất hiệu quả thực thể có tên trong văn bản thuộc lĩnh vực 

an toàn thông tin với sự kết hợp của ba phương pháp biểu 

diễn từ  gồm BERT, FastText và biểu diễn từ theo mức ký 

tự dựa trên CNN, cùng với kiến trúc mạng BiLSTM-CRF. 

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng, kết hợp ưu điểm của 

các phương pháp biểu diễn từ khác nhau gồm: BERT - biểu 

diễn từ mang thông tin ngữ cảnh trong câu; FastText - đặc 

trưng phi ngữ cảnh mang thông tin ngữ nghĩa của từ, hỗ trợ 

tốt các từ mới trong văn bản; và đặc trưng CharCNN - ký 

tự mang thông tin hình thái, tiền tố và hậu tố của từ, cùng 
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với mạng học sâu BiLSTM-CRF, tốt hơn so với các mô 

hình học sâu khác trong bài toán trích xuất thực thể cho dữ 

liệu văn bản an toàn thông tin. Ngoài ra, phương pháp tăng 

cường dữ liệu đề xuất cho các thực thể có số lượng hạn chế 

có hiệu quả đáng kể, với mức tăng hơn 1% so với thử 

nghiệm trên tập dữ liệu ban đầu. 

Trong những nghiên cứu tới, chúng tôi sẽ xem xét mở 

rộng khai thác về mối quan hệ giữa các thực thể trong văn 

bản an toàn thông tin dựa trên ý tưởng là sự ràng buộc lẫn 

nhau giữa quan hệ và thực thể có thể giúp việc nhận dạng 

thực thể tốt hơn. Ví dụ: quan hệ giữa các thực thể có thể 

giúp xác định phần mềm bị tấn công và công cụ thực hiện 

tấn công bằng cách sử dụng thông tin trích xuất từ mô tả lỗ 

hổng phần mềm.  
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ENTITY EXTRACTION IN INFORMATION 

SECURITY USING DEEP LEARNING 

Abstract: With the rapid increase of documents related 

to information security, automatic extraction of important 

information from these sources is an urgent need. One of 

the common types of information that needs to be 

extracted are named entities, such as software programs, 

hackers, malicious programs, vulnerabilities, 

technologies, techniques, etc. Due to the complexity, 

diversity, and unique domain characteristics of these 

sources, named entity recognition is still facing many 
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difficulties. Currently, there are a number of approaches to 

solve this problem, among which are methods based on 

deep learning, which are the most advanced techniques, 

widely used in the field of information extraction. In this 

paper, we present a method to extract named entities in 

information security using a deep learning technique, 

which is a combination model including word2vec, BERT, 

BiLSTM and CRF. In addition, we propose a new form of 

data augmentation method for entities with a small number 

in the data set. The results show that the proposed model 

obtained quite high accuracy, with the F1 score up to 

72.86% on information security data set. The proposed 

method for data augmentation also achieved positive 

results. 

Keywords: information security, entity extraction, 

BiLSTM, CRF, BERT. 
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Tóm tắt:  Mạng cảm biến không (WSN) dây là một 

trong những công nghệ hứa hẹn với phạm vi ứng dụng vô 

cùng đa dạng, từ chăm sóc sức khỏe cho đến chiến thuật 

quân sự. Và khi WSN ngày càng trở nên phổ biến thì các 

mối đe dọa bảo mật cũng ngày càng được đa dạng hóa và 

có chủ ý. Những phương pháp tiếp cận bảo mật dựa trên 

phòng ngừa như mật mã, xác thực và quản lý khóa đã 

được sử dụng để bảo vệ WSN khỏi các loại tấn công khác 

nhau nhưng các cách tiếp cận này không đủ để bảo vệ 

mạng khỏi các cuộc tấn công nội bộ có thể trích xuất 

thông tin nhạy cảm. Do đó, hệ thống phát hiện xâm nhập 

(IDS) trở thành lớp phòng thủ quan trọng thứ hai để bảo 

vệ và giữ an toàn cho mạng khỏi các cuộc tấn công độc 

hại. Phát hiện bất thường là một trong những phương 

pháp bảo vệ xâm nhập điển hình, trong đó phương pháp 

hiện bất thường dựa trên suy luận mờ được chúng tôi 

nghiên cứu trước đây và đã mang lại một số kết quả tốt. 

Tuy nhiên, nó cũng phải đối mặt với một số thách thức 

điển hình như khi số biến đầu vào tăng thì năng lượng 

tiêu tốn cho việc xử lý cũng tăng theo, điều này làm ảnh 

hưởng đến hiệu năng mạng. Do đó, trong bài báo này, 

chúng tôi trình bày một cái nhìn toàn diện về hệ thống 

phát hiện xâm nhập và sử dụng một số kỹ thuật để tối ưu 

năng lượng đối với phương pháp phát hiện lưu lượng bất 

thường dựa trên Logic mờ. Kết quả mô phỏng và phân 

tích so sánh chứng minh rằng sau khi được tối ưu, 

phương pháp của chúng tôi vẫn có thể giữ được độ chính 

xác đối với chỉ số cảnh báo và tỷ lệ phát hiện sai trong 

khi chỉ cần tiêu tốn ít năng lượng dành cho bộ nhớ để xử 

lý các quy tắc hơn so với ban đầu. 

 

Từ khóa:  Mạng cảm biến không dây, IoT, bảo mật, 

suy luận mờ, phát hiệm xâm nhập. 

I.  MỞ ĐẦU 

Bảo mật đối với WSN là bắt buộc và đang mang lại 
nhiều thách thức tương ứng cho các nhà nghiên cứu. Các 
kỹ thuật dựa trên phòng ngừa về cơ bản được xây dựng 

dựa trên mật mã, xác thực và quản lý khóa là tuyến phòng 
thủ đầu tiên để bảo vệ WSN. Tuy nhiên, trong trường hợp 
tuyến phòng thủ đầu tiên bị phá vỡ, các nút bị xâm nhập 
có thể bị trích xuất thông tin nhạy cảm về bảo mật như 
khóa bí mật, dẫn đến vi phạm bảo mật. Do đó, việc phát 
triển những kỹ thuật dựa trên phát hiện xâm nhập được 
xem như là tuyến phòng thủ thứ hai ngày càng có tầm 
quan trọng lớn. 

Phát hiện bất thường là một nhánh của phát hiện xâm 
nhập. Phát hiện bất thường được định nghĩa là quá trình so 
sánh các định nghĩa của hoạt động được coi là bình 
thường với những sự kiện được quan sát nhằm xác định 
các sai lệch đáng kể. Hơn nữa, sự bất thường trong tập dữ 
liệu được định nghĩa là một quan sát có vẻ không nhất 
quán với phần còn lại của tập dữ liệu [1]. 

Hầu hết những công việc trước đây về mô tả sự kiện 
trong WSN đều sử dụng các giá trị chính xác, còn được 
gọi là rõ ràng, để chỉ định các tham số đặc trưng cho một 
sự kiện. Ví dụ, chúng ta có thể nhận được những giá trị số 
chính xác “100 độ C” hay “120 kilogram”. Tuy nhiên, 
những kết quả cảm biến không phải lúc nào cũng chính 
xác. Ngoài ra, các cảm biến khác nhau, ngay cả khi đặt 
gần nhau, thường khác nhau về giá trị mà chúng thể hiện. 
Xét một tình huống ví dụ, sử dụng định nghĩa “rõ” nếu 
một người có chiều cao ≥ 1.8 m thì được gọi là cao. Do 
đó, một người cao 1.79 m không được coi là cao, nhưng 
nếu một người khác có chiều cao 1.81 m thì lại được coi 
là cao trong khi chênh lệnh giữa họ là không nhiều. Trong 
khi sử dụng các định nghĩa mờ, 2 người này sẽ được coi là 
cao với 2 mức độ khác nhau, điều này cung cấp thông tin 
có tính chính xác cao hơn. 

Việc xác định các ngưỡng sự kiện chính xác trở thành 
một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn khiến chúng tôi tin rằng 
việc sử dụng các giá trị rõ nét để mô tả các sự kiện WSN 
không phải là cách tiếp cận phù hợp nhất. Qua đó có thể 
thấy được, suy luận mờ có thể giải quyết những thách 
thức này tốt hơn suy luận rõ nét. 

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần II 
giới thiệu một số hệ thống phát hiện xâm nhập trong 
WSN. Phần III giới thiệu về phát hiện lưu lượng bất 
thường bằng phương pháp suy luận mờ. Phần IV trình bày 
giải pháp tối ưu năng lượng đối với phát hiện bất thường 
dựa trên suy luận mờ [2]. Cuối cùng, trong Phần V, chúng 
tôi kết luận bài viết và đưa ra một số hướng nghiên cứu 
trong tương lai. 
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HỆ THỐNG IDS VÀ TỐI ƯU NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN LƯU LƯỢNG BẤT THƯỜNG… 

 

II. MỘT SỐ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP 

TRONG WSN  

A. Hệ thống IDS tập trung trong WSN 

Trong hệ thống IDS tập trung, các nút thành viên sau 
khi thu thập thông tin cảm biến sẽ được chuyển trực tiếp 
đến trạm gốc (BS). Trạm gốc thường có công suất và 
nguồn cung lớn với bộ xử lý cũng như dung lượng bộ nhớ 
mạnh hơn nhiều so với các nút cảm biến, với những liên 
kết băng thông cao để liên lạc với chúng. Mặt khác, các 
nút cảm biến bị hạn chế tài nguyên nên sử dụng công suất 
thấp hơn, băng thông thấp hơn, phạm vi hoạt động ngắn 
hơn. 

Nghiên cứu [3] đề xuất một hệ thống IDS để phát hiện 
xâm nhập hiệu quả năng lượng dựa trên tiếp cận phát hiện 
hành vi bất thường. Mô hình đề xuất có thể phát hiện 
những kỹ thuật tấn công như chuyển tiếp có chọn lọc và 
tấn công Blackhole. Hệ thống IDS này sử dụng kiến trúc 
phát hiện tập trung vì thế BS có nhiệm vụ đảm nhận việc 
phát hiện các kẻ tấn công. Trong [4], một cơ chế phát hiện 
xâm nhập tập trung, sử dụng hai thông số đặc trưng là 
thông tin về nút chuyển tiếp và thông tin về định tuyến (ví 
dụ như số lượng bước) để phát hiện các cuộc tấn công 
chuyển tiếp có chọn lọc và Blackhole. IDS được đề xuất 
dựa trên kỹ thuật Support Vector Machines (SVM) và cửa 
sổ trượt (Sliding Windows). Các tác giả thông qua kiến 
trúc phát hiện tập trung, nơi quá trình phát hiện xâm nhập 
được thực hiện tại trạm gốc để nhận diện những cuộc tấn 
công Blackhole và những cuộc tấn công chuyển tiếp có 
chọn lọc với độ chính xác cao mà không làm cạn kiệt 
năng lượng của các nút. Tương tự, nghiên cứu [5] là một 
giải pháp đơn giản phát hiện xâm nhập cho IDS tập trung 
bằng cách sử dụng một cơ chế nghe quá mức để giảm gửi 
đi gói tin cảnh báo. 

B. Hệ thống IDS phân tán trong WSN 

Hệ thống IDS phân tán trong WSN là một trong những 
hệ thống theo quy tắc (Rule-Based) đầu tiên và phổ biến 
nhằm phát hiện xâm nhập theo các phương thức tấn công 
khác nhau cho từng lớp trong mạng WSN [6]. Hệ thống 
có ba pha chính bao gồm: 1) Pha thu thập dữ liệu: các nút 
giám sát sẽ lắng nghe và lọc những thông tin quan trọng 
để phân tích. 2) Pha thiết lập quy tắc: các bản tin sẽ được 
kiểm thử qua những quy tắc đã được định nghĩa trước, 
nếu bản tin không vượt qua những quy tắc này thì bộ đếm 
lỗi sẽ tăng lên. 3) Pha phát hiện xâm nhập: số lượng lỗi 
phát sinh trong pha lập quy tắc sẽ được so sánh với một 
ngưỡng cho trước (thường được định nghĩa bằng số lượng 
lỗi trung bình trong các trường hợp hay xảy ra xâm nhập). 
Nếu tổng số lượng lỗi phát sinh ở pha trước vượt quá 
ngưỡng cảnh báo xâm nhập sẽ được phát ra. 

Hệ thống IDS phân tán được chứng minh làm việc 
hiệu quả trong việc phát hiện xâm nhập bằng các loại tấn 
công khác nhau [7-11]. Tuy nhiên, một trong những điểm 
yếu của hệ thống là việc xác định số lượng nút giám sát 
cần thiết, cũng như làm sao để lựa chọn và đảm bảo độ tin 
cậy của các nút này trở nên khó khăn và không nhất quán 
đối với các loại tấn công khác nhau. Hơn nữa, hệ thống 
cũng gặp khó khăn đối với các loại tấn công mới mà 
không có các quy tắc được xác định từ trước [12]. 

C. Hệ thống IDS phân cấp trong WSN 

Trong hệ thống IDS phân cấp (Hierrachical IDS), 
mạng cảm biến được chia thành các cụm các nút gần 

nhau. Các nút này được quản lý và giám sát bởi một nút 
trưởng cụm (Cluster Head - CH). Nút trưởng cụm thu thập 
dữ liệu từ các nút thành viên do đó hệ thống này thường 
phù hợp với các cấu hình mạng trong đó nút trưởng cụm 
được cung cấp năng lượng và khả năng tính toán mạnh. 

Một số nghiên cứu gần đây về hệ thống IDS phân cấp 
bao gồm: Cơ chế bộ lọc hai pha để phát hiện tấn công 
Sinkhole trong mạng WSN được đề xuất bởi Wazid và 
cộng sự [13], cơ chế phân nhóm (Group-based) chịu trách 
nhiệm phát hiện tấn công Blackhole [14]. Đặc điểm chung 
của hai giải pháp trên là cơ chế phân cụm hai mức được 
đề xuất nhằm tăng khả năng phát hiện tấn công trong khi 
giảm chi phí mào đầu giữa các gói tin trao đổi nhằm tối 
ưu năng lượng. Khi nút trưởng cụm của nhóm có mức 
thấp (nhóm con) phát hiện có xâm nhập, nó gửi bản tin 
tương ứng tới nút trưởng cụm mức cao để chuyển tiếp tới 
trạm gốc. Mặc dù các phương pháp này được chứng minh 
hiệu quả với việc nút trưởng cụm chỉ giám sát một số 
lượng nút thành viên ít hơn, vấn đề của mô hình là nếu nút 
trưởng cụm bị nhiễm mã độc, nó sẽ không gửi hoặc cố 
tính gửi sai cảnh báo tới nút trưởng cụm cao hơn hoặc 
trạm gốc. 

D. Hệ thống IDS dựa vào độ uy tín 

Một số nghiên cứu điển hình về hệ thống IDS dựa vào 
độ uy tín (Reputation-Based IDS) đã được đề xuất trước 
đây [15-20]. Các tác giả trong [21] đã đề xuất ý tưởng 
đánh dấu các gói tin trao đổi trong khi sử dụng thuật toán 
xếp hạng để phát hiện gói tin bị nhiễm mã độc. Khi nút 
Sink nhận được gói tin đã được đánh dấu, nó sẽ tính toán 
tỷ lệ rớt gói trung bình cho mỗi nút thành viên. Nếu tỷ lệ 
này vượt qua một ngưỡng cho trước, nút này sẽ bị phân 
loại là nút bị nhiễm mã độc. Nghiên cứu trong [22] đã đề 
xuất hệ thống phát hiện các hoạt động bất thường trong 
mạng WSN sử dụng đồng thời phương pháp phát hiện 
hành vi sai khác của các nút và mô hình đánh giá độ tin 
cậy ở mức độ hệ thống. Ý tưởng chính của hệ thống là 
mỗi nút thành viên sẽ tính toán độ tin cậy của các nút 
hàng xóm dựa theo hành vi mà nó quan sát được. Trạm 
gốc sẽ phân loại nút bất thường bằng cách kết hợp những 
giá trị này sau khi được tính toán và gửi về từ các nút 
thành viên và các quy tắc mà nó đã định nghĩa trước về 
các nút bất thường. Kết quả mô phỏng cho thấy phương 
pháp này hoạt động hiệu quả trong các mạng WSN tập 
trung, giảm năng lượng tiêu thụ so với các hệ thống không 
sử dụng IDS. Tuy nhiên, nghiên cứu này không chỉ rõ độ 
tin cậy của hệ thống và chỉ giới hạn cho các mạng WSN 
tập trung. 

E. Hệ thống IDS xuyên lớp 

Các tác giả trong [23] đề xuất hệ thống IDS xuyên lớp 
(Cross-layer IDS) sử dụng một cơ chế phát hiện xâm nhập 
trung gian để trao đổi thông tin giữa lớp vật lý, lớp MAC 
và lớp mạng trong mô hình giao thức OSI. Thông tin trao 
đổi bao gồm những hành vi khác nhau như cảnh báo rớt 
gói, kích hoạt cờ của các nút hàng xóm,... Phương pháp 
được đánh giá hiệu quả trong việc phát hiện một số loại 
xâm nhập khác nhau như tấn công Sinkhole, tấn công định 
tuyến hoặc tấn công DDoS. Tuy nhiên, hạn chế của 
phương pháp là chỉ tập trung vào phát hiện nhưng chưa đề 
xuất được giải pháp cho các loại tấn công này. 
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Bảng 1. Tóm tắt các hệ thống phát hiện xâm nhập  

Hệ thống 

IDS 

Cơ chế, giải pháp Phát hiện tấn công Nhược điểm trong mạng WSN Tài 

liệu 

Tập trung Trạm gốc đảm nhận việc phát hiện 

hành vi bất thường của nút giám 

sát; sử dụng quy tắc được định 
nghĩa từ trước để phát hiện tấn 

công. 

- Selective forwarding 

- Blackhole 

Chỉ hoạt động tốt đối với mạng WSN 

có kiến trúc phẳng. 

3, 4 

- Routing 5 

Phân tán Sử dụng quy tắc được định nghĩa từ 
trước để phát hiện tấn công; gồm 

ba pha: thu thập dữ liệu, thiết lập 

quy tắc, phát hiện xâm nhập. 

- Blackhole 
- Sinkhole 

- Selective Forwarding 

- DoS 
- DDoS 

 

Khó khăn trong việc xác định số 
lượng nút giám sát cần thiết; không có 

quy tắc nhất quán đối với các loại tấn 

công khác nhau; khó lựa chọn nút 
giám sát có độ tin cậy cao. 

6, 7, 8, 
9, 10, 

11, 12 

Phân cấp Mạng cảm biến được chia thành 

các cụm bao gồm các nút gần nhau 
và được giám sát bởi nút trưởng 

cụm; nút trưởng cụm có năng lực 

tính toán lớn để thu thập dữ liệu từ 
các nút thành viên. 

- Sinkhole Chỉ hoạt động tốt khi nút trưởng cụm 

giám sát số lượng ít nút thành viên; 
khó phòng chống nếu nút trưởng cụm 

bị tấn công.  

13 

- Blackhole 14 

Dựa vào độ 

uy tín 

Đánh dấu các gói tin trao đổi trong 

khi sử dụng thuật toán xếp hạng để 
phát hiện gói tin bị nhiễm mã độc; 

tính toán tỷ lệ rớt gói trung bình 

cho các nút thành viên để so sánh 
với ngưỡng cảnh báo; tính toán độ 

tin cậy của các nút hàng xóm dựa 

theo hành vi mà nó quan sát được. 

- Sinkhole 

- Selective Forwarding 
- Routing 

- Internal  

- Packet dropping  
 

Khó đánh giá chính xác độ tin cậy của 

các nút hàng xóm, dẫn đến sai khác về 
độ tin cậy cho toàn bộ hệ thống; 

thường chỉ giới hạn cho các mạng 

WSN tập trung. 

15, 18, 

19, 21, 
22 

Xuyên lớp Trao đổi thông tin giữa lớp vật lý, 

lớp MAC và lớp mạng trong mô 
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Nghiên cứu trong [24] sử dụng nút mobile trung gian 
thông qua hai pha để phát hiện xâm nhập cho mạng WSN. 
Trong pha đầu tiên, tấn công được phát hiện bằng cách 
tương quan những đặc tính giữa các lớp như lớp MAC và 
lớp mạng. Những đặc tính này có thể là số lượng các gói 
được định tuyến/rớt ở lớp mạng và số lượng đa truy 
nhập/rớt gói ở lớp MAC. Ở pha thứ hai, nếu tấn công 
được phát hiện, nút mobile trung gian sẽ được sử dụng. 
Nút mobile này chỉ thỏa hiệp với các nút hàng xóm thông 
qua cơ chế bắt tay ba bước, cho nên nó sẽ không lắng 
nghe lưu lượng tạo bởi những nút độc. Do đó, nút mobile 
trung gian sẽ được tin tưởng để chuyển tiếp lưu lượng từ 
các nút bình thường tới nút sink. Phương pháp này được 
chứng minh hiệu quả trong việc phát hiện và ngăn ngừa 
một số loại tấn công như tấn công Sinkhole, tấn công 
Wormhole hoặc tấn công Sybil. Tuy nhiên, phương pháp 
chỉ áp dụng cho các mô hình mạng WSN phẳng mà không 
áp dụng cho các mạng WSN phân cấp. Hơn nữa, độ tương 
quan trong pha đầu tiên chỉ sử dụng thông tin về số lượng 
gói tin truyền được/bị rớt. Một số thông tin như vị trí hoặc 
thời gian của nút mobile có thể được áp dụng để nâng cao 
khả năng phát hiện cũng như bảo mật cho mạng WSN. 

F. Hệ thống IDS dựa trên lý thuyết trò chơi 

Các hệ thống IDS dựa trên lý thuyết trò chơi lần đầu 
được giới thiệu cho mạng WSN trong tài liệu [25][26]. 
Mục đích của trò chơi là tìm ra nút được đánh giá là "yếu 
nhất", khi mà nó có khả năng cao và dễ bị tấn công hoặc 
xâm nhập từ bên ngoài. Nghiên cứu trong [27] đề xuất 
phương pháp phát hiện xâm nhập đa lớp dựa trên lý thuyết 
trò chơi tối ưu năng lượng cho mạng WSN. Phương pháp 
đề xuất áp dụng tiếp cận phân cấp và phát hiện xâm nhập 
ở ba cấp độ khác nhau, cụ thể là cấp nút cảm biến, cấp 
cụm trưởng (CH) và cấp trạm gốc (BS). Tiếp cận này mô 
hình hóa sự tương tác giữa IDS và nút cảm biến đang 
được theo dõi như một trò chơi Bayes không hợp tác giữa 
hai người chơi. Điều này cho phép IDS áp dụng các chiến 
lược giám sát theo xác suất dựa trên cân bằng Bayesian 
Nash (BNE), từ đó giảm một số lượng lớn lưu lượng IDS. 
Ngoài ra, nghiên cứu cũng đề xuất hai cơ chế cập nhật và 
hủy bỏ độ uy tín khác nhau để mô hình hóa quá trình hợp 
tác và ngăn cản hành vi ích kỷ giữa các nút giám sát. Các 
tác giả trong [28] đề xuất phương pháp phát hiện và ngăn 
ngừa các nút khả nghi bị nhiễm độc bằng lý thuyết trò 
chơi. Trong đó, mô hình sẽ sử dụng trò chơi lặp (repeated 
game) để ngăn ngừa các nút độc loại bỏ các gói có độ ưu 
tiên cao HPPs (High Priority Packets) nhằm tối ưu mức 
tin cậy ưu tiên của nó (High Priority data Trustworthiness 
- HPT). Lúc này nó sẽ được các nút giám sát chấp thuận 
gia nhập mạng từ đó phân tán lưu lượng độc hại cho mạng 
WSN. Nghiên cứu [29] giới thiệu một chiến lược sử dụng 
lý thuyết trò chơi kết hợp thuật toán Q-learning. Mô hình 
đề xuất bao gồm các nút sink, một trạm gốc và một kẻ tấn 
công chủ động được dùng để kiểm tra các cuộc tấn công 
DoS phân tán (DDoS). Các tác giả cho rằng mô hình được 
đề xuất có khả năng bảo vệ tốt so với các giải pháp lý 
thuyết trò chơi Markov. 

Khảo sát trong [30] đã chỉ ra rằng một số mô hình 
được sử dụng trong lý thuyết trò chơi như mô hình trò 
chơi không hợp tác (non-cooperative game) [25], trò chơi 
có hợp các (cooperative game) [31], trò chơi lặp (repeated 
game) [26][32] hoặc trò chơi Markov [33] có khả năng 
phòng chống tấn công DoS/DDoS và phát hiện xâm nhập; 
trong khi lý thuyết đấu giá (auction theory) [34] và trò 
chơi liên minh (coalitional game) [35] được sử dụng để 

nâng cao khả năng bảo mật. Tuy nhiên, nhược điểm của 
tiếp cận sử dụng lý thuyết trò chơi là chúng chỉ phát hiện 
được một sự kiện tấn công trong mạng, trong khi mạng 
WSN thường chịu nhiều cuộc tấn công với nhiều phương 
thức khác nhau. 

G. Hệ thống IDS dựa trên đặc tính thống kê 

Nghiên cứu trong [36] đã đề xuất một hệ thống IDS 
phát hiện các cuộc tấn công Sinkhole bằng cách sử dụng 
một biểu đồ luồng. Giải thuật này áp dụng kỹ thuật phân 
tích đa biến dựa trên thống kê Chi-square, được thực hiện 
bằng cách sử dụng mô phỏng và phân tích lý thuyết. Các 
tác giả đã chỉ ra rằng mô hình đề xuất có chi phí mào đầu 
thấp nên phù hợp với các mạng IoT. Doumit và Agrawal 
trong [37] sử dụng mô hình Markov ẩn để phát hiện các 
hành vi bất thường. Kết quả mô phỏng chứng minh rằng 
thuật toán đề xuất chỉ yêu cầu tài nguyên xử lý tối thiểu 
trong các kịch bản thử nghiệm. Do đó, mô hình cũng có 
thể được sử dụng cho mạng WSN. Nghiên cứu [38] phân 
tích về một thuật toán dựa trên việc xử lý lưu lượng đến. 
Đặc biệt, mô hình lưu lượng truy cập đến của một nút 
được quan sát và dựa trên những nghiên cứu trước đây để 
đưa ra kỹ thuật phát hiện hành vi bất thường. Thống kê 
ngắn hạn được thuật toán lưu giữ bằng cách sử dụng cửa 
sổ trượt đa mức giúp giảm yêu cầu tài nguyên. Do đó, mô 
hình như vậy cũng có thể được xem xét cho các thiết bị 
IoT với yêu cầu hạn chế về tài nguyên tính toán. Một 
thuật toán khác của cùng tác giả được giới thiệu trong 
[39]. Ở đây, mỗi nút sẽ tự phát triển một mô hình riêng 
cho các nút lân cận dựa trên hành vi thu phát và tỷ lệ gói 
tin đến của chúng. Khi có sai lệch lớn, chúng sẽ được coi 
là hành vi bất thường. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể 
yêu cầu giám sát tất cả các nút hàng xóm do vậy năng 
lượng tiêu thụ có thể phát sinh đáng kể. Vì thế tiếp cận 
này có thể không phải là một giải pháp khả thi cho các 
mạng WSN. Nghiên cứu [40] đề xuất một hệ thống IDS 
có hiệu quả chống lại các cuộc tấn công từ chối dịch vụ 
(DoS) và trái phép (unauthorized). Kỹ thuật này dựa trên 
thuật toán di truyền (Genetic Programming). Phương pháp 
phát hiện xâm nhập dựa trên các quy tắc suy luận mờ 
được giới thiệu trong [41]. Phương pháp này được các tác 
giả khẳng định là có độ chính xác 100% cho mọi kiểu tấn 
công. Tuy nhiên, kỹ thuật này dường như không hiệu quả 
về việc tối ưu năng lượng nên ít phù hợp hơn với các 
mạng WSN. 

H. Hệ thống IDS dựa trên học máy 

Học máy (Machine Learning) đang được áp dụng cho 
hầu hết mọi lĩnh vực. Những năm gần đây, các hệ thống 
IDS áp dụng học máy cũng đang được nghiên cứu mạnh 
mẽ [42] sử dụng giải thuật học sâu (Deep Learning) để 
phát hiện phần mềm độc hại (malware) trong các mạng 
IoT với độ chính xác lên đến 99%. Nghiên cứu trong [43] 
so sánh một số phương pháp học máy phổ biến như K-
nearest neighbors (K-NN), Support Vector Machines 
(SVM), Decision Trees (DT), Random Forests (RF) và 
Neural Networks (NN) để phân biệt các gói tin IoT bình 
thường và các gói tin tấn công DoS. Kết quả cho thấy 
Random Forests có hiệu quả tốt nhất về độ chính xác và 
thời gian xử lý. Nghiên cứu [44] đề xuất một phương pháp 
dựa trên học máy để phát hiện xâm nhập cho mạng WSN 
chuyển động (Mobile WSN). Cụ thể, các giải thuật học 
máy như Linear Regression và Random Forests được sử 
dụng cùng với hệ thống IDS có sẵn để phân loại những 
nút bất thường với các nút bình thường. Kết quả cho thấy 
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hệ thống có tỷ lệ phát hiện nút độc lên tới 98% trong điều 
kiện nút di chuyển với tốc độ cao và 90% trong điều kiện 
nút di chuyển với tốc độ thấp. Các tác giả trong [45][46] 
phát triển hệ thống IDS dựa trên học sâu cho mạng WSN. 
Kết quả mô phỏng được thực hiện trên những kịch bản tấn 
công khác nhau như tấn công blackhole, tấn công cơ hội 
(Opportunistic attack), tấn công DDoS, tấn công Sinkhole 
và tấn công Wormhole. Kết quả cho thấy hệ thống IDS áp 
dụng học sâu có thể phát hiện xâm nhập lên tới 96-99%. 

Tóm tắt về các hệ thống phát hiện xâm nhập được 
trình bày trong bảng 1. 

III. PHÁT HIỆN LƯU LƯỢNG BẤT THƯỜNG 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN MỜ  

Một trong những đặc trưng nổi bật trong việc suy luận 
của con người là con người có thể thông qua các thông tin 
không đầy đủ và thiếu chính xác để đưa ra những quyết 
định chính xác và tự hoàn thiện thông tin. Trong khi một 
lượng lớn dữ liệu thu thập được hiện nay có tính trừu 
tượng cao và không có tính liên kết, gây khó khăn cho 
việc phân tích với độ chính xác cao. Đặc biệt, mặc dù 
những nút cảm biến không dây bị giới hạn về năng lực 
tính toán cũng như nguồn cấp, chức năng của các cảm 
biến ngày càng được mở rộng để phục vụ nhiều mục đích 
khác nhau. Hầu hết những nghiên cứu trước đây về WSN 
đều sử dụng các giá trị tuyệt đối, hay còn gọi là Crisp, là 
các giá trị mô tả những thông số cần quan tâm. Việc sử 
dụng các giá trị Crisp trong WSN đôi khi không phải là 
tiếp cận phù hợp cho nhiều mô hình, khi mà các dữ liệu 
cảm biến thu thập được không phải lúc nào cũng chính 
xác. 

Trong bối cảnh như vậy, suy luận mờ (Fuzzy 
Inference) là một tiếp cận khả thi cho mạng WSN khi 
phương pháp này có thể chấp nhận sự sai số trong dữ liệu 
cảm biến. Suy luận mờ có cách tiếp cận giống với suy 
luận của con người hơn là sử dụng các giá trị Crisp hoặc 
các thuật toán phân loại dựa trên lý thuyết xác suất, điều 
này khiến cho suy luận mở trực quan và dễ sử dụng hơn 
[47]. Là một ngôn ngữ mô hình hóa rất mạnh mẽ, suy luận 
mờ có thể được sử dụng để đối phó với một phần lớn các 
trường hợp không chắc chắn trong những tình huống thực 
tế. Vì tính tổng quát của lý thuyết mờ, nó có thể thích nghi 
với nhiều hoàn cảnh và ngữ cảnh khác nhau [48]. Nhược 
điểm của suy luận mờ là số lượng quy tắc phục vụ cho suy 
luận tăng theo hàm mũ tương ứng với số lượng biến (giả 
sử n biến, mỗi biến có thể nhận m giá trị, thì số lượng quy 

tắc có thể thiết lập là 
nm ) và cần một bộ nhớ mạnh mẽ để 

lưu giữ các giá trị này [49]. 

Trong nghiên cứu [50], tiếp cận suy luận mờ được sử 
dụng để xác định có hành vi bất thường trong một khoảng 
thời gian bằng cách đưa ra một ngưỡng để quan sát luồng 
dữ liệu đến. Tương tự, các tác giả trong [51] đề xuát một 
phương pháp nhận diện tấn công Jamming sử dụng suy 
luận mờ để thiết lập một giá trị ngưỡng cho tập các thông 
số. Để ước tính lưu lượng truy cập trước đó, suy luận mờ 
đã được sử dụng cho bộ tham số mô tả luồng lưu lượng. 
Ước tính mờ (Fuzzy Estimator) các tham số trong các mô 
hình thống kê đã được phân tích trong nghiên cứu [52], 
đưa ra một hàm thành viên (Membership Function) chính 
xác và duy nhất cho các ước tính mờ đối với một số phân 
phối phổ biến. Trong nghiên cứu [53], các tác giả đã đề 
xuất một phương pháp dựa trên suy luận mờ để phát hiện 
những cuộc tấn công DDoS bằng cách xây dựng một ước 

tính mờ về thời gian đến trung bình giữa các gói tin. Kết 
quả phân tích đã chỉ ra rằng sử dụng các bộ ước tính mờ 
có thể tránh được những thiếu sót từ những giả định về 
mô hình phân phối của lưu lượng. 

A. Hệ thống suy luận mờ 

Hình 1 giới thiêu về hệ thống suy luận mờ (Fuzzy 
Inference System - FIS) bao gồm một hệ thống ánh xạ các 
biến đầu vào thành các biến đầu ra thông qua bộ suy luận 
mờ được hình thành từ những quy tắc IF-THEN, hàm 
thành viên, và các toán tử suy luận mờ. Một hệ thống lý 
luận mờ bao gồm 4 thành phần: Khối cơ sở tri thức, khối 
mờ hóa, khối quyết định và khối giải mờ. Trong đó khối 
cơ sở tri thức chứa các tập mờ và các quy tắc mờ. 

 

Hình 1. Hệ thống suy luận mờ - FIS 

B. Nhận diện bất thường trong mạng WSN dựa trên suy 

luận mờ 

Nghiên cứu trong [54] đề xuất một cơ chế phát hiện 
xâm nhập dựa trên logic mờ. Một số đặc tính của lưu 
lượng được trích xuất để xây dựng các quy tắc mờ đó là: 
mức năng lượng của nút, tốc độ truyền bản tin, danh sách 
những nút lân cận và tỷ lệ lỗi trong quá trình truyền. Cơ 
chế được xây dựng nhằm phát hiện và ngăn chặn các cuộc 
tấn công từ chối dịch vụ DoS vốn luôn làm tiêu hao tài 
nguyên của hệ thống. Trạm gốc hoặc một số nút giám sát 
sẽ chịu trách nhiệm thu thập các bản tin từ vùng lân cận 
và giá trị ngưỡng phát hiện sẽ được bộ điều khiển mờ tính 
toán dựa trên bốn đặc điểm nêu trên. 

Một tiếp cận phát hiện xâm nhập tương tự dựa trên 
logic mờ khác đã được các tác giả trong [55] đề xuất để 
phát hiện những cuộc tấn công Sinkhole trong mạng cảm 
biến khuếch tán có định hướng. Hai đặc tính liên quan đến 
các giao thức khuếch tán có hướng được sử dụng trong 
mạng WSN là tỷ lệ tăng cường (Reinforcement Ratio) và 
bán kính. Tỷ lệ tăng cường là tỷ lệ giữa các bản tin tăng 
cường được truyền trong một khu vực với số lượng sự 
kiện cảm nhận được từ các nút. Bán kính được định nghĩa 
là số bước nhảy giữa hai nút bất kỳ trong khu vực. Trong 
trường hợp tấn công Sinkhole, sẽ có nhiều lưu lượng bản 
tin tăng cường trong khu vực hơn bình thường và số bước 
nhảy sẽ nhỏ hơn. Bộ điều khiển logic mờ sẽ sử dụng hai 
thông số đặc trưng này như một đầu vào để tạo ra đầu ra, 
là giá trị phát hiện. Nếu giá trị phát hiện lớn hơn ngưỡng 
bảo mật được xác định trước, bộ điều khiển sẽ cảnh báo 
rằng một cuộc tấn công Sinkhole đang diễn ra trong khu 
vực. Trước khi tính toán giá trị phát hiện, các quy tắc mờ 
cần được thiết lập dựa theo những biểu hiện thường thấy ở 
các cuộc tấn công Sinkhole. 

Nghiên cứu [56] xây dựng một cơ chế phát hiện xâm 
nhập cho mạng WSN bằng cách sử dụng hai thông số đặc 
trưng chính của luồng lưu lượng: tốc độ đến của gói tin và 
thời gian gói tin đến trong một khung thời gian và sau đó 
áp dụng suy luận mờ để quyết định xem liệu một cuộc tấn 
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công đã xảy ra hay chưa. Tuy nhiên, cơ chế này dựa trên 
Logic mờ, vì vậy nó cần các quy tắc được thiết lập trước 
quá trình phát hiện. Sự phụ thuộc vào thông tin trước đó 
khiến cho cơ chế này không thực tế đối với môi trường 
truyền nhận dữ liệu liên tục như WSN. Ngoài ra, nghiên 
cứu không chỉ ra những loại tấn công nhất định được phát 
hiện bởi cơ chế này. 

C. Tiềm năng và hạn chế của phương pháp suy luận mờ 

đối với phát hiện xâm nhập trong mạng WSN 

Ưu điểm của suy luận mờ: Một số nghiên cứu sử 
dụng suy luận mờ trong mạng WSN được chứng minh là 
hiệu quả trong việc phát hiện xâm nhập cũng như phòng 
chống xâm nhập với độ phức tạp tính toán và năng lượng 
tiêu thụ ít hơn so với một số phương pháp khác. 

Nghiên cứu trong [57] chỉ ra rằng áp dụng suy luận 
mờ có hiệu quả trong việc phát hiện các nút bị lỗi hoặc bị 
tấn công gây đọc sai thông tin. Kết quả thực nghiệm 
chứng minh rằng phương pháp này có thể phát hiện lỗi 
với độ chính xác cao hơn trong khi giảm độ phức tạp tính 
toán đáng kể so với các phương pháp khác. Nghiên cứu 
trong [58] đề xuất một mô hình suy luận mờ có khả năng 
phát hiện các cuộc tấn công làm rớt gói (Packet drop 
attack) hoặc cảnh báo sai do nhiều nguyên nhân không 
chắc chắn. Mô hình này được chứng minh phù hợp với 
các mạng WSN có tỷ lệ rớt gói cao với mật độ nút thấp. 

Nghiên cứu trong [59] đề xuất một mô hình tin cậy 
đơn giản dựa trên Logic mờ để ngăn chặn xâm nhập trái 
phép trong mạng WSN. Mô hình này tính toán những giá 
trị cho mỗi tuyến và đảm bảo các bản tin được truyền đến 
các nút có giá trị tin cậy cao để tránh việc những nút độc 
hại đánh cắp gói tin. Các tác giả trong [60] còn chỉ ra rằng 
tiếp cận suy luận mờ có hiệu quả đối với việc phát hiện 
xâm nhập bởi 10 loại tấn công khác nhau như: nghe lén, 
gây mất đồng bộ, DoS, xung đột, phân tích lưu lượng, 
chuyển tiếp có chọn lọc, thao túng thông tin định tuyến, 
Sinkhole, Jamming, và giả mạo. 

Nghiên cứu [61] đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu 
ba pha dựa trên suy luận mờ. Thông qua các kết quả mô 
phỏng, phương pháp này được chứng minh giảm thiểu tỷ 
lệ mất gói do những cuộc tấn công đánh mất gói với năng 
lượng tiêu thụ ít hơn so với các phương pháp khác. 

Hạn chế của suy luận mờ: Các nút cảm biến có 
những hạn chế nghiêm ngặt về nguồn cung và khả năng 
tính toán, chúng có thể được sử dụng để cảm biến liên tục, 
phát hiện các sự kiện, xác định sự kiện, cảm biến vị trí, … 
khiến cho quy tắc thiết lập cho suy luận mờ có thể yêu cầu 
một lượng bộ nhớ đáng kể. Số lượng các quy tắc tăng theo 
cấp số mũ theo số lượng các biến. Với n biến, mỗi biến có 
thể nhận m giá trị, số luật trong bộ quy tắc suy luận mờ là 
mn. Vì các nút cảm biến có bộ nhớ hạn chế, việc lưu trữ bộ 
quy tắc đầy đủ trên mỗi nút có thể không hợp lý. Ngoài ra, 
duyệt liên tục bộ quy tắc có số lượng lớn có thể làm chậm 
đáng kể việc phát hiện xâm nhập hoặc ra quyết định. Để 
giải quyết vấn đề này, các tác giả của [62] đã thiết kế một 
số kỹ thuật làm giảm kích thước của bộ quy tắc như chia 
nhỏ bộ quy tắc, kết hợp quy tắc với các đầu ra tương tự, 
hoặc bộ quy tắc không đầy đủ. Đánh giá trong [62] đã chỉ 
ra rằng hai phương pháp giảm số lượng quy tắc cuối có 
thể giữ được độ chính xác và thời gian phát hiện sự kiện 
chỉ với 30% số lượng quy tắc được giữ lại. Các tác giả 
trong [63] cũng đã đề xuất một phương pháp giảm kích 
thước bộ quy tắc thông qua qua những thuật toán di truyền 

ghép mã nhị phân và thực (GAs). Sơ đồ thích nghi được 
chia thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu liên quan đến việc 
tối ưu hóa các hàm thành viên thành viên và giai đoạn thứ 
hai được gọi là giai đoạn học và giảm quy tắc tự động 
cũng như xác định số lượng quy tắc tối thiểu cần thiết để 
xây dựng các mô hình mờ. Tuy nhiên, phương pháp này 
phù hợp với các hệ thống có bộ quy tắc lớn. 

IV. TỐI ƯU NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG 

PHÁP PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG DỰA TRÊN 

LOGIC MỜ 

A. Giảm kích thước của bộ quy tắc 

Như đã đề cập ở phần trên, kích thước của bộ quy tắc 
tăng theo cấp số mũ theo số lượng các biến. Trong một số 
trường hợp, nó tạo ra một vấn đề tính toán nghiêm trọng 
khi số lượng đầu vào cao. Những hệ thống mờ để xử lý số 
lượng lớn đầu vào cũng như số lượng lớn các quy tắc mờ 
có thể khó thiết kế do tiêu thụ bộ nhớ lớn, độ phức tạp 
tính toán cao và khả năng chuyển đổi kém trong điều 
chỉnh tham số. 

Số lượng các quy tắc là một vấn đề quan trọng trong 

cơ sở quy tắc trong khi thiết kế một mô hình mờ. Ngoài 

mức độ không nhất quán của các cặp quy tắc, việc tìm 

kiếm các quy tắc thừa, không liên quan, sai hoặc thừa 

trong cơ sở quy tắc cũng có ý nghĩa. Động cơ đằng sau 

việc tìm kiếm này là rõ ràng, vì các quy tắc thừa không 

đóng góp vào hiệu suất của bộ điều khiển. Những quy tắc 

không liên quan, dư thừa, sai lầm và phức tạp trong cơ sở 

quy tắc làm nhiễu loạn hiệu suất của bộ điều khiển khi 

chúng cùng tồn tại. Do đó, điều hợp lý là giảm thiểu bộ 

quy tắc bằng cách loại bỏ những quy tắc không liên quan, 

sai lầm và dư thừa khỏi cơ sở quy tắc ban đầu và hợp 

nhất các quy tắc xung đột, đặc biệt là khi thực hiện các 

phép tính suy luận mờ trong thời gian thực. 

Trong những năm gần đây, một số phương pháp đã 

được phát triển theo hướng tạo và đơn giản hóa mô hình 

mờ cũng như giảm kích thước cơ sở quy tắc trong các hệ 

mờ; hoặc tập trung vào việc lựa chọn những quy tắc quan 

trọng từ cơ sở quy tắc đóng góp vào cơ chế suy luận; 

hoặc loại bỏ những quy tắc thừa dựa trên một số tiêu chí 

hoặc sáp nhập các quy tắc có chung một số đặc điểm 

[62][63]. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng. 

Tuy nhiên với trường hợp cụ thể của phương pháp phát 

hiện lưu lượng bất thường dựa trên suy luận mờ mà 

chúng tôi đã đề xuất ở công trình [2], với hai biến đầu 

vào là kỳ vọng 𝜇 và phương sai 𝛿2 của dữ liệu cảm biến, 

chúng tôi lựa chọn kỹ thuật kết hợp quy tắc với các đầu 

ra tương tự [62] để giảm bộ quy tắc của hệ thống. 

B. Kết hợp những quy tắc với các đầu ra tương tự 

Theo những kết quả tính toán ở công trình trước của 
chúng tôi, ta có bộ quy tắc gồm 9 luật với hai biến đầu 
vào là giá trị kỳ vọng 𝜇 và giá trị phương sai δ2  được trình 
bày ở bảng 2 [2]. 

Bảng 2. Bộ quy tắc ban đầu 

Quy 

tắc 

µ δ2 Quyết định 

1 Thấp Nhỏ  Bất thường + 

2 Thấp Trung bình Bất thường + 

3 Thấp Lớn Bất thường - 

4 Bình thường Nhỏ  Nghi ngờ + 
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5 Bình thường Trung bình Bình thường 

6 Bình thường Lớn Nghi ngờ - 

7 Cao Nhỏ  Bất thường + 

8 Cao Trung bình Nghi ngờ + 

9 Cao Lớn Bất thường - 

Ta nhận thấy quy tắc 1 và 7 có cùng kết quả đầu ra là 
“Bất thường +” và chỉ khác nhau ở các giá trị kỳ vọng 𝜇. 
Quan sát này cũng phù hợp với quy tắc 3 và 9. Việc kết 
hợp các cặp quy tắc này có thể giúp chúng ta giảm thêm 
kích thước của cơ sở quy tắc. Đối với cơ sở quy tắc trong 
bảng 2, việc áp dụng tối ưu hóa này giúp chúng ta chỉ còn 
lại 7 quy tắc như bảng 3. 

Bảng 3. Bộ quy tắc sau khi rút gọn 

Quy 

tắc 

µ δ2 Quyết định 

1 (Thấp) Or (Cao) Nhỏ  Bất thường + 

2 Thấp Trung bình Bất thường + 

3 (Thấp) Or (Cao) Lớn Bất thường - 

4 Bình thường Nhỏ Nghi ngờ + 

5 Bình thường Trung bình Bình thường 

6 Bình thường Lớn Nghi ngờ - 

7 Cao Trung bình Nghi ngờ + 

Kết quả mô phỏng sử dụng theo tập dữ liệu tại [2], 
phương pháp suy luận mờ trước và sau khi thực hiện tối 
ưu đều cho ra cùng một kết quả như nhau về chỉ số cảnh 
báo và tỷ lệ phát hiện sai, được thể hiện như hình 2 và 3. 
Điều này cho thấy rằng với việc tối ưu này chúng ta có thể 
tiết kiệm được 22.2% năng lượng dành cho bộ nhớ để xử 
lý các quy tắc. 

 

Hình 2. Kết quả phát hiện bất thường 

 

Hình 3. Tỷ lệ phát hiện bất thường dựa trên sắp xếp lại 
Entropy 

V. KẾT LUẬN 

Khi tốc độ phát triển và nhu cầu sử dụng mạng cảm 
biến không dây trong cuộc sống ngày nhiều hơn, thì vấn 
đề về bảo mật trong WSN ngày càng trở nên rõ ràng và 
cấp thiết. Tuy nhiên cũng cần quan tâm tới việc vừa nâng 
cao bảo mật vừa đảm bảo hiệu năng mạng. Trong bài báo 
này, chúng tôi trình bày một cách toàn diện về các hệ 
thống phát hiện xâm nhập và một số kỹ thuật để tối ưu 
năng lượng đối với phương pháp phát hiện lưu lượng bất 
thường dựa trên Logic mờ. Việc tối ưu năng lượng bằng 
cách áp dụng kỹ thuật giảm kích thước bộ quy tắc đã 

mang lại một số kết quả khả quan, chúng tôi đã tiết kiệm 
được năng lượng dành cho bộ nhớ xử lý nhưng vẫn giữ 
nguyên được kết quả so với ban đầu. Trong tương lai, mô 
hình sẽ được áp dụng cho các kịch bản thực tế trong các 
nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi. 
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INTRUSION DETECTION SYSTEM AND 

ENERGY OPTIMIZATION FOR AN ANOMALY 

TRAFFIC DETECTION BASED ON FUZZY 

LOGIC APPROACH IN WIRELESS SENSOR 

NETWORK 

Abstract: Wireless sensor network (WSN) is one of the 

promising technologies with an extremely diverse range 

of applications, from healthcare to military. And as the 

WSN becomes more and more common, security threats 

are also increasingly diversified and intentional. 

Prevention-based security approaches such as 

cryptography, authentication, and key management have 

been used to protect WSNs from various types of attacks, 

but these approaches are not sufficient to protect the 

network from internal attacks which can extract sensitive 

information. As a result, the intrusion detection system 

(IDS) turns into the second most important layer of 

defense to protect and keep the network safe from the 

malicious attacks. Anomaly detection is one of the typical 

intrusion protection methods, in which the abnormal flow 

current method based on fuzzy inference has been studied 

previously and has yielded some good results. However, 

it also faces some typical challenges such as the number 

of input variables increases, so processing power also 

increases, which affects network performance. Therefore, 

in this paper, we present a comprehensive view of 

intrusion detection systems and use several techniques for 

energy optimization to anomaly traffic detection method 

based on Fuzzy Logic approach. Simulation results and 

comparative analysis prove that after being optimized, 

our method can still retain accuracy for warning index 

and false detection rate while consuming less memory 

power to process compared with the original. 

Keywords: Wireless Sensor Network (WSN), IoT, 

Security, Fuzzy Inference, Intrusion Detection. 
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Nguyễn Đức Minh, Phạm Văn Hùng 

Tóm tắt: Bài báo trình bày phương pháp áp dụng giải 

thuật di truyền để tìm quy luật hợp nhất tối ưu cho hệ thống 

mạng cảm biến phân tán khi các phép quan sát của các cảm 

biến trong mạng có tương quan theo phân bố Student-t. Mô 

hình mạng cảm biến phân tán có cấu trúc song song được 

khảo sát cho thấy các kết quả tương đồng với những nghiên 

cứu trước đó đã khẳng định sự phù hợp của phương pháp 

này. Nội dung bài báo cũng đề cập đến việc khảo sát và 

đánh giá ảnh hưởng của hệ số tương quan giữa các cảm 

biến trong mạng tới tốc độ hội tụ của giải thuật GA trong 

một số trường hợp với các giá trị số cụ thể. Kết quả mô 

phỏng cho thấy xác suất lỗi Pe của toàn hệ thống bị ảnh 

hưởng mạnh bởi mối tương quan giữa các cảm biến. Mối 

tương quan giữa các cảm biến càng lớn thì xác suất lỗi Pe 

càng lớn và ngược lại. Đặc biệt khi các cảm biến có mối 

tương quan âm thì chất lượng hệ thống được cải thiện rõ 

rệt. Khi số cảm biến trong mạng tăng lên thì tốc độ hội tụ 

của thuật toán GA càng chậm đạt tới lời giải tối ưu. Số bậc 

tự do của phân bố Student-t không gây ảnh hưởng nhiều tới 

chất lượng hệ thống nhưng tốn nhiều thời gian để giải thuật 

đạt tới lời giải tối ưu.  

Từ khóa: Giải thuật di truyền, quy luật hợp nhất, mạng 

cảm biến phân tán, tương quan, phân bố Student-t. 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Mạng cảm biến có cấu tạo bao gồm nhiều cảm biến cùng 

giám sát một không gian chung, thu thập các thông tin và 

gửi các thông tin này về một trung tâm hợp nhất (fusion 

center). Tại đây, trung tâm hợp nhất sẽ sử dụng các thông 

tin này để phân loại hoặc ước lượng, đánh giá các thông tin 

thu được. Tùy thuộc vào chức năng của trung tâm hợp nhất 

mà bài toán hợp nhất thông tin có thể là bài toán phát hiện, 

ví dụ như khi phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa các 

trạng thái, hoặc bài toán ước lượng chẳng hạn như khi trung 

tâm hợp nhất phải ước lượng một số đại lượng liên quan 

tới các phép quan sát của các cảm biến [12]. Do giá của các 

cảm biến ngày càng rẻ hơn và những ưu điểm của hệ thống 

mạng cảm biến nên ngày càng có nhiều các nghiên cứu về 

mạng cảm biến được công bố trong những năm gần đây. 

Ban đầu mạng cảm biến chủ yếu được dùng trong lĩnh vực 

quân sự với các ứng dụng giám sát và điều khiển, nhưng 

ngày nay các ứng dụng của nó đã được phổ biến rộng rãi 

trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghiệp, chăm 

sóc sức khỏe, nông nghiệp và các ứng dụng dân sự. Ban 

đầu các cảm biến trong mạng không thực hiện bất kỳ một 

công việc xử lý dữ liệu sơ bộ  nào, tất cả các dữ liệu thu 

thập được đều gửi về trung tâm hợp nhất để thực hiện việc 

phát hiện. Một mạng như vậy được gọi là mạng cảm biến 

xử lý tập trung (centralized multi-sensor networks). Trở 

ngại lớn mà chúng ta gặp phải khi thiết kế các mạng cảm 

biến xử lý tập trung như vậy là hạn chế về băng thông liên 

lạc khi truyền thông tin từ các cảm biến cục bộ tới trung 

tâm hợp nhất. Có một cách để vượt qua rào cản này là thực 

hiện một số xử lý sơ bộ đối với dữ liệu tại mỗi cảm biến 

cục bộ và sau đó gửi các thông tin đã được cô đọng tới 

trung tâm hợp nhất [27]. Những mạng cảm biến như vậy 

có những nút mạng thông minh [9] và được gọi là mạng 

cảm biến phân tán (distributed or decentralized sensor 

networks). Một mạng như vậy được mô tả trong Hình 1. Ở 

Hình 1 các hộp vuông biểu diễn các cảm biến, phần bôi đen 

là bộ phận cảm nhận của các cảm biến còn phần trắng là 

thành phần xử lý dữ liệu. Các phép quan sát được biểu diễn 

bởi yi, i=1,…,N và các thông tin đã được xử lý sơ bộ được 

gửi tới trung tâm hợp nhất được ký hiệu bởi ui, i=1,…,N. 

Việc xử lý sơ bộ được thực hiện tại các cảm biến thường là 

các thao tác nén hoặc lấy mẫu dữ liệu. Do vậy, trung tâm 

hợp nhất chỉ thu được một phần dữ liệu của các cảm biến 

thu được từ môi trường quan sát, kết quả là sẽ có những sự 

mất mát thông tin khi so sánh với trường hợp mạng cảm 

biến xử lý tập trung [28]. Mặc dầu vậy, sự mất mát hiệu 

năng này có thể được giảm thiểu bằng việc xử lý tối ưu các 

thông tin thu được từ môi trường tại các cảm biến [25]. 

Mạng cảm biến xử lý phân tán có ưu điểm là giảm thiểu 

các yêu cầu về băng thông, gia tăng độ tin cậy, điều này 

khiến cho nó trở nên rất hấp dẫn đối với những nhà thiết kế 

hệ thống cũng như các nhà nghiên cứu [25], [10], [3], [5], 

[14], [22], [4], [8], [16]. Mặc dầu các mô hình mạng cảm 

biến phân tán thường có cấu trúc bao gồm các cảm biến và 

một trung tâm hợp nhất, nhưng cũng có những mạng hoạt 

động mà không sử dụng trung tâm hợp nhất. Một trong 

những ví dụ về những mạng như vậy có thể kể đến mạng 

cảm biến phân tán với cấu hình nối tiếp [27], hay mạng sử 

dụng chiến lược “đàm phán’ để lựa chọn quyết định cuối 

cùng như trong [24]. Tuy nhiên, bài báo này chỉ đề cập tới 

mạng cảm biến phân tán có cấu hình song song với một 

trung tâm hợp nhất. 
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Hình 1. Mạng cảm biến phân tán cấu hình song song 

với một trung tâm hợp nhất 

Các giả thuyết này thường được biết tới như là các giả 

thuyết nhị phân. Mục đích chính của việc thiết kế mạng 

cảm biến phân tán là tìm ra quy luật quyết định tối ưu tại 

từng cảm biến và quy luật hợp nhất tối ưu tại trung tâm hợp 

nhất. Nội dung bài báo này sẽ đi sâu vào khía cạnh tối ưu 

hóa việc hợp nhất dữ liệu. Bài toán có thể được chia ra làm 

hai trường hợp: trường hợp thứ nhất khi phép quan sát tại 

các cảm biến cục bộ là độc lập có điều kiện, trường hợp thứ 

hai là khi phép quan sát tại các cảm biến tương quan. Giả 

thiết về tính chất độc lập có điều kiện của các phép quan 

sát của các cảm biến cục bộ làm cho bài toán trở nên đơn 

giản hơn. Tuy nhiên, giả thiết này hiếm khi phù hợp trên 

thực tế khi việc đặt các cảm biến gần nhau sẽ khiến cho các 

phép quan sát của các cảm biến trở nên tương quan với 

nhau. Bài toán trong mạng cảm biến phân tán với các phép 

quan sát của các cảm biến có tương quan đã được nghiên 

cứu trong một số công bố [21], [18], [15], [6], [1], [19], 

[17]. Hầu hết các công bố đều cố gắng giải bài toán phát 

hiện với giả thiết mô hình tương quan Gauss, các cảm biến 

đồng nhất hoặc không đồng nhất có các quyết định nhị 

phân với hai mức 0 và 1 được truyền về trung tâm hợp nhất 

trên các kênh đa truy cập MAC (Multiple Acccess Chanel) 

không có nhiễu. Phương pháp giải thường là sử dụng các 

công cụ toán học như tính trực tiếp các tích phân xác suất 

phức tạp [15], sử dụng công thức Bahadur-Lazarsfeld [19] 

để biểu diễn các hàm mật độ xác suất phân bố nhiều chiều 

thông qua các hệ số tương quan, hay cách dùng lý thuyết 

Copula [23] để xây dựng các mô hình tương quan có phân 

bố thống kê tính toán được dựa vào các phân bố biên hoặc 

dùng các giải thuật tiến hóa với trường hợp tương quan 

phân bố Gauss [11], [7], [2]…vv. Các kết quả thu được còn 

rời rạc và chưa nhiều hoặc gặp phải số lượng các phép tính 

rất lớn. Nhằm giảm thiểu gánh nặng tính toán và tìm một 

cách tiếp cận khác cho vấn đề này bài báo trình bày phương 

pháp áp dụng giải thuật di truyền nhằm tối ưu hóa quy luật 

hợp nhất trong mạng cảm biến phân tán trong trường hợp 

nhiễu tương quan, tuy nhiên nhiễu được đề cập đến ở đây 

là nhiễu tương quan có phân phối Student-t.  

Sở dĩ đề cập đến phân phối Student-t trong bài báo này 

là do vai trò quan trọng của nó khi số lượng phép thử thống 

kê không đủ lớn, hay nói cụ thể hơn hơn là số cảm biến 

trong mạng không lớn. Khi đó phân phối Gauss tỏ ra không 

còn phù hợp nữa. Phương pháp này có thể được mở rộng 

cho việc tối ưu hóa tổng thể toàn hệ thống với các mô hình 

tương quan có phân bố thống kê khác nhau. 

II. MÔ HÌNH MẠNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU 

Xét mô hình mạng cảm biến phân tán với một trung tâm 

hợp nhất như được cho ở Hình 2 dưới đây. 

 

 

Hình 2. Mô hình mạng cảm biến của bài toán tối ưu 

Mạng gồm có N cảm biến và một trung tâm hợp nhất. 

Các cảm biến cục bộ thu thập kết quả từ các phép đo yn, tạo 

ra các quyết định cục bộ un của mỗi cảm biến, sau đó truyền 

các quyết định này về trung tâm hợp nhất 
0
 thông qua một 

kênh truyền MAC không có nhiễu. Trung tâm hợp nhất sẽ 

tạo ra quyết định tổng thể cuối cùng H về trạng thái của 

môi trường quan sát H dựa trên các quyết định cục bộ thu 

được từ các cảm biến. Giả sử rằng trung tâm hợp nhất 

không thực hiện phép đo nào của riêng nó. Tại trung tâm 

hợp nhất ta có bài toán phát hiện nhị phân với các giả thuyết 

H0 và  H1 tương ứng với các xác suất tiên nghiệm 
0

 và 
1



Phép quan sát yi tại mỗi một cảm biến chịu ảnh hưởng của 

nhiễu tương quan có phân bố Student-t được cho bởi công 

thức: 
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Kết quả lối ra của trung tâm hợp nhất là các giá trị nhị phân 

H0 và  H1. Giả sử rằng mỗi cảm biến sẽ cho kết quả là một 

chuỗi nhị phân. Do đó, mỗi một cảm biến trong mạng sẽ 

chia phép quan sát yn của chúng thành 2
b

L = lớp trong đó 

b là số bit được truyền đi từ mỗi cảm biến. Như vậy, mỗi 

cảm biến sẽ ánh xạ không gian quan sát của chúng thành 

một không gian phân lớp với L lớp và trung tâm hợp nhất 

ánh xạ N quyết định cục bộ thành một trong hai lớp ứng 

với hai giả thuyết H0 và  H1 . Mỗi một quyết định cục bộ có 

thể có của các cảm biến được biểu diễn bởi một vector gồm 

N số nguyên như sau:                  

( )  
1 2

...... , 0,1,...., 1
N n

u u u u L −u=  (2) 
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Giả sử rằng L=2b vậy u có thể được biểu diễn như là một 

chuỗi gồm bN bit như sau:

( )1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 2 2
, ,..., .... .... ...

b b b

N N N
u u u u u u u u u=u    (3) 

Trong đó  0,1
j

n
u  . Như vậy, không gian của tất cả các 

quyết định cục bộ có thể có được biểu diễn bởi một số 

nguyên q gồm bN bít có giá trị chạy từ 0 tới 2bN-1. Với một 

tổ hợp cụ thể của các quyết định cục bộ được biểu diễn bởi 

q, từng giá trị của các quyết định cục bộ un , n=1,2,…,N có 

thể được trích ra bằng cách sử dụng hàm ánh xạ ngược 

( )
n

q . Hàm này được định nghĩa như sau: 

                      ( ) ( )
mod

2
b N nn

q
Lq

−
=        (4) 

Trong đó mod là phép toán module và thực hiện với các số 

nguyên. Để biểu diễn quy tắc hợp nhất ta sử dụng kiểu biểu 

diễn nhị phân để mô tả kết quả đầu ra của quy tắc hợp nhất 

với mọi sự kết hợp có thể có của các quyết định cục bộ. 

Nếu mạng bao gồm N cảm biến và mỗi cảm biến phân lớp 

phép quan sát của chúng thành L lớp thì mỗi một quy luật 

hợp nhất có thể sử dụng cho LN các khả năng quyết định 

cục bộ và được biểu diễn như một chuỗi  gồm LN bit như 

sau: 
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 (5) 

Ví dụ, nếu quy tắc hợp nhất được cho bởi chuỗi nhị phân 

(00…01) thì điều này có nghĩa là trung tâm hợp nhất luôn 

quyết định H0 , trừ trường hợp khi u1=00 và u2=01 khi đó 

trung tâm hợp nhất sẽ quyết định H1 .  

Như đã chỉ ra trong công bố [15], đầu tiên chúng ta xét 

hàm mật độ nhiễu đối xứng để có thể mô tả một cách hoàn 

chính nó bằng một hệ số tương quan  duy nhất. Do vậy, 

với hệ thống gồm 3 cảm biến ma trận hiệp phương sai của 

của phân bố đa biến Student-t với trung bình bằng 0 và 

phương sai bằng 1 có dạng như sau: 
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 (6) 

Tuy ở đây ta đang sử dụng hệ số tương quan giống nhau 
(tương quan đều), tuy nhiên với cách tiếp cận bài toán của 

chúng ta các kết quả cũng đúng cho mọi ma trận hiệp 

phương sai xác định dương. Việc tối ưu các quyết định cục 

bộ được giả sử là kiểm định tỷ số phù hợp nhất LRT 

(Likelyhood Ratio Test). Khi việc kiểm định tỷ số phù hợp 

nhất đã được dùng để tối ưu hóa cho trường hợp phép quan 

sát của các cảm biến không tương quan [13], [26], thì nó 

cũng được dùng một cách rộng rãi cho trường hợp tương 

quan [21], [18], [15], [6], [20], [19]. Các cảm biến cục bộ 

giả sử được lượng tử hóa thành L mức (do vậy có L-1 

ngưỡng). Từ đó, các quy luật quyết định cục bộ được cho 

bởi công thức: 
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Trong đó yn là phép đo cục bộ tại cảm biến thứ n, và quyết 

định cục bộ tương ứng là un và ,1 ,2 , 1, ,...,n n n L   − là L-

1 ngưỡng lượng tử của cảm biến đó. Để có thể tối ưu hóa 

quy luật hợp nhất của một mạng cảm biến phân tán như 

vậy, việc tối ưu phải được thực hiện trên tất cả các quy luật 

hợp nhất có thể có. Bài toán có thể được xác định cụ thể 

như sau: Xác định quy luật hợp nhất tối ưu h của mạng cảm 

biến phân tán,  ở đây việc tối ưu được định nghĩa là cực 

tiểu hóa xác suất lỗi Pe tại trung tâm hợp nhất.  

Bài toán tối ưu của mạng cảm biến phân tán trên các khía 

cạnh tối ưu hóa quy luật hợp nhất là một bài toán tối ưu N-

P (Neyman - Pearson) hoàn chỉnh khi giả thiết không gian 

quan sát là rời rạc. Bài toán này có độ phức tạp tính toán 

tăng theo hàm e mũ tỷ lệ với số cảm biến trong mạng và do 

đó không thể thực hiện trên thực tế khi việc tìm kiếm lời 

giải tối ưu là quá khó khăn với một không gian tìm kiếm 

lớn. Các giải thuật tiến hóa, chẳng hạn như giải thuật di 

truyền Genetic Algorithms – GA là một trong những giải 

pháp thường được sử dụng trong những trường hợp như 

vậy. Giải thuật GA đã tỏ ra có hiệu quả trong việc tìm kiếm 

các lời giải gần đúng cho rất nhiều bài toán N-P hoàn chỉnh. 

Thuật toán GA sử dụng sự tiến hóa và cơ chế sống sót vì 

thích nghi để tìm kiếm các lời giải theo hướng phù hợp 

nhất. Trong phần III sau đây chúng ta sẽ đề cập đến phương 

pháp để giải quyết bài toán tối ưu này. 

III. ÁP DỤNG GIẢI THUẬT GA CHO BÀI TOÁN TỐI 
ƯU 

Thuật toán GA được trình bày ở đây sẽ tối ưu hóa quy 

luật hợp nhất tại trung tâm hợp nhất trong mạng. Trường 

hợp khi các cảm biến không tương quan, ban đầu, một quần 

thể ngẫu nhiên được tạo ra bao gồm một nhóm các nhiễm 

sắc thể, sự phù hợp của mỗi một nhiễm sắc thể được tính 

toán bởi xác suất lỗi ( ),
e

P h , xác suất này được tính 

toán dựa vào phương trình sau [2]: 
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Khi các cảm biến trong mạng có tương quan, chúng ta 

không còn có thể nhân một cách đơn giản các hàm mật độ 

xác suất của các quan sát của các cảm biến như khi chúng 

độc lập có điều kiện. Do đó, chúng ta cần tính xác suất lỗi 

trung bình trong trường hợp tương quan. Điều này được 

thực hiện như sau: xác suất lỗi trung bình tại trung tâm hợp 

nhất được cho bởi tổng có trọng số của sai lỗi loại I và sai 

lỗi loại II.  

 ( ) ( )
1

0

0

, , ,e k k

k

P h P k h  
=

=  (10) 

Trong đó k là xác suất tiền nghiệm của giả thuyết Hk, 

( ) ( )0

0, , Pr |k kP k h u k H = =  là xác suất báo động 

lầm nếu k=0 hoặc xác suất bỏ sót nếu k=1, và k  là ký hiệu 

cho phép toán nhị phân NOT k. Ngoài LN tổ hợp các quyết 
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định cục bộ có thể có, tổng hợp số tổ hợp các quyết định 

cục bộ cho kết quả là quyết định
0

u k= tại trung tâm 

hợp nhất như sau:               

( ) ( ) ( )( )
11

1 1
00

, Pr ,...,

N

q

L

e k N n
qk

h k

P h u q u q 

−

==

=
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                       (11) 

Trong đó ( ) ( )( )1 1Pr ,..., N nu q u q= =  là xác 

suất liên kết của cảm biến 1 quyết định ( )1 q , cảm biến 

2 quyết định ( )2 q ,.. và tương tự. Vì các cảm biến hoạt 

động như một bộ lượng tử nên xác suất liên kết này có thể 

được coi là tập hợp của nhiều tích phân theo công thức sau: 
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Trong đó: ( )1,...,k Nf y y  là hàm mật độ xác suất kết hợp 

của phép quan sát 
1,..., Ny y .  

Ở đây chúng ta sử dụng một tích phân lặp cho hàm mật 

độ xác suất liên kết trong việc đánh giá xác suất lỗi trung 

bình trong trường hợp tương quan. 

IV. CÁC KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 

Trong bài toán của mình chúng ta xem xét trường hợp 
các cảm biến đồng nhất, đồng thời chỉ xét mạng cảm biến 
với 2 hoặc 3 cảm biến, số cảm biến nhỏ cũng phù hợp cho 
phân bố Student-t được khảo sát ở đây. Số bậc của tích 
phân tăng lên cùng với số cảm biến và gia tăng độ phức tạp 
của phép tính nhưng với cách tiếp cận của chúng ta giải 
thuật vẫn sử dụng được tốt cho mạng với số lượng cảm biến 
lớn. Số bit của mỗi cảm biến được giả thiết bằng 2 nên mỗi 
cảm biến sẽ phân vùng quan sát thành 4 lớp. Nói cách khác, 
chúng ta xem xét các quyết định cục bộ phi nhị phân. Chọn 

xác suất tiền nghiệm 
0 = 0,5, tỷ lệ lai tạo chéo bằng 0,9; 

tỷ lệ biến dị bằng 0,05 và số nhiễm sắc thể bằng 20 cho mọi 
trường hợp. Việc mô phỏng được thực hiện với các giá trị 
khác nhau của  trong ma trận tương quan. Số bậc tự do 

của phân bố Student-t được chọn bằng 3 để có thể thấy rõ 
sự khác biệt so với phân bố Gauss. 

 
  Quy luật hợp nhất tối ưu Pe 

0 0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1 0,2868 

0,1 0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0.29285 

0,5 0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1 0.31255 

0,9 0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1 0.32509 

Bảng 1: Quy luật hợp nhất tối ưu với hệ số tương quan 

dương 

Hình vẽ 3 cho thấy sự hội tụ của xác suất lỗi sau 150 thế hệ 

di truyền đối với các giá trị dương khác nhau của hệ số 

tương quan   (  =0; 0,1; 0,5; 0,9). Với  =0 biểu diễn 

trường hợp không tương quan, khi đó tất cả các phép quan 

sát của các cảm biến là độc lập có điều kiện theo giả thuyết 

Hi. Trong trường hợp này, xác suất lỗi tổng thể nhỏ nhất 

đạt đến 0,2868 sau 84 thế hệ di truyền. Khi  =0,1 xác suất 

lỗi tổng thể nhỏ nhất đạt đến 0, 29285 sau 17 thế hệ di 

truyền. Tương tự, với  =0,5 và  =0,9 xác suất lỗi nhỏ 

nhất đạt được là 0,31255 và 0,29285 sau lần lượt là 16 và 

9 thế hệ di truyền.  

 

Hình 3. Xác suất lỗi Pe với tương quan dương  

Từ đây chúng ta có thể thấy rằng xác suất lỗi tổng thể Pe 

giảm xuống khi mối tương quan giữa các cảm biến giảm. 

Điều này là do khi hệ số tương quan càng lớn thì mạng càng 

tiến gần tới dạng một cảm biến duy nhất. Ngoài ra, chú ý 

rằng khi hệ số tương quan dương và càng lớn thì sẽ mất ít 

thời gian (các thế hệ di truyền) hơn để hội tụ tới lời giải tối 

ưu khi so với trường hợp có hệ số tương quan nhỏ. 

 

 

Hình 4.. Xác suất lỗi Pe với tương quan âm  

Trong hình vẽ 4, khi tương quan âm ta thấy, xác suất lỗi 

nhỏ nhất cho 3 trường hợp tương quan khi  = -0,1; -0,5 

và -0,9 giảm xuống thành 0,28038, 0,24631 và 0,17792 

một cách tương ứng. Từ đây chúng ta nhận ra có một sự cải 

thiện đáng kể về mặt hiệu năng của mạng cảm biến phân 

tán khi mối tương quan âm giữa các cảm biến (nghịch 

tương quan) tăng lên.  

 
  Quy luật hợp nhất tối ưu Pe 

0 0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1 0,2868 

-0,1 0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1 0.28038 

-0,5 0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1 0.24631 

-0,9 0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1 0.17792 

Bảng 2: Quy luật hợp nhất tối ưu với hệ số tương quan 

âm 



Nguyễn Đức Minh, Phạm Văn Hùng 

Tương quan nghịch tăng về cơ bản có nghĩa là nếu nhiễu 

trên một cảm biến này đẩy phép quan sát về phía giả thuyết 

sai,  thì nhiễu trên cảm biến kia sẽ đẩy sẽ đẩy phép quan 

sát về phía giả thuyết đúng. Do đó, nếu một cảm biến đưa 

ra quyết định sai lầm thì cơ hội cho cảm biến kia đưa ra 

quyết định đúng sẽ nhiều hơn. Trường hợp xấu nhất sẽ là 

khi nhiễu trên cả 2 cảm biến đều nhỏ. Trong trường hợp 

này, hiệu suất sẽ tương đương với trường  hợp không có 

tương quan. Như vậy, mối tương quan âm trên các phép 

quan sát sẽ luôn khiến mạng hoạt động tốt hơn hoặc ít nhất 

bằng trường hợp không tương quan. Quy luật hợp nhất tối 

ưu được tìm thấy như bảng 2.  

Trong hình vẽ 5, với mối tương quan dương và khi số 

cảm biến trong mạng tăng lên N=3, xác suất lỗi Pe cho ba 

trường hợp tương quan khi  = 0,1; 0,5 và 0,9 có giá trị 

tương ứng bằng 0,287; 0,303 và 0,306. Rõ ràng, so với 

trường hợp 2 cảm biến các giá trị xác suất lỗi giảm đi sau 

lần lượt 124, 95 và 85 thế hệ di truyền. Như vậy có thể thấy, 

khi tối ưu quy luật hợp nhất với số lượng các cảm biến có 

trong mạng càng tăng thì xác suất lỗi càng giảm nhưng thời 

gian hội tụ tới lời giải tối ưu cũng tăng lên. 

Trong hình vẽ 6 ta thấy khi  =0,1 và số bậc tự do của 

phân bố Student-t được cho bằng 10, xác suất lỗi nhỏ nhất 

đạt đến 0, 2755 sau 35 thế hệ di truyền. Tương tự, cũng với 

 =0,5 và  =0,9 xác suất lỗi nhỏ nhất đạt được là 0,2986 

và 0,3139 sau lần lượt là 19 và 13 thế hệ di truyền 

 

Hình 5. Xác suất lỗi Pe khi có 3 cảm biến với tương quan 

dương  

Hình 6. Xác suất lỗi Pe  khi số bậc tự do của phân bố 

Student-t bằng 10 

 

Như vậy, khi so sánh với hình vẽ 3 trong trường hợp số 

bậc tự do của phân bố là 3 thì xác suất lỗi hầu như không 

thay đổi nhưng số thế hệ di truyền để giải thuật đạt được 

lởi giải tối ưu thì tăng lên khá nhiều. Có thể kết luận rằng 

số bậc tự do trong phân bố Student-t không ảnh hưởng 

nhiều đến hiệu năng hệ thống mà chỉ khiển cho việc tìm 

kiếm lời giải tối ưu cho bài toán trở nên khó khăn hơn. 

V. KẾT LUẬN 

Bài toán tối ưu hóa quy luật hợp nhất bằng giải thuật GA 

trong mạng cảm biến phân tán khi các cảm biến có trong 

mạng chịu ảnh hưởng của nhiễu tương quan phân bố 

Studen-t cho thấy hiệu năng của hệ thống giảm đi khi mối 

tương quan giữa các cảm biến càng lớn. Khi mối tương 

quan giữa các đài là tương quan âm thì hiệu năng của hệ 

thống được cải thiện rất nhiều. Số cảm biến trong mạng 

càng lớn thì càng mất nhiều thời gian để giải thuật đạt tới 

lời giải tối ưu. Và với nhiễu tương quan phân bố Student-t 

thì số bậc tự do của phân bố không gây ảnh hưởng nhiều 

tới hiệu năng hệ thống mà chỉ khiển cho giải thuật tốn nhiều 

thời gian (các thế hệ di truyền) để đạt tới lời giải tối ưu. Bài 

toán có thể còn được mở rộng nghiên cứu và tính toán cho 

trường hợp tối ưu tổng thể toàn mạng với các ngưỡng tại 

các cảm biến là tối ưu và quy luật hợp nhất tối ưu khi các 

cảm biến là đồng nhất hoặc không và chịu ảnh hưởng của 

nhiễu tương quan với các phân bố khác ví dụ như phân bố 

K, phân bố Weibull. 
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 APPLY GENETIC ALGORITHM TO OPTIMIZE 

FUSION RULE IN DISTRIBUTED SENSOR 

NETWORKS 

Abstract: This paper presents a method of applying 

genetic algorithms to find the optimal merging rules for 

distributed sensor networks when the observations of the 

sensors in the network are correlated according to the 

Student-t distribution. The examined parallel structured 

distributed sensor network model showed similar results 

with previous studies that confirmed the suitability of this 

method. The content of the article also mentions the survey 

and evaluation of the influence of the correlation 

coefficient between the sensors in the network on the 

convergence speed of the GA algorithm in some cases with 

specific numerical values. The simulation results show that 

the error probability Pe  of the whole system is strongly 

influenced by the correlation between sensors. The greater 

the correlation between the sensors, the greater the 

probability of Pe error and vice versa. Especially when the 

sensors have a negative correlation, the system quality is 

significantly improved. When the number of sensors in the 

network increases, the convergence speed of the GA 

algorithm becomes slower to reach the optimal solution. 

The number of degrees of freedom of the Student-t 

distribution does not affect the quality of the system much, 

but it takes more time for the algorithm to reach the optimal 

solution. 

Keywords: Genetic algorithm, fusion rule, distributed 

sensor network, correlation, Student-t distribution.  
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Abstract: Food safety is a scientific field that involves 
various practices and analyses at every stage of the food 
chain. As we have faced several food crises that heavily 
impacted human health, food safety should be widely 
adopted to prevent dangerous wellness risks. With the help 
of the Internet of Things (IoT) and web applications, food 
quality can be monitored at any point in the supply chain. 
Moreover, it is now possible to interconnect food 
producers, transporters, and retailers. Since the quality of 
food products must be ensured throughout the supply 
chain, an IoT based low-cost solution and web applications 
for real-time food tracking and monitoring are presented. 
In order to enhance protection, a HTTPS connection 
between the hardware and software will be established and 
SQL injection is prevented. 

Keywords: Food safety, IoT, network security, 
Vietnam, food production, VietGap. 

I. INTRODUCTION 

Looking at the food history, the world as we know today 
has advanced through hunter-gatherer, agricultural and 
industrial phases to the stage of goods suppliers and 
services. How far food manufacturing and supply chains 
have progressed throughout the years is remarkable. This 
field of study that is dedicated to the subject of food is 
defined as food science. It consists of engineering, 
nutrition, analytical chemistry, biotechnology, quality 
supervision, and food safety administration. The food 
safety system comprises food production, processing, 
packaging, distribution or transportation, depository, and 
preparation. Each stage of the food chain ought to be 
executed and audited thoroughly to complement food 
safety.  

Regardless of what kind of food products are being 
produced and shipped, it is required to adopt multiple 
procedures from the point of origin to the point of use for 
ensuring safe foodstuffs shipment and avoiding any 
contamination. By applying new technologies and 
techniques like IoT, it is now possible to connect food 
makers, transportation, and retail enterprises with each 
other. Generally, RFID technology is regarded as a critical 
facilitator of the IoT due to its capability to trace a large 
number of uniquely classified items with cost-effective 
labels. RFID electronic tags keep standard and 
interoperability-utilized IoT information, which can be 

accessed by a central information system via a wireless 
communication network for object identification [1]. 
Fadable ink is also widely used in printing labels on food 
packages for time-temperature control and indicating 
freshness. The principle of the fadable ink is 
straightforward; as time passes, the ink will lose its color 
stating that the food is no longer fresh [2]. Big data can 
provide up-to-date and innovative solutions to food safety 
problems. It yields a technological breakthrough that can 
build up suitable measures and improve the system 
sustainably [3]. Another feasible solution in food 
monitoring is to use wireless sensing technology for 
building an IoT architecture. If there are any problems 
related to the foodstuffs like temperature, humidity, or air 
pressure, the wireless tracking system will send alarms to 
computers, smart-phones, or tablets. This helps speeding 
up time-consuming and pricey HACCP processes and 
reports. The essential advantage of this method is its ability 
to collect data continuously and automatically. It can 
respond swiftly and can be located almost anywhere. 

The communication between the hardware and software 
will be over HTTPS. It stands for HTTP over SSL or HTTP 
Secure, which is the use of Secure Socket Layer (SSL) or 
Transport Layer Security (TLS) [4] as a sublayer under 
usual HTTP application layering [5–6] . That means the 
data that is sent back and forth between the device and the 
server is encrypted and secured. HTTPS websites require a 
certificate, which is issued by a certification authority 
(CA). When an HTTPS request to a website is made, the 
browser will check and validate the certificate. A secure 
connection can be started only when it is verified that the 
certificate is indeed issued by a credible CA. 

To communicate with the server, the web application 
uses SQL language. SQL, which stands for “Structured 
Query Language,” is the most common standardized 
language used to access databases [7]. Since SQL is used 
to interact with the database, the system must be protected 
from SQL injection. SQL injection is a web security 
vulnerability that allows an attacker to interfere with the 
queries that an application makes to its database. A web 
page or web application that has an SQL Injection 
vulnerability uses such user input directly in an SQL query. 
The attacker can create input content. Such content is often 
called a malicious payload and is a crucial part of the 
attack. After the attacker sends this content, malicious SQL 
commands are executed in the database, and all the hidden 
and confident information is exposed [8]. To prevent SQL 
injection, each input value is going through a validation 
stage and being parametrized. And all database error is 
hidden on production sites since database error can be used 
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with SQL injection to gain information about the database 
[9].  

II. A PROPOSITION OF LOW COST IOT AND WEB 

APPLICATION SOLUTION 

A system architecture will be proposed to examine the 
environmental conditions under which the food items are 
stored and transported. The proposed solution measures 
and records the values of temperature, humidity, dust 
density, and location of the encircling environment. The 
reason those numbers are taken into account is they directly 
affect the nutritional values of food items. The collected 
data are then compared to standard values serving as 
threshold values for respective parameters. They can also 
be plotted as graphs for easy observing and analyzing. In 
case any reading goes beyond the preset threshold, the 
administrators will be notified immediately. With a GPS 
module, users can be alerted with the location of the 
shipment should an emergency happen. The introduced 
solution is designed to cover two elements, which are 
traceability and monitoring. The first one provides 
information on the product that is being monitored. The 
other presents the state of that product and its 
environmental conditions. The primary responsibility of 
this food traceability and monitoring system is to provide 
information and record relevant data of a unit or a group of 
products through all steps along the supply chain. 

To sum up, a module that consists of a group of sensors 
will be designed and constructed. The types of sensors are 
temperature, humidity, pressure, dust level, and GPS. 
Then, a database is established and put online. The sensor 
module is programmed to periodically collect and send 
data to that designated database and ThingSpeak. For 
convenient interaction, a website will be created. Sensors 
data, along with food transportation and delivery 
information are shown on the site. 

A web server is used for the storage of data values sensed 
in real-time and analysis of results. The database can be 
accessed remotely with laptops or mobile phones. The 
objective is to develop a universal platform that can be 
interfaced with third-party applications to enable easy 
access for all the collaborators involved in the processes.  

 

 

 

The front-end of all the web pages is created by the 
combination of Bulma framework and JavaScript coding 
languages. PHP, MySQL, and SQL languages are used to 
develop the back-end or the brain of the project. 

TABLE I  

SENSORS USED IN THE SYSTEM 
Sensors  Specifications 

Temperature sensor  BME280 

Humidity sensor  BME280 

Air pressure sensor  BME280 

Dust sensor  PM2.5 GP2Y1010AU0F 

GPS module  GY-NEO6MV2 

III. IMPLEMENTATION OF THE IOT PART 

This sensor subsystem includes the sensing components 
that continuously check the temperature, humidity, 
pressure, dust density, and GPS location. Not only do they 
monitor, but they also send those values to the processing 
subsystem at regular intervals.   

Data from the sensors is then collected and analyzed by 
a processing subsystem. These data are compared with 
their respective threshold values. If abnormality happens, a 
notification will be sent via a communication system. The 
implementation of the processing subsystem is based on 
the ESP8266 Node MCU, which is a low-cost open-source 
IoT platform. As it is engineered for IoT applications, 
mobile devices, and wearable electronics, the chip 
possesses low power consumption. The power-saving 
design presents three modes of operation: active mode, 
sleep mode, and deep sleep mode. These features allow 
battery-powered modules to run longer. It initially included 
firmware that runs on the ESP8266 Wi-Fi SoC from 
Espressif Systems and hardware which is based on the 
ESP-12 module. This ESP8266 module allows 
microcontrollers to connect to wireless networks and 
establish a TCP/IP connection based on the Hayes 
commands. The ESP8266 chip is capable of operating 
consistently in industrial environments due to its broad 
functioning temperature range. With highly-integrated on-
chip features and minimal quantity of external discrete 
components, the chip provides reliability, compactness, 
and power [10]. 

 
Figure 1. An example of the food supply chain. 
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Figure 2. The system diagram.

A case is designed and will be 3-D printed to contain the 
sensors, battery, and PCB. By using Fusion 360, the 
module case is modeled and extracted to be 3-D printed. 
The next step is to program the board with Arduino 
Software. For setting a connection over HTTPS, the 
proposed method is to extract the fingerprint of a site’s 
certificate and store it in the code. A fingerprint is a hash 
function of the certificate. Whenever the module 
communicates with the website, it checks the site’s 
fingerprint to see if it matches the saved one. If it does, the 
module knows that the website can be trusted. The 
BearSSL library is used to execute all cryptography and 
TLS operations. Note that the ESP8266 has to be updated 
to the latest version in order to operate with the BearSSL 
library properly [11]. At the point of writing, the used 
version is 2.7.4. Boards with lower versions have problems 
executing the sketch. The final stage is to design and make 
a printed circuit board (PCB). EAGLE will be used for this 
task. 

IV. IMPLEMENTATION OF THE WEB 

APPLICATION PART 

The front-end of all the web pages is created by the 
combination of Bulma framework and JavaScript coding 
languages. PHP, MySQL, and SQL languages are used to 
develop the back-end or the brain of the project. The web 
system is divided into 2 different parts. 

• The system before the user logged in. This system 

consists of the main page, which is the home page, 

the login modal, the sign-in modal, and the product 

information searching page. 

• The system after the user has logged in. This part is 

used for the supplier to update the information about 

the quality of the food, such as chemicals, fertilizers 

used, the time when these chemicals are used, and so 

forth. The manufacturer also used this part to track 

and monitor all the present indicators like 

temperature, humidity, pressure, and air quality 

during production, transportation, and distribution 

stages. 

To monitor and control the quality of food, six pages with 

different functions and purposes are created. Firstly, the Adding 

Lot ID and Barcode generator page is designed to generate and 

insert into the database the Lot ID (Lot ID is the number used to 

identify the products, and the manufacturer defines it). Also, a 

barcode will be generated based on the Lot ID. After being 

created, the Lot ID is sent to the suppliers. Secondly, For easily 

monitoring the chemicals, fertilizers used for food products 

before transfer to the manufacturers, the supplier updates this 

information on the Food growth information page daily or 

weekly. This page captures all the data related to the cultivation 

stage such as chemicals, fertilizers used, how much they are used, 

and so forth. Thirdly, the food is transferred to the factory and 

processed, the manufacturer will update all the information such 

as Lot id of the product, product types, number of products in one 

lot, etc, on the Export information page before the products are 

transferred and distributed. Fourthly, during the transportation 

phase, the temperature, humidity, pressure, air quality, and GPS 

location of the delivery vehicles are sent to the Sensor data page 

for quality’ monitor. These sensor’s data can also download and 

export as CSV files for thorough analysis.  

Figure 4. The complete schematic. 
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Figure 3. Work-flow of the system. 

Fifthly, all the data related to the quality, safety factors 
are reviewed on the  Products information review page.  
After being checked and analyzed, the data is then inserted 
into a new database. This database is developed to store all 
the information about the products. Thus, when the users 
scan the barcode label, all the info as the Lot ID, name of 
products, the chemicals, fertilizer used, the company 
process, and delivery of the products are shown. Finally, 
The Products information searching page is created to help 
the customers to check the info related to the quality and 
safety of the products. The customers can use the barcode 
scanner to scan for the products ID, which is labeled on the 
packaging of the products. After scanning, all the data 

describes Lot ID, the name of products, fertilized and 
chemicals used, and so forth, is shown. 

 

V. TESTING AND MEASUREMENT  

A PCB is made based on the EAGLE design as shown in 
Fig. 6 and 7. The case is 3-D printed out of the designed 
sketch. It contains the PCB, sensors, and battery as shown 
in Fig. 8, 9, and 10. 

Once the module is powered, it begins to get data and 
post them to the database. The optimum carrying 
temperature of durian is between 13 and 15 Celsius 
degrees, and of jackfruit is between 2 and 12 Celsius 
degrees as shown in Fig. 11. In addition, their optimum 
carrying humidity is between 85 and 95 percentage. 
Whenever there is a breach of environment parameters, 
administrators are notified immediately via mail.  

 

Figure 6. The complete PCB. 

 

Figure 7. The PCB with soldered pin header. 

 

Figure 8. Bottom half of the modul. 

Figure 5. The complete board layout. 
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Figure 9. Top half of the module. 

 

Figure 10. The assembled module. 

 

Figure 11. ThingSpeak uploaded data. 

The accuracy of the GPS module is up to 2.5m, which is 
acceptable for tracking vehicles that travel over significant 
distances. Although the stock antenna coming with the 
GPS module works well, it is quite short and unstable 
sometimes. For improved performance, it could be 
upgraded with a better signal detection one. Note that when 
using a GPS module, the antenna should always be pointed 
upwards. Furthermore, avoid putting it in a metal case or 
tall buildings as they will significantly weaken GPS 
signals. When powered on, it may take up to one minute 
for the module to establish a fix to satellites. The front-end 
of six pages is created using the Bulma framework. 

VI. CONCLUSION  

Food safety and quality is a significant problem that 
raises concern across the community, not only in Vietnam 
but also around the world. Food poisoning, or also called 
as food-borne illness, can occur at any phase of the supply 
chain. Standards and rules are created to prevent the food 
from being contaminated and ensuring safety as well as 
quality. Therefore, having a system that enables the ability 
of tracking, tracing, monitoring, and ensuring the quality 
during the whole food chain process is crucial. In this 
paper, standard and rules, existing systems, problem 
statements, and novel techniques are presented. IoT 
devices combined with web applications will create a fast, 
efficient, and effective communication environment that 

helps to ensure the food quality throughout the supply 
chain. Web application and IoT devices provide 
remarkable, and extraordinary opportunities for food 
tracking and tracing with the combination of smart devices, 
smart tags, sensors, and real-time data monitoring. Hence, 
the system also helps to gain trust from customers by 
ensuring the food quality throughout the food supply chain. 
Moreover, this paper presents and demonstrates novel 
techniques and proposes an IoT system and web 
application for monitoring and tracing food safety and 
quality. The proposed system has advantages of low cost, 
small size, portable flexibility, real-time access, and 
productive communication environment. Future research 
will be focused on interconnecting vehicles, sensors, and 
mobile devices into a global Internet of Vehicles network, 
which will enable a variety of services to be brought to 
vehicular and transportation systems, and to people in and 
around vehicle. 

 

Figure 12. Sensor data page. 

 

Figure 13. Food growth information page. 
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Figure 14. The barcode scanner. 

 

Figure 15. Data shown after scanning barcode. 

ACKNOWLEDGMENT 

This study was funded by Scientific Research Project 
B2019-VGU-05, Ministry of Education and Training 
(MOET) of Vietnam. 

REFERENCES 
 

[1] C. C. Aggarwal, Ed., Managing and mining sensor data. 

Springer,2013, oCLC: ocn841297354. 

[2] Y. Galagan and W.-F. Su, “Fadable ink for time–temperature 

control offood freshness: Novel new time–temperature 

indicator,” Food Research International, vol. 41, no. 6, pp. 

653–657, Jul. 2008. 

[3] H. J. P. Marvin, E. M. Janssen, Y. Bouzembrak, P. J. M. 

Hendriksen, and M. Staats, “Big data in food safety: An 

overview,” Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 

vol. 57, no. 11, pp. 2286–2295, Jul. 2017. 

[4] “What is SSL, TLS and HTTPS? j DigiCert.” [Online]. 

Available: https://www.websecurity.digicert.com/security-

topics/what-isssl-tls-https 

[5] M. Pecanek, “What is HTTPS? Everything You Need to 

Know,” May 2020. [Online]. Available: 

https://ahrefs.com/blog/what-is-https/ 

[6] “What is HTTPS? - SSL.com.” [Online]. Available: 

https://www.ssl.com/faqs/what-is-https/ 

[7] J. Melton and A. R. Simon, Understanding the new SQL: a 

complete guide. Morgan Kaufmann, 1993. 

[8] “What is SQL Injection (SQLi) and How to Prevent Attacks.” 

[Online]. Available: 

https://www.acunetix.com/websitesecurity/sql-injection/ 

[9] “How to Prevent SQL Injection Attacks.” [Online]. Available: 

https://www.esecurityplanet.com/threats/how-to-prevent-

sqlinjection-attacks.html 

[10] “Esp8266.” [Online]. Available: 

https://www.espressif.com/en/products/socs/esp8266. 

[11] Earlephilhower, “earlephilhower/bearssl-esp8266.” [Online]. 

Available: https://github.com/earlephilhower/bearssl-

esp8266. 

 

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG IoT VÀ WEB CHI PHÍ 

THẤP VỚI AN NINH MẠNG CHO AN TOÀN 

THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM 

    Tóm tắt: An toàn thực phẩm là một lĩnh vực khoa học 
bao gồm thực hành và phân tích khác nhau ở mọi giai đoạn 
của chuỗi thực phẩm. Vì chúng ta đã phải đối mặt với cuộc 
khủng hoảng lương thực ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe 
con người, nên an toàn thực phẩm cần được áp dụng rộng 
rãi để ngăn ngừa những nguy cơ cho sức khỏe. Với sự trợ 
giúp của Internet vạn vật (IoT) và các ứng dụng web, chất 
lượng thực phẩm có thể được giám sát tại bất kỳ điểm nào 
trong chuỗi cung ứng. Hơn nữa, hiện nay có thể kết nối các 
nhà sản xuất, vận chuyển và bán lẻ thực phẩm với nhau. Vì 
chất lượng của các sản phẩm thực phẩm phải được đảm bảo 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng, nên một giải pháp chi phí 
thấp dựa trên IoT và các ứng dụng web để theo dõi và giám 
sát thực phẩm theo thời gian thực được trình bày trong bài 
báo này. Để tăng cường khả năng bảo vệ, kết nối HTTPS 
giữa phần cứng và phần mềm được thiết lập và SQL 
injection bị ngăn chặn. 

      Từ khóa: An toàn thực phẩm, IoT, an ninh mạng, Việt 

Nam, sản xuất thực phẩm, VietGap. 
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MÔ HÌNH PHÁT HIỆN HÀNH VI BẠO LỰC 
ĐA TẦNG SỬ DỤNG MẠNG NƠRON TÍCH 
CHẬP VÀ MẠNG BỘ NHỚ DÀI-NGẮN HẠN 

Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoài Nam, Phạm Đức Cường, Nguyễn Việt Hưng 

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 

 

Tóm Tắt: Nhận diện hành vi là chủ đề nghiên cứu đầy 
thách thức của lĩnh vực thị giác máy tính với rất nhiều các 
ứng dụng hữu ích trong thực tế trong đó bao gồm phát hiện 
hành vi bạo lực. Phát hiện sớm hành vi bạo lực giúp chúng 
ta kịp thời có những hành động, có thể ngăn chặn hay chí 
ít cũng có thể giảm thiểu thiệt hại do tình trạng bạo lực gây 
ra. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp 
phát hiện hành vi bạo lực đa tầng, ở giai đoạn đầu, những 
nhóm đối tượng có nguy cơ xảy ra bạo lực cao được phát 
hiện bằng phương pháp sử dụng YOLO và thuật toán theo 
dõi đối tượng Deep SORT. Tiếp theo các đặc trưng 2D của 
nhóm đối tượng được trích xuất bằng mạng nơ-ron tích 
chập (CNN) ở giai đoạn thứ hai. Cuối cùng những đặc 
trưng này được sử dụng làm đầu vào cho mạng bộ nhớ dài 
ngắn (LSTM) ở giai đoạn cuối để xác định xem nhóm đối 
tượng có hành vi bạo lực hay chỉ là nhóm đối tượng có hành 
vi bình thường. Các kết quả thực nghiệm cho thấy, so với 
các nghiên cứu trước đó, phương pháp được đề xuất không 
chỉ hiệu quả để phát hiện hành vi bạo lực mà còn giảm số 
lượng phát hiện sai, hiệu suất tốt phù hợp để ứng dụng 
trong thực tế. 

Từ khóa: Mạng nơ ron tích chập, phát hiện hành vi bạo 
lực, YOLO, mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn.  

I.     MỞ ĐẦU 

Bạo lực luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu 
trong xã hội nào không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn 
thế giới. Hành vi bạo lực gây ra rất nhiều hệ lụy cho xã hội, 
gây tổn hại cả về sức khỏe, tinh thần, tài sản và đôi khi là 
cả tính mạng của con người. Đã có nhiều biện pháp được 
đưa ra nhưng tình trạng bạo lực vẫn thường xuyên xảy ra, 
không có dấu hiệu thuyên giảm. 

Nếu có một cơ chế giám sát hiệu quả, kịp thời phát hiện 
và cảnh báo hành vi bạo lực, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn 
chặn hay chí ít là giảm thiểu tối đa những thiệt hại do bạo 
lực gây ra. 

Trong những năm gần đây hệ thống camera giám sát 
theo dõi CCTV phát triển rất nhanh và được cài đặt ở khắp 
mọi nơi, từ bệnh viện, trường học, đường phố cho đến 
những nơi công cộng khác. Một trong những chức năng 
quan trọng, đang thu hút được sự quan tâm của giới nghiên 
cứu là khả năng tăng cường giám sát, theo dõi hành vi bạo 

lực. Các hệ thống hiện tại đa phần chỉ có chức năng thu 
nhận và lưu trữ hình ảnh còn công việc giám sát chủ yếu 
vẫn dựa vào sức người, do đó hiệu quả giám sát vẫn còn rất 
thấp với chi phí vận hành cao.  

Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào hệ thống camera, giúp 
nâng cao hiệu quả điều hành giám sát là một trong những 
xu hướng nghiên cứu mới nhất hiện nay. 

Phương pháp học máy (Machine Learning) là các 
phương pháp tự động xây dựng một mô hình toán học bằng 
cách sử dụng dữ liệu mẫu, còn được gọi là dữ liệu đào tạo, 
có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không 
cần phải được lập trình cụ thể. Học máy đã được phát triển 
từ những năm 1940, tuy nhiên kết quả thực sự không được 
ấn tượng. Nguyên nhân chủ yếu là khó khăn trong việc thu 
thập dữ liệu và hạn chế của tài nguyên máy tính. Cho đến 
cuối thập niên, khi mà phần cứng máy tính đã trở nên mạnh 
hơn cùng với sự phát triển của internet đã giúp cho quá 
trình thu thập dữ liệu trở nên dễ dàng và thúc đẩy sự phát 
triển của học máy.  

Gần đây, một nhánh của học máy là học sâu (Deep 
Learning) đã nổi lên thành một phương pháp học máy tốt 
nhất. Học sâu bao gồm tập các kỹ thuật học máy mạnh sử 
dụng mạng nơ-ron nhiều lớp, nhờ đó đã đạt được nhiều kết 
quả tốt trong những bài toán thị giác máy tính. Thay đổi 
quan trọng này cũng giúp giải quyết những bài toán khó 
còn tồn tại như phát hiện hành vi bạo lực. 

Qua bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp 
ứng dụng học sâu phát hiện hành vi bạo lực đa tầng sử dụng 
YOLO và CNN-LSTM. Phần còn lại của bài báo được bố 
cục như sau. Phần II giới thiệu các nghiên cứu liên quan. 
Phần III mô tả phương pháp được đề xuất. Phần IV báo cáo 
kết quả thực nghiệm. Hướng nghiên cứu trong tương lai và 
thảo luận được trình bày trong Phần V. 

II.    NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Trong tài liệu, nhiều phương pháp đã được đề xuất cho 
bài toán phát hiện hành vi bạo lực [1, 2, 3]. Các phương 
pháp này tập trung vào sử dụng học máy và phân tích hình 
ảnh. 

Phương pháp sử dụng học máy đạt kết quả tốt có thể kể 
đến Fast fight detection [1]. Phương pháp cho rằng, trong 
một đoạn video bạo lực, vùng điểm ảnh chuyển động có 
hình dạng và vị trí đặc biệt. Đầu tiên, sự khác biệt giữa 
những khung hình liên tiếp được tính toán và lấy giá trị 
tuyệt đối. Tiếp theo, ảnh kết quả được nhị phân hoá, tạo ra 
những vùng chuyển động. K vùng chuyển động lớn nhất 
được lựa chọn để xử lý tiếp. Cuối cùng, để phân loại K 
vùng chuyển động này, các thông số: tâm, chu vi, diện tích 
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và khoảng cách giữa chúng được tính toán. Kết quả thử 
nghiệm trên các tập dữ liệu Movie, Hockey Fight và UCF-
101 cho thấy phương pháp có hiệu quả tốt và có thể ứng 
dụng trong thế giới thực. Tuy nhiên, phương pháp này 
không hiệu quả khi phân loại những video có chuyển động 
liên tục. 

Học sâu là một tập hợp con của học máy, tập trung chủ 
yếu vào sử dụng mạng nơ-ron nhiều lớp. Học sâu đã đạt 
được độ chính xác và hiệu quả cao trong rất nhiều bài toán 
thị giác máy tính so với học máy truyền thống, trong đó 
phải kể đến phân loại hình ảnh.  

Mạng nơ-ron tích chập CNN (Convolutional Neural 
Network) [4] là một trong những kiến trúc được sử dụng 
rộng rãi nhất được dùng để phân loại ảnh. CNN ra đời dựa 
vào việc mô phỏng một phần cách thức hoạt động của não 
bộ con người - sử dụng những đặc trưng từ không gian để 
phân loại một bức ảnh. CNN sử dụng rất nhiều bộ lọc có 
khả năng học hỏi để tự động trích xuất đặc trưng từ hình 
ảnh, vì vậy CNN có thể “nhìn được” những đặc trưng quan 
trọng mà trích xuất đặc trưng thủ công khó có thể phát hiện. 
Trong quá trình huấn luyện những đặc trưng quan trọng sẽ 
được giữ lại trong khi những đặc trưng không tốt sẽ được 
loại bỏ khỏi hệ thống. 

 

HI ̀NH 1. HÌNH ẢNH TỪ TẬP DỮ LIỆU HOCKEY 

Mặc dù đã gặt hái được những thành công nhất định 
trong nhiệm vụ phân loại ảnh, tuy nhiên CNN lại không 
hiệu quả với bài toán phân loại hành vi. Nguyên nhân chính 
do hành động là một chuỗi hình ảnh liên tiếp, nên nếu chỉ 
sử dụng một hình ảnh đơn lẻ thì khó có thể đưa ra được dự 
đoán chính xác. Ví dụ với hình ảnh từ tập dữ liệu Hockey 
ở Hình 1, chúng ta không thể phân biệt được đây là hành 
vi bạo lực hay chỉ là một hoạt động thể thao thông thường. 

Khác với CNN, mạng bộ nhớ dài ngắn LSTM (Long 
short term memory network) [5] được tạo ra với ý tưởng 
bắt chước suy nghĩ của con người – một nhược điểm mà 
mạng nơ-ron truyền thống chưa thể làm được. Con người 
không bắt đầu suy nghĩ của họ từ đầu tại tất cả các thời 
điểm, ví dụ như để phân loại một hình ảnh trong bộ phim, 
con người sẽ sử dụng đến những hình ảnh trước nữa chứ 
không sử dụng duy nhất hình ảnh hiện tại như CNN. LSTM 
có dạng một chuỗi các mô-đun lặp đi lặp lại của mạng nơ-
ron để mô phỏng lại cách suy nghĩ của não người. Ở đó mỗi 
mô-đun bao gồm 4 tầng mạng nơ-ron khác nhau và tương 
tác với nhau một cách đặc biệt. Nhờ vậy, LSTM có thể ghi 
nhớ thông tin trong thời gian dài, phù hợp để học tập với 
chuỗi hình ảnh trong bài toán phân loại hành động. 

 

HÌNH 2. HÌNH ẢNH TỪ TẬP DỮ LIỆU PTIT 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, học sâu có thể áp dụng khá 
tốt cho bài toán phát hiện hành vi bạo lực [6, 7, 8, 9]. Trong 
đó, phương pháp đem lại chính xác và hiệu quả nhất là 
phương pháp sử dụng kết hợp CNN và LSTM [9]. Đầu tiên, 
các khung hình liên tiếp được đưa vào một CNN để trích 
xuất đặc trưng. Sau đó những đặc trưng này được đưa vào 
Bidirectional LSTM [10] để phân loại những khung hình 
liên tiếp đó là bạo lực hay không. Phương pháp được thử 
nghiệm trên tập dữ liệu Hockey, Peliculas và Collected 
Surveillance Camera (bộ dữ liệu được nhóm tác giả thu 
thập) cho kết quả rất tốt và có thể sử dụng để phân loại 
những video có chuyển động liên tục. Dù vậy, phương pháp 
đạt độ chính xác không cao khi phân loại những video có 
cảnh bạo lực chỉ chiếm phần nhỏ so với khung hình. Ví dụ 
ở hình ảnh số 2 từ tập dữ liệu PTIT, cảnh bạo lực trong 
video chỉ chiếm khoảng một phần diện tích nhỏ trong 
khung hình, khi đó thuật toán sẽ hoạt động không tốt. 

Nguyên nhân là vì khi sử dụng toàn ảnh để trích chọn 
đặc trưng thì phần đặc trưng mô tả hành vi bạo lực không 
thực sự nổi bật so với các đối tượng khác. Để khắc phục 
nhược điểm này, chúng tôi đề xuất phương pháp nhận diện 
hành vi bạo lực đa tầng sử dụng CNN-LSTM. Mô hình này 
cho phép chúng tôi tập trung hơn vào vị trí xảy ra hành vi 
bạo lực, từ  đó cho kết quả có độ chính xác cao hơn. 

III.   PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT  

Phương pháp phát hiện hành vi bạo lực chúng tôi đề 
xuất được minh hoạ trong Hình 3. Cách tiếp cận này được 
chia thành ba giai đoạn chính. Ở giai đoạn đầu, những 
nhóm người có khả năng bạo lực cao sẽ được phát hiện và 
khoanh vùng bằng YOLO [11], kết hợp thuật toán theo dõi 
đối tượng Deep SORT [12]. Trong giai đoạn tiếp theo, hình 
ảnh nhóm người có nguy cơ bạo lực cao từ các khung hình 
sẽ được đưa vào CNN để trích xuất đặc trưng. Và giai đoạn 
cuối cùng, những đặc trưng này sẽ được đưa vào LSTM để 
phân loại và quyết định xem nhóm người có hành vi bạo 
lực thực sự hay chỉ là hành động bình thường.  

A. PHÁT HIỆN NHÓM NGƯỜI NGUY CƠ BẠO LỰC 

CAO 

Bước đầu tiên, chúng tôi khoanh vùng những nhóm đối 
tượng có nguy cơ bạo lực cao. Chúng tôi đưa ra một luật 
đơn giản để chọn những nhóm này đó là nhóm những người 
đứng cạnh nhau. 

Chúng tôi sử dụng YOLOv4 [13] – là một trong những 
phương pháp phát hiện đối tượng được sử dụng rộng rãi và 
tốt nhất hiện nay đã được kiểm chứng trên tập dữ liệu MS 
COCO.   
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 Các đối tượng sau khi được phát hiện bởi thuật toán 
YOLO sẽ được theo dõi và liên kết qua một chuỗi các 
khung hình bởi thuật toán Deep SORT [12], từ đó có thể 
tìm ra được nhóm các đối tượng gần nhau. Đây chính là 
nhóm đối tượng có nguy cơ xảy ra hành vi bạo lực. Kết quả 
quá trình được minh hoạ ở Hình 4. 

B. CNN-LSTM 

Không phải tất cả các nhóm đối tượng đứng cạnh nhau 
đều có thể xảy ra hành vi bạo lực, để đi đến quyết định cuối 

cùng chúng ta cần tiến hành thêm một bước xử lý nhằm 
phân biệt đâu là hành vi bạo lực thật đâu là những nhóm 
không có hành vi bạo lực. 

Hành vi bạo lực là một chuỗi hành động, vì vậy chúng ta 
cần quan sát chuỗi các khung hình liên tiếp để có thể đưa 
ra được dự đoán cuối cùng.  

HÌNH 3. KIẾN TRÚC TỔNG QUAN MÔ HÌNH PHÁT HIỆN BẠO LỰC ĐA TẦNG KẾT HỢP CNN-LSTM 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 
HÌNH 4. VÍ DỤ PHÁT HIỆN NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ BẠO LỰC CAO 
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Như đã đề cập trước đó, mô hình thích hợp nhất để phân 
loại dữ liệu dạng chuỗi các khung hình liên tiếp đó là kiến 
trúc kết hợp CNN-LSTM. 

Kiến trúc CNN-LSTM sử dụng CNN để trích xuất đặc 
trưng 2D của ảnh đầu vào, sau đó kết hợp cùng LSTM để 
phân tích liên kết về mặt thời gian của dữ liệu trước khi 
đưa ra dự đoán cuối cùng. 

Để lựa chọn mô hình CNN, chúng tôi tiến hành thử 
nghiệm một số mô hình đang được ứng dụng nhiều hiện 
nay trên tập dữ liệu ImageNet. Kết quả ở Bảng 1 cho thấy 
Resnet18 [14], đem lại sự cân bằng tốt nhất giữa độ chính 
xác và độ phức tạp của mô hình, vì vậy Resnet18 đã được 
lựa chọn sử dụng cho việc trích xuất đặc trưng 2D của ảnh. 
Chúng tôi thay đổi layer cuối cùng để thu được vector đặc 
trưng 256 chiều thay vì 1000 như ở phiên bản gốc.  

Vector đặc trung 256 chiều này sẽ được sử dụng làm dữ 
liệu đầu vào của mạng LSTM phân loại hành vi bạo lực. 

Các đặc trưng của những vùng nguy bạo lực cao từ các 
khung hình liên tiếp được đưa vào LSTM để trích xuất 
những đặc trưng về không gian và thời gian trước khi đưa 
vào bộ phân loại Softmax đưa ra quyết định cuối cùng. 
Chúng tôi cũng sử dụng Bidirectional LSTM thay cho 
LSTM thông thường để tăng tính liên kết giữa các đầu vào. 
Kiến trúc của một Bi-LSTM được minh hoạ ở Hình 5. Bi-
LSTM không chỉ lưu trữ thông tin từ quá khứ mà còn lưu 
trữ cả thông tin đến từ tương lai,   

BẢNG 1. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ 

MÔ HÌNH TRÊN TẬP DỮ LIỆU IMAGENET 

Model Parameters Accuracy(%) 

MobileNet 4.2 M  70.6 

Resnet18 11.4 M 80.7 

Resnet34 21.5 M 82.4 

Resnet50 23.9 M  85.8 

InceptionNet 23.2 M 83.2 

VGG16 138.4 M  80.5 

VGG19 143.7 M  84.2 

 

kiến trúc như vậy giúp mô hình dễ đưa ra dự đoán hơn khi 
mà chuỗi hành vi bạo lực được Bi-LSTM tiếp nhận thông 
tin từ cả hai chiều thời gian.  

Chúng tôi cũng chọn kiến trúc LSTM hai tầng bởi vì 
qua thực nghiệm, so với một tầng LSTM thì kiến trúc 
LSTM hai tầng cho kết quả tốt hơn, trong khi nếu sử dụng 

nhiều hơn hai tầng LSTM thì độ chính xác tăng không đáng 
kể nhưng thời gian xử lý lại tăng lên nhiều. 

IV.    KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

A. TẬP DỮ LIỆU 

Để đánh giá độ chính xác cũng như hiệu quả hoạt động 
của thuật toán, chúng tôi tiến hành các thực nghiệm trên ba 
tập dữ liệu Hockey Fight, Peliculas và PTIT được thống kê 
trên Bảng 2. 

BẢNG 2. THỐNG KÊ CÁC TẬP DỮ LIỆU 

Tập dữ liệu # violence # non-violence 

Hockey Fight 500 500 

Peliculas 100 100 

PTIT 120 90 

 

1) Tập dữ liệu Hockey Fight : Tập dữ liệu chứa cảnh bạo 
lực và không từ trò chơi khúc côn cầu trên băng. Có tổng 
cộng 1000 video, trong đó 500 mẫu là bạo lực và 500 mẫu 
là không bạo lực. Tất cả video có độ dài 2 giây, kích thước 
khung hình giữa các video là giống nhau và cảnh bạo lực 
chiếm phần lớn khung hình. Các video có chung nền và có 
chuyển động nền. 

   

   

HÌNH 6. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA TRONG TẬP DỮ LIỆU ĐÁNH 

GIÁ 

2) Tập dữ liệu Peliculas : Tập dữ liệu bao gồm các phân 
cảnh bạo lực và không từ những bộ phim Hollywood, trò 
chơi  

bóng đá và các sự kiện khác. Có tổng cộng 200 video tất 
cả. 100 trong đó là video bạo lực và 100 còn lại là video 
không bạo lực. Độ dài video là 2 giây, kích thước khung 
hình giữa các video không giống nhau toàn bộ và cảnh bạo 
lực chiếm phần lớn khung hình. Môi trường và con người 
trong video cũng khác nhau. Những video này cũng có 
chuyển động nền. 

3) Tập dữ liệu PTIT: Đây là tập dữ liệu do chúng tôi thu 
thập để phục vụ cho nghiện cứu tại Học viện Công nghệ 
Bưu chính Viễn thông. Tập dữ liệu có tổng cộng 210 video, 
trong đó 110 video là bạo lực và 90 video là không bạo lực. 
Những video này có chung kích thước khung hình nhưng 
độ dài khác nhau, được quay với các bối cảnh khác nhau 
và khoảng cách tới camera khác nhau từ gần đến xa. Hình 
số 6 minh họa một số hình ảnh mô tả hành vi bạo lực được 
trích xuất từ các tập dữ liệu. 

HÌNH 5. KIẾN TRÚC CỦA MỘT BI-LSTM 

 



Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoài Nam, Phạm Đức Cường, Nguyễn Việt Hưng  

 

 

B. KẾT QUẢ 

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm bằng ngôn ngữ Python 
và thư viện học sâu PyTorch với cấu hình máy tính như 
sau: 

• OS : Windows 10 

• CPU : I9-10900K 

• RAM : 32GB 

• GPU: GEFORCE RTX 2070 SUPER 

Thực nghiệm được tiến hành trên cả 3 tập dữ liệu 
Hockey Fight, Peliculas và PTIT với hai mô hình CNN là 
Resnet18 và VGG16 [15], hai mô hình LSTM là LSTM 
truyền thống và Bi-LSTM. Để xem xét sự ảnh hưởng của 
số lượng timesteps (số lượng khung hình LSTM sử dụng 
để dự đoán) đến độ chính xác, chúng tôi thử nghiệm với 10 
và 15 timesteps. Tập dữ liệu được chia ra 80% cho huấn 
luyện và 20% cho kiểm tra. Kết quả thực nghiệm được tính 
toán bằng độ chính xác như trong Bảng 3. Thời gian chạy 
của Resnet18 với 10 timesteps và 15 timesteps lần lượt là 
80ms và 95ms, hoàn toàn phù hợp với những ứng dụng 
trong thời gian thực. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp chúng tôi 
phát triển (Fight Region Candidate + Resnet18 + 2 Bi-
LSTM) cho kết quả tốt nhất. Phương pháp này đạt độ chính 
xác cao hơn so với các thuật toán chỉ sử dụng CNN-LSTM 
đơn thuần mà không có bước tiền xử lý để xác định vùng 
khả nghi. Trong khi nếu thay Resnet18 bằng VGG16 thì độ 
chính xác gần như không thay đổi trong khi độ phức tạp 
của mạng CNN tăng lên rất nhiều. 

Thực nghiệm cũng cho thấy mạng LSTM 15 timesteps 
Bi-LSTM, cho kết quả tốt hơn so với 10 timesteps mà vẫn 
đảm bảo yêu cầu thời gian thực.  

V.    HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI VÀ THẢO 

LUẬN 

Tự động phát hiện hành vi bạo lực là rất quan trọng để 
kịp thời can thiệp, ngăn chặn và cảnh báo. Từ đó có thể 
giảm thiểu được thiệt hại cả về sức khỏe, vật chất, lẫn tinh 
thần cho con người. 

Bài báo đã đưa ra phương pháp phát hiện hành vi bạo 
lực có hiệu quả cao, bằng việc kết hợp tiền xử lý phát hiện 

 

Numbe
r of 
time 
step 

Hockey Fight Peliculas PTIT 

Preci
sion 

Recal
l 

F1 
Score 

Precis
ion 

Recal
l 

F1 
Score 

Precis
ion 

Recal
l 

F1 
Score 

Resnet18 + 2 
LSTM 

10  0.94 0.95 0.94 0.86 0.89 0.87 0.82 0.84 0.83 

15 0.96 0.96 0.96 0.88 0.92 0.9 0.83 0.87 0.85 

Resnet18 + 2 
Bi-LSTM 

10  0.96 0.97 0.96 0.89 0.91 0.9 0.84 0.86 0.85 

15  0.97 0.98 0.97 0.9 0.95 0.92 0.87 0.88 0.87 

Fight Region 
Candidate + 

Resnet18 + 2 
LSTM 

10  0.95 0.96 0.95 0.9 0.9 0.9 0.92 0.92 0.92 

15 0.97 0.97 0.97 0.93 0.97 0.95 0.93 0.95 0.94 

Fight Region 
Candidate + 

Resnet18 + 2 
Bi-LSTM 

10  1 1 1 0.92 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 

15 1 1 1 0.96 0.99 0.97 0.97 0.99 0.98 

VGG16 + 2 
LSTM 

10 0.94 0.94 0.94 0.84 0.86 0.85 0.81 0.82 0.81 

15  
0.96 0.96 0.96 0.85 0.89 0.87 0.85 0.86 0.85 

VGG16 + 2 
Bi-LSTM 

10  0.96 0.97 0.96 0.88 0.92 0.9 0.83 0.84 0.83 

15  0.97 0.97 0.97 0.92 0.93 0.92 0.87 0.88 0.87 

Fight Region 
Candidate + 

VGG16 + 2 
LSTM 

10  0.95 0.96 0.95 0.88 0.92 0.9 0.89 0.9 0.9 

15 0.97 0.98 0.97 0.94 0.96 0.95 0.92 0.96 0.94 

Fight Region 
Candidate + 

VGG16 + 2 
Bi-LSTM 

10  1 1 1 0.92 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 

15 1 1 1 0.96 0.99 0.97 0.95 0.97 0.96 

 

Bảng 3. Kết quả thực nghiệm 



MÔ HÌNH PHÁT HIỆN HÀNH VI BẠO LỰC ĐA TẦNG SỬ DỤNG MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP …..  

vùng khả nghi và sử dụng mô hình kết hợp CNN-LSTM để 
phân tích hành vi bạo lực trong cả không gian và thời gian. 

Các kết quả thực nghiệm cũng cho thấy phương pháp 
của chúng tôi đủ nhanh, độ chính xác cao và hoàn toàn phù 
hợp cho những hệ thống yêu cầu xử lý thời gian thực.  

Tuy nhiên phương pháp vẫn còn nhiều điểm hạn chế, 
như tập dữ liệu vẫn chưa đủ lớn để có thể bao quát được tất 
cả các trường hợp có thể xảy ra trên thực tế. Chưa được 
kiểm thử trong nhiều bối cảnh môi trường khác nhau. 

Công việc dự kiến trong thời gian tới của nhóm dự án 
là tiếp tục xây dựng bộ dữ liệu đầy đủ hơn nhằm nâng cao 
độ chính xác của thuật toán. 

Ngoài ra chúng tôi cũng dự định xây dựng một mô hình 
dạng end-to-end vừa có khả năng xác định vùng khả nghi 
đồng thời phân loại hành vi bạo lực mà không cần thêm 
bước tiền xử lý. 
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MULTISTAGE REAL-TIME VIOLENCE 

DETECTION USING CONVOLUTIONAL NEURAL 

NETWORK AND LONG SHORT-TERM MEMORY 

 
Abstract: Action detection is a challenging Computer 

Vision research topics. It has many practical applications 
in our lives and violence detection is one of the case that 
helps quickly prevent and reduce the human injury in a 
public places equipped with surveillance cameras such as 
on the streets, at the hospitals, schools or parks. In this 
study, we propose a detection method which taking the 
advantages of the convolutional neural network (CNN) and 
the long short-term memory network (LSTM). At the first 
stage, the high-risk group of violence is detected by using 
YOLO (You Only Look Once). CNN is then used to extract 
the features in stage 2, which will be directly used as input 
for LSTM at the last stage to predict the final class. The 
datasets we used in our experiments are Hockey Fight, 
Peliculas and a self-collected one, PTIT dataset. 
Experiment results of the proposed method has been 
compared to some prior works, showing that it is not only 
effective in detecting the violence but also reduces the 
number of false positive cases. Our method achieved high 
performance in detection and has high potential for real-
time applications.  

Keywords: Violence Detection; Convolutional Neural 
Network; Long Short-term Memory; YOLO; Hockey 
Fight; Peliculas. 
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Tóm tắt—Gần đây, công nghệ hình ảnh Light Field (LF) 

đã thu hút nhiều sự quan tâm do các ứng dụng tiềm năng 

của nó trong một số lượng lớn các lĩnh vực bao gồm Thực 

tế ảo, Thực tế tăng cường (VR/AR), Hội nghị từ xa và E-

learning. Dữ liệu LF là tập dữ liệu đa chiều, cung cấp thông 

tin hình ảnh phong phú như kết xuất cảnh với những thay 

đổi về độ sâu trường ảnh, điểm nhìn và độ dài tiêu cự mà 

người xem có thể thay đổi. Tuy nhiên, dữ liệu của LF cũng 

gặp một vấn đề quan trọng, đó là lượng dữ liệu được lưu 

trữ quá lớn. Do đó, nén dữ liệu LF là một trong những vấn 

đề trọng tâm đối với nghiên cứu LF. Bài báo này đưa ra 

những phân tích theo ba phần chính. Thứ nhất, bài báo trình 

bày một cách toàn diện luồng mã hóa hình ảnh LF, có thể 

được sử dụng làm chuẩn để đánh giá nén LF trong tương 

lai. Thứ hai, bài báo mô tả ngắn gọn các tiêu chuẩn mã hóa 

hình ảnh và video hiện có, được áp dụng để nén dữ liệu LF, 

bao gồm ba tiêu chuẩn mã hóa video nổi tiếng, 

H.264/AVC, H.265/HEVC, Google/VP9, và chuẩn mã hóa 

hình ảnh, JPEG-2000. Cuối cùng, hiệu quả nén và độ phức 

tạp của các tiêu chuẩn này sẽ được so sánh và thảo luận chi 

tiết. 

 

Từ khóa—Dữ liệu Light Field, H.264/AVC, 

H.265/HEVC, VP9, JPEG-2000.  

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Dữ liệu Light Field (LF) đề cập đến việc thu thập thông 

tin về góc đi của tia sáng trên cảm biến hình ảnh, bên cạnh 

các thông tin về không gian và cường độ được ghi lại theo 

cách truyền thống. Việc nắm bắt thông tin góc cạnh của LF, 

nó giúp dữ liệu LF có nhiều thông tin phong phú. Nghiên 

cứu đầu tiên về lĩnh vực này đó là hệ thống kết xuất dựa 

trên hình ảnh (IBR) do Levoy và Hanrahan đề xuất vào 

năm 1996 [1]. Trong hai thập kỷ qua, đã có một sự cải tiến 

rất lớn trong các kỹ thuật LF, ví dụ: kỹ thuật thu nhận, kết 

xuất và lấy mẫu. Đặc biệt, nhiều máy ảnh đã được phát 

triển để thu dữ liệu LF, ví dụ, Lytro LF, Illum [2] và 

Raytrix [3]. Những máy ảnh này cung cấp các tính năng 

tuyệt vời cho dữ liệu LF như thay đổi góc nhìn và góc nhìn, 

lấy nét lại kỹ thuật số, trích xuất dữ liệu ba chiều (3-D) và 

ước tính độ sâu [4]. 

Dữ liệu khổng lồ liên quan đến công nghệ LF mang lại 

những tính năng tuyệt vời được liệt kê ở trên nhưng cũng 

đi kèm với những bất lợi về mặt xử lý tín hiệu và triển khai  

phần mềm. Đặc biệt, loại dữ liệu này đưa ra các vấn đề về 

lấy mẫu với khoảng cách mẫu không đều và nhu cầu lấy 

mẫu theo hướng không gian cũng như dữ liệu với nhiều 

thông tin tạo ra một thách thức đối với các tác vụ tiền xử lý 

cổ điển. Tuy nhiên, với thông tin phong phú, dữ liệu LF có 

một tương lai đầy hứa hẹn. Dữ liệu LF có tiềm năng tăng 

cường sản xuất hậu kỳ cho quá trình xử lý phim, cho phép 

trải nghiệm nhập vai mới trong thực tế hỗn hợp, hội nghị 

từ xa và cải thiện nội dung hình ảnh trong thực tế ảo và 

tăng cường (VR-AR) [5]. Ngoài ra, màn hình LF cho cảm 

nhận chân thực nhất khi hiển thị dữ liệu 3D [6]. 

Để đạt được mục tiêu này, nhiều kỹ thuật khác nhau đã 

được đề xuất để kiểm soát phương pháp đánh giá và hiệu 

suất nén. Các kỹ thuật được đề xuất chủ yếu tập trung vào 

nén đa điểm và đa tiêu điểm từ ảnh nhỏ của khẩu độ phụ 

thu được từ dữ liệu LF [7]. Một cải tiến gần đây là giải pháp 

mã hóa H.265/HEVC dựa trên dự đoán tương đồng với LF 

[8]. Ý tưởng chính là sử dụng dự đoán đa hướng của các 

khối trong cửa sổ tìm kiếm với thông tin tương tự từ hình 

ảnh LF. Một ý tưởng thú vị khác là của Dong Liu và cộng 

sự, để nén tất cả các góc nhìn cấu thành của hình ảnh LF 

dưới dạng một chuỗi video giả. Cách tiếp cận này đã đạt 

được mức độ mã hóa đáng kể so với các lược đồ mã hóa 

dựa trên hình ảnh [9]. Nghiên cứu tại đề xuất [10] đã đưa 

ra một số kết quả so sánh với các chuẩn mã hóa hình ảnh 

và video với dữ liệu LF, tại đề xuất này, các kết quả so sánh 

về hiệu quả nén của dữ liệu LF giữa một số giải pháp mã 

hóa bao gồm H.265/HEVC, H.264/AVC, JPEG2000 và 

JPEG. Tuy nhiên, đánh giá này không đề cập đến giải pháp 

mã hóa gần đây nhất của Google, phần mềm mã hóa video 

VP9 [12] và độ phức tạp tính toán liên quan đến mỗi bộ mã 

hóa. 

Vì vậy, bài báo này đề xuất một phân tích toàn diện về 

hiệu quả nén và độ phức tạp với các tiêu chuẩn mã hóa hình 

ảnh và video gần đây, bao gồm H.265/HEVC [11], 

Google/VP9 [12], H.264/AVC [13] và JPEG-2000 [14 ] 

Tập dữ liệu hình ảnh LF do T. Ebrahimi và cộng sự cung 

cấp trong [15]. 

Phần còn lại của bài viết này được tổ chức như sau. Phần 

2 mô tả ngắn gọn về cơ sở lý thuyết cơ bản về hình ảnh LF, 

trong khi các chi tiết về mã hóa LF với các tiêu chuẩn hình 

ảnh/video được liệt kê trong Phần 3. Phần 4 chủ yếu phân 

tích kết quả thử nghiệm cho từng trường hợp, và Phần 5 

đưa ra một số kết luận và công việc trong tương lai.  
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II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Hình ảnh LF được coi là dữ liệu đầu ra từ cảm biến gốc 

của máy ảnh [7]. Thông thường, đầu ra cảm biến gốc không 

hiển thị được trên hầu hết các thiết bị trình chiếu. Để 

chuyển đổi và xem dữ liệu LF, công cụ LF toolbox (LFT) 

[16], được sử dụng. Dữ liệu LF có thể được ghi lại bằng 

nhiều máy ảnh có cấu trúc khác nhau như Raytrix, Lytro 

Illum, hệ thống mảng máy ảnh Standford [17], v.v., do đó, 

mỗi máy ảnh cung cấp dữ liệu khác nhau. Dữ liệu LF được 

sử dụng trong bài báo này là dữ liệu trong [15] được chụp 

bởi máy ảnh Lytro Illum, nó hiển thị với độ phân giải 7728 

× 5368 mẫu và với thứ tự màu “GRBG” trong bộ lọc Bayer 

như trong Hình 1 (a). Sau khi giải nén và chuyển đổi bằng 

LFT, hình ảnh LF đầy đủ có thể được hiển thị dưới dạng 

hình ảnh 2D 7728 × 5368, hiển thị từng hình ảnh lenslet 

như trong Hình 1.a. Để sử dụng nhiều chế độ xem và tiêu 

cự thay đổi của hình ảnh LF, nó phải chuyển đổi hình ảnh 

2D thành mảng 4D cung cấp nhiều kích thước là 15 × 15 × 

434 × 625 × 4 trong đó 15 × 15 thể hiện số lượng ống kính 

nhỏ, 434 × 625 đại diện cho độ phân giải của mỗi ống kính 

nhỏ và 4 liên quan đến không gian màu của RGB và thành 

phần trọng số hình ảnh như được hiển thị trong Hình 1 (b) 

 
a) 

 
b) 

Hình 1. a) Hình ảnh OF đầy đủ với thấu kính lớn, b) Cấu trúc 

dữ liệu OF do LFT tạo ra 

Quá trình hiển thị một chế độ xem cụ thể của dữ liệu LF 

được thể hiện trong Hình 2. Có hai giai đoạn để có được 

một chế độ xem cụ thể và tiêu điểm của một hình ảnh 2D 

thông thường sau khi tính toán tỷ lệ biến dạng điểm (Rate 

Distortion – RD). Tuy nhiên, trong bài báo này, điểm RD 

chính trong giai đoạn đầu tiên chủ yếu được xem xét để 

phân tích hiệu quả nén và độ phức tạp của ảnh LF gốc. 

Theo kích thước lớn của hình ảnh LF, đầu vào LFR ở giai 

đoạn một được chọn để giải nén và giải mã sau khi cung 

cấp đầu ra LFR dưới dạng RGB và sau đó chuyển nó thành 

không gian màu YUV bằng cách sử dụng biểu diễn số 

nguyên 8 bit được tương thích với phần mềm mã hóa có 

sẵn, đó là H.264/AVC, H.265/HEVC, Google/VP9 và 

JPEG-2000. Tại đây, thành phần Y của hình ảnh đã được 

giải mã được sử dụng để tính RD chính và kích thước của 

luồng được mã hóa sẽ trở thành tỷ lệ cho phân tích hiệu 

suất RD sau đây. 

 
Hình 2. Khung đánh giá việc mã hóa dữ liệu LF 

III. MÃ HÓA LIGHT FIELD VỚI CÁC CHUẨN NÉN 

HÌNH ẢNH VÀ VIDEO 

Dữ liệu LF chứa một tập hợp thông tin phong phú và có 

thể được trình bày dưới dạng ảnh tĩnh hoặc ảnh chuyển 

động. Do đó, cả hai tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và video 

đều có thể được áp dụng cho dữ liệu LF như Google/VP9, 

H.265/HEVC, JPEG2000, và H.264/AVC. Trong phần 

này, việc sử dụng các tiêu chuẩn trên sẽ được mô tả chi tiết. 

A. Google/VP9 

VP9 là codec video mã nguồn mở thế hệ tiếp theo của 

Google. Nó cạnh tranh trực tiếp với bộ giải mã video hiện 

đại H.265/HEVC. Google/VP9 có một số công nghệ chung 

với H.265/HEVC như: cây tứ phân (64 × 64) trong kích 

thước khối dự đoán, Biến đổi Cosine rời rạc (DCT) trong 

các loại biến đổi và các chế độ dự đoán như inter và intra. 

Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt đáng chú ý, tức là sự 

phân rã khối của VP9 tương tự như cây tứ phân nhưng có 

4 chế độ phân vùng, đó là: không có phân vùng, phân vùng 

ngang, phân vùng dọc và phân chia so với hai chế độ phân 

vùng (không có và phân chia) của HEVC [12]. Ngoài ra, 

các loại biến đổi của Google/VP9 không chỉ là DCT, mà 

còn là Biến đổi hình sin rời rạc bất đối xứng (ADST) được 

cập nhật [12]. 

Để đánh giá, chúng tôi sử dụng codec hỗ trợ mã hóa và 

giải mã của Google/VP9 (libvpx-vp9 phiên bản 1.6.1) có 

trong FFMPEG phiên bản 3.3.2. Cấu hình mặc định của 

Google/VP9 là đặt “–b: v 0” cùng với tốc độ không đổi 

“crf” và bộ thông số “-deadline”. Cấu hình này cung cấp 

sự cân bằng tốt giữa chất lượng và tỷ lệ. Có thể tìm thêm 

chi tiết về các cấu hình trong Bảng I, II và III. 

B. H.265/HEVC 

Mã hóa video hiệu quả cao (HEVC), được gọi là 

H.265/HEVC là tiêu chuẩn nén video mới nhất. Như đã báo 

cáo về đánh giá mã hóa video [11], H.265/HEVC đã đạt 

được mức tăng nén đáng kể khi so sánh với tiêu chuẩn 

H.264/AVC trước đây. Điều này đến từ một số lượng lớn 

các cải tiến trong cả cấu trúc mã hóa, cụ thể là phân chia 

cây mã hóa với tối đa 64 × 64, chế độ mã hóa Hợp nhất, 

Độ lệch thích ứng mẫu, v.v. [11]. 

Dựa trên hiệu suất vượt trội này, việc đánh giá nén trên 

dữ liệu LF là rất có ý nghĩa. Tương tự như H.264/AVC, 
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Nguyễn Cảnh Châu 

FFMPEG phiên bản 3.3.2 được sử dụng để mã hóa và giải 

mã với codec x265 tương tự như x264 với cài đặt mặc định 

như trong Bảng I, Bảng II và Bảng III. 

C. H.264/AVC 

H.264/AVC là định dạng được sử dụng phổ biến để nén 

và phân phối nội dung video được phát triển bởi Nhóm 

chuyên gia mã hóa video ITU-T (VCEG) cùng với Nhóm 

chuyên gia hình ảnh chuyển động (MPEG). Nó là một tiêu 

chuẩn nén video theo khối dựa trên bù chuyển động [13]. 

Có hai lớp chính trong H.264/AVC, một là lớp mã hóa 

video (VCL) chỉ định bù chuyển động, mã hóa biến đổi và 

mã hóa entropy, trong khi lớp kia là lớp mạng trừu tượng 

(NAL) bao gồm các lát được mã hóa vào đối tượng mạng 

trong mạng. Các mục tiêu chính của H.264/AVC là nâng 

cao hiệu quả mã hóa và tính linh hoạt để sử dụng hiệu quả 

trên nhiều loại video khác nhau. 

Một đơn vị mã hóa cơ bản trong H.264/AVC là 

Macroblock được mã hóa ở chế độ trong khung (Intra) hoặc 

liên khung (Inter). Trong bài báo này, chế độ trong khung 

H.264/AVC Intra được lựa chọn để tính hiệu suất nén vì dữ 

liệu ảnh LF được kiểm thử không tồn tại mối tương quan 

thời gian. Để có sự so sánh công bằng, phần mềm được sử 

dụng để mã hóa và giải mã là FFMPEG phiên bản 3.3.2 

[19] hỗ trợ mã hóa x264, triển khai video tương thích 

H.264/AVC. Nó là một bộ mã hóa chất lượng rất cao và 

tạo ra các luồng bit chất lượng đáng kể. Tham số lượng tử 

hóa được đặt ở 16, 24, 31 và 39 tương ứng với tỷ lệ nén 'r' 

của OpenJPEG trong Bảng II, cấu hình của cài đặt trước là 

trung bình cho chất lượng cân bằng và mã hóa tốc độ bit 

cũng như cài đặt mặc định dòng lệnh dưới dạng Bảng I 

D. JPEG-2000 

JPEG-2000 là một trong những tiêu chuẩn mã hóa hình 

ảnh mới nhất [14], được tạo ra bởi Nhóm chuyên gia nhiếp 

ảnh nhằm cải thiện những điểm yếu của tiêu chuẩn trước 

đó JPEG [14] như: nén tốc độ bit kém, xử lý hình ảnh lớn, 

kiến trúc nén đơn, v.v. JPEG-2000 không chỉ mang lại hiệu 

quả nén cao hơn mà còn tạo ra một hình ảnh biểu diễn mới 

với một bộ tính năng phong phú so với JPEG, tức là khả 

năng mở rộng và truy cập ngẫu nhiên. Biến đổi Wavelet là 

một trong những lý do chính hỗ trợ cho các tính năng linh 

hoạt này. Nội dung này các bạn có thể đọc mô tả đầy đủ 

hơn về JPEG-2000 trong [14]. 

Việc thực hiện mã hóa và giải mã JPEG-2000 được sử 

dụng trong bài báo này là OpenJPEG phiên bản 2.1.2 [18]. 

Đây là bộ mã hóa JPEG 2000 mã nguồn mở và phần mềm 

được cấu hình mặc định cho tất cả các cài đặt. Tỷ lệ biến 

dạng (RD) được đặt bằng tỷ lệ nén (CR) ‘r’ theo 4 tỷ lệ, cụ 

thể là 10: 1, 20: 1, 40: 1 và 100: 1. Các dòng lệnh mã hóa 

và giải mã được trình bày chi tiết trong Bảng I trong khi 

Bảng II trình bày các tỷ lệ nén tương ứng giữa các bộ mã 

hóa.  

Bảng I. Một số câu lệnh sử dụng để mã hóa  

Bộ mã hóa Câu lệnh 
 

 

Ope

n 

JPEG-2000 

Encode 

opj_compress -i input.bmp -o 

output.jp2 -r selected ratio 

JPEG-2000 

Decode 

opj_decompress -i output.jp2 -o 

output.bmp 

JPE

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF

MP

-EG 

HEVC 

(x265) - 

encode 

ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo 

-s 7728x5368 -r 1 -pix_fmt yuv420p -

i input.yuv -c:v libx265 -preset 

medium -crf selectived rate 

output.mp4 

HEVC 

(x265) - 

decode 

ffmpeg  -i input.mp4 -pix_fmt 

yuv420p -s 7728x5368 -r 1 

output.yuv 

H.264/AV

C (x264)-

encode 

ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo 

-s 7728x5368 -r 1 -pix_fmt yuv420p -

i input.yuv -c:v libx264 -preset 

medium -crf selectived rate 

output.mp4 

H.264/AV

C (x264)-

decode 

ffmpeg  -i input.mp4 -pix_fmt 

yuv420p -s 7728x5368 -r 1 

output.yuv 

VP9 

(libvpx-

vp9) - 

encode 

ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo 

-s 7728x5368 -r 1 -pix_fmt yuv420p -

i input.yuv -c:v libvpx-vp9 –b:v 0 –

deadline good -crf selectived rate 

output.mp4 

VP9 

(libvpx-

vp9) - 

decode 

ffmpeg  -i input.mp4 -pix_fmt 

yuv420p -s 7728x5368 -r 1 

output.yuv 

Bảng II. Các tham số lượng tử (qps) sử dụng trong các bộ mã 

hóa 

Bộ mã hóa R1 R2 R3 R4 

JPEG-2000 10:1 20:1 40:1 100:1 

x264 16 24 31 39 

x265 16 24 31 39 

VP9 13 30 41 53 

Bảng III. Các cấu hình cho các bộ mã hóa  

Bộ mã hóa x264 x265 VP9 

Encoder Libx264 Libx265 

v2.4 

Libvpx-vp9 

v1.6.1 

Profile High Main - 

Level 6.2 8.5 - 

8x8 

Transform 

On - - 

Rate Control On On On 

Internal Bit 

Depth 

8 8 8 

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM THỬ 

Trong phần này, các trường hợp thử nghiệm khác nhau 

được cung cấp và chúng tôi kiểm tra hiệu quả nén và độ 

phức tạp với các bộ mã hóa khác nhau. 

A. Phương pháp đánh giá 

Trong bài báo này, phương pháp thử nghiệm sử dụng các 

tiêu chuẩn mã hóa khác nhau để tính toán tốc độ bit chính 

và chất lượng của hình ảnh LF gốc. Hình ảnh LF với độ 

phân giải 7728 × 5368 sẽ được coi là mẫu đầu vào cho bài 

kiểm tra hiệu suất. Thông thường, độ chói (thành phần Y) 

của hình ảnh là một giá trị hiệu quả cho quá trình nén hơn 

là giá trị màu [10]. Do đó, hình ảnh LF gốc sau khi được 

giải mã trong Hình 2, được chuyển đổi sang định dạng 

YUV với giá trị Y được lựa chọn để xử lý tiếp theo. Mỗi 

tiêu chuẩn mã hóa sẽ được cài đặt mặc định (như trong 

Bảng 2) và được sử dụng để nén thành phần Y của 6 hình 



PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CỦA DỮ LIỆU ẢNH LIGHT FIELD VỚI CÁC CHUẨN MÃ HÓA VIDEO VÀ HÌNH ẢNH  

ảnh LF đã được giải mã như trong Hình 3. 

Để hiển thị nội dung, hình thu nhỏ của các hình ảnh LF 

được hiển thị trong Hình 3. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Hình 3. Các hình ảnh mẫu của LF: (a) Bikes, (b) Black Fence, 

(c) Flowers, (d) Friends 1, (e) Stone Pillars Outside, (f) Vine 

Wood 

B. Đánh giá hiệu năng nén 

Đối với nội dung video, HEVC (x265) và Goolge/VP9 

(libvpx-vp9) được cho là sẽ hoạt động tốt hơn các bộ mã 

hóa khác như H.264/AVC (x264) và JPEG-2000. Trong 

đánh giá này, hiệu suất RD được so sánh và trình bày trong 

Hình 4 và khả năng tiết kiệm bitrate theo Bjøntegaard Delta 

(BD) -Rate [20] so với JPEG được tính trong Bảng IV. 

 

Bảng IV. Phần trăm (%) bitrate tiết kiệm so sánh với jpeg-

2000 

Dữ liệu LF H.264/AVC H.265/HEVC VP9 

Bikes 
0.79 -26.95 -25.53 

Black Fence 
2.85 -23.19 -20.78 

Flowers 
-4.71 -28.90 -28.61 

Friends 1 
9.02 -18.17 -17.98 

Stone Pillars 

Outside 
1.14 -25.73 -22.77 

Vine Wood 
0.14 -22.02 -20.64 

Trung bình 
1.53 -24.16 -22.71 

Từ đánh giá tỷ lệ BD-Rate của tất cả các tiêu chuẩn với 

JPEG-2000, như thể hiện trong Bảng IV và Hình 4, có thể 

rút ra một số kết luận: 

- Khi nén hình ảnh LF, chỉ khai thác mối tương quan 

không gian, hiệu quả nén của tiêu chuẩn mã hóa 

video H.264/AVC gần với tiêu chuẩn mã hóa hình 

ảnh JPEG, đáng chú ý là chỉ tăng khoảng 1,5% tỷ lệ 

BD-Rate trong khi cung cấp chất lượng xem tương 

tự. 

- H.265/HEVC (x265) vẫn là lựa chọn tốt nhất cho 

hiệu quả nén trong mọi tình huống với tốc độ bit tiết 

kiệm được khoảng 24% so với JPEG-2000. Điều 

này chủ yếu đến từ một số lượng lớn các chế độ dự 

đoán Intra được sử dụng trong HEVC [11]. 

- Kết quả cho Google/VP9 (libvpx-vp9) chỉ ra rằng 

hiệu suất nén gần bằng H.265/HEVC (x265), đặc 

biệt là ở chế độ nội bộ Intra (nén một khung hình). 

- Ngoài ra còn có một quan sát thú vị về hiệu suất 

H.265/HEVC (x265) và Google/VP9 (libvpx-vp9). 

Cả hai bộ mã hóa đều có một số so sánh trong [21, 

22] mà lựa chọn ra bộ mã hóa nào hoạt động tốt hơn. 

Kết quả cho thấy H.265/HEVC vượt trội hơn 

Google/VP9 về hiệu quả nén [21, 22], nhưng kết 

quả trong Hình 4 và Bảng IV đưa ra một góc nhìn 

mới. Hiệu quả nén của Google/VP9 (libvpx-vp9) có 

kết quả ấn tượng khi nó rất gần với chất lượng và tỷ 

lệ H.265/HEVC (x265) trong tất cả các thử nghiệm, 

đặc biệt là trong Bikes, Flowers và Friends_1. 

C. Đánh giá thời gian xử lý  

Độ phức tạp của nén là một phần thiết yếu trong đánh 

giá hiệu suất. Đối với đánh giá này, các tiêu chuẩn mã hóa 

được thử nghiệm trên cùng một PC với bộ xử lý Intel core 

i7-7700HQ (2,8 GHz), RAM 8GB và HĐH Windows 10-

Home. Thử nghiệm được chạy trên tất cả các tỷ lệ nén và 

các thông số lượng tử hóa được liệt kê trong Bảng I và II. 

Các kết quả hiển thị trong Bảng V và Bảng VI lần lượt cho 

R1 (CR 10: 1) và R4 (CR 100: 10). Để tránh ảnh hưởng 

của quá trình xử lý đa luồng trong quá trình thử nghiệm, 

kết quả của 5 lần lặp lại của cùng một cài đặt nén được tính 

trung bình. 

Dựa trên kết quả hiển thị trong Bảng V với CR ở mức 

10: 1, bộ mã hóa nhanh nhất là H.264/AVC (x264) nhanh 

hơn 7 lần so với bộ mã hóa Google/VP9 (libvpx-vp9) và 

nhanh hơn 3 lần so với H.265/HEVC (x265) và JPEG-

2000. Nhưng kết quả ấn tượng nhất được thể hiện trong 

Bảng VI với CR ở tỷ lệ 100: 1, trong đó codec H.264/AVC 

(x264) vẫn là bộ mã hóa nhanh nhất so với bộ mã hóa chậm 

nhất Google/VP9 (libvpx-vp9). Thời gian mã hóa H.264 

(x264) và H.265/HEVC (x265) giảm đi hai lần so với kết 

quả thu được đối với CR ở tỷ lệ 10: 1, trong khi thời gian 

mã hóa Google/VP9 (libvpx-vp9) được tăng lên khoảng 1,3 

lần và JPEG-2000 hầu như vẫn giữ nguyên. 

Bảng V. Thời gian xử lý giữa các chuẩn mã hóa tại chỉ số nén 

10:1 

 

Dữ liệu LF 

Bộ mã hóa 

X265 X264 VP9 JPEG 2000 

Bikes 8.63 3.31 22.45 9.78 

Black Fence 8.61 3.35 22.36 10.25 

Flowers 8.92 3.27 22.65 9.47 

Friends 1 9.15 3.55 22.41 9.69 

Stone Pillars 

Outside 

9.15 3.55 22.41 9.69 

Vine Wood 9.42 3.59 23.15 10.40 

Trung bình 8.98 3.43 22.57 9.88 

 

Từ các kết quả về độ phức tạp, một số điểm được nhận 

thấy dưới đây: 

- H.265/HEVC (x265) là bộ mã hóa cân bằng với chất 

lượng cao về hiệu quả nén cùng với thời gian mã hóa 
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hợp lý ở tất cả các giá trị của thông số lượng tử hóa. 

- H.264/AVC (x264) và JPEG-2000 có cùng hiệu suất 

về mặt hiệu quả, tuy nhiên H.264/AVC (x264) là bộ 

mã hóa nhanh nhất trong số các tiêu chuẩn này, đáng 

chú ý là nhanh hơn khoảng 20 lần so với 

Google/VP9 (libvpx- vp9) bộ mã hóa ở CR 100: 1 

- Bộ mã hóa chậm nhất là Google/VP9 (libvpx-vp9) 

cho tất cả các thử nghiệm. Đây có thể là một sự đánh 

đổi phức tạp hơn hiệu quả để có được hiệu suất chất 

lượng gần với H.265HEVC (x265). 

Bảng VI. Thời gian xử lý giữa các chuẩn mã hóa tại 

chỉ số nén 100:1 

 

Dữ liệu LF 

Bộ mã hóa 

X265 X264 VP9 JPEG 2000 

Bikes 4.27 1.07 28.4 9.23 

Black Fence 4.55 1.16 30.23 9.55 

Flowers 4.12 1.01 25.42 8.82 

Friends 1 4.37 1.16 27.94 9.33 

Stone Pillars 

Outside 

4.35 1.12 26.34 9.05 

Vine Wood 4.55 1.14 32.20 9.59 

Trung bình 4.37 1.11 28.42 9.26 

V. KẾT LUẬN 

Bài báo này đề xuất một đánh giá hiệu suất toàn diện cho 

mã hóa hình ảnh LF với các tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và 

video tiên tiến gần đây. Như đã trình bày, hiệu suất nén của 

H.265/HEVC (x265) và Google/VP9 (libvpx-vp9) vượt 

trội hơn đáng kể so với JPEG-2000 trong khi hiệu suất nén 

của H.264/AVC (x264) gần bằng JPEG-2000. Ngoài ra, để 

đạt được hiệu suất nén gần với HEVC (x265), Google/VP9 

(libvpx-vp9) cần số lượng tính toán lớn hơn. Những kết quả 

thử nghiệm này là những bước khởi đầu hỗ trợ cho việc 

nghiên cứu LF trong tương lai. Theo đó, công việc trong 

tương lai có thể tập trung vào phân tích sâu về hiệu quả nén 

và độ phức tạp với HEVC (HM) và Google/VP9 trong hình 

ảnh khẩu độ phụ của LF. 
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ANALYZE THE PERFORMANCE OF LIGHT 

FIELD IMAGE WITH VIDEO AND IMAGE 

STANDARDS 

 

Abstact – Recently, Light Field (LF) imaging technology 

has attracted much interest due to its potential applications 

in a large number of fields including Virtual Reality, 

Augmented Reality (VR) /AR), Teleconference and E-

learning. LF data is a multidimensional dataset that 

provides rich visual information such as scene rendering 

with variable depth of field, point of view, and focal length 

changes that the viewer can change. However, LF data also 

has an important problem, that is, the amount of data stored 

is too large. Therefore, compression of LF data is one of 
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PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CỦA DỮ LIỆU ẢNH LIGHT FIELD VỚI CÁC CHUẨN MÃ HÓA VIDEO VÀ HÌNH ẢNH  

the central issues for LF research. This paper presents the 

analysis in three main parts. First, the paper 

comprehensively presents the LF image encoding stream, 

which can be used as a benchmark for evaluating LF 

compression in the future. Second, the paper briefly 

describes the existing image and video coding standards, 

which are applied to LF data compression, including three 

well-known video coding standards, H.264/AVC, H.265 

/HEVC, Google/VP9, and image coding standard, JPEG-

2000. Finally, the compression efficiency and complexity 

of these standards will be compared and discussed in detail. 

 

Keywords—Light Field Data, H.264/AVC, H.265/HEVC, 

VP9, JPEG-2000. 
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Tóm tắt: Đánh giá học lực là vấn đề quan trọng trong 

việc đánh giá học sinh phổ thông. Việc đánh giá dựa trên 
điểm các môn học của học sinh trong suốt quá trình học. 
Từ lâu, các thuật toán học máy nói chung, thuật toán 
phân lớp Bayes nói riêng đã được ứng dụng để giải quyết 
các bài toán phân lớp, dự báo một cách hiệu quả. Ngoài 
ra, việc xây dựng các ứng dụng quản lý học sinh tập 
trung của toàn tỉnh, thành phố cũng như toàn quốc làm 
nảy sinh một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Mô hình 
MapReduce hiện đang được sử dụng hiệu quả trong phân 
tích dữ liệu lớn. Bài báo này ứng dụng thuật toán Bayes 
và mô hình MapReduce trong việc dự báo học lực của 
học sinh để hỗ trợ cho việc quản lý cũng như đánh giá 
học sinh trong trường phổ thông. 

Từ khóa: Học lực, điểm trung bình, Bayes, 
MapReduce, dự báo. 

I. MỞ ĐẦU 

Dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán 
những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở phân 
tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được. Khi tiến 
hành dự báo cần căn cứ vào việc thu thập, xử lý số liệu 
trong quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động 
của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào một số mô 
hình toán học (định lượng). Tuy nhiên, dự báo cũng có 
thể là một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về tương lai 
(định tính) và để dự báo định tính được chính xác hơn, 
người ta cố loại trừ những tính chủ quan của người dự 
báo. 

Có nhiều phương pháp dự báo khác nhau. Hiện nay, 
việc sử dụng các phương pháp học máy ứng dụng cho các 
bài toán dự báo trở nên rất phổ biến. Trong đó, dự báo sử 
dụng phân lớp Bayes được ứng dụng rất rộng rãi… Ví dụ, 
dự báo giá cả các loại mặt hàng, dự báo tỉ lệ tăng dân 
số… khi biết các thông tin trong quá khữ và điều kiện 
cho trước… 

Phân lớp Bayes cũng được sử dụng một cách trong 
phân lớp chủ đề văn bản [7]. Trong [13], các tác giả đã sử 
dụng Deep learning để phân lớp chủ đề văn bản. Một 
trong những ứng dụng rất phổ biến của phân lớp Bayes là 

phân loại thư rác. Trong [1], Awad đã trình bày một đánh 
giá, so sánh một số phương pháp học máy (Bayesian 
classification, k-NN, ANNs, SVMs...) cho vấn đề lọc thư 
rác. Trong [3], Jialin và cộng sự đã thảo luận, đánh giá về 
phương pháp lọc SMS rác sử dụng SVM và MTM 
(message topic model). Trong [5], Phan Hữu Tiếp cùng 
các cộng sự trình bày quy trình lọc thưc rác tiếng Việt 
dựa trên thuật toán Naïve Bayes và việc xử lý tách câu 
tiếng Việt. Trong [6], Tianda và cộng sự đã trình bày một 
so sánh giữa bộ phân loại thư rác chỉ sử dụng kĩ thuật 
Naïve Bayes và bộ phân loại thư rác sử dụng bộ phân loại 
thư rác kĩ thuật và luật kết hợp. Trong [4], các tác giả đã 
đánh giá một số cách thức tính xác suất SPAM của token 
trong phân loại thư rác. 

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến sự bùng nổ về 
dữ liệu (Big Data). Dữ liệu lớn và phân tích của nó đóng 
một vai trò quan trọng trong thế giới Công nghệ thông tin 
với các ứng dụng của Công nghệ đám mây, Khai thác dữ 
liệu, Hadoop và MapReduce [10]. Các công nghệ truyền 
thống chỉ áp dụng cho dữ liệu có cấu trúc trong khi dữ 
liệu lớn bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và 
không có cấu trúc. Làm thế nào để xử lý hiệu quả dữ liệu 
lớn đã trở thành thức lớn trong thời đại mới và cần có 
những phương pháp xử lý mới. MapReduce là mô hình 
xử lý dữ liệu phân tán rất hiệu quả, đã và đang được ứng 
dụng rộng rãi trong xử lý dữ liệu lớn [2]. 

Hạnh kiểm và học lực là hai yếu tố rất quan trọng của 
mỗi học sinh khi tham gia học tập tại trường. Trong đó, 
kết quả xếp loại học lực của học sinh sẽ được sử dụng để 
đánh giá và xét cho học sinh lên lớp và để đánh giá xếp 
loại khen thưởng [8]. Căn cứ vào điểm trung bình các 
môn học kỳ và cả năm, xếp loại học tập được chia thành 
5 loại là: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. Do đó, việc 
đánh giá xếp loại học lực học sinh được thực hiện rất chặt 
chẽ. Hiện nay, do nhu cầu của việc kết nối, chia sẽ, quản 
lý tập trung, dữ liệu của các trường, các cấp giáo dục 
được lưu trữ trên các máy chủ của một tỉnh, một quốc gia 
sẽ làm phát sinh một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Vì vậy, 
các phương pháp khai thác, tính toán trên dữ liệu truyền 
thống sẽ gặp khó khăn và thiếu hiệu quả. Nếu như có thể 
áp dụng những mô hình tính toán mới trên dữ liệu này sẽ 
mang lại hiệu quả to lớn. 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp ứng 
dụng thuật toán Bayes và mô hình MapReduce trong vấn 
đề dự báo học lực học sinh dựa trên điểm số các môn của 
học sinh. 
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MỘT CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DỰ BÁO HỌC LỰC HỌC SINH PHỔ THÔNG DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP……. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

A. Tổng quan về MapReduce 

 

Hình 1: Sơ đồ mô hình MapReduce [2]. 

MapReduce là mô hình xử lý tính toán song song và 
phân tán do google đề xuất (hình 1). Nó bao gồm hai 
chức năng cơ bản: "Map" và "Reduce" được xác định bởi 
người dùng [2]. Thông qua thư viện MapReduce ứng 
dụng với từng ngôn ngữ, chương trình có nhiệm vụ phân 
mảnh tệp dữ liệu đầu vào. Các máy gồm có: master và 
worker. Trong đó máy master làm nhiệm vụ điều phối sự 
hoạt động của quá trình thực hiện MapReduce trên các 
máy worker, các máy worker làm nhiệm vụ thực hiện 
Map và Reduce với dữ liệu mà nó nhận được. Dữ liệu 
được cấu trúc theo dạng key, value. 

Biểu diễn hình thức mô hình MapReduce 

Theo [11][12], ta có biểu diễn hình thức của mô hình 
MapReduce như sau: 

map: (K1 k1, V1 v1) → list(K2 k2, V2 v2)  (1) 

reduce: (K2 k2, list(V2 v2)) → list(K3 k3, V3 v3) (2) 

Trong đó: 

• K1, V1 là kiểu khóa và giá trị đầu vào của hàm 
map; k1, v1 là các đối tượng tương ứng có kiểu 
K1, V1 

• K2, V2 là kiểu khóa và giá trị đầu ra của hàm 
map, cũng là kiểu khóa và giá trị đầu vào của hàm 
reduce; k2, v2 là các đối tượng tương ứng có kiểu 
K2, V2 

• K3, V3 là kiểu khóa và giá trị đầu ra của hàm 
reduce; k3, v3 là các đối tượng tương ứng có kiểu 
K3, V3 

Nói cách khác, ta thấy: 

• Nếu xác định được k1, v1, k2, v2, ta có input, 
output của hàm map. Thông thường, với dữ liệu 
text, k1 là giá trị offset của dòng dữ liệu, v1 là nội 
dung dòng dữ liệu. 

• Nếu xác định được k2, v2, k3, v3, ta có input, 
output của hàm reduce. 

Biểu diễn hình thức có thể viết lại chỉ có k1, v1, k2, 
v2, k3, v3 như sau: 

map: (k1, v1) → list(k2, v2)     (3) 

reduce: (k2, list(v2)) → list(k3, v3)  (4) 

Hình 2 thể hiện sơ đồ quá trình thực thi job 
MapReduce và chuyển đổi dữ liệu từ kiểu (K1, V1) sang 
(K2, V2) và từ kiểu (K2, V2) sang (K2, V3). 

 

Hình 2: Thực thi công việc MapReduce [12]. 

B. Thuật toán Naïve Bayes 

Theo [9], có thể mô tả bài toán cần giải quyết như 
sau: 

Dữ kiện cần có: 

• D: tập dữ liệu huấn luyện, được vector hoá dưới 
dạng �⃗� = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

• Ci : tập các tài liệu của D thuộc lớp Ci với 
i={1,2,3,…} 

• Các 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  độc lập xác suất đôi một với 
nhau 

Thuật toán Naïve Bayes cơ bản: 

• Bước 1: Huấn luyện Naïve Bayes (dựa vào tập dữ 
liệu, như minh họa trong hình 3) 

✓ Tính xác suất P(Ci) 

✓ Tính xác suất P(xk|Ci)  

• Bước 2: Phân lớp Xnew 

✓ Tính 𝐹(𝑋𝑛𝑒𝑤 , 𝐶𝑖) = 𝑃(𝐶𝑖)∏ P(𝑥𝑘 |𝐶𝑖)
𝑛
𝑘=1  

✓ Xnew được gán vào lớp Cq sao cho 

𝐹(𝑋𝑛𝑒𝑤 , 𝐶𝑞) = max(𝐹(𝑋𝑛𝑒𝑤 , 𝐶𝑖))     (5) 

𝑃(𝑥𝑖|𝐶𝑖) được tính như sau: 

𝑃(𝑥𝑘|𝐶𝑖) = 
𝐶𝑖,𝐷{𝑥𝑘}

|𝐶𝑖,𝐷|
       (6) 

Trong đó: 

✓ 𝐶𝑖,𝐷 số mẫu của tập dữ liệu huấn luyện D thuộc về 

lớp 𝐶𝑖 

✓ 𝐶𝑖,𝐷{𝑥𝑘} số mẫu trong tập 𝐶𝑖,𝐷 mà có nhận giá trị 

là 𝑥𝑘 
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Hình 3: Lưu đồ thuật toán huấn luyện theo Bayes. 

C. Đánh giá học lực sử dụng Hồi quy tuyến tính 

Theo quy chế đánh giá xếp loại học lực [8], kết quả 
học lực của học sinh được tổng hợp, tính toán và đánh giá 
qua các bài kiểm tra. 

❖ Dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá 

Các hình thức kiểm tra bao gồm: Kiểm tra miệng 
(kiểm tra bằng hỏi đáp), kiểm tra viết, kiểm tra thực 
hành. 

Các loại bài kiểm tra bao gồm: 

✓ Kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra miệng; kiểm tra 
viết dưới 1 tiết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết. 

✓ Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên; 
kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên, kiểm tra học 
kỳ. 

Hệ số các loại bài kiểm tra: 

✓ Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm: 
Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm 
kiểm tra viết và kiểm tra thực hành tư 1 tiết trở lên 
tính hệ số 2, điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số 3. 

✓ Đối với các môn đánh giá bằng nhận xét: Kết quả 
nhận xét của các bài kiểm tra đều tính 1 lần khi 
xếp loại môn học sau mỗi học kỳ. 

Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) là trung bình 
cộng của điểm các bài KTtx, KTđk và KThk với các hệ số 
quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế này: 

ĐTBmhk = 

TĐKTtx + 2 x TĐKTđk + 
3 x ĐKThk 

 

(1) 

Số bài KTtx + 2 x Số bài 
KTđk + 3 

Trong đó: 

✓ TĐKTtx: Tổng điểm của các bài KTtx. 

✓ TĐKTđk: Tổng điểm của các bài KTđk. 

✓ ĐKThk: Điểm bài KThk. 

Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) là trung bình 
cộng của ĐTBmhkI với ĐTBmhkII, trong đó ĐTBmhkII tính 
hệ số 2: 

ĐTBmcn = 
ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII  

(2) 3 

ĐTBmhk và ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân 
được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn 
số. 

❖ Tiêu chuẩn xếp loại hoc lực dựa trên điểm số 

• Loại Giỏi: 

✓ Điểm trung bình các môn học từ 8.0 trở lên, 
trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn 
Toán, Ngữ văn từ 8.0 trở lên. 

✓ Không có môn học nào điểm trung bình dưới 
6.5. 

✓ Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại 
Đ. 

• Loại Khá: 

✓ Điểm trung bình các môn học từ 6.5 trở lên, 
trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn 
Toán, Ngữ văn từ 6.4 trở lên. 

✓ Không có môn học nào điểm trung bình dưới 
5.0. 

✓ Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại 
Đ. 

• Loại Trung bình 

✓ Điểm trung bình các môn học từ 5.0 trở lên, 
trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn 
Toán, Ngữ văn từ 5.0 trở lên. 

✓ Không có môn học nào điểm trung bình dưới 
3.5. 

✓ Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại 
Đ. 

• Loại Yếu: 

✓ Điểm trung bình các môn học từ 3.5 trở lên. 

✓ Không có môn học nào điểm trung bình dưới 
2.0. 

• Loại Kém: Các trường học còn lại. 

D. Dự báo học lực dựa trên phân lớp Bayes 

Trong [14], chúng tôi đã đề xuất thuật toán dự báo 
học lực của học sinh phổ thông dựa trên phương pháp 
Bayes. 

❖ Sử dụng thuật toán Bayes để dự báo học lực 

Dữ liệu đầu vào là thông tin điểm các môn học của 
học sinh: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngữ văn, 
Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, GDCD, KTNN, Thể dục, 
GDQP như hình 1. 

Đầu ra là thông tin dự báo xếp loại học lực: Giỏi, 
Khá, Trung bình, Yếu, Kém. 



MỘT CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DỰ BÁO HỌC LỰC HỌC SINH PHỔ THÔNG DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP……. 

Để có thể sử dụng phân lớp Bayes, ta xác định nhãn 
lớp Ci, �⃗� như sau: 

✓ Nhãn Ci là: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. 

✓ �⃗� là vector thông tin điểm các môn học của học 
sinh. 

Để tránh trường hợp 𝑃(𝑥𝑘|𝐶𝑖) = 0 do không có mẫu 
nào trong dữ liệu huấn luyện thỏa mãn tử số trong công 
thức (4),  ta sử dụng một trong 2 phương án sau: 

• Phương án 1: Gồm 3 kĩ thuật, không sử dụng trực 
tiếp điểm môn học làm dữ liệu thành phần của 
vector �⃗�: 

✓ Kỹ thuật 1: Phân điểm thành G, K, TB, Y, K. 

✓ Kỹ thuật 2: Phân điểm thành số nguyên: 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

✓ Kỹ thuật 3: Phân mỗi điểm nguyên thành mốc 
A và B được phân chia bởi 0.5: 0A, 0B, 1A, 
1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 
7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B và 10. 

• Phương án 2: Sử dụng công thức làm trơn Laplace 
như sau: 

𝑃(𝑥𝑖|𝐶𝑖) = 
𝐶𝑖,𝐷{𝑥𝑘}+1

|𝐶𝑖,𝐷|+𝑟
      (5) 

Trong đó, 𝑟là số giá trị rời rạc của thuộc tính. 

Luật quyết định học lực dựa trên Bayes bao gồm: Luật 
quyết định loại Giỏi,  Luật quyết định loại Khá, Luật 
quyết định loại Trung bình, Luật quyết định loại Kém [9]. 

III. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO 

HỌC LỰC HỌC SINH SỬ DỤNG MÔ HÌNH 

MAPREDUCE 

A. Phân tích thuật toán huấn luyện mô hình dự báo học 
lực Naïve Bayes 

Ta có một số nhận xét như sau: 

• Trong quá trình học (trainning), nếu số lượng dữ 
liệu quá lớn, sẽ phát sinh các vấn đề như thiếu bộ 
nhớ, tốn thời gian thực thi. 

• Hầu hết thời gian huấn luyện Bayes là đếm số lần 
xuất hiện của các biến nhãn Học lực Ci hoặc các 
nhãn Điểm|Học lực: xk|Ci. 

❖ Việc tính các xác xuất, đếm các số lần xuất hiện 
của từng nhãn là độc lập => chia dữ liệu thành 
nhiều phần nhỏ và thực hiện song song. 

B. MapReduce hoá thuật toán huấn luyện mô hình dự 
báo học lực Naïve Bayes 

Ý tưởng: 

• Dữ liệu huấn luyện là danh sách điểm-học lực của 
học sinh được chia thành nhiều phần nhỏ bởi hệ 
thống. 

• Hàm Map: Tích lũy 1 cho mỗi lần xuất hiện nhãn 
Học lực Ci và nhãn Điểm|Học lực xk|Ci (với nhãn 
kèm theo) 

• Hệ thống tự động gom nhóm các số 1 có cùng 
nhãn Học lực Ci hoặc nhãn Điểm|Học lực xk|Ci 

• Hàm Reduce: Tính tổng các số 1 theo từng nhãn 
Học lực và nhãn Điểm|Học lực 

• Tính các xác suất của các nhãn Học lực P(Ci) và 
nhãn Điểm|Học lực P(xk|Ci) 

• Lưu file mô hình gồm thông tin xác suất của các 
nhãn Học lực P(Ci) và nhãn Điểm|Học lực P(xk|Ci) 

 

Hình 4: Lưu đồ thuật toán huấn luyện mô hình dự báo 
học lực dựa trên Bayes cải tiến sử dụng mô hình 

MapReduce. 

Thuật toán dự báo học lực học sinh dựa trên luật 
quyết định Bayes và mô hình MapReduce gọi là 
DBHL_MapReduce_Bayes có các bước giống với thuật 
toán DBHL_Bayes chỉ thay file mô hình với kết quả từ 
thuật toán huấn luyện trong hình 8. 

 

Hình 5: Lưu đồ thuật toán phân lớp học lực dựa trên 
MapReduce_Bayes. 

C. Biểu diễn hình thức cho hàm Map và Reduce trong 
mô hình dự báo học lực sử dụng MapReduce 

Input: Mỗi dòng dữ liệu rowi là một bộ gồm: danh 
sách điểm các môn học, kết quả học lực: (list(xk),Ci). 

Output: Các cặp nhãn Học lực Ci và nhãn Điểm|Học 
lực xk|Ci và tổng số lần xuất hiện của nhãn tương ứng: 
list(Or(Ci,xk|Ci),count). 
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Khi này, ta xác định được các cặp k1, v1 và k3, v3 
như sau: 

• k1 là offset, v1 là nội dung dòng dữ liệu 
(list(xk),Ci) 

• k3 là nhãn Học lực Ci hoặc nhãn Điểm|Học lực 
xk|Ci, v3 là tổng số lần xuất hiện tượng ứng của 
nhãn được lưu bởi k3 

Hàm Map thực hiện việc tích lũy 1 cho mỗi lần xuất 
hiện nhãn Học lực Ci hoặc nhãn Điểm|Học lực xk|Ci (với 
nhãn kèm theo) nên suy ra k2, v2 như sau: 

• k2 là nhãn Học lực Ci hoặc nhãn Điểm|Học lực 
xk|Ci, v2 là 1. 

Khi này, ta có biểu diễn hình thức của các thủ tục 
Map và Reduce như sau: 

map2D: (offset, rowi)  → list(Or(Ci,xk|Ci),1) (10) 

reduce2D: (Or(Ci,xk|Ci), list(1)) → list(Or(Ci,xk|Ci), 
sum(list(1))  (11) 

D. Thuật toán của thủ tục map_DBHL 

Bảng 2 mô tả thuật toán cho thủ tục map_DBHL. 
Nhiệm vụ thuật toán map_ DBHL là tách dữ liệu đầu vào 
thành từng nhãn Điểm từng môn học và nhãn Học lực. 
Tiếp theo, tích lũy 1 cho mỗi lần xuất hiện nhãn Học lực 
Ci hoặc nhãn Điểm|Học lực xk|Ci (với nhãn kèm theo). 

Bảng 2: Thuật toán cho hàm map_DBHL 

Input: key k1 là giá trị offset, value v1 là thông tin rowi: 
(list(xk),Ci) 

Output: Danh sách lstk2v2 các cặp (k2,v2): k2 là nhãn 
Học lực Ci hoặc Điểm|Học lực xk|Ci, v2 là 1 

B1: Tách các nhãn Điểm xk và nhãn Học lực Ci từ v1 

B2: Khởi tạo danh sách lstk2v2 để lưu các cặp (k2,v2) 

B3: Thêm cặp (Ci,1) vào danh sách lstk2v2 

B3: Duyệt các nhãn điểm xk 

       B3.1: Thêm cặp (xk|Ci,1) vào danh sách lstk2v2 

E. Thuật toán của thủ tục reduce_DBHL 

Bảng 3 mô tả thuật toán cho thủ tục reduce_DBHL. 
Nhiệm vụ thuật toán reduce_DBHL là tính tổng các giá 
trị 1 ứng với nhãn đầu vào là Học lực Ci hoặc nhãn 
Điểm|Học lực xk|Ci. 

Bảng 3: Thuật toán cho hàm reduce_DBHL. 

Input: key là Or(Ci,xk|Ci), value là danh sách các số 1 
ứng với nhãn được lưu trong key, tức là list(1) 

Output: Cặp (k3,v3): k3 là Or(Ci,xk|Ci), v3 là tổng các 
phần tử của list(1) 

B1: Khởi tạo sum = 0 

B2: Duyệt list(1) 

       B2.1: Tăng sum = sum + 1 

B3: Gán k3 = Or(Ci,xk|Ci) 

B4: Gán v3 = sum 

F. Chứng minh độ chính xác dự báo hoc lực dựa trên 
Bayes và MapReduce_Bayes là giống nhau 

Từ các phần trên, ta có một số nhận xét như sau: 

• Nhận xét 1: Điểm khác biệt giữa 2 thuật toán huấn 
luyện mô hình dự báo học lực dựa trên Bayes 
được trình bày trong hình 3 và hình 4 là: 

✓ Trong hình 3, việc tính số lần xuất hiện của 
các nhãn Học lực Ci hay nhãn Điểm|Học lực 
xk|Ci được thực hiện tuần tự. 

✓ Trong hình 4, việc tính số lần xuất hiện của 
các nhãn Học lực Ci hay nhãn Điểm|Học lực 
xk|Ci được thực hiện song song và phân tán sử 
dụng mô hình MapReduce. 

• Nhận xét 2: Theo nhận xét 1, tổng số lần xuất hiện 
của các nhãn Học lực Ci hay nhãn Điểm|Học lực 
xk|Ci chỉ là được thực hiện theo 2 cách khác nhau 
trong 2 thuật toán nên sẽ có cùng kết quả. 

• Nhận xét 3: Từ nhận xét 2 suy ra giá trị các xác 
xuất các nhãn Học lực P(Ci) và nhãn Điểm|Học 
lực P(xk|Ci) là giống nhau với cả hai thuật toán. 

• Nhận xét 4: Từ nhận xét 3, khi phân lớp, giá trị 
hàm 𝐹(𝑋𝑛𝑒𝑤 , 𝐶𝑖)  là giống nhau với cả hai thuật 
toán phân lớp. Như vậy, kết quả luật quyết định 
học lực là giống nhau với cả hai thuật toán 
DBHL_Bayes và DBHL_MapReduce_ Bayes. 
Đây là điều phải chứng minh. 

IV. THỬ NGHIỆM 

Tập dữ liệu thử nghiệm là điểm số của học sinh và kết 
quả xếp loại học lực của một số trường cấp 3 được thu 
thập trên internet của một trường THPT ở Hà Nội (xin 
phép không chia sẻ vì lý do bảo mật). Dữ liệu huấn luyện 
được lưu trong the excel file, bao gồm 7962 bản ghi. Tập 
dữ liệu kiểm thử được lưu trong the excel file, bao gồm 
1162 bản ghi. 

Bảng 4 thống kê thời gian huấn luyện mô hình và độ 
chính xác dự báo theo từng phương án và kĩ thuật cụ thể 
với thuật toán DBHL_Bayes. 

Bảng 4: Thuật toán DBHL_Bayes. 

Phương án/ 
Kĩ thuật 

Phương án 1 Phươn
g án 2 

KT 1 KT 2 KT 3 

Thời gian 
huấn luyện 

188 
ms 

332 
ms 

322 
ms 

285 
ms 

Độ chính 
xác test 

99.14
% 

100% 100% 99.48
% 

Bảng 5 thống kê thời gian huấn luyện mô hình và độ 
chính xác dự báo theo từng phương án và kĩ thuật cụ thể 
với thuật toán DBHL_MapReduce_Bayes. 

Bảng 5: Thuật toán DBHL_MapReduce_ Bayes. 

Phương án/ 
Kĩ thuật 

Phương án 1 Phương 
án 2 

KT 1 KT 2 KT 3 

Thời gian 
huấn luyện 

100 
ms 

119 
ms 

111 
ms 

112 ms 



MỘT CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DỰ BÁO HỌC LỰC HỌC SINH PHỔ THÔNG DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP……. 

Độ chính 
xác test 

99.14
% 

100% 100% 99.48% 

Từ các kết quả trong bảng 4 và 5, ta thấy: 

• Về thời gian huấn luyện: 

✓ Thời gian huấn luyện của Phương án 1-Kĩ 
thuật 1 là nhỏ nhất còn Phương án 1-Kĩ thuật 2 
là lớn nhất. Với tất cả các phương án kỹ thuật 
sử dụng, chúng ta thấy tốc độ huấn luyện là rất 
nhanh. Điều này sẽ rất thuận lợi nếu như cần 
huấn luyện lại để tăng cường độ chính xác 
trong trường hợp quy mô dữ liệu huấn luyện bị 
thay đổi. 

✓ Thời gian huấn luyện của thuật toán 
DBHL_MapReduce_Bayes là nhỏ hơn rất 
nhiều so với thuật toán DBHL_Bayes. Điều 
này thể hiện sự ưu việt của mô hình xử lý song 
song và phân tán MapReduce. 

• Về độ chính xác: 

✓ Độ chính xác trên dữ liệu test của Phương án 
1-Kĩ thuật 1 là nhỏ nhất với 99.14% còn 
Phương án 1-Kĩ thuật 2 và 3 là lớn nhất với 
100% độ chính xác. Điều này cho thấy việc sử 
dụng phương pháp học máy Bayes là rất phù 
hợp cho vấn đề dự báo học lực. 

✓ Độ chính xác dự báo sử dụng thuật toán Bayes 
và MapReduce_Bayes là giống nhau. 

V. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã đề xuất phương 
pháp dự báo học lực sử dụng thuật toán phân lớp Bayes 
và một cải tiến của thuật toán này sử dụng mô hình 
MapReduce nhằm tăng tốc độ thực thi của thuật toán. 
Trong đó, chúng tôi cũng đề xuất các kĩ thuật làm mịn dữ 
liệu thô (giá trị điểm ban đầu) trước khi thực hiện huấn 
luyện hay phân lớp Bayes. Kết quả thử nghiệm cho thấy 
tốc độ huấn luyện rất nhanh và độ chính xác rất cao, đều 
vượt 99% với cả 4 phương án-kĩ thuật trương ứng. Đặc 
biệt, thoạt toán DBHL_MapReduce_Bayes cho tốc độ 
thực thi nhanh hơn rất nhiều so với DBHL_Bayes mà 
không làm suy giảm độ chính xác so với thuật toán 
DBHL_Bayes. 

Trong nghiên cứu tiếp theo, nhóm tác giả dự định tiếp 
tục áp dụng mô hình MapReduce cho những thuật toán 
khác để tăng cường hiệu quả trong các thuật toán trong 
bối cảnh dữ liệu ngày càng lớn và phức tạp. 
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USING BAYESIAN CLASSIFICATION AND 
MAPREDUCE MODEL IN PREDICTING 
LEARNING ABILITY OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS 

Abstract: Learning ability assessment is an important 
issue in assessing high school students. The assessment is 
based on a student's subject grades throughout the 
learning process. For a long time, machine learning 
algorithms in general and Bayes classification algorithms 
in particular have been applied to solve classification and 
prediction problems effectively. This paper applies the 
Bayes algorithm and MapReduce model in predicting 
student performance to support the management and 
assessment of students in high school. 

Keyword: Learning ability, Bayes, Statistical machine 
learning, Predicting. 
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Tóm tắt: Giám sát chất lượng không khí là chủ đề 

nghiên cứu thách thức nhưng cũng đầy tính thực tiễn của 

lĩnh vực học máy và phân tích dữ liệu. Chất lượng không 

khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của con 

người trong thời gian dài. Do đó, giá trị đo lường của các 

cảm biến đánh giá chất lượng không khí luôn nhận được 

nhiều sự quan tâm của người dân cũng như các cơ quan 

chính quyền. Hiện nay, các trạm quan trắc chất lượng 

không khí tại mặt đất được thiết lập phổ biến để đưa ra 

các giá trị chất lượng không khí tại các khu vực giám sát. 

Thiết bị bay không người lái (UAV - Unmanned Aerial 

Vehicles) được cũng dần được đưa vào sử dụng phổ biến 

cho các ứng dụng giám sát sử dụng camera. Tuy nhiên, 

sử dụng UAV trong giám sát và dự đoán chất lượng 

không khí vẫn còn là lĩnh vực mới đang nhận được nhiều 

sự quan tâm của các nhóm nghiên cứu lớn trên thế giới. 

Để giải quyết bài toán dự đoán chất lượng không khí dựa 

vào những giá trị cảm biến đo được từ thiết bị bay không 

người lái, chúng tôi đề xuất một mô hình kết hợp mạng 

nơ ron tích chập một chiều và mạng bộ nhớ dài ngắn hạn 

(CNN-LSTM). Với những kết quả đạt được từ thử 

nghiệm với bộ dữ liệu mà chúng tôi thu thập được, mô 

hình đề xuất cho thấy tính hiệu quả và thực tiễn cao, có 

khả năng đưa vào triển khai trong các ứng dụng thực tế, 

thêm một nguồn giám sát chất lượng hữu ích kết hợp với 

các trạm đo mặt đất hiện tại đang được triển khai 

 

Từ khóa:  mạng nơ ron tích chập, giám sát chất lượng 

không khí, UAV, mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn. 

I.  MỞ ĐẦU 

Ngày nay, các vấn đề môi trường và đặc biệt là về chất 
lượng không khí đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Ô 
nhiễm không khí là thách thức lớn đối với các thành phố 
và khu công nghiệp, tác động nghiêm trọng đến các vấn 
đề liên quan đến đường hô hấp của con người. Theo Tổ 
chức Y tế Thế giới, 7 triệu người đang gặp rủi ro về sức 
khỏe do ô nhiễm không khí [1]. Đây là yếu tố gây nguy cơ 
hàng đầu đối với phần lớn các vấn đề sức khỏe như hen 
suyễn, nhiễm trùng da, các vấn đề về tim, cổ họng và mắt, 
viêm phế quản, ung thư phổi và các bệnh về hệ hô hấp. 

Bên cạnh những vấn đề sức khỏe liên quan đến ô nhiễm 
không khí, nó còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với 
hành tinh của chúng ta. Ô nhiễm phát thải từ các nguồn 
như xe cộ và công nghiệp là nguyên nhân cơ bản của hiệu 
ứng nhà kính, khí thải CO2 là một trong những nguyên 
nhân quan trọng nhất gây ra hiện tượng nhà kính [2]. Biến 
đổi khí hậu đã được thảo luận rộng rãi tại các diễn đàn 
toàn cầu và vẫn là một vấn đề nhức nhối đối với thế giới 
kể từ hai thập kỷ qua do hậu quả của sự gia tăng khói bụi 
và thiệt hại tầng ôzôn. Đánh giá chất lượng không khí là 
một cách quan trọng để giám sát và kiểm soát ô nhiễm 
không khí. Một số chất ô nhiễm không khí, được gọi là 
chất ô nhiễm không khí tiêu chuẩn, các chất ô nhiễm này 
có thể gây tổn hại đến sức khỏe, gây hại cho môi trường 
và tài sản. Các chất ô nhiễm hiện nay là: Carbon 
Monoxide (CO), Chì (Pb), Nitrogen Dioxide (NO2), 
Ozone (O3), Particulate matter (PM), Sulfur Dioxide 
(SO2). 

Các điều kiện khí tượng, bao gồm khí tượng khu vực 
và khí tượng tổng quát có vai trò rất quan trọng trong việc 
xác định nồng độ chất ô nhiễm không khí [3 – 8]. Ví dụ, 
nhiệt độ môi trường thấp kèm theo bức xạ mặt trời làm 
chậm phản ứng quang hóa và dẫn đến ít chất ô nhiễm 
không khí thứ cấp hơn, chẳng hạn như O3 [9]. Tốc độ gió 
tăng có thể làm tăng hoặc giảm nồng độ chất ô nhiễm 
trong không khí. Ví dụ, khi tốc độ gió thấp, các chất ô 
nhiễm liên quan đến giao thông đo được có nồng độ cao 
nhất [10, 11]. Tuy nhiên, tốc độ gió mạnh có thể tạo thành 
bão bụi bằng cách thổi tung các hạt trên mặt đất [12]. Độ 
ẩm cao thường liên quan đến nồng độ cao của một số chất 
ô nhiễm không khí (như PM, CO và SO2) nhưng với các 
chất ô nhiễm không khí khác (như NO2 và O3) lại có 
nồng độ thấp, do có nhiều cơ chế hình thành và loại bỏ 
khác nhau [11]. Ngoài ra, độ ẩm cao có thể là một chỉ báo 
của các hiện tượng lượng mưa, dẫn đến lắng đọng ẩm ướt 
mạnh làm cho nồng độ chất ô nhiễm không khí giảm [13]. 
Đám mây có thể tán xạ và hấp thụ bức xạ mặt trời, điều 
này có ý nghĩa đối với việc hình thành một số chất ô 
nhiễm không khí (ví dụ, O3) [9, 14]. Do đó, các biến số 
khí tượng là một tham số quan trọng để dự đoán nồng độ 
chất ô nhiễm trong không khí. 

Trước sự cấp thiết của vấn đề môi trường, đặc biệt là 
giám sát chất lượng không khí, việc ứng dụng IOT 
(Internet of thing) trở nên phổ biến rộng rãi. Ý tưởng điển 
hình để giám sát chất lượng không khí là sử dụng các cảm 
biến có chức năng đo nồng độ các thành phần không khí 
được đặt cố định tại các vị trí chiến lược nhất định. Sau đó 
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các thông tin về chất lượng không khí được gửi về trung 
tâm. Tuy nhiên, việc này lại rất tốn kém và khó triển khai 
tại một số địa điểm. Mặt khác, trong trường hợp số lượng 
cảm biến là có hạn, việc giám sát chất lượng không khí 
chỉ được thực hiện tại các vị trí cố định, chúng ta không 
thể có thông tin chất lượng không khí chi tiết trên một 
vùng diện rộng và có một cái nhìn tổng quan về chất 
lượng không khí tại các địa điểm. 

Bên cạnh việc giám sát, dự đoán chất lượng không khí 
cũng là yêu cầu quan trọng cho các hệ thống giám sát môi 
trường. Có nhiều phương pháp để dự đoán chất lượng 
không khí, trong đó các thuật toán Machine learning là 
một sự lựa chọn phổ biến. Ví dụ, trong một nghiên cứu 
gần đây [15] trình bày phương pháp sử dụng trí tuệ nhân 
tạo dựa trên mô hình mạng nơ-ron Deep Multi-Output 
LSTM (DM-LSTM) để dự đoán chất lượng không khí ở 
thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Nghiên cứu này rất hứa hẹn 
nhưng dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được tạo ra bởi 
năm trạm quan trắc chất lượng không khí cố định trong 
thành phố. Do đó, những bộ dữ liệu này không phản ánh 
nồng độ ô nhiễm ở mức chi tiết tại từng địa điểm. Tương 
tự, các phương pháp dựa trên dữ liệu khác đã được sử 
dụng để dự đoán chất lượng không khí như DEA (data 
envelopment analysis) trong [16], Tuy nhiên, thông tin 
đang được sử dụng đến từ các nguồn dữ liệu cố định, 
không phải các đơn vị cảm biến di động có thể được mang 
theo hàng ngày. 

 

Hình 1.  Hệ thống giám sát và dự đoán chất lượng không 
khí 

Để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng được nêu 
trên, trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu và 
đề xuất phương pháp sử dụng mô hình CNN - LSTM cho 
bài toán dự đoán chất lượng không khí. Một điểm khác 
biệt trong nghiên cứu này với những công trình nghiên 
cứu trước đó là chúng tôi sử dụng thiết bị không người lái 
có gắn cảm biến để thực hiện đo chất lượng không khí tại 
một số điểm, sau đó sử dụng mô hình học sâu để dự đoán 
chất lượng không khí tại các điểm còn lại và những biến 
đổi về chất lượng không khí theo thời gian. Chi tiết trong 
đóng góp nghiên cứu của chúng tôi gồm 3 phần chính: 

- Đề xuất mô hình CNN - LSTM trích xuất đặc trưng 
từ dữ liệu thu thập được từ cảm biến trên thiết bị bay 
không người lái. 

- Chúng tôi xây dựng bộ cơ sở dữ liệu (dataset) về chất 
lượng không khí tại các khu vực riêng biệt. Đồng thời, 
chúng tôi cũng đánh giá phương pháp đề xuất trên dataset 
đã thu thập và phân tích các kết quả thu thập được. 

- Xây dựng một hệ thống thử nghiệm (prototype) để 
thực hiện phương pháp được đề xuất.  

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Trong các nghiên cứu trước đây về giám sát và dự 
đoán chất lượng không khí chia làm hai loại chính: mô 
hình tiền định (deterministic) và mô hình thống kê. Mô 
hình tiền định là các mô hình sử dụng lý thuyết về khí 
tượng, vật lý và hóa học để mô phỏng quá trình chuyển 
dịch, khuếch tán hoặc loại bỏ (elimination) các chất gây ô 
nhiễm. Các mô hình deterministic có thể kể đến như 
CMAQ (Community Multiscale Air Quality) [17] và 
WRF-Chem (Weather Research and Forecasting model 
coupled with Chemistry) [18]. Các mô hình dựa trên phân 
tích lý thuyết này được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng 
nghiên cứu môi trường và khí quyển [19, 20]. Tuy nhiên, 
do các yếu tố như sai số của dữ liệu, điều kiện địa lý phức 
tạp và nền tảng lý thuyết không chặt chẽ, các phương 
pháp này thường có độ chính xác hạn chế [21,22]. Mặt 
khác, những phương pháp trên không giải quyết được vấn 
để thời gian thực trong dự đoán do chúng yêu cầu những 
tính toán cụ thể với tất cả các điểm phi tuyến tính trong 
bầu khí quyển phức tạp, dẫn đến thời gian tính toán kéo 
dài. 

A. Sử dụng machine learning 

Khắc phục những vấn đề của mô hình deterministic, 
nhiều nghiên cứu đã ứng dụng thuật toán Machine 
Learning cho dự đoán chất lượng không khí. Các mô hình 
Machine Learning không yêu cầu quá trình xử lý vật lý và 
hóa học phức tạp như mô hình deterministic mà sử dụng 
dữ liệu không khí được thu thập trước đó để dự đoán chất 
lượng không khí trong khoảng thời gian tiếp theo. Ngoài 
ra, cách tiếp cận bằng Machine Learning giúp giải quyết 
vấn đề phi tuyến tính và cải thiện hiệu suất và độ chính 
xác của mô hình. Mô hình hồi quy tuyến tính (Linear 
model regression) là một mô hình cơ bản trong Machine 
learning. Một số nhà nghiên cứu đã áp dụng phương pháp 
này cho bài toán dự đoán chất lượng không khí. Ví dụ, 
Rajput và cộng sự sử dụng mô hình multiple linear 
regression để dự đoán chất lượng không khí tại Ấn Độ 
[23]. Tuy nhiên, trên thực tế, các chất ô nhiễm không khí 
có quan hệ phi tuyến với các yếu tố ảnh hưởng của chúng. 
Singh và cộng sự [24] đã so sánh các phương pháp tuyến 
tính và phương pháp phi tuyến và nhận thấy rằng phương 
pháp phi tuyến có thể thu thập được tính phi tuyến phức 
tạp trong dữ liệu chất lượng không khí. Do đó, các mô 
hình phi tuyến, chẳng hạn như mạng nơ ron nhân tạo 
(ANN) [25] phù hợp hơn các mô hình tuyến tính. Azid và 
cộng sự [26] kết hợp Principal Component Analysis 
(PCA) và ANN để dự đoán chất lượng không khí ở 
Malaysia. De Vito và cộng sự [27] cải tiến ANN với cách 
tiếp cận động . Kang [28] đã sử dụng dữ liệu của Lanzhou 
và ANN được tối ưu hóa bằng thuật toán di truyền 
(genetic simulated annealing) để dự đoán chất lượng 
không khí. Paoli và cộng sự [29] đã sử dụng ANN để dự 
đoán O3 ở Corsica. Mahajan và cộng sự [30] đã sử dụng 
phương pháp clustering dựa trên khoảng cách địa lý để cải 
thiện hiệu suất của ANN ở 4 thành phố của Đài Loan. Một 
phương pháp phi tuyến khác là Support vector machine 
(SVM) [31] cũng được các nhà nghiên cứu ưa chuộng vì 
nó có khả năng tổng quát hóa tốt hơn ANN. Sánchez và 
cộng sự [32] nhận thấy rằng SVM thường có hiệu suất tốt 
hơn ANN bằng cách so sánh SVM với các nhân (kernel) 
khác nhau và ANN. Nieto và cộng sự [33] đã sử dụng 
phương pháp dựa trên PSO-SVM để dự đoán chất lượng 
không khí ở phía bắc Tây Ban Nha. Gu và cộng sự [34] 
trích xuất thông tin tuần tự (sequential information) của 
dự đoán bằng cách áp dụng phương pháp hồi quy 
(recurrent) cho SVM. 
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B. Sử dụng deep learning 

Mặc dù đạt hiệu suất cải thiện so với mô hình tiền 
định, nhưng các mô hình Machine Learning thường phải 
sử dụng các phương pháp phức tạp để tiền xử lý dữ liệu, 
trích xuất đặc trưng thủ công. Dữ liệu không gian-thời 
gian trong giám sát chất lượng không khí thường được 
đặc trưng bởi các mối tương quan không gian, thời gian. 
Nắm bắt được những phụ thuộc này là nhiệm vụ rất quan 
trọng. Học sâu (Deep learning) là một phương pháp đầy 
hứa hẹn để giải quyết vấn đề này, lý do bởi khả năng tự 
động trích xuất đặc trưng và mối quan hệ phức tạp của các 
yếu tố đầu vào. Ví dụ, sử dụng stacked autoencoder 
(SAE) để trích xuất thông tin từ 12 trạm và sau đó nạp 
thông tin đã trích xuất vào một hồi quy tuyến tính (LR) để 
dự đoán chất lượng không khí tại 12 trạm đồng thời [35]. 

Tuy nhiên, dữ liệu chất lượng không khí là tuần tự, do 
đó, các mô hình xử lý tốt dữ liệu tuần tự như Mạng nơ ron 
hồi quy (Recurrent neural network - RNN) mạnh hơn 
SAE, ANN và SVM trong dự đoán chất lượng không khí. 
Ong và cộng sự [36] cũng sử dụng SAE nhưng thay thế 
LR bằng RNN để cung cấp thời gian dự đoán 12 giờ. Tuy 
nhiên, RNN có hai nhược điểm kinh điển: gradient bùng 
nổ (exploding gradient) và gradient tiêu biến (vanishing 
gradient). 

Do đó, một số nghiên cứu đã sử dụng Long Short-
Term Memory (LSTM) để dự đoán chất lượng không khí. 
Ví dụ, sử dụng LSTM để dự đoán chất lượng không khí 
tương ứng trong 12 giờ và 24 giờ tiếp theo [37, 38]. Zhao 
và cộng sự [39] đã sử dụng thông tin của các trạm lân cận 
và LSTM để xây dựng mô hình. Wang và cộng sự [40] 
cũng sử dụng LSTM nhưng họ đã áp dụng luật nhân quả 
Granger (Granger causality) để chọn các trạm đo có độ 
liên quan cao. Zhou và cộng sự [41] đã thiết lập một mô 
hình dựa trên LSTM để dự đoán chất lượng không khí của 
một số trạm. Một số nghiên cứu nhận thấy rằng RNN có 
thể đạt được kết quả tốt hơn ANN và SVM [42, 43]. 
Gated Recurrent Unit (GRU) là một phiên bản đơn giản 
hóa của LSTM và một số nhà nghiên cứu đã áp dụng 
phương pháp này để dự đoán chất lượng không khí. 
Athira và cộng sự [44] so sánh RNN, LSTM và GRU để 
dự đoán chất lượng không khí và các thí nghiệm của họ 
cho thấy GRU có hiệu suất tốt nhất. Wang và cộng sự [45] 
đã thêm một kết nối dư (residual connection) vào GRU và 
LSTM, họ nhận thấy rằng GRU có hiệu suất tốt hơn 
LSTM. Thay vì tiền xử lý dữ liệu bằng RNN, dữ liệu được 
xử lý trước bằng hàm tích chập trước khi đưa chúng vào 
dự đoán, thí nghiệm của họ cho thấy GRU có kết quả tốt 
hơn LSTM, ANN, SVM, random forest và MLR. Một số 
nghiên cứu [47, 48, 49] sử dụng mạng nơ ron tích chập 
(Convolutional neural network - CNN) [50] để tiền xử lý 
dữ liệu thô và sau đó đưa chúng vào LSTM. Soh và cộng 
sự [51] đã sử dụng CNN để trích xuất thông tin địa hình, 
ví dụ, một ngọn núi giữa các trạm và sử dụng LSTM và 
ANN để trích xuất thông tin từ trạm mục tiêu và các trạm 
liên quan cao được chọn theo phương pháp phân cụm. 
Cuối cùng, họ đã tổng hợp tất cả thông tin để đưa ra dự 
đoán cuối cùng. Pan và cộng sự [52] đã thiết lập một mô 
hình bao gồm các mô đung không gian (spatial), thời gian 
(temporal) và trung gian (deduction). Mô đun trung gian 
trích các tham số của các mô đun không gian và thời gian. 
Mô đun có thể là các mô hình CNN, LSTM hoặc ANN, sử 
dụng để đưa ra dự đoán cuối cùng. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất phương pháp 
thu thập dữ liệu nồng độ ô nhiễm không khí trên thiết bị 

bay không người lái, sử dụng mô hình CNN - LSTM cho 
dự đoán chất lượng không khí giúp trích xuất các đặc 
trưng về không gian và thời gian, cải thiện hiệu suất so 
với các phương pháp trước đây. 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 

Phương pháp đề xuất sử dụng mô hình đa tầng CNN + 
LSTM. CNN có đặc tính là chú ý đến những đặc trưng rõ 
ràng nhất trong luồng dữ liệu nên dễ dàng nhận thấy tác 
động của đầu vào đối với đầu ra. Với đầu vào ở dạng 
chuỗi thời gian, chúng tôi chọn LSTM (Long-short term 
memory) để giải quyết vấn đề này. LSTM là một mô hình 
được xây dựng để giải quyết vấn đề exploding gradient và 
vanishing gradient trong các bước trước đó trong chuỗi 
thời gian. Với thuật toán này, chúng tôi sử dụng các giá trị 
ở t bước thời gian (timesteps) trước đó để dự đoán bước 
thời gian t + 1. Trong mỗi bước thời gian, chúng tôi quyết 
định sử dụng các tham số của K điểm gần nhất làm đặc 
trưng của bước thời gian này. K và t tối ưu được chọn dựa 
trên kết quả thực nghiệm. 

Bảng I.  Thông số mô hình CNN-LSTM 

Các lớp của mô hình 
Kích thước 

lớp 

Kích thước 

đầu ra 

Input - 167 x 1 

Conv1D 128 167 x 32 

BatchNormalization 128 167 x 32 

Conv1D 6208 167 x 64 

BatchNormalization 256 167 x 64 

LSTM 328704 256 

Dense 8224 32 

Dense 33 1 

 

Dữ liệu thô ban đầu sẽ có dạng N*N*T (với N*N là số 
điểm dùng lấy mẫu, trong trường hợp này N = 40). Dữ 
liệu này sẽ được xử lý trước khi cho vào mô hình huấn 
luyện. Sau khi tiền xử lý, dữ liệu đầu vào sẽ có dạng 
N*N*K*K*T (K là kích thước hình vuông có trung tâm 
ứng với vị trí điểm cần dự đoán). Đầu ra của dữ liệu cảm 
biến sẽ có dạng một mảng đặc trưng F là kết quả đã được 
dự đoán cho thời gian T+1 mà chúng ta đã đặt ra trước đó. 
Các bước chính như sau: 

- Dữ liệu đầu vào: nhập dữ liệu cần thiết cho việc huấn 
luyện mô hình CNN-LSTM. 

- Chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng k điểm gần 
nhất làm đặc trưng cho điểm cần huấn luyện. 

- Khởi tạo mạng: khởi tạo trọng số và độ lệch của từng 
lớp của mô hình CNN-LSTM. 

- Tính toán tại lớp CNN: dữ liệu đầu vào liên tiếp 
được chuyển qua lớp Convolution và lớp Batch 
Normalization trong lớp CNN, việc trích xuất đặc trưng 
của dữ liệu đầu vào được thực hiện và thu được giá trị đầu 
ra. 

- Tính toán tại lớp LSTM: dữ liệu đầu ra của lớp CNN 
được tính toán thông qua lớp LSTM và thu được giá trị 
đầu ra. 

- Tính toán lớp đầu ra: giá trị đầu ra của lớp LSTM 
được đưa vào lớp Dense (Fully connected) để lấy giá trị 
đầu ra. 



DỰ ĐOÁN GIÁ TRỊ CẢM BIẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON TÍCH CHẬP ….. 

- Tính toán lỗi: ta đem giá trị đầu ra do lớp đầu ra tính 
toán được so sánh với giá trị thực của nhóm dữ liệu này và 
thu được sai số tương ứng. (Sử dụng MPAE). 

- Lưu mô hình: lưu mô hình vừa đào tạo. 

 

Hình 2.  Kiến trúc mô hình CNN-LSTM 

A. CNN 

CNN là một mô hình mạng được đề xuất bởi Lecun et 
al. vào năm 1998. CNN là một loại mạng nơ-ron truyền 
thẳng, có hiệu suất tốt trong xử lý hình ảnh và xử lý ngôn 
ngữ tự nhiên. Nó có thể được áp dụng hiệu quả để dự báo 
chuỗi thời gian. CNN chủ yếu bao gồm hai phần: lớp chập 
và lớp gộp. Mô hình CNN thường được thiết kế để hoạt 
động trên dữ liệu hai chiều như hình ảnh và videos. Vì lý 
do này, mô hình CNN thường được đề cập đến là mô hình 
CNN hai chiều (2D-CNN) hay Conv2D. Gần đây, để giải 
quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu một chiều dạng 
time series, mô hình CNN 1 chiều hay Conv1D được phát 
triển. Mô hình CNN một chiều này tỏ ra hiệu quả khi làm 
việc với đầu vào là dữ liệu dạng time series vì những lý do 
sau: 

- So với những phép tính toán ma trận được thực hiện 
sử dụng trong mô hình 2D-CNN, mô hình 1D-CNN có thể 
áp dụng những phép tính toán trên mảng đơn giản hơn do 
đó giảm đáng kể độ phức tạp tính toán. 

- Hầu hết các kiến trúc 1D-CNN khá nông. Những mô 
hình này có số lượng những lớp ẩn và số lượng nơ ron ít 
hơn. Do đó, mô hình 1D-CNN tỏ ra hiệu quả khi cho phép 
quá trình huấn luyện diễn ra đơn giản hơn và dự đoán hiệu 
quả hơn. 

- Kiến trúc 1D-CNN có thể mô hình hóa được những 
đặc tinh về thời gian của dữ liệu time series, qua đó học 
và biểu diễn hiệu quả những đặc trưng từ dữ liệu cảm 
biến. Do đó, mô hình 1D-CNN phù hợp với dữ liệu cảm 
biến được sử dụng trong bài toán phân tích chất lượng 
không khí này. 

Trong mô hình được đề xuất của chúng tôi, chúng tôi 
đã sử dụng mô đun Conv1D để trích xuất các đặc trưng 
không gian của dữ liệu và sử dụng nó làm đầu vào của mô 
hình học sâu LSTM. 

B. LSTM 

Một mô hình LSTM gồm 1 tế bào (cell), 1 cổng vào, 1 
cổng quên và 1 cổng ra. Cell lưu giữ giá trị trong khoảng 
thời gian và các cổng điều khiển luồng thông tin ra vào tế 
bào đó. Công thức dẫn xuất cụ thể của LSTM được minh 
họa trong Công thức (1) - (7). Trong phương pháp đề xuất 
của chúng tôi, lớp LSTM được xếp chồng lên sau CNN để 
tìm hiểu mối quan hệ giữa số ngày và chất lượng không 
khí của các điểm xung quanh. 

Đầu ra của LSTM là cell state ct và hidden state ht. 
Đầu vào của nó là cell state của timestep trước đó ct - 1, 
hidden state của timestep trước đó ht - 1 và đầu vào của 
ith trạng thái (xt). 

sigmoid  =                             (1) 

ft = sigmoid (Uf * xt + Wf * ht – 1 + bf)               (2) 

it = sigmoid (Ui * xi + Wi * ht – 1 + bi)               (3) 

ot = sigmoid (Uo * xt + Wo * ht – 1 + bo)              (4) 

ct = ft * ct – 1 + it*tanh(Uc*xt + Wc*ht – 1 + bc)          (5) 

ht = ot * tanh(ct)                               (6) 
Trong đó Uf, Uc, Ui, Uo là các trọng số đầu vào, Wf, 

Wc, Wi, Wo là các trọng số hồi quy và bf, bc, bi, bo là các 
bias. 

 

Hình 3.  Kiến trúc một cell trong mô hình LSTM 

IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Trong phần này, chúng tôi tập trung đánh giá phương 
pháp CNN - LSTM trên tập dữ liệu đã được thu thập bằng 
thiết bị bay không người lái. Chúng tôi trình bày phương 
pháp thu thập dữ liệu tại mục A. Tiếp đó, đưa ra kết quả 
và phân tích, đánh giá tại mục B và C tương ứng. 

A. Thu thập dữ liệu 

 

 

Hình 4.  Thiết bị thu thập dữ liệu 

Chúng tôi đề xuất sử dụng thiết bị bay không người lái 
để thực hiện thu dữ liệu chất lượng không khí. Những lợi 
ích của thiết bị không người lái trong việc thu dữ liệu chất 
lượng không khí như: Giá thành thấp; tính linh hoạt có thể 
áp dụng cho nhiều ứng dụng nghiên cứu khí quyển; linh 
hoạt, tiết kiệm thời gian và dễ dàng triển khai. Thiết bị 
UAV chúng tôi sử dụng được đưa ra trong hình 4 bao 
gồm các chức năng cơ bản đó là: Thu nhận tín hiệu cảm 
biến, camera; điều khiển động cơ máy bay không người 
lái; lưu trữ dữ liệu thu thập được; mô đun truyền thông về 
mặt đất và tích hợp GPS. Mỗi phiên bản phần cứng thu 
thập dữ liệu sẽ bao gồm 3 bộ phận chính là: 
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- Bộ phận thu nhận tín hiệu (bao gồm cảm biến và 
camera nhiệt): Là bộ phận được tích hợp các loại cảm 
biến khác nhau và camera nhiệt trên một hệ thống các 
mạch phần cứng cho phép thu nhận dữ liệu của các loại 
dữ liệu cảm biến và hình ảnh từ camera nhiệt. 

- Bộ phận xử lý chính: hay còn gọi là bộ phận khối 
máy xử lý chính (Main Embedded Computer - MEC). 
MEC có chức năng chính là thu nhận thông tin từ bộ phận 
cảm biến, tiền xử lý dữ liệu cảm biến sau đó lưu trữ vào 
bộ nhớ của thiết bị bay. 

- Bộ phận giao diện phối ghép: Chứa các mô đun giao 
tiếp từ thiết bị bay không người lái vào các mô đun lưu 
trữ. Các mô đun này được thiết kế chế tạo theo chuẩn về 
giao tiếp truyền thông dựa trên các giao thức thông dụng 
để dễ dàng kết nối từ máy chính MEC về phần cứng lưu 
trữ. Các mô đun của bộ phận phối ghép có hai chức năng 
chính: Một là tiếp nhận tín hiệu cảm biến từ bộ phận thu 
nhận tín hiệu cảm biến và hình ảnh để đưa tới các thành 
phần khác của MEC cho việc xử lý tín hiệu tiếp theo; hai 
là, lưu trữ các dữ liệu thu được vào bộ nhớ của thiết bị 
bay. 

Chúng tôi đã lựa chọn khu vực xung quanh Học viện 

Công nghệ Bưu chính Viễn thông để thu dữ liệu. Dữ liệu 

được thu qua 1 thiết bị UAV trong khu vực của Học viện 

có kích thước 900x900m được chia thành lưới với mỗi ô 

có kích thước 22,5x22,5m.  Chúng tôi lựa chọn khu vực 

trên với kích thước 900x900m nhằm mô phỏng lại diện 

tích của một khu công nghiệp nhỏ. Khu vực trên bao gồm 

nhiều tuyến đường giao thông chính, bệnh viện, các công 

ty với chỉ số chất lượng không khí thường xuyên ở 

ngưỡng không lành mạnh, các chỉ số cho các loại khí ở 

mức cao và thay đổi theo từng giờ. Với khu vực đó, 

chúng tôi thực hiện lộ trình bay cho UAV như sau: UAV 

sẽ bay quanh khu vực mỗi tiếng một lần, thu dữ liệu tại 

các điểm trên lưới đó. Với mỗi điểm trên lưới, dữ liệu sẽ 

bao gồm các thuộc tính: Chỉ số chất lượng không khí 

(AQI), bụi mịn pm2.5, SO2, NO2, CO, kinh độ, vĩ độ của 

điểm dữ liệu và thời gian thu dữ liệu (năm-tháng-ngày, 

giờ). Chúng tôi chọn thu dữ liệu trong vòng 1 tuần với 

mỗi lần đo cách nhau một giờ. Dữ liệu được đo sẽ bao 

gồm nhiều khung giờ trong ngày, thể hiện được sự khác 

biệt giữa các khoảng thời gian (giờ cao điểm, khung giờ 

làm việc, giờ tan làm, giờ nghỉ, ngày nghỉ) đối với chất 

lượng của không khí trong vòng một tuần. Các mốc thời 

gian được đo thể hiện sự biến thiên về mặt thời gian ảnh 

hưởng tới chất lượng không khí từng thời điểm. Cụ thể 

với các ngày trong tuần vào các giờ cao điểm, chất lượng 

không khí sẽ giữ ở mức không lành mạnh và vào những 

thời điểm khác, chất lượng không khí có thể tăng lên ở 

mức trung bình hoặc không lành mạnh cho các nhóm 

nhạy cảm. Mô tả chi tiết về từng chỉ số được đưa ra trong 

bảng dưới đây: 

Bảng II.  Mô tả dữ liệu 

Loại dữ liệu Chú thích 

AQI 
Thước đo chất lượng không khí tại 

1 thời điểm. 

PM2.5 Nồng độ bụi pm2.5(µg/m3). 

SO2 Nồng độ khí SO2 (g/m3). 

NO2 Nồng độ khí NO2 (g/m3). 

CO Nồng độ khí CO (g/m3). 

Longitude Kinh độ tại điểm đo. 

Latitude Vĩ độ tại điểm đo. 

 

B. Chỉ số đánh giá 

Chúng tôi sử dụng phần trăm sai số tuyệt đối trung 
bình (MAPE) làm tiêu chí đánh giá cho bài toán này. 
MAPE là thước đo độ chính xác dự đoán của một phương 
pháp dự báo trong thống kê. Công thức của MAPE như 
sau: 

M =  

Trong đó Ft là giá trị dự đoán và At là giá trị thực. Giá 
trị của MAPE càng nhỏ cho thấy kết quả dự báo càng gần 
với thực thế. 

C. Kết quả 

So sánh với các phương pháp khác. 

Với thực nghiệm này, chúng tôi đã so sánh phương 
pháp đề xuất CNN-LSTM với các phương pháp trước đó 
bao gồm: Linear Regression, KNN sử dụng Gridsearch, 
LSTM trên cùng tập dữ liệu. Chúng tôi so sánh các 
phương pháp này với các thông số khác nhau như số 
lượng ngày lấy mẫu và phạm vi lấy mẫu k (áp dụng cho 
CNN-LSTM). 

Bảng III.  Kết quả sử dụng dữ liệu 1 ngày trước 

Method AQI PM25 SO2 NO2 CO 

CNN - 

LSTM 

K=1 15% 5% 4% 8% 11% 

K=3 16% 17% 18% 16% 14% 

K=5 17% 19% 17% 18% 14% 

Linear 

Regression 
8% 9% 5% 28% 7% 

KNN 17% 24% 18% 29% 45% 

LSTM 9% 8% 5% 8% 8% 

 

Bảng IV.  Kết quả sử dụng dữ liệu 3 ngày trước 

Method AQI PM25 SO2 NO2 CO 

CNN - 

LSTM 

K=1 8% 4% 6% 11% 11% 

K=3 11% 19% 10% 25% 12% 

K=5 14% 21% 13% 20% 14% 

Linear 

Regression 
9% 9% 8% 20% 9% 

KNN 12% 24% 27% 19% 47% 

LSTM 13% 23% 17% 18% 9% 

 

Bảng V.  Kết quả sử dụng dữ liệu 7 ngày trước 

Method AQI PM25 SO2 NO2 CO 

CNN - 

LSTM 

K=1 7% 5% 4% 6% 7% 

K=3 9% 14% 11% 15% 9% 

K=5 10% 16% 14% 20% 11% 

Linear 

Regression 
33% 54% 42% 59% 10% 

KNN 38% 14% 57% 59% 50% 

LSTM 10% 12% 14% 21% 18% 

 

Tổng quan ta có nhận xét rằng độ chính xác của CNN-

LSTM đạt được kết quả vượt trội so với các phương pháp 

trước đó (KNN, Linear Regression). Thể hiện ở giá trị 

MAPE tốt nhất lần lượt với các khí AQI, PM25, SO2, 

CO2, CO là 7%, 4%, 4%, 6%, 7%. Với các phương pháp 

trước đó, độ chính xác giảm dần khi tăng số ngày lấy 
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mẫu. Tuy nhiên với phương pháp CNN-LSTM kết quả có 

xu hướng tốt khi tăng số ngày lẫy mẫu và giảm độ lớn 

vùng lân cận dùng để lấy mẫu cho mỗi điểm tại đa số các 

loại khí (AQI, SO2, CO2, CO). Xu hướng giảm độ chính 

xác của phương pháp khi tăng dần độ lớn vùng lấy mẫu 

có thể giải thích được là do sự xuất hiện nhiễu của các 

vùng xung quanh ảnh hưởng đến việc dự đoán chất lượng 

không khí tại vùng cần dự đoán. Trong khí đó xu hướng 

tăng dần độ chính xác của phương pháp khi tăng số ngày 

làm dữ liệu đầu vào có thể giải thích là do việc tăng số 

ngày sẽ giúp mô hình có thêm nhiều thông tin hơn để dự 

đoán. Ngoài ra tính chu kỳ của dữ liệu cũng được thể 

hiện tốt hơn, giúp mô hình học được các thuộc tính có ý 

nghĩa hơn. Khi so sánh với phương pháp phổ biến nhất 

với các vấn đề về chuỗi thời gian là LSTM, ta nhận thấy 

với số ngày nhỏ thì LSTM đạt được độ chính xác tương 

đương, thậm chí tốt hơn ở một số khí. Tuy nhiên khi số 

ngày lấy mẫu tăng dần thì điểm mạnh của CNN-LSTM 

bộc lộ rõ và đạt được độ sai số nhỏ nhất với các khí AQI, 

PM25, SO2, CO2, CO là 7%, 5%, 4%, 6%, 7% khi k=1 

và days =7, thấp hơn sai số của thực nghiệm tốt nhất với 

LSTM các khí AQI, PM25, SO2, CO2, CO là 9%, 8%, 

5%, 8%, 8%. 
Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện là khoảng thời gian tính từ khi mô 

hình nhận được dữ liệu đầu vào đến khi đưa ra được dự 

đoán của mình. Nói cách khác thời gian thực hiện là 

khoảng thời gian cần thiết để mô hình thực hiện quá trình 

xử lý của mình. Một mô hình được coi là tốt khi và chỉ 

khi nó có thời gian thực hiện và độ chính xác ở mức tốt. 

Thông thường chúng ta cần phải đánh đổi giữa thời gian 

thực hiện và độ chính xác của mô hình do mô hình cần 

nhiều tham số hơn để có thể đưa ra dự đoán chính xác 

hơn. Một mô hình có thể áp dụng vào thực tiễn chỉ khi nó 

có thời gian thực hiện đủ nhanh để có thể sử dụng trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Chúng tôi đã thực hiện so sánh thời gian chạy của các 

phương pháp thu được kết quả như sau: 

Bảng VI.  Thời gian dự đoán 1 điểm dữ liệu 

Method Time 

CNN - LSTM 

Sử dụng dữ 

liệu 1 ngày 

trước 

0,047s 

Sử dụng dữ 

liệu 3 ngày 

trước 

0,052s 

Sử dụng dữ 

liệu 7 ngày 

trước 

0,067s 

Linear Regression 0,00025s 

KNN 0,0025s 

LSTM 0,057s 

 

Chúng tôi muốn lưu ý rằng thời gian trên là thời gian 

mà mô hình cần để dự đoán tại 1 điểm duy nhất. Khi số 

điểm cần dự đoán tăng lên thời gian này cũng tăng lên 

theo. Tuy nhiên thời gian thực hiện không tăng tuyến tính 

theo số lượng điểm dự liệu cần dự đoán. Dưới đây là thời 

gian cần để dự đoán 6400 điểm dữ liệu tương ứng với 4 

khu vực có kích thước 40 x 40m mà chúng tôi sử dụng 

trong quá trình huấn luyện mô hình. 

Bảng VII.  Thời gian dự đoán của 6400 điểm dữ liệu 

Method Time 

CNN - LSTM 

Sử dụng dữ 

liệu 1 ngày 

trước 

6,6s 

Sử dụng dữ 

liệu 3 ngày 

trước 

13,1s 

Sử dụng dữ 

liệu 7 ngày 

trước 

29,7s 

Linear Regression 0,008 

KNN 0,43s 

LSTM 10,2s 

 

Có thể thấy được rằng, mô hình CNN-LSTM có thời 

gian thực hiện là cao nhất, điều này khá dễ hiểu do nó 

cần nhiều tham số hơn để dự đoán cùng với đó độ chính 

xác của nó cũng là cao nhất. Tuy nhiên, khoảng thời gian 

trên vẫn có thể phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng 

thực tiễn. Khi so sánh với mô hình LSTM thì mô hình 

CNN–LSTM với D = 1 và D = 3 (tương ứng với dữ liệu 

của 1 và 3 ngày trước đó) tỏ ra vượt trội hơn khi có thời 

gian chạy tương đương hoặc nhỏ hơn nhưng đem lại độ 

chính xác cao hơn. 

V. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu 

thập một bộ dữ liệu của cảm biến đo lường chất lượng 

không khí trong khuôn viên của Học viện Công nghệ 

Bưu chính Viễn thông phục vụ cho việc đánh giá chất 

lượng của mô hình đề xuất và các mô hình khác. Kết quả 

phần thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất hoạt động tốt 

với bộ dữ liệu mà nhóm thu thập, chứng tỏ tính khả thi 

của phương pháp đề xuất khi hoạt động với bộ dữ liệu 

thực tế. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành xây 

dựng mộ hệ thống hoàn chỉnh từ thiết bị bay đến bộ phận 

thu nhận dưới mặt đất, phần xử lý dữ liệu bằng mô hình 

đề xuất và cập nhật thông tin đo lường lên website. Mặc 

dù đạt được những kết quả hứa hẹn, nghiên cứu này vẫn 

còn những hạn chế có thể khắc phục, cải thiện trong các 

nghiên cứu tiếp theo. Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thử 

nghiệm thu dữ liệu trên một địa hình rộng hơn, đa dạng 

hơn, nhằm đánh giá chất lượng không khí đa chiều và 

khách quan hơn, qua đó phân tích được những sai số cùa 

phép đo. Nhóm nghiên cứu cũng hướng đến xây dựng 

một mô hình học máy đa tác vụ có thể vừa dự đoán chất 

lượng không khí trong tương lai vừa có khả năng loại bỏ 

và sửa chữa lỗi của các phép đo. Việc sửa chữa lỗi của 

phép đo là cần thiết khi tiến hành triển khai ứng dụng 

trong thực tế bởi vì các phép đo cảm biến giám sát chất 

lượng không khí luôn tồn tại những ngoại lệ, hoặc không 

đo lường được dữ liệu. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng 

hướng đến giải quyết bài toán tối ưu quỹ đạo bay của 

UAV nhằm đo lường hiệu quả và tiết kiệm năng lượng 

cho thiết bị bay. 
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AIR QUALITY INDEX PREDICTION USING 

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK AND 

LONG SHORT-TERM MEMORY 

Abstract: Air quality monitoring is not only a challenging 

but also a practical research topic in the field of machine 

learning and data analytics. Air quality directly affects human 

health and their daily activities. Therefore, the air quality index 

has always received much attention from people as well as the 

local government. Currently, ground-based air quality 

monitoring stations are commonly established to provide air 

quality measurement at monitoring areas. Unmanned Aerial 

Vehicles (UAVs) are also gradually being used for surveillance 

applications using cameras. However, using UAV in monitoring 

and predicting air quality is still a new field that is receiving 

much attention from large research groups around the world. To 

solve the problem of predicting air quality based on sensor 

values measured from unmanned aerial vehicles, we propose a 

model combining a unidirectional convolutional neural network 

and long-short memory network (CNN-LSTM). With the results 

obtained from testing with the data set that we have collected, 

our proposed model has achieved promising results on the 

testing dataset collected. Our model is capable of being 

deployed in real applications, adding a useful source of quality 

monitoring in conjunction with existing ground-based stations. 

Keywords: Convolutional neural networks, air quality 

index, long short-term memory 
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A VISUAL ATTENTION BASED VGG19
NETWORK FOR FACIAL EXPRESSION

RECOGNITION
Nguyen Thi Thanh Tam∗, Nguyen Thi Tinh†

∗ Posts and Telecommunications Institute of Technology
† School of Information and Communication technology - Thai Nguyen university

Abstract - Facial emotion recognition (FER) is
meaningful for human-machine interaction such as
clinical practice, playing games, and behavioral de-
scription. FER has been an active area of research over
the past few decades, and it is still challenging due
to the high intra-class variation, the heterogeneity of
human faces, and variations in images such as different
facial poses and various lighting conditions. Recently,
deep learning models have shown great potential for
FER. Besides, the visual attention technique has helped
deep learning networks improve. In this paper, we
present a visual attention-based VGG19 network for
FER. The proposed outperforms the state-of-the-art
methods slightly on the FER2013 dataset.

Keywords - Facial expression recognition, Deep
learning, VGGnet, Attention.

I. INTRODUCTION
FER using artificial intelligence is one of the most

popular research areas nowadays. It has attracted the
research community significantly because it has a wide
range of practical applications such as mental diseases
diagnosis and human social/physiological interaction
detection, human-machine interaction, and games. FER
has many challenges, such as the high intra-class vari-
ation, the heterogeneity of human faces, and variations
in images because of different facial poses and various
lighting conditions.

Many studies have been carried on FER. The tra-
ditional methods have used handcrafted features with
shallow learning ([1], [2]). Meanwhile, due to the
increase of the amount of collected dataset and chip
processing abilities (GPU) and well-designed network
architecture, studies in various fields, including FER,
have begun to transfer to deep learning methods. Deep
learning has achieved state-of-the-art recognition ac-
curacy ([3], [4], [5], [6]). Among deep neural network
architectures, VGGnet [4] is one of the best backbones
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that archives state-of-the-art recognition accuracy on
the FER 2013 dataset [7].

Besides, visual attention helps the performances of
deep neural networks increase ([8], [9], [10]). The
visual attention model lets the neural network focus
its attention on the crucial part of the image where
it can get most of the information while paying less
attention elsewhere.

Inspired by the success of VGGnet and visual at-
tention model, we proposed a visual attention based
VGG19 network for FER. Our proposed network is an
end-to-end model that does not require an additional
classifier for the classification purpose at the end.
Furthermore, the attention module enable to capture
interesting features of facial expression during the
training process in order to get better discriminate
between classes. Our main contributions in this paper
are:

• We propose a deep learning model which is
a combination of the VGG19 and the attention
module.

• We evaluate our proposed model on a public
dataset FER 2013. The experimental results shows
that our model outperforms the state-of-the-art
methods slightly on the FER 2013 datatset.

The remaining of this paper is organized as fol-
lows: Section II briefly reviews the related works
in FER. Section III describes the proposed method.
In Section IV, we show and analyze experimental
results. Conclusion and future works are presented in
Section V.

II. RELATED WORKS

The traditional methods have used handcrafted fea-
tures with shallow learning ([1], [2]). In this section,
we focus on reviewing the related works in FER based
on deep learning and some work related to visual
attention.

A. Deep facial expression recognition
Deep learning has achieved state-of-the-art perfor-

mance for a variety of applications as well as FER

ILC
Line

ILC
Line



Fig. 1. The general pipeline of deep facial expression recognition systems [11]

[11]. Deep learning enables to capture of high-level
features based on hierarchical architectures of multi-
ple nonlinear transformations and representations. The
traditional architectures of these deep neural networks
are shown in Fig.1.

In 2002, Fasel Beat [12] indicate that the CNN is
scale variations and robust to changes of face location.
In 2015, Sun Bo et al. [13] extracted MSDF, LBP-TOP,
HOG, LPQ-TOP, and acoustic features for emotion
recognition. For each video frame, they extract MSDF,
DCNN and RCNN features to represent the static facial
expression. They use linear SVM for these features,
then a fusion network at the decision level to combine
all the extracted features.

Siqueira Henrique et al. [14] present experimen-
tal results on Ensembles with Shared Representations
(ESRs) based on convolutional networks. The results
show that ESRs reduce the remaining residual gen-
eralization error on the AffectNet and FER+ datasets
and reach human-level performance on facial expres-
sion recognition in the wild using emotion and affect
concepts.

Adrian Vulpe-Grigoraşi et al. [15] presented a
method of optimizing the hyperparameters in order
to increase the accuracy of a CNN model for FER.
Their best model was trained and evaluated using the
FER2013 database, obtaining an accuracy of 72.16%.
While Christopher Pramerdorfer et al. overcame one
existing bottleneck by employing modern deep CNNs
leads to an improvement in FER2013 performance,
obtaining an accuracy of 72.4%.

In 2021, Yousif Khaireddin et al. trained a VGGnet
model on the FER-2013 dataset and got the state-of-
the-art result with an accuracy of 73.28%.

B. Visual attention

When seeing a complex visual scene, humans do not
tend to look at it in its entirety at once. Instead, they
focus on a subset of the visual content to speed up the
visual analysis process. Inspired by this phenomenon,
the visual attention mechanism has become a hot topic
in computer vision and deep learning. It is widely used
in many computer vision tasks such as object segmen-
tation, object recognition, human action recognition.
Many CNNs and RNNs have achieved much better
performance in various computer vision tasks than
previous traditional methods. Recent progress in deep
learning saw a close relation between deep learning and
visual attention mechanism [16]. YifanCai et al. [17]
presented a multi-task neural network called Temporal
SonoEyeNet (TSEN) with a primary task to describe
the visual navigation process of sonographers by learn-
ing to generate visual attention maps of ultrasound
images around standard biometry planes of the fetal
abdomen, head (trans-ventricular plane) and femur.

Yang Liu et al. [18] designed four visual attention
blocks and embedded them in the existing CNNs model
to give a mineral image classification models. Luca
Cultrera et al. [19] proposed an learning-based agent
using an attention model. The attention model enables
us to understand what part of the image is important
and better perform in a standard benchmark using the
CARLA driving simulator.

Aleksandar Vakanski et al. [20] proposed an ap-
proach for integrating visual saliency into a deep learn-
ing model for breast tumor segmentation in ultrasound
images. Visual saliency refers to image maps contain-
ing regions that are more likely to attract radiologists’
visual attention. Their approach introduces attention
blocks into a U-Net architecture and learns feature
representations that prioritize spatial regions with high
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Fig. 2. Overall diagram of the proposed network

saliency levels. The experimental results showed that
the salient attention layers made accuracy for tumor
segmentation increase.

In 2019, Shervin Minaee et al. [21] proposed a
deep learning approach based on an attentional con-
volutional network that can focus on important parts
of the face and achieved significant improvement over
previous models. However, their achievement is still
limited. Despite the excellent performance of VGGnet
and visual attention, there is still much room for
improvement.

TABLE I
INFORMATIONS OF THE PROPOSED MODEL

Layer (type) Output shape
VGG19 (Model) 7 x 7 x 512
Lamda layer (Avg pooling) 7 x 7 x 1
Lamda layer (Max pooling) 7 x 7 x 1
Concat layer 7 x 7 x 2
Conv layer 7 x 7 x 1
Concat layer 7 x 7 x 513
Flatten 25137
Dropout 25137
Dense 4096
Dense 7

III. VISUAL ATTENTION BASED VGG19 NETWORK
FOR FACIAL EXPRESSION RECOGNITION

Our proposed network is based on VGG19, a pre-
trained deep learning model, and an attention module.
VGG19 was proposed in 2014 by the Visual Geometry
Group (VGG) [4] which was the runner-up of the 2014
ILSVRC.

The VGG model has convolutional layers using the
ReLU activation function. Following the activation
function is a single max-pooling layer and several fully
connected layers using the ReLU activation function.
The final layer of the architecture is a Softmax layer
for classification. The pre-trained model can classify
images into 1000 object categories: mouse, keyboard,
pencil, and many animals (Figure 3). Therefore, the
network has learned rich feature representations for
a wide range of images. The network has an image
input size of 224 x 224. We can use pre-trained
weights trained on more than a million images from
the ImageNet database [22].

Table I and Table II shows the informations of the
proposed and VGG19 models, respectively.

In our work, a transfer learning technique is applied
to the pre-trained weights of ImageNet. The proposed
network consists of four main building blocks: convolu-
tion, visual attention, FC-layers, and softmax classifier.
Fig. 2 shows the overall diagram of the proposed
network.

Convolution module: In our method, we use the con-
volution module of the VGG19 model using filters with
a small receptive field: 3x3 (which is the smallest size
to capture the notion of left/right, up/down, center).
The convolution stride is 1 pixel; the spatial padding of
convolutional layer input is 1 pixel. The scale-invariant
convolution module captures the interesting clues of
the image. The features from other layers (higher or
lower) are more general nor more specific.

Visual attention module: When seeing a complex
visual scene, humans do not look at the entire visual
scene at once. Instead, people focus on a subset of
the visual content to speed up the visual analysis pro-
cess. Inspired by this observation, the visual attention
mechanism has become an interesting research topic
in computer vision and deep learning. Compared to
previous traditional methods, many CNNs and RNNs
have achieved much better performance in various
computer vision and natural language processing tasks.

In the proposed network, the attention module cap-
tures the spatial relationship of visual clues in the facial
images extracted from the 5th pooling layer of the
VGG19. We rely on the spatial attention concept in
[23], using both max pooling and average pooling on
the input tensor. These max pooled 2D tensors and
average pooled 2D tensors are then concatenated to
each other. After that, a convolution of filter size of
7x7 using Sigmoid function.

Fully connected layers: We use three flatten,
dropout, and dense layers to convert the concatenated
features into one-dimensional features, Fig. 2.

Softmax: The final layer is the soft-max layer. We
use this softmax layer to classify the features extracted
from the FC-layers. The soft-max layer performs seven
classes of the FER2013 dataset and thus contains seven
channels (one for each class).
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Fig. 3. Samples from ImageNet dataset

IV. EXPERIMENTS

We evaluate the proposed method on FER 2013
dataset [25] and compare it with the the-sate-of-the-
art methods.

FER2013 is a commonly used benchmark dataset
for facial expression recognition. It was first intro-
duced at The 30th International Conference on Ma-
chine Learning (ICML) in Representation Learning
[25]. This dataset contains 35,887 images of 48 × 48
resolution, most taken in wild settings. It is divided
into the training set containing 28,709 images and
the validation and test sets, including 3589 images
each. The FER2013 dataset encompasses the diffi-
cult naturalistic conditions and challenges because this
database has many variations in the images, including
facial occlusion (mainly with a hand), partial faces,

low-contrast images, and eyeglasses. There are seven
categories: Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise,
and Neutral. Figure 4 shows sample images from the
FER dataset. Images in the FER2013 dataset are stored
in CSV format.

The experimental results is shown in Table III. The
proposed method archives an accuracy of 73.35%,
slightly higher than the state-of-the-art method [7].
Although using attention in VGG19 is a reasonable
approach, the proposed model has only achieved nearly
the same accuracy as the stat-of-the-art method. This
result may be because the mechanism of the attention
module and its location in the network architecture was
not suitable.

There is some method tested on the FER-2013
dataset obtaining higher accuracy. However, these
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TABLE II
INFORMATIONS OF THE VGG19 MODEL

Layer (type) Output Shape Param #
input_1 (InputLayer) [(None, 224, 224, 3)] 0
block1_conv1 (Conv2D) (None, 224, 224, 64) 1792
block1_conv2 (Conv2D) (None, 224, 224, 64) 36928
block1_pool (MaxPooling2D) (None, 112, 112, 64) 0
block2_conv1 (Conv2D) (None, 112, 112, 128) 73856
block2_conv2 (Conv2D) (None, 112, 112, 128) 147584
block2_pool (MaxPooling2D) (None, 56, 56, 128) 0
block3_conv1 (Conv2D) (None, 56, 56, 256) 295168
block3_conv2 (Conv2D) (None, 56, 56, 256) 590080
block3_conv3 (Conv2D) (None, 56, 56, 256) 590080
block3_conv4 (Conv2D) (None, 56, 56, 256) 590080
block3_pool (MaxPooling2D) (None, 28, 28, 256) 0
block4_conv1 (Conv2D) (None, 28, 28, 512) 1180160
block4_conv2 (Conv2D) (None, 28, 28, 512) 2359808
block4_conv3 (Conv2D) (None, 28, 28, 512) 2359808
block4_conv4 (Conv2D) (None, 28, 28, 512) 2359808
block4_pool (MaxPooling2D) (None, 14, 14, 512) 0
block5_conv1 (Conv2D) (None, 14, 14, 512) 2359808
block5_conv2 (Conv2D) (None, 14, 14, 512) 2359808
block5_conv3 (Conv2D) (None, 14, 14, 512) 2359808
block5_conv4 (Conv2D) (None, 14, 14, 512) 2359808
block5_pool (MaxPooling2D) (None, 7, 7, 512) 0
flatten (Flatten) (None, 25088) 0
fc1 (Dense) (None, 4096) 102764544
fc2 (Dense) (None, 4096) 16781312
predictions (Dense) (None, 1000) 4097000

TABLE III
COMPARISON OF THE PROPOSED METHOD WITH OTHER METHODS ON THE FER 2013 DATASET.

Method Accuracy (%)
DeepEmotion [21] 70.02
Inception [7] 71.6
CNN Hyperparameter Optimisation [15] 72.16
ResNet [24] 72.4
VGG [24] 72.7
VGGnet [7] 73.28
The proposed method (VGG19+Attention) 73.35

Fig. 4. Some example images from the FER2013 datatset

methods are trained on the FER-2013 dataset plus extra
data. Therefore, we only compare the proposed method
with models using only FER-2013.

V. CONCLUSION AND FUTURE WORKS

In this paper, we propose a visual attention-based
VGG19 network for FER. The attention module helps
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the performance of the proposed model improve
slightly. We plan to research a more suitable attention
mechanism in the future and evaluate the proposed
method on other datasets.
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[15] A. Vulpe-Grigoraşi and O. Grigore, “Convolutional neural net-
work hyperparameters optimization for facial emotion recog-
nition,” in 2021 12th International Symposium on Advanced
Topics in Electrical Engineering (ATEE). IEEE, 2021, pp.
1–5.

[16] X. Liu and M. Milanova, “Visual attention in deep learning: a
review,” Int Rob Auto J, vol. 4, no. 3, pp. 154–155, 2018.

[17] Y. Cai, R. Droste, H. Sharma, P. Chatelain, L. Drukker, A. T.
Papageorghiou, and J. A. Noble, “Spatio-temporal visual atten-
tion modelling of standard biometry plane-finding navigation,”
Medical Image Analysis, vol. 65, p. 101762, 2020.

[18] Y. Liu, Z. Zhang, X. Liu, W. Lei, and X. Xia, “Deep learn-
ing based mineral image classification combined with visual
attention mechanism,” IEEE Access, vol. 9, pp. 98 091–98 109,
2021.

[19] L. Cultrera, L. Seidenari, F. Becattini, P. Pala, and
A. Del Bimbo, “Explaining autonomous driving by learning
end-to-end visual attention,” in Proceedings of the IEEE/CVF
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Work-
shops, 2020, pp. 340–341.

[20] A. Vakanski, M. Xian, and P. E. Freer, “Attention-enriched
deep learning model for breast tumor segmentation in ultra-
sound images,” Ultrasound in Medicine & Biology, vol. 46,
no. 10, pp. 2819–2833, 2020.

[21] S. Minaee and A. Abdolrashidi, “Deep-emotion: Facial expres-
sion recognition using attentional convolutional network. arxiv
2019,” arXiv preprint arXiv:1902.01019.

[22] O. Russakovsky, J. Deng, H. Su, J. Krause, S. Satheesh, S. Ma,
Z. Huang, A. Karpathy, A. Khosla, M. Bernstein, A. C. Berg,
and L. Fei-Fei, “ImageNet Large Scale Visual Recognition
Challenge,” International Journal of Computer Vision (IJCV),
vol. 115, no. 3, pp. 211–252, 2015.

[23] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, and I. S. Kweon, “Cbam: Convolu-
tional block attention module,” in Proceedings of the European
conference on computer vision (ECCV), 2018, pp. 3–19.

[24] C. Pramerdorfer and M. Kampel, “Facial expression recog-
nition using convolutional neural networks: state of the art,”
arXiv preprint arXiv:1612.02903, 2016.

[25] I. Goodfellow, D. Erhan, P.-L. Carrier, A. Courville, M. Mirza,
B. Hamner, W. Cukierski, Y. Tang, D. Thaler, D.-H. Lee,
Y. Zhou, C. Ramaiah, F. Feng, R. Li, X. Wang, D. Athanasakis,
J. Shawe-Taylor, M. Milakov, J. Park, R. Ionescu, M. Popescu,
C. Grozea, J. Bergstra, J. Xie, L. Romaszko, B. Xu, Z. Chuang,
and Y. Bengio, “Challenges in representation learning: A
report on three machine learning contests,” 2013. [Online].
Available: http://arxiv.org/abs/1307.0414

MỘT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG CẢM XÚC
KHUÔN MẶT DỰA TRÊN MẠNG VGG19 VÀ

VISUAL ATTENTION
Tóm tắt - Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt (FER) có

ý nghĩa đối với việc tương tác giữa người và máy như
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, trò chơi điện
tử. FER đã là chủ đề nghiên cứu được chú ý trong vài
thập kỷ qua. Bài toán này vẫn còn nhiều thách thức do
sự đa dạng trong một biểu cảm, sự không đồng nhất
của khuôn mặt người và các biến thể trong hình ảnh
như các tư thế khuôn mặt khác nhau và các điều kiện
ánh sáng khác nhau. Gần đây, các mô hình học sâu
đã cho thấy tiềm năng lớn đối với bài toán FER. Bên
cạnh đó, kỹ thuật visual attention đã giúp cải thiện
hiệu năng của mạng nơ ron học sâu. Trong bài báo
này, chúng tôi trình bày một phương pháp nhận dạng
cảm xúc khuôn mặt dựa trên mạng VGG19 và visual
attention. Phương pháp đề xuất cho kết quả tốt hơn
một chút so với các phương pháp khác trên tập dữ liệu
FER2013.

Từ khoá - Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt, Học sâu,
VGGnet, Attention.
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