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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 02 (CS.01) năm 2021 này, trong số rất nhiều bài báo khoa học được gửi đến, Ban 

Biên tập đã chọn được 16 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 7 năm 2021 

TỔNG BIÊN TẬP 
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Abstract- In this paper, we propose down-link non-

orthogonal multiple access (NOMA) networks for 

multiple users with energy harvesting (EH). Over 

Rayleigh fading channels, we derive the closed form 

expression for the system outage probability (OP). Monte 

Carlo simulation is utilized to verify the correctness of the 

analytics results confirming the advantage of the proposed 

networks. The effects of key system parameters such as 

time allocation coefficient, power allocation coefficient, 

and average signal-to-noise (SNR) on the system 

performance are also investigated.  

Keywords: Index Terms-energy harvesting, non-

orthogonal multiple access, power domain, Rayleigh 

fading channel, successive interference cancellation. 

I. INTRODUCTION 

From 1G to 5G, orthogonal multiple access (OMA) has 

been used to solve shared radio resource problems for 

multiple users. In simple receivers, the clear benefit of such 

orthogonal designs in the prevention of mutual interference 

among user equipment can lead to achieving high system 

performance. In beyond 5G systems, the data rate 

requirement of application types needs to be larger than 

100 Gbps [1, 2]. Besides, a number of concurrently and 

massively connected devices under ultra-reliable 

constraints show that OMA schemes are not a suitable 

technology candidate for such beyond 5G systems. 

Therefore, recent attention has focused on the provision of 

non-orthogonal multiple access (NOMA) schemes, which 

are classified into two groups: power-domain NOMA and 

code-domain NOMA. NOMA is shown to have the 

potential to handle a massive number of connections while 

providing better user fairness and network capacity [3].  

The energy supply for wireless devices beyond 5G 

systems is a challenge, especially for resource-limited 

wireless sensor networks, for example, drones and 

smartphones. These devices are small in size, battery-

powered based, unwired for flexible mobility, and need to 

operate continuously without loss of power. As a result, the 

radio-frequency energy harvesting (EH) technique has 

become one of the technical solutions for addressing this 

power shortage issue [4, 5]. 

Applying radio-frequency EH in NOMA schemes has 

recently been examined in a few pieces of literature to 

enhance both energy and spectral efficiencies, for example 

[6] [7] [8] [9] [10] [11]. Under the scope of two 

destinations in the system, Hoang et al. [6] examined the 

outage performance of a NOMA system, where a source 

transmits data to two NOMA destinations with the help of 

a decode-and-forward (DF) relay node. Due to the 

limitation of energy supply, the relay uses EH via radio 

frequency to maintain the operation. To achieve maximal 

system throughput, the time used for harvesting energy at 

the relay was derived. Next, a system in which one of the 

destinations plays the relaying role for the other was 

proposed in [7]. To perform such a role as well as receive 

its own data, the relay is equipped with two antennas, 

whereas the other user has only one antenna. Both users 

use power-domain NOMA to receive data transmitted from 

the base station. The EH relay node harvests energy from 

the base station. Both outage probability and ergodic rates 

were derived in closed-form and the results showed that 

this system outperforms its counterparts. Different from 

[6], the EH-NOMA model in [8] applied EH via RF signals 

at both source node and relay node from a power beacon 

(PB) in a vehicle-to-vehicle Rayleigh fading network. The 

results have shown that two destinations could obtain the 

same performance capacity so that fairness was 

guaranteed. Within the scope of the multi-user problem, 

the outage probability of two kinds of users was derived 

from closed-form expressions in [9]. Under the NOMA 

scheme combined with the beamforming technique, each 

antenna at a base station can support a cluster of users. The 

energy harvesting technique is deployed by the strong user 

to relay the weak user’s data. Furthermore, the system 

performance was investigated through the impact of 

imperfect self-interference and EH circuits. Recently, a 

solution for transmitting both power and user data at the 

same time on downlink channels was given through 

proposed resource allocation schemes [10]. The system 

architecture model in [10] can switch between two modes, 

which are orthogonal frequency division multiple access 

(OFDMA) and NOMA. The operating mode is chosen 

based on the quality of the channel state information 

estimation. Unlike [6], the number of mobile users is 

generalized to multiple users instead of two users. Besides, 
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mobile users work under limited energy harvesting 

constraints and need the assistance of relay nodes. The 

system performance was evaluated through optimal 

algorithms for power allocation and subcarrier allocation 

for OFDMA/NOMA modes. Inspired by the idea of 

combining OMA and NOMA in [10], a proposed system 

under four scenarios was studied in [11]. In particular, 

NOMA is used with or without time division multiple 

access (TDMA) according to how passive user equipment 

operates. There are two kinds of user equipment (UE): 

passive UE and active UE. Specifically, passive UEs 

harvest energy from active UEs during their uplink 

transmission using NOMA. As concluded in [11], the 

NOMA-plus-TDMA system has a higher sum-throughput 

than the system using NOMA alone. 

Motivated by the aforementioned works, we focus on 

deriving the outage probability of a NOMA system with 

the EH technique deployed at the source node in this paper. 

Specifically, our model is the same one in [12] but ours is 

combined with EH. Besides that, we also investigate the 

effect of the time allocation coefficient on the end user 

performance. By considering the Rayleigh fading channel, 

we derive an exact closed-form user outage probability, 

which is valid for multiple users. Matlab-based Monte 

Carlo simulation is performed to verify the correctness of 

the derivation approach and confirm the advantages of the 

proposed system.  

The remainder of this paper is organized into sections as 

below. Section II presents the system model and solves the 

problems of cumulative distribution function (CDF) and 

probability density function (PDF) expressions of the 

user’s signal-to-interference-noise rate (SINR). In Section 

III, we present the outage probability analysis of the 

system. In Section IV, numerical results under Monte 

Carlo simulations are performed to verify the analysis 

results. Last but not least, we conclude the paper and 

propose some future research directions in Section V. 

II. SYSTEM MODEL 

We consider a down-link NOMA network, where a base 

station (BS) communicates with M users (
mU ) as shown 

in Fig. 1. We assume that BS is not equipped with the 

power source and must use energy harvested from a power 

beacon (PB). We further assume that all communication 

nodes, i.e., BS and 
mU , are equipped with a single antenna. 

 

Figure 1: System model of downlink NOMA energy 

harvesting for multiple users. 

We denote eg  and mh as the channel coefficients 

between PB BS  and BS mU , respectively. The 

process of transmitting energy and information between 

BS and 
mU  takes place in two time slots with the time 

duration, T  and (1 )T , respectively, where   is the 

time allocation coefficient with (0,1)  and T is the 

transmission time of a standard symbol in direct 

transmission mode [13, 14]. For optimal system 

performance, the value of   should be chosen properly 

[15, 16]. 

In the first time slot, PB provides energy to BS. For time 

duration of T , the harvested energy at BS, 
BS ,E  is given 

by [17-19] 

2

BS PB ,eE P g T   (1) 

where 
PBP  is the transmit power of PB and   is the energy 

harvest efficiency with 0 1  .  

In the second time slot of  1 T , the transmit power 

of BS is expressed as [20] 

   

2 2

PB PB

BS .
1 1

e eP g T P g
P

T

   

 
 

 
 (2) 

Using NOMA scheme [21, 22], BS will broadcast 

BS1

M

m mm
P s

  to all 
mU , where 

ms  is the 
mU  data 

message and m  is the power allocation coefficient, which 

must satisfy the condition of  
1

1
M

mm



  

[22, 23]. The 

received signal at mU  can be written by 
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where mn  is complex additive white Gaussian noise 

(AWGN) at 
mU with variance 

2

m . Without losing 

generalization, we assume 
2 2 ,  m m . 

For ease of analysis, we denote md  as the distance 

between BS and mU  sorted as 1. Md d

Corresponingly, we also have channel coefficients sorted 

and power allocation coefficients sorted as 
2 2

1...Mh h  and 
1...M    since the distance 

between BS mU is inversely proportional to the channel 

coefficient and directly proportional to the power 

allocation coefficient [12].  

At 
mU , 

is  with i m  can be detected and then be 

removed from awareness based on the signal strength in a 

successive manner, i.e., successive interference 

cancellation (SIC). SIC is a technique that was first 

proposed by Cover to decode the superposed signals on 

receivers in broadcast channels [24]. In particular, SIC can 

recover weaker signals while traditional techniques only 

can decode the strongest signal and treat the other signals 
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as interference [25]. In particular, 
mU  will treat 

is  with 

i m  as noise. It also means that users will remove their 

farther message and treat their closer message as noise 

(based on signal strength). Therefore, the received SINR of 

mU (except the M -th user) is given by 
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where   is the average signal to noise ratio (SNR), i.e, 

2

PBP  . 

Especially, 
MU  is the user, which is the closest one to 

BS. After removing the other users’ messages by SIC, the 

received SNR at 
MU  (without interference), 

M , is 

detemined as  

 
2 2

.
1

M M M eh g


  





 (5) 

Considering independent and identically distributed 

Rayleigh-fading channels, all instantaneous channel gains, 

i.e., 
2

mh and 
2

eg , follow exponential distributions with 

characteristic parameters 
m  and ,e

 respectively. The 

CDF and PDF of X  with  2 2
,m ehX g  are of the 

forms, respectively, as [16] 

   1 exp , 0,   X X
F x x x  (6) 

   exp , 0,   X X X
f x x x  (7) 

where  ,   m eX
represents the characteristic 

parameter with respect to the scheme X . 

We are now in a position to derive the CDF of m with 

, ,1m M  .  It is noted from (4) and (5) that two cases of 

m  should be considered separately, i.e., Case 1: m  with 

, 11,m M    and Case 2: M . For the first case of m , 

the CDF of m  is presented as 
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Observing (8), we can see that 
2

mh  and 
2

eg  appears in 

the left-hand side and the right-hand side of (8), 

respectively. Using the conditional probability for two 

random variables [26], (8) can be rewritten as 
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Substituting (6) and (7) into (9), we get 
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To obtain  
m

F  , we need to calculate 1I  and 
2

I . It’s 

easy to regconize that  

 
0

exp 1e e x dx 


  1
I . (11) 

For 
2

I , we employ (3.324) in [27] to calculate for 
2

I as 

follows: 

 1

0

exp , 0, 0
4

x dx K
x

 
   




 
     
 

  (12) 

where  1 •K  is the Bessel function of the first kind. As a 

result, 2
I can be given by 
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Substituting 
1

I  in (11) and 
2

I  (13) into (10), we obtain 

the CDF of 
m  with , 11,m M    as follows: 
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For the second case of 
M , the same derivation approach 

for 
m  can be used. From (5), the CDF of  

M  is obtained 

as 
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III. PERFORMANCE ANALYSIS 

Outage probability (OP) is defined as the probability that 

the signal to interference plus noise ratio (or signal to noise 

ratio) falls below a system given thrershold, 
th . 

Mathematically, we can write the OP for 
mU  as follows: 

 thOP Pr .  m m
 (16) 

Since we have two different cases for 
m , we also have two 

user outage probabilities. For the first case, using (14), we 

have the OP for mU  with 1, 1m M   as follows:  
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Similarly, we have the closed-form expression of OP for 

the closest user MU  to the BS as 
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V. NUMERICAL RESULTS AND DICUSSION 

In this section, we present the numerical results by 

utilizing Monte Carlo simulations to validate our 

theoretical results in Sect. III. For simulation, the system 

parameters are set as follows: the given threshold is 0.2, 

i.e., 
th 0.2,   the energy harvest efficiency is 60%, i.e.,  

0.6  . For channel settings, we consider a two-

dimensional plane, where PB, BS and  
mU  are located at 

coodinates (0,1), (0,0) and   ,m mx y , respectively. It is 

required that coordinate of 
mU   ,m mx y must be chosen to 

ensure the condition of  
1...Md d  . For channel pathloss 

model, we adopt the simplified path loss model, where the 

average channel power factor is modelled as XY XYd  , 

where d  is the physical distance between node X and Y

with  , PB,BS, mX Y U and   is the path loss exponent 

whose value usually takes value in range of 2 to 6 [28]. 

Here, we choose 3   for the illustrative purpose. For 

each simulation point, 610 bits are used [29]. 

 

Figure 2: User OP versus power allocation coefficient. 

In Figure 2, we plot the outage probability of end users 

as a function of the power allocation coefficient 2  for two 

users, where 5   dB, 0.5  ,  1 0,1U  and 

 2 0,0.5 .U Since 
1 2 1   and 

2 1d d , we consider 
2  

in the range of 0.1 to 0.5 leading to 2 1  .  It can be seen 

from Fig. 2 that increasing 2 will increase the outage 

probability of User 1 but decrease the outage probability of 

User 2. To give insights, we plot the average curve of the 

outage probability of two users as a reference. It can be 

seen that there exists an optimal value of 0.3 for the average 

outage probability.   
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Figure 3: The OP as a function of the average SNR with the 

influence of the time allocation coefficient for M = 2. 

In Fig. 3, we study the effect of time allocation 

coefficient on user outage probabilities with 

1 2 ) (0.4,0.6)( ,   ,  1 0,1U  and  2 0,0.5 .U Three 

distinct cases of  are considered, i.e., Case 1: 0.25  , 

Case 2: 0.5  , and Case 3: 0.75  . It can be observed 

that, for the same setting, outage probability for User 2 

always outperforms outage probability for User 1. The 

performance gap between two users is quite significant, 

i.e., 8 dB, since User 1 is located more closed to BS than 

User 2. In addition, we can see that Case 3 outperforms 

Case 2, which, in turns, outperforms Case 1 confirming 

that increasing time allocation coefficient will improve the 

system performance.   

 

Figure 4: The OP of each user versus the time allocation 

coefficient  with M = 2 users. 

In Fig. 4, we refocus on effects of time allocation 

coefficient on user outage probability when   increases 

from 8 dB, 10 dB, and 12 dB. The coordination (0,1) and 

(0,0.5) corresponds with User 1 and User 2 as well. It is 

confirmed that increasing   will improve all user 

performance, as expected.  In Fig. 4, it is further pointed 

out that all OPs decrease since the time allocation 

coefficient increases for all values of   under 

consideration.  

 

Figure 5: The OP at each user with M = 6 versus average 

SNRs . 

From Fig. 2 to Fig. 4, we limit our numerical results in 

two end users. In Fig. 5, we consider the proposed network 

with 6 end users. The power allocation coefficients for six 

users should be calculated using the approach 

1

1
M

i

M
m

m

i




 


 [16], resulting in 1

6

21
  , 2

5

21
  , 

3

4

21
  , 4

3

21
  , 5

2

21
  , and 6

1

21
  . The 

coordinates of six users are  1 0,1U ,  2 0,0.9U , 

 3 0,0.8U ,  4 0,0.7U ,  5 0,0.6U , and  6 0,0.5U , 

respectively. Three typical profiles of   are investigated 

including 0.1  , 0.5  , and 0.9.   Again, it is 

confirmed that the system performance is significantly 

improved as aforementioned. For the same  , the end 

users, who are located closer to BS, give better 

performance. All simulation results are in the excellent 

agreement with the analysis results confirming the 

conrrectness of the proposed derivation approach.  

 V. CONCLUSION 

In this paper, we have studied a down-link NOMA with 

EH strategy for multiple users. Here, NOMA is considered 

in the power-domain, whereas EH is investigated in the 

transmission mode of either energy transferring or 

information transferring at a certain time, where the 

process is conducted via two time slots. Over Rayleigh 

fading channels, we analyze and obtain the exact closed-

form OP expression in the generic case with multiple users. 

Subsequently, the correctness of our analytical expressions 

is validated by Monte Carlo simulations as well as 

demonstrates the advantages of our proposed system 

model. The results have shown that the OP degradation 

holds for the average SNR increment, i.e., the quality of 

system is improved when increasing the PB transmit 

power. However, we must consider increasing SNR with 

just sufficient demand because it can cause interference to 

users of the network. Besides that, we study the beneficial 

impact of the time allocation coefficients on system 

performance. The results have revealed that better system 

performance can be achieved when assigning the longer 

energy harvesting duration compared to the information 
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transferring time allocation. In addition, we also determine 

the optimal value for the power allocation coefficient for 

User 2 in the context of our assumed simulation 

parameters. However, we have not considered the closed-

form expression for the power allocation coefficient 

optimization problem. This work can be studied in the 

future. 
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PHÂN TÍCH XÁC SUẤT DỪNG CỦA HỆ THỐNG 

ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA) 

ĐƯỜNG XUỐNG ĐA NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG KỸ 

THUẬT THU THẬP NĂNG LƯỢNG TRÊN KÊNH 

TRUYỀN FADING RAYLEIGH 

 

Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình 

đường xuống đa truy nhập không trực giao (NOMA) cho 

đa người dùng sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng. 

Chúng tôi đã phân tích xác suất dừng ở dạng đóng của các 

người dùng đầu cuối ở kênh truyền fading Rayleigg, và các 

kết quả này được kiểm chứng bằng mô phỏng Monte Carlo 

trên phần mềm Matlab, xác nhận ưu điểm của mô hình đề 

xuất. Ảnh hưởng của các tham số hệ thống quan trọng như 

hệ số phân bổ năng lượng, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trung 

bình lên hiệu năng của hệ thống cũng được khảo sát.  

 

Từ khóa- thu thập năng lượng, đa truy nhập không trực 

giao, miền công suất, kênh truyền fading Rayleigh, giải 

thuật loại can nhiễu tuần tự.    
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1 Abstract: In this paper, we study elastic optical 

networks utilizing multi-granular routing technique for 

provisioning dynamic lightpath services. We have 

developed a cost-effective coarse granular routing-based 

node architecture incorporating with an efficient dynamic 

control algorithm for coarse granular routing-based 

elastic optical network.  The developed algorithm is 

capable of dealing effectively with the coarse granular 

routing restriction of the developed node architecture in 

the network to dynamically provide elastic lightpath 

services. Performance of our developed network solution 

is extensively and comprehensively investigated by using 

numerical simulations. It implies that our proposed 

network solution can be applied effectively to offer a 

persistent performance in different traffic load 

conditions. The obtained results also demonstrate that a 

trade-off exists between the network performance and the 

hardware reduction, through an intra-node parameter 

(called group routing granularity) and hence, selecting a 

proper group routing granularity is crucial in network 

design and optimization. 

Keywords: Elastic optical network, spectrum selective 

switch, routing and spectrum assignment, network 

control algorithm. 

I.  INTRODUCTION 

Recently, Internet traffic is growing explosively and 

endlessly due to the developments of new emerging high-

performance and bandwidth-consuming services including 

real time IoT, 4k/ultra-HD video, e-Science, peer-to-peer 

applications and cloud or grid computing [1, 2]. In order 

to cope with such the Internet traffic explosion while still 

ensuring mobility and flexibility, the development of cost-

effective and heterogeneous bandwidth-abundant flexible 

optical backbone networks are indispensable [3-7]. 

Nowadays, thank to advances in optical modulation and 

switching technologies, elastic optical networks (EONs) 

have been developed and practically realized as one of the 

most promising technologies for future Internet backbone 

networks. Elastic optical networks are capable of 

provisioning dynamic bandwidth-flexible end-to-end 

connection and offer service providers the flexibility to 
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customize their infrastructure dynamically according to 

application requirements [8, 9]. Moreover, the 

introduction of elasticity and adaption into the optical 

domain enables spectrum- and energy-efficient transport 

of optical signals through bitrate-adaptive spectrum 

resource allocation using flexible grids and distance-

adaptive spectrum allocation with modulation format 

optimization [10-13]. Key technologies of elastic optical 

networks are bandwidth-variable selective switches that 

can multiplex/demultiplex and selectively switch variable 

spectral bands, and bandwidth-variable/multi-flow 

transponders that can scale up to terahertz bandwidth [4, 

10]. Different from that in conventional WDM networks, 

routing and spectrum allocation in elastic optical networks 

includes three sub-problems, namely routing, modulation 

and spectrum assignment (RMSA/RSA). However, there 

are still many technological issues and challenges that 

need to be overcome to realize and commercialize elastic 

optical networks due to the requirements of more 

complicated optical routing architectures and more 

sophisticated network planning and light-path 

provisioning schemes [14, 15]. 

On the other hand, most existing ROADM/OXC 

systems are developed with spectrum selective switches 

(SSSs), and to create a larger scale OXC, higher port 

count SSSs are required; some of the SSS ports also can 

be used to implement the optical add/drop function. The 

highest SSS port count commercially available at present 

is still limited and it seems unlikely that the SSS degree 

can be substantially enhanced cost-effectively in the near 

future [16-19]. Fortunately, spectrum selective switches 

will be cheaper and more reasonable with either smaller 

scale or coarser granular routing capability [20]. However, 

instead of switching spectrum slots individually like fine 

granular conventional spectrum selective switches, coarse 

granular spectrum selective switches are only capable of 

switching groups of continuous spectrum slots together. It 

implies that although coarser granular spectrum selective 

switches are simpler and as a result, more cost-effective 

but their routing capability is restricted more severely 

(less flexible). Incorporating multi-granular spectrum 

selective switches to create large-scale node architectures 

can help to exploit elastic optical networking and coarse 

granular switching for realizing cost-effective and 

bandwidth-flexible optical backbone networks. 

mailto:chaulh@ptit.edu.vn
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Furthermore, due to the group routing limitation caused 

by the use of coarse granular selective switches, network 

performance can be severely degraded, especially while 

provisioning light-path services dynamically [21, 22]. In 

short, there is a trade-off between the hardware scale/cost 

reduction and the network performance and flexibility. 

Therefore, effective network solutions that are able to deal 

efficiently with the trade-off indispensably needs to be 

developed. 

On the other hand, in optical backbone networks, node 

degrees, which is defined as the adjacent node number of 

the node, are limited and pre-determined. During the 

network operation to meet traffic increments, these node 

degrees will not be varied but the number of parallel 

fibers which are established on links to adjacent nodes 

must be raised [23, 24]. This means that spectrum slots of 

a light-path that are originated from an incoming fiber and 

are to be routed to one of the adjacent nodes do not need 

to be delivered to all parallel fibers of the link to that 

corresponding adjacent node. This suggests that wisely 

setting a constraint on the intra-node routing capabilities, 

i.e., at a group of spectrum slots, on the express light-

paths can help to attain a significant hardware reduction 

while still satisfying the routing flexibility at a certain 

level to ensure a slight network performance degradation. 

Based on that, in order to exploit the advantages of 

EONs incorporating with coarse granular optical selective 

switching technology, we have introduced a novel coarse 

granular routing-based optical cross-connect architecture 

and successfully developed an efficient network control 

algorithm to cope with the coarse granular routing 

constraint effectively to provide light-path services 

dynamically in appropriate coarse granular routing-based 

elastic optical networks [25]. In this paper, we further 

investigate the performance of our developed dynamic 

coarse granular routing-based elastic optical network. We 

extensively simulate and evaluate the network 

performance in dynamically provisioning of lightpath 

services. Dependence of the network performance on 

major network parameters of the developed coarse 

granular routing-based elastic optical network including 

traffic load, traffic intensity and coarse granular routing 

parameter, called group routing granularity, is also 

verified. Numerical experiments are performed on a 

typical network topology and corresponding traditional 

elastic optical network under the same fiber 

configurations and network conditions is used for 

benchmarking. 

II.  DEVELOPED DYNAMIC LIGHTPATH 

PROVISIONING ELASTIC OPTICAL NETWORKS 

UTILIZING COARSE GRANULAR ROUTING 

A. Coarse Granular Routing Elastic Optical Network 

Based on an idea given in our preliminary evaluations 

of optical cross-connect architectures [17, 18] that utilize 

multi-granular optical path routing in WDM networks, we 

have successfully developed a novel coarse granular 

routing based- optical cross-connect architecture for 

elastic optical networks to provide dynamically lightpath 

services [25]. Figure 1 shows the developed coarse 

granular routing based-elastic optical cross-connect 

architecture. Different from traditional node architectures 

of optical cross-connects in conventional elastic optical 

networks that all employ finest granular spectrum 

selective switches (SSSs), our developed coarse granular 

routing node architecture is relied on both fine granular 

SSSs and coarse granular SSSs (denoted as C-SSSs) in 

order to exploit the advantage of coarse granular routing 

techniques for minimizing the overall hardware scale 

requirement.  

 

Fig. 1. Developed coarse granular routing elastic optical cross-connect 

architecture. 

The developed coarse granular routing OXC 

architecture utilizes two-stage routing mechanism. At the 

first stage, the architecture first dynamically groups 

appropriate spectrum slots of lightpaths that request the 

same output links. Each spectrum slot group is, then, 

selectively routed to the requested outgoing fibers by the 

2nd-stage devices. To realize the architecture, 1st-stage 

devices must be able to switch dynamically spectrum slots 

from each incoming fiber; this is possible with a fine 

spectrum selective switch. On the other hand, the 2nd-

stage devices that need to be capable of routing flexibly 

groups of spectrum slots can be coarse granular SSSs. 

Note that C-SSSs are much simpler and more cost-

effective optical switching devices than SSSs. At the 

output fiber side, optical coupling modules (OC) that can 

be a combination of a small degree SSS and/or small size 

couplers are utilized instead of single large port count 

optical couplers to minimize the loss. 

In our developed node architecture, for each incoming 

fiber, the node architecture employs a fine granular SSS to 

route light-paths to output directions at spectrum slot level 

and several coarse granular SSSs to select the proper 

outgoing fiber out from the fibers of the output direction 

for each continuous spectrum slot group. As a result, the 

number of C-SSSs required for each incoming fiber is 

equal to the number of output directions of the node and 

C-SSS size depends on the number of fibers per link while 

the size of fine granular SSS is determined by the output 

direction number, that is the number of adjacent nodes of 

the current node. Due to the fact that the adjacent node 
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number of nodes, depending on the network topology, is 

small, the required SSS size is minimized. Implementing 

with coarse granular SSS and small-size fine granular SSS 

will help to reduce significantly the necessary hardware 

scale of the node architecture. 

Table I summarizes the main characteristics of the 

developed coarse granular routing elastic optical network 

in comparison with conventional elastic optical network. 

The developed two-stage coarse granular routing-based 

architectures, that can be realizable with present optical 

switching technologies, replace expensive SSSs in higher 

stages of conventional SSS-based OXCs with simpler and 

more cost-efficient substitute 1xn switching devices, C-

SSSs. In terms of device cost, our developed architecture 

integrating both SSSs and C-SSSs is more effective 

solution than conventional SSS-based OXCs. 

TABLE I. NETWORK CHARACTERISTIC COMPARISON 

 Comparative two network solutions 
Conventional  Coarse granular routing 

Switching 

components 

Large port count 

SSSs (or cascaded 
small SSSs) 

- Small SSSs 

- C-SSSs 

Switching 

mechanism 

Switching 

selectively each 

single spectrum slot 

2-stage switching: 
+ Grouping spectrum 

slots to the same output 

direction 

+ Selecting the output 

fiber of each spectrum 

slot group 

Routing 

flexibility 
Highest 

High ~ Low 
(depend on the group routing 

granularity) 

Cost Highest 
Medium ~ Low 

(depend on the group routing 

granularity) 
 

Suppose that the node which is connected to D 

adjacent nodes supports up to n fibers per link to each 

adjacent node. Therefore, each node has N 

incoming/outgoing fibers (where N=nD). In other words, 

the required size of SSS is 1xD to hold D output 

directions and the C-SSS scale should be 1xn to route a 

spectrum slot group to an appropriate fiber among n 

outgoing fibers of the link which the C-SSS is assigned. 

Based on that, for an input fiber, such an intra-node group 

routing node architecture will require only one 1xD fine 

granular SSS and up to D C-SSSs with the size of 1xn. 

Moreover, With the similar configuration, a traditional 

elastic optical node architecture will need an 1xN SSS per 

input fiber. For hardware complexity and scale 

comparison, we suppose that all SSSs and C-SSSs used 

are based on MEMS technology. The coarse granular 

routing architecture, hence, needs up to DL(1+n/B) 

MEMS mirrors (denote B as the group routing granularity, 

the number of spectrum slots per group), expensive 

components of MEMS-based selective switches, for each 

incoming fiber. Using an SSS with the size of 1xN, the 

traditional architecture needs nDL MEMS mirrors where 

L is the number of spectrum slots supported by SSSs. 

Obviously, the coarse granular routing OXC architecture 

requires less hardware scale than the traditional one 

(1+n/B << n) and the hardware scale reduction relies on 

not only the size of node (n, number of fibers per link to 

each adjacent node) but also the group routing granularity 

(B) supported by C-SSSs. 

However, despite of providing a significant hardware 

scale reduction, the developed coarse granular routing 

elastic optical network suffers from a constrained routing 

capability due to the use of coarse granular SSSs. The 

node routing flexibility depends on the spectrum slot 

group size (also called group routing granularity, denoted 

as B) of C-SSSs. Component spectrum slots of a group 

from an input fiber must be switched together. 

Implementing finer granular C-SSSs (smaller B) can help 

to improve the node routing flexibility but, the necessary 

node cost/hardware scale is also increased. Therefore, in 

order to exploit the coarse granular routing technique, 

development of a network control algorithm that can cope 

with the intra-node group routing constraint wisely and 

effectively is necessary. 

B. Proposed Dynamic Lightpath Provisioning Control 

Algorithm for Coarse Granular Routing EONs 

As mentioned above, the developed coarse granular 

routing elastic optical cross-connect suffers from an 

intra-node group routing restriction due to the 

implementation of coarser granular spectrum selective 

switching devices (i.e., C-SSSs) for choosing proper 

outgoing fibers in the second stage. In other words, its 

routing flexibility is constrainted and relies on the group 

routing granularity. That is because, unlike conventional 

fine granular spectrum selective switches, SSSs, that are 

able to delivery each spectrum slot freely and selectively 

from any incoming fibers to any outgoing fibers, C-SSSs 

only can switch spectrum slots in groups. Therefore, in 

our developed coarse granular routing node architecture, 

spectrum slot group from an input fiber can be divided 

into sub-groups to transfer to C-SSSs of different output 

directions (links) and the sub-groups are routed to only 

one output fiber on each link to an adjacent node. The 

two-stage coarse granular routing principle of the 

developed OXC architecture is illustrated in Figure 2.   

 

Fig. 2. Two-stage coarse granular routing principle. 

Actually, we have proposed an effective network 

control algorithm that is capable of provisioning lightpath 

dynamically for coarse granular routing-based elastic 

optical networks [25]. Our proposed network control 

algorithm can deal with the group routing constraint 
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caused by the deployment of C-SSSs to fully take the 

advantages of our developed node architecture. The 

developed algorithm is to setup and release light-paths 

dynamically in response to connection requests. To meet 

the spectrum slot group routing requirement of C-SSSs in 

nodes, spectrum slots of a light-path requested are 

assigned continuously and routed together within a same 

spectrum slot group which is switched to only one of 

output fiber on a link. This slot group must be established 

end-to-end while all other routing relaxations of 

traditional elastic optical networks have to be also 

satisfied. Thanks to the use of a fine granular SSS at the 

input of each node, spectrum slots of different light-paths 

in one slot group can be separated to move to different 

directions (links) to adjacent nodes.  

In our algorithm, the traffic requests are served one-

by-one, simultaneous light-paths ordered will be sorted in 

order of hop count between source-destination node pairs 

and longer hop count light-path request will be prioritized. 

To establish each light-path with x spectrum slots 

between a node pair (s, d), x is determined by the 

requested volume while s and d are source and 

destination nodes respectively, for a traffic request, with 

the network topology and current fiber configuration, we 

update the network states and build an auxiliary multi-layer 

light-path graph of the network (shown in Figure 3). The 

auxiliary graph includes GR layers, where GR is the 

number of spectrum slot groups of a fiber (GR=L/B). 

Each graph layer represents a multi-fiber network graph, 

a link may consist of multi-fibers, of a specific spectrum 

slot group index and at each node, the connections 

between incoming and outgoing fibers are updated to 

make sure that the group routing limitation is satisfied. 

Based on the auxiliary network graph, a multi-fiber 

shortest path algorithm, that is able to find the shortest 

route for each given source/destination node pair on the 

multi-fiber network graph, is then applied to find a 

shortest route on each layer. Finally, each traffic request 

is assigned by using the shortest route of all GR layers. 

 

Fig. 3. Auxiliary multi-layer light-path graph of the network. 

The proposed dynamic network control algorithm 

considering Coarse Granular Routing (CGR) constraint 

(denoted as CGR-aware-Control-Algorithm) is briefly 

summarized as followings. 

CGR-aware-Control-Algorithm: 

Input:  

 

 Network topology G(V, E) 

 Initial fiber configurations 

 Network parameters:  

 L = Spectrum slot number per fiber 

 GR = Number of spectrum group per 

fiber (GR=L/B) 

 Set of traffic requests (R(t, s, d, x)) where t is the 

arrival time, (s, d) is the ordering node pair and x 

is the requested bandwidth   

1: Repeat 

2:   Scan requests at current time t, sort and send them to a 

Waiting Queue 

3:    While (Waiting Queue is not empty) do 

       If (R(t, s, d, x) is a Setup Request) then 

4:          Call Path-Setup(t, s, d, x) 

5:       Elseif (R(t, s, d, x) is a Release Request) then 

         Call Path-Release(t, s, d, x) 

6:       Endif 

7:    Endwhile 

8: Until Stop_Network_Operation 

 

Procedure Path-Setup(s, d, x) 

Input:  Network topology G(V, E) 

 Updated fiber configurations 

 Connection request R(t, s, d, x) 

Output: Provisioning status (Established/Blocked) 

1:   Create an auxiliary multi-layer graph with the 

availability of free bands of x-continuous spectrum slots 

in fibers and the intra-node routing restriction, G*={Gi  

where i = 1,… , GR} 

2: For i = 1 to GR do 

3:      Find the shortest route of the node pair (s, d): ri(s, d) 

on the ith graph  

     layer 

4: Endfor 

5:   r*(s, d) = Min{ ri(s, d) | i=1,…, GR} 

6: If (r*(s, d) is found) then 

7:      Establish the light-paths along the obtained route    

                                                                      r*(s, d) 

8:      Update the network state 

9:      Status:= Established 

10: Else 

11:      Block the traffic request R(t, s, d, x) 

12:      Status:= Blocked 

13: Endif 

14      Return Status 

End Procedure 

 

Procedure Path-Release(s, d, x) 

Input:  Network topology G(V, E) 

 Updated fiber configurations 

 Connection request R(t, s, d, x) 

Output: Provisioning status (Successful/Failed) 

1: For each node rk along the route of R(t, s, d, x) do 

2: - Tear down the connection between the 

corresponding input      

      and output fibers 

3: - Check the associate link resources whether they can 

be released  

      or not, if ok then release them 

4: - Otherwise, Return Failed 

5: - Inform the next node (if rk is not the destination 

node) 
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6: Endfor 

7: - Update the network state 

8: Return Successful 

End Procedure 

III. PERFORMANCE EVALUATION AND 

DISCUSSIONS 

In this section, we have evaluated the performance of 

the developed dynamic elastic optical network utilizing 

coarse granular routing and our proposed network control 

algorithm to provide lightpath services with respects to 

various network parameters including traffic load, group 

routing granularity. Numerical experiments are performed 

on a typical physical network topology named pan-

European optical network (COST266) that consists of 26 

nodes and 51 links (as illustrated in Figure 4). Table II 

briefly summarizes key characteristics of the experimental 

network.  

        

Fig. 4. Experimental network topology - COST266 

TABLE II. MAJOR PARAMETERS OF COST266 NETWORK 

 COST network topology 

Number of nodes 26 

Node degree 

Min 2 

Max 8 

Average 3.92 

Number of Links 51 

Number of shortest 
hops 

Min 1 

Max 6 

Average 2.76 

In our simulations, fibers are assumed to have a 

maximum capacity of 80 spectrum slots; each fiber is able 

to carry up to 80 spectrum slots and a slot bandwidth is 

supposed to be 12.5 GHz. For simplicity, we also suppose 

that only one (and low order) modulation format, like 

BPSK, is employed in overall network.  

Moreover, traffic demands requested between each 

node pair are generated randomly following a uniform 

distribution. The traffic demands are represented as the 

average traffic bandwidths required between node pairs in 

the experimental network. In our numerical experiments, 

the traffic request arrival in the network is randomly 

generated and follows a Poisson process while connection 

holding time of the traffic demands follows a negative 

exponential distribution. 

On the other hand, in our evaluation, traffic intensity is 

defined as the average bandwidth demand requested 

between each node pair and is supposed to be given in 

advance. We have tested with different traffic intensity 

values. Note that, the experimental network configuration, 

in terms of links and node resources are pre-determined 

and setup by using that offered by an efficient static 

network design algorithm that was proposed in [25]. The 

numbers of established fibers on links of the experimental 

network are estimated by using the static network design 

for an elastic optical network to accommodate the given 

traffic intensity. In our tested networks, spectrum 

conversion resource will not be deployed. 

In order to evaluate the performance of the developed 

coarse granular routing elastic optical network with the 

capability of dynamic lightpath services provisioning and 

verify the impact of major network parameters, we have 

tested and measured the network performance in terms of 

connection blocking probability and accepted traffic 

volume when the investigated network parameters are 

varied. Here, the connection blocking probability is 

determined as the ratio of the blocked connection number 

to the total number of lightpath connections requested. 

The relative accepted traffic volume is calculated as the 

ratio of the traffic volume obtained by the developed 

network to that of corresponding conventional elastic 

optical networks under the same network configuration.  

The considered typical network parameters, in our 

numerical experiments, are traffic load, average traffic 

demand between node pairs and group routing granularity 

an important coarse granular routing elastic optical 

network that dramatically impacts the network flexibility. 

A. Blocking Probability 

The blocking probability is an important indicator to 
determine the network ability to provide lightpath services 
dynamically and effectively. The smaller blocking 
probability is, the better network performance is achieved. 
As being demonstrated in our previous work [25], the 
developed network control algorithm that is capable of 
dealing efficiently with the node routing constraint caused 
by the use of coarse granular routing for the dynamic 
elastic optical network can    help to overcome the intra-
node group routing restriction and enhance the overall 
network performance to an acceptable level. 

In this work, we have investigated the network 
efficiency with various average traffic demands requested 
between node pairs when the traffic load is changed. 
Figure 5 shows the obtained connection blocking 
probability with four different values, 100 Gbps, 125 
Gbps, 150 Gbps and 175 Gbps, of the average traffic 
demands requested while the traffic load ranges from 800 
to 1200 Erlang in order to clarify the typical range and 
trend of the blocking probability. The graphs 
demonstrated that the network performance is kept 
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persistent with the various traffic demands. It means that 
our network solution can be applied for a wide range of 
network traffic applications. Moreover, the results also 
show that, for all network traffic demands, the network 
performance is degraded rapidly as the traffic load is 
increased. This is caused by the limitation of network 
resources in the established network configuration.  

 

Fig. 5. Connection blocking probability versus traffic load with 

different values of the average traffic demands requested. 

 

Fig. 6. Connection blocking probability versus average traffic 

demands between node pairs. 

 

Furthermore, to clarify the performance of our 

developed solution and its applicability to various traffic 

intensities, we have simulated and estimated the connection 

blocking probability with different traffic demand values 

which range from 100 Gbps to 250 Gbps (equivalently, 

from 8 to 20 spectrum slots). In this simulation, the average 

mean hold time of the traffic demand requests is assumed as 

1000 time-unit and the request arrival rate is set at 1.0. 

Figure 6 describes the attained connection blocking 

probability. It is verified that the blocking probability is 

slightly increased as the traffic intensity becomes greater. 

Again, this result implies that our developed network 

solution is able to implement effectively for all network 

traffic scenarios. Thanks to the consideration of course 

granular routing restriction wisely, our developed network 

performance doesn’t rely much on the traffic intensity and 

the developed solution can be adapted properly with 

extremely heavy traffic conditions. 

In addition, Figure 7 depicts the impact of the group 

routing granularity on the connection blocking 

probability of the developed elastic optical network 

utilizing our developed control algorithm when the 

average traffic demand requested between node pairs is 

set at 150 Gbps and the traffic load is changed from light 

to heavy. The group routing granularity, also known as 

the number of spectrum slots per group, is varied from 2 

slots (the finest granularity is 1 slot and equivalent to the 

conventional elastic optical network) to 80 slots (the fiber 

capacity of 80 spectrum slots). The results show that the 

obtained network performance, in terms of the 

connection blocking probability, is enhanced with lighter 

traffic loads (smaller traffic arrival rates) and the network 

performance is significantly improved with finer group 

routing granularity (less value) thanks to the routing 

capability of the developed coarse granular routing 

elastic optical nodes with finer spectrum selective 

switches becomes more flexible and, of course, note that 

it is also much more costly. However, the performance 

gap tends to reduced rapidly as the traffic arrival rate 

becomes greater. It implies that our proposed network 

solution can effectively deal with the course granular 

routing limitation to offer a persistent performance in 

different traffic load conditions. 

 
Fig. 7. Impact of the group routing granularity on connection 

blocking probability. 

B. Relative Accepted Traffic Volume 

In this part, in order to estimate the efficiency of our 

developed network solution, we evaluate and compare the 

traffic volume that can be provided by our network 

solution with that of an equivalent traditional elastic 

optical network employing conventional spectrum 

selective switch-based optical cross-connects with the 

same fiber configurations. The obtained experimental 

results of the traditional elastic optical network, then, are 

applied as the benchmark and the relative accepted traffic 

volume, the ratio of the attained result to that of the 

corresponding conventional network, is plotted. Hence, 

the relative accepted traffic volume of the traditional 

EON is 1.0. 
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Fig. 8. Accepted traffic volume comparison with different 

connection blocking probability. 

Firstly, we have investigated the impact of the 

average traffic demands between node pairs on the 

network performance in terms of accepted traffic volume. 

Actually, a trade-off exists between the accommodated 

traffic volume and the obtained hardware reduction. As 

being discussed in our previous work [25], comparing to 

the conventional elastic optical network, our network 

solution can achieve a significant hardware scale 

reduction thanks to exploiting the main advantage of 

coarse granular routing in elastic optical networks, says 

up to almost 49% total hardware scale can be saved, 

while the network performance suffers from a slight 

offset, i.e., only several percentages of the traffic volume 

is affected. Figure 8 describes the relative accepted traffic 

volume that can be accommodated by our solution when 

the blocking probabilities are 10-2 and 10-3 respectively 

when the average traffic demand requested between node 

pairs ranges from 100 Gbps to 250 Gbps. The obtained 

graphs show that our developed network solution is 

capable of dealing effectively with the coarse granular 

routing restriction and obtains a great performance, less 

than 10% performance offset in terms of traffic volume 

provisioning comparing to the equivalent conventional 

elastic optical network. The network performance also 

doesn’t depend much on the traffic intensity, the average 

traffic demands requested between node pairs. The 

relative accepted traffic volume is marginally reduced as 

the traffic intensity becomes greater. This performance 

penalty caused by the coarse granular routing limitation 

in our developed network solution. Moreover, Figure 8 

also demonstrates that the obtained performance is 

enhanced with smaller blocking probability. 

In order to verify the effect of the group routing 

granularity on the network performance in terms of the 

accepted traffic volume, we have simulated and evaluated 

the accommodated traffic volume of our network solution 

in comparison with that of corresponding conventional 

network with the following assumptions. The average 

traffic demand requested between node pairs is 150 Gbps. 

The average mean hold time is set at 1000 time-unit 

while the traffic arrival rate is varied. The connection 

blocking probability is assumed to be fixed at 10-3. The 

group routing granularity is changed from 1 slot, the 

finest granularity, to 80 slots (whole fiber capacity), the 

coarsest granularity. The achieved results are 

summarized in Figure 9.  

 

Fig. 9. Dependence of the accepted traffic volume on the group 

routing granularity. 

The bar graphs demonstrate that the network 

performance strongly depends on the group routing 

granularity. The network performance significantly 

reduces when the larger group routing granularity is 

applied. The performance offset (in terms of the relative 

accepted traffic volume) becomes larger with small group 

routing granularity, says less than 10. The reason is that 

the routing flexibility of the network is more limited with 

larger group routing entity. However, note that in term of 

hardware cost, coarser granularity of spectrum selective 

switches offers dramatically more hardware reduction. 

Hence, there is a trade-off between the network 

performance, in terms of the accepted traffic volume, and 

the hardware reduction that can be attained by our 

network solution. Selecting a proper group routing 

granularity, then, is crucial in network design and 

optimization.         

IV. CONCLUSIONS 

We have investigated a cost-effective coarse granular 
routing-based elastic optical networks that utilizes multi-
granular spectrum selective switches-based optical cross-
connect architecture. The node architecture offers a 
substantial hardware-scale reduction however, it suffers 
from a coarse granular routing limitation. We have 
developed an efficient dynamic network control algorithm 
that can cope with the intra-node group routing constraint 
for provisioning dynamically light-paths to take the 
advantage of the developed network. Performance of our 
developed network solution is evaluated by numerical 
experiments. Numerical results demonstrated the 
efficiency of our developed network solution under 
various network conditions. This solution can be a viable 
approach for creating future cost-effective, bandwidth-
abundant and flexible optical networks.  
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HIỆU NĂNG MẠNG QUANG LƯỚI BƯỚC 
SÓNG LINH HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG KỸ 

THUẬT ĐỊNH TUYẾN THÔ CẤP PHÁT KẾT 
NỐI ĐỘNG 

 

 Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi đã nghiên cứu 

giải pháp mạng quang lưới bước sóng linh hoạt sử dụng 

các thiết bị chuyển mạch lựa chọn phổ tần đa mức để 

cung cấp các dịch vụ kết nối linh hoạt. Chúng tôi đã đề 

xuất một kiến trúc nút nối chéo quang hiệu quả về chi phí 

cùng với một thuật toán điều khiển mạng tương ứng cho 

các mạng quang lưới bước sóng linh hoạt. Thuật toán đề 

xuất có khả năng giải quyết tốt hạn chế về sự linh hoạt 

trong định tuyến của nút chuyển mạch được đề xuất nhằm 

hỗ trợ các dịch vụ kết nối phổ tần linh hoạt và hiệu quả. 

Hiệu năng của giải pháp mạng được phát triển của chúng 

tôi được khảo sát và đánh giá một cách toàn diện bằng 

cách sử dụng phương pháp mô phỏng số. Các kết quả cho 

thấy giải pháp mạng được đề xuất của chúng tôi có thể 

được áp dụng hiệu quả và mang lại hiệu suất ổn định 

trong các điều kiện mạng khác nhau. Ngoài ra, các kết quả 

thu được cũng chứng minh rằng có sự tồn tại của việc cân 

bằng giữa hiệu năng mạng và chi phí giá thành phần cứng 

và do đó, việc lựa chọn tham số mức định tuyến nhóm 

thích hợp đóng vai trò rất quan trọng trong thiết kế và tối 

ưu hóa mạng. 

Từ khoá: Mạng quang lưới bước sóng linh hoạt, 

chuyển mạch lựa chọn phổ tần, định tuyến và gán phổ tần, 

thuật toán điều khiển mạng. 
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MÃ MẠNG AN TOÀN DỰA TRÊN HAI 

HỆ MẬT OMURA-MASSEY VÀ 

ELGAMAL TRÊN VÀNH SỐ 

Phạm Long Âu#, Nguyễn Bình+, Ngô Đức Thiện+ 

# Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an  

+ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
 
 

Tóm tắt: Mã mạng là một kỹ thuật mạng, nó cho phép 

các nút tạo ra các gói dữ liệu mới bằng cách kết hợp các 

gói nhận được. Kỹ thuật này có một số lợi ích như tăng 

thông lượng, cải thiện độ tin cậy và tăng độ ổn định của 

mạng. Tuy nhiên, kỹ thuật mã mạng thường không gắn với 

việc bảo mật thông tin truyền trên mạng. Bài báo này trình 

bày ý tưởng xây dựng một mô hình mã mạng dựa trên hai 

hệ mật mã khóa công khai, nhằm tạo ra một mã mạng an 

toàn (có khả năng bảo mật). 

Từ khóa: Mã mạng, vô tuyến hợp tác, hệ mật khóa công 

khai, bài toán logarit rời rạc, vành số, trường hữu hạn. 

I. GIỚI THIỆU 

Ngày nay, mã hóa là một phần thiết yếu của bất kỳ hệ 

thống truyền thông nào. Mã hóa nguồn được sử dụng để 

nén thông tin ở người gửi để giảm băng thông kênh được 

sử dụng, khi nhận thành công máy thu có thể giải nén dữ 

liệu nhận được và lấy thông tin ban đầu. Mã hóa nguồn 

được gọi là end-to-end vì mã hóa chỉ được thực hiện tại 

nguồn và giải mã chỉ được thực hiện tại đích. 

Bên cạnh đó, mã hóa kênh lại chèn thêm các bit thông 

tin vào nhằm mục đích sửa sai khi truyền thông tin (bit) qua 

các môi trường truyền dẫn khác nhau. Thậm chí, mã hóa 

kênh cũng được coi là end-to-end vì nó được sử dụng trên 

một tuyến truyền thông duy nhất giữa các nút giao tiếp. 

Thời gian gần đây, có thêm một loại mã hóa nữa đó là 

mã mạng do Ahlswede đề xuất [1]. Từ quan điểm hệ thống, 

nó không giới hạn ở một lớp cụ thể, nhưng có thể được coi 

ở lớp ứng dụng, mạng hoặc vật lý. Khác với mã hóa nguồn 

và kênh, mã mạng không phải mô hình end-to-end, nó cho 

phép mã hóa đồng thời tại mỗi nút riêng lẻ trong mạng 

truyền thông. Trong mã hóa mạng, các gói không còn được 

coi là thực thể hạt nhân của các gói dữ liệu đến và đi của 

một nút, không nhất thiết phải bằng nhau và các gói riêng 

lẻ có thể được kết hợp và kết hợp lại tại bất kỳ điểm nào 

trong mạng. Tính năng mới này có được các lợi thế so với 

định tuyến trong các mạng lưới truyền thống và cho phép 

ứng dụng mã hóa mạng trong các lĩnh vực khác nhau. 

 

Hình 1.  Sự khác nhau giữa Kirchhoff và mã mạng 

Mặt khác, mã hóa mạng cần một cách nhìn mới trên các 

mạng truyền thông. Hình 1 cho thấy sự khác biệt giữa cách 

nhìn một nút mạng theo luật Kirchhoff và theo mã mạng. 

Kirchhoff nói rằng tất cả chảy vào một nút cũng sẽ rời khỏi 

nút. Với mạng mã một nút có khả năng tạo một đầu ra mới 

từ các luồng đến. Trong ví dụ đã cho, đầu ra có thể là I1, I2 

hoặc kết hợp của cả hai được cho bởi f(I1, I2). Điều quan 

trọng cần lưu ý là dung lượng của đầu ra sử dụng mã mạng 

nhỏ hơn tổng dung lượng của dòng vào I1 và I2. Đó là điều 

sự khác biệt cơ bản đối với các node mạng tiêu chuẩn theo 

node Kirchhoff. 

Thay vì chuyển tiếp các gói tin nhận được theo cách 

truyền thống, trong mã mạng các node của mạng sẽ kết hợp 

các gói nhận được và tạo ra các gói mới. Lợi ích của mã 

mạng làm giảm phiên liên lạc; tối thiểu hóa độ trễ dữ liệu 

từ nguồn tới đích; tăng độ ổn định của mạng. 

Tính năng giảm phiên liên lạc của mã mạng có thể kết 

hợp với một số hệ mã công khai (mật mã khóa bất đối xứng) 

để có được một mô hình mã mạng an toàn (có bảo mật). 

Bài báo này đề xuất sử dụng hai hệ mật khóa công khai 

Omura-Massey và ElGamal kết hợp với mã mạng. Sau 

phần Giới thiệu là: phần 2 giới thiệu hai hệ mật khóa công 

khai; phần 3 đề xuất mô hình mã mạng an toàn; phần 4 là 

kết luận. 

II. HỆ MẬT OMURA - MASSEY VÀ ELGAMAL 

A. Bài toán logarit rời rạc 

 

Node Node 

Kirchhoff Mã mạng 

Tác giả liên hệ: Ngô Đức Thiện, 
Email: thiennd@ptit.edu.vn 

Đến tòa soạn:16/3/2021, chỉnh sửa: 23/6/2021, chấp nhận đăng:  

24/7/2021.  
 

mailto:thiennd@ptit.edu.vn


MÃ MẠNG AN TOÀN DỰA TRÊN HAI HỆ MẬT OMURA-MASSEY VÀ ELGAMAL TRÊN VÀNH SỐ 

Bài toán logarit rời rạc (DLP) là một trong các bài toán 

một chiều dùng để xây dựng các hệ mật khóa công khai. 

Phép tính xuôi là hàm lũy thừa rời rạc, thường là phép tính 

dễ, được dành cho các bên mã hóa và giải mã hợp pháp. 

Còn phép tính ngược là phép tính logarit rời rạc, là bài toán 

khó, được dành cho các bên thám mã (giải mã) bất hợp 

pháp. 

Tóm tắt bài toán logarit rời rạc như sau [6]: 

Xét một vành số ℤ𝑝, nếu 𝑝 là nguyên tố thì ℤ𝑝 là một 

trường (ℤ𝑝 = 𝐺𝐹(𝑝)). Tập tất cả các phần tử khác 0 của 

trường sẽ tạo nên một nhóm nhân cyclic ℤ𝑝
∗ . 

 ℤ𝑝
∗ = ℤ𝑝 /{0} = {1,2, … , 𝑝 − 1} 

- Cho 𝑔 ∈ ℤ𝑝
∗  là một phần tử sinh (nguyên thủy) của 

nhóm nhân. 

- Cho 𝑦 ∈ ℤ𝑝
∗ , yêu cầu hãy tìm 𝑥 (nếu tồn tại) sao cho: 

𝑔𝑥 = 𝑦, tức là: 𝑥 = log𝑔 𝑦. 

Nhận xét: ∀𝑦 ∈ ℤ𝑝
∗  thì: 

- Bài toán có nghiệm khi 𝑔 là phần tử nguyên thủy. 

- Bài toán có thể không có nghiệm khi 𝑔 bất kỳ. 

B. Hệ mật OMURA – MASSEY 

Hệ mật Omura-Massey (O-M) được đề xuất bởi James 

Massey và Jim. K. Omura lần đầu tiên vào năm 1982 được 

xem như một cải thiện tích cực trên giao thức Shamir [2], 

[3].  

 

Hình 2.  Minh họa hoạt động của hệ mật O-M 

Hoạt động của hệ mật O-M được mô tả như trong hình 

1. Hai bên liên lạc A và B sẽ tự tạo cho mình các khóa bảo 

mật riêng (𝐾𝐴, 𝐾𝐵), bên A cần gửi bản rõ 𝑀 cho bên B, quá 

trình truyền tin thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: A mã hóa bản rõ 𝑀 thành bản mã 𝐶𝐴 bằng khóa 

của A (𝐾𝐴)  và gửi 𝐶𝐴 cho B. 

Bước 2: B nhận 𝐶𝐴 và mã hóa tiếp bằng khóa của B 𝐾𝐵 

thành bản mã 𝐶𝐴𝐵 và gửi lại cho A. 

Bước 3: A giải mã 𝐶𝐴𝐵 được 𝐶𝐵 rồi gửi lại cho B. 

Bước 4: B nhận 𝐶𝐵 và giải mã để nhận 𝑀. 

+ Hệ mật O-M xây dựng trên bài toán DLP 

* Tạo khóa 

Khóa công khai: chọn 𝑝 là một số nguyên tố lớn. 

Khóa riêng của A: A chọn cặp số ngẫu nhiên (𝑚, 𝑛) 

thỏa mãn: 𝑚. 𝑛 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑(𝑝 − 1). 

Khóa riêng của B: B chọn cặp số ngẫu nhiên (𝑢, 𝑣)  thỏa 

mãn: 𝑢. 𝑣 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑(𝑝 − 1). 

Chú ý: vì (𝑚, 𝑛), (𝑢, 𝑣) là các cặp số nghịch đảo nên 

𝑚, 𝑛, 𝑢, 𝑣 ∈ ℤ𝑝−1
∗ , ℤ𝑝−1

∗  là nhóm nhân trên vành số ℤ𝑝−1. 

Nhóm nhân này là tập các phần tử là nguyên tố cùng nhau 

với  (𝑝 − 1), cấu trúc ℤ𝑝−1
∗  như sau: 

ℤ𝒑−𝟏
∗ = {𝑖, 𝑖 < (𝑝 − 1), gcd(𝑖, 𝑝 − 1) = 1} 

* Quá trình truyền tin bảo mật 

Bên A muốn gửi một bản rõ 𝑀 tới bên B. 

+ Bước 1: A tính 𝐶𝐴 và gửi cho B: 

 𝐶𝐴 = 𝑀𝑚mod 𝑝 

+ Bước 2: B nhận 𝐶𝐴 và tính  𝐶𝐴𝐵 rồi gửi cho A. 

 𝐶𝐴𝐵 = (𝑀𝑚)𝑢  mod 𝑝 

+ Bước 3: A nhận  𝐶𝐴𝐵 và tính: 

 𝐶𝐵 = (𝑀𝑚𝑢)𝑛  mod 𝑝 = 𝑀𝑢 mod 𝑝 

và gửi 𝐶𝐵 cho bên B. 

+ Bước 4: B nhận 𝐶𝐵 và giải mã: 

 (𝑀𝑢)𝑣  mod 𝑝 = 𝑀 

* Nhận xét 

Để thu được bản rõ thì hệ mật phải có tính lũy đẳng và 

có tính giao hoán. Với hệ mật O-M các hàm mã hóa và giải 

mã đều là hàm mũ, với các số mũ là nghịch đảo của nhau 

nên thỏa mãn. 

Việc thám mã hệ mật O-M liên quan tới bài toán logarit 

rời rạc đây là bài toán khó với số 𝑝 lớn. 

Vì hệ mật O-M không có tính năng xác thực, nên để 

tránh phép tấn công “Kẻ đứng giữa” (Man in the middle) 

có thể sử dụng thêm các phương pháp xác thực khác. 

C. Hệ mật ElGamal 

Hệ mật ElGamal là một hệ mật khóa công khai dựa trên 

trao đổi khóa Diffie-Hellman, do Taher ElGamal đưa ra 

vào năm 1985. Mô tả vắn tắt hệ mật như sau [3], [5]: 

+ Tạo khóa: Bên liên lạc A tạo cho mình một cặp khóa 

công khai và bí mật, theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn 𝑝 là nguyên tố lớn, 𝑔 ∈ ℤ𝑝
∗   là phần tử 

nguyên thủy. 

Bước 2: chọn một số 𝑥 thỏa mãn 1 < 𝑥 < 𝑝 − 1 và tính 

𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

Bước 3: Khóa công khai của A: (𝑝, 𝑔, 𝑔𝑥)  

     Khóa bí mật của A là: 𝑥 

+ Mã hóa: B cần gửi bản tin 𝑚 cho A (𝑚 < 𝑝) 
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Bước 1: B nhận khóa công khai của A: (𝑝, 𝑔, 𝑔𝑥) 

Bước 2: B chọn 𝑦 ngẫu nhiên (1 < 𝑦 < 𝑝 − 1) và tính: 

 𝛾 = 𝑔𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (7)

 𝛿 = 𝑚(𝑔𝑥)𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑝 

Bước 3: B gửi bản mã 𝐶 = (𝛾, 𝛿) cho A  

+ Giải mã: A nhận bản mã 𝐶 và giải mã: 

Bước 1: A tính  

 𝛾−𝑥 = 𝑔−𝑥𝑦  𝑚𝑜𝑑 𝑝 

                   = (𝑔𝑦)𝑝−1−𝑥𝑚𝑜𝑑 𝑝 

 (𝛾−𝑥 = 𝛾𝑝−1−𝑥𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

Bước 2: A tính  

 𝛿. 𝛾𝑝−1−𝑥 = 𝑚.𝑔𝑥𝑦𝑔−𝑥𝑦𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑚 

+ Nhận xét: Để giải mã thì thám mã phải biết 𝑥 (khóa 

bí mật) thì phải giải bài toán logarit rời rạc, tức là tính 𝑥 =

log𝑔 𝑔
𝑥) với 𝑝 lớn không thể giải được, do đó hệ mật là an 

toàn. 

+ Hiệu quả truyền tin thấp, do hệ số mở rộng bản tin 

𝐸 = 2 (Bản mã 𝐶 = (𝛾, 𝛿) có độ dài bằng 2 lần độ dài bản 

rõ 𝑚). 

III. XÂY DỰNG MÃ MẠNG AN TOÀN 

A. Mô hình mã mạng đơn giản 

Xét mô hình truyền tin giữa hai nút mạng là A và B. 

Nếu A và B cách xa nhau, việc truyền thông tin tin cậy rất 

khó thực hiện được, kể cả khi ta dùng mã kênh. 

Trên thực tế, ta có thể đảm bảo việc truyền tin tin cậy 

giữa A và B bằng cách dùng hệ thống vô tuyến hợp tác 

(cooperative radio - CR) sử dụng thêm nút chuyển tiếp C 

(nằm giữa A và B), với quá trình truyền tin được thực hiện 

như hình 3. Với mô hình này, quá trình truyền tin cần trải 

qua 4 pha. 

 

Hình 3.  Mô hình truyền tin vô tuyến hợp tác 

 Để tăng hiệu quả của hệ thống CR này, mà vẫn đảm bảo 

độ tin cậy cần thiết, vào năm 2000 Ahlswede [1] đã đưa ra 

ý tưởng mã mạng, như hình 4. Theo mô hình này, quá trình 

truyền tin chỉ còn 3 pha. 

 

Hình 4.  Mô hình truyền tin sử dụng mã mạng 

Chú ý: các thông tin 𝑥𝐴 (của A) cần truyền cho B và 𝑥𝐵 

(của B) cần truyền cho A được xem là các xâu bit (vector 

nhị phân 𝑛 chiều nằm trong không gian tuyến tính 𝑛 chiều 

𝑉𝑛). 

Trong mô hình mã mạng hai nút như hình 4, thông tin 

truyền trên mạng (𝑥𝐴, 𝑥𝐵 , 𝑥𝐶) chưa được bảo mật và xác 

thực. Bài bào này đề xuất áp dụng hai hệ mật khóa công 

khai kết hợp với mô hình mã mạng, với mục đích tận dụng 

ưu điểm của mã mạng và có thêm chức năng xác thực và 

bảo mật thông tin. 

B. Mô hình mã mạng an toàn 

Mô hình mã mạng an toàn đề xuất vẫn được xây dựng 

như hình 4. Giả sử A cần gửi bản tin 𝑥𝐴 cho B; Bên B cần 

gửi bản tin 𝑥𝐵 cho A. Quá trình truyền tin theo hai giai đoạn 

sau:  

Giai đoạn 1: Xác thực và truyền tin bảo mật từ A, B đến 

C, dùng hệ mật ElGamal. 

A C B 

𝑥𝐴
𝐸𝑙𝐺𝑎𝑚𝑎𝑙
→       

Giải mã lấy lại 

𝑥𝐴, 𝑥𝐵  và tạo 𝑥𝐶 : 

𝑥𝐶 = 𝑥𝐴𝑥𝐵 

(or 𝑥𝐶 = 𝑥𝐴 + 𝑥𝐵) 

𝐸𝑙𝐺𝑎𝑚𝑎𝑙
←      𝑥𝐵 

 + A và B dùng khóa công khai của C để mã hóa các bản 

tin 𝑥𝐴 và 𝑥𝐵, sau đó truyền các bản mã cho C. 

+ Bên C nhận các bản mã và giải mã để lấy lại 𝑥𝐴, 𝑥𝐵, 

sau đó kết hợp chúng lại thành bản tin mới 𝑥𝐶 . 

 Giai đoạn 2: Truyền tin bảo mật quảng bá từ C đến A, B 

bằng hệ mật Omura-Massey. 

 

- Bước 1: 

+ Bên C mã hóa bản tin 𝑥𝐶 → 𝐶𝐶 = 𝐸(𝑥𝐶 , 𝑘𝐶
′ ) bằng 

khóa 𝑘𝐶
′  của C, rồi phát quảng bá cho A và B. 

𝑥𝐴      pha 1 pha 2     𝑥𝐵 

𝑥𝐵      pha 3 pha 4      𝑥𝐴 

A C B 

𝑥𝐴      pha 1 pha 2     𝑥𝐵 

𝑥𝐵      pha 3 pha 3      𝑥𝐴 

A C B 

𝑥𝐵 = 𝑥𝐶 − 𝑥𝐴 𝑥𝐶 = 𝑥𝐴 + 𝑥𝐵  𝑥𝐴 = 𝑥𝐶 − 𝑥𝐵  

Mã hóa 𝐶𝐶 bằng 𝑘𝐴
′ : 

𝐶𝐶,𝐴 =𝑓(𝑥𝐶 , 𝑘𝐶
′ , 𝑘𝐴

′ )  
và gửi 𝐶𝐶,𝐴 cho C 

 

Giải mã (gỡ 𝑘𝐶
′ ): 

𝐶𝐴 = 𝑓(𝑥𝐶 , 𝑘𝐴
′ ) 

 

𝐶𝐵 = 𝑓(𝑥𝐶 , 𝑘𝐵
′ ) 

+ Giải mã: 

 𝑥𝐶 =𝑓
−1(𝑥𝐶 , 𝑘𝐴

′ )  

+ Tái tạo bản rõ 𝑥𝐵 

𝑥𝐵 = 𝑥𝐶𝑥𝐴
−1 

Hoặc 𝑥𝐵 = 𝑥𝐶 − 𝑥𝐴 

Mã hóa 𝑥𝐶 bằng khóa 

𝑘𝐶
′ : 𝐶𝐶 = 𝑓(𝑥𝐶 , 𝑘𝐶

′ ) 
và phát quảng bá 

 

Mã hóa 𝐶𝐴 bằng 𝑘𝐵
′ : 

𝐶𝐶,𝐵 =𝑓(𝑥𝐶 , 𝑘𝐶
′ , 𝑘𝐵

′ )  
và gửi 𝐶𝐶,𝐵 cho C 

+ Giải mã: 

 𝑥𝐶 =𝑓
−1(𝑥𝐶 , 𝑘𝐵

′ )  

+ Tái tạo bản rõ 𝑥𝐴 

𝑥𝐴 = 𝑥𝐶𝑥𝐵
−1 

Hoặc 𝑥𝐴 = 𝑥𝐶 − 𝑥𝐵 

Bên A Bên C Bên B 
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- Bước 2: 

+ Bên A nhận 𝐶𝐶 mã hóa 𝐶𝐶 → 𝐶𝐶,𝐴 bằng khóa 𝑘𝐴
′  và 

gửi trả C: 

 𝐶𝐶,𝐴 = 𝐸(𝐶𝐶 , 𝑘𝐴
′ ) = 𝐸(𝑥𝐶 , 𝑘𝐶

′ , 𝑘𝐴
′ ) (11)

+ Bên B nhận 𝐶𝐶 mã hóa 𝐶𝐶 → 𝐶𝐶,𝐵 bằng khá 𝑘𝐵
′  và gửi 

trả C: 

 𝐶𝐶,𝐵 = 𝐸(𝐶𝐶 , 𝑘𝐵
′ ) = 𝐸(𝑥𝐶 , 𝑘𝐶

′ , 𝑘𝐵
′ ) 

- Bước 3: 

+ Bên C nhận 𝐶𝐶,𝐴 và giải mã 𝐶𝐶,𝐴 → 𝐶𝐴 (tháo khóa 𝑘𝐶
′ ), 

và gửi 𝐶𝐴 cho A: 

 𝐶𝐴 = 𝐷(𝐶𝐶,𝐴, 𝑘𝐶
′ ) = 𝐸(𝑥𝐶 , 𝑘𝐴

′ ) (13)

+ Bên C nhận 𝐶𝐶,𝐵 và giải mã 𝐶𝐶,𝐵 → 𝐶𝐵 (tháo khóa 

𝑘𝐶
′ ), và gửi 𝐶𝐵 cho B: 

 𝐶𝐵 = 𝐷(𝐶𝐶,𝐵, 𝑘𝐶
′ )  = 𝐸(𝑥𝐶 , 𝑘𝐵

′ ) 

- Bước 4: 

+ Bên A nhận 𝐶𝐴 và giải mã tái tạo bản rõ 𝑥𝐵: 

𝑥𝐶 = 𝐷(𝐶𝐴, 𝑘𝐴
′ )  

 𝑥𝐵 = 𝑥𝐶 . 𝑥𝐴
−1 (15)

+ Bên A nhận 𝐶𝐵 và giải mã tái tạo bản rõ 𝑥𝐴: 

𝑥𝐶 = 𝐷(𝐶𝐵 , 𝑘𝐵
′ ) 

 𝑥𝐴 = 𝑥𝐶 . 𝑥𝐵
−1 

Chú ý: 𝐸(. ) và 𝐷(. ) là các hàm mã hóa và giải mã. Để 

thực hiện mã hóa và giải mã không theo quy tắc "bóc bánh" 

như biểu thức (13), (14) (tức là có thể thực hiện không theo 

thứ tự) thì phép mã hóa và giải mã thường phải dựa trên 

tính chất lũy đẳng của phép tính lũy thừa. 

C. Mô hình mã mạng an toàn xây dựng trên bài toán 

logarit rời rạc 

Hoạt động của mã mạng an toàn đề xuất xây dựng trên 

bài toán DLP thực hiện như sau: 

* Tạo khóa 

+ Tham số chung: Các bên A, B, C chọn: 

 𝑝 - số nguyên tố lớn; 

𝑔- phần tử nguyên thủy, 𝑔 ∈ ℤ𝑝
∗ ; 

+ Tham số bí mật: các bên chọn số bí mật như sau: 

Bên A:  

- Số ngẫu nhiên 𝑘𝐴: (1 < 𝑘𝐴 < 𝑝 − 1) 

- Cặp số: 𝑚𝐴, 𝑛𝐴: 𝑚𝐴𝑛𝐴 = 1 𝑚𝑜𝑑 (𝑝 − 1)  

Bên B:  

- Số ngẫu nhiên 𝑘𝐵: (1 < 𝑘𝐵 < 𝑝 − 1) 

- Cặp số: 𝑚𝐵, 𝑛𝐵: 𝑚𝐵𝑛𝐵 = 1 𝑚𝑜𝑑 (𝑝 − 1) 

Bên C:  

- Số ngẫu nhiên 𝑘𝐶: (1 < 𝑘𝐶 < 𝑝 − 1); Tính 

𝑔𝑘𝐶  𝑚𝑜𝑑 𝑝 và công khai 𝑔𝑘𝐶  cho A và B. 

- Cặp số: 𝑢, 𝑣: 𝑢𝑣 = 1 𝑚𝑜𝑑 (𝑝 − 1) 

Chú thích: các số bí mật 𝑘𝐴, 𝑘𝐵 , 𝑘𝐶  sử dụng cho hệ mật 

ElGamal; các cặp số (𝑚𝐴, 𝑛𝐴), (𝑚𝐵, 𝑛𝐵), (𝑢, 𝑣) sử dụng 

cho hệ mật O-M (tương ứng với các khóa 𝑘𝐴
′ , 𝑘𝐵

′ , 𝑘𝐶
′  trong 

mục III.B). 

* Quá trình truyền tin: 

Giai đoạn 1:  

+ Bước 1: Truyền tin bảo mật từ A, B đến C, dùng hệ 

mật ElGamal. Bản rõ của A là 𝑥𝐴, và của B là 𝑥𝐵. 

Bên A tính (theo (7), (8)):  

 𝛾𝐴 = 𝑔𝑘𝐴  𝑚𝑜𝑑 𝑝

 𝛿𝐴 = 𝑥𝐴(𝑔
𝑘𝐶)𝑘𝐴  𝑚𝑜𝑑 𝑝 

và gửi 𝐶𝐴 = (𝛾𝐴, 𝛿𝐴) cho C. 

Bên B tính:  

 𝛾𝐵 = 𝑔𝑘𝐵  𝑚𝑜𝑑 𝑝

 𝛿𝐵 = 𝑥𝐵(𝑔
𝑘𝐶)𝑘𝐵  𝑚𝑜𝑑 𝑝 

và gửi 𝐶𝐵 = (𝛾𝐵 , 𝛿𝐵) cho C. 

Bên C giải mã theo (9), (10): 

- Giải mã 𝑥𝐴 

𝛾𝐴
−𝑘𝐶 = 𝛾𝐴

𝑝−1−𝑘𝐶 = 𝑔−𝑘𝐴𝑘𝐶  𝑚𝑜𝑑 𝑝 

𝛾𝐴
−𝑘𝐶  𝛿𝐴 = 𝑥𝐴(𝑔

𝑘𝐶𝑘𝐴)𝑔−𝑘𝐴𝑘𝐶 = 𝑥𝐴 

- Giải mã 𝑥𝐵 

𝛾𝐵
−𝑘𝐶 = 𝛾𝐵

𝑝−1−𝑘𝐶 = 𝑔−𝑘𝐵𝑘𝐶  𝑚𝑜𝑑 𝑝 

𝛾𝐵
−𝑘𝐶  𝛿𝐵 = 𝑥𝐵(𝑔

𝑘𝐶𝑘𝐵)𝑔−𝑘𝐵𝑘𝐶 = 𝑥𝐵 

+ Bước 2: Sử dụng kỹ thuật mã mạng: Bên C tạo bản 

tin 𝑥𝐶  từ việc kết hợp các bản tin 𝑥𝐴 và 𝑥𝐵, có thể kết hợp 

theo các cách khác nhau của mã mạng.. Thông thường, có 

thể thực hiện bằng phép nhân hoặc phép cộng. 

- theo phép nhân: 𝑥𝐶 = 𝑥𝐴𝑥𝐵  𝑚𝑜𝑑 𝑝 (17) 

- theo phép cộng: 𝑥𝐶 = (𝑥𝐴 + 𝑥𝐵) 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (18) 

Giai đoạn 2: Truyền tin bảo mật quảng bá từ C đến A, 

B bằng hệ mật Omura-Massey. 

+ Bước 1: Bên C mã hóa bản tin 𝑥𝐶  (theo (3)) và phát 

quảng bá bản mã cho A, B: 

𝐶𝐶 = 𝑥𝐶
𝑢 𝑚𝑜𝑑 𝑝 
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+ Bước 2:  

Bên A nhận 𝐶𝐶 mã hóa 𝐶𝐶 → 𝐶𝐶,𝐴 (theo (4)) bằng khóa 

riêng của A và gửi 𝐶𝐶,𝐴 cho C: 

 𝐶𝐶,𝐴 = 𝐶𝐶
𝑚𝐴  𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑥𝐶

𝑢.𝑚𝐴  𝑚𝑜𝑑 𝑝 (19)

Bên B nhận 𝐶𝐶 mã hóa 𝐶𝐶 → 𝐶𝐶,𝐵 (theo (4)) bằng khóa 

riêng của A và gửi 𝐶𝐶,𝐵 cho C: 

 𝐶𝐶,𝐵 = 𝐶𝐶
𝑚𝐵  𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑥𝐶

𝑢.𝑚𝐵  𝑚𝑜𝑑 𝑝 

+ Bước 3:  

Bên C nhận 𝐶𝐶,𝐴, giải mã 𝐶𝐶,𝐴 → 𝐶𝐴 (theo (5)) và gửi 

lại 𝐶𝐴 cho A: 

 𝐶𝐴 = 𝐶𝐶,𝐴
𝑣 = 𝑥𝐶

𝑢.𝑣.𝑚𝐴  𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑥𝐶
𝑚𝐴  𝑚𝑜𝑑 𝑝 (21)

Bên C nhận 𝐶𝐶,𝐵, giải mã 𝐶𝐶,𝐵 → 𝐶𝐵 và gửi lại 𝐶𝐵 cho 

B: 

𝐶𝐵 = 𝐶𝐶,𝐵
𝑣 = 𝑥𝐶

𝑢.𝑣.𝑚𝐵  𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑥𝐶
𝑚𝐵  𝑚𝑜𝑑 𝑝 

+ Bước 4:  

Bên A nhận 𝐶𝐴 và giải mã lấy lại 𝑥𝐶  (theo (6)) 

𝐶𝐴
𝑛𝐴 = 𝑥𝐶

𝑚𝐴𝑛𝐴  𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑥𝐶  

tái tạo bản rõ 𝑥𝐵: 

- Theo phép nhân: 𝑥𝐵 = 𝑥𝐶𝑥𝐴
−1 

- Theo phép cộng: 𝑥𝐵 = 𝑥𝐶 − 𝑥𝐴 

Bên B nhận 𝐶𝐵 và giải mã lấy lại 𝑥𝐶  (theo (6)) 

𝐶𝐵
𝑛𝐵 = 𝑥𝐶

𝑚𝐵𝑛𝐵 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑥𝐶  

tái tạo bản rõ 𝑥𝐴: 

- Theo phép nhân: 𝑥𝐴 = 𝑥𝐶𝑥𝐵
−1 

- Theo phép cộng: 𝑥𝐴 = 𝑥𝐶 − 𝑥𝐵 

Ví dụ nhỏ: 

* Tạo khóa 

+ Tham số chung: Các bên A, B, C chọn: 

 𝑝 = 23 - số nguyên tố; 

𝑔 = 5 là phần tử nguyên thủy, 𝑔 ∈ ℤ23
∗ ; 

Bên C: 𝑔𝑘𝐶 = 59𝑚𝑜𝑑 23 = 11  

(𝑘𝐶 = 9 là tham số bí mật của C). 

+ Tham số bí mật:  

Bên A chọn:  

- Số ngẫu nhiên 𝑘𝐴 = 7: (1 < 7 < 30) 

- Cặp số: (𝑚𝐴, 𝑛𝐴) = (7,19) thỏa mãn: 

7 × 19 𝑚𝑜𝑑 22 = 1 

Bên B chọn:  

- Số ngẫu nhiên 𝑘𝐵 = 15 ∶ (1 < 15 < 22) 

- Cặp số: (𝑚𝐵, 𝑛𝐵) = (5,9) thỏa mãn: 

5 × 9 𝑚𝑜𝑑 22 = 1 

Bên C chọn:  

- Số ngẫu nhiên 𝑘𝐶 = 9: (1 < 9 < 22) 

- Tính 𝑔𝑘𝐶 = 59𝑚𝑜𝑑 23 = 11 và công khai 𝑔𝑘𝐶  cho A 

và B (như ở trên). 

- Cặp số: (𝑢, 𝑣) = (13,17) thỏa mãn: 

13 × 19 𝑚𝑜𝑑 22 = 1 

Tóm lại: 

Tham số công khai: 𝑝 = 23; 𝑔 = 5,  𝑔9 = 11 

Tham số bí mật: 

 Bên A: 𝑘𝐴 = 7; (𝑚𝐴, 𝑛𝐴) = (7,19)  

 Bên B: 𝑘𝐵 = 15; (𝑚𝐵 , 𝑛𝐵) = (5,9)  

 Bên C: 𝑘𝐶 = 9; (𝑢, 𝑣) = (13,17)  

* Quá trình truyền tin: 

Giai đoạn 1: Truyền tin bảo mật từ A, B đến C, dùng 

hệ mật ElGamal.  

Giả sử bản rõ của A là 𝑥𝐴 = 3, và của B là 𝑥𝐵 = 12. 

+ Bước 1:  

Bên A tính:  

 𝛾𝐴 = 𝑔𝑘𝐴 = 57𝑚𝑜𝑑 23 = 17 

 𝛿𝐴 = 𝑥𝐴(𝑔
𝑘𝐶)𝑘𝐴 = 3.117𝑚𝑜𝑑 23 = 21 

và gửi 𝐶𝐴 = (17, 21) cho C. 

Bên B tính:  

 𝛾𝐵 = 𝑔𝑘𝐵 = 515 𝑚𝑜𝑑 23 = 19 

 𝛿𝐵 = 𝑥𝐵(𝑔
𝑘𝐶)𝑘𝐵 = 12.1115𝑚𝑜𝑑 23 = 5 

và gửi 𝐶𝐵 = (19, 5) cho C. 

Bên C giải mã:  

- Giải mã 𝑥𝐴, C tính: 

𝛾𝐴
−𝑘𝐶 = 17−9 = 1713 𝑚𝑜𝑑 23 = 10 

𝛾𝐴
−𝑘𝐶  𝛿𝐴 = 10.21 mod 23 = 3 = 𝑥𝐴 

- Giải mã 𝑥𝐵 

𝛾𝐵
−𝑘𝐶 = 1913 𝑚𝑜𝑑 23 = 7 

𝛾𝐵
−𝑘𝐶  𝛿𝐵 = 7.5 𝑚𝑜𝑑 23 = 12 = 𝑥𝐵 

Chú ý: 𝛾−𝑘𝐶 = 𝛾𝑝−1−𝑘𝐶 = 𝛾22−9. 
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+ Bước 2: Bên C kết hợp bản tin theo phép nhân (17): 

𝑥𝐶 = 𝑥𝐴𝑥𝐵 = 3.12 𝑚𝑜𝑑 23 = 13 

Giai đoạn 2: Truyền tin bảo mật kết hợp mã mạng. 

+ Bước 1: Bên C mã hóa bản tin 𝑥𝐶  và phát quảng bá 

bản mã cho A, B: 

𝐶𝐶 = 𝑥𝐶
𝑢 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 1313 𝑚𝑜𝑑 23 = 8 

+ Bước 2:  

Bên A nhận 𝐶𝐶 = 8 và mã hóa 𝐶𝐶 → 𝐶𝐶,𝐴, sau đó  gửi 

𝐶𝐶,𝐴 cho C (19): 

𝐶𝐶,𝐴 = 𝐶𝐶
𝑚𝐴  𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 87 𝑚𝑜𝑑 23 = 12 

Bên B nhận 𝐶𝐶 , mã hóa 𝐶𝐶 → 𝐶𝐶,𝐵 sau đó gửi 𝐶𝐶,𝐵 cho 

C (20): 

𝐶𝐶,𝐵 = 𝐶𝐶
𝑚𝐵  𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 85 𝑚𝑜𝑑 23 = 16 

+ Bước 3:  

Bên C giải mã 𝐶𝐶,𝐴 → 𝐶𝐴 (21) và gửi lại 𝐶𝐴 cho A: 

𝐶𝐴 = 𝐶𝐶,𝐴
𝑣 = 1217 𝑚𝑜𝑑 23 = 9 

Bên C giải mã 𝐶𝐶,𝐵 → 𝐶𝐵 (22) và gửi lại 𝐶𝐵 cho B: 

𝐶𝐵 = 𝐶𝐶,𝐵
𝑣 = 1617 𝑚𝑜𝑑 23 = 4 

+ Bước 4:  

Bên A nhận 𝐶𝐴 và giải mã lấy lại 𝑥𝐶 . 

𝐶𝐴
𝑛𝐴 = 919 𝑚𝑜𝑑 23 = 13 

tái tạo bản rõ 𝑥𝐵: 

𝑥𝐵 = 𝑥𝐶𝑥𝐴
−1 = 13 ∗ 8 𝑚𝑜𝑑 23 = 12 

Bên B nhận 𝐶𝐵 và giải mã lấy lại 𝑥𝐶 . 

𝐶𝐵
𝑛𝐵 = 49 𝑚𝑜𝑑 23 = 13 

tái tạo bản rõ 𝑥𝐴: 

𝑥𝐴 = 𝑥𝐶𝑥𝐵
−1 = 13 ∗ 2 𝑚𝑜𝑑 23 = 3 

Chú ý: 3−1𝑚𝑜𝑑 23 = 8; 12−1𝑚𝑜𝑑 23 = 2 là các cặp 

số nghịch đảo. Để tính phép lũy thừa các số lớn theo 

modulo, có thể sử dụng thuật toán bình phương và nhân 

[2], [4], [7]. 

IV. KẾT LUẬN 

Bài báo đề xuất một mô hình mã mạng kết hợp ưu điểm 

của mã mạng với các hệ mật mã công khai, để tạo ra một 

mã mạng an toàn. Các bước của mô hình này tóm tắt như 

sau: Bước 1:  xác thực bảo mật dùng hệ mật ElGamal; 

bước 2 giải mã và xác thực, kết hợp (che giấu) bản tin bằng 

mặt nạ cộng hoặc nhân; bước 3 phát quảng bá bằng hệ mật 

O-M. 

Ưu điểm của mô hình đề xuất đó là: (1) Sử dụng được 

ưu điểm của mã mạng là giảm số phiên truyền dẫn giữa các 

nút truyền trên mạng (tăng thông lượng), tăng độ ổn định 

của việc truyền tin; (2) thông tin truyền trong mạng được 

bảo mật an toàn nhờ các hệ mật khóa công khai. Độ an toàn 

của các hệ mật khóa công khai dựa trên bài toán logarit rời 

rạc, đã được chứng minh là bài toán an toàn với trường hợp 

số nguyên tố lớn.  

Tuy nhiên, vì sử dụng hệ mật khóa công khai nên tốc 

độ mã hóa sẽ không nhanh được như các hệ mật khóa bí 

mật (đối xứng), do vậy mô hình này chỉ phù hợp cho việc 

truyền các bản tin ngắn (hoặc truyền khóa). 
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SECURE NETWORK CODING BASED ON TWO 

CRYPTOSYSTEMS OMURA-MASSEY AND 

ELGAMAL OVER NUMBER  RING 

Abstract: Network coding is a networking technique 

that allows nodes to create new data packets by combining 

received packets. This technique has several benefits such 

as increased throughput, improved reliability, and 

increased network stability. However, network coding 

technology is often do not have the security of information 

transmitted over the network. This paper presents an idea 

of building a network coding model based on two public 

key cryptosystems, in order to create a secure network 

coding (security capabilities). 

Keywords: Network coding, cooperative radio, public key 

cryptosystem, discrete logarith problem, number ring, finite 

field. 
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PERFORMANCE ANALYSIS OF CV-QKD 
USING MULTICORE FIBER 

Thu A. Pham* 
* Faculty of Telecommunications, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Hanoi, 

Vietnam 
 
 

Abstract:  In this paper, we have proposed a quantum 

key distribution (QKD) system employing multi-core 

fiber (MCF). We then theoretically analyze the system 

performance comprehensively while considering various 

physical impairments including noise and MCF crosstalk. 

The feasibility of the proposed architecture is verified via 

the numerical experiments. The simulation results 

demonstrate that our developed solution can significantly 

enhance the secret key rate. It is also shown that the 

system performance  strongly depends on the kind of 

MCFs. 

 

Keywords:  Quantum Key Distribution (QKD), Multi-

core fiber (MCF). 

I.  INTRODUCTION 

In the digital era in which data traffic has been 
continuously experiencing an exponential rise across the 
globe, the enormous data which is called plain text is 

being liable to a lot of great security threats. The security 

of data interaction between the network systems depends 
on the adopted security protection mechanism. Although 
there are many information encryption mechanisms used 
for different systems, the commonality is that the security 
of the key directly affects the safe operation of the 
network systems. 

As a new method to ensure the secure transmission of 
information, quantum key distribution (QKD) technology 
which provides an unconditionally secure method of 
sharing secret keys between the legal pair of sender and 
receiver, Alice and Bob, in the presence of an illegal 
eavesdropper known as Eve has attracted the attention of 
many researchers and deployers and has successively 
carried out verification tests in many fields. The secrecy 
of the keys distributed by QKD is based on the laws of 
quantum mechanics and could be implimented by using 
the polarization or phase of single-photon states, namely 
discrete-variable QKD (DV-QKD), or using the 
quadrature of the quantized electromagnetic field, namely 
continuous variable QKD (CV-QKD). DV-QKD schemes 
could be employed to deliver the unconditionally secure 
keys between two legal nodes. However, the approaches 
have some limitations such as limited achievable 
transmission distance and low secret key rate. Moreover, 

the technologies used in DV-QKD system are quite 
different from the technologies used in conventional 
communications. To cope with these disavantages, CV-
QKD scheme which have potential advantages because of 
its capability of obtaining high secure key rate has been of 
interest. In addition, compared to DV-QKD, CV-QKD 
can make use of traditional telecommunication 
technologies.  

Recently, CV-QKD systems have been suggested and 
several multiplexing technologies, for example WDM, 
polarized or phase mutiplexing, have been established to 
enhance the performance of these systems [1-3]. 
However, the multiplexing technologies require 
sophiticated devices rather than commercial devices and 
the secret key rates of the CV-QKD systems are still far 
from the demands of the practical implementation. In the 
last few years, spacial division multiplexing (SDM) 
technology, which uses the multillicity of space channels 
to rise capacity, has been proposed to keep up with the 
emmense trafic demand [4-6]. One actualizing approach 
of SDM transmission media is multicore fiber (MCF) 
which include many cores exploited as parallel channels 
for independent signals. MCF can be fully utilized as a 
transmission media to increase the capacity of QKD 
systems, and to break through the bottleneck of the secret 
key rate in the conventional SMF-based system [7-9]. 

Until now, some experimental works related to the use 
of MCF for CV-QKD scheme have been reported. In [10], 
the operation of co-transmission of CV-QKD and 
classical data channels over the same MCF has been 
successfully demonstrated. The works showed the slight 
degradation in performance of these systems. However, 
the method to increase secret key rate was not mentioned 
in these cases. A more recent work have model the CV-
QKD transmition over MCF [11]. In this report, 
researchers proposed the MCF based CV-QKD system to 
further increase the secret key rate. The results in [12] 
showed that there was a negligible degradation in 
performance because of insert loss of the FIFO. 
Furthermore, the total secret key rate could be improved 
apparently. However, in this case, the distribution of 
quantum channel wavelength in each core is different and 
therefore the impact of MCF crosstalk could not be 
investigated. 

In this paper, we propose to implement CV-QKD 
system over MCF. Our proposed MCF-based CV-QKD 
system could be a good solution to increase the secret key 
rate by transmitting multiple spatial modes 
simultaneously. Performance of the proposed MCF based 
CV-QKD system is analyzed in terms of quantum bit 
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error rate (QBER) considering the effects of various 
physical layer impairments originated from the receiver, 
and the impact of inter-core crosstalk in MCF channel. 
Moreover, ergodic secret key rate in the present of 
eavesdropper (i.e., Eve) is also the subject of this paper. 

The rest of this paper is arranged as follows. Section II 
shows the CV-QKD architecture using MCF. 
Mathematical model and performance analysis are 
provided in Section III. The numerical results of the 
proposed system are presented and discussed in section 
IV. Finally, Section V closes the paper with some relevant 
conclusions. 

II. SYSTEM ARCHITECTURE  

Figure 1 schematically depicts our proposed CV-QKD 
system using MCF as the transmission media. The 
proposed system has three main parts, including a key 
sender (i.e. Alice’s side), a key relayer where Eve could 
take the key, and Bob’s side which receives the key signal 
to recover the quantum keys transmitted from Alice. QKD 
protocol implemented in this study is based on SIM using 
binary phase shift keying (SIM-BPSK). 
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Figure. 1. The architecture of CV-QKD system using MCF 

As shown in Fig. 1, at the Alice’s side, the key’s 

binary bits,  d t , are passed to the rectangular pulse 

shaping function and modulated on RF subcarrier using 
BPSK signaling, in which bits “0” and “1” are represented 
by two phases that are 1800 apart. Next, the BPSK signal, 
which includes both positive and negative values, is added 
to a DC bias before modulating with the optical 
continuous-wave generated by a laser diode (LD).  

Figure 2: Dual-threshold detection at Bob’s side [13] 

 

The modulated optical signal from each LD is coupled 
into a specific core of the W-cores of MCF with the length 
of L1 by using a fan-in device, and then transmitted via the 
MCF to relayer, where a fan-out device is used to 
demultiplex the optical signals and then a fan-in device is 
employed to multiplex the modulated optical signals. The 
signal after fan-in device is transmitted via another W-
core MCF with the length of L2 to the Bob’s side. 

 At the Bob’s side, the received optical signal 
demultiplexed from the MCF is passed through an APD to 
convert into an electrical signal. Then, the electrical signal 
is demodulated by multiplying with local oscillator’s 
signal, whose frequency is equal to that of RF subcarrier 
(fc). After demodulating process, the electrical signal is 
sampled and decided to binary bits “0”, “1”, or “x” based 
on dual-threshold (D-T) detection. As can be seen from 
the Figure 2, two levels of dual-threshold, d0 and d1, are 
set at Bob’s receiver for signal detection. If the received 
current signal is lower than d0, bit “0” will be recovered. 
If the received signal is larger than d1, bit “1” will be 
detected. Otherwise, bit “x” (no bit) will be created. 
Probability density functions when bit 0 (f0(y)) is 
transmitted and bit 1 (f1(y)) is transmitted are shown in 
figure 2. 

Finally, Bob notifies Alice the time instances when 

bits “0” and “1” were created via classical public 

channel. Based on the information shared by Bob, Alice 

could form the sifted key by removing bits corresponding 

to the time instances Bob created no bit. 

III. PERFORMANCE ANALYSIS  

In this section, the performance of the proposed 
system in terms of quantum bit error rate and secret key 
rate will be evaluated. 

As can be seen from figure 1, at the Alice’s 

transmitter, the binary bits of key,  d t , are passed to the 

rectangular pulse shaping function and modulated on RF 

subcarrier using BPSK signaling, in which bits “0” and 

“1” are represented by two phases that are 1800 apart. 

Next, the BPSK signal, which includes both positive and 

negative values, is added to a DC bias before modulating 

with the optical continuous-wave generated by a laser 

diode (LD). It is noted that the LD can only be modulated 

by the positive signals. The transmitted power of the 

modulated laser beam could be written as follows 

   1
2

o
t

P
P t mS t    ,  (1) 

where Po is the peak transmitted power, m is the intensity 

modulation depth with 0 < m < 1. St(t) = A(t)g(t)cos(2fct 

+ ai), where A(i) is the carrier amplitude, g(t) is the 

rectangular pulse shaping function, fc is the carrier 

frequency, and ai  {0,1} is the i th binary bit. The power 

of S(t) is normalized to unity to simplify our analysis.  

The modulated optical signal after each LD is coupled 
into a specific core (in the total of the w cores of the MCF 
1) by using a low loss and low crosstalk fan-in device. 
The optical signals are then transmitted via the w-core 
MCF 1 with the length of L1 to relay node, where a fan-
out device is used to couple out the multiplexed optical 
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signals. After that, the modulated optical signals including 
the signal from Alice sent to Bob is again coupled into a 
w-core MCF 2 with the length of L2 by using aother fan-in 
devicce. At the relay node, Eve can take and decode the 
information. 

At the Bob’s side, there is a fan-out device used to 

couple out the multiplexed optical signals. The received 

optical signal from Alice’s side is passed through an 

optical band pass filter (OBPF) to reduce background 

noise. After that, the filtered signal is converted into an 

electrical one by APD. The electric current after APD can 

be expressed as 

     1
2

orB
p A rB

P
i t M mS t n t      , (2) 

where  and MA are the responsivity and the gain of 
APD, respectively. rBn is the receiver’s noise current at 

the receiver of Bob. orBP is the peak received power at 

Bob’s side. This parameter is calculated as 

 1 2.exporB oP P L L    , (3) 

where α is the attenuation coefficient of the fiber and L1 
and L2 are the optical fiber lengths of MCF 1 and MCF 2, 
respectively. 

Then, the electric signal after APD is demodulated by 

multiplying with local oscillator’s signal, whose 

frequency is equal to that of RF subcarrier. The BPSK 

demodulated precess is carried out by multiplexing the 

received signal with cos(2fct). The current obtained after 

demodulation can be passed to a low-pass filter (LPF) to 

remove the high-frequency components (i.e., fc and 2fc ), 

the baseband signal obtained from the output of the LPF 

is given as 
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where i0 and i1 represent the received signals for bits “0” 
and “1”, respectively. The total noise variance is 
computed as folows. 

When transmitting over the MCF, the optical signal on 
each core suffers from inter-core crosstalk (XT) caused by 
adjacent cores. For simplicity, we assume MCF is 
homogeneous (i.e., all cores have the same size and the 
refractive index). Considering a given core (i.e., the core 
i), the crosstalk between two cores is the ratio of the 
output power of the core i originating from an interfering 
core (i.e., core j) to that of the interfering core [14]. 
Therefore, the inter-core crosstalk between the two cores i 
and j in MCF is defined as [15] 

j

ij

ij
P

P
XT  ,(5)

where Pij is the power in the core i coupling from core j, 
and Pj is the power in the core j.  

On the other hand, in multi-core fiber, the coupled 
power is determined by the amount of the power that the 

signal being transmitted in one core is transferring to its 
adjacent core. The average mode coupling coefficient (Kij) 
between two cores can be calculated, when the mode 
coupling coefficient from core j to core i is known, as [16] 

,
2

ij

ij ij ijK C





  

where ij is the usual mode coupling coefficient from 

core j to core i, ij i j     is the propagation constant 

difference with 
i and j being mode propagation 

constants in core i and core j, respectively. Here, Cij is the 
cross-power.  

 Moreover, the expression of the coupled power can be 
established as [17] 

(z) ( ) ( ) ,i

ij j i

j i

dP
h P z P z
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where 
iP  is the average power in the core i and ijh  is the 

power coupling coefficient from the core j to the core i. In 
case of the homogeneous MCF, the average power 
coupling coefficient between two adjacent cores i and j is 
calculated as [15,18] 
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where d is the correlation length, 
bdR is the bending 

radius,   is the propagation constant while {xi, yi} and 

{xj, yj} are the positions of the i-th core and the j-th core, 
respectively.  

 Note that, in the homogeneous MCF, it can be 

considered that i = j = , thus, we have Kij = ij =  and 

Bij = ij, where ij is the core pitch (i.e., the distance that 
separates core i and core j). Hence, the average of hij can 
be calculated for the case of small bending radius as  

ij

bd
ij

R
h
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where Rbd is the bending radius. 

Furthermore, the crosstalk between two adjacent cores 
can be computed as given in [21], 

tanh( )ij ij ijXT h L h L    LhLhXT ijijij  tanh 

where L=L1+L2 is the total MCF length. Therefore, based 
on (12) and (13), the crosstalk can be expressed as 
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In the homogeneous w-core MCF whose cores are 
arranged in a ring, e.g., 4-core MCF as shown in Fig. 3, 
the total crosstalk in each core is the same and is 
calculated as 

1 1

w w

XT ij ij orB

j j
j i j i

P P XT P

 
 

   , (15) 
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Figure 3. Crosstalk in 4-core MCF. 

The optical signal outputting from each core of MCF 
is converted to electrical signals. Besides the signal 
current, there also noise current appearing at the output of 
APDs. Noise current is contributed from several noise 
components, which can be modeled as additive Gaussian 
noise, including signal dependent shot noise, inter-core 
crosstalk-induced shot noise, thermal noise, and also the 
optical beat noise caused by the beating between the 
desired signal and the crosstalk one. Consequently, the 
total noise power after each APD can be calculated as 

2 2 2 2 2 2 2 2

rB s XT sig XT th ASE sig ASE XT ASE                 

(16)

where 2

s , 2

XT , 2

sig XT 
, 2

th  are the variance of shot and 

dark noise, crosstalk, beat noise, and thermal noise, 
respectively. These variances of the noise components can 
be expressed as 
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where q  is the electronic charge, B  is the effective noise 

bandwidth, dI  is the dark current,  BK is the Boltzmann 

constant, T is the temperature of the receiver, LR  is the 

load resistance. 
0B , spn , h, 

0f are the bandwidth of 

optical signal, spontaneous emission factor, planks 

constant and frequency of light wave respectively. AF  is 

the excess noise factor of the APD. Here, AF  is given by 

[19] as below, 

( ) (1 )(2 1/ ),A A A A A AF M k M k M   


where kA is the ionization-coefficient ratio. 

Next, the demodulated signal is passed through a dual-
threshold direct-detection, which decides bits “0", “1", or 
“x" as shown in Figure 2. 

3.1 Quantum bit error rate 

The quantum bit error rate (QBER) is defined as the 

ratio between the probability that Bob wrongly detect bits 

“0" and “1" (Perr) the probability that Bob is able to 

detect bits “0" and “1" (Psift) [20]. Accordingly, it can be 

expressed as 

QBER err

sift

P

P
 ,  (24) 

where, Perr and Psift are calculated as 

  
   

       

, ,

, , , ,

0,1 1,0

0,0 0,1 1,0 1,1

err A B A B

sift A B A B A B A B

P P P

P P P P P

 

   
, (25) 

where  , i, jA BP is the joint probability that Alice’s bit “i” 

coincides with Bob’s bit “j”. This probability can be 

expressed as  , ( | )i, j ( ) ( , )A B A B AP P i P i j , where 

( ) 1/ 2AP i   and ( | )( , )B AP i j   is the probability that Bob 

decides bit “j” while Alice sends bit “i”. We denote d0 

and d1 as the detection thresholds for bits “0" and bit “1", 

respectively. They can be selected symmetrically over the 

“zero” level. Based on dual-threshold principle, the 

closed-form expressions for ( | )( , )B AP i j can be expressed 

as 
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,(26) 

To adjust the value of two detection thresholds, we 

define the dual-threshold scale coefficient k as follows 

2
0 0

2
1 1

n

n

d E i k

d E i k





   

   

, (27) 

where E[i0] and E[i1] are the mean values of i0 and i1. 

3.2 Egodic Secret Key Rate 

Egodic secret key rate, denoted as SKR, shows the 

security level of the proposed system. The secret key rate 

is defined as the maximum transmission rate at which 

Eve is unable to decode any information, written as 

   ; ;SKR I A B I A E  , (28) 



Thu A. Pham  

where I(A;B) and I(A;E) are the amount of information 

shared between Alice and Bob, and between Alice and 

Eve respectively. With assumption that the probabilities 

of transmitting bits “0” and “1” are equally likely to 

occur, the mutual information between Alice and Bob 

could be calculated as [20] 

  
       

   
2 2

2

; log 1 log 1

1 log 1 1

I A B p p p q p q

q q q

     

    
, (29) 

where p = PA,B(0,0) = PA,B(1,1) and q = PA,B(0,x) = 

PA,B(1,x) = 0.5 - PA,B(0,0) - PA,B(0,1). 

The mutual information between Alice and Eve could 

be calculated as [16] 

         2 2; 1 log 1 log 1e e e eI A E p p p p     , (30) 

where pe is the probability that Eve correctly detects the 

transmitted bits from Alice, which can be calculated as pe 

= 0.5 – PA,E (0,1) = 0.5 – PA,E (1,0). In addition, Eve’s 

error probability (or QBER) is given as 

   , ,QBER 0,1 1,0Eve A E A EP P  ,  (31) 

where PA,E(0,1) and PA,E(1,0) are the error probabilities 

that Eve falsely decides the received bits from Alice. 

Assuming that Eve uses single-threshold detection, which 

is often equipped in a typical optical receiver. The error 

probabilities can be derived as [21] 
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,  (32) 

where dE = 0 is the threshold detection at Eve’s receiver. 

IV. NUMERICAL RESULTS 

In this section, the performance in terms of QBER 
and SKR, of the proposed system, based on the 
performance analysis in Section III, will be analyzed as a 
function of a number of system parameters including the 
optical transmitted power (Pt), the D-T scale threshold 
coefficient, core pitch, the optical fiber length from Alice 
to Bob. In addition, in this study, we also consider the 
QBER at Eve (the eavesdropper) to confirm the secure of 
the system. The system parameters and the propagation 
characteristics are gathered in Table 1. 

Table 1. Key System Parameters 

Name Symbol Value 

Constants and general parameters 

Boltzmann’s constant K 1.3810-23 

WHz-1K-1 

Electronic charge q 1.610-19 C 

Light velocity c 3108 m/s 

Load resistance RL 50  

Bit rate Rb 1 Gbps 

Temperature T 300 K 

Wavelength  1550 nm 

Noise figure Fn 5 dB 

Optical transceiver’s parameters 

Modulation index m 0.2 A/W 

Fiber attenuation 

coefficient 

 0.2 dB/km 

PD responsivity  0.6 A/W 

Ionization-coefficient 

ratio 

kA 0.7 

FWHM linewidth of 

the laser 

m 12.75 MHz 

Coupling coefficient   0.02 

Bending radius Rbd 0.1 m 

The propagation 

constant 

 rad/micromet 

 

The dual-threshold scale coefficient is one of the most 

important parameters that network operators need to 

consider when they design the system. Therefore, in 

figure 4, the quantum QBER and Psift are presented as a 

function of the D-T scale coefficient at Bob’s receiver. 

Psift should be larger or equal to 10-2 so that Bob can 

receive the sifted-key from Alice at Mbps with the 

transmission rates at Gbps. In addition, QBER is kept 

lower or equal to 10-3 so that bit errors are able to be 

corrected thanks to error correction codes. As shown in 

Figure 4, in order to meet the above-mentioned targets, 

the D-T scale threshold should be larger than 3 in case of 

using 4 core multicore fiber, and in the range of 3 and 5.2 

in case of using 61 core multicore fiber. The difference in 

the D-T scale coefficients is because of the large 

crosstalk in 61 core MCF. 

 

Figure 4. QBER and Psift versus D-T scale coefficient with Pt = 

-5 dB, L = 50 km 

Next, in order to understand how the optical fiber 

length from Alice to Bob, L, effects on the system 

performance, we investigate QBER at Bob versus the 

optical distance with Pt = -5 dBm, MA = 3, k = 5 in Figure 

5. It is apperant from this figure that to keep QBER lower 

or equal to 10-3, Bob’s receiver can be located anywhere 

when using 4 core MCF, while the location of Bob’s 

receiver should be avoid at the distance of 12-15 km or 

20-25 km. 
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Figure 5. QBER versus the optical distance between Alice and 

Bob with Pt = -5 dBm, MA = 3, k = 5. 

In figure 6, we investigate the security level of the 

proposed system versus the transmitted optical power 

when k = 5, L1 = 5 km, L = 50 km, MA = 3. The secret key 

rate is defined as the maximum transmission rate at 

which Eve is unable to decode any information. 

Therefore, the goal of QKD system design is to achieve 

high ergodic secret-key rate. The results, as illustrated in 

figure 6, indicate that the secret-key rate of the proposed 

system is rather high in both cases of MCFs. However, 

the maximum secret-key rate of the QKD system using 

32 core MCF is only 0.422 bit/s/Hz, while the maximum 

rate of the QKD system using 4 core MCF is 0.5 bit/s/Hz.  

 

 

Figure 6. Secret key rate versus the transmitted power with L1 

= 5 km, L = 50 km, MA = 3, k = 5. 

 

Figure 7. Ergodic secret-key rate and Eve’s QBER versus the 

distance between Alice and Eve using 4 core MCF with Pt = -5 

dBm, L = 50 km, k  = 5. 

Next, ergodic secret-key rate and Eve’s QBER are 

investigated versus the distance between Alice and Eve 

using 4 core MCF with Pt = -5 dBm, L = 50 km, k = 5. It 

is clear that both the ergodic secret-key rate and the Eve’s 

QBER fluctuates when the distance between Alice and 

Eve increases. The goal of QKD system design is to 

achieve high ergodic secret-key rate while keep Eve’s 

QBER large enough, i.e., larger than 10-1, so that Eve 

cannot correct the errors by using the error correction 

codes. To obtain this goal, the distance between Alice 

and Eve should be smaller than 1 km, or in the range of 4 

km and 7 km as can be seen in figure 7. A possible 

explanation for these results may be that the beat noise is 

a function of cosine of the distance, as shown in equation 

(19). 

This study also set out with the aim of assessing the 

importance of using multicore fiber to provide higher 

security level for the system. Figure 8 below compares 

the quantum bit error rate at Eve in both using single 

mode fiber and using 4 core MCF. It is apparent from this 

figure that there is a significant difference in Eve’s 

QBER even though the transmitted power from Alice is 

lower than -5 dBm. Moreover, if multicore fiber is used, 

QBER at Eve could be higher than 10-2. In other words, 

multicore fibers should be used to help QKD systems 

safer. 

 

Figure 8. QBER at Eve versus the transmitted power with L1 = 

5 km, MA = 3, k = 5. 

V. CONCLUSIONS 

The main goal of the current study was to propose the 

CV-QKD system using MCF for increasing the secret 

key rate by transmitting multiple spatial modes 

simultaneously and also evaluate the deployment 

capability of the system. In this paper, we have 

developed a mathematical model of the proposed sysem. 

We investigated the quantum bit error rate and ergodic 

secret-key rate versus various system’s parameters 

including the optical fiber length, D-T scale coefficient, 

transmitted power, core pitch of MCF, crosstalk and 

receiver noise. The numerical results demonstrated that 

the proposed system can achieve the desired security 
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targets including QBER that lower than 10-3 and the 

sifted-key at Mbps. Besides, it is possible to obtain high 

ergodic secret-key rate of nearly 0.5 while keeping Eve’s 

QBER larger than 10-1. The findings of this study suggest 

that the CV-QKD system is an effective solution to 

distribute the quantum key with more secure and higher 

secret key rate. 
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PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG HỆ THỐNG CV-QKD SỬ 
DỤNG SỢI QUANG ĐA LÕI 

 

Tóm tắt:  Trong bài báo này, chúng tôi đã đề xuất một 

hệ thống phân phối khóa lượng tử (QKD) sử dụng sợi 

quang đa lõi (MCF). Sau đó, hiệu năng của hệ thống đề 

xuất được phân tích về mặt lý thuyết dưới ảnh hưởng của 

nhiều tham số lớp vật lý như là nhiễu và xuyên nhiễu của 

sợi MCF. Tính khả thi của kiến trúc đề xuất được xác 

minh thông qua các kết quả số. Kết quả mô phỏng chứng 

minh rằng giải pháp đề xuất có thể nâng cao đáng kể tốc 

độ khóa bí mật. Nó cũng chỉ ra rằng hiệu năng của hệ 

thống phụ thuộc rất nhiều vào loại sợi quang đa lõi MCF. 

 

Từ khóa:  Phân phối khóa lượng tử (QKD), Sợi quang 

đa lõi (MCF). 
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1Tóm tắt: Bài báo đề xuất một hệ thống nhận diện 

dáng điệu, theo dõi hành vi con người áp dụng cho giám 

sát y tế, sức khỏe trong vận động thể dục, thể thao. 

Phương pháp mà chúng tôi sử dụng là ước tính dáng điệu 

của con người bằng thuật toán Openpose có backbone 

(xương sống) là mạng MobilenetV2, theo dõi và phân 

loại các dáng điệu đó bằng mạng LSTM. 4 dáng điêu 

được đề xuất huấn luyến bao gồm đá chân, đánh đấm, 

nhảy và thể dục khuỵu chân. Đầu ra của hệ thống là trích 

xuất ra bộ khung xương của con người và nhãn tương 

ứng cho các dáng điệu. Kết quả hệ thống có độ chính xác 

khoảng 91% và có khả năng ứng dụng giám sát y tế, thế 

dục thể thao hoặc điều khiển thiết bị điện tử trong nhà 

thông minh. 

Từ khóa: Openpose, VGG19, Mobilenet, Mobilenet-

thin, LSTM, pose estimate, extract skeleton, pose human. 

I.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Nền công nghiệp AI sử dụng máy móc thay thế sức 
lao động của con người được nghiên cứu và phát triển ra 
nhiều máy móc hữu ích, áp dụng rộng rãi trong thực tế 
như điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói, chấm 
công bằng nhận diện khuôn mặt, xe tự lái,… Một ứng 
dụng để điều khiển máy móc mà chúng tôi đang nghiên 
cứu hiện tại chưa có phương pháp nào tối ưu tuyệt đối để 
vận dụng rộng rãi trong thực tế đó là điều khiển thiết bị 
điện tử trong nhà bằng cử chỉ, hành động, dáng điệu của 
con người, đồng thời giám sát, giám sát hành vi của con 
người đưa ra các cảnh báo nguy hiểm trong y tế, theo dõi 
các động tác trong thể dục thể thao. Hệ thống nhận diện 
dáng điệu mà chúng tôi xây dựng mang đến lợi ích tuyệt 
vời như vậy. Lấy ví dụ một số ví dụ điển hình như trong y 
tế theo dõi người già bị ngã, bị đột quỵ, trẻ nhỏ ngã hoặc 
gặp nguy hiểm, đưa ra các cảnh báo cho người thân hoặc 
bệnh viện; trong hình sự nhận biết được hành vi trộm cắp, 
đe dọa; trong thể thao nhận biết được vận động viên sai 
luật,… 

Thực tế đã có một số nghiên cứu nhận diện cử chỉ, 
hành động đã được áp dụng cho các ứng dụng trên nhưng 
đem lại kết quả không cao hoặc chi phí phần cứng lớn. Hệ 
thống nhận dạng dáng điệu được coi là nâng cao của nhận 
dạng cử chỉ, hành động. Đầu vào của chúng tôi yêu cầu 
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cần dữ liệu là các khung hình liên tiếp, chưa toàn bộ cơ 
thể con người. Qua thử nghiệm, hệ thống phát hiện khá 
chính xác con người và đưa ra nhãn chính xác. 

Sự khác biệt trong hệ thống của chúng tôi bắt nguồn từ 
dữ liệu vào là các khung hình cắt từ các video và chứa 
toàn bộ cơ thể con người. Hệ thống này muốn đạt được 
kết quả tốt nhất thì dữ liệu cần huấn luyện là vô cùng lớn. 
Hãy hình dung hệ thống của chúng tôi gồm 2 phần lớn. 
Đầu tiên là phát hiện và trích xuất bộ xương của con 
người, chúng tôi sử dụng thuật toán Openpose, chúng tôi 
thay thế backbone nguyên thủy là mạng VGG19 bằng 
mạng Mobilenet giảm khối lượng tính toán, giảm số 
lượng tham số đi 40 lần. Tiếp theo, hệ thống sẽ sử dụng 
mạng LSTM để học các đặc trưng của bộ xương được 
trích xuất đồng thời phân loại nhã dáng điệu, đây là mạng 
bộ nhớ dài ngắn sử dụng dữ liệu video để huấn luyện, 
nắm bắt được ưu điểm này nên chúng tôi quyết định áp 
dụng vào hệ thống nhận diện dáng điệu. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

 Hiện nay, chủ đề về nhận diện hành động của con 
người không còn xa lạ đối với những ai có đam mê nghiên 
cứu về lĩnh vực thị giác máy tính. Có rất nhiều phương 
pháp được đề xuất nhưng mới chỉ dừng lại ở mức nghiên 
cứu hoặc mô phỏng trên máy tính. 

Trước đây, phương pháp đơn giản để phát hiện hành 
vi của con người dựa trên phương pháp trừ nền để tìm 
kiếm đối tượng chuyển động [1]–[3], do đó dữ liệu huấn 
luyện cần chất lượng tốt, ánh sang tốt, tiền xử lý mất 
nhiều công đoạn và phải áp dụng các phương pháp tối ưu 
cho việc lọc,, trừ nền,…Các phương pháp, mô hình mạng 
Deep Learning được ra đời như Yolo [4] trong chuyển 
động video, phát hiện con người và sử dụng hộp giới hạn 
để theo dõi và nhận diện hành động hay Mobilenet V2 kết 
hợp SSD [5] với ảnh tĩnh đạt độ chính xác trên 90% khi 
chạy trên cấu hình yếu như điện thoại. Những phương 
pháp này mặc dù đã cải thiện tốt hơn tuy nhiên tùy thuộc 
vào dữ liệu đào tạo mà hiệu suất có thể kém và model 
nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng và khả năng áp 
dụng vào thực tế cảu bài toán. 

Các phương pháp sử dụng camera RGB-D Kinect 
hoặc sử dụng sensor đạt được độ chính xác khá cao nhưng 
tốn kém về mặt phần cứng [6][7]. Một số thuật toán xử lý 
ảnh được áp dụng phổ biến cho bài toán ước tính hành vi 
của con người như SimplePose [8], AlphaPose [9], 
OpenPose [10] sử dụng các bộ dữ liệu lớn như COCO, 
MPII,… Các thuật toán này được nghiên cứu và áp dụng 
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để trích xuất ra bộ xương từ việc tìm ra các điểm trên cơ 
thể đến ghép nối một cách phù hợp, sau đó ước tính tư thế 
con người, thậm chí có thể thực hiện trong thời gian thực. 
Để cải thiện tốc độ cũng như độ chính xác cho hệ thống 
phát hiện dáng điệu con người, một số nghiên cứu tiên 
phong [11] [12] đã cho ra đời phương pháp tìm ra các 
keypoint tạo ra bộ xương, hệ thống sẽ học các đặc trưng 
của bộ xương đó để nhận diện các tư thế, hành vi con 
người. Ban đầu, các keypoint được tìm kiếm theo phương 
pháp top-down [9] hệ thống dò tìm đối tượng sau đó trích 
xuất bộ xương và ước tính tư thế, theo thực nghiệm 
phương pháp này sẽ có phát hiện dư thừa do nhiều tư thế 
được phát hiện cho một người vì có nhiều hộp giới hạn lỗi 
bao quanh, phương pháp này có thời gian chạy tương ứng 
với số người xuất hiện trong khung hình, do đó phương 
pháp sẽ hiệu quả nếu chỉ có ít người. Trong khi [10] 
phương pháp down-top trong Openpose lại tách thời gian 
chạy hệ thống với số người xuất hiện trong khung hình, 
điều này rất giúp hệ thống vừa chạy trên thời gian thực, 
vừa trích xuất được nhiều bộ xương. Đây chính là điểm 
mấu chốt dẫn đến quyết định lựa chọn Openpose cho ước 
tính tư thế con người của chúng tôi. Tuy nhiên, ban đầu 
tác giả [10] sử dụng backbone của Openpose là mạng 
VGG19, mạng CNN này được đánh giá là một mạng học 
sâu, bao gồm một chuỗi các tầng, một tầng tích chập (với 
phần đệm để duy trì độ phân giải), một tầng phi tuyến như 
ReLU, một tầng gộp như tầng gộp cực đại. Một khối 
VGG gồm một chuỗi các tầng tích chập, tiếp nối bởi một 
tầng gộp cực đại để giảm chiều không gian. Trong bài báo 
gốc của VGG [13], tác giả sử dụng tích chập với các hạt 
nhân 3×33×3 và tầng gộp cực đại 2×22×2 với sải bước 
bằng 22 (giảm một nửa độ phân giải sau mỗi khối). Số 
lượng tham số mà mạng VGG19 được tính toán khoảng 
138 triệu tham số. Do hệ thống của chúng tôi cần tối ưu 
về hiệu suất nên chúng tôi thay backbone của Openpose 
bằng mạng Mobilenet V2 có tham số giảm hơn 40 lần so 
với VGG19. 

Sau khi sử dụng Openpose để trích xuất ra bộ xương, 
chúng tôi sẽ tích hợp LSTM vào hệ thống nhằm trích xuất 
ra các đặc trưng và phân loại nhãn dáng điệu. Đưa LSTM 
vào hệ thống, chúng tôi sẽ cải thiện được sự sai khác giữa 
các hành động tĩnh và động có dáng điệu dễ gây nhầm 
lẫn. Chi tiết về hệ thống chúng tôi sẽ trình bày ở phần III 
và đánh giá kết quả ở phần IV, bao gồm cả kết quả đánh 
giá trên phần cứng thật mà chúng tôi mô phỏng trên máy 
tính nhúng Jetson Nano Kit. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

A. Tổng quan về hệ thống 

Hình 1 là mô hình tổng quan các khối chính của hệ 

thống nhận diện. Đầu tiên, dữ liệu đầu vào đi qua mô 

hình Openpose, thuật toán giúp phát hiện con người, tiến 

hành phân tích và trích xuất các điểm lưu lại trên cơ thể, 

ghép nối tạo thành các khớp và tạo bộ xương hoàn chỉnh, 

đồng thời thuật toán cũng theo dõi sự thay đổi qua các 

khung hình để việc trích xuất chuẩn xác hơn. Các giá trị 

bộ xương đã trích xuất được mạng LSTM học các đặc 

trưng, huấn luyện và tiến hành phân loại. Sau khi huấn 

luyện và thử nghiệm với bộ dữ liệu test, hệ thống được 

đánh giá là có khả năng chạy trên phần cứng cấu hình 

thấp hơn. Vì vậy kết quả huấn luyện được đưa vào máy 

tính nhúng Jetson Nano để thử nghiệm và cho ra kết quả 

khá khả quan, đánh giá chi tiết ở phần IV. 

 

 

Hình 1.  Mô hình tổng quan hệ thống thực hiện. 

 Mọi hệ thống được nghiên cứu và xây dựng nếu chỉ 
dừng ở mô phỏng sẽ là vô tác dụng, do đó chúng tôi sẽ 
đánh giá kết quả mô phỏng và thực thi thử nghiệm trên 
phần cứng, từ đây chúng tôi khẳng định hệ thống này 
không chỉ dừng ở bước nghiên cứu mà có thể đưa vào mô 
phỏng thực tế như điều khiển thiết bị điện tử thật thông 
qua giám sát camera thường. 

B. Chi tiết hệ thống 

 

Hình 2.  Sơ đồ hoạt động chi tiết của mô hình 

Hình 2 khái quát chi tiết cách thức huấn luyện mô hình 
nhận diện dáng điệu của hệ thống.  

1. Openpose và Mobilenet-thin  

Khối thứ nhất làm nhiệm vụ trích xuất bộ xương đồng 
thời theo dõi đối tượng để nối các khớp xương từ các 
điểm chính trên cơ thể đã được tìm thấy, xem Hình 3. 
Thuật toán Openpose thực hiện toàn bộ công đoạn này. 

Hình 4 [14] mô tả kiến trúc của thuật toán Openpose. 
Các khung hình lần lượt được đưa vào, Openpose, 
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backbone là mạng VGG-19 phát hiện con người, các 
nhánh Stage 1 – Stage t để đào tạo model nhận diện các 
điểm của bộ xương. Sau đó, 38 Part Afinity Fields (PAF) 
cho biết mức độ liên kết các khớp và dự đoán liên tục.  

Từ việc đánh giá kích thước mạng, tham số và độ 
chính xác được liệt kê ở Bảng I. Hệ thống của chúng tôi 
quyết định sử dụng backbone Openpose là mạng 
Mobilenet.  

 
Hình 3.  18 điểm trên cơ thể và bộ xương tương ứng 

mà Openpose cần trích xuất 

Mobilenet sử dụng lớp tích chập Depthwise Separable 
Convolution, xem Hình 5 [15]. Ý tưởng của Depthwise 
Separable Convolution là chia phép convolution làm 2 
phần: Depthwise convolution & Pointwise convolution. 
Depthwise convolution là một loại tích chập áp dụng một 
bộ lọc tích chập duy nhất cho mỗi kênh đầu vào. Trong 
phép tích chập 2D thông thường được thực hiện trên nhiều 
kênh đầu vào, bộ lọc cũng sâu như đầu vào và cho phép 

chúng ta tự do trộn các kênh để tạo ra từng phần tử trong 
đầu ra. Ngược lại, sự biến đổi theo chiều sâu giữ cho mỗi 
kênh riêng biệt. Pointwise Convolution là một kiểu tích 
chập sử dụng một nhân 1x1: một nhân lặp lại qua từng 
điểm đơn lẻ. Kernel này có độ sâu bằng nhiều kênh mà 
hình ảnh đầu vào có. MobileNet dùng rất nhiều lớp 
Depthwise Separable Convolution để giảm số lượng 
parameter đi nhiều lần khoảng 9 lần. 

Tuy nhiên sau khi khảo sát thấy mạng 

Mobilenet-thin được nghiên cứu dựa trên mạng 

Mobilenet cho tốc độ tính toán nhanh hơn gấp đôi và độ 

chính xác gần bằng nhau, xem Bảng 4 [15], chúng tôi 

quyết định sử dụng mạng Mobilenet-thin cho backbone 

của Openpose. Hình 6 là cấu trúc mạng của Mobilenet-

thin. Drop-Activation là hàm kích hoạt phi tuyến, cụ thể 

là hàm ReLU6. ReLU6 cung cấp hệ số mở rộng, đây là 

một hàm bẻ gãy sự tuyến tính của các Neuron, nó mạnh 

mẽ khi được sử dụng với tính toán có độ chính xác thấp 

[16]. Batch Normalization là lớp chuẩn hóa hàng loạt để 

giảm thiểu Overfitting [17]. Lớp chập theo chiều sâu giúp 

lọc đầu vào cuối cùng là lớp chập 1x1 giúp số lượng kênh 

nhỏ hơn, lớp này còn được gọi là lớp nút cổ chai – 

Projection Layer. Lớp này giảm dữ liệu chảy qua mạng. 

Mạng Mobilenet-thin cắt giảm đi 1/3 số lớp của 

Mobilenet, mô tả ở Bảng Bảng III [15], đầu vào là ảnh có 

kích thước 32x32x3, bộ dữ liệu sử dụng là CIFAR-10. 

 
Với kết quả khảo sát được ở Bảng II, hệ thống của 

chúng tôi sẽ sử dụng Pretrained model (mô hình mạng đã 
được huấn luyện dựa trên bộ dữ liệu lớn và được đánh giá 
công khai) của mạng Mobilenet-thin để thực hiện huấn 
luyện hệ thống của chúng tôi. Điểm tương đồng về dữ liệu 
đào tạo được mô tả ở Hình 7 và Hình 8. Theo [15] tác giả 
sử dụng mạng Mobilenet-thin huấn luyện bộ dữ liệu 
CIFAR-10, bài toán cụ thể là nhận diện đối tượng (object 
detection). Ở hệ thống này, chúng tôi sẽ áp dụng bài toán 
cơ sở object detection để thực hiện bài toán phức tạp hơn, 
cụ thể đối tượng mạng cần thực hiện phát hiện và nhận 
diện là con người, đồng thời tìm kiếm các điểm trên cơ 
thể để trích xuất bộ xương. 

 

Hình 4.  Kiến trúc Openpose 
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Hình 5.  Mô hình mạng cơ sở của Mobilenet 

 

Hình 6.  Mô tả cấu trúc mạng Mobilenet-thin 

Bảng I.   Đánh giá tham số và độ chính xác của một số 
mạng CNN trên cùng tập dữ liệu ImageNet từ Keras 

Mạng Kích thước Độ chính 

xác 

Tham số 

Xception 88MB 0.945 22,910,480 

VGG16 528MB 0.9001 138,357,544 

VGG19 549MB 0.900 143,667,240 

ResNet50 99MB 0.921 25,636,712 

InceptionV3 92MB 0.937 23,851,784 

MobileNet 16MB 0.895 4,253,864 

Bảng II.  So sánh mạng Mobilenet và Mobilenet-thin 
huấn luyện trên tập dữ liệu CIFAR-10 với 200 Epochs 

[15] 

Mạng Kích 

thước 

Độ 

chính 

xác 

Tham 

số 

Thời gian 

tính toán 

trên mỗi 

epoch 

Mobilenet 39.1MB 84.3% 3,239,11

4 

31s 

Mobilenet-

thin 

9.9MB 85.61% 814,826 14s 

Bảng III.  Kiến trúc mạng Mobilenet-thin 

Layer/Stride Ouput Shape Parameter 

Input layer  32, 32, 3 0 

Conv2d/2s 16,16,32 864 

Separable conv2d/s1 16, 16, 32 1312 

Separable conv2d/s2 8, 8, 64 2336 

Separable conv2d/s1 8, 8, 128 8768 

Separable conv2d/s2 4, 4, 128 17536 

Separable conv2d/s1 4, 4, 256 33920 

Separable conv2d/s2 2, 2, 256 67840 

Separable conv2d/s2 1, 1, 512 133376 

Separable conv2d/s1 1, 1, 1024 528896 

Global average pool/s1 1, 1, 1024 0 

FC & Softmax/s1 1, 1, 10 10250 

 

 

Hình 7.  Dữ liệu CIFAR-10 

 

Hình 8.  Dữ liệu của chúng tôi thử nghiệm 

Các bộ xương mà Openpose trích xuất ra một ma trận 
chứa vị trí 18 điểm trên bộ xương, có giá trị trong khoảng 
từ 0 - 1 và file nhãn tương ứng với dáng điệu của bộ 
xương. 

2. LSTM 

RNN (Recurrent neural network) là mô hình Deap 
Learning, có thể xử lý thông tin dạng chuỗi (sequence/ 
time-series). Trong bài toán dự đoán hành động đầu vào là 
video, RNN có thể mang thông tin của frame (ảnh) từ 
state trước tới các state sau, rồi ở state cuối là sự kết hợp 
của tất cả các ảnh để dự đoán hành động trong video. 

 Mạng bộ nhớ dài-ngắn (Long Short Term Memory 
networks), viết tắt LSTM - là một dạng đặc biệt của RNN, 
nó có khả năng học được các phụ thuộc xa. LSTM được 
thiết kế để tránh được vấn đề phụ thuộc xa (long-term 
dependency). Việc nhớ thông tin trong suốt thời gian dài 
là đặc tính mặc định của chúng, chứ ta không cần phải 
huấn luyện nó để có thể nhớ được. Tức là ngay nội tại của 
nó đã có thể ghi nhớ được mà không cần bất kì can thiệp 
nào. 
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Mọi mạng hồi quy đều có dạng là một chuỗi các mô-
đun lặp đi lặp lại của mạng nơ-ron. Với mạng RNN 
chuẩn, các mô-dun này có cấu trúc rất đơn giản, thường là 
một tầng tanh. 

 

Hình 9.  Cấu trúc bên trong một state của LSTM  

LSTM cũng có kiến trúc dạng chuỗi như vậy, nhưng 
các mô-đun trong nó có cấu trúc khác với mạng RNN 
chuẩn. Thay vì chỉ có một tầng mạng nơ-ron, chúng có tới 
4 tầng tương tác với nhau một cách rất đặc biệt, mô tả 
trong Hình 9. 

Các đặc trưng của bộ xương sẽ đưa vào x, các trạng 
thái tiếp theo [18][19]: 

 Input: ct-1, ht-1, xt. Trong đó xt  là input ở state 
thứ t của model. ct-1, ht-1 là output của layer 
trước. h là kết quả hàm tanh. 

 Output: ct, ht ta gọi c là cell state, h là hidden 
state.  

 ft, it , ot  tương ứng với forget gate, input gate 
và output gate. 

Điểm mới của LSTM so với mạng RNN nói chung là 
băng chuyền từ ct-1 đến ct giúp thông tin nào quan trọng và 
cần dùng ở sau sẽ được gửi vào và sử dụng khi cần thiết 
nên LSTM có thể mang thông tin đi từ xa (nhớ dài hạn), 
kết hợp với các đặc biệt kế thừa từ RNN là bộ nhớ nhắn 
hạn, đây là lý do tại sao LSTM là mạng dài – ngắn hạn. 
Đặc điểm này của LSTM thích hợp với dữ liệu đầu vào 
của chúng tôi là chuỗi khung hình. 

Ở khối thứ hai, sau khi mạng học hầu hết các đặc 
trưng sau từng state thì dữ liệu được đưa vào hàm kích 
hoạt Softmax nằm ở layer cuối cùng của mạng LSTM để 
phân lớp nhãn dáng điệu. Hàm softmax sẽ tính khả năng 
xuất hiện của một class trong tổng số tất cả các class có 
thể xuất hiện. Sau đó, xác suất này sẽ được sử dụng để xác 
định class mục tiêu cho các input. Xác suất sẽ luôn nằm 
trong khoảng [0:1]; tổng tất cả các xác suất bằng 1 [20]. 

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

A. Dữ liệu đào tạo 

Dữ liệu được thu thập dựa trên thực tế, 30% dữ liệu 
được lấy từ nguồn Youtube, 70% dữ liệu chúng tôi tự 
quay. Mục đích để hệ thống hoạt động chính xác nhất khi 
thử nghiệm thực tế.  

Bộ dữ liệu gồm 4 dáng điệu: kick (đá chân lên cao), 
punch (đấm bốc), jumping jack (nhảy kết hợp đập tay) và 
exercise foot (thể dục dãn cơ chân), mô tả Hình 10, Hình 
11. 

Dữ liệu video được cắt thành các frame, gán nhãn và 
phân loại theo mục. Tổng số khung hình chúng tôi có 
khoảng hơn 8200 khung hình cho tập train và 900 khung 
hình cho tập test, Bảng IV mô tả chi tiết số lượng khung 
hình của từng dáng điệu. 

Bảng IV.  Số lượng dữ liệu thu thập 

Dữ liệu Huấn luyện Thử nghiệm 

Exercise Foot 1800 180 

Jumping Jack 2900 290 

Kick 2300 250 

Punch 1200 180 

 

 

Hình 10.  Minh họa bộ dữ liệu đào tạo 

 

Hình 11.  Minh họa bộ dữ liệu thử nghiệm 

B. Kết quả huấn luyện mô hình 

 

Hình 12.  Kết quả phân loại dáng điệu trên tập test 
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Hình 13.  Ma trận nhầm lẫn giữa các dáng điệu 

Hình 13 mô tả ma trận nhầm lẫn giữa các dáng điệu 

mà chúng tôi đạt được sau khi huấn luyện xong mô hình, 

chúng tôi nhận thấy rằng dáng điệu Punch có sự nhẫm lẫn 

cao nhất với các dáng còn lại do tư thế thực hiện hành 

động của dáng điệu này chủ yếu tay hoạt động và ở tư thế 

đứng. Hình 12 là một vài minh họa chúng tôi thực hiện 

test trên bộ dữ liệu test. Kết quả chúng tôi đạt được khá 

khả quan, cụ thể độ chính xác khoảng 91.2%, tốc độ xử 

lý khung hình trên giây khoảng 13.5fps. Các trường hợp 

bộ xương không chính xác như đối tượng bị thiếu bộ 

phận, ví dụ như cổ, xương đùi. 

Chúng tôi đưa ra những so sánh nhất định với một số 

nghiên cứu liên quan, trong đó có đánh giá về độ chính 

xác, hiệu năng hoạt động và phần cứng sử dụng để đào 

tạo mô hình, Bảng 6 mô tả những số liệu này. 

Bảng V.  So sánh các phương pháp nghiên cứu 

Phương 

pháp  

Độ 

chính 

xác 

(%) 

Tốc độ 

xử lý 

(hình/s) 

Thời 

gian dự 

đoán mỗi 

khung 

hình 

Phần cứng 

sử dụng 

Phát hiện 

ngã bằng 

Threshol

d+SVM 

[21] 

86 N/A N/A CPU 

Phát hiện 

ngã bằng 

Openpos

e + CNN 

[22] 

91.7 N/A 45s GPU 

Nhận 

dạng 

dáng 

điệu 

bằng 

Openpos

e + 

LSTM 

91.2 13.5 2s GPU 

 

Phát hiện ngã là một ứng dụng trong giám sát sức khỏe. 

Phương pháp trích xuất con người bằng Threshold cho 

hiệu suất kém nên việc phân loại đạt độ chính xác thấp. 

Lý do chính là sự thay đổi môi trường sẽ làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả nhận diện, ví dụ điển hình là sự thay đổi ánh 

sáng hay sự thay đổi hậu cảnh dù nhỏ nhưng vẫn khiến 

cho việc nhận diện đối tượng vô cùng khó khăn. Khi việc 

dự đoán sai thì dẫn đến việc phân loại gặp trở ngại lớn. 

Do đó, phương pháp Threshold phân loại bằng SVM 

trong [21] chỉ đạt kết quả nhận diện khoảng 86%.  

 Cùng phương pháp ước tính tư thế con người sử dụng 

Openpose nhưng thuật toán phân loại khác nhau nên cho 

ra những đánh giá khác, cụ thể QingzhenXu [22] sử dụng 

mạng Inception-ResNet-v2 – một mạng CNN để trích 

xuất đặc trưng và phân loại, tham số mạng khoảng hơn 

54 triệu [23], mạng học khá sâu, đây chính là lý do tại 

sao độ chính xác mà tác giả đạt được cao hơn phương 

pháp của chúng tôi 0.5%. Nhưng để so sánh về khối 

lượng tính toán của mạng thì chúng tôi chắc chắn mạng 

LSTM mà chúng tôi sử dụng cho hệ thống nhận diện có 

số lượng tham số nhỏ hơn gấp 27 lần, khoảng 2 triệu 

tham số. Với đặc thù ứng dụng của hệ thống giám sát sức 

khỏe mà chúng tôi xây dựng là quan tâm đến hiệu năng 

hoạt động của hệ thống nên độ chính xác thấp hơn. 

Nhưng do khối lượng tính toán nhỏ nên so sánh về thời 

gian dự đoán khung hình/giây, hệ thống của chúng tôi 

nhanh gấp 22 lần và chúng tôi đánh giá được tốc độ xử lý 

khoảng 13.5 fps, trong khi phần cứng sử dụng để đào tạo 

mô hình có cấu hình: Core i5 8300H, RAM 16GB, GTX 

1050 Ti. Đây chính là điểm nổi bật mà hệ thống chúng 

tôi đạt được.  

C. Đánh giá hệ thống trên phần cứng  

Sau khi có kết quả mô phỏng, chúng tôi nhận thấy 

rằng với kết quả mà chúng tôi đạt được có khả năng 

nhúng được vào phần cứng thật. Vì vậy, chúng tôi đã tiến 

hành đánh giá hệ thống trên thiết máy tính nhúng Jetson 

Nano Kit có thông số như trên Bảng VI. 

Bảng VI.  Thông số Kit Jetson Nano 

GPU 128-core Maxwell 
CPU Quad-core ARM A57 143GHz 

Bộ nhớ 4GB 64-bit LPDDR4 25.6 Gb/s 
Hiển thị HDMI/Display port 

DC 5V 4A 

Bảng VII.  Đánh giá hệ thống trên Jetson Nano 

Công suất trung bình 6166mW 

CPU 44% - 1.5GHz 

Ram 3GB/4GB 

Bộ nhớ swap 1.6GB/8.1GB 

FPS 2.2 

Kết quả đánh giá của hệ thống thể hiện trên Bảng VII. 

Theo đó, hệ thống sử dụng khoảng 44% CPU ở tần số 

1.5GHz, tiêu tốn khoảng 3GB/4GB của Kit, tốc độ xử lý 

một khung hình theo giây là 2.2fps, bộ nhớ swap chiếm 

1.6GB/8GB. Từ các kết quả nhận được khá khả quan, 

chúng tôi đánh giá rằng hệ thống nhận diện dáng điệu mà 

chúng tôi xây dựng có khả năng áp dụng vào thực tế. 

D. Hạn chế và cải thiện định hướng nghiên cứu 

 Mặc dù nhận được kết quả khá tích cực cho hệ 

thống, tuy nhiên ở một vài trường hợp thử nghiệm, hệ 

thống cho ra kết quả không tốt, ví dụ như ảnh hưởng từ 

môi trường như ánh sáng yếu, cảnh vật gần giống với 

người như cành cây, ma nơ canh, khung treo quần áo,… 

hệ thống có thể nhận nhầm thành con người. Ngoài ra 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437119318011?casa_token=ergn02I9EFgAAAAA:XQOHckprHNj9BhDCLn5WTnjMomedSNRg9CJ4a5UQtqNcor4jbpqIp9pqS_txajVg78JSNWXYBb5M#!
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trong trường hợp đối tượng cần nhận diện là con người 

nhưng không đủ các bộ phận trên khung hình thì hệ thống 

cũng nhận diện sai hoặc không, trường hợp lớn hơn là 

khung hình có chứa trên 5 người, hệ thống khó có thể 

nhận diện được tất cả. Để cải thiện những hạn chế này, 

hướng tiếp theo chúng tôi sẽ thực hiện các bước như bổ 

sung dữ liệu, quan tâm đến mọi trường hợp xấu mà 

chúng tôi nêu ra; thực hiện thêm với nhiều dáng điệu hơn 

kết hợp thử nghiệm với nhiều đối tượng trong một khung 

hình; tăng tốc độ khung hình trên giây, cải thiện độ chính 

xác bằng cách tăng độ phân giải của video. 

V. KẾT LUẬN 

Bài báo tập trung vào nghiên cứu việc sử dụng CNN 

để ước tính tư thế con người và phân loại dáng điệu. 

Trong bài báo này chúng tôi đã nhận diện được các dáng 

điệu với độ chính xác trên 90% bằng cách ước tính khung 

xương sử dụng Openpose với Backbone mạng 

Mobilenet-thin và sử dụng LSTM để học các đặc trưng 

đồng thời phân loại các dáng điệu. Hệ thống của chúng 

tôi có khả năng chạy được trên phần cứng thật dựa vào 

kết quả chúng tôi thử nghiệm được trên Jetson Nano Kit.  

Tuy nhiên hệ thống vẫn còn nhược điểm như kết quả 

nhận diện các dáng điệu chưa cao và tốc độ khung hình 

trên giây ở mức chấp nhận được. Lí do chính là do dữ 

liệu chúng tôi tự thu thập có chất lượng kém, ánh sáng 

yếu, thiết bị quay bị hạn chế. Trong tương lai, nếu được 

cung cấp một bộ dữ liệu chất lượng hơn, có thể hệ thống 

của chúng tôi sẽ cải thiện được các hạn chế nêu trên.Từ 

đó, ứng dụng kết quả nhận diện dáng điệu cho việc giám 

sát y tế như hướng dẫn tập thể dục, hướng dẫn tập võ,… 
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 PROPOSING POSURE DETECTION SYSTEM 

FOR MONITORING SPORT HEALTH  

Abstract: The article proposes a system of posture 

recognition applying to medical and health monitoring in 

exercise and sports. The method that we use is to 



XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN DÁNG ĐIỆU TRONG GIÁM SÁT SỨC KHỎE VẬN ĐỘNG THỂ THAO  

estimate human postures by the Openpos algorithm 

whose backbone is MobilenetV2 network. Besides, the 

system tracks and classifies those postures by LSTM 

network. The four poses that are used for training include 

kicking, punching, jumping, and elbow training. The 

output of the system is to extract the human skeleton and 

corresponding label for poses. The results show that an 

accuracy of system is 91% that is capable of applying to 

medical monitoring, sports or controlling electronic 

devices in smart homes. 

 

Keywords: Openpose, VGG19, Mobilenet, Mobilenet-

thin, LSTM, pose estimate, extract skeleton, pose human 
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Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Thế Quang, Nguyễn Hữu Thọ 

Tóm tắt: Bài báo này trình bày về thiết kế mạch khôi 

phục dữ liệu và xung đồng hồ (CDR) bán tốc, dải rộng, 

không sử dụng tần số tham chiếu và tốc độ dữ liệu liên tục 

trên công nghệ CMOS 180nm. Nghiên cứu về các phương 

pháp phát hiện tần số trong mạch CDR cho thấy, các bộ 

phát hiện tần số trong mạch CDR đạt được cả ba tiêu chí 

quan trọng nhất là dải rộng, tốc độ dữ liệu liên tục và khả 

năng phát hiện tần số theo hai hướng có nhược điểm, hoặc 

là có thời gian bám tần số còn dài khi tốc độ dữ liệu đầu 

vào tăng lên, hoặc chất lượng nhạy cảm với nhiễu xuyên 

ký tự. Do vậy, bài báo đề xuất một bộ phát hiện tần số hai 

bước, kết hợp vòng bám tần số tinh và vòng bám tần số thô 

và một mạch lựa chọn xung UP để giảm thời gian đạt được 

tần số cũng như không có vấn đề với nhiễu xuyên ký tự. 

Kết quả mô phỏng cho thấy thời gian cực đại để đạt được 

trạng thái khóa tần số của mạch CDR là 3.2 µs và jitter của 

xung đồng hồ khôi phục tại 1.6 GHz bằng 6 ps. 

 

Từ khóa: Khôi phục dữ liệu và xung đồng hồ, máy thu 

thông tin quang, mạch giao tiếp tốc độ cao, phát hiện tần 

số hai hướng, tốc độ dữ liệu liên tục, dải rộng, không sử 

dụng tần số tham chiếu. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mạch khôi phục dữ liệu và xung đồng hồ (CDR: Clock 

anh Data Recovery)) được sử dụng rộng rãi trong các mạch 

giao tiếp tốc độ cao và máy thu quang để trích ra dữ liệu và 

xung đồng hồ từ tín hiệu thu. Trong đó mạch CDR dựa trên 

vòng khóa pha PLL (PLL: Phase Locked Loop) được 

nghiên cứu và thiết kế phổ biến. Dựa vào phương thức bám 

tần số mà có hai phương thức của CDR: CDR sử dụng tần 

số tham chiếu và CDR không sử dụng tần số tham chiếu. 

Tuy nhiên do những hạn chế về giá thành và tính mềm dẻo 

trong thiết kế mà phương thức đầu tiên không hấp dẫn với 

các ứng dụng CDR dải rộng. Gần đây, các mạch CDR 

không sử dụng tần số tham chiếu đã được đề xuất trong [2] 

– [13]. Thách thức lớn nhất đối với mạch CDR không sử 

dụng tần số tham chiếu là vấn đề khóa lỗi khi trích ra tốc 

độ bit của chuỗi dữ liệu đầu vào. Mạch CDR trong [3] sử 

dụng một kiến trúc hai vòng với kỹ thuật bám tần số dựa 

trên vòng khóa trễ. Kiến trúc này yêu cầu một đường giữ 

chậm tiêu thụ nhiều công suất tại tốc độ dữ liệu cao và sự 

phối hợp ngặt nghèo giữa đường giữ chậm điều khiển bằng 

điện áp và bộ dao động điều khiển bằng điện áp vì chúng 

sử dụng chung một tín hiệu điện áp điều khiển. Một cách 

tiếp cận số cho xử lý bám tần số được trình bày trong [4]. 

Một bộ tạo xung đồng hồ tham chiếu ngẫu nhiên thống kê 

dựa trên bộ đếm được sử dụng để tạo ra một xung đồng hồ 

là ước số của tốc độ dữ liệu ngẫu nhiêu đầu vào. Tuy nhiên, 

nhược điểm của sơ đồ này là chất lượng của việc xử lý bám 

tần số phụ thuộc vào mật độ chuyển của dữ liệu. Hơn nữa, 

một tần số tham chiếu nhỏ có thể dẫn đến một thời gian 

bám tần số dài. Một kỹ thuật phát hiện tần số dựa trên bộ 

đếm sẽ đếm số lượng các cạnh chuyển liên tiếp của xung 

đồng hồ và dữ liệu trong thời gian một bit dữ liệu và một 

nửa chu kỳ của xung đồng hồ tương ứng để đạt được khả 

năng phát hiện tần số theo hai hướng để giảm thời gian bám 

tần số được trình bày trong [5], tuy nhiên mạch CDR trong 

trường hợp này không phải là CDR dữ liệu liên tục. Sơ đồ 

CDR trong [6] đạt được khóa tần số và khóa pha bằng kỹ 

thuật tiêm khóa nhưng nó yêu cầu mã hóa dữ liệu 8B10B. 

Các kiến trúc CDR vòng đơn đã được nghiên cứu trong [7] 

– [9] để giảm công suất tiêu thụ và diện tích chiếm. Trong 

[7], một kỹ thuật “reset pha” được sử dụng để thay thế cho 

vòng bám tần số. Tuy nhiên, khoảng bám tần số của mạch 

bị giới hạn. Để vượt qua vấn đề này trong kiến trúc vòng 

đơn thì mạch CDR sử dụng khả năng phát hiện tần số của 

bản thân mạch phát hiện pha tuyến tính bán tốc [8] và mạch 

phát hiện pha nhị phân bán tốc [9], nhưng giải pháp này lại 

không có khả năng phát hiện tần số theo hai hướng. Trong 

trường hợp này, mạch VCO (VCO: Voltage Controlled 

Oscillator) luôn luôn bắt đầu làm việc từ tần số cực tiểu của 

nó cho hoạt động bám tần số, làm tăng thời gian đạt được 

tần số. Các mạch CDR được giới thiệu trong [2], [10] – 

[12] đạt được cả ba tiêu chí quan trọng nhất của mạch CDR 

là dải rộng, tốc độ dữ liệu liên tục và khả năng phát hiện 

tần số theo hai hướng. Kỹ thuật bám tần số theo hai bước: 

thô và tinh được đề xuất trong [2, 10]. Tuy nhiên, trong [2] 

thời gian bám tần số sẽ tăng lên khi tốc độ dữ liệu đầu vào 

tăng và chất lượng jitter của dữ liệu và xung đồng hồ khôi 

phục chưa cao. Trong [10], chất lượng của mạch phát hiện 

tần số phụ thuộc mạnh vào nhiễu xuyên ký tự (ISI: Inter-

symbol Interference) của dữ liệu đầu vào nên một mạch san 

bằng tuyến tính thời gian liên tục phải được thêm vào để 

cực tiểu ảnh hưởng của ISI. Trong [11], xử lý bám tần số 

luôn luôn bắt đầu từ giữa dải của VCO nên thời gian bám 

tần số dài. Một kỹ thuật bám tần số dựa trên bộ đếm để đạt 

được khoảng bám không giới hạn được đề xuất trong [12]. 

Tuy nhiên chất lượng của mạch CDR cũng có thể bị suy 

giảm bởi ảnh hưởng của ISI. 
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Bài báo này đề xuất một phiên bản cải tiến của sơ đồ 

bám tần theo hai bước trong [2] và cung cấp thêm chi tiết 

thiết kế các khối mạch thành phần trong mạch CDR và 

thêm các mô phỏng đánh giá kết quả cho khả năng bám tần 

số dải rộng của CDR, chất lượng tạp âm pha của mạch 

VCO, công suất tiêu thụ của từng mạch thành phần trong 

mạch CDR so với công việc đã được trình bày trong [14] 

của tác giả. Mạch CDR đạt được cả hoạt động dải rộng, tốc 

độ dữ liệu liên tục và khả năng bám tần số theo hai hướng. 

Một mạch lựa chọn xung UP được đề xuất để giảm thời 

gian bám tần số của mạch CDR khi tốc độ dữ liệu đầu vào 

tăng. Ngoài ra, một mạch VCO ba dải cũng được đề xuất 

để cải thiện chất lượng jitter của dữ liệu và xung đồng hồ 

khôi phục. 

  Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Mục II 

trình bày về kiến trúc của mạch CDR đề xuất. Mục III đi vào 

trình bày về nguyên lý phát hiện tần số của CDR, thiết kế chi 

tiết mạch lựa chọn xung UP, mạch phát hiện khóa tần số và 

mạch VCO dải rộng. Kết quả mô phỏng mạch CDR trên công 

nghệ CMOS 180 nm được trình bày trong mục IV, bao gồm 

kết quả bám tốc độ dữ liệu cực đại và cực tiểu trong dải, công 

suất tiêu thụ của các mạch thành phần và chất lượng jitter của 

xung đồng hồ và dữ liệu khôi phục. Cuối cùng, mục V đưa 

đến kết luận của bài báo. 

II. KIẾN TRÚC MẠCH CDR ĐỀ XUẤT 

  Sơ đồ khối của mạch CDR bán tốc, không sử dụng tần 

số tham chiếu với mạch lựa chọn xung UP đề xuất được 

thể hiện như trên Hình 1 [14]. Mạch CDR bao gồm hai 

vòng: vòng bám pha PLL và vòng bám tần số (FLL: 

Frequency Locked Loop). Để CDR hoạt động hiệu quả ở 

tần số cao thì một mạch phát hiện pha bán tốc nhị phân chế 

độ dòng [15] được sử dụng trong vòng bám pha PLL. PLL 

bao gồm một mạch bơm-sạc (CP2), một bộ lọc vòng bậc 2, 

một mạch VCO  ba dải và một bộ lựa chọn dải tần số cho 

VCO (FBS). Trong khi đó FLL bao gồm một bộ phát hiện 

tần số thô (CFD) [2], một mạch lựa chọn xung UP đề xuất, 

một bộ phát hiện tần số tinh (FFD) [2], một bộ phát hiện 

trạng thái khóa (LD) đề xuất, một bộ phát hiện trạng thái 

mất khóa (LOLD), một mạch bơm-sạc (CP1). Ngoài ra, 

một mạch quyết định được sử dụng để khôi phục dữ liệu, 

một mạch tạo điện áp tham chiếu (BGR) [1] tạo ra các điện 

áp ổn định cho mạch FBS và một mạch tạo xung để tạo ra 

tín hiệu (EN) reset mạch CDR về trạng thái ban đầu. 

Nguyên lý làm việc của mạch CDR đề xuất như sau. Tại 

thời điểm ban đầu, tín hiệu EN được tạo ra để thiết lập trạng 

thái làm việc ban đầu cho CDR, chuyển mạch S1 đóng và 

chuyển mạch S2 mở, bắt đầu quá trình bám tần số. Mạch 

FBS dựa vào các tín hiệu UPF và DNF được tạo ra từ mạch 

FFD để lựa chọn chính xác dải tần số cho mạch VCO ba 

dải thông qua các bit điều kiển số D0, D1. Sau đó, mạch FD 

đề xuất sẽ bám theo lỗi tần số giữa một nửa tốc độ dữ liệu 

đầu vào và tần số của VCO. Khi lỗi tần số đủ nhỏ thì tín 

hiệu LOCK sẽ được tạo ra từ mạch LD để kết thúc quá trình 

bám tần số. Lúc này hai chuyển mạch S1 và S2 thay đổi 

trạng thái, S1 mở và S2 đóng để vòng khóa pha bắt đầu làm 

việc, xung đồng hồ và dữ liệu được khôi phục, đồng thời 

mạch LOLD cũng bắt đầu theo dõi tốc độ của dữ liệu đầu 

vào. Khi tốc độ dữ liệu đầu vào thay đổi thì mạch LOLD 

tạo ra tín hiệu LLD để reset mạch CDR về trạng thái ban 

đầu và bắt đầu một chu trình bám tần số và pha mới. 
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Hình 1. Sơ đồ khối của mạch CDR đề xuất. 

III. THIẾT KẾ MẠCH CDR 

A. Nguyên lý phát hiện tần số  

      Kỹ thuật bám tần số theo hai bước đã được đề xuất 

trong [10] và [13] cho mạch CDR dải rộng, không sử dụng 

tần số tham chiếu. Tuy nhiên các vòng bám tần số này vẫn 

có thời gian đạt được tần số lớn do hai bước bám thô và 

tinh hoạt động theo trình tự. Đầu tiên vòng bám tần số thô 

sẽ hoạt động để bám lỗi tần số lớn giữa dữ liệu đầu vào và 

xung đồng hồ. Khi lỗi tần số này giảm xuống thì vòng bám 

tần số tinh bắt đầu làm việc để lôi kéo sai lệch tần số về dải 

bắt của mạch PLL. Để giải quyết vấn đề này, một kỹ thuật 

bám tần số theo hai bước với sự hoạt động đồng thời của 

vòng tinh và vòng thô đã được đề xuất trong [2]. Hình 2 

thể hiện mạch nguyên lý của CFD [2]. Mạch bao gồm một 

mạch phát hiện dữ liệu nhanh hơn xung đồng hồ, một mạch 

phát hiện dữ liệu chậm hơn xung đồng hồ, hai cổng OR, 

một Flip-flop kiểu D (D-FF) và hai bộ ghép kênh (MUX). 

Trong đó, các tín hiệu UPF và DNF được tạo ra từ mạch 

FFD. 

Do mạch CFD và FFD hoạt động đồng thời nên trong 

chế độ bám tăng tần số thì ta có tín hiệu UP đưa đến mạch 

bơm-sạc như sau:  

UPFD = UPF + UPC                        (1) 
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Hình 2. Sơ đồ khối mạch phát hiện tần số thô [2]. 

Từ phương trình (1) có thể thấy rằng, tốc độ bám tần 

số phụ thuộc mạnh vào độ rộng xung của xung UPF và UPC. 

Trong [2] đề xuất một giải pháp để mở rộng độ rộng xung 

UPC với khoảng điều chỉnh tần số của VCO là Δf  được xác 

định trong khoảng thời gian Δt theo công thức sau: 

 

(2) 

 

       Trong đó VCOK  là hệ số khuếch đại của VCO, pC  là 

giá trị tụ điện trong bộ lọc vòng và _FD UPI  là dòng điện 

trong mạch bơm-sạc. Với giải pháp đề xuất này, mạch 

_
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CDR trong [2] giảm được thời gian bám tần số. Tuy nhiên, 

độ rộng xung UPF tỷ lệ nghịch với tốc độ dữ liệu nên khi 

tốc độ dữ liệu tăng lên thì thời gian bám tần số cũng tăng. 

Điều này làm giảm hiệu quả của sự kết hợp giữa FD thô và 

FD tinh trong [2]. Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi đề 

xuất một bộ lựa chọn xung UP để mở rộng độ rộng xung 

UPF, cho phép cải thiện thời gian bám tần số khi tốc độ dữ 

liệu đầu vào tăng. Như được thể hiện trong Hình 1, thay vì 

đưa trực tiếp xung UPF1 từ đầu ra mạch FFD tới đầu vào 

mạch CFD như trong [2] thì UPF1 được đưa qua mạch lựa 

chọn xung UP để tạo ra xung UPF với độ rộng xung đã được 

mở rộng, tăng tốc độ thay đổi tần số của VCO trong xử lý 

bám tăng tần số. 

B. Mạch lựa chọn xung UP 

      Sơ đồ khối của mạch lựa chọn xung UP được thể hiện 

như trên Hình 3. Mạch bao gồm một mạch chia 8, một 

mạch chia 2, hai bộ chia 5-bit, một mạch ghép kênh và các 

mạch logic AND, OR, NOT. Tín hiệu UPF1 từ mạch FFD 

đưa đến, tín hiệu LOCK_FD từ mạch LD cho biết trạng thái 

khóa tần số, tín hiệu STOP từ mạch CFD cho biết mạch 

đang hoạt động ở chế độ bám tăng tần số, các bit điều khiển 

D0, D1 từ mạch FBS cho biết dải tần làm việc của mạch 

VCO ba dải. 

      Hình 4 thể hiện lưu đồ thuật toán của mạch lựa chọn 

xung UP. Do độ rộng xung UPF1 hẹp khi tốc độ dữ liệu đầu 

vào tăng nên trong thiết kế này, chúng tôi đề xuất chỉ mở 

rộng độ rộng xung UPF1 trong dải 2 (D0 = 1) và dải 3 (D1 = 

1) của mạch VCO, còn tốc độ dữ liệu trong dải 1 thấp nên 

không cần mở rộng độ rộng xung UPF1 trong dải này. Mạch 

chia 2 được sử dụng để mở rộng độ rộng xung UPF1 thành 

UPF2. Khi đó ta có xung UPF sau khi được mở rộng: 

UPF3 = UPF2 + UPF1                      (3) 
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Hình 3. Sơ đồ khối mạch lựa chọn xung UP. 

      Nguyên lý lựa chọn xung UP bắt đầu bằng việc tạo ra 

một cửa sổ thời gian 128 TCK từ một mạch chia 8 và một bộ 

đếm 5-bit. Trong khoảng thời gian này, mạch lựa chọn 

xung UP sẽ đếm số lượng xung UPF1 (NUP). Theo nguyên 

lý của mạch FFD [2] thì số lượng của xung UPF1 tỷ lệ thuận 

với sự sai lệch tần số giữa một nửa tốc độ dữ liệu đầu vào 

và tần số xung đồng hồ. Khi sai lệch tần số lớn thì NUP lớn 

và ngược lại. Khi số lượng xung UPF1 nhỏ hơn 6 trong dải 

3 hoặc nhỏ hơn 16 trong dải 2 trong khoảng thời gian 128 

TCK thì mạch lựa chọn xung UP sẽ tạo ra tín hiệu SL_UP 

để kết thúc quá trình lựa chọn xung UP. Sơ đồ định thời 

của mạch lựa chọn xung UP được thể hiện trên Hình 5: 

       SL_UP = ‘0’, UPF = UPF3, lỗi tần số lớn, tăng tốc độ 

thay đổi tần số của VCO. 

      SL_UP = ‘1’, UPF = UPF1, lỗi tần số nhỏ, giảm tốc độ 

thay đổi tần số của VCO. 

      Tín hiệu SL_UP được tạo ra để đảm bảo vòng bám tần 

số sẽ không xảy ra lỗi khóa. Điều này là bởi khi lỗi tần số 

nhỏ mà chúng ta vẫn đưa xung UPF3 đến mạch CFD cho 

bám tăng tần số thì với tốc độ điều chỉnh tần số VCO 

nhanh, quá trình khóa tần số VCO đến một nửa tốc độ dữ 

liệu đầu vào có thể sẽ bị lỗi, tần số của VCO có thể đi qua 

điểm khóa. 
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Hình 4. Lưu đồ thuật toán của mạch lựa chọn xung UP 

. 

UPF1

UPF2

SL_UP

UPF  

Hình 5. Sơ đồ định thời của mạch lựa chọn xung UP. 

 

       Một mô phỏng sử dụng phần mềm Cadence [16] được 

thực hiện để đánh giá hiệu quả của mạch lựa chọn xung UP 

đề xuất. Mô hình mô phỏng được thể hiện trên Hình 6. 

Mạch mô phỏng được thực hiện cho hai trường hợp: có 

mạch lựa chọn xung UP và không có mạch lựa chọn xung 

UP với các thành phần gồm mạch phát hiện tần số (CFD + 

FFD), mạch CP, tụ điện Cp cho bộ lọc vòng và mạch VCO 

dải rộng. Với cùng các tham số mô phỏng như Din bằng 2.8 

Gb/s, dòng điện mạch CP bằng 450 µs, tụ điện Cp bằng 1.5 

nF, hệ số khuếch đại của VCO bằng 3.2 GHz/V và tần số 

thiết lập ban đầu của VCO bằng 627 MHz, ta có kết quả so 

sánh hiệu quả của mạch lựa chọn xung UP như được thể 

hiện trên Bảng I. Tại thời điểm bắt đầu bám tần số, sai lệch 

của tần số lớn nên mạch CFD trội, tốc độ thay đổi tần số 

của mạch FD có lựa chọn xung UP và không lựa chọn xung 

UP gần như nhau. Khi lỗi tần số giảm, xác suất xuất hiện 

xung UPC giảm xuống, mạch FFD bắt đầu trội và tốc độ 

thay đổi tần số của mạch FD có lựa chọn xung UP trở nên 

nhanh hơn. Khi lỗi tần số gần bằng 0, số lượng xung UPF 

được tạo ra từ mạch FFD nhỏ nên tốc độ thay đổi tần số 

của mạch FD có lựa chọn xung UP giảm xuống. Như vậy, 

với mạch lựa chọn xung UP đề xuất, độ rộng xung UPF 

được mở rộng, mạch FLL có tốc độ thay đổi tần số nhanh 

hơn, giảm được thời gian bám tần số.  
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Hình 6. Mô hình mô phỏng đánh giá hiệu quả của mạch 

lựa chọn xung UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Mạch dao động điều khiển bằng điện áp và lựa chọn 

dải tần số 

      Các mạch tạo dao động là một thành phần tích hợp 

quan trọng của các mạch CDR để tạo ra xung đồng hồ của 

hệ thống. Chất lượng jitter của mạch CDR bị ảnh hưởng 

trực tiếp bởi thiết kế của mạch VCO. Mạch CDR có thể 

được thực hiện bằng hai cấu trúc là LC-VCO và VCO kiểu 

vòng. Mặc dù cấu trúc LC đạt được tần số trung tâm cao 

và jitter có thể thấp hơn nhưng nó có khoảng điều chỉnh tần 

số giới hạn và diện tích chiếm cao do sử dụng cuộn cảm 

trong mạch. Điều này làm cho nó khó đạt được tần số mong 

muốn trong các ứng dụng CDR dải rộng. Vì vậy, trong 

mạch CDR đề xuất, mạch VCO được thiết kế dựa trên cấu 

trúc mạch vòng, 4 tầng với mỗi tầng được thể hiện như trên 

Hình 7. Trong đó, VHP và VHN là các điện áp điều khiển 

để thay đổi một khoảng rộng tần số của VCO, và VHP là 

điện áp phân áp cho cực cổng của PMOS, được tạo ra qua 

phép biến đổi gương dòng từ VHN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Với mục tiêu đảm bảo khoảng làm việc rộng cho CDR 

và cải thiện chất lượng jitter của xung đồng hồ và dữ liệu 

khôi phục, mạch VCO được chia làm ba dải theo các bit 

điều khiển D0 và D1. Khoảng tần số làm việc của VCO từ 

150 MHz đến 1.6 GHz như được thể hiện trên Hình 8. 

Trong đó, VCO làm việc trong dải 1 từ 150 MHz đến 820 

MHz khi D0 = 0, D1 = 0; trong dải 2 từ 800 MHz đến 1.22 

GHz khi D0 = 1, D1 = 0; trong dải 3 từ 1.2 GHz đến 1.6 

GHz khi D0 = 0, D1 = 1. Có một khoảng nhỏ trùng lặp giữa 

các dải để đảm bảo cho VCO làm việc liên tục trong toàn 

dải. Hình 9 là kết quả mô phỏng tạp âm pha cho VCO vòng 

hở. Tạp âm pha của VCO có giá trị từ -87.4 dBc/Hz đến -

93.7 dBc/Hz tại độ dịch tần số 1 MHz trong cả băng tần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Tạp âm pha của VCO ba dải. 

      Thuật toán lựa chọn dải tần số VCO dải rộng được thể 

hiện trên Hình 10. 
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Hình 10. Thuật toán lựa chọn dải tần số cho VCO 

Mạch VCO luôn bắt đầu làm việc từ tần số nhỏ nhất của 

dải 3 (D0 = 0, D1 = 1), khi đó, mạch FBS sẽ kiểm tra sự tồn 

tại của xung UP được tạo ra từ mạch CFD. Nếu có xung 

UP thì mạch FBS sẽ lựa chọn dải 3 cho VCO. Ngược lại, 

VCO sẽ được thiết lập đến tần số cực đại của dải 1 (D0 = 

 

Hình 8. Kết quả mô phỏng dải tần làm việc của 

mạch VCO. 

Bảng I. So sánh hiệu quả của mạch lựa chọn xung UP 

Thời gian 
mô phỏng 

(µs) 

Tần số của 
VCO khi 

không mở rộng 

xung UP 
(MHz) [2] 

Tần số của 
VCO khi mở 

rộng xung UP 

(MHz) 

Sự khác 
nhau giữa 2 

tần số VCO 

(MHz) 

0.5 854 872 18 

0.7 953 982 29 

1 1060 1101 41 

1.5 1232 1290 58 

1.9 1362 1394 32 
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Hình 7. Sơ đồ mạch một tầng của mạch VCO vi sai 

4 tầng. 
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0, D1 = 0). Sau đó, mạch FBS tiếp tục kiểm tra sự tồn tại 

của xung UP để lựa chọn chính xác dải tần số làm việc của 

VCO, kết thúc quá trình lựa chọn dải tần số cho VCO và 

chuyển sang giai đoạn bám tần số. 

D. Mạch phát hiện trạng thái khóa  

      Mạch phát hiện trạng thái khóa tần số được xây dựng 

dựa trên quan sát số lượng xung UPF và DNF được tạo ra 

từ mạch FFD. Số lượng xung này sẽ giảm dần khi lỗi tần 

số tiến tới 0. Sơ đồ khối của mạch phát hiện trạng thái khóa 

và lưu đồ thuật toán của nó được thể hiện trên Hình 11 và 

Hình 12 tương ứng. Một cửa sổ thời gian 72 TCK khi VCO 

làm việc trong dải 1 và 128 TCK khi VCO làm việc trong 

dải 2 và 3 được tạo ra bằng một bộ chia 4 và một bộ đếm 6 

bits. Mạch LD sẽ kiểm tra sự tồn tại của xung UPF và DNF 

trong khoảng thời gian này. Khi lỗi tần số đủ nhỏ, sẽ không 

có xung UPF hoặc DNF nào được tạo ra từ mạch FFD. Khi 

đó mạch LD sẽ khởi tạo tín hiệu thông báo trạng thái khóa 

LOCK_FD để kết thúc quá trình bám tần số, chuyển hoạt 

động của mạch CDR sang chu trình bám pha, đồng thời 

cho phép mạch LOLD bắt đầu theo dõi sự thay đổi tốc độ 

của dữ liệu đầu vào của mạch CDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 

       Mạch CDR bán tốc, không sử dụng tần số tham chiếu, 

dải rộng được thiết kế trên công nghệ CMOS 180 nm. Một 

mạch tạo chuỗi dữ liệu giả ngẫu nhiên (PRBS) được sử 

dụng để tạo dữ liệu đầu vào cho mô phỏng. Bảng II tổng 

kết công suất tiêu thụ của mạch CDR. Mạch CDR tiêu thụ 

công suất tổng cộng 40.2 mW tại tốc độ dữ liệu 3.2 Gb/s 

với điện áp nguồn cung cấp là 1.8 V. Trong đó mạch PD 

tiêu thụ 3.7 mW, mạch FD 23.8 mW, mạch VCO 7.1 mW, 

còn lại là các mạch khác như mạch PRBS, mạch bơm-sạc, 

mạch quyết định, mạch tạo xung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

Hình 13 và Hình 14 thể hiện hoạt động của mạch CDR 

khi tốc độ dữ liệu đầu vào là thấp nhất và cao nhất trong 

dải làm việc của CDR tương ứng. Kết quả mô phỏng thể 

hiện rằng, mạch CDR đề xuất làm việc tốt trong cả dải với 

ba giai đoạn là lựa chọn dải tần số cho VCO, bám tần số và 

bám pha. Khi tốc độ dữ liệu đầu vào là 300 Mb/s như trên 

Hình 13, mạch FBS làm việc để lựa chọn dải 1 cho VCO, 

D0 = 0, D1 = 0. Như đã được phân tích trong mục 3.2, mạch 

lựa chọn xung UP không hoạt động khi VCO làm việc 

trong dải 1. Vì vậy, không có tín hiệu SL_UP trong trường 

hợp này. Mạch FLL bắt đầu bám tần số từ tần số cực đại 

của dải 1, điện áp điều khiển (VC) giảm dần, giảm tần số 

VCO. Mạch đạt được trạng thái khóa tần số sau khoảng 

thời gian 3.2 µs. Trong Hình 14, tốc độ dữ liệu đầu vào là 

3.2 Gb/s, mạch FBS lựa chọn dải 3 cho VCO, D0 = 0, D1 = 

1, mạch FLL bắt đầu bám tần số từ tần số cực tiểu của dải 

3. Trong trường hợp này, mạch lựa chọn xung UP làm việc 

để giảm thời gian bám tần số. Khi lỗi tần số giữa một nửa 

tốc độ dữ liệu đầu vào và tần số của VCO nhỏ thì mạch lựa 

chọn xung UP dừng làm việc, tín hiệu SL_UP được tạo ra 

sau khoảng 1.69 µs và trạng thái khóa tần số đạt được sau 

khoảng 2.02 µs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẮT ĐẦU

Tạo một cửa sổ thời gian bằng 72TCK khi 

VCO làm việc ở dải 1 và 128TCK khi VCO 

làm việc ở dải 2 và 3.

LOCK_PD =  1 , LOCK_FD = 0

Kiểm tra sự tồn 

tại của xung 

UP và DN

Có

LOCK_FD= 1'

LOCK_PD= 0'

Không

KẾT THÚC

Hình 12. Lưu đồ thuật toán của mạch phát hiện 

trạng thái khóa. 

 

Bảng II. Công suất tiêu thụ của CDR tại 3.2 Gb/s. 

PD 3.7 mW 

FD SL_UP 5.2 mW 

CFD 6.9 mW 

FFD 2.1 mW 

LD 4.9 mW 

LOLD 4.7 mW 

VCO CORE 2.5 mW 

FBS 4.6 mW 

KHÁC 5.6 mW 

TỔNG 40.2 mW 

  

 

 

Hình 13. Hoạt động của mạch CDR khi tốc độ dữ liệu 

đầu vào 300 Mb/s. 
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Hình 11. Sơ đồ khối mạch phát hiện trạng thái khóa 

 

 



MẠCH KHÔI PHỤC DỮ LIỆU VÀ XUNG ĐỒNG HỒ DẢI RỘNG VỚI MẠCH LỰA CHỌN XUNG UP 

 
 

 

 

Hình 15 và Hình 16 thể hiện kết quả mô phỏng dạng 

sóng khôi phục của xung đồng hồ và dữ liệu tại tốc độ dữ 

liệu đầu vào 300 Mb/s và 3.2 Gb/s tương ứng. Kết quả mô 

phỏng thể hiện rằng, mạch CDR đề xuất có jitter xung đồng 

hồ khôi phục và dữ liệu khôi phục lần lượt bằng 6 ps và 9 

ps tại tốc độ dữ liệu đầu vào 3.2 Gb/s. Bảng III tổng kết 

chất lượng của mạch CDR đề xuất và so sánh chất lượng 

với các nghiên cứu trước. Mạch CDR đạt được dải tần làm 

việc rộng và thời gian đạt được tần số ngắn. Kết quả đạt 

được của mạch đề xuất trả giá về công suất tiêu thụ khi so 

sánh với [2] (40.2 mW của bài báo này so với 30.2 mW 

trong [2]). Điều này là bởi trong mạch CDR đề xuất, tác 

giả đã thêm một số mạch vào thiết kế CDR để cải thiện chất 

lượng của mạch CDR, bao gồm mạch lựa chọn xung UP, 

mạch VCO ba dải và mạch lựa chọn dải tần số cho VCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15. Chất lượng jitter tại 300 Mb/s của (a) xung 

đồng hồ khôi phục, (b) dữ liệu khôi phục.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16. Chất lượng jitter tại 3.2 Gb/s của (a) xung đồng 

hồ khôi phục, (b) dữ liệu khôi phục.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng III. So sánh chất lượng của mạch CDR đề xuất với các nghiên 

cứu trước. 

 

V. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, một  mạch CDR không sử dụng tần 

số tham chiếu, dải rộng đã được thiết kế trong công nghệ 

CMOS 180 nm. Mạch CDR đạt được thời gian bám tần số 

ngắn hơn khi tốc độ dữ liệu đầu vào cao bởi một mạch lựa 

chọn xung UP đề xuất và chất lượng jitter của dữ liệu và 

xung đồng hồ khôi phục được cải thiện bằng một mạch 

VCO ba dải. Mạch CDR hoạt động với tốc độ dữ liệu đầu 

vào 0.3 Gb/s đến 3.2 Gb/s, tiêu thụ công suất 40.2 mW tại 

3.2 Gb/s với điện áp nguồn cung cấp 1.8 V. Mạch CDR đề 

xuất đạt được thời gian bám tần số ngắn và thỏa mãn cả ba 

tiêu chí quan trọng là dải rộng, tốc độ dữ liệu liên tục và 

khả năng phát hiện tần số theo hai hướng. Hướng phát triển 

tiếp theo của vấn đề nghiên cứu là tiếp tục nghiên cứu giải 

pháp để cải thiện hơn nữa thời gian bám tần số, thực thi 

thiết kế mạch CDR trên các công nghệ hiện đại hơn như 28 

nm để tăng dải tần làm việc của mạch, chế tạo Chip để có 

thể đạt được các kết quả đo.   
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WIDE-BAND CLOCK AND DATA RECOVERY 

CIRCUIT WITH UP PULSE SELECTOR 

 Abstract: This paper presents a wide-band half-rate 

reference-less continuous-rate clock and data recovery (CDR) 

circuit on CMOS 180 nm. While the CDR circuits achieve 

simultaneously wide-band, continuous-rate and bidirectional 

frequency detection capacity, they have several drawbacks as 

long frequency acquisition time when increased input data rate or 

sensitive with inter-symbol interference. Therefore, this paper 

proposes a two-step frequency detector (FD) by combining 

between coarse-FD and fine-FD and additional UP pulse selector 

to fall acquisition time and relax with inter-symbol interference 

as well. The simulation results show the CDR circuit obtains 

maximum frequency acquisition time of 3.2 µs and 6 ps peak-to-

peak jitter at 1.6 GHz of recovery clock. 

 

Keywords: clock and data recovery, optical receiver, high 

speed interface circuit, bidirectional frequency detector, 

continuous-rate, wide-band, reference-less. 
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XÁC ĐỊNH CÁC DẤU CÂU CỦA MỘT BÀI 
NHẬN DẠNG 

Trần Anh Tuấn*, Nguyễn Hữu Mộng+, Nguyễn Trọng Khánh++ 

*Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa  

+Học Viện Kỹ Thuật Quân sự 
++Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 

  
Tóm tắt: Trong một bài nhận dạng tiếng Việt được 

viết lại từ một bài nói thì chưa có một dấu câu nào ngoài 

dấu cách. Do đó để có một bài viết hoàn chỉnh ta phải xác 

định và đặt các dấu câu cần thiết cho bài nhận dạng. Bài 

báo này sẽ khảo sát tình hình sử dụng dấu câu trong tiếng 

Việt, khảo sát sự phụ thuộc của các dấu câu vào độ dài 

các khoảng lặng tương ứng và đưa ra được khoảng độ dài 

của từng khoảng lặng tương ứng với từng dấu câu. Từ đó 

bài báo đề xuất các thuật toán xác định dấu câu cho các 

trường hợp bài nói đều và bài nói không đều.  

 

Từ khóa: Tiếng nói tiếng Việt, Dấu câu, Khoảng 

lặng, Tốc độ nói, Nói đều; Nói không đều, Thuật toán; 

Nhận dạng, Nhận dạng dấu câu. 

I.  GIỚI THIỆU 

1.1. Tổng quan1 

Trong lĩnh vực nhận dạng tiếng nói tiếng Việt, trên cơ 
sở từ một tệp âm thanh là một bài nói được viết lại thành 
một bài viết. Bài viết này ta gọi là một bài nhận dạng. 
Đối với một bài nhận dạng tiếng nói tiếng Việt thì chưa 
có bất kỳ một dấu câu nào ngoài dấu cách, bởi vì khi 
người ta nói thì không ghi lại được các dấu câu. Do đó, 
để có được một bài viết hoàn chỉnh thì bắt buộc ta phải 
xác định và đặt các dấu câu cần thiết cho bài nhận dạng. 

Trong một bài nói các dấu câu ẩn tại các khoảng lặng. 
Từ các cách nói của người Việt ta thấy các dấu câu có 
liên hệ mật thiết với độ dài các khoảng lặng, tức là các 
dấu câu khác nhau ứng với các khoảng lặng sẽ có độ dài 
khác nhau. Để xác định khoảng lặng nào là dấu câu nào 
thì ta phải xác định được độ dài các khoảng lặng, nếu tính 
được độ dài tương đối của khoảng lặng thì có thể nhận 
dạng được đó là dấu câu nào. Để thuận tiện, ta coi độ dài 
khoảng lặng tương ứng dấu câu là độ dài dấu câu. Trong 
một đoạn văn bản với tốc độ nói đồng đều thì độ dài các 
dấu câu được sắp xếp theo một trật tự nhất định, còn 
trong một đoạn văn bản có tốc độ nói không đều thì thứ 
tự độ dài các dấu câu có thể thay đổi. Ví dụ, độ dài dấu 
phẩy ở các đoạn khác nhau với tốc độ nói khác nhau là 
khác nhau. Chính xác hơn, có hai đoạn văn bản với hai 
tốc độ nói khác nhau thì độ dài dấu phẩy ở hai đoạn khác 
nhau và đều nhỏ hơn độ dài dấu chấm tương ứng, nhưng 
độ dài dấu phẩy ở đoạn này có thể lớn hơn độ dài dấu 
chấm ở đoạn kia.  
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Trong các nghiên cứu trước đây [1,2] chúng tôi đã đề 
xuất các phương pháp tách tiếng, khoảng lặng và áp dụng 
phương pháp này tính tốc độ nói, độ dài các khoảng lặng. 
Trong bài báo này chúng tôi xem xét các đặc trưng của 
các dấu câu trong tiếng Việt, khảo sát sự phụ thuộc của 
các dấu câu vào độ dài các khoảng lặng tương ứng trong 
từng đoạn nói đều. Từ các khảo sát thực tế chúng tôi rút 
ra được khoảng độ dài của từng khoảng lặng tương ứng 
với từng dấu câu, thống kê tình trạng sử dụng các dấu câu 
trong các bài nói, bài viết tiếng Việt. Chúng tôi đề xuất 
thuật toán xác định các dấu câu cho bài nói đều và bài nói 
không đều.  

1.2. Đóng góp chính của bài báo 

Trong bài báo này chúng tôi tiến hành khảo sát tình 
trạng sử dụng các dấu câu trong tiếng nói tiếng Việt; 
khảo sát dấu câu và độ dài các khoảng lặng tương ứng, 
đưa ra được các khoảng dấu câu ứng với tốc độ nói khác 
nhau, từ đó chúng tôi đã đề xuất các thuật toán xác định 
dấu câu của bài nói đều và bài nói không đều.  

1.3. Cấu trúc bài báo 

Trong bài báo này, chúng tôi tổ chức nội dung như 
sau. Các nghiên cứu liên quan được trình bày trong mục 
2. Trong mục 3 trình bày các dấu câu trong tiếng nói 
tiếng Việt và tình trạng sử dụng. Mục 4 trình bày dấu câu 
và khoảng lặng. Các thuật toán xác định dấu câu cho bài 
nói và kết quả thực nghiệm trình bày trong mục 5. Kết 
luận, dự kiến xu hướng nghiên cứu được đưa ra trong 
mục 6. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Dấu câu là một vấn đề quan trọng trong xử lý ngôn 
ngữ và lời nói. Do đó, trong những năm qua, đã có nhiều 
công trình nghiên cứu tập trung vào chủ đề khôi phục 
hoặc dự đoán các dấu câu cho các ngôn ngữ phổ biến như 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Trung, Bồ Đào Nha,... 
Hiện nay có ba cách tiếp cận để dự đoán dấu câu về mặt 
công nghệ và mô hình.  

Đầu tiên, dấu câu được coi là các sự kiện liên từ ẩn 
[3]. Các mô hình ngôn ngữ n-gram [4] hoặc các mô hình 
Markov ẩn [5] được sử dụng để khôi phục các dấu câu: 
A.Gravano và cộng sự [4] đã sử dụng các mô hình ngôn 
ngữ n-gram để khôi phục dấu câu và viết hoa trên văn 
bản tiếng Anh; H. Christensen và cộng sự [5] trình bày 
một mô hình trạng thái hữu hạn thống kê kết hợp giữa 
các đặc trưng âm thanh, ngôn ngữ và dấu câu.  

Hai là, dự đoán dấu câu được xem như một công việc 
ghi nhãn trình tự [6,7], trong đó dấu câu được gán cho 
mỗi từ: Kol, J., Lamel, L. [8] phát triển các mô hình dấu 



XÁC ĐỊNH CÁC DẤU CÂU CỦA MỘT BÀI NHẬN DẠNG 

câu tự động cho tin tức phát sóng và các cuộc hội thoại 
phát sóng bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Cả hai tính năng 
âm thanh và văn bản được kết hợp và thử nghiệm; Batista 
et al. [9,10] sử dụng phương pháp mô hình hóa entropy 
tối đa, kết hợp các loại thông tin khác nhau cả từ vựng và 
âm thanh để phục hồi dấu chấm câu trên tin tức phát sóng 
Bồ Đào Nha; Lu và Ng [11] đã sử dụng các mô hình CRF 
(Conditional random fields) nhằm đạt được hiệu suất tốt 
hơn cho nhiệm vụ xác định dấu câu trên cả tập dữ liệu 
tiếng Anh và tiếng Trung. Tương tự, Zhao và cộng sự 
[12] đã điều tra dự đoán dấu câu của Trung Quốc bằng 
cách ghi nhãn nhiều lần và áp dụng mô hình CRF.  

Gần đây, Che et al. [13] đề xuất sử dụng mạng nơ ron 
học sâu và mạng nơ ron tích chập để dự đoán dấu câu. 
Kết quả cho thấy phương pháp dựa trên mạng nơ ron thần 
kinh vượt trội hơn phương pháp dựa trên CRF. Tilk et al. 
[14] sử dụng bộ nhớ ngắn hạn và mạng thần kinh tái phát 
hai chiều với cơ chế tập trung để cải thiện hiệu suất dự 
đoán dấu câu.  

Ba là, khôi phục dấu câu được coi là một vấn đề dịch 
máy đơn ngữ trong đó đầu vào là văn bản không có dấu 
câu và kết quả đầu ra là văn bản có dấu câu:  Cho et al. 
[15] đã nghiên cứu dự đoán dấu câu cho tiếng Đức-Anh 
với một hệ thống dịch thuật đơn ngữ và chứng minh kết 
quả của họ trong các thí nghiệm. Klejch và cộng sự 
[16,17] đề xuất kiến trúc bộ giải mã-mã hóa RNN 
(Recurrent Neural Networks) để khôi phục dấu câu. Kiến 
trúc này tương tự như mô hình được sử dụng cho nhiệm 
vụ dịch máy. Mặc dù kết quả cho thấy các phương pháp 
được đề cập ở trên là hiệu quả, Tuy nhiên vẫn còn nhiều 
điều cần cải thiện.  

Ở Việt Nam, việc xây dựng hệ thống tự động dự đoán 
dấu câu trong văn bản tiếng Việt mới được quan tâm 
nghiên cứu gần đây, nhóm tác giả Quang H. Pham, Binh 
T. Nguyen. [18] đã xây dựng hệ thống dự đoán dấu câu 
đầu tiên của Việt Nam dựa trên các trường ngẫu nhiên có 
điều kiện, chuỗi tuyến tính (CRFs). 

Mới đây nhất, nhóm tác giả  Pham T., Nguyen N., 
Pham Q., Cao H., Nguyen B.[19] đã sử dụng mô hình 
CRF và phương pháp học sâu để xây dựng hệ thống dự 
đoán dấu câu cho tiếng Việt dựa trên hai bộ dữ liệu quy 
mô lớn. 

III. CÁC DẤU CÂU TRONG TIẾNG NÓI TIẾNG 

VIỆT VÀ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG 

Chúng tôi khảo sát sự sử dụng các dấu câu sau đây 
trong văn bản tiếng Việt: phẩy, chấm, chấm phẩy, hai 
chấm, gạch nối, chấm than, hỏi, cặp ngoặc đơn, ba chấm. 
Để khảo sát sự sử dụng các dấu câu trên, chúng tôi thiết 
kế một phần mềm thống kê. Để thể hiện mức độ sử dụng 
các dấu câu chúng tôi tính tần suất của từng dấu câu 
trong bài viết (nói). 

 Chúng tôi xem xét hai loại tần suất: tần suất theo số 
tiếng (ftieng), và tần suất theo số dấu câu (fdau). Tần suất 
theo số tiếng bằng số lần sử dụng dấu câu trên tổng số 
tiếng, tần suất theo dấu câu bằng số lần sử dụng trên tổng 
số dấu câu. Thực hiện cho nhiều bài viết khác nhau 
chúng tôi thu được bảng thống kê sau đây.  

Bảng I. Thống kê tình trạng sử dụng các dấu câu trong tiếng Việt 

TT Văn bản 

Tổng 

số 

tiếng 

Số lượng dấu câu 

, . ; : - ! ? “ ” ( ) … 

1 Văn bản mô tả 

85 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

ftieng 14,1% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

fdau 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 
Văn bản tường 

thuật 

203 19 8 0 0 0 0 0 1 0 0 

ftieng 9,4% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 

  fdau 67,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 

3 
Văn bản giáo 

dục 

169 13 7 0 0 0 0 0 0 1 0 

ftieng 7,7% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 

fdau 61,9% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 

4 
Bài báo pháp 

luật 

618 37 11 6 1 11 0 6 1 0 1 

ftieng 6,0% 1,8% 1,0% 0,2% 1,8% 0,0% 1,0% 0,2% 0,0% 0,2% 

fdau 50,0% 14,9% 8,1% 1,4% 14,9% 0,0% 8,1% 1,4% 0,0% 1,4% 

5 
Bài báo giáo 

dục 

477 22 19 0 0 5 0 0 3 1 0 

ftieng 4,6% 4,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,0% 

fdau 44,0% 38,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 6,0% 2,0% 0,0% 

6 
Bài báo đời 

sống 

533 40 24 0 0 0 0 0 5 2 0 

ftieng 7,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4% 0,0% 

fdau 56,3% 33,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 2,8% 0,0% 

7 Bài phát biểu 3061 297 65 21 3 3 0 0 8 1 1 



Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Mộng, Nguyễn Trọng Khánh 

hội nghị  ftieng 9,7% 2,1% 0,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 

fdau 74,4% 16,3% 5,3% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 2,0% 0,3% 0,3% 

8 
Bài phát biểu 

giáo dục 

424 34 6 0 0 4 5 0 0 0 0 

ftieng 8,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

fdau 69,4% 12,2% 0,0% 0,0% 8,2% 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 
Bài phát biểu 

của Thủ tướng 

2002 89 98 6 7 0 5 5 6 0 2 

ftieng 4,4% 4,9% 0,3% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 

fdấu 40,8% 45,0% 2,8% 3,2% 0,0% 2,3% 2,3% 2,8% 0,0% 0,9% 

10 
Giáo trình kỹ 

thuật 

11207 436 470 2 174 80 0 1 0 114 3 

ftieng 3,9% 4,2% 0,0% 1,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 

fdau 34,1% 36,7% 0,2% 13,6% 6,3% 0,0% 0,1% 0,0% 8,9% 0,2% 

11 
Giáo trình xã 

hội 

12757 604 449 51 98 51 0 12 16 29 18 

ftieng 4,7% 3,5% 0,4% 0,8% 0,4% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

fdau 45,5% 33,8% 3,8% 7,4% 3,8% 0,0% 0,9% 1,2% 2,2% 1,4% 

12 
Giáo trình giáo 

dục 

39462 1650 1782 69 217 439 2 16 6 294 114 

ftieng 4,2% 4,5% 0,2% 0,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,3% 

fdau 36,0% 38,8% 1,5% 4,7% 9,6% 0,0% 0,3% 0,1% 6,4% 2,5% 

 

Từ bảng thống kê trên đây ta thấy rõ mức độ sử dụng 
các dấu câu. Dấu phẩy sử dụng nhiều nhất rồi đến dấu 
chấm. Các dấu khác sử dụng rất ít, ít nhất là các dấu ba 
chấm, ngoặc đơn. Trong một bài nói phổ biến chỉ có các 
dấu câu sau đây xuất hiện: phẩy, chấm, hỏi, than. Do đó 
ta chỉ xét bài nói với các dấu câu này. 

IV. DẤU CÂU VÀ KHOẢNG LẶNG 

Xác định các dấu câu trong một bài nói, tức là xác 

định khoảng lặng nào là dấu câu nào. Khi xét các dấu câu 

ta cũng phải xét cả dấu cách vì về mặt âm thanh dấu cách 

cũng là một khoảng lặng như các dấu câu. Theo thống kê 

thực tế như trong mục 3 ta chỉ xét các dấu câu sau: dấu 

cách, dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi và dấu than. Do đó, 

một bài viết bất kỳ hoàn toàn có thể không cần dùng các 

dấu câu còn lại. 

 

 

 

Khảo sát dấu câu và độ dài các khoảng lặng tương 

ứng ta thấy độ dài các dấu câu là khác nhau nếu người 

nói chuẩn phổ thông, tức là nói bình thường, không kéo 

dài, không bỏ âm. Tuy nhiên sự khác biệt này là tương 

đối. Trong hai đoạn có tốc độ nói khác nhau thì độ dài 

của dấu phẩy của đoạn này có thể lớn hơn độ dài của dấu 

chấm ở đoạn kia, trong khi đó, ở cùng một đoạn thì độ 

dài dấu chấm luôn lớn hơn độ dài dấu phẩy. Chính vì vậy 

để nhận dạng các dấu câu ta phải xác định trước các 

nhóm tốc độ với các ngưỡng độ dài của các dấu câu. 

Thực hiện các thống kê nhiều lần cho 120 bài nói nói phổ 

thông (giọng nam miền Bắc: 60 bài; giọng nữ miền Bắc: 

60 bài) với từng tốc độ nói khác nhau ta thu được các 

khoảng độ dài của các dấu câu như các bảng sau đây. 

 

Bảng II. Thống kê khoảng độ dài của các dấu câu với tốc độ nói v=2,7 âm tiết/giây 

STT Dấu câu Nhỏ nhất Lớn nhất 

1.  Dấu cách 0,150162 0,155888 

2.  Dấu phẩy 0,251334 0,258715 

3.  Dấu chấm 0,306226 0,309851 

4.  Dấu hỏi 0,310510 0,314882 

5.  Dấu than 0,315840 0,317012 

Bảng III. Thống kê khoảng độ dài của các dấu câu với tốc độ nói v=3,8 âm tiết/giây 

STT Dấu câu Nhỏ nhất Lớn nhất 

1.  Dấu cách 0,0898624 0,090011 

2.  Dấu phẩy 0,1316931 0,133849 

3.  Dấu chấm 0,1890556 0,189282 

4.  Dấu hỏi 0,1896322 0,189865 

5.  Dấu than 0,1899563 0,189974 
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Bảng IV. Thống kê khoảng độ dài của các dấu câu với tốc độ nói v=5,2 âm tiết/giây 

STT Dấu câu Nhỏ nhất Lớn nhất 

1.  Dấu cách 0,011051 0,011632 

2.  Dấu phẩy 0,061963 0,066014 

3.  Dấu chấm 0,094658 0,095337 

4.  Dấu hỏi 0,097008 0,097225 

5.  Dấu than 0,098977 0,099663 

V. THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC DẤU CÂU 

5.1. Nói đều và nói không đều  

Con người khi nói thì có lúc nhanh, lúc chậm và nói 

chung với tốc độ khác nhau. Tốc độ nói đã được phân 

tích và tính toán trong [2]. Để áp dụng các thuật toán đã 

đề xuất cho việc xác định các dấu câu trong một bài nói 

ta cần phải phân biệt hai dạng bài nói: nói đều và nói 

không đều. Ta thống nhất rằng, một bài nói đều là bài nói 

mà tốc độ nói của các đoạn là cùng nhóm trong số ba 

nhóm tốc độ nói mà ta đã đề cập ở bài viết trước đây [2]. 

Tốc độ của cả bài nói là tốc độ trung bình của của các 

đoạn. Bài nói không phải là bài nói đều là một bài nói 

không đều. Một bài nói không đều có các đoạn với tốc độ 

nói khác nhau. Tuy nhiên ta hiểu rằng, trong một bài nói 

có thể có nhiều đoạn có cùng tốc độ nói trung bình cùng 

nhóm, và tất nhiên, chúng là những đoạn không liền 

nhau. Nếu có hai đoạn liền nhau mà có chung nhóm tốc 

độ nói thì gộp chúng thành một. 

5.2. Thuật toán xác định dấu câu trường hợp nói đều 

Giả sử ta có một bài nói gồm nhiều đoạn ngắn và các 

đoạn đều có cùng tốc độ nói hay các tốc độ nói gần như 

nhau. Ta có thể hiểu trường hợp này như sau. Giả sử 

đoạn đầu tiên kéo dài trong 1 phút với tốc độ nói là v. Khi 

đó, nếu các đoạn 1 phút sau đó cũng có tốc độ gần v thì 

cả bài nói có thể coi là có tốc độ đều và tốc độ đều đó 

chính là tốc độ trung bình của tất cả các đoạn và gần bằng 

v. 

Theo thống kê thì khi người việt nói chuẩn phổ thông, 

không kéo dài giọng, nói gọn rõ ràng rành mạch thì độ 

dài các dấu câu tăng dần như sau: 

1-  dấu cách. 2 - dấu phẩy. 3- dấu chấm. 4- dấu hỏi. 5- 

dấu than. Ở đây ta xét thêm dấu cách vì về mặt âm thanh 

dấu cách cũng là một khoảng lặng như các dấu câu. 

Bài toán: Giả sử bài nói đều có tốc độ v cùng nhóm 

thống kê biết các khoảng dấu câu (a1,b1), (a2,b2), (a3,b3), 

(a4,b4), (a5,b5) tương ứng với các dấu câu phổ biến trên 

đây. Để xác định các dấu câu của bài nói với tốc độ đều, 

ta có thuật toán sau: 

Thuật toán 1: Xác định các dấu câu của bài nói với 

tốc độ đều 

Đầu vào: Bài nói đều (tệp âm thanh *.wav) và bài 

nhận dạng tương ứng. 

Đầu ra: Bài nhận dạng với các dấu câu (bài nhận dạng 

hoàn chỉnh). 

Thuật toán gồm hai giai đoạn: xác định dấu câu, đặt 

các dấu câu. 

+ Xác định các dấu câu của bài nói: 

 

1. Tách các tiếng của bài nói thu được hai dãy số: 

1 2 1

1 2

, ,..., ;

, ,..., ,

m

m

tt tt tt

tl tl tl

  

trong đó, m là số khoảng lặng, m+1 là số âm tiết của 

bài nói. 

2. Tính tổng thời gian nói (thời gian của bài nói): 

                        1

1

.
m

k k m

k

T tt tl tt 



                      (1) 

3. Tính tốc độ trung bình của bài nói: 

                          / ( 1).v T m                                (2) 

4. Xác định dải tốc độ  ,a b của bài nói và các cận 

     1 1 2 2 3 3, , , , ,c d c d c d  của các dấu câu: 

 - Nếu 
1 1a v b   thì 

1 1,a a b b   và  

1 11 1 11

2 12 2 12

3 13 3 13

4 14 4 14

, ;

, ;

, ;

, .

c a d b

c a d b

c a d b

c a d b

 

 

 

 

 

 - Nếu 
2 2a v b   thì 

2 2,a a b b   và  

1 21 1 21

2 22 2 22

3 23 3 23

4 24 4 24

, ;

, ;

, ;

, .

c a d b

c a d b

c a d b

c a d b

 

 

 

 

 

 - Nếu 
3 3a v b   thì 

3 3,a a b b   và  

1 31 1 31

2 32 2 32

3 33 3 33

4 34 4 34

, ;

, ;

, ;

, .

c a d b

c a d b

c a d b

c a d b

 

 

 

 

 

5. Xác định các dấu câu 
1 2, ,..., mdc dc dc của bài nói: 

 Với 1,2,...,k m  kiểm tra: 

nếu 

1 1

2 2

3 3

4 4

, "";

, ",";

, ".";

, "?".

k k

k k

k k

k k

c tl d dc

c tl d dc

c tl d dc

c tl d dc

  


  


  
   

 

+ Đặt các dấu câu cho bài nhận dạng là một văn bản 

tiếng Việt (chưa có dấu câu): 

Với 1,2,...,k m  thay khoảng trống thứ k bằng dấu 

câu 
kdc . 

{Ta có thể cài đặt vòng lặp này cùng vòng lặp 

trong bước 5 của giai đoạn xác định dấu câu, tức là, 

xác định được ở đâu thì đặt ở đó.} 
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6. Kết thúc. 

5.3. Thuật toán xác định dấu câu trường hợp không đều 

Ta thống nhất chỉ xét các bài nói với các đoạn khác 

nhau mà tốc độ nói của từng đoạn chỉ là một trong ba 

nhóm sau đây: chậm, phổ thông, nhanh. Theo thống kê ở 

[2] thì ba nhóm tốc độ đó là: 

- Nhóm thứ nhất: Từ 2,5 âm tiết đến 2,7 âm tiết. 

- Nhóm thứ hai: Từ 3,5 âm tiết đến 3,7 âm tiết. 

- Nhóm thứ ba: Từ  4,5 âm tiết đến 4,7 âm tiết.  

Các nhóm tốc độ này không kề nhau là do cách nói 

của người Việt: trong một đoạn nói đều thì tốc độ nói của 

từng khúc không khác nhau nhiều; còn với các đoạn khác 

nhau: chậm, phổ thông hay nhanh lại khác biệt rõ ràng. 

Để tiện cho việc trình bầy ta kí hiệu ba nhóm tốc độ 

trên lần lượt là: V1, V2, V3. Các cận của các nhóm ta kí 

hiệu là: v11, v12, v21, v22,  v31, v32. 

Theo các khảo sát đã thực hiện thì một đoạn nói đều 

cùng tốc độ có nghĩa là tốc độ các câu trong đoạn gần 

như nhau mà không phải lúc nào cũng bằng nhau, tuy 

nhiên khác nhau không đáng kể. Vì bài nói không có các 

dấu câu nên ta không thể xác định sơ bộ số lượng âm tiết 

của từng câu. Do vậy ta tạm coi một câu tượng trưng có 

10 âm tiết để tiện cho việc phân loại tốc độ. Về nguyên 

tắc với 2 âm tiết thì cũng có thể tính được tốc độ nói (tất 

nhiên là tốc độ nói của bài nói 2 âm tiết). 

Ta giả thiết thêm bài nói có ít nhất 10 âm tiết và nếu 

có nhiều hơn thì tốc độ trung bình của các đoạn đều thuộc 

vào các khoảng nêu trên. 

Với các giả thiết trên đây, ta có thuật toán xác định 

dấu câu cho bài nói không đều sau: 

Thuật toán 2: Xác định dấu câu của bài nói không đều 

Đầu vào: Bài nói (tệp âm thanh *.wav) và bài nhận 

dạng (bài text tiếng việt không dấu câu) 

Đầu ra: Bài viết (bài nhận dạng với các dấu câu) 

1. Tách bài nói không đều thành các đoạn khác nhau 

mà mỗi đoạn có tốc độ trung bình thuộc một trong ba 

nhóm tốc độ như đưa ra trên đây. Hai đoạn kề nhau 

phải có tốc độ trung bình khác nhau. 

2. Áp dụng thuật toán gán dấu câu bài nói đều cho 

từng đoạn đã tách. 

3. Kết thúc. 

Để tách bài nói thành nhiều đoạn mà mỗi đoạn là một 

bài nói với tốc độ trung bình thuộc một trong ba nhóm 

tốc độ nêu trên, trước tiên ta tách bài nói bằng thuật toán 

tách âm tiết và khoảng lặng [2], ta thu được dãy độ dài 

các âm tiết tt1, tt2,…, ttm+1 và độ dài các khoảng lặng là 

tl1, tl2, …, tlm. Như vậy ta có m+1 âm tiết.  

Đặt M = m+1, T là một mảng n+1 phần tử, n là số 

đoạn của bài nói, V là mảng ghi lại nhóm tốc độ của các 

đoạn trong bài nói. Ta hiểu đoạn thứ nhất là các âm tiết từ 

T(1) đến T(2), đoạn thứ hai từ T(2)+1 đến T(3), …, đoạn 

cuối từ T(n-1)+1 đến T(n). Như vậy: T(1) = 1, T(2) = số 

âm tiết của đoạn thứ nhất, T(3) là tổng số âm tiết của 

đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai, tương tự T(n) = m + 1. Ta 

kí hiệu V(n) là số hiệu nhóm tốc độ của các đoạn âm 

thanh bài nói. Nếu đoạn thứ i có tốc độ trung bình vk 

thuộc nhóm thứ nhất thì ta gán V(i) = 1, nếu vk thuộc 

nhóm thứ 2 thì V(i) = 2, nếu vk thuộc nhóm thứ 3 thì 

V(i)= 3. Kết thúc thuật toán là đưa ra được các dãy T(n) 

và V(n). Vậy ta có thuật toán sau đây: 

Thuật toán 3: Tách bài nói không đều thành các đoạn 

khác nhau 

Đầu vào: Bài nói (tệp âm thanh *.wav) 

Đầu ra: Các đoạn của bài viết với các nhóm tốc độ 

khác nhau (T(n), V(n)) 

1. M = m+1; n = 1; T(1) = 5; tách 10 âm tiết tính tốc 

độ trung bình v của 10 âm tiết và ghi lại khoảng tốc độ 

của 5 âm tiết này, tức là tính V(n); M = M - 10. 

2. Nếu M <= 5 thì tính tốc độ v của đoạn các âm tiết 

còn lại và tính nhóm tốc độ trung bình của nó và xác 

định nhóm tốc độ vk của v.  

+ Nếu vk = V(n) thì T(n) = T(n) + M; chuyển sang 

bước 5.  

+ Nếu vk ≠ V(n) thì n= n+1; T(n) = T(n-1) + M; 

chuyển sang bước 5. 

3. Nếu M > 10 thì tách 10 âm tiết; M = M - 10. Tính 

tốc độ trung bình của 10 âm tiết vừa tách và tính nhóm 

tốc độ của 10 âm tiết là vk.  

+ Nếu vk = V(n) thì T(n) = T(n) + 5.  

+ Nếu vk  ≠ V(n) thì n = n + 1 và T(n) = T(n-1) + 5. 

4. Nếu M <= 5 thì chuyển lên bước 2, còn nếu M > 5 

chuyển lên bước 3. 

5. Kết thúc. 

5.4. Thực nghiệm 

5.4.1. Phương pháp xây dựng bộ dữ liệu thực nghiệm 

Trong nghiên cứu này, các bài nói được thu trong 

phòng thu âm, lồng tiếng chuyên nghiệp với hệ thống 

cách âm, lọc nhiễu tốt. Mỗi bài được lưu thành một file 

wav, tín hiệu thu được lấy mẫu ở tần số 16000Hz và 16 

bit cho một mẫu.  

Có 120 bài nói (giọng miền Bắc) được thu âm, gồm 

60 nữ và 60 nam là các phát thanh viên, giáo viên được 

lựa chọn theo các tiêu chí: có độ tuổi từ 22 đến 50 tuổi, 

có phân bố cân bằng giữa giọng nam và giọng nữ, nói 

đều và nói không đều, có kinh nghiệm và biểu đạt tốt, nói 

rõ ràng, rành mạch. File dữ liệu thu xong được xử lý 

trước bằng cách sử dụng công cụ cắt bỏ hết khoảng lặng 

ở đầu và cuối bài nói. 

Kịch bản thu âm được xây dựng gồm 120 bài viết 

tiếng Việt theo các tiêu chí sau:  

- Kịch bản thu được thiết kế với ngữ cảnh để các phát 

thanh viên, giáo viên biểu đạt một cách rõ ràng, rành 

mạch nhất. 

- Kịch bản thu được thiết kế với các bài nói đều và 

nói không đều. 

5.4.2. Kết quả thực nghiệm 

A. Bài nói đều: Thực hiện thuật toán 1 cho một bài 

nói với tốc độ đều ta được kết quả như bảng V.  
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Bài nhận dạng như sau: ”mỗi năm chúng ta sử dụng 

hàng triệu bao ni lông những cái bao ni lông dùng đó sẽ 

đi đâu trong khi nó không phân hủy được do đó chúng ta 

phải thiêu huỷ chúng và khi đó chúng ta sẽ tạo ra một 

lượng lớn khí thải độc hại ảnh hưởng đến môi 

trường và con người thật nguy hại” 

Bảng V. Kết quả xác định dấu câu với bài nói đều 

Khoảng lặng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Dấu câu  ,         .      

Khoảng lặng 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Dấu câu     ?       ,     

Khoảng lặng 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Dấu câu    .             

Khoảng lặng 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   

Dấu câu           .   !   

B. Bài nói không đều: Chọn một bài nói không đều 

gồm ba đoạn: nhanh, phổ thông, chậm và sử dụng thuật 

toán 2, thuật toán 3 ta được kết quả như bảng VI. 

 Bài nhận dạng như sau: “hè đến khi ve râm ran hát 

khúc ca trong từng tán lá hè đến khi hoa phượng đỏ thắm 

góc sân trường mùa hè đến mang theo bao sung sướng  

của tuổi học trò chúng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và 

háo hức chờ những chuyến đi chơi xa cùng gia đình khi 

những chú ve sầu bắt đầu hát ca những điệu nhạc du 

dương khi những chùm phượng vĩ nở đỏ rực cả góc sân 

trường đó là hình ảnh báo hiệu mùa hè mới bắt đầuôi 

mùa hè đang về đấy hầu hết học sinh ai cũng yêu mùa hè 

trong đó có tôi" 

Bảng VI. Kết quả xác định dấu câu với bài nói không đều 

Khoảng lặng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Dấu câu             ,    

Khoảng lặng 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Dấu câu       .          

Khoảng lặng 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Dấu câu   .              

Khoảng lặng 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Dấu câu       .          

Khoảng lặng 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Dấu câu     ,            

Khoảng lặng 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Dấu câu ,           . !    

Khoảng lặng 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111  

Dấu câu  !         ,    .  

Nhận xét: Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm các 

thuật toán đề xuất trên đây với nhiều bài nói khác nhau 

trong các trường hợp nói đều và nói không đều. Các kết 

quả nhận được đều phù hợp với thực tế chính tả của các 

bài nói; các vị trí các khoảng lặng trong bài nhận dạng 

đều trùng khớp với vị trí các dấu câu trong bài viết hoàn 

chỉnh. Do khuôn khổ bài báo có hạn nên chúng tôi chỉ 

đưa ra một số minh họa như trên. 

VI. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đã khảo sát tình trạng sử 

dụng các dấu câu trong tiếng nói tiếng Việt, đưa ra được 

các khoảng dấu câu ứng với tốc độ nói khác nhau, từ đó 

chúng tôi đã đề xuất các thuật toán xác định dấu câu của 

bài nói đều và bài nói không đều. Các thuật toán đề xuất 

không chỉ đạt được độ chính xác cao, mà còn đạt được 

tốc độ xử lý rất nhanh phù hợp với các ứng dụng thực tế. 

Tuy nhiên điểm hạn chế của thuật toán là chỉ xem xét 

trường hợp nói phổ biến dùng các dấu câu: dấu cách, dấu 

phẩy, dấu chấm, dấu hỏi, dấu than. Trong thời gian tới 

chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu cải thiện thuật toán để 

mở rộng xem xét hết các trường hợp nói khác nữa. 
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PUNCTUATION PREDICTION IN A 

VIETNAMESE SPEECH 

Abstracts: In a Vietnamese identity article rewritten 

from a speech, there is no punctuation but space. 

Therefore, in order to have a complete article, we must 

identify and put the necessary punctuation for 

identification. This article will examine the use of 

punctuation in Vietnamese, examine the dependence of 

punctuation marks on the corresponding silent lengths 

and give the length of each silence corresponding to each 

punctuation . Since then, the paper proposes algorithms 

for determining punctuation for the case of regular 

speech and irregular speech. 

Keywords: Vietnamese Voice, Punctuation, Silence, 

Speech Speed, Evenly, Irregular, Algorithm,Recognition, 

Punctuation Recognition. 
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Pham Van Hiep, Đoan Thi Bich Ngoc, Luu Hong Dung 

Tóm tắt: Phát triển các lược đồ chữ ký số nhằm đáp ứng 

các nhu cầu giao dịch, hoạt động trong xã hội luôn là vấn 

đề được quan tâm. Tuy nhiên, mức độ an toàn của các lược 

đồ này luôn phải được bảo đảm. Trong bài báo này, chúng 

tôi đề xuất một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký tổng 

quát dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành Zn. Từ 

phương pháp được đề xuất có thể tạo ra một họ lược đồ chữ 

ký mới tương tự như họ chữ ký ElGamal. Tuy nhiên, khi 

thực hiện lựa chọn các tham số phù hợp thì các lược đồ chữ 

ký xây dựng theo phương pháp mới đề xuất có độ an toàn 

cao hơn các lược đồ họ ElGamal. Dựa trên lược đồ chữ ký 

tổng quát, chúng tôi đã đề xuất được ba lược đồ chữ ký 

mới. Độ an toàn của các lược đồ này được bảo đảm bởi tính 

khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích một số 

nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố (Bài toán phân tích số) 

và bài toán logarit rời rạc trên Zp (DLP). Các lược đồ mới 

đề xuất phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi tính an toàn cao 

trong thực tế. 

 

Từ khóa: Bài toán logarit rời rạc; Bài toán phân tích số; 

Chữ ký số; Lược đồ chữ ký số; Số nguyên.  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong [1] đã đề xuất một lược đồ chữ ký số xây dựng 

dựa trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân 

tích số và bài toán logarit rời rạc trên trường Zp [2]. Ưu 

điểm của lược đồ này [1] là có độ an toàn cao hơn các lược 

đồ xây dựng chỉ trên một bài toán khó như các lược đồ họ 

ElGamal [3] hay lược đồ RSA [4] xây dựng trên ba bài toán 

nhưng chỉ cần giải được một trong ba bài toán này thì tính 

an toàn của lược đồ sẽ bị phá vỡ. 

Phân tích trong [1] cũng đã chỉ ra tính khó của việc giải 

đồng thời hai bài toán phân tích số và bài toán logarit rời 

rạc trên trường Zp là tương đương với tính khó của việc giải 

bài toán logarit rời rạc trên vành Zn. Trên cơ sở đó, bài báo 

đề xuất một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký có tính  

tổng quát dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành Zn. Ưu 

điểm của phương pháp được đề xuất ở đây là cho phép tạo 

ra một họ lược đồ chữ ký có độ an toàn cao, từ đó mở rộng 

khả năng lựa chọn được thuật toán phù hợp với các ứng 

dụng thực tế. 

II. BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC TRÊN VÀNH Zn 

Cho cặp các số nguyên dương {n,g} với n là tích hai số 

nguyên tố p và q sao cho bài toán phân tích số là khó giải 

trên Zn, còn g là một phần tử của nhóm Zn*. Khi đó, bài 

toán logarit rời rạc trên Zn hay còn gọi là bài toán DLP(n,g) 

được phát biểu như sau: 

Bài toán DLP(n,g): Với mỗi số nguyên dương y ℤn
*, hãy 

tìm x thỏa mãn phương trình sau: 

       yng x mod                          

Giải thuật cho bài toán DLP(n,g) có thể được viết như một 

thuật toán tính hàm DLP(.) với biến đầu vào là y, còn giá 

trị hàm là x của phương trình sau: 

          )(),( yDLPx gn  

Ở dạng lược đồ chữ ký mới được đề xuất, mỗi thành viên 

của hệ thống tự chọn cho mình bộ tham số (n,g), khóa bí 

mật x được chọn thỏa mãn: 1 ( )x n   và tính khóa công 

khai theo: modxy g n  

Bài toán DLP(n,g) là một trong ba bài toán cơ sở xây dựng 

nên hệ mật RSA. Hiện tại, bài toán DLP(n,g) vẫn được coi 

là bài toán khó [2] do chưa có giải thuật thời gian đa thức 

cho bài toán này và cũng như chưa có một công bố nào cho 

thấy hệ mật RSA bị phá vỡ trong các ứng dụng thực tế bằng 

việc giải bài toán này khi các tham số của nó được chọn 

hợp lý. 

III. XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN 

BÀI TOÁN DLP(N,G) 

A. Phương pháp xây dựng 

Phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký đề xuất ở đây bao 

gồm các phương pháp hình thành các tham số hệ thống và 

khóa, phương pháp hình thành chữ ký và phương pháp 

kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký. Từ phương pháp này, bằng 

cách lựa chọn các tham số cụ thể sẽ cho phép tạo ra các 

lược đồ chữ ký số khác nhau cho các ứng dụng thực tế. 

1. Phương pháp hình thành tham số và khóa 

Mỗi đối tượng ký trong hệ thống hình thành các tham số 

và khóa theo các bước như sau:  
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PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA BÀI TOÁN LOGARIT.... 

Thuật toán 1.1: Hình thành tham số và khóa.  

Input: p, q và lp, lq - độ dài (tính theo bit) của số nguyên 

tố. 

Output: n, m, g, y, x1, x2.  

Bước 1: Chọn 1 cặp số p, q nguyên tố với len(p) = lp, len(q) 

= lq sao cho bài toán phân tích số trên Zn là khó giải. 

Bước 2: Tính n = p.q và φ(n) = (p – 1).(q – 1) 

Bước 3: Chọn p1, q1 là các số nguyên tố thỏa mãn: 

 p1|(p-1), q1|(q-1) và: p1∤(q-1), q1∤(p-1) 

Bước 4: Tính: m = p1. q1 

Bước 5:  Chọn g là phần tử sinh của nhóm Zn
* có bậc là 

m (ordg = m), được tính theo: 

ng m

n

mod

)(

  và thỏa mãn:   1,gcd ng , với: 

 n,1 . 

Bước 6: Chọn khóa bí mật thứ nhất x1 trong khoảng (1,m). 

Bước 7: Tính khóa công khai theo: 

ngy x mod1                                                 (1) 

Kiểm tra nếu: )(ny  hoặc: gcd( , ( )) 1y n   thì thực 

hiện lại từ Bước 6. 

Bước 8: Tính khóa bí mật thứ hai theo: 

)(mod1

2 nyx                                            (2) 

Bước 9: Chọn hash function H:  0,1
h

Z

  , với: h < n. 

Chú thích: 

+ len(.) là hàm tính độ dài (theo bit) của một số. 

+ Khóa công khai là y, khóa bí mật là (m, x1, x2). 

+ Các tham số công khai là n, g; các tham số bí mật là: 

p, q, p1, q1 và φ(n). 

2. Phương pháp hình thành chữ ký 

Thuật toán 1.2: Sinh chữ ký. 

Input: n, g, x1,x2, M.  

Output: (e,s). 

Bước 1: Chọn k: mk 1 . Tính:      

                                                (3) 

Bước 2: Tính thành phần thứ nhất e: 

                                                      (4) 

Bước 3: Thành phần thứ hai được tính theo một trong ba 

dạng sau: 

     meMfxeMfkxs mod,, 31

1

22 


     (5)
 

nếu 1)),,(gcd( 2 meMf  thì quay lại Bước 1. 

Hoặc: 

     meMfxeMfkxs mod,,
1

3122


         (6)       

nếu 1)),,(3),(gcd( 12  meMfxeMf  thì quay lại 

Bước 1; 

Hoặc: 

       meMfeMfkxxs mod,, 3

1

22

1

1 
   (7)  

nếu 1)),,(gcd( 2 meMf  thì quay lại Bước 1. 

Chú thích: 

+ (.)1f : hàm của M và r có giá trị trong khoảng (1,n). 

+ (.)(.), 32 ff : các hàm của M và r hoặc e có giá trị trong 

khoảng (1, ( )n ). 

3. Phương pháp kiểm tra chữ ký 

Thuật toán 1.3: Kiểm tra chữ ký 

Input: n, g, y, M, (e,s). 

Output: true/ false 

Bước 1: Tính giá trị u:  

                   
(8) 

nếu s được tính theo (5).                      

Hoặc: 
   

nygu
yeMfsyeMfs mod

.,..,. 32                             (9) 

nếu s được tính theo (6).                    

Hoặc:   
     

ngyu
eMfeMfyeMfs

mod
,.,.,. 3

1
2

1
2



               (10) 

nếu s được tính theo (7). 

Bước 2: Tính giá trị v:  

                                              (11) 

Bước 3: Kiểm tra nếu: v = e thì: (e,s) = true, ngược lại: (e,s) 

= false. 

Chú thích: 

+ (r,s)/(e,s) = true: chữ ký hợp lệ, bản tin M được công 

nhận về nguồn gốc và tính toàn vẹn. 

+ (r,s)/(e,s) = false: chữ ký giả mạo và/hoặc M không 

còn toàn vẹn. 

4. Tính đúng đắn của phương pháp mới đề xuất 

Tính đúng đắn của phương pháp mới đề xuất được 

chứng minh qua các mệnh đề sau đây: 

Mệnh đề 1: 

Với các tham số và khóa được hình thành bởi Thuật 

toán 1.1 với ngy x mod1 , chữ ký (e,s) được sinh bởi (4) 

và (5) của Thuật toán 1.2, giá trị u, v được tạo bởi (8) và 

(11) của Thuật toán 1.3 thì ev  . 

Chứng minh: 

Thật vậy, ta có: 
     

     

          

       

2 2 3

2 1 2 3

1

2 2 2 1 3
1 2 3

1 2 3 1 2 3

. , . , . ,

. . , . , . ,

, . . . , . , . . , . ,

. , . , . , . ,

mod

mod

mod

mod

mod

s f M e y f M e f M e

s y f M e x f M e f M e

f M e x k f M e x f M e y x f M e f M e

k x f M e f M e x f M e f M e

k

u g y n

g g n

g g n

g n

g n





 

 

 

 

 





 

Suy ra: modku g n              (12) 

Từ (3) và (12) suy ra: u = r.           

Do đó: 

),(),( 11 rMfuMfv                                      (13) 

Từ (4) và (13) suy ra điều cần chứng minh: v = e. 

Mệnh đề 2:  

Với các tham số và khóa được hình thành bởi Thuật 

toán 1.1 với ngy x mod1 , chữ ký (e,s) được sinh bởi (4) 

và (6) của Thuật toán 1.2, giá trị u, v được tạo bởi (9) và 

(11) của Thuật toán 1.3 thì ev  . 

Chứng minh: 

Thật vậy, ta có: 
   

             

             

         

2 3

1 1

2 2 2 1 3 1 3 2 2 1 3

1 1

2 2 1 3 1 3 2 1 3

1

2 1 3 2 1 3

. , . . , .

, . . . , . , . . , . . . , . , .

, . . , . , . , . . , . ,

. , . , . , . ,

mod

mod

mod

mod

mod

s f M e y s f M e y

f M e x k f M e x f M e y x f M e x k f M e x f M e y

f M e k f M e x f M e x f M e k f M e x f M e

k f M e x f M e f M e x f M e

k

u g y n

g g n

g g n

g n

g

 

 



 

 

 

 

 

 



 n

     

Suy ra: modku g n            (14) 

Từ (3) và (14) suy ra: u = r.            

ngr k mod

),(1 rMfe 

     
nygu

eMfeMfyeMfs mod
,.,.,. 322 

),(1 uMfv 
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Do đó: 

),(),( 11 rMfuMfv                                  (15) 

Từ (4) và (15) ta có điều cần chứng minh: v = e. 

Mệnh đề 3:  

Với các tham số và khóa được hình thành bởi Thuật 

toán 1.1 với ngy x mod1 , chữ ký (e,s) được sinh bởi (4) 

và (7) của Thuật toán 1.2, giá trị u, v được tạo bởi (10) và 

(11) của Thuật toán 1.3 thì ev  .  

Chứng minh: 

Thật vậy, ta có: 

     

          

          

       

1 1

2 2 3

1 11
1 2 2 2 3 2 3

1 1
2 2 3 2 3

1 1

2 3 2 3

. , . , . ,

.. , . . . . , , . , . ,

, . . , , , . ,

, . , , . ,

mod

mod

mod

mod

mod

s f M e y f M e f M e

x f M e x x k f M e f M e y f M e f M e

f M e k f M e f M e f M e f M e

k f M e f M e f M e f M e

k

u y g n

g g n

g g n

g n

g n

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





    

Suy ra: modku g n              (16) 

Từ (3) và (16) suy ra: u = r.            

Do đó: 

                                 (17) 

Từ (4) và (17) suy ra điều cần chứng minh: v = e. 

B. Một số lược đồ chữ ký xây dựng theo phương pháp mới 

đề xuất 

1. Lược đồ chữ ký  LDH.Z – 01  

Lược đồ thứ nhất - Ký hiệu LDH.Z – 01, được xây dựng 

theo phương pháp đề xuất với các lựa chọn:  

- Khóa công khai: ngy
x

mod1
  

- Thành phần thứ nhất e của chữ ký được tính theo: 

reMfe  ),(1
 

- Thành phần thứ hai s của chữ ký được tính theo (5) với: 

reMf ),(2
 và  

- Giá trị u trong thuật toán kiểm tra được tính theo (8). 

*) Thuật toán ký 

Input: n, g, x1, x2, M. 

Output: (r,s). 

[1].  select k: mk 1  

[2].  ngr k mod                                    

       if 1),gcd( mr goto [1] 

[3].     mMHxrkxs mod1

1

2          

[4].  return (r,s) 

*) Thuật toán kiểm tra 

Input: n, g, y, M, (r,s). 

Output: (r,s) = true / false . 

[1].  nygu MHryrs mod)(...                       

[2].  if (u = r) then {return true} 

     else {return false} 

*) Tính đúng đắn của LDH.Z – 01 

Với: ngy x mod1 , thay: reMfe  ),(1
, 

reMf ),(2
 ,  vào (1), (4), (5), (8), 

theo Mệnh đề 1 ta có điều cần chứng minh: ru  . 

2. Lược đồ chữ ký  LDH.Z – 02   

Lược đồ thứ hai - Ký  hiệu LDH.Z – 02, được xây dựng 

theo phương pháp đề xuất với các lựa chọn:
 

- Khóa công khai: ngy x mod1  

- Thành phần thứ nhất e của chữ ký được tính theo: 

reMfe  ),(1
 

- Thành phần thứ hai s của chữ ký tính theo (9) với:  

reMf ),(2
 và  

- Giá trị u trong thuật toán kiểm tra được tính theo (9). 

*) Thuật toán ký 

Input: n, g, x1, x2, M. 

Output: (r,s)  

[1].  select k: mk 1  

[2]. ngr k mod                                 

[3].    mMHxrkxs mod
1

12


     

       if    1gcd 1  MHxr  goto [1] 

[4]. return (r,s) 

*) Thuật toán kiểm tra 

Input: n, g, y, M, (r,s) 

Output: (r,s) = true / false . 

[1].  nygu MHsyrs mod)(...                         

[2].  if (u = r) then {return true } 

 else {return false } 

*) Tính đúng đắn của LDH.Z – 02 

Với: ngy x mod1 , thay: reMfe  ),(1
, 

reMf ),(2
 và  vào (1), (4), (6), (9) 

theo Mệnh đề 2 ta có điều cần chứng minh: u = r. 

3. Lược đồ chữ ký  LDH.Z – 03   

Lược đồ thứ 3 - Ký  hiệu LDH.Z – 03, được xây dựng 

theo phương pháp đề xuất với các lựa chọn: 

- Khóa công khai: ngy
x

mod1  

- Thành phần thứ nhất e của chữ ký được tính theo: 

)||(),(1 rMHeMfe   

- Thành phần thứ hai s của chữ ký được tính theo (7) với: 

1),(2 eMf  và eeMf ),(3
 

- Giá trị u trong thuật toán kiểm tra được tính theo (10). 

*) Thuật toán ký 

Input: n, g, x1, x2, M. 

Output: (e,s). 

[1].  select k: mk 1  

[2].  ngr k mod                                     

[3].  )||( rMHe      

[4].       mekxxs mod2

1

1 
             

[5].  return (e,s) 

*) Thuật toán kiểm tra 

Input: n, g, y, M, (e,s). 

Output: (e,s) = true / false . 

[1].  nygu yse mod.                           

[2].  )||( uMHv                                      

[3].  if ( ev  ) Then {return true} 

    else {return false} 

*) Tính đúng đắn của LDH.Z – 03 

),(),( 11 rMfuMfv 

)(),(3 MHeMf 

)(),(3 MHeMf 

)(),(3 MHeMf 

)(),(3 MHeMf 



PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA BÀI TOÁN LOGARIT.... 

Với: ngy x mod1 , thay: )||(),(1 rMHeMfe  , 

1),(2 eMf  và eeMf ),(3
 vào (1), (4), (7), (10), theo 

Mệnh đề 3 ta có điều cần chứng minh: v = e.   

C. Một số đánh giá về các lược đồ chữ ký  xây dựng theo 

phương pháp mới đề xuất 

1. Mức độ an toàn 

Mức độ an toàn của một lược đồ chữ ký số được đánh 

giá qua các khả năng sau: 

- Chống tấn công làm lộ khóa mật. 

- Chống tấn công giả mạo chữ ký. 

1.1. Tấn công khóa bí mật   

Ở phương pháp mới đề xuất, khóa bí mật của một đối 

tượng ký là cặp (m, x1, x2), tính an toàn của lược đồ sẽ bị 

phá vỡ hoàn toàn khi cặp khóa này có thể tính được bởi 

một hay các đối tượng không mong muốn. Từ Thuật toán 

1.1 cho thấy, để tìm được x2 cần phải tính được tham số 

φ(n), nghĩa là phải giải được bài toán phân tích số, còn để 

tính được x1 cần phải giải được DLP(n,g). Như đã chỉ ra trong 

[1], việc giải được DLP(n,g) là khó tương đương với việc 

giải đồng thời hai bài toán phân tích số và logarit rời rạc 

trên Zp. Vì thế, tính an toàn về khóa của các lược đồ xây 

dựng theo phương pháp mới đề xuất được đảm bảo bởi tính 

khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và 

logarit rời rạc trên Zp. 

Ngoài ra, tham số m - bậc của phần tử sinh g, cũng được 

sử dụng với vai trò khóa bí mật trong thuật toán ký. Như 

vậy, để phá vỡ tính an toàn của lược đồ, kẻ tấn công còn 

phải giải được bài toán tìm bậc của g. 

1.2. Tấn công giả mạo chữ ký 

Khả năng chống tấn công giả mạo phụ thuộc vào từng 

lược đồ chữ ký cụ thể. Ở đây sẽ phân tích ba lược đồ 

LDH.Z – 01, LDH.Z – 02 và LDH.Z – 03 có tính chất đại 

diện cho ba dạng lược đồ khác nhau xây dựng theo phương 

pháp đề xuất. 

Với lược đồ thứ nhất, một cặp (r,s) bất kỳ sẽ được công 

nhận là chữ ký hợp lệ tương ứng với bản tin M do lược đồ sinh 

ra nếu thỏa mãn: 

nygr MHryrs mod)(...                               (18) 

Khi kẻ tấn công không biết khóa bí mật thì cách tốt nhất 

là chọn trước r rồi tính s. Khi đó (18) sẽ có dạng: 

      ngA s mod                                                (19) 

Với A là hằng số, thì việc tìm s từ (19) thực chất là giải 

bài toán DLP(n,g). 

Hoàn toàn tương tự, một cặp (r,s) bất kỳ cũng sẽ được 

công nhận là chữ ký hợp lệ tương ứng với bản tin M do 

lược đồ thứ hai sinh ra nếu thỏa mãn điều kiện: 

       nygr MHsyrs mod)(...                                 (20) 

Để tìm cặp (r,s) thỏa mãn (20) khi không biết khóa bí mật 

thì kẻ tấn công cũng chỉ có cách chọn trước r rồi tính s. Khi 

đó (20) sẽ trở thành: 

       ngB s mod                                                  (21) 

Rõ ràng là để tìm s từ (21), kẻ tấn công không có cách 

nào khác là phải giải được bài toán DLP(n,g). 

Ở lược đồ thứ ba, một cặp (e,s) sẽ là chữ ký  hợp lệ với 

bản tin M nếu thỏa mãn: 

         nygMHe yse mod|| .                        (22) 

Nếu H(.) được chọn là hàm băm kháng va chạm mạnh 

(như SHA-256/512,…) thì việc chọn ngẫu nhiên (e,s) để 

thỏa mãn (22) là bất khả thi. Trường hợp này, kẻ tấn công 

có thể chọn trước giá trị u rồi tính thành phần thứ nhất của 

chữ ký: e = H(M||u), rồi tính thành phần thứ hai của chữ ký 

dựa vào điều kiện: 

        nygu yse mod.                                         (23) 

Tìm s từ (23) thực chất cũng là giải bài toán DLP(n,g) khi 

đó có dạng: 

        ngC s mod                                                (24) 

Như vậy, ở cả ba dạng lược đồ xây dựng theo phương 

pháp mới đề xuất, để giả mạo thành công thì kẻ tấn công 

buộc phải giải được bài toán DLP(n,g). Nói cách khác, khả 

năng chống tấn công giả mạo của các lược đồ xây dựng 

theo phương pháp đề xuất ở đây được bảo đảm bằng tính 

khó của việc giải đồng thời bài toán phân tích số và bài toán 

logarit rời rạc trên Zp. 

2. Hiệu quả thực hiện thuật toán 

Tính hiệu quả của lược đồ chữ ký có thể đánh giá qua 

chi phí thực hiện của các thuật toán ký, kiểm tra chữ ký và 

kích thước chữ ký mà lược đồ sinh ra. Có thể thấy rằng, để 

nâng cao độ an toàn cho các lược đồ xây dựng theo phương 

pháp mới đề xuất thì các thuật toán hình thành tham số và 

khóa, thuật toán ký và thuật toán kiểm tra có độ phức tạp 

cao hơn các lược đồ DSA, RSA trong chuẩn chữ ký DSS 

[5] khi kích thước các bộ tham số được lựa chọn tương 

đương nhau, từ đó chi phí thực hiện các lược đồ theo 

phương pháp mới đề xuất sẽ cao hơn (đồng nghĩa với hiệu 

quả thực hiện thuật toán thấp hơn) so với các lược đồ trong 

DSS. 

IV. KẾT LUẬN 

Bài báo đề xuất một phương pháp xây dựng lược đồ chữ 

ký số dựa trên tính khó của việc giải bài toán logarit rời rạc 

trên vành Zn. Từ phương pháp đã đề xuất có thể xây dựng 

được một họ lược đồ chữ ký số mới, mà độ an toàn của các 

lược đồ xây dựng theo phương pháp này được bảo đảm 

bằng tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích 

số và logarit rời rạc trên Zp phù hợp với các ứng dụng đòi 

hỏi có tính an toàn cao trong thực tế.  
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DIFFICULTY OF THE DISCRETE LOGARITHMIC 
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Abstract: Developing digital signature schemes to meet 

the needs of transactions and activities in society is always 

a matter of concern. However, the security of these 

schemes must always be guaranteed. In this paper, we 

propose a method to build a general signature scheme 

based on the discrete logarithmic problem on Zn rings. 

From the proposed method, it is possible to create a new 

signature schema family similar to the ElGamal signature 

family. However, when making the selection of the 

appropriate parameters, the proposed new method 

signature schemas have a higher degree of security than the 

ElGamal family schemas. Based on the general signature 

scheme, we have proposed three new signature schemes. 

The safety of these schemas is ensured by the difficulty of 

solving two problems simultaneously analyzing a large 

integer to prime factors (the numerical analysis problem) 

and the discrete logarithm problem on Zp (DLP). The 

proposed new schemas are suitable for practical 

applications requiring high security. 

Keywords: Dicrete logarithm problem; factorization 

problem; digital signature; digital signature schema; 

integer factoring problem. 
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Tóm tắt: Đồng bộ hỗn loạn luôn là vấn đề được quan 

tâm vì các hệ hỗn loạn chống lại sự đồng bộ hóa do có số 

mũ Lyapunov dương. Do sự nhạy cảm với điều kiện đầu 

của tín hiệu hỗn loạn nên sự hội tụ của hai quỹ đạo giống 

hệt nhau cũng hiếm khi xảy ra. Trong bài báo này, chúng 

tôi đề xuất một phương pháp đồng bộ hóa hỗn loạn được 

áp dụng trong thông dựa trên hỗn loạn. Trong phương pháp 

của chúng tôi, một thuật toán điều khiển phi tuyến với tùy 

chọn 𝑘-hằng số được đề xuất để đồng bộ toàn cục giữa hai 

hệ thống hỗn loạn. Đặc biệt, cách tiếp cận của chúng tôi 

có thể giảm thời gian đồng bộ hóa so với các phương pháp 

được đề xuất trước đó. Mô phỏng số xác nhận hiệu quả của 

phương pháp đề xuất. 

Từ khóa: đồng bộ hỗn loạn; điều khiển phi tuyến, thuyết 

ổn định Lyapunov. 

I. MỞ ĐẦU 

Các hệ thống hỗn loạn khá đơn giản, nhưng chúng có 

thể tạo ra các tín hiệu rất phức tạp [1]. Hỗn loạn thể hiện 

trạng thái lộn xộn thiếu trật tự của các hiện tượng tự nhiên. 

Về mặt khoa học, lý thuyết hỗn loạn dùng để mô hình hóa 

một hệ thống vận động có vẻ như không có trật tự, nhưng 

lại tuân theo một quy luật và nguyên tắc nào đó với các đặc 

điểm đặc trưng như nhạy cảm với điều kiện đầu; vận động 

bất quy tắc trong mặt phẳng pha và là hệ thống không có 

các thông số thống kê xác suất (đây là điểm khác biệt với 

quá trình ngẫu nhiên) [2]. Sự nhạy cảm với điều kiện đầu 

liên quan đến hàm mũ Lyapunov. Số mũ Lyapunov dương 

là một tiêu chuẩn xác định hành vi hỗn loạn trong hệ động 

học phi tuyến. Nếu số mũ lớn nhất của hệ động học dương 

thì hệ được mở rộng và các quỹ đạo lân cận sẽ phân kỳ. Về 

bản chất, số mũ Lyapunov định lượng độ nhạy cảm vào 

điều kiện đầu của quỹ đạo trong vùng hút. Khi có ít nhất 

một số mũ Lyapunov dương, quỹ đạo lân cận sẽ phân kỳ 

theo cấp số nhân, hệ số giãn nở theo một hướng hoặc nhiều 

hướng. 

Hiện tượng hỗn loạn đã được biết đến từ những năm 

cuối của thế kỷ 19. Poincare là nhà khoa học đầu tiên đã 

quan sát và đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến tình 

trạng hỗn loạn trong các hệ thống động phi tuyến [3]. Bản 

chất nhạy cảm của các hệ thống hỗn loạn thường được gọi 

là hiệu ứng cánh bướm [4] - một hiện tượng được tìm ra 

bởi Edward Lorenz. Đồng bộ hóa hệ thống hỗn loạn là một 

hiện tượng có thể xảy ra khi hai hoặc nhiều bộ dao động 

hỗn loạn ghép hoặc khi một dao động hỗn loạn dẫn động 

một dao động hỗn loạn khác [1]. Vì “hiệu ứng cánh bướm” 

gây ra sự phân kỳ theo cấp số nhân của quỹ đạo của hai hệ 

thống hỗn loạn giống nhau bắt đầu với các điều kiện đầu 

gần như giống nhau, việc đồng bộ hóa hai hệ thống hỗn 

loạn dường như vấn đề rất thách thức. Hệ thống hỗn loạn 

cụ thể được gọi là hệ thống chính hoặc hệ thống dẫn thì hệ 

thống hỗn loạn khác được gọi là hệ thống phụ hoặc hệ 

thống phản ứng, sau đó ý tưởng của việc đồng bộ hóa là sử 

dụng đầu ra của hệ thống chính để điều khiển hệ thống phụ 

sao cho đầu ra của hệ thống phụ theo sát đầu ra của hệ thống 

chính một cách tiệm cận. 

Một nghiên cứu được khởi xướng bởi Pecora và Carroll 

đã chứng minh rằng hai hệ thống hỗn loạn có cùng một tập 

các giá trị tham số có thể được đồng bộ hóa với nhau [5]. 

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy 

nghiên cứu ứng dụng hỗn loạn vào công nghệ thông tin. Vì 

số mũ Lyapunov dương, một hệ thống hỗn loạn không đồng 

bộ với bất cứ hệ thống nào [6]. Sự đồng bộ hóa của hai hoặc 

nhiều hệ thống hỗn loạn bắt nguồn từ suy nghĩ thông 

thường là hai điều kiện đầu sẽ xuất phát gần nhau trong 

không gian pha. Đối với hai hệ thống hỗn loạn riêng biệt, 

quỹ đạo được bắt đầu với điều kiện đầu gần nhau cũng sẽ 

phân kỳ. Hai hệ thống hỗn loạn không ghép nối giống hệt 

nhau có số mũ Lyapunov dương gấp đôi so với chúng được 

ghép nối [6]. Hay nói cách khác, có thể thêm vào các ghép 

nối giữa các hệ thống riêng lẻ để thay đổi phổ Lyapunov-

tùy thuộc vào khớp nối và các hệ thống cụ thể, từ đó có thể 

giảm hoặc tăng số mũ Lyapunov dương. 

 Sau Pecora và Carroll, nhiều phương pháp đồng bộ hóa 

đã được phát triển như năm 1989, Aranson và Rul'kov đã 

xuất bản một bài báo phân tích các vùng đồng bộ hóa trong 

các hệ thống động lực học đa chiều [7]; Afraimovich và 

cộng sự đã xuất bản một bài báo nổi tiếng vào năm 1986 về 

sự đồng bộ hóa lẫn nhau của hai dao động thời gian không 

tự hành, hỗn loạn [8] … Cho đến nay, đồng bộ hóa hỗn loạn 

đã được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như vật lý [9], hóa 
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học [10], sinh học [11], điều khiển, như điều khiển chế độ 

trượt [12]… 

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

đồng bộ hỗn loạn sử dụng phương pháp điều khiển phi 

tuyến kết hợp lý thuyết ổn định và được áp dụng trong các 

hệ thống truyền thông bảo mật dựa trên hỗn loạn. 

Bài báo này được cấu trúc như sau. Đầu tiên, chúng tôi 

mô tả mô hình hệ thống thông tin bảo mật dựa trên hỗn 

loạn. Giới thiệu đặc điểm của tín hiệu hỗn loạn và đồng bộ 

hỗn loạn, một phương pháp đồng bộ hóa hỗn loạn được đề 

xuất, phân tích các ưu điểm của phương pháp, kết quả mô 

phỏng được trình bày trong phần tiếp theo. Cuối cùng là 

thảo luận và kết luận. 

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

Mô hình của các hệ thống truyền tin dựa trên hỗn loạn 

được thể hiện trong Hình 1 [13]. 

Bộ phát 

hỗn loạn +

+

x (t)
_

+
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hỗn loạn

 m t

 m t s t

 s t

 x t

 
Hình 1. Hệ thống thông tin dựa trên hỗn loạn 

Đây là hệ thống của Cuomo và Oppenheim, bản tin gốc, 

𝑚(𝑡), có biên độ nhỏ được cộng với tín hiệu hỗn loạn, 𝑥(𝑡), 
có biên độ lớn hơn để tạo ra biến 𝑠(𝑡). Biến này được 

truyền đến phía thu, ở đây giả sử có sự đồng bộ hỗn loạn 

giữa phía phát và phía thu. Sau đó, bản tin khôi phục bằng 

cách thực hiện phép trừ giữa tín hiệu truyền trên kênh 𝑠(𝑡) 

và tín hiệu hỗn loạn , 𝑥′(𝑡).  

Nếu không có sự đồng bộ giữa phía phát và phía thu thì 

hệ thống thông tin hỗn loạn được thực hiện như Hình 2. 

Trong mô hình này, thông tin gốc, 𝑚(𝑡), được cộng 

thêm vào tín hiệu hỗn loạn, 𝑥1(𝑡), trước khi được đưa lên 

kênh truyền. Như vậy tín hiệu trên kênh truyền sẽ là:  

     1s t m t x t                         (1) 
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+
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Hình 2. Hệ thống thông tin dựa trên hỗn loạn có đồng bộ 
hóa 

Tại bộ thu sẽ tiến hành đồng bộ hóa giữa bộ thu tín hiệu 

hỗn loạn và bộ phát để có được các tín hiệu hỗn hợp trong 

bộ thu. Sau khi đồng bộ, hệ thống sẽ lấy tín hiệu nhận được 

từ kênh truyền, 𝑠(𝑡), trừ đi các tín hiệu hỗn loạn đã được 

đồng bộ, 𝑥2(𝑡), để khôi phục lại thông tin gốc. 

 
2

'( ) ( ) - ( )m t s t x t m t               (2) 

Do đặc điểm của tín hiệu hỗn loạn 𝑥1(𝑡) là vận động 

bất quy tắc và nhạy cảm với điều kiện đầu nên khi được 

cộng thêm tín hiệu hỗn loạn, nó sẽ làm tăng giá trị entropy. 

Chính vì vậy, tín hiệu sẽ khó có khả năng giải mã thông tin, 

giúp hệ thống nâng cao tính bảo mật. 

Tuy nhiên, do không có đặc tính chu kỳ nên tín hiệu 

hỗn loạn cũng gây ra những khó khăn rất lớn trong việc 

đồng bộ tín hiệu giữa máy thu và máy phát. Do đó, hệ thống 

chỉ có thể hữu dụng nếu giải quyết được vấn đề đồng bộ 

hỗn loạn. 

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

đồng bộ hóa hỗn loạn với độ chính xác thỏa đáng để đảm 

bảo tính khả thi của mô hình hệ thống. Trong phương pháp 

này, hệ thống vẫn có thể đồng bộ mà không cần thông tin 

trạng thái hệ thống của hệ thống dẫn động. 

III. TÍN HIỆU HỖN LOẠN VÀ ĐỒNG BỘ 

A. Tín hiệu hỗn loạn 

Hãy xem xét hệ thống động Lorenz liên tục [14] được 

biểu diễn bằng phương trình sai phân sau: 

( )

( )

dx
y x

dt

dy
x z y

dt

dz
xy z

dt







 

  

 

               (3) 

Trong đó 𝑥, 𝑦, 𝑧 là các biến trạng thái; 𝜎, 𝜌, 𝛽  là các 

tham số của hệ thống, tương ứng với số Prandtl, số 

Rayleigh và các kích thước vật lý của chính lớp đó. Để giải 

hệ phương trình (3), ta chọn giá trị của các tham số là hằng 

số. Theo Saltzman (1962), đặt 𝜎 = 10, vì vậy 𝛽 = 8/3, số 

Rayleigh để đảm bảo tính không ổn định xảy ra khi 𝜌 =
24.74. Ta cũng có thể chọn giá trị gần tới hạn, 𝜌 = 28, khi 

đó hệ Lorenz rơi vào trạng thái vận động hỗn loạn [15]. 

Hình 3 mô phỏng hệ Lorenz với các giá trị 𝜌 khác nhau.  

 

Hình 3. Hệ Lorenz với các giá trị 𝝆 khác nhau. 

Hình 4 là không gian pha của hệ Lorenz có giá trị đầu 

giống nhau, nhưng với dung sai tương ứng là 10-3 (đường 

màu xanh) và 10-6 (đường màu đỏ). Hai quỹ đạo này dường 

như khác nhau khi nhìn vào bên trong của nó, một bên màu 

xanh và một bên màu đỏ. Tuy nhiên, rất khó có thể xác định 

một cách chính xác đường nào nhanh hơn và điểm bắt đầu 

tạo nên sự sai khác. Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi 

chia đồ thị 3D thành ba thành phần riêng biệt như hình 4.  
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Hình 4. Không gian pha với dung sai khác nhau trong hệ 
Lorenz hỗn loạn 

Hình 5 mô phỏng phương trình Lorenz với cùng điều 

kiện đầu nhưng tần số lấy mẫu chênh nhau 3.5 lần. Tần số 

lấy mẫu càng lớn thì độ chính xác càng cao. Trong khoảng 

thời gian từ 0 đến 5s, hai quỹ đạo này trùng nhau, nhưng từ 

5-10s thì đã có sự sai khác, và dẫn đến sai khác hoàn toàn 

khi thời gian mô phỏng đạt đến 50s. 

 

Hình 5. Sự sai khác của các thành phần x, y và z trong hệ 
Lorenz hỗn loạn với tốc độ lấy mẫu sai khác nhau 3.5 lần. 

B. Đồng bộ hỗn loạn 

Hãy xem xét hệ thống Lorenz bao gồm một hệ thống 

dẫn động và một hệ thống phản ứng. Hệ thống dẫn động 

được mô tả bằng phương trình động lực học Lorenz như 

sau: 
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                  (4) 

Hệ thống phản ứng cũng được mô tả bởi hệ thống động 

Lorenz: 
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Ở đây, 𝑢𝑖(𝑖 = 1, 2, 3) là luật điều khiển cần được xác 

định để đảm bảo hệ thống phản ứng đồng bộ với hệ thống 

truyền dẫn động. 

Sai số giữa hai hệ thống hỗn loạn được xác định: 

1 2 1

2 2 1

3 2 1

e x x

e y y

e z z

 

 

 

                        (6) 

Đạo hàm trên hai vế của phương trình (6), sau đó thay 

phương trình (4) và (5) vào ta thu được phương trình vi 

phân của sai số hệ thống như sau: 
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3
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e e u
dt

de
e e x z x z u

dt

de
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          (7) 

Nhiệm vụ của luật điều khiển là đảm bảo sự đồng bộ 

giữa hệ thống dẫn động (4) và hệ thống phản ứng (5) sao 

cho sai số (6) về 0. 

Lựa chọn luật điều khiển: 

1 1 2

2 2 1 1 1 2 2

3 3 1 1 2 2

u ke e

u ke e x z x z

u ke x y x y
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Trong đó 𝑘 là hằng số. Từ phương trình (7) và (8) ta có:  
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Giải phương trình (9) ta được: 

 ( ) (1 ) ( )

1 2 3; ;k t k t k te e e e e e             (10) 
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Khi 𝑡 tiến đến ∞ thì 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 tiến đến 0, nghĩa là hệ 

thống dẫn động và hệ thống phản ứng đồng bộ với nhau. 

Hàm Lyapunov 𝑉 phải luôn dương trên ℝ3\{0}, đạo 

hàm của nó phải luôn âm trên ℝ3 và 𝑉(0) = 0, vậy nên 

chọn hàm Lyapunov để đảm bảo tính ổn định của hệ hỗn 

loạn Lorenz [16]: 

2 2 2

1 2 3

1
( ) (e )

2
V e e e                       (11) 

Đạo hàm hai vế của phương trình (11), ta có: 

31 2

1 2 3

( ) dede dedV e
e e e

dt dt dt dt
       (12) 

Thay phương trình (9) vào (12), ta được: 

2 2 2

1 2 3

( )
( ) (1 k) ( )

dV e
k e e k e

dt
               (13) 

 
Hình 6. Đồng bộ hỗn loạn (a) Các biến 𝑥, 𝑦, 𝑧 và (b) là sai số tương ứng với 𝑘 được chọn lần lượt là 1, 10 và 100. 

 

Hình 7. Đồng bộ hỗn loạn (a) Các biến 𝑥, 𝑦, 𝑧 và (b) là sai số tương ứng so với phương pháp [12]. 
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Chúng tôi nhận thấy rằng 𝑉(𝑒) là một hàm dương trong 

R3 và 𝑉′(𝑒)  là một hàm âm trong R3, tức là hệ ổn định tại 

điểm cân bằng (0,0,0). Theo lý thuyết ổn định Lyapunov, 

lựa chọn luật điều khiển như phương trình (8) thì sẽ đảm 

bảo sự ổn định của các hệ thống hỗn loạn Lorenz. 

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Để thử nghiệm, chúng tôi tiến hành mô phỏng luật điều 

khiển đồng bộ ở trên bằng phương pháp Runge-Kutta với 

các tham số 𝜎 = 10, 𝜌 = 28, 𝛽 = 8/3  và điều kiện đầu 

cho hệ thống dẫn động là 𝑥1(0) = 10, 𝑦1(0) =
18, 𝑧1(0) = 14, điều kiện đầu cho hệ phản ứng được xác 

định như sau: 𝑥2(0) = 17, 𝑦2(0) = 22, 𝑧2(0) = 9. Hằng 

số 𝑘 được chọn lần lượt là 1, 10 và 100, với trục thời gian 

được tính theo đơn vị giây (s) minh họa trong Hình 6.  

Chúng tôi cũng mô phỏng phương pháp đồng bộ trong 

[12] để so sánh, kết quả mô phỏng được thể hiện trong Hình 

7. Hình 7 (a) mô phỏng ba biến 𝑥, 𝑦, 𝑧 của hàm hỗn loạn 

Lorenz và (b) là sai số 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 khi 𝑘 được chọn lần lượt là 

10 và 50, được xác định theo phương trình (6). Cả ba thành 

phần sai số đều rất nhanh chóng tiến tới 0 cho cả ba thành 

phần, thể hiện sự đồng bộ hóa toàn cục; trong khi phương 

pháp [12] có thành phần 𝑒2, 𝑒3  dao động khá nhiều, thể 

hiện kết quả đồng bộ hóa không được tốt. 

So với phương pháp trong [12], phương pháp của chúng 

tôi mất ít thời gian hơn để đồng bộ hóa. Mặt khác, hằng số 

𝑘 càng lớn thì thời gian đồng bộ càng nhanh. Điều này có 

thể được giải thích là do hằng số 𝑘 trong phương trình (8) 

hoạt động như một bộ khuếch đại sai số giữa hai hệ thống 

hỗn loạn. Tuy nhiên, nếu hằng số 𝑘 quá lớn, hàm điều khiển 

sẽ dao động (tạo ra xung vuông tần số cao). 

Để chứng minh rõ hơn kết quả đạt được, chúng tôi cũng 

mô phỏng tín hiệu 𝑚(𝑡) = 5 sin(5𝜋𝑡)  được truyền trên 

kênh. Kết quả mô phỏng được thể hiện trong Hình 8. Trong 

phương pháp của chúng tôi, thông tin khôi phục chính xác 

hơn phương pháp trong tài liệu tham khảo [12]. 

Phương pháp đề xuất cũng đạt được kết quả tương tự 

khi so sánh với phương pháp được đưa ra trong tài liệu tham 

khảo [17], minh họa trong hình 9. 

 

Hình 8. Khôi phục tín hiệu sau khi sử dụng phương pháp 
đồng bộ hỗn loạn 

KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, một phương pháp đồng bộ hóa hỗn 

loạn sử dụng bộ điều khiển phi tuyến đã được đề xuất. Ứng 

dụng của hệ thống đồng bộ hỗn loạn có thể được sử dụng 

để tiếp cận thành công các hệ thống thông tin liên lạc được 

bảo mật. Một ưu điểm đáng kể của cách tiếp cận này là 

giảm đáng kể thời gian đồng bộ hóa và sai số bằng cách 

chọn các hằng số k một cách thích hợp. Mô phỏng số cũng 

cho thấy hiệu quả của phương pháp đề xuất. 

 

 

Hình 9. Đồng bộ hỗn loạn (a) Các biến 𝑥, 𝑦, 𝑧 và (b) là sai số tương ứng so với phương pháp [15]  
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THE NONLINEAR CONTROL ALGORITHM 

WITH PARAMETER SELECTION - A GLOBAL 

SYNCHRONOUS MOTHOD 

Abstract: Synchronization of chaotic systems has 

always been intriguing, since chaotic systems are known 

to resist synchronization because of their 

positive Lyapunov exponents. The convergence of the two 

systems to identical trajectories is a 

surprise. In this paper, we propose a chaotic 

synchronization method to be applied in chaos-based 

communication. In our method, a nonlinear control 

algorithm with k-constant selection is proposed for global 

synchronization between two chaotic systems. In 

particular, our approach can reduce synchronization times 

compared to previously suggested methods. Numerical 

simulation confirms the effectiveness of the proposed 

method. 
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Tóm tắt: Phát hiện đường biên của hình ảnh (Edge 
Detection) là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong 
lĩnh vực xử lý ảnh và khai thác tiềm năng của máy tính. 
Ban đầu người ta sử dụng các bộ lọc không gian để phát 
hiện đường biên của hình ảnh (Canny, LoG, Solbel,...). 
Ưu điểm của các phương pháp này là phát hiện đường 
biên nhanh nhưng có một nhược điểm rất lớn là chúng 
thường thất bại trong việc phát hiện điểm giao cắt giữa 
các đường biên. Gần đây có rất nhiều nghiên cứu sử dụng 
suy luận mờ (Fuzzy Logic) để phát hiện đường biên của 
hình ảnh. Những nghiên cứu này là khá mới mẻ và đạt 
được những thành công nhất định nhưng có nhược điểm 
là thời gian phát hiện khá lâu khi hệ luật tăng lên. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất ứng dụng đại số gia tử 
(Hedge Algebras) làm cơ sở cho hệ thống suy luận mờ để 
phát hiện đường biên của hình ảnh. Kết quả ban đầu của 
nghiên cứu cho thấy phương pháp được đề xuất cho kết 
quả khá tốt và có triển vọng phát triển. 

 

Từ khóa: Phát hiện đường biên, Logic mờ, Đại số gia 
tử. 

I.  GIỚI THIỆU 

Kỹ thuật phát hiện đường biên của ảnh có một quá 
trình phát triển lâu dài. Thời kỳ đầu, để phát hiện đường 
biên của ảnh, người ta thường kết hợp sử dụng các bộ lọc 
tuyến tính thời gian bất biến, điển hình là Canny [1], 
Sobel [2], Robert [3], Prewitt [4] và LoG (Laplacian of 
Gaussian) [5]. Các bộ lọc này sử dụng gradient cục bộ cho 
phép xử lý dữ liệu nhanh và tối ưu hóa về mặt tính toán. 
Tuy nhiên, các phương pháp này có một nhược điểm lớn 
là không phát hiện được đường biên tại các điểm quan 
trọng như điểm góc, điểm giao cắt hình chữ "T" hoặc dấu 
"+". Mặt khác các phương pháp này dễ bị ảnh hưởng bởi 
nhiễu và khó đáp ứng với tập dữ liệu ảnh lớn. Cách tiếp 
cận gần đúng là sử dụng ưu điểm của trí tuệ nhân tạo để 
bù vào các khiếm khuyết kể trên như mạng neural chập 
CNN (Convolutional Neural Network) [6], thuật toán di 
truyền tối ưu hóa dòng hạt [7]. Các phương pháp này có 
ưu điểm là phát hiện khá chính xác và độ nhạy cao, tuy 
nhiên trong thực tế sử dụng cả hai phương pháp này đòi 
hỏi cơ sở dữ liệu lớn với các đặc trưng của hình ảnh mẫu 
để đưa vào cơ sở dữ liệu đào tạo (training) và mức độ tính 
toán lớn. Những nhược điểm này là bất lợi khi chúng ta 
cần triển khai hệ thống trong một thiết bị nhúng bị giới 
hạn bởi tài nguyên và khả năng tính toán. 
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Trong những năm gần đây, việc sử dụng logic mờ để 
phát hiện đường biên ảnh trở nên khá phổ biến. Việc phát 
hiện đường biên ảnh giống như việc xử lý tín hiệu ngẫu 
nhiên nên sử dụng hàm giải tích với yêu cầu đầu vào chặt 
chẽ sẽ dẫn tới các kết quả thiếu chính xác. Các tác giả 
trong [8] đề xuất một phương pháp phát hiện đường biên 
ảnh sử dụng một mô hình logic mờ. Phương pháp này khá 
hiệu quả trong việc phát hiện đường biên ảnh nhưng sử 
dụng tới mười hai đầu vào cho một mô hình cũng kéo 
theo độ phức tạp xử lý tăng lên cho hệ thống. Một tiếp cận 
khác sử dụng bước tiền xử lý bằng logic mờ để phân mức 
theo các mức [9]. Tuy nhiên, phân mức cứng cũng kéo 
theo việc phát hiện đường biên đối với ảnh trơn (smooth) 
là không nhạy. Các tác giả trong [9] cũng sử dụng logic 
mờ để phát hiện đường biên ảnh với mười hai luật đầu vào 
khác nhau, sử dụng độ lệch chuẩn để phân tách ảnh đầu 
vào hoặc dựa vào lược đồ xám. Độ chính xác của phương 
pháp này liên quan tới yếu tố kinh nghiệm trong việc xác 
định độ lệch chuẩn với các ảnh khác nhau. Thêm vào đó, 
hệ thống luật cần tiếp tục cải thiện để phù hợp hơn với các 
trường hợp ảnh có sự can thiệp của nhiễu hoặc ảnh đa lớp. 
Mặt khác, hệ thống suy luận mờ FIS (Fuzzy Inference 
System) phát hiện đường biên ảnh sử dụng trong các tiếp 
cận logic mờ khác nhau (Mamdani trong [8] và Sugeno 
trong [9]) cũng đem lại các hiệu quả xử lý khác nhau rõ 
nét. Với giải pháp phân vùng mức xám và luật hợp lý, tiếp 
cận sử dụng FIS-Sugeno có khả năng xử lý tốt các ảnh y 
tế đa lớp. Trên cơ sở mô hình sử dụng tiền xử lý, một mô 
hình xác định biên ảnh cho ảnh được đề xuất nhằm nâng 
cao độ chính xác khả năng phát hiện đường biên ảnh. 
Trong đó, hệ thống suy luận mờ dựa trên thuật toán chọn 
lọc các hàm thành viên phù hợp để lọc bỏ nhiễu và thiết 
lập hệ luật hợp lý để nâng cao độ chính xác. Mô hình này 
cho phép trích xuất thông tin ở các mức khác nhau, loại bỏ 
những thông tin không cần thiết (nhiễu đốm hoặc kết 
cấu…), phát hiện đường biên vùng thích hợp nhất và tăng 
cường hiển thị các điểm cạnh biên này. Các kết quả mô 
phỏng số cho thấy chất lượng xác định đường biên ảnh 
được cải thiện rõ rệt so với các đề xuất trước đây. 

Trong lĩnh vực xử lý ảnh việc phát hiện đường biên 
của hình ảnh có ý nghĩa quan trọng. Phát hiện đường biên 
có thể trợ giúp cho học máy (Machine Learning). Chúng 
ta nhận thấy rằng sau khi phát hiện đường biên, nếu các 
điểm giao cắt không bị đứt gãy, chúng ta có thể tiến hành 
phân đoạn ảnh. Quá trình phân đoạn ảnh sẽ chia một bức 
ảnh thành nhiều đối tượng, chia mỗi đối tượng thành 
nhiều thành phần. Các thành phần này có thể được sử 
dụng trong quá trình học sâu (Deep Learning). Quá trình 
học sâu sẽ phân tách một đối tượng cần nhận dạng thành 
nhiều thành phần. Khi một đối tượng được phân tách 
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thành nhiều thành phần chúng ta vẫn có thể nhận dạng ra 
chúng ngay cả khi đối tượng bị che khuất một phần. Dưới 
góc độ kỹ thuật, đường biên ảnh là các đường viền được 
tạo ra do sự thay đổi đột ngột của bất kỳ đặc điểm nào ở 
cấp độ điểm ảnh. Những thay đổi này có thể được quan 
sát do sự thay đổi về màu sắc, kết cấu, bóng hoặc sự hấp 
thụ ánh sáng, từ đó giúp ước tính các đặc điểm về hướng, 
kích thước, độ sâu và bề mặt các đối tượng trong ảnh.  
Trong quá trình chụp ảnh, hình ảnh thường bị ảnh hưởng 
bởi nhiễu tần số cao hoặc nhiễu từ các tín hiệu không 
mong muốn, gây khó khăn cho việc xác định các đường 
biên ảnh một cách liên tục.  

Bố cục của bài báo được trình bày như sau. Trong 
phần tiếp theo sẽ giới thiệu đại số gia tử. Mô hình áp dụng 
HA để phát hiện đường biên của ảnh sẽ được đề xuất ở 
mục III. Kết quả mô phỏng và một số so sánh liên quan sẽ 
được giới thiệu ở phần IV. 

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH 

A. Cơ sở lý thuyết HA 

Theo các định nghĩa và tính chất của đại số gia tử 
trong [10-11], HA là một cấu trúc toán học có thứ tự cho 
tập hợp các biến ngôn ngữ. Một số tính chất chính được 
liệt kê dưới đây. 

Định nghĩa 1. Đại số gia tử là một cấu trúc đại số 
định lượng ngữ nghĩa của miền giá trị ngôn ngữ của biến 
ngôn ngữ [10].  

Đại số gia tử của biến ngôn ngữ X có thể được biểu 
diễn dưới dạng cấu trúc đại số. Cấu trúc này là tập hợp 
năm thành phần ( , , , , )AX X G C H  . Trong đó X là tập 

hợp các giá trị của miền ngôn ngữ được coi là tập poset 
(tập có thứ tự một phần), G là một tập hợp các trình sinh, 
được thiết kế dưới dạng các thuật ngữ chính (biểu thức 

khuynh hướng ngữ nghĩa) được ký hiệu bởi c  và c , 

{ , },G c c c c     , C là một tập hợp các hằng số, C 

= {0, W, 1}, (tương ứng là các phần tử bằng không, trung 
bình và đơn vị); H là tập hợp các phép toán một ngôi, 

H H H   , H 
và H 

là hai giá trị nhân tạo được 
tạo ra từ X bằng cách sử dụng các phép toán trong H,   
là quan hệ thứ tự từng phần trên X. 

H 
là một tập hợp các giá trị giảm âm của X, 

1 2 1 2, ,..., ; ...q qH h h h h h h

       . H 
 là một tập hợp 

các giá trị gia tăng dương của X, 

1 2 1 2, ,..., ; ...p pH h h h h h h    . Dựa trên các thuộc tính 

ngữ nghĩa của X và H, các biến ngôn ngữ có thể được 
chứng minh một cách phù hợp. Các thành phần AX có 
một số thuộc tính sau: 

, :h H x X hx x    hoặc hx x ; (1) 

,h H hx x   thì x là phần tử vĩnh 

viễn ( ) { | }H x x x C  . 

,h H hc c hc c          (2) 

,h H hc c hc c          (3) 

Định nghĩa 2. Độ đo tính mờ là một biểu diễn liên 

kết khoảng mờ với đại số gia tử.  

Ký hiệu fm là phép đo mờ của một phần tử x trong X 

và  h là phép đo mờ trong miền H. 

[0,1],X h H   do đó fm có các thuộc tính như sau: 

( ) ( ) 1;

( ) ( ),
h H

fm c fm c

fm hx fm x x X

 



 

  
 (4) 

(0) ( ) (1) 0fm fm W fm    (5) 

( ) ( )
( ) , , ,

( ) ( )

fm hx fm hy
h x y X h H

fm x fm y
       (6) 

( ) ( ) ( ),fm hx h fm x x X    (7) 

, 0

( ) ( )
p

i

i q i

fm h x fm x
 

  (8) 

1 1

1 1

( ) ( ... )

( ) ( )... ( ) ( )

n n

n n

fm x fm h h h c

h h h fm c  








   (9) 

1 1

( ) , ( )

, 0, 1

q p

i i

i i

fm h fm h p

   

 

 

  

 
   (10) 

Định nghĩa 3. Ánh xạ định lượng ngữ nghĩa trong đại 
số gia tử là phép biến đổi biến ngôn ngữ thành giá trị 
thực [11]. 

Ánh xạ định lượng ngữ nghĩa trong HA gọi là hàm 

 .v . Hàm này được sử dụng để biến đổi một biến ngôn 

ngữ thành các giá trị thực, : [0,1],v X h H   . 

( ) ( );

( ) ( ) ( );

( ) ( ) 1 ( ).

v W fm c

v c fm c fm c

v c fm c fm c



  

  



  

  

 

  

   

 (11) 

sgn( )

( ) ( ) sgn( ) ( ) ( ) ( )
j

j j i j j

i j

v h x v x h x fm h x h x fm h x


 
   

 


 

(12)  

trong đó 

1
( ) 1 sgn( , )( ) , , 0.

2
j p jh x h h q j p j          (13) 

B. Mô hình HA-FIS 

Hệ thống suy luận mờ thường bao gồm bốn mô-đun 
(Fuzzification, Inference Defuzzification, 
Knowledgebase) như minh họa trong hình 1. Cơ sở quy 
tắc mờ là một tập hợp các câu lệnh ngôn ngữ ở dạng 
“NẾU một tập hợp các điều kiện được thỏa mãn, THÌ 
một tập hợp hệ quả được suy ra”. Biểu diễn toán học hệ 
công cụ suy luận HA_FIS được thể hiện trong (14). 

1 1, ,:   ...j n jn j jRj IF x is A AND AND x is A THEN y is B (14) 

trong đó x1, x2...xn  là các biến ngữ nghĩa.  i iA k , i = 1, 2, 

..., n là các giá trị ngôn ngữ của biến ngôn ngữ ix ; jB là 

biến ngôn ngữ đầu ra của quy tắc thứ j; tập hợp các quy 
tắc là L, j = 1, 2, ..., L. 

Đầu ra của mô hình Mamdani FIS (M-FIS) là giá trị 
đầu ra không liên tục trong khi đầu ra của mô hình 
Sugeno FIS (S-FIS) là các giá trị thực. Giống như cách 
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tiếp cận của mô hình S-FIS, mô hình HA-FIS có thể được 
xem như một hệ thống đầu ra tuyến tính từng phần. 
Trong đó, kết quả quả nhận được bằng cách sử dụng giá 
trị trung bình có trọng số kết quả của các quy tắc. Biểu 
diễn toán học về suy luận của mô hình HA-FIS được thể 
hiện như sau: 

   1 1, 1 ,:    ...   j n n j nRj IFx is A k AND AND x is A k THEN  

j 1 2 1 2= ( , ,..., , , ,..., )j n j j njy x x x p p p  (15) 

Hoặc 0 1 1 2 2 ,...,j j j j nj ry p p x p x p x   . 

Trong đó 1 2, ,..., nx x x  là các biến ngữ nghĩa, 1,...,j L là 

hệ luật thứ j, L là số luật, , ,...,oj 1j njp p p là các tham số 

của hệ luật thứ j,  ij jA k là các giá trị ngôn ngữ của biến 

ngôn ngữ ix  trong quy tắc thứ j với thành viên của nó là 

( )
ik ix ; iK là một số tập mờ của biến ngôn ngữ ix , 

1,2,...,i ik K .  .j là một hàm trơn (hàm tuyến tính). 

Chúng ta có các giá trị của mô hình HA-FIS là 

1 2 1 2

1 1

.

1 1

( ) ( , , ... ; , , ... )

( )

( )

nL

j i j j n j j nj

j i

j nK

j i

j i

k x x x p p p

y HA FIS

k

 



 

 



 





  (16) 

C. Xây dựng thành phần HA-FIS 

Để xây dựng các thành phần của HA-FIS trước tiên 

chúng ta giả thiết , ,i j k   là giá trị chênh lệch giá trị 

cường độ sáng của một điểm ảnh so với các điểm ảnh 
liền kề (các giá trị này sẽ được làm rõ hơn trong phần III 
). Các thành phần chính của mô hình này được thể hiện 
trong hình 1.  

 

Hình 1. Các thành phần chính của HA-FIS 

Trong hình 1, khối Semantilization chịu trách nhiệm 
chuyển các giá trị ngôn ngữ nguồn thành ngữ nghĩa động 
tương ứng của chúng trong quá trình xử lý tuyến tính. 
Miền ngữ nghĩa ngôn ngữ được chuẩn hóa trong khoảng 
đơn vị [0 1]. Chúng ta ký hiệu x là một biến ngôn ngữ 
trong một khoảng thực [a b], ta có biến ngữ nghĩa riêng 

 hx  như sau: 

( ) h

x a
Norm x x

b a


 


 (17) 

Xem xét các tham số đầu vào, chúng ta có các tham 

số i , j và k đại diện cho các tham số đầu vào của các 

tập mờ. Đầu ra FIS là số liệu xác suất được sử dụng để 
xác định điểm ảnh mà chúng ta đang xem xét có phải là 
điểm biên hay không. Chúng tôi chọn hai biến ngôn ngữ 
là nhỏ và lớn trong một miền ngữ nghĩa. Gọi ,  là các 

tham số giá trị ta có 

( ) (1 ), ( ) (1 )small bigv x v x           (18) 

Khối đo lường chất lượng ngữ nghĩa (SQM - 
Semantically Qualifying Measure) chuyển các giá trị ngữ 
nghĩa của ngôn ngữ thành các giá trị thực bằng các toán 

tử đại số. Giả sử    *,iv x v x và  kv x là các giá trị ngôn 

ngữ định lượng có thứ tự trong một miền ngữ nghĩa, 

*( ) ( ) ( )i kv x v x v x  . Chúng ta xác định một ma trận 

mức độ gần gũi  .  mô tả mối tương quan về khoảng 

cách của các giá trị này như sau: 

* *( ) ( ) ( ) ( )
,

( ) ( ) ( ) ( )

k i

i k

k i k i

v x v x v x v x

v x v x v x v x
 

 
 

 
 (19) 

trong đó 0 , 1, 1.i k i k        

Từ những kinh nghiệm trong nghiên cứu ứng dụng đại 
số gia tử trước đây kết hợp với kết quả phát hiện đường 
biên với cơ sở dữ liệu trong [12], chúng tôi nhận thấy rằng 

các tham số của quy tắc ,i k  cần được tối ưu hóa bởi 

thuật toán di truyền để các tham số này có thể tác động tới 
kết quả theo hướng tốt hơn. Do đó, mối quan hệ giữa 
vectơ đầu vào mờ và vectơ đầu ra mờ được minh họa như 
sau: 

Y X P  (20) 

hoặc 

1 2 1 2; [ , ,..., ] , [ , ,..., ]iP T T

i i n nx y X x x x Y y y y   .  

III. PHÁT HIỆN ĐƯỜNG BIÊN QUA HA-FIS  

A. Sơ đồ  khối hệ thống 

Trong phần này chúng tôi đề xuất mô hình phát hiện 
đường biên của hình ảnh sử dụng HA-FIS. Sơ đồ khối hệ 
thống thể hiện trong hình 2. 

 

 

 

Hình 2.  Mô hình phát hiện đường biên 

Như chúng tôi đã phân tích, cách tiếp cận sử dụng 
Fuzzy logic có ưu điểm là thành công trong việc phát 
hiện đường biên tại các điểm giao cắt. Tuy nhiên, nhược 
điểm của nó là thời gian thực hiện lâu và gây khó khăn 
khi áp dụng vào trong các hệ thống nhúng, hệ thống IoT 
(Internet of Thing). Đối với cách tiếp cận sử dụng gia tử 
sẽ có thời gian phát hiện nhanh và dễ dàng áp dụng vào 
các hệ thống nhúng có bộ nhớ nhỏ. Khi đã giải xong bài 
toán gia tử chúng ta có thể lập trình nhúng để phát hiện 
đường biên của hình ảnh chỉ với một chương trình nhỏ 
với khoản sáu mươi flops. 

Trong hình 2, khối tiền xử lý có nhiệm vụ tính toán 
độ chênh lệch về cường độ sáng của mỗi điểm ảnh so với 
các điểm liền kề theo (21). Quá trình xây dựng và các 
thành phần HA-FIS được xây dựng trong phần B và C. 

B. Tiền xử lý 

Gọi  ,I m n là một hình ảnh đầu vào. Đối với mỗi 

điểm ảnh được xem xét chúng ta tính giá trị chênh lệch 
cường độ sáng của mỗi điểm ảnh như sau 

i i cI I    (21) 

Tiền xử lý HA-FIS 
Image Edge 
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Trong đó cI là giá trị cường độ sáng của điểm ảnh mà 

chúng ta đang xem xét. Vị trí của các điểm ảnh iI trong 

(21) được thể hiện trong hình 3. Trong hình 3, cI là giá trị 

cường độ sáng của điểm ảnh. 

1I  2I  3I  

4I  cI  5I  

6I  8I  8I  

Hình 3. Vị trí của các điểm ảnh 

C. Xây dựng hệ luật mờ  

Trong phần này chúng tôi áp dụng hệ luật mờ đã được 
xây dựng cho [8] để xây dựng hệ luật mờ cho HA-FIS. 
Giả thiết P chính là điểm ảnh mà chúng ta đang xem xét. 
Mười hai luật này được xây dựng như sau: 

Luật 1: Nếu 1 H  và 2 H   và 8 L   thì P là điểm 

cạnh biên (ĐCB). 

Luật 2: Nếu 1 H  và 4 H  và 8 L   thì P là ĐCB. 

Luật 3: Nếu 2 H  và 3 H  và 8 L   thì P là ĐCB. 

Luật 4: Nếu 4 H  và 6 H  và 8 L   thì P là ĐCB. 

Luật 5: Nếu 1 H  và 2 H  và 7 L   thì P là ĐCB. 

Luật 6: Nếu 1 H  và 4 H  và 7 L   thì P là ĐCB 

Luật 7: Nếu 2 H  và 3 H  và 7 L   thì P là ĐCB. 

Luật 8: Nếu 4 H  và 6 H  và 7 L   thì P là ĐCB. 

Luật 9: Nếu 1 H  và 2 H  và 5 L   thì P là ĐCB. 

Luật 10: Nếu 1 H  và 4 H  và 5 L  thì P là 

ĐCB. 

Luật 11: Nếu 2 H  và 3 H  và 5 L   thì P là 

ĐCB. 

Luật 12: Nếu 4 H  và 6 H  và 5 L   thì P là 

ĐCB. 

Mức ngưỡng được xem là H nếu có 3  và được 

xem là L nếu ngược lại. Mức ngưỡng này đã được nghiên 
cứu và đưa ra bởi nghiên cứu [8]. Trong giới hạn của 
nghiên cứu này chúng tôi chỉ đề xuất một số luật như đã 
được đề xuất ở trên. Ngoài các hệ luật trên còn có nhiều 
luật khác để hoàn thiện nghiên cứu việc phát hiện tất cả 
các khả năng phát hiện đường biên. Ví dụ, hệ luật phát 
hiện đường biên rộng một điểm cao (one pixel wide) mà 
trong hệ luật chưa có luật phát hiện đường biên rộng một 
điểm thấp 

D. Tham số so sánh 

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng RMSE 
(Root Mean Square Error) để đánh giá kết quả của nghiên 
cứu khi so sánh với phương pháp khác. RMSE được sử 
dụng để đánh giá kết quả của một phép toán trước và sau 
khi nó bị tác động. RMSE được xác định như sau: 

    
2

1 1

1
, ,

.

m n

i j

RMSE In i i I i j
m n  

   (22) 

Trong đó m,n là kích thước của ảnh.  ,In i j là kết quả 

phát hiện đường biên của ảnh khi có nhiễu.  ,I i j là kết 

quả phát hiện đường biên của ảnh khi không có nhiễu. 

IV. MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ  

Để kiểm nghiệm những kết quả thực tiễn của việc ứng 
dụng đại số gia tử trong việc phát hiện đường biên của 
hình ảnh, trong phần này chúng tôi sẽ chọn một hình ảnh 
mẫu và một ảnh thực tế để phát hiện đường biên và so 
sánh kết quả phát hiện đường biên của hình ảnh. Chúng 
tôi so sánh kết quả ứng dụng HA để phát hiện đường biên 
với phương pháp ứng dụng Fuzzy logic (FL) [8]. Kết quả 
được thể hiện trong hình 4. 

Trong hình 4, hình 4.d.e.f là kết quả phát hiện đường 
biên sử dụng Fuzzy logic, hình 4.g.h.i là kết quả phát 
hiện đường biên sử dụng HA. 

(a). Ảnh mẫu (b). Ảnh Lena (c). Ung thư 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 

Hình 4. Kết quả phát hiện đường biên 

Đối với ảnh mẫu, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng cả 
hai phương pháp đều phát hiện các điểm giao cắt khá tốt. 
Tuy nhiên, phương pháp phát hiện đường biên ứng dụng 
FL thất bại trong việc phát hiện đường biên tại một số 
vùng nhạy cảm, có độ chênh lệch về cường độ sáng 
không cao trong khi phương pháp phát hiện đường biên 
ứng dụng HA thành công trong việc phát hiện đường biên 
của ảnh tại những vùng có độ chênh lệch về cường độ 
nhỏ, các điểm quan trọng trong việc phân lớp và phát 
hiện các đặc trưng của hình ảnh. Đối với ảnh ung thư 
phổi (được lấy trên trang web của bệnh viện quân đội 
108) chúng ta nhận thấy ứng dụng HA có thể phát hiện 
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được vùng biên ung thư trong khi FL không phát hiện 
được các vùng này. 

Trong hình 4 chúng tôi có khoanh đỏ vùng ảnh gốc và 
ảnh sau khi phát hiện đường biên. Chúng ta có thể thấy 
khi sử dụng gia tử chúng ta phát hiện ra được hai điểm 
giao cắt chữ “T” nên có thể phân vùng ảnh này làm ba 
phần trong khi sử dụng FL chúng ta chỉ phát hiện được 
một điểm giao cắt chữ “T”. 

 

Hình 5. So sánh RMSE 

Để so sánh kết quả phát hiện đường biên của cả hai 
phương pháp trên khi ảnh đầu vào bị nhiễu chúng tôi sử 
dụng một cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều hình ảnh (có bao 
gồm ảnh Lena và ảnh ung thư phổi). Chúng tôi thực hiện 
thêm nhiễu vào các ảnh gốc với các mức độ nhiễu khác 
nhau sau đó tiến hành phát hiện đường biên của ảnh 
nhiễu này sử dụng hai phương pháp ứng dụng FL và HA. 
Trong quá trình thêm nhiễu chúng tôi sử dụng câu lệnh 
imnoise trong Matlab với loại nhiễu là “salt & pepper” và 
tham số nhiễu là noise level. Quá trình này sẽ tác động 
tới k*p điểm ảnh của ảnh. Trong đó k là mức nhiễu, p là 
số điểm ảnh của ảnh (được giải thích bởi Matlab). Chúng 
tôi thực hiện tính RMSE (21) của các ảnh đường biên khi 
có nhiễu so với ảnh đường biên khi không có nhiễu. 
Chúng tôi tính giá trị trung bình RMSE của các ảnh 
đường biên trước và sau khi thêm nhiễu với mức độ 
nhiễu khác nhau. Kết quả so sánh được thể hiện trên hình 
5. 

Trên hình 5, trục nằm ngang thể hiện phần trăm điểm 
ảnh của hình ảnh bị tác động bởi nhiễu. Hình 5 cho thấy 
phương pháp phát hiện đường biên sử dụng HA có tính 
kháng nhiễu tốt hơn so với phương pháp sử dụng FL. Khi 
thêm nhiễu vào ảnh và tiến hành phát hiện đường biên 
bằng cả hai phương pháp thì phát hiện bằng HA có mức 
độ sai khác ít hơn so với FL khi so sánh với các kết quả 
phát hiện tương ứng khi chưa có nhiễu. 

V. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã đề xuất sử dụng 
HA để phát hiện đường biên của hình ảnh. Kết quả ban 
đầu cho thấy khi sử dụng HA phát hiện đường biên của 
hình ảnh thì các điểm giao cắt, góc không bị mất đi đồng 
thời có thể phát hiện được các đường biên tại vùng có 
chênh lệch cường độ nhỏ. Thực hiện cũng cho thấy khi 
ứng dụng HA có khả năng chống nhiều tốt. Nghiên cứu 
có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với HA để chuyển 
từ phát hiện đường biên thành phát hiện đường bao của 
ảnh. 
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APPLYING HEGDE ALGEBRAS INTO FUZZY 
INFERENCE SYSTEM FOR IMAGE EDGE 

DETECTION 

Abstract: Edge detection is one of the most important 
research areas in the field of image processing. Initially, 
spatial filters were used to detect image boundaries 
(Canny, LoG, Sobel,...). The advantage of these 
conventional methods is fast border detection, but there is 
a huge disadvantage that they often fail to detect 
intersections between edges. Recently, there are a lot of 
studies using fuzzy inference (Fuzzy Logic) to detect the 
border of the image. These studies are quite new and 
have achieved certain successes, but the disadvantage is 
that the detection time extremery increases as the rule 
system increases. In this study, we propose the 
application of Hedge Algebras as the basis for a fuzzy 
inference system to detect image edges. The initial results 
of the study show that the proposed method provides 
better results than other previous methods and has 
potential development. 

Keywords:  Detection edge, Fuzzy logic, Hedge Algebra. 
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Tóm tắt: Khu Công nghệ cao TP.HCM (KCNC) là một trong 

ba KCNC quốc gia, trải qua 18 năm KCNC đã có hơn 160 dự án 

đầu tư và là KCNC thành công nhất trong cả nước. Để công tác 

quản lý và phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của các dự án 

đầu tư tại KCNC theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư cũng 

như Ban Quản lý KCNC (BQL) thực hiện nhiệm vụ tham mưu 

cho Ủy Ban Nhân Dân TPHCM (UBND) những số liệu cần thiết 

phục vụ cho công tác dự báo, định hướng quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội của Thành phố. Đây là thách thức không hề nhỏ 

đối với BQL, do đó mục tiêu của nghiên cứu là này tập trung vào 

việc thiết kế và xây dựng hệ thống tích hợp dữ liệu về hoạt động 

của các dự án đầu tư để tăng cường công tác quản lý, phân tích 

đánh giá và khai thác dữ liệu dựa trên kỹ thuật dự báo chuỗi thời 

gian Facebook Prophet nhằm tạo ra các thông tin mang tính dự 

báo, hỗ trợ ra quyết định và góp phần định hướng xây dựng 

Thành phố thông minh. 

Từ khóa: Phân tích dự báo, chuỗi thời gian, Prophet, 

đầu tư, KCNC. 

I.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

KCNC là một trong ba KCNC quốc gia, sau hơn 18 năm 
hình thành và phát triển, KCNC là địa điểm đầu tư lý tưởng 
với nhiều tập đoàn công nghệ cao trên thế giới quan tâm và 
muốn đặt dự án tại đây. Theo báo cáo số 1363/KCNC-
QLKHCN&HTQT của KCNC [1], tính đến hết tháng 
12/2020, KCNC có 161 dự án được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn là 44.563,258 tỷ 
đồng/110 dự án trong nước và 5.698,561 triệu USD/51 dự 
án nước ngoài. KCNC có 85 dự án đang hoạt động chiếm 
52,8% và 76 dự án đang triển khai hoạt động chiếm 47,2%, 
trong đó có 33 dự án đang xây dựng và 43 dự án đang thực 
hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Ước giá trị sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao năm 2020 của Khu Công nghệ cao đạt 
20,69 tỷ USD tăng 23,3% so với cùng kỳ và tăng 3,45% so 
với kế hoạch đề ra, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 19,08 tỷ 
USD tăng 20,15% và giá trị nhập khẩu đạt 17,49 tỷ USD 
tăng 21,2 so với cùng kỳ. Lũy kế đến cuối năm 2020, giá 
trị sản xuất sản phẩm của KCNC đạt 85,41 tỷ USD, trong 
đỏ giá trị xuất khẩu đạt 80,41 tỷ USD và giá trị nhập khẩu 
đạt 72,7 tỷ USD. Ước giá trị nộp ngân sách nhà nước năm 
2020 của các dự án trong KCNC đạt khoảng từ 200 triệu 
USD trở lên. Giải quyết việc làm cho 45,096 lao động, 

trong đó lao động trong nước là 44,576 lao động và lao 
động người nước ngoài là 520 lao động. 

KCNC đang vào giai đoạn tăng tốc, đổi mới sáng tạo đáp 
ứng yêu cầu là đầu tàu cho đô thị sáng tạo của Thành phố 
Thủ Đức. Do đó yêu cầu quản lý số lượng lớn các doanh 
nghiệp với đa dạng lĩnh vực hoạt động và nguồn nhân lực 
phong phú nhiều quốc gia là một thách thức đối với BQL. 
Khó khăn lớn nhất hiện nay của BQL là xử lý nguồn dữ 
liệu về doanh nghiệp, các dự án đầu tư, dữ liệu về chuyên 
gia… tại KCNC đang vừa thiếu lại vừa thừa, vừa trùng lắp 
lại vừa mâu thuẫn dữ liệu do sự phân tán dữ liệu, sự quản 
lý thiếu tính nhất quán và sự chia sẻ dữ liệu chưa đầy đủ 
của các phòng/ban/đơn vị quản lý và các doanh nghiệp 
đang hoạt động trong KCNC. Điều này gây ra những trở 
ngại chính sau đây: 

 Công tác quản lý, hỗ trợ các dự án đầu tư và tương 
tác giữa BQL với các doanh nghiệp chưa thật sự 
hiệu quả. 

 Tiếp cận, cập nhật và phổ biến thông tin gặp nhiều 
khó khăn và chưa kịp thời.  

 Công tác hoạch định chiến lược phát triển của 
KCNC và tham mưu cho UBND TP.HCM cũng 
như Chính phủ trong việc phát triển công nghệ cao 
chưa toàn diện. 

 Theo báo cáo đánh giá kiến trúc tổng thể KCNC giai 
đoạn 2019-2025 [2] do Công ty cổ phần Công nghệ DTT 
cập nhật ngày 23/04/2019 cho biết hiện tại KCNC chưa đầu 
tư nền tảng dịch vụ chia sẻ, tích hợp cho riêng mình, do vậy 
hầu hết các ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng dùng chung 
chưa được chia sẻ và tích hợp với nhau. Ngoài ra, các dữ 
liệu về doanh nghiệp, dự án đầu tư, dữ liệu về chuyên gia 
hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ tại KCNC 
chưa được tổ chức khoa học, đang được quản lý rải rác dưới 
dạng excel và các dạng lưu trữ phi cấu trúc khác. Vì vậy, 
việc nghiên cứu thiết kế xây dựng một hệ thống tích hợp 
dữ liệu về hoạt động của các dự án đầu tư, phân tích  để tạo 
ra các thông tin mang tính dự báo, chia sẻ dữ liệu doanh 
nghiệp dùng chung tại KCNC để giải quyết các khó khăn 
nêu trên cũng như để đáp ứng yêu cầu báo cáo thống kê và 
hỗ trợ ra quyết định là một nhu cầu cấp thiết đối với BQL. 
Điều này giúp Lãnh đạo của KCNC nắm bắt kịp thời tình 
hình hoạt động của doanh nghiệp và nhanh chóng đưa ra 
những điều chỉnh, giải pháp kịp thời cũng như các định 
hướng thích hợp về mặt chiến lược cho KCNC. 
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như sau. Phần II trình bày các nghiên cứu liên quan. Phần 
III trình bày thiết kế hệ thống. Phần IV trình bày kết quả 
đạt được. Phần V sẽ kết luận cho bài báo này. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN  

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì chưa có nghiên cứu nào 
công bố kết quả liên quan trực tiếp đến dữ liệu đầu tư trong 
các Khu Công nghiệp đặc biệt là các Khu Công nghệ cao. 
Vì vậy, trong phần này, chúng tôi trình bày các nghiên cứu 
liên quan đến các kỹ thuật tích hợp, phân tích và khai phá 
dữ liệu cho một số lĩnh vực kinh tế tương tự. Một vài 
nghiên cứu như thế được mô tả dưới đây. 

Tân Hạnh và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu [3] nhằm 
đề xuất giải pháp kỹ thuật tích hợp cơ sở dữ liệu doanh 
nghiệp phục vụ từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau cho cơ 
quan quản lý nhà nước tỉnh Bình Dương đảm bảo việc chia 
sẻ thông tin số phù hợp với quy định của pháp luật và đáp 
ứng các yêu cầu thống kê báo cáo thông tin doanh nghiệp 
cho các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Bình Dương. 
Đề tài chỉ dừng lại ở mức tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn 
mà chưa triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu. 

Một số nghiên cứu dựa trên các mô hình dự báo kinh 
tế lượng. Nguyễn Văn Huân và Lê Anh Tú thực hiện 
nghiên cứu [4] nhằm xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu 
và dự báo doanh thu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cơ 
sở thu thập, phân tích và kiểm định dữ liệu nhằm đưa ra 
những giải pháp xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất 
kinh doanh sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Các phương 
pháp sử dụng trong nghiên cứu gồm phương pháp hồi quy 
tuyến tính, điều hòa mũ, trung bình động giản đơn và trung 
bình động có trọng số. Nghiên cứu [5] do Đỗ Văn Đại thực 
hiện nhằm áp dụng một số phương pháp khai phá và dự 
báo như phương pháp chuyên gia, phương trình hồi quy và 
chuỗi thời gian để hoạch định và điều hành chính sách tài 
chính, xây dựng mô hình dự báo chỉ số thống kê xã hội chủ 
yếu, dự báo biến động giá chứng khoán, dự báo sự tác động 
của vốn đầu tư từ nước ngoài, dự báo giá một số mặt hàng 
tư liệu sản xuất. 

Một số khác tập trung nghiên cứu xây dựng mô hình 
dự báo dựa trên phương pháp phân lớp và cây quyết định. 
Phạm Trung Kiên thực hiện nghiên cứu [6] nhằm đề xuất 
và xây dựng mô hình quản lý rủi ro bằng phương pháp khai 
phá dữ liệu. Mô hình này cung cấp cơ sở tri thức để hỗ trợ 
công tác quản lý rủi ro trên cả hai phương diện phân loại 
và dự đoán rủi ro. Dựa trên tính chất của dữ liệu cho vay, 
tác giả đã nghiên cứu và áp dụng thuật toán phân lớp Navie 
Bayes và cây quyết định để phân tích và dự báo rủi ro trong 
giao dịch tín dụng ngân hàng. Nghiên cứu [7] do Nguyễn 
Ngọc Tuân thực hiện nhằm giải quyết bài toán duy trì 
khách hàng thuê bao di động. Theo đó tác giả dựa vào hành 
vi sử dụng của các thuê bao di động và nghiên cứu áp dụng 
kỹ thuật phân lớp gồm lựa chọn thuộc tính, phân tích đặc 
trưng và cây quyết định để xây dựng mô hình dự báo. 
Priyanga Chandrasekar và cộng sự thực hiện nghiên cứu 
[8] nhằm chứng minh cây quyết định là công cụ có giá trị 
để phân loại, mô tả và khái quát hóa dữ liệu. J48 là một 
thuật toán cây quyết định được sử dụng để tạo ra mô hình 
phân loại. Nghiên cứu này trình bày phương pháp cải thiện 
độ chính xác để khai thác cây quyết định bằng việc tiền xử 
lý dữ liệu. Nghiên cứu đã áp dụng phân tách bộ lọc được 
giám sát trên thuật toán J48 để xây dựng cây quyết định. 
Kết quả thu được từ các thực nghiệm cho thấy độ chính 
xác của J48 sau khi phân tách tốt hơn J48 trước khi phân 
tách. Nghiên cứu [9] do Niketa Gandhi và cộng sự thực 

hiện dựa trên mã nguồn mở WEKA để áp dụng các kỹ 
thuật khai thác dữ liệu cho tập dữ liệu nông nghiệp. Độ 
nhạy, tính đặc trưng và độ chính xác đã được tính toán để 
đánh giá kết quả thực nghiệm. Nghiên cứu cho thấy các bộ 
phân loại J48 và LADTree cung cấp hiệu suất tốt nhất 
trong số các bộ phân loại được sử dụng cho vùng khí hậu 
bán khô cằn của tập dữ liệu thu thập tại Ấn Độ. 

Một số nghiên cứu giải quyết bài toán dự báo dựa trên 
sự kết hợp của nhiều kỹ thuật khai phá và phương pháp 
khác nhau. Tác giả Bùi Quang Thành thực hiện nghiên cứu 
[10] bằng cách dựa vào các thuật toán tối ưu kết hợp 
phương pháp trí tuệ nhân tạo như mạng nơ-ron nhân tạo, 
vec-tơ hỗ trợ, hồi quy logic kết hợp mô hình tối ưu hóa 
Simulated Annealing. Dựa trên GIS, tác giả sử dụng các 
dữ liệu về vị trí mẫu bệnh sốt rét và đặc điểm dịch tễ học 
để xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố ảnh hưởng đến nguy 
cơ bệnh sốt rét. Từ đó, tác giả kết hợp mô hình ANFIS 
(Adaptive Neuro-Inference System) và Simulated 
Annealing để đưa ra bản đồ nguy cơ sốt rét tại tỉnh Đăk 
Nông. Mukesh Kumar và A.J. Singh thực hiện nghiên cứu 
[11] nhằm phân tích dữ liệu sinh viên dựa trên nhiều thuật 
toán khác nhau như Cây quyết định, Naive Bayes, Random 
Forest, PART và Bayes Network. Sau khi thực hiện phân 
tích trên các số liệu khác nhau bằng các thuật toán khai 
thác dữ liệu khác nhau, nghiên cứu đã tìm thấy thuật toán 
Random Forest cho kết quả tốt nhất so với thuật toán khác. 
Việc phân tích các thuật toán khai phá dữ liệu khác nhau 
đã rút ra được một nhận thức đáng giá về cách các thuật 
toán này dự đoán hiệu suất học tập của sinh viên. Lưu 
Quốc Đạt cùng cộng sự đã trình bày mô hình quyết định 
đa tiêu chuẩn (MCDM) tích hợp để lựa chọn và phân nhóm 
nhà cung cấp xanh của Công ty TN2019 HH Canon Việt 
Nam trong nghiên cứu [12]. Trong đó, phương pháp phân 
tích thứ bậc (AHP) được sử dụng để xác định trọng số và 
phương pháp điểm lý tưởng (TOPSIS) được sử dụng để 
xếp hạng và phân nhóm các nhà cung cấp xanh. Lý thuyết 
tập mờ đã được ứng dụng nhằm lượng hóa giá trị tỷ lệ của 
các lựa chọn cũng như trọng số của các tiêu chuẩn đánh 
giá. 

Gần đây, khi đại dịch Covid xuất hiện trên toàn thế 
giới, rất nhiều nhà khoa học đã sử dụng các mô hình dự 
báo chuỗi thời gian để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, 
một vài trong đó là nghiên cứu [13] do Naresh Kumar và 
Seba Susan thực hiện nhằm dự báo số ca nhiễm và số ca 
tử vong do nhiễm Covid dựa trên hai mô hình ARIMA [14] 
và Facebook Prophet [15]. Parikshit N. Mahalle và cộng 
sự thực hiện nghiên cứu [16] để dự báo tình hình diễn biến 
của dịch Covid bằng mô hình Facebook Prophet. Nghiên 
cứu này chỉ ra rằng mô hình này cho kết quả dự báo chính 
xác hơn một số thuật toán máy học khác. Nguyen Quoc 
Duong và cộng sự thực hiện nghiên cứu [17] để tìm ra mô 
hình ARIMA phù hợp nhất trong cảnh báo diễn biến tiếp 
theo của đại dịch Covid-19. 

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

A. Mô hình hệ thống 

Kiến trúc tổng thể mô hình hệ thống phân tích dữ liệu 
doanh nghiệp tại KCNC được thể hiện như hình 1. Theo 
mô hình kiến trúc đề xuất, hệ thống chia làm 3 phần chính: 
thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn (nhiều phòng ban quản lý 
của KCNC, doanh nghiệp và đặc biệt là nhiều định dạng 
dữ liệu khác nhau), xử lý và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu tích 
hợp, phân tích và khai phá dữ liệu phục vụ công tác dự báo 
và điều hành hoạt động quản lý tại KCNC. 
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Hình 1. Kiến trúc hệ thống 

B. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống 

Cơ sở dữ liệu được thiết kế riêng cho từng phòng 
nghiệp vụ. Theo yêu cầu khảo sát và phân tích, chúng tôi 
thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích dùng chung cho 3 
phòng (phòng doanh nghiệp, phòng xúc tiến đầu tư, và 
phòng quản lý khoa học công nghệ), sau đó tổng hợp đưa 
vào kho dữ liệu theo từng nghiệp vụ như hoạt động đầu tư, 
hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu ươm tạo... 
Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một số 
bảng dữ liệu chính liên quan trực tiếp đến mục tiêu phân 
tích hoạt động đầu tự tại KCNC. Một trong số đó thể hiện 
ở hình 2. 

 

Hình 2. Các bảng dữ liệu chính của kho dữ liệu 

Theo đó, doanh nghiệp muốn đăng ký dự án đầu tư thì 
phải được cấp phép thông qua Giấy chứng nhận đầu tư 
(bảng GIAY_CNDT) có các thông tin: số GCNDT, tên dự 
án, ngày đăng ký, qui mô dự án, mục tiêu hoạt động, vốn 
đầu tư dự án tính theo USD, vốn đầu tư dự án tính theo 
VND, tỷ giá, diện tích đất sử dụng, ngày nhận đất, dự án 
sử dụng công nghệ gì, xuất xứ từ đâu, sản phẩm, dịch vụ 

chính của dự án, loại hình đầu tư… Doanh nghiệp khi 
thành lập có các thông tin (chưa trong bảng 
DOANHNGHIEP) như số chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, tên doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, ngày đăng ký, 
ngày kinh doanh... Hình thức đầu tư chi tiết (bảng 
HINH_THUC_DAU_TU_CHI_TIET) chứa các loại và 
tên hình thức đầu tư như: Sản xuất, Dịch vụ, Đào tạo, Ươm 
tạo… 

C. Thiết kế luồng chức năng hệ thống 

Phần này chúng tôi trình bày 2 luồng chính: luồng cập 
nhật dữ liệu (hình 3) và luồng phân tích và khai thác dữ 
liệu (hình 4). 

 

Hình 3. Luồng cập nhật dữ liệu cho hệ thống 

 Hình 4. Luồng phân tích và khai thác dữ liệu 

D. Thiết kế giải pháp dự báo 

Để đưa ra giải pháp dự báo, chúng tôi tiến hành thu 
thập yêu cầu và đánh giá dữ liệu có được tại KCNC, tổng 
hợp được một số nhu cầu dự báo và tập trung vào thiết kế 
giải pháp dự báo cho các dữ liệu hệ thống thu thập được 
dựa trên thuật toán phân tích dữ liệu chuỗi thời gian 
Facebook Prophet [15]. Prophet dùng thuật toán mã nguồn 
mở và thực hiện dự báo tốt hơn mà không yêu cầu tập dữ 
liệu huấn luyện trong các phương pháp dự báo dựa trên 
chuỗi thời gian. Đặc điểm chính của thuật toán này là nó 
xử lý chính xác hơn đối với dữ liệu chuỗi thời gian và được 
sử dụng chính trong dự báo và lập kế hoạch [16]. 

1) Phân tích chuỗi thời gian 

GIAY_CNDT
NGAY_NHAN_DAT

DIEN_TICH_DAT_THUE

TIEN_THUE_DAT_HANG_NAM

DIEN_TICH_DAT_GIAO

DIEN_TICH_NHA_XUONG

SO_CNDKKD_CHO_THUE_NHA_XUO...

CONG_NGHE_XUAT_XU

SAN_PHAM_DV_CHINH

TIEU_CHUAN_KY_THUAT

GTGT_CUA_SAN_PHAM

TRANG_THIET_BI

NANG_LUC_SX

THI_TRUONG_TRONG_NUOC

NGUYEN_VAT_LIEU

PHAN_TRAM_NVL_MUA_TRONG_NU...

NGUON_CUNG_CAP_NVL

PHAN_TRAM_LKKTC_TU_SX

PHAN_TRAM_LKKTC_DAT_HANG_TR...

THOI_GIAN_HOAT_DONG

QUI_MO_NHAP_KHAU

QUI_MO_XUAT_KHAU

TIEN_DO_XD

TIEN_DO_MMTB

TIEN_DO_SX_THU

TIEN_DO_SXKD

DUONG_DAN

DUONG_DAN_HO_SO_DAU_TU

CAM_KET_DAU_TU

SO_GCNDT_CU

SO_QD_THU_HOI

NGAY_QD_THU_HOI

NGUYEN_NHAN_THU_HOI

CAC_QUYET_DINH

UU_DAI_HO_TRO_DAU_TU

DK_DOI_VOI_NDT

DOANHNGHIEP
SO_CNDKKD
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TENDN_NN
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NGAY_DANG_KY

NGAY_KINH_DOANH

NGANH_NGHE_KINH_DOANH

DIA_CHI_TRU_SO_CHINH

VAN_PHONG_DAI_DIEN

DIEN_THOAI

FAX

EMAIL

WEBSITE

CHUC_NANG_HOAT_DONG

VON_DIEU_LE_USD

TY_GIA

VON_DIEU_LE_VND

LOAI_DN

CO_HD_CGCN

LA_DN_CNC

DN_CHO_THUE_NXVP

 FK_GIAY_CNDT_DOANHNGHIEP

 FK_GIAY_CNDT_DOANHNGHIEP_CHOTHUENX

LOAI_HINH_DA
MA_LH
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 FK_GIAY_CNDT_LOAI_HINH_DA
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Dữ liệu chuỗi thời gian là một chuỗi các quan sát được 
lưu trữ theo thứ tự thời gian. Dữ liệu chuỗi thời gian 
thường nổi bật khi theo dõi các số liệu kinh doanh, giám 
sát các quy trình công nghiệp... Phân tích chuỗi thời gian 
là một cách tiếp cận để phân tích dữ liệu có dạng chuỗi 
thời gian để rút ra các đặc điểm có ý nghĩa của dữ liệu và 
tạo ra những hiểu biết hữu ích khác được áp dụng trong 
tình hình kinh doanh. 

Kỹ thuật dự báo chuỗi thời gian có thể trả lời các câu 
hỏi kinh doanh như lượng hàng tồn kho cần duy trì, lưu 
lượng truy cập trang web bán hàng trực tuyến hay bao 
nhiêu sản phẩm sẽ được bán trong tháng tới... Tất cả đều 
là những vấn đề quan trọng của chuỗi thời gian cần giải 
quyết. Mục tiêu cơ bản của phân tích chuỗi thời gian 
thường là xác định một mô hình mô tả mẫu của chuỗi thời 
gian và có thể được sử dụng để dự báo. 

Các kỹ thuật dự báo chuỗi thời gian cổ điển (phổ biến 
nhất là ARIMA) xây dựng dựa trên các mô hình thống kê 
đòi hỏi nhiều nỗ lực để điều chỉnh mô hình, xử lý dữ liệu 
theo ngành. Chúng ta phải điều chỉnh các tham số của 
phương pháp liên quan đến vấn đề cụ thể khi một mô hình 
dự báo không hoạt động như mong đợi. Việc điều chỉnh 
các tham số này đòi hỏi sự hiểu biết kỹ lưỡng về cách hoạt 
động của các mô hình chuỗi thời gian cơ bản. Nhiều doanh 
nghiệp sẽ khó khăn trong vấn đề dự báo nếu không có 
nhóm chuyên viên về khoa học dữ liệu. Ngoài ra, việc 
thiếu một nền tảng dự báo đầy đủ hoặc các dịch vụ hỗ trợ 
khác sẽ không đáp ứng được các kỳ vọng của lãnh đạo. 

2) Giải pháp dự báo cho dữ liệu chuỗi thời gian 

Chúng tôi thiết kế giải pháp dự báo cho KCNC dựa 
trên nền tảng mã nguồn mở có tên là Prophet do Facebook 
phát triển, nó hỗ trợ cho cả Python và R bên cạnh việc cung 
cấp các thông số trực quan, dễ điều chỉnh. Ngay cả những 
người thiếu chuyên môn sâu về các mô hình dự báo chuỗi 
thời gian cũng có thể sử dụng Prophet để tạo ra các dự báo 
có ý nghĩa cho nhiều vấn đề trong các tình huống kinh 
doanh. 

Việc đưa ra các dự báo chất lượng cao không phải là 
một vấn đề dễ dàng ngay cả đối với máy móc hoặc hầu hết 
các nhà phân tích. Nhóm chuyên gia khoa học dữ liệu của 
Facebook đã quan sát và nhận diện hai vấn đề chính trong 
quá trình tạo ra nhiều loại dự báo kinh doanh, đó là: 

 Các kỹ thuật dự báo hoàn toàn tự động là không dễ 
dàng và chúng thường quá cứng nhắc để kết hợp 
các giả định hữu ích hoặc phân tích dựa vào kinh 
nghiệm. 

 Các nhà phân tích có thể đưa ra các dự báo chất 
lượng cao là khá hiếm vì dự báo là một kỹ năng 
khoa học dữ liệu chuyên biệt đòi hỏi nhiều kinh 
nghiệm. 

Dưới đây là một số ưu điểm của Prophet mà theo nhóm 
chuyên gia khoa học dữ liệu của Facebook chỉ ra: 

 Rất nhanh, vì nó được xây dựng bằng Stan, một 
ngôn ngữ lập trình để suy luận thống kê được viết 
bằng C ++. 

 Một mô hình hồi quy cộng hưởng trong đó các xu 
hướng phi tuyến phù hợp với tính thời vụ hàng 
năm, hàng tuần và hàng ngày, cộng với các hiệu 
ứng ngày lễ: 

i. Xu hướng đường cong tăng trưởng tuyến tính 

hoặc logistic từng đoạn. Prophet tự động phát 
hiện những thay đổi trong xu hướng bằng cách 
chọn điểm thay đổi từ dữ liệu; 

ii. Thành phần theo mùa hàng năm được lập mô 
hình bằng chuỗi Fourier; 

iii. Thành phần theo mùa hàng tuần sử dụng biến 
giả; 

iv. Danh sách các ngày lễ quan trọng do người 
dùng cung cấp. 

 Mạnh mẽ ngay cả khi thiếu dữ liệu và thay đổi theo 
xu hướng, có khả năng xử lý tốt cho các trường 
hợp ngoại lệ. 

 Dễ dàng thay đổi quy trình và điều chỉnh dự báo 
cũng như bổ sung thông tin chi tiết về dữ liệu 
doanh nghiệp. 

3) Mô hình dự báo dựa trên thuật toán Prophet 

Prophet sử dụng mô hình chuỗi thời gian có thể phân 
tách với ba thành phần mô hình chính: xu hướng, tính thời 
vụ và ngày lễ. Chúng được kết hợp trong phương trình sau: 

y(t)= g(t) + s(t) + h(t) + εt   (1) 

Trong đó: 

 g(t): đường cong tăng trưởng tuyến tính hoặc 
logistic từng đoạn để lập mô hình những thay đổi 
không theo chu kỳ trong chuỗi thời gian; 

 s(t): thay đổi định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng 
năm); 

 h(t): ảnh hưởng của ngày nghỉ (do người dùng 
cung cấp) với lịch trình không thường xuyên; 

 εt: mô tả lỗi cho bất kỳ thay đổi bất thường nào 
không có trong mô hình. 

Sử dụng thời gian như một bộ hồi quy, Prophet thực 
hiện điều chỉnh một số hàm tuyến tính và phi tuyến tính 
của thời gian như các thành phần của phương trình dự báo 
(1). Prophet làm đơn giản vấn đề dự báo như một dạng bài 
toán chỉnh sửa đường cong hơn là xem xét rõ ràng sự phụ 
thuộc dựa trên thời gian của mỗi quan sát trong một chuỗi 
thời gian. 

 

Hình 5. Khung giải pháp dự báo 
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Sau cùng, tại giai đoạn đánh giá, thông tin dự báo được 
đem đi đánh giá với tập dữ liệu kiểm thử thông qua các chỉ 
số đo lường như sai số tuyệt đối trung bình MAE (Mean 
Absolute Error), sai số bình phương trung bình MSE 
(Mean Squared Error), phần trăm sai số tuyệt đối trung 
bình MAPE (Mean Absolute Percent Error), sai số bình 
phương gốc RMSE (Root Mean Squared Error). 

IV. HIỆN THỰC HỆ THỐNG 

A. Thu thập và xử lý dữ liệu 

Để có được dữ liệu cần phân tích dự báo, chúng tôi 
thực hiện thu thập dữ liệu từ 2 cách chính: nhập liệu từ 
web (cho phép nhân viên của KCNC nhập dưới sự phê 
duyệt của Lãnh đạo Phòng và/hoặc đại diện doanh nghiệp 
với sự cho phép của BQL KCNC) và công cụ nhập dữ liệu 
hàng loạt từ các file dữ liệu nguồn excel. 

 

Hình 6. Bảng dữ liệu tạm phục vụ tiền xử lý dữ liệu 

Để phục vụ việc thu thập dữ liệu qua giao diện web, 
chúng tôi thiết kế và hiện thực website cho giúp người sử 
dụng có thể nhập trực tiếp dữ liệu vào hệ thống để đưa vào 
kho dữ liệu, đồng thời website cũng cho phép Lãnh đạo 
Phòng/BQL KCNC có thể giám sát, xem thông tin báo cáo 
thông kê các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư của 
các doanh nghiệp tại KCNC. Chúng tôi hiện thực website 
bằng mô hình .NET MVC, Microsoft SQL Sever, Entity 
Framework và Bootstrap hỗ trợ responsive phù hợp với 
mọi thiết bị và độ phân giải màn hình. 

Để nhập dữ liệu hàng loạt từ các file dữ liệu excel, 
chúng tôi thiết kế và cài đặt bảng dữ liệu như hình 6 để lưu 
dữ liệu tạm thời, xử lý dữ liệu trùng lắp, thiếu dữ liệu khóa 
chính trong các bảng dữ liệu trước khi đưa vào kho dữ liệu. 

Trong phần hiện thực, chúng tôi đa thu thập được dữ 
liệu về 197 dự án đầu tư (22 dự án bị thu hồi), 202 doanh 
nghiệp tham gia. Trong đó 63 dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI), 123 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu 
tư trên 70 nghìn tỷ đồng trong khoảng thời gian từ 2003 
đến 2020.  

B. Phân tích dự báo 

Dựa trên số liệu thu thập như đề cập ở phần A, để thực 
hiện chức năng dự báo, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ 
Python kết hợp với thuật toán dự báo dữ liệu chuỗi thời 
gian Prophet với cấu hình chuẩn như sau: 

m = Prophet(interval_width=0.95, growth='linear', 

weekly_seasonality=False, daily_seasonality=False, 

holidays=None) 

forecast = m.predict(future) 

Mô hình dự báo đề xuất trong hình 5 được hiện thực 
trên nền Anaconda3 sử dụng các thư viện phân tích dữ liệu 
như pandas, pyodbc, fbprophet, matplotlib, numpy. Tất cả 
thư viện, nền tảng và tham số cấu hình chuẩn sử dụng ở 
trên được tham khảo từ [18]. 

Trong mô hình dự báo này, tham số khoảng tin cậy 
interval_width được thiết lập là 95% thể hiện mức độ 
không chắc chắn trong phương pháp lấy mẫu của thuật 
toán Prophet. Giá trị này thường dùng trong các mô hình 
dự báo dựa trên thông như ARIMA [17] hay các mô hình 
dự báo dữ liệu chuỗi thời gian tương tự [14]. 

Rất nhiều kết quả dự báo thu được trong quá trình phân 

tích dữ liệu, trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi chỉ 

trình bày một số kết quả chính dưới đây liên quan đến dòng 

vốn đầu tư vào KCNC. 

1) Dự báo vốn đầu tư vào KCNC 

Hình 7 là kết quả dự báo 2 năm tới về tổng số vốn lũy 
kế bằng VNĐ sẽ được đầu tư vào KCNC. Kết quả đường 
dự báo rất sát với đường dữ liệu thực tế đến năm 2020 (các 
chấm đen). Phần màu xanh ở cuối đường biến thiên thể 
hiện thông tin dự báo tổng số vốn đầu tư vào KCNC đến 
năm 2022. 

 

Hình 7. Dự báo vốn đầu tư vào KCNC theo VNĐ 

Hình 8 thể hiện xu hướng dòng vốn đầu tư vào KCNC 
theo các năm với khoảng tin cậy 95%. Cùng với đó là 
đường biểu diễn biến động số vốn đầu tư theo các tháng 
trong năm. 

 

Hình 8. Xu hướng đầu tư vốn vào KCNC 
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2) Dự báo vốn đầu tư FDI vào KCNC 

Hình 9 là kết quả dự báo 2 năm tới về tổng số vốn đầu 
tư FDI lũy kế bằng VND sẽ được đầu tư vào KCNC. Kết 
quả đường dự báo rất sát với đường dữ liệu thực tế đến 
năm 2020 (các chấm đen). Phần màu xanh ở cuối đường 
biến thiên thể hiện thông tin dự báo số vốn đầu tư FDI vào 
KCNC đến năm 2022. 

 

Hình 9. Dự báo vốn FDI đầu tư vào KCNC 

Hình 10 thể hiện xu hướng dòng vốn FDI đầu tư vào 
KCNC theo các năm với khoảng tin cậy 95%. Cùng với đó 
là đường biểu diễn biến động số vốn đầu tư FDI theo các 
tháng trong năm. 

. 

 

Hình 10. Xu hướng vốn FDI đầu tư vào KCNC 

3) Dự báo vốn đầu tư vào sản xuất vào KCNC 

Hình 11 là kết quả dự báo 2 năm tới về tổng số vốn đầu 
tư bằng USD sẽ được đầu tư vào KCNC để hoạt động sản 
xuất (những hoạt động khác trong KCNC ngoài sản xuất 
gồm có: dịch vụ công nghệ cao, nghiên cứu phát triển ươm 
tạo, đào tạo…). Kết quả đường dự báo rất sát với đường 
dữ liệu thực tế đến năm 2020 (các chấm đen). Phần màu 
xanh ở cuối đường biến thiên thể hiện thông tin dự báo số 
vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất đến năm 2022. 

 

Hình 11. Dự báo vốn USD đầu tư lĩnh vực sản xuất 

Hình 12 thể hiện xu hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt 

động sản xuất tại KCNC với khoảng tin cậy 95%. Cùng 
với đó là đường biểu diễn biến động số vốn đầu tư FDI 
theo các tháng trong năm. 

Nhìn chung, biểu đồ dự báo của dòng vốn đầu tư FDI 
và đầu tư vào lĩnh vực sản xuất là khá tương đồng nhau. 
Do vậy, có thể thấy rằng đa phần vốn đầu tư FDI vào 
KCNC chủ yếu là để hoạt động sản xuất mà không tham 
gia vào các lĩnh vực khác như dịch vụ hay nghiên cứu ươm 
tạo… 

4) Đánh giá sai số của kết quả dự báo 

Có nhiều tiêu chí đánh giá chất lượng hay sự phù hợp 
của mô hình như sai số tuyệt đối trung bình MAE, phần 
trăm sai số tuyệt đối trung bình MAPE, sai số bình phương 
gốc RMSE như mô tả trong mô hình dự báo ở hình 5. 
Chúng tôi thực hiện cross-validation [19] để đánh giá hiệu 
suất dự đoán trong 365 ngày cho ba tập dữ liệu huấn luyện 
(tổng vốn đầu tư, vốn FDI, và vốn đầu tư vào sản xuất). 
Kết quả các chỉ số thu được như bảng I là chúng tôi lấy giá 
trị tốt nhất (min) với hàm cross-validation [18] và 
performance_metrics [18] với khoảng horizon [18] là 365 
ngày. 

Bảng I. Hiệu suất của mô hình dự báo qua các tiêu chí 
đánh giá sai số 

 RMSE MAE MAPE 

Tổng vốn 

đầu tư 
16997,06089 12249,64 0,297411 

Vốn FDI 24506,28 20360,43 0,64090621 

Vốn đầu tư 

vào sản 

xuất 

707,5835 509,0966 0,3213 

Theo bảng I,  có sự khác biệt khác lớn giữa 3 tập dữ 
liệu dùng trong dự báo cho thấy sự thay đổi bất thường 
trong sai số εt trong phương trình (1). Ngoài ra, mục đích 
là đánh giá sai số dự báo với những bộ số liệu khác nhau 
chứ không đánh giá thuật toán dự báo Prophet nên chỉ tiêu 
MAPE được sử dụng trong trường hợp này thay vì dựa vào 
hai tiêu chí RMSE và MAE. Rõ ràng, theo bảng I, giá trị 
MAPE tốt nhất cho các tập dữ liệu tổng vốn đầu tư, vốn 
FDI, và vốn đầu tư vào sản xuất lần lượt là 0.29, 0.64 và 
0.32 cho thấy kết quả dự báo có khả năng chấp nhận khá 
cao. 

 

Hình 12. Xu hướng vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất 

V. KẾT LUẬN 

Bài báo đã trình bày những thách thức mà BQL KCNC 
đối diện trong công tác quản lý hoạt động của các dự án 
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đầu tư cũng như công tác hoạch định chính sách và tham 
mưu cho cấp lãnh đạo cao hơn. Kết quả nghiên cứu này 
cũng là cơ sở để xây dựng các mô hình dự báo thông minh 
cho các Khu công nghệ cao khác trong cả nước. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi đã thiết kế và xây dựng hệ thống 
tích hợp dữ liệu về hoạt động của các dự án đầu tư gồm 
các chức năng quan trọng như công cụ thu thập dữ liệu, 
mô hình phân tích và dự báo hoạt động đầu tư tại KCNC 
dựa trên thuật toán Prophet của Facebook. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu cũng thực hiện đánh giá mô hình dự báo đề 
xuất thông qua dữ liệu thực tế tại KCNC và nhận được các 
kết quả khá chính xác về các thông tin dự báo với các sai 
số đánh giá mô hình trong ngưỡng chấp nhận được. Hướng 
phát triển tiếp theo là đưa vào mô hình một số thuật toán 
khai phá dự liệu khác để đánh giá hiệu suất của từng thuật 
toán ứng với từng tập dữ liệu huấn luyện. 
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ANALYSIS AND FORECAST OF INVESTMENT 

ACTIVITIES IN SAIGON HIGH TECHNOLOGY 

PARK 

Abstract: Saigon Hi-Tech Park (SHTP) is one of the 
three national hi-tech parks. Over the past 18 years, SHTP 
has had more than 160 investment projects and is the most 
successful Hi-Tech Park in our country. In order for the 
management and analysis of the current status of 
investment projects in the SHTP in accordance with the 
law on investment as well as the Management Board of 
SHTP (BOM) to perform the task of advising Ho Chi Minh 
People's Committee of necessary data to serve the 
forecasting, orientation and planning of socio-economic 
development of the City. This is not a small challenge for 
the BOM, so the aim of this study is to focus on designing 
and developing an integrated data system of the operation 
of investment projects to enhance management, analysis, 
evaluation and exploiting data based on Facebook Prophet, 
a time series forecasting technique, to create predictive 
information which supports decision making and 
contributes to the direction of developing the smart City. 

Keywords: predictive analytics, time series, Prophet, 
investment, SHTP. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này thử nghiệm một số thuật toán 

học máy gồm XGBoost, rừng ngẫu nhiên, cây quyết định, 

máy vectơ hỗ trợ, k láng giềng gần nhất cho bài toán dự 

đoán. Tập dữ liệu thị trường chứng khoán NASDAQ của 

Hoa Kỳ được lấy đến hết tháng 5/2021 làm dữ liệu thử 

nghiệm cho các thuật toán học máy. Giá trị dự đoán và 

huấn luyện là giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán dựa 

trên bộ dữ liệu của AAPL. Kết quả thử nghiệm cho thấy 

phương pháp XGBoost cho kết quả dự đoán tốt nhất so với 

các thuật toán học máy khác.  

Từ khóa: Học máy, AI, XGBoost, rừng ngẫu nhiên, cây 

quyết định, máy vectơ hỗ trợ, k láng giềng gần nhất, 

NASDAQ, giá cổ phiếu. 

I. GIỚI THIỆU 

Ngành công nghệ tài chính (FinTech) hiện nay đang 

phát triển mạnh mẽ và có tác động tích cực đến một số hoạt 

động của ngành tài chính hiện đại. Các ứng dụng công nghệ 

phân tích dữ liệu để tìm quy luật thị trường đang ngày càng 

được sử dụng rộng rãi, cho kết quả nhanh và xử lý được 

nguồn dữ liệu lớn. Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và 

phân tích tài chính đã mở ra không gian phát triển mới, cả 

về học thuật và ứng dụng thực tế. Cùng với sự phát triển 

các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) về tốc độ, độ chính xác 

và khả năng xử lý, các ứng dụng AI ngày càng giúp hỗ trợ 

con người nâng cao khả năng phân tích và xử lý các nguồn 

dữ liệu tài chính. Trên thực tế, các thuật toán trí tuệ nhân 

tạo có ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực tài chính 

như: dự đoán thị trường chứng khoán, phân tích thị trường 

đầu tư cho doanh nghiệp, phân tích hành vi người tiêu 

dùng, gợi ý danh mục ngành nghề đầu tư có tiềm năng lãi 

suất cao, phân tích các yếu tố tác động và dự báo sự phát 

triển của các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,... 

Thị trường chứng khoán toàn cầu có giá trị vốn hóa 

rất lớn với một lưu lượng tiền khổng lồ. Năm 2019, tổng 

giá trị cổ phiếu toàn cầu của thị trường chứng khoán đạt 

khoảng 85 nghìn tỷ đô la Mỹ  [1].  Trong những năm qua, 

bài toán dự đoán thị trường chứng khoán luôn thu hút được 

nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư và các nhà nghiên 

cứu để hỗ trợ ra quyết định, cung cấp thông tin  tham khảo 

để ra quyết định đầu tư với mong muốn thu được lợi nhuận 

cao hơn. Trên thực tế, giá cổ phiếu không chỉ phụ thuộc 

vào biến động lịch sử của giá quá khứ trước kia mà còn phụ 

thuộc nhiều vào nhiều yếu tố khó lường, chẳng hạn như 

đầu tư của chính phủ, chỉ số chứng khoán của các quốc gia 

khác, chỉ số giá hàng hóa liên quan, thậm chí cả những tin 

đồn thất thiệt, các tin tức liên quan,… Tuy nhiên, việc dự 

đoán giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu lịch sử và sự biến động 

của chúng trong quá khứ cũng giúp cung cấp thông tin 

tham khảo có giá trị cho các nhà đầu tư trên thị trường để 

có thể ra quyết định đầu tư tốt nhất cho họ. 

II.  CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Trên thực tế, các học giả quốc tế đã có rất nhiều 

nghiên cứu về dự đoán giá cổ phiếu trên thế giới. Một trong 

số đó là nghiên cứu [2] đã cho thấy mối liên hệ chặt chẽ 

giữa mức độ dự đoán đúng giá chứng khoán với việc sử 

dụng các phương pháp học máy khác nhau. Qua rà soát các 

công trình nghiên cứu, bài toán dự đoán giá cổ phiếu 

thường được giải quyết bằng mô hình LSTM (Long Short 

Term Memory). Nghiên cứu [3] đã thử nghiệm mô hình 

LSTM áp dụng cho giá mở cửa (open price) hàng ngày của 

hai cổ phiếu NKE (Nike Inc) và GOOGL (Alphabet Inc) 

được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York 

(NYSE). Kết quả cho thấy nếu dữ liệu đào tạo ít nhưng có 

nhiều lớp mạng hơn có thể cải thiện kết quả thử nghiệm và 

cung cấp các giá trị dự đoán tốt hơn. Công trình nghiên cứu 

[4] đã cung cấp đánh giá tổng thể 86 bài báo đã xuất bản từ 

năm 2015 đến đầu năm 2021 về giải quyết bài toán dự đoán 

giá chứng khoán. Bài báo của họ đã đánh giá các chỉ số 

hiệu năng chính của mô hình gồm RMSE, MAPE, MAE, 

MSE, độ chính xác, tỷ lệ Sharpe và tỷ lệ hoàn vốn. Bài báo 

này đã chỉ ra rằng phần lớn các nghiên cứu bài toán dự báo 

giá chứng khoán sử dụng mô hình LSTM, kết hợp với sử 

dụng các phương pháp khác (ví dụ DNN). Bài báo cũng chỉ 

ra các phương pháp học củng cố và các phương pháp học 

sâu khác cũng mang lại hiệu quả tốt. 

Công trình [5] đã áp dụng mô hình mạng nơ-ron tích 

chập có cải tiến tính năng học nâng cao để áp dụng dự đoán 

biến động giá cổ phiếu. Kết quả của họ cho thấy độ chính 

xác dự đoán cao nhất của mô hình FA-CNN được đề xuất 

là 64,81% và cao hơn 7,38% so với mô hình LSTM truyền 

thống. Công trình [6] đã sử dụng các thuật toán học máy 

để dự đoán giá thị trường chứng khoán S&P 500. Các tác 

giả đã áp dụng các kỹ thuật Linear Regression, 
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Multivariate Regression, Support Vector Regression, 

Decision Tree, Random Forest Regressor and Extra Tree 

Regressor. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh Random 

Forest Regressor and Extra Tree Regressor là các thuật 

toán hồi quy tốt nhất cho bài toán dự đoán chứng khoán. 

Nghiên cứu [7] đã thử nghiệm thuật toán LSTM và 

Random Forest cho bài toán dự đoán giá cổ phiếu và cho 

kết quả dự đoán phụ thuộc vào kích thước bộ dữ liệu. Thuật 

toán LSTM và Random Forest chưa cung cấp được giá trị 

dự đoán chính xác cao đối với bộ dữ liệu nhỏ, nhưng nếu 

áp dụng cho bộ dữ liệu dài hạn và đủ lớn, kết quả dự đoán 

đã khá chính xác. Nghiên cứu [7] cũng chứng minh rằng 

thuật toán Random Forest có bổ sung một số đặc trưng kết 

xuất từ bộ dữ liệu huấn luyện cho kết quả dự đoán giá cổ 

phiếu chính xác hơn. 

Công trình [8] đã thực hiện nghiên cứu áp dụng một 

số thuật toán học máy như Averaging, Linear Regression 

và các kỹ thuật học sâu như LSTM áp dụng vào tập dữ liệu 

của thị trường chứng khoán Ấn Độ. Bộ dữ liệu thử nghiệm 

bao gồm lợi nhuận, tỷ lệ phần trăm thay đổi giá đóng cửa 

(close price) của giá cổ phiếu các công ty khác nhau. Công 

trình [8] đã áp dụng một số kỹ thuật khác nhau như hồi quy 

tuyến tính, K-Means Clustering, K láng giềng gần nhất, 

LSTM,... Nghiên cứu [8] đã cho kết quả rằng việc sử dụng 

các thuật toán khác nhau áp dụng trên cùng tập dữ liệu sẽ 

cho kết quả khác nhau khi giải quyết bài toán dự đoán giá 

tương lai dựa trên dữ liệu giá cổ phiếu trong quá khứ. Điều 

này cho thấy kết quả dự đoán không chỉ phụ thuộc thuật 

toán áp dụng mà còn cả tập dữ liệu thử nghiệm. 

Công trình nghiên cứu [9] đã thực hiện thử nghiệm 

một số thuật toán với các tham số khác nhau để dự đoán thị 

trường chứng khoán. Các tập dữ liệu  thử nghiệm được lấy 

từ Kaggle.com. Các tác giả đã triển khai các thuật toán học 

có giám sát với tỷ lệ phân chia khác nhau đối với bộ dữ liệu 

huấn luyện và bộ dữ liệu dự đoán. Các tác giả thử nghiệm 

thuật toán áp dụng cho kích thước phân chia bộ dữ liệu 

huấn luyện và dự đoán theo các tỷ lệ 70:30, 50:50 và 30:70. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra thuật toán cho hiệu quả tốt nhất 

là KNN (K-Nearest Neighbor) với tỷ lệ phân chia dữ liệu 

có kich thước là 70:30. 

Nghiên cứu [10] thử nghiệm giải quyết bài toán dự 

báo thị trường chứng khoán Trung Quốc với bộ dữ liệu 

trong 8 năm liên tiếp. Nội dung nghiên cứu đã áp dụng có 

cải tiến ba mô hình tổng hợp để dự đoán giá cổ phiếu, đó 

là XGBoost, LightGBM và CatBoost. Kết quả nghiên cứu 

đã chứng minh 3 mô hình cải tiến nói trên cho độ chính xác 

tốt hơn so với các mô hình truyền thống. Nghiên cứu cũng 

đã thử nghiệm 3 mô hình XGBoost, LightGBM và 

CatBoost với điều chỉnh thông số Bayes trên tập dữ liệu. 

Kết quả cho thấy 3 mô hình này hoạt động tốt hơn và được 

cải thiện cao hơn sau khi điều chỉnh tham số Bayes. Ngoài 

ra, các tác giả cũng nghiên cứu việc tích hợp 3 mô hình này 

và áp dụng vào cùng bộ dữ liệu. Kết quả thử nghiệm tích 

hợp 3 mô hình cho giá trị dự đoán tốt hơn với các chỉ số 

đo: độ chính xác, giá trị F1, giá trị AUC so với áp dụng trên 

từng mô hình đơn lẻ. 

III.  PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU ÁP DỤNG 

Trong nghiên cứu này, phương pháp thực hiện dựa 

trên các kỹ thuật hồi quy (regression) để dự đoán biến động 

giá cổ phiếu tương lai dựa trên các số liệu lịch sử của bộ 

dữ liệu. Nghiên cứu đã triển khai 5 kỹ thuật để kiểm tra mô 

hình, đó là: Hồi quy máy vectơ hỗ trợ (SVM- Support 

Vector Machine), Cây quyết định (Decision Tree), Rừng 

ngẫu nhiên (Random Forest), K láng giềng gần nhất (K-

Nearest Neighbor) và tăng cường độ dốc XGBoost. Trong 

các nội dung tiếp theo, bài báo sẽ tóm tắt ngắn gọn các khái 

niệm và ý tưởng của 5 thuật toán này. Bài báo này thực 

hiện áp dụng 5 phương pháp này vào bài toán dự đoán giá 

cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 

Dữ liệu sử dụng trong bài báo này bao gồm giá mở 

cửa hàng ngày (daily open price) của mã cổ phiếu AAPL 

(Apple Inc) trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ 

thông qua cơ sở dữ liệu của Yahoo Finance. Bộ dữ liệu 

được trích xuất từ Yahoo Finance cho chuỗi dữ liệu giá mã 

chứng khoán AAPL bao gồm khoảng thời gian từ ngày 01 

tháng 6 năm 2001 đến ngày 01 tháng 6 năm 2021. Chi tiết 

về phương pháp và tập dữ liệu được giải thích ngắn gọn 

trong các đoạn sau. 

1. Support Vector Machine (SVM) 

SVM là một thuật toán học máy phổ biến thường 

được sử dụng trong cả 2 loại bài toán hồi quy và phân loại. 

Xét trên một số góc nhìn, hồi quy vectơ hỗ trợ (SVR) là 

tìm siêu phẳng để phù hợp với tập dữ liệu. Hồi quy SVM 

được coi là một kỹ thuật phi tham số vì nó dựa vào các 

chức năng của hàm hạt nhân. 

Theo tham khảo bài báo [11], mô hình SVR dựa trên 

lý thuyết học thống kê, có thể cải thiện khả năng tổng quát 

hóa của máy học bằng cách tìm kiếm cấu trúc có sai biệt 

tối thiểu. 

Giả sử rằng: 

SV = {(x1, y1), (x2, y2), …, (xm, ym)} là một tập hợp 

gồm m số lượng mẫu đào tạo, mỗi mẫu xm là một biến đầu 

vào chứa các thông tin ảnh hưởng đến biến động giá cổ 

phiếu trong tập dữ liệu. Trong khi đó, ym là giá trị phần 

trăm thay đổi của giá cổ phiếu tương ứng với xm. Các mẫu 

huấn luyện này được điều chỉnh theo hàm: f (x) = ωTx+b 

và các kết quả được điều chỉnh phải thỏa mãn với độ chính 

xác sai số ε, tức là: 

||ωTxi+b-yi|| ≤ ɛ, với i=1, 2, …, m    (1) 

Theo nguyên tắc tìm kiếm cấu trúc có sai biệt tối 

thiểu, f(x) cần tạo ra giá trị 
1

2
||ω||2 là nhỏ nhất. 

Tiếp theo, thuật toán SVR áp dụng các nguyên tắc 

kép, thiết lập các bước khác nhau, chẳng hạn như giải thuật 

Lagrange, áp dụng một số hàm hạt nhân phổ biến như hàm 

polynomial kernel function, radial basis function, sigmoid 

kernel function và tính toán trong không gian Euclide... để 

tìm ra mô hình hồi quy tốt nhất với kết quả được chỉ ra bởi 

các hệ số ω. Trong mô hình SVR, các hàm kernel function 

khác nhau có thể được cấu trúc hóa các bề mặt hồi quy khác 

nhau dẫn đến đưa ra các kết quả khác nhau. Trong thực tế, 

cần phải chọn hàm kernel function phù hợp với các tham 

số hạt nhân tối ưu trong mô hình SVR. 

2. Decision Trees 
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Cây quyết định cũng là một thuật toán học máy rất 

phổ biến, thường được áp dụng cho cả bài toán hồi quy và 

phân loại. Phương pháp này sử dụng giải quyết nhiều vấn 

đề bằng cách xử lý cả tập dữ liệu số và tập dữ liệu danh 

nghĩa. Phương pháp này không yêu cầu thông tin rõ ràng 

về phân bố dữ liệu và các giới hạn khác trên tập dữ liệu. Có 

nhiều thuật toán khác nhau trong phương pháp cây quyết 

định và một trong những thuật toán phổ biến nhất là CART 

(Classification And Regression Trees). 

Theo mô tả ngắn gọn được nêu trong bài báo [12] 

thì CART phân bố các mẫu dữ liệu dưới dạng liên kết một 

tập thông số các đặc trưng X tương ứng cho một biến đầu 

ra Y. Thuật toán chính được sử dụng là một cấu trúc cây 

nhị phân với các mẫu con không giao nhau được gọi là các 

nút, xử lý theo một số các quy tắc xác định. Quy tắc cho 

mỗi lần tách của nút cha Ʈ như sau: “Nếu Xi ≤ Xth, thì nếu 

Yi ∈Ʈ sẽ cho Y di chuyển sang nút con bên trái của Ʈ, nếu 

ngược lại Y được chuyển sang nút con bên phải của Ʈ”. 

Trong đó, Xi là giá trị thứ i của yếu tố dự đoán X và Xth là 

giá trị ngưỡng (threshold) của X. Thực hiện lặp lại từng 

bước ở mỗi nút quyết định cho bước di chuyển tiếp theo, 

giá trị mô hình dự đoán của đầu ra là giá trị trung bình hoặc 

một giá trị tương đối của các trường hợp đã được xác định 

trong một nút nhất định. Thuật toán tìm kiếm tất cả các yếu 

tố dự đoán X và tất cả các giá trị ngưỡng Xth để xác định 

những yếu tố giảm thiểu giá trị lỗi nhất định cho mô hình 

ở mỗi bước. Trên thực tế, thuật toán cây quyết định cũng 

phải đối mặt với vấn đề cây phát triển quá sâu (over-

deeping) và mô hình quá khớp (over-fitting). Để giải quyết 

những điểm yếu này, thuật toán thiết lập và kiểm soát một 

số tham số, chẳng hạn như số trường hợp tối thiểu cho nút 

cha, số trường hợp tối thiểu cho nút con, xác thực chéo 

được áp dụng trên tập dữ liệu, giới hạn độ sâu cây, xác định 

trước mức độ lỗi chấp nhận được,... Phương pháp hồi quy 

CART hoạt động dựa trên các đặc điểm của tập dữ liệu để 

đạt được biến phụ thuộc có độ chính xác cao và đưa ra các 

mô hình được chấp nhận, phù hợp với tập dữ liệu cho bài 

toán hồi quy. 

3. Random Forest 

Rừng ngẫu nhiên là một phương pháp ensemble (kết 

hợp) được sử dụng để giải quyết cả bài toán phân loại và 

hồi quy, được phát triển bởi Breiman [13]. Thuật toán thực 

hiện bằng cách kết hợp các thuật toán cây quyết định trên 

tập dữ liệu với sự thay đổi có kiểm soát. 

Theo mô tả của bài báo [14], thuật toán rừng ngẫu 

nhiên trong hồi quy được mô tả ngắn gọn theo ngôn ngữ 

thuật toán như sau: 

*) Giai đoạn đào tạo (Training Phase): 

Cho: 

- D: tập huấn luyện với n giá trị quan sát, có p đặc 

trưng và biến đầu ra. 

- B: số hồi quy trong tập hợp. 

Thủ tục thực hiện: 

Cho b = 1 đến B 

1. Tạo một tập mẫu bootstrapped D𝑏
∗
 từ tập huấn 

luyện D. 

2. Tạo cây hồi quy bằng cách sử dụng mẫu 

bootstrapped D𝑏
∗
. 

Đối với một nút t cho trước, 

 (i) Lấy mẫu ngẫu nhiên một số đặc trưng (features) 

từ bộ đặc trưng đầy đủ. 

 (ii) Tìm quy tắc tách tốt nhất bằng cách sử dụng tập 

hợp con đặc trưng trong mẫu ngẫu nhiên. 

 (iii) Tách nút t thành hai nút con bằng cách sử dụng 

quy tắc tách tốt nhất. 

Lặp lại bước (i)-(iii) cho đến khi đáp ứng các quy 

tắc dừng. 

3. Lấy một bộ hồi quy đã được huấn luyện Rb. 

*) Giai đoạn thử nghiệm (Test Phase): 

Đối với trường hợp áp dụng bộ thử nghiệm x, giá trị 

dự đoán được ước tính bởi các bộ hồi quy B và được đưa 

ra dưới dạng công thức: 

𝑅(𝑥) =
1

𝐵
∑ 𝑅𝑏(𝑥)

𝐵

𝑏=1

   (2) 

4. K-Nearest Neibourgh (k-NN) 

Trong phần này, bài báo đề cập đến thuật toán K-

NN được mô tả ngắn gọn bởi Guo-Feng và cộng sự trong 

công bố [15]. Thuật toán K-NN làm việc theo hướng tìm 

ra k mẫu huấn luyện gần nhất với đối tượng đích (biến phản 

hồi hoặc biến đầu ra) trong tập huấn luyện. Hơn nữa, 

phương pháp K-NN còn tìm ra đặc điểm nổi bật nhất từ k 

mẫu huấn luyện và sau đó áp dụng tính năng này cho đối 

tượng đích (với điều kiện k là số mẫu đào tạo). 

Theo nghiên cứu [15], ý tưởng của thuật toán K-NN 

được mô tả đơn giản và ngắn gọn như trong các nội dung 

sau. Thuật toán K-NN nhằm mục đích tính toán khoảng 

cách giữa điểm dữ liệu dự báo và điểm dữ liệu đã biết, để 

chọn dữ liệu có nhãn k gần nhất, {y1, y2, …, yk}, trong đó 

y1 đại diện cho điểm dữ liệu đã biết gần nhất với điểm dự 

báo; y2 đại diện cho điểm dữ liệu đã biết gần thứ hai với 

điểm dự báo,… Do đó, chuỗi điểm dữ liệu dự báo có thể 

được thực hiện bằng hồi quy thuật toán K-NN như phương 

trình dưới đây: 

𝑆𝑖 =
1

𝑘
∗ ∑ 𝑆𝑦𝑗

𝑘

𝑗=1

   (3) 

trong đó Si đại diện cho giá trị dự báo thứ i, là giá 

trị trung bình của 𝑆𝑦𝑗 (j = 1, 2,…, k); 𝑆𝑦𝑗 đại diện cho giá 

trị dự báo của điểm dữ liệu đã biết gần nhất thứ j (yj). 

5. XGBoost 

XGBoost viết tắt của cụm từ Extreme Gradient 

Boosting, một thuật toán học máy hiệu quả cao dựa trên sự 

kết hợp các kỹ thuật để điều chỉnh các trọng số lỗi trên các 

mô hình yếu hơn để tạo ra một mô hình mạnh hơn. Nguyên 

tắc thuật toán XGBoost dựa trên cây quyết định và kỹ thuật 

tăng cường độ dốc để đưa ra mô hình tối ưu. Các cây mới 

sinh ra tuần tự được giảm thiểu lỗi từ cây trước đó bằng 

cách học lại lỗi của cây trước đó, thực hiện sửa lỗi để được 

cây tốt hơn. XGBoost ban đầu được Chen và Guestrin 

(2016) giới thiệu để cải thiện hiệu suất và tốc độ của cây 
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quyết định theo nguyên tắc tăng cường độ dốc (gradient-

boosted) [16]. 

Theo mô tả thuật toán được đưa ra bởi các tác giả 

Chen và Guestrin [16], XGBoost hoạt động như sau: 

Đối với một tập dữ liệu đã cho có n mẫu dữ liệu và 

m đặc trưng D = {(xi, yi)} (|D| = n, xi ∈ Rm, yi ∈ R), áp dụng 

một mô hình kết hợp các cây sử dụng K hàm tăng cường 

để dự đoán đầu ra. 

�̂�𝑖 = ∅(𝑥𝑖) = ∑ 𝑓𝑘(𝑥𝑖), 𝑓𝑘 ∈ 𝐹    (4)

𝐾

𝑘=1

 

trong đó F = {f(x) = wq(x)} (q : Rm → T, w ∈ RT) là 

không gian của cây hồi quy (còn được gọi là CART). Ở 

đây q là đại lượng biểu diễn cho cấu trúc của mỗi cây, ánh 

xạ một mẫu dữ liệu cho chỉ số lá tương ứng. T là số lá trên 

cây. Mỗi fk tương ứng với một cấu trúc cây độc lập q và 

trọng lượng lá w. 

Để tìm hiểu tập hợp các hàm được sử dụng trong 

mô hình, thuật toán tối thiểu hóa hàm mục tiêu quy chuẩn 

sau: 

ℒ(∅) = ∑ 𝑙(�̂�𝑖 , y𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ ∑ Ω(𝑓𝑘)

𝐾

𝑘

    (5) 

trong đó Ω(f) = γT +
1

2
𝜆||w||2 

Trong đó, 𝑙 là một hàm mất mát lồi khả vi được 

dùng để đo lường sự khác biệt giữa giá trị dự đoán �̂�𝑖 và 

giá trị thực tế yi. Thành phần thứ hai Ω là mức độ phạt cho 

độ phức tạp của mô hình (ví dụ: hàm của cây hồi quy). 

Thành phần quy chuẩn bổ sung giúp làm trơn các trọng số 

cuối cùng đã học được để tránh hiện tượng quá khớp. Về 

mặt trực quan, mục tiêu quy chuẩn có xu hướng chọn một 

mô hình sử dụng các hàm đơn giản nhưng có tính dự đoán 

cao. 

Thuật toán tăng cường độ dốc trên cây (Gradient 

Tree Boosting) được thực hiện khi mô hình liên tục được 

đào tạo theo cách bổ sung đặc tính. Về mặt hình thức, đặt 

�̂�𝑖
(𝑡)

 là giá trị dự đoán thứ i tại vòng lặp thứ t, thuật toán sẽ 

cần bổ sung thành phần ft để thu nhỏ hàm mục tiêu như 

sau:  

ℒ (𝑡) = ∑ 𝑙(y𝑖 , �̂�𝑖
(𝑡−1)

+ 𝑓𝑡(𝑥𝑖))

𝑛

𝑖=1

+ Ω(𝑓𝑡)   (6) 

Tối ưu xấp xỉ bậc 2 được sử dụng để tối ưu hóa 

nhanh hơn hàm mục tiêu trong cài đặt thuật toán. 

ℒ (𝑡) ≅ ∑ [𝑙 (y𝑖, �̂�(𝑡−1) + 𝑔𝑖𝑓𝑡(𝑥𝑖)) +
1

2
ℎ𝑖𝑓𝑡

2(𝑥𝑖)]

𝑛

𝑖=1

+ Ω(𝑓𝑡)   (7) 

trong đó 𝑔𝑖 = 𝜕�̂�(𝑡−1)𝑙(y𝑖 , �̂�(𝑡−1))  và ℎ𝑖 =

𝜕
�̂�(𝑡−1)
2 𝑙(y𝑖 , �̂�(𝑡−1)) là gradient bậc nhất và bậc hai trên hàm 

mất mát. Chúng ta có thể loại bỏ các hằng số để thu được 

hàm mục tiêu đơn giản hơn như sau ở bước t.  

ℒ̃ (𝑡) = ∑[g𝑖𝑓𝑡(𝑥𝑖) +]𝑙 (, �̂�𝑖
(𝑡−1)

+
1

2
ℎ𝑖𝑓𝑡

2(𝑥𝑖))

𝑛

𝑖=1

+ Ω(𝑓𝑡)   (8) 

Định nghĩa Ij = {i|q(xi) = j} là tập biểu diễn thành 

phần của lá j. Chúng ta có thể tính trọng số tối ưu 𝑤𝑗
∗ của 

lá j bằng cách: 

𝑤𝑗
∗ = −

∑ 𝑔𝑖𝑖∈𝐼𝑗

∑ ℎ𝑖 + 𝜆𝑖∈𝐼𝑗

   (9) 

tính giá trị tối ưu tương ứng bằng cách: 

ℒ̃ (𝑡) = −
1

2
∑

(∑ 𝑔𝑖𝑖∈𝐼𝑗
)

2

∑ ℎ𝑖 + 𝜆𝑖∈𝐼𝑗

𝑇

𝑗=1

+ γT   (10) 

Công thức (10) có thể được sử dụng như một hàm 

chấm điểm để đo chất lượng của một cấu trúc cây q. Điểm 

này giống như điểm phân loại để đánh giá cây quyết định, 

ngoại trừ việc nó được tính cho một phạm vi rộng hơn của 

các hàm mục tiêu. 

Về bản chất, thuật toán XGBoost sử dụng sử dụng 

kỹ thuật tăng cường độ dốc (gradient boosting) để xác định 

các cây mới được sinh ra trên cơ sở giảm thiểu lỗi từ cây 

trước đó, điều chỉnh trọng số lỗi để có cây tốt hơn. Do đó, 

những điểm bị lỗi ở cây trước đó sẽ có cơ hội được điều 

chỉnh chính xác hơn ở cây tiếp theo. Thuật toán XGBoost 

đã được chứng minh tối ưu hóa về tốc độ và hiệu năng cho 

việc xây dựng các mô hình dự đoán. Đồng thời, thuật toán 

XGBoost sử dụng đa dạng các định dạng dữ liệu, kể cả dữ 

liệu dạng bảng với kích thước khác nhau và cả các dạng dữ 

liệu phân lớp. 

6. Mô tả dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu 

Bài báo này sử dụng dữ liệu của sàn giao dịch chứng 

khoán NASDAQ thông qua cơ sở dữ liệu của Yahoo 

Finance. Dữ liệu trích xuất sau khi lọc bỏ các bản ghi có số 

liệu rỗng và chuẩn hóa dữ liệu, ta thu được 5029 bản ghi 

của mã cổ phiếu AAPL (Apple Inc) trên sàn giao dịch 

NASDAQ. Dữ liệu được thu thập trong khoảng 20 năm từ 

ngày 01/6/2001 đến ngày 01/6/2021. Bộ dữ liệu được trích 

xuất trực tiếp từ Yahoo Finance, là các số liệu thực tế giao 

dịch cho chuỗi dữ liệu giá mã chứng khoán AAPL bao gồm 

các thuộc tính của các giao dịch hàng ngày. 

Mỗi bản ghi dữ liệu giao dịch hàng ngày gồm có các 

thuộc tính sau: 

 Date: ngày thực hiện giao dịch 

 Open: giá mở cửa của cổ phiếu 

 High: giá cổ phiếu cao nhất trong ngày 

 Low: giá cổ phiếu thấp nhất trong ngày 

 Close: giá đóng cửa của cổ phiếu 

 Volume: khối lượng cổ phiếu giao dịch 

 Dividends: lợi tức cổ phiếu 

 Stock Splits: chia tách cổ phiếu 

Chúng ta xem xét đặc điểm dữ liệu của 2 trường 

thông tin là Dividends và Stock Splits theo Bảng 1 bên 

dưới. 

 



Trần Qúy Nam 

 

Bảng 1: Dữ liệu lợi tức và chia tách 

Items Dividends Stock Splits 

count 5029 5029 

mean 0.001083 0.002584 

std 0.013150 0.117106 

min 0.000000 0.000000 

25% 0.000000 0.000000 

50% 0.000000 0.000000 

75% 0.000000 0.000000 

max 0.220000 7.000000 

Như vậy, các giá trị của 2 trường thông tin 

Dividends và Stock Splits chủ yếu là 0. Hơn nữa bài toán 

dự đoán giá cổ phiếu không phụ thuộc nhiều vào các yếu 

tố lợi tức và chia tách cổ phiếu. Vì vậy, chúng ta loại bỏ 2 

trường thông tin này. 

Dữ liệu áp dụng cho bài toán còn lại 5 trường thông 

tin, bao gồm: ngày, giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, 

giá thấp nhất và khối lượng cổ phiếu giao dịch như bảng 2. 

Bảng 2: Mô tả dữ liệu giá giao dịch  

Date Open High Low Close Volume 

1-Jun-

01 
0.3091 0.3238 0.3068 0.3208 456075200 

4-Jun-

01 
0.3237 0.3242 0.3142 0.3172 281920800 

5-Jun-

01 
0.3194 0.3240 0.3125 0.3215 471794400 

6-Jun-

01 
0.3214 0.3214 0.3122 0.3183 223176800 

7-Jun-

01 
0.3180 0.3332 0.314 0.3326 325180800 

… … … … … … 

24-

May-21 
126.01 127.94 125.94 127.10 63092900 

25-

May-21 
127.82 128.32 126.32 126.90 72009500 

26-

May-21 
126.96 127.39 126.42 126.85 56575900 

27-

May-21 
126.44 127.64 125.08 125.28 94625600 

28-

May-21 
125.57 125.80 124.55 124.61 71311100 

                                    

Để có bộ dữ liệu phục vụ dự đoán giá cổ phiếu, ta tiếp 

tục lược bỏ trường dữ liệu ngày giao dịch. Thông tin mô tả 

5 trường dữ liệu chính còn lại để áp dụng vào bài toán được 

mô tả trong Bảng 3 dưới đây. 

Bảng 3: Mô tả dữ liệu cổ phiếu 

Items Open          High           Low         Close         Volume 

count 5029 5029 5029 5029 5.02E+03 

mean 21.116 21.34 20.883 21.119 4.36E+08 

std 28.299 28.628 27.942 28.294 3.84E+08 

min 0.1995 0.2025 0.1953 0.2015 3.93E+07 

25% 2.1378 2.1789 2.0964 2.1372 1.62E+08 

50% 10.753 10.856 10.665 10.764 3.18E+08 

75% 27.381 27.568 27.195 27.418 5.90E+08 

max 143.14 144.63 140.92 142.7 3.37E+09 

Bài báo này sử dụng giá mở cửa (opening prices) để 

làm giá dự đoán (response) cho bài toán dự đoán giá cổ 

phiếu. Hình vẽ 1 bên dưới mô tả xu hướng biến động hàng 

ngày của giá mở cửa cổ phiếu AAPL trong 20 năm qua. 

 
Hình 1 : Biến động giá mở cửa 

IV. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

Giá trị dự đoán là giá mở cửa (opening prices) của 

phiên giao dịch trong ngày. Bài toán đặt ra là xác định 

hướng biến động giá cổ phiếu. Vì vậy, các dữ liệu sẽ được 

xác định mức độ biến động giá cổ phiếu của ngày hiện tại 

(xi) so với giá cổ phiếu ngày trước đó (xi-1). Công thức cụ 

thể là: 

𝑥∗ =
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1

𝑥𝑖

   (11) 

Sau khi chuyển đổi tập dữ liệu để thu được các thông 

số thể hiện sự biến động giá cổ phiếu, xu hướng thay đổi 

giá theo thời gian (dương là tăng, âm là giảm), chúng ta thu 

được tập dữ liệu mô tả như trong Bảng 4 dưới đây. 

Bảng 4: Mức độ biến động các chỉ số 

Index Open Close High Low Volume 

… … … … … … 

5024 -1.4161 1.3314 -0.0469 0.5830 -20.4331 

5025 1.4364 -0.1574 0.2970 0.3017 14.1325 

5026 -0.6728 -0.0394 -0.7248 0.0792 -21.4327 

5027 -0.4096 -1.2377 0.1962 -1.0600 67.2543 

5028 -0.6881 -0.5348 -1.4416 -0.4237 -24.6387 

Để thực hiện quá trình huấn luyện và đánh giá, tập 5029 

bản ghi dữ liệu được lấy ngẫu nhiên và chia thành 2 tập: dữ 

liệu đào tạo (traning set) chiếm 90% và dữ liệu kiểm tra 

(testing set) chiếm 10% tổng số bản ghi. 

Để đánh giá hiệu năng (performance) của các mô hình, 

chúng ta sử dụng các độ đo thông thường áp dụng cho bài 

toán hồi quy, do áp dụng dữ liệu trên miền giá trị liên tục 

(khác với gán nhãn trong bài toán phân loại), gồm có: MAE 

(Mean Absolute Error), MSE (Mean Squared Error), R-

Squared (Coefficient of determination). Công thức tính các 

độ đo này như sau: 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑ |𝑦𝑖 − 𝑦|̂

𝑁

𝑖=1

   (12) 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑(𝑦𝑖 − �̂�)2

𝑁

𝑖=1

   (13) 

 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�)2𝑁

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

   (14) 
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Trong đó, N là tổng số bản ghi, yi là giá trị thực tế, �̂� là 

giá trị dự đoán của y và �̅� là giá trị trung bình (mean value) 

của y.  

Đối với R-Squared, giá trị càng cao thì mô hình càng 

tốt (lớn nhất bằng 1), đối với MAE và MSE thì giá trị càng 

thấp thể hiện sự sai khác giữa giá trị dự đoán và giá trị thực 

tế càng nhỏ, tức là mô hình càng tốt. 

Như phần trên đã trình bày, chúng ta thử nghiệm tập dữ 

liệu với 5 thuật toán học máy gồm có: Hồi quy vectơ hỗ trợ 

(SVR), Cây quyết định, Rừng ngẫu nhiên, K-Nearest 

Neighbor và XGBoost. Bảng 5 dưới đây thể hiện các siêu 

tham số áp dụng cho mỗi thuật toán. Môi trường thử 

nghiệm sử dụng công cụ Google Colab có hỗ trợ GPU, với 

ngôn ngữ lập trình Python sử dụng thư viện TensorFlow. 

Bảng 5: Siêu tham số cho mỗi thuật toán 

Algorithm Hyperparameter 

SVR 
C=1 

epsilon=0.1 

gamma=‘scale’ 

kernel=‘rbf’ 

Decision Tree 
max_depth=3 

random_state=14 

min_samples_leaf=1 

min_samples_split=2 

splitter=‘best’ 

Random Forest 
max_depth=3 

max_features=auto 

min_samples_leaf=1 

min_samples_split=2 

n_estimators=10 

random_state=14 

K-NN 
max_depth=3 

max_features=‘auto’ 

n_estimators=10 

random_state=14 

verbose=0 

XGBoost 

 

base_score=0.5, 

booster=‘gbtree’ 

gamma=0 

learning_rate=0.1 

max_depth=3 

n_estimators=100 

reg=‘linear’ 

scale_pos_weight=1 

max_features=‘auto’ 

random_state=14 

Các giá trị độ đo giữa các thuật toán học máy gồm R-

Squared, MAE và MSE được trình bày trong bảng 6 dưới 

đây. 

Bảng 6: Kết quả độ đo giữa các thuật toán 

Độ đo MAE MSE R-Squared 

SVR 0.9421 1.7789 0.6610 

Random 

Forest 
0.9416 1.8199 0.6532 

Decision 

Tree 
0.9873 2.0945 0.6009 

K-NN 1.0129 2.0553 0.6084 

XGBoost 0.8040 1.2992 0.7524 

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình dự đoán sự biến 

động giá cổ phiếu với thuật toán XGBoost cho độ chính 

xác tốt nhất. Giá trị R2 score đạt 0,75 là cao nhất khi so 

sánh với các mô hình hồi quy vectơ hỗ trợ (SVR), cây quyết 

định (Decision Tree), rừng ngẫu nhiên (Random Forest), k 

láng giềng gần nhất (K-Nearest Neighbor). Đồng thời giá 

trị dung sai giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán thông qua 

giá trị của các độ đo MAE và MSE cũng thấp nhất, chứng 

tỏ mô hình dự đoán dựa trên XGBoost cho kết quả phù hợp 

nhất với tập dữ liệu thử nghiệm trong bài toán. 

V.  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Bài báo này đã thử nghiệm 5 thuật toán học máy gồm 

có: Hồi quy vectơ hỗ trợ, Cây quyết định, Rừng ngẫu nhiên, 

k láng giềng gần nhất và XGBoost cho tập dữ liệu giá 

chứng khoán của mã AAPL trên sàn giao dịch NASDAQ. 

Dữ liệu được cập nhật chính xác  hàng ngày trong thời gian 

đủ dài (20 năm) để làm cơ sở dự đoán giá cổ phiếu. Kết quả 

thực nghiệm cho thấy thuật toán XGBoost cho kết quả tốt 

nhất, với độ đo chỉ số R2 và các chỉ số MAE, MSE đều tốt 

hơn các thuật toán còn lại. Điều này cho thấy thuật toán 

XGBoost có hiệu năng tốt không chỉ trong các bài toán 

phân loại mà cả các bài toán hồi quy, với dữ liệu chuỗi thời 

gian (time-series). 

Trên thực tế, giá cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều yếu tố 

khác nhau, không chỉ dựa vào giá trị lịch sử trong quá khứ 

của nó. Ví dụ, các chỉ số kinh tế vĩ mô, vi mô, đầu tư chính 

phủ, chính sách thương mại, lãi suất ngân hàng, tỷ giá tiền 

tệ… Vì vậy, nghiên cứu này chỉ mang tính chất tham khảo. 

Trong tương lai, các nghiên cứu sẽ mở rộng dữ liệu gồm 

có các chỉ số ảnh hưởng khác đến giá cổ phiếu, cập nhật 

các dữ liệu mới nhất. Đồng thời, áp dụng các mô hình học 

sâu (deep learning) để thử nghiệm cho bài toán hồi quy với 

dữ liệu chuỗi thời gian. Đồng thời, trong tương lai có thể 

xem xét thử nghiệm phương án thực hiện bài toán với 

phương pháp phân loại (classification) với giá trị mục tiêu 

là âm hoặc dương, thể hiện mã chứng khoán tăng hoặc 

giảm so với một mốc thời gian trước đó. 
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EVALUATING XGBOOST WITH OTHER MACHINE 

LEARNING ALGORITHMS 

Abstract: This study tests a number of machine 

learning algorithms such as  XGBoost, random forest, 

decision tree, support vector machine, k nearest neighbors 

for predicting problem. The dataset on US NASDAQ stock 

market are collected until end of May 2021 is experimental 

data for implementation of machine learning algorithms. 

The predicting and training data are the stock prices on the 

stock market given by AAPL. The tested results show that 

the XGBoost method gives the best prediction results 

compared to other machine learning algorithms. 

Keywords: Machine learning, AI, XGBoost, random 

forest, decision tree, support vector machine, k-nearest 

neighbors, NASDAQ, stock price. 
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Tóm tắt: Truyền thông giữa các thiết bị, hay còn gọi là 

truyền thông D2D, là sự kết nối trực tiếp giữa hai thiết bị 

đầu cuối và được đề xuất cho mạng di động tế bào nhằm 

tăng dung lượng hệ thống và tăng khả năng kết nối của các 

thiết bị di động. Để đạt được hiệu quả sử dụng băng tần 

cao, phổ tần số có thể được xem xét cấu hình chung cho 

truyền thông di động thông thường và truyền thông D2D. 

Do vậy, sự xung đột tần số xảy ra khi các kết nối di động 

và kết nối D2D sử dụng chung kênh (tần số). Điều này gây 

ra tác động nhiễu qua lại giữa kết nối D2D và kết nối của 

người dùng di động dẫn tới làm giảm hiệu năng của hệ 

thống và chất lượng đường truyền của các kết nối. Điều 

khiển truy nhập là chức năng quan trọng trong mạng di 

động tế bào bao gồm việc phân bổ kênh truyền và cấp công 

suất phát cho các kết nối với các yêu cầu về giảm thiểu 

xung đột và nâng cao hiệu năng hệ thống. Trong bài báo 

này, chúng tôi đề xuất cơ chế điều khiển truy nhập phân 

tán cho mạng truyền thông tế bào D2D hỗn hợp. Trong cơ 

chế điều khiển phân tán này, các trạm gốc thực hiện cấp 

kênh và công suất phát cho các kết nối di động. Các thiết 

bị D2D tự chọn kênh có mức nhiễu thấp và tự quyết định 

mức công suất phát cho phép cho kết nối D2D. Chúng tôi 

phát triển chương trình mô phỏng để đánh giá hiệu năng 

của cơ chế điều khiển truy nhập phân tán đề xuất, cơ chế 

điều khiển truy nhập tập trung NADD [11] và cơ chế điều 

khiển truy nhập cấp kênh tuần tự. Kết quả mô phỏng cho 

thấy cơ chế đề xuất mang lại thông lượng hệ thống cao hơn 

cơ chế cấp kênh tuần tự trong khi tải tính toán tại các trạm 

gốc được giảm đi so với các cơ chế điều khiển tập trung.  

Từ khóa: Mạng truyền thông tế bào D2D hỗn hợp, điều 

khiển xung đột, điều khiển truy nhập, truyền thông D2D.  

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Mạng di động trong tương lai yêu cầu lưu lượng lớn cho 

truyền thông giữa các thiết bị đầu cuối chẳng hạn như giữa 

các phương tiện giao thông hay giữa các thiết bị IoT. 

Truyền thông D2D có thể mang lại các lợi ích về việc tái 

sử dụng phổ tần, phân tải lưu lượng, độ trễ thấp và thông 

lượng hệ thống cao [1-4]. Tuy nhiên, việc triển khai truyền  

thông D2D trong mạng truyền thông di động đối diện với 

nhiều trở ngại kỹ thuật bao gồm tải tín hiệu điều khiển cao, 

xung đột tần sô và nhiễu giữa các kết nối mà có thể gây 

suy giảm hiệu năng hệ thống v.v... [5]. vấn đề quản lý xung 

đột tần số và quản lý nhiễu giữa các kết nối D2D với các 

kết nối di động là một trong những vấn đề được quan tâm 

nhất. Khi hệ thống nhận được yêu cầu kết nối di động hoặc 

yêu cầu kết nối D2D, việc điều khiển truy nhập được thực 

hiện để cấp kênh và phân bổ công suất phát cho thiết bị. 

Điều khiển truy nhập tập trung là một phương pháp truyền 

thống trong đó trạm gốc đóng vai trò là trạm trung tâm xử 

lý các yêu cầu kết nối [6, 7]. Điều khiển truy nhập tập trung 

gặp các thách thức về tải lưu lượng điều khiển cao trong 

mạng di động có mật độ thiết bị dày đặc. Một số phương 

pháp điều khiển truy nhập ngẫu nhiên đã được đề xuất [8-

10] trong đó các thiết bị thực hiện các giao thức khá phức 

tạp để cảm nhận môi trường truyền dẫn và ra quyết định 

kết nối và chọn kênh truyền. Các phương pháp này phù 

hợp cho các thiết bị có khả năng tính toán cao và mạng quy 

mô nhỏ.  Bài báo [11] đề xuất cơ chế cấp kênh và chọn 

công suất phát cho các kết nối D2D theo phương thức thiết 

bị thực hiện quyết định dựa trên các thông tin hỗ trợ do 

mạng cung cấp (Network-Assisted Device-Secided – 

NADD). Cơ chế này hoạt động theo nguyên tắc điều khiển 

truy nhập trung tâm trong đó các DUE đo thông tin về chất 

lượng của các kênh truyền và gửi tới MBS. Dựa trên các 

thông tin này, MBS tính toán và lập danh sách các kênh có 

mức độ nhiễu thấp nhất để cung cấp cho DUE ra quyết 

định chọn kênh và công suất phát. Cơ chế NADD này có 

tính thực tế vì không yêu cầu các giả thiết làm đơn giản hệ 

thống và việc cấp kênh được thực hiện dựa trên các điều 

kiện kênh truyền thực tế của thiết bị.  

Đối với các nghiên cứu lý thuyết khác, có thể kể đến 

một số hướng nghiên cứu tiêu biểu về điều khiển truy nhập 

cho mạng truyền thông tế bào D2D chẳng hạn như việc kết 

hợp cấp phát tài nguyên với điều khiển tiếp nhận yêu cầu 

kết nối dựa trên chất lượng dịch vụ được đề xuất trong [12] 

với việc xét đến các loại dich vụ D2D khác nhau. Việc sử 

dụng vị trí chính xác của thiết bị để lập lịch tài nguyên 

được đề xuất trong [13]. Hướng tiếp cận này này có thể hỗ 

trợ quản lý nhiễu hiệu quả nhưng khó thực hiện trong môi 

trường mạng di động. Việc phân vùng quản lý nhiễu theo 

bán kính phủ sóng của các thiết bị được đề xuất trong [14] 

nhưng cũng không thực tế đối với các thiết bị di động liên 

tục. Một số nghiên cứu về tối ưu hệ thống được đề xuất, ví 
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dụ như trong bài báo [15], các tác giả đề xuất phương pháp 

cấp kênh và công suất tối ưu dựa trên lý thuyết trò chơi. Ví 

dụ khác là trong bài báo [16], các tác giả đề xuất phương 

pháp tối ưu dựa trên biến đổi Lagrangian. Các phương 

pháp tối ưu dựa trên toán học thường cần các giả thiết để 

đơn giản hóa hệ thống nên việc áp dụng trong thực tế là 

chưa khả thi. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi trình 

bày nghiên cứu và đề xuất phương pháp điều khiển truy 

nhập phân tán (Distributed Access Control – DAC) cho 

mạng truyền thông tế bào D2D hỗn hợp, trong đó các trạm 

gốc lớn (Macrocell Base Station – MBS) và các trạm gốc 

cỡ nhỏ (Smallcell Base Station – SBS) cùng được triển 

khai để cung cấp các kết nối di động cho người dùng.  

Bài báo được cấu trúc như sau. Phần 2 trình bày mô hình 

của mạng truyền thông tế bào D2D hỗn hợp. Phần 3 trình 

bày hoạt động của cơ chế điều khiển truy nhập phân tán 

được đề xuất. Kết quả mô phỏng và so sánh hiệu năng của 

cơ chế đề xuất với các cơ chế khác được trình bày trong 

phần 4. Các kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ 

được trình bày trong phần cuối cùng.  

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

 

Hình 1. Mô hình mạng truyền thông tế bào D2D hỗn hợp 

Như minh họa trong Hình 1, mô hình mạng truyền 

thông tế bào D2D hỗn hợp bao gồm một trạm phát gốc cỡ 

lớn (MBS), các trạm phát gốc cỡ nhỏ (SBS), thiết bị trong 

vùng phủ của MBS gọi là MUE (Macrocell User 

Equipment), thiết bị trong vùng phủ của SBS gọi là SUE 

(Smallcell User Equipment) và thiết bị kết nối D2D gọi là 

DUE (D2D User Equipment). Vùng phủ của MBS có thể 

được chia thành các sector trong khi vùng phủ của SBS là 

đồng nhất. Chúng tôi nghiên cứu điều khiển truy nhập cho 

các kết nối đường lên giữa MUE và MBS, kết nối đường 

lên giữa SUE và SBS và các kết nối D2D. Phổ tần số dành 

cho các kết nối này bao gồm NC kênh, được chia thành M 

phần băng thông (BWP) bằng nhau. Mỗi kết nối giả thiết 

sẽ chiếm một kênh truyền và kênh này có thể nằm trong 

một BWP bất kỳ. Giả sử rằng mỗi BWP có 𝑁𝐶
𝐵𝑊𝑃 kênh 

dành cho truyền dữ liệu và một kênh phát quảng bá tín hiệu 

tham chiếu (Reference Signal – RS). Khi một SBS được 

cấp một BWP, SBS này sẽ phát tín hiệu tham chiếu của 

BWP này tại một giá trị công suất phát cố định. Giả thiết 

mỗi DUE đo tín hiệu quảng bá từ các SBS và chọn SBS có 

tín hiệu mạnh nhất để làm SBS quản lý kết nối D2D. Trong 

bài báo này, với mục đích so sánh hiệu năng của các 

phương pháp, suy hao đường truyền được tính theo [11] 

với tần số sóng mang là 2,5 GHz và sử dụng mô hình 

truyền sóng cơ sở Line-of-sight (LOS) và Non-Line-of-

Sight (NLOS)  . 

 Mô hình LOS: được áp dụng cho các kết nối di động 

giữa MUE và MBS, giữa SUE và SBS, giữa DUE và 

MBS/SBS. Suy hao đường truyền trong mô hình LOS 

được tính như sau: 

𝑃𝐿(𝑑) = 127 + 30 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑑) +  𝜒𝑎       (1) 

 Mô hình NLOS: được áp dụng cho các kết nối D2D 

và để tính toán mức nhiễu ảnh hưởng giữa MUE và DUE, 

SUE và DUE, các SUE và MUE. Suy hao đường truyền 

trong mô hình NLOS được tính như sau: 

𝑃𝐿(𝑑) = 128.1 + 37.6 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑑) + 𝜒𝑎  (2) 

Với d là khoảng cách giữa thiết bị phát và thiết bị thu (km). 

𝜒𝑎 là shadowing (dB), là biến ngẫu nhiên theo hàm phân 

phối log-normal với trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn 

bằng 1 [11]. 

III. ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP PHÂN TÁN  

Trong mạng truyền thông tế bào D2D hỗn hợp, có thể thấy 

rằng số lượng kết nối giữa MUE và MBS và số lượng kết 

nối giữa SUE và SBS trong tương lai sẽ ít hơn số lượng 

kết nối D2D khi số lượng các thiết bị IoT ngày càng tăng 

lên. Việc áp dụng cơ chế điều khiển truy nhập trung tâm 

cho các kết nối D2D sẽ làm cho các trạm gốc MBS trở nên 

quá tải. Trong phần này, chúng tôi trình bày một cơ chế 

điều khiển truy nhập phân tán (Distributed Access Control 

– DAC) cho việc tiếp nhận, quyết định chọn kênh truyền 

và công suất phát cho kết nối D2D. Các chức năng của 

MBS, SBS và DUE trong cơ chế điều khiển truy nhập này 

bao gồm: 

 MBS và SBS hợp tác để quản lý việc cấp phát BWP 

cho các SBS và kết nối D2D. 

 SBS cập nhật các kênh mà các DUE trong vùng phủ 

của SBS đã sử dụng cho các kết nối D2D. 

 MBS thực hiện điều khiển truy nhập cho các kết nối 

của MUE với MBS. 

 SBS thực hiện điều khiển truy nhập cho các kết nối 

của SUE với SBS. 

 DUE nguồn thực hiện điều khiển truy nhập bao gồm 

chọn kênh và công suất phát cho kết nối D2D với 

DUE đích. 

Hoạt động của các chức năng này được tóm tắt như sau: 

i. Quản lý việc cấp phát BWP cho các SBS và cho kết 

nối D2D 

 SBS đo mức năng lượng của kênh tham chiếu của tất 

cả các BWP. SBS sắp xếp danh sách BWP theo thứ tự 

tăng dần theo mức năng lượng kênh tham chiếu. SBS 

chọn NSUE
BWP có mức năng lượng đo trên kênh tham 
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chiếu nhỏ nhất để chọn các BWP có mức nhiễu nhỏ 

nhất cho các SUE. 

 SBS gửi thông báo lên MBS về các BWP đã lựa chọn 

cho các kết nối SUE. MBS lập danh sách các BWP đã 

được các SBS lựa chọn cho SUE trong mỗi sector.  

MBS chọn ND2D
BWP có ít SBS sử dụng nhất cho kết 

nối D2D và gửi thông tin này tới các SBS trong mỗi 

sector. 

 SBS nhận thông báo các BWP dành cho D2D từ MBS 

và phát thông tin này cho các DUE nằm trong vùng 

phủ của SBS. 

 SBS cập nhật các kênh mà các DUE trong vùng phủ 

của SBS đã sử dụng cho các kết nối D2D: Khi DUE 

nguồn bắt đầu hoặc kết thúc kết nối D2D với DUE 

đích, DUE nguồn gửi bản tin thông báo tới SBS đang 

quản lý DUE nguồn. SBS đánh dấu trạng thái của các 

kênh trong ND2D
BWP (kênh bận khi nhận được bản tin 

DUE nguồn bắt đầu kết nối và kênh trống khi DUE 

nguồn kết thúc kết nối). 

 Qua kênh điều khiển chung, SBS cập nhật định kỳ cho 

DUEs các thông tin về các BWP được dành cho kết 

nối D2D. SBS cũng gửi bảng danh sách các kênh và 

số lượng kết nối D2D đang sử dụng từng kênh. Dựa 

trên thông tin được cập nhật, DUE nguồn thực hiện 

việc chọn kênh. 

ii. MBS điều khiển truy nhập cho các yêu cầu kết nối 

đường lên của MUE 

 MUE gửi yêu cầu kết nối đường lên tới MBS. 

 MBS cấp kênh cho MUE: trong số NC kênh, MBS 

tuần tự cấp kênh còn trống cho MUE. 

 MBS phân bổ và điều khiển công suất cho MUE: 

- MBS khởi tạo cấp công suất truyền tối đa cho các 

MUE.  

- MBS thực hiện ước lượng SINR của MUE. Nếu 

SINR vượt ngưỡng SINR_target, MBS giảm công suất 

phát của MUE nhằm giảm nhiễu đến các kết nối khác. 

iii. SBS điều khiển truy nhập cho các yêu cầu kết nối của 

SUE 

 SUE gửi yêu cầu kết nối đường lên tới SBS. 

 SBS cấp kênh cho SUE: trong số NSUE
BWP kênh, SBS 

tuần tự cấp kênh còn trống cho SUE. 

 SBS phân bổ công suất phát cho SUE: 

- SBS ước lượng giá trị nhiễu (Imax_tolerance) mà 

MUE ở biên của vùng phủ MBS có thể chấp nhận với yêu 

cầu về ngưỡng thấp nhất cho phép của SINR của MUE 

(𝛾𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑). Ta có: 

𝐼𝑚𝑎𝑥_𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑈𝐸  

𝑃𝐿𝑅∗𝛾𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
    (3) 

Với Pmax
MUE là công suất phát tối đa của MUE. PLR là giá 

trị ước lượng suy hao đường truyền của MUE ở khoảng 

cách bằng bán kính vùng phủ. 𝛾𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 là giá ngưỡng 

SINR tối thiểu của MUE. 

- Mỗi SBS có thể ước lượng NSBS các SBS lân cận 

qua việc nhận bản tin quảng bá được phát từ các SBS. Do 

mỗi SBS cấp cho các DUE hoặc SUE một kênh riêng biệt 

trong vùng phủ của SBS đó, nên trường hợp xấu nhất là 

mỗi SBS có thể đang sử dụng một kênh để cấp cho SUE 

trùng với kênh của MUE. Do vậy, SBS ước lượng một mức 

nhiễu tối đa mà một kết nối trong SBS đó được phép ảnh 

hưởng đến MUE là: 

𝐼𝑚𝑎𝑥
𝑆𝐵𝑆 =

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑆𝐵𝑆
                            (4) 

Với NSBS là số lượng SBS lân cận với SBS đang xét 

- Trong mô hình nghiên cứu, để SBS giảm tải tính 

toán, chúng tôi giả thiết là SBS không cập nhật thông tin 

vị trí của SUE và DUE. Do vùng phủ của SBS nhỏ nên giá 

trị suy hao đường truyền từ các SUE hoặc DUE trong SBS 

đến MBS có thể được ước lượng là giá trị suy hao từ SBS 

đến MBS. Công suất phát tối đa cấp cho SUE được tính 

như sau: 

𝑃𝑡
𝑆𝑈𝐸 = 𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑆𝐵𝑆 ∗  𝑃𝐿𝑀𝐵𝑆→𝑆𝐵𝑆           (5) 

Với  Pt
SUE là công suất phát tối đa của SUE, PLMBS->SBS 

là suy hao đường truyền từ MBS đến SBS. 

iv. DUE nguồn thực hiện điều khiển truy nhập bao 

gồm chọn kênh và công suất phát cho kết nối D2D với 

DUE đích 

Khi DUE nguồn muốn thiết lập kết nối D2D với DUE đích, 

DUE nguồn thực hiện điều khiển truy nhập bao gồm việc 

tự quyết định chọn kênh và công suất phát.  

 DUE nguồn chọn kênh 

- DUE nguồn nhận bản tin phát quảng bá từ SBS 

đang quản lý DUE nguồn. Bản tin này chứa thông tin về 

các BWP dùng cho kết nối D2D và bảng danh sách kênh 

với thông tin trạng thái kênh đang trống hay đã có kết nối 

D2D sử dụng. 

- DUE nguồn đo mức năng lượng trên kênh tham 

chiếu các BWP được dành cho D2D. DUE nguồn ưu tiên 

chọn BWP có mức năng lượng kênh tham chiếu thấp nhất. 

Sau đó, DUE nguồn đọc thông tin về trạng thái các kênh.  

- Nếu tất cả các kênh của BWP đã chọn đã được 

các kết nối D2D khác sử dụng, DUE nguồn bỏ qua BWP 

đó và chọn BWP khác có giá trị nhiễu cao hơn. Nếu có 

kênh đang trống, DUE nguồn chọn kênh đang trống này. 

- Sau quá trình chọn kênh, DUE nguồn gửi thông 

báo về kênh đã chọn lên SBS. 

 DUE nguồn tự chọn công suất phát 

- DUE nguồn nhận bản tin quảng bá của các SBS 

lân cận và đếm số lượng SBS (NSBS). 

- DUE nguồn ước lượng giá trị nhiễu có thể chấp 

nhận tối đa Imax_tolerance của MUE như nêu trên và tính giá 

trị nhiễu do DUE nguồn gây ra có thể được chấp nhận là: 

        𝐼𝐷𝑈𝐸 =  
𝐼max _𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑁𝑆𝐵𝑆
   (6) 

- DUE nguồn ước lượng suy hao đường truyền 

giữa MBS và DUE, và kết hợp với giá trị IDUE để tính công 

suất phát của DUE nguồn. 



ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP PHÂN TÁN TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG TẾ BÀO D2D HỖN HỢP 

Thông lượng có thể đạt được của kết nối D2D phụ thuộc 

vào giá trị SINR đo được tại thiết bị nhận và tính bằng 

công thức [11]: 

𝐶𝐷  =  ∑ 𝜂𝑖 ∗ 𝐵𝑠𝑢𝑏𝑐ℎ
𝑁𝑠𝑢𝑏𝑐ℎ
𝑖=1        (7) 

Với 𝐶𝐷  là thông lượng có thể đạt được của mỗi kết nối 

D2D.  

Bsubch là băng thông của một kênh con 

𝜂𝑖  là hiệu quả phổ của mỗi kênh con phụ thuộc vào mức 

SINR đo được của kết nối tại thiết bị nhận được biểu thị 

trong bảng 1. 

Nsubch là tổng số kênh con được sử dụng bởi một thiết bị 

Thông lượng có thể đạt được của kết nối di động của MUE 

(𝐶𝑀 ) và kết nối di động của SUE (𝐶𝑆 ) cũng được tính 

tương tự như công thức (7). Khi đó, tổng thông lượng của 

hệ thống có thể đạt được sẽ được tính như sau: 

𝐶𝑇 =  𝐶𝑀 +  𝐶𝑆 + 𝐶𝐷                    (8) 

Bảng 1: Phương thức điều chế và mã hóa [11] 

Phương thức 

điều chế 

Tỷ lệ mã 

hóa  

Hiệu suất 

phổ ŋ 

(bps/Hz) 

Giá trị tối 

thiểu SINR 

(dB) 

QPSK ½ 1 3.5 

QPSK ¾ 1.5 6.5 

16-QAM ½ 2 9 

16-QAM ¾ 3 12.5 

64-QAM ½ 3 14.5 

64-QAM 2/3 4 16.5 

64-QAM ¾ 4.5 18.5 

IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA CÁC THUẬT 

TOÁN 

Chúng tôi thực hiện mô phỏng mạng truyền thông 

tế bào D2D hỗn hợp để phân tích và so sánh hiệu năng của 

các cơ chế điều khiển truy nhập về thông lượng hệ thống 

và tổng thông lượng của từng loại kết nối. Thông số mô 

phỏng mạng được thiết lập như trong bảng 2.  

Bảng 2: Thông số mô phỏng 

Thông số mô phỏng Giá trị Đơn vị 

Số kênh con trong hệ thống 60 Kênh 

Số lượng sector của MBS 6 Sector 

Tổng số BWP  6 BWP 

Tần số sóng mang 2,5 GHz 

Băng thông mỗi kênh con 180 kHz 

Bán kính phủ sóng của MBS 1000 m 

Số lượng MUE  50 MUE 

Số lượng SBS  50 SBS 

Bán kính phủ sóng của SBS 100 m 

Số lượng SUE kết nối với 

mỗi SBS 

5 SUE 

Công suất truyền tối đa của 

MUE, SUE và DUE 

23 dBm 

Khoảng cách tối đa giữa hai 

DUE 

50 m 

Chúng tôi thực hiện việc so sánh hiệu năng của cơ chế 

điều khiển truy nhập phân tán DAC đề xuất với hai cơ chế 

điều khiển truy nhập trung tâm khác bao gồm cơ chế 

Network-Assisted Device-Decided (NADD) [11] và cơ 

chế cấp kênh tuần tự (Round Robin - RR). Khác với cơ chế 

phân tán DAC được đề xuất, cơ chế NADD thực hiện các 

tính toán tại MBS và cung cấp cho các SUE và DUE các 

thông tin cần thiết để ra quyết định chọn kênh. Trong cơ 

chế NADD, MBS tính toán giá trị công suất phát tối đa cho 

các SUE và DUE dựa trên việc cập nhật độ lợi của các 

kênh truyền của các thiết bị và mức độ nhiễu tối đa cho 

phép của các kết nối đường lên của MUE. Dựa trên các 

thông tin được nhận từ MBS, các DUE có thể chọn kênh 

cho kết nối D2D sao cho kênh được chọn có mức nhiễu 

thấp và công suất lớn nhất có thể theo mức độ chịu nhiễu 

của MUE đồng kênh. Với cơ chế cấp kênh tuần tự, MBS 

nhận yêu cầu kết nối từ các thiết bị và cấp kênh tuần tự. 

Sau đó DUE nguồn tính toán công suất phát như mô tả nêu 

trên.   

Sau khi một yêu cầu kết nối đường lên của MUE hoặc 

SUE hoặc yêu cầu kết nối D2D của DUE được cấp kênh 

và công suất phát, giá trị SINR của kết nối đó được tính và 

được ánh xạ tới giá trị hiệu suất phổ để tính giá trị thông 

lượng của kết nối có thể đạt được. Hiệu quả hoạt động của 

các cơ chế điều khiển truy nhập được đánh giá và so sánh 

bởi các kết quả thống kê của tổng thông lượng của hệ 

thống và tổng thông lượng của từng loại kết nối. 

 

Hình 2.  Thông lượng của các kết nối MUE 

 

Hình 3. Thông lượng của kết nối SUE 
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Hình 4.  Thông lượng của các kết nối D2D 

 

Hình 5: Thông lượng hệ thống 

Hình 2, hình 3 và hình 4 tương ứng trình bày tổng 

thông lượng của các kết nối MUE, SUE và D2D khi số 

lượng DUE trong hệ thống từ 50-500. Hình 2 và hình 3 

cho thấy tổng thông lượng của các kết nối MUE và các kết 

nối SUE giảm khi số lượng DUE trong mạng tăng lên. Lý 

do là vì khi số lượng kết nối D2D tăng lên (dẫn tới tổng 

thông lượng kết nối D2D tăng như chỉ ra trong hình 4), 

nhiễu do truyền thông D2D gây ra ảnh hưởng tới các kết 

nối MUE và kết nối SUE sẽ tăng lên. Điều này đặt ra vấn 

đề rằng khi triển khai truyền thông D2D trong mạng di 

động, cần phải có sự giới hạn số lượng kết nối D2D được 

chấp nhận sử dụng chung phổ tần với các kết nối MUE và 

các kết nối SUE.  

Hình 3 và hình 4 cho thấy cơ chế NADD có thể đạt 

được tổng thông lượng của các kết nối SUE và kết nối D2D 

cao hơn cơ chế đề xuất DAC và cơ chế tuần tự. Lý do là 

bởi ở cơ chế NADD, MBS nhận thông tin về trạng thái các 

kênh của SUE và DUE để tính toán và gửi danh sách kênh 

tốt nhất cho SUE và DUE lựa chọn. Tuy nhiên, do SUE và 

DUE có thể chọn kênh có độ lợi tốt và phân bổ công suất 

phát cao cùng với có nhiều SUE tại SBS (05 SUE/SBS) và 

khi số lượng DUE tăng lên, chúng sẽ gây ra nhiễu đồng 

kênh tới các MUE dùng chung kênh. Do vậy, kết quả mô 

phỏng trong hình 2 cho thấy tổng thông lượng của các kết 

nối MUE của cơ chế NADD tạo ra nhỏ hơn của cơ chế 

DAC đề xuất và cơ chế tuần tự. Điều này đem lại gợi ý 

rằng trong hệ thống mạng truyền thông tế bào D2D hỗn 

hợp, cần có cơ chế sử dụng chung phổ tần phù hợp giữa 

MUE với SUE và DUE để quản lý nhiễu tác động từ các 

kết nối SUE và D2D đến các kết nối MUE. Ngoài ra, có 

thể thấy thông lượng của các kết nối trong cơ chế DAC đề 

xuất cao hơn cơ chế tuần tự vì ở cơ chế DAC, MBS chọn 

BWP cho các kết nối D2D với sự ưu tiên chọn BWP có 

mức nhiễu thấp. Nhờ vậy, tổng thông lượng của các kết 

nối của cơ chế DAC cao hơn cơ chế tuần tự.  

Hình 5 trình bày tổng thông lượng hệ thống khi sử 

dụng cơ chế DAC, cơ chế NADD và cơ chế RR với số 

lượng DUE trong hệ thống biến thiên từ 50-500 thiết bị. 

Có thể thấy rằng do thông lượng của các kết nối D2D tăng 

theo số lượng DUE nên tổng thông lượng hệ thống cũng 

tăng lên vì mạng sẽ phục vụ các yêu cầu kết nối D2D đến 

khi tất cả các kênh được phân bổ cho truyền thông D2D 

được sử dụng. Ở cơ chế cấp kênh tuần tự, MBS cấp kênh 

cho DUE nguồn nhưng không xét đến nhiễu. Ở cơ chế điều 

khiển truy nhập phân tán, DUE nguồn đưa ra quyết định 

chọn kênh trống theo mức nhiễu nhằm lựa chọn kênh 

truyền có thể có mức nhiễu thấp. Do vậy, tổng thông lượng 

hệ thống của cơ chế điều khiển truy nhập phân tán cao hơn 

cơ chế tuần tự từ 8 – 10%.  

V. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày nghiên cứu 

và đề xuất cơ chế điều khiển truy nhập phân tán cho mạng 

truyền thông tế bào D2D hỗn hợp. Trong cơ chế điều khiển 

truy nhập phân tán này, các DUE nguồn tự chọn kênh và 

ước lượng công suất phát cho kết nối D2D. Chúng tôi đã 

phát triển chương trình mô phỏng để đánh giá và so sánh 

hiệu năng của cơ chế đề xuất với cơ chế điều khiển truy 

nhập tập trung NADD và cơ chế điều khiển truy nhập tuần 

tự. Kết quả mô phỏng cho thấy cơ chế DAC đề xuất có khả 

năng mang đến thông lượng hệ thống cao và giảm tải tính 

toán cho các MBS. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 

việc sử dụng chung phổ tần số giữa MUE với SUE và D2D 

là chủ đề nghiên cứu cần được tiếp tục thực hiện. Các 

hướng nghiên cứu khác bao gồm các cơ chế quản lý và 

phân bổ tài nguyên động cho các kết nối D2D giữa các 

thiết bị nhỏ trong các hệ thống có mật độ thiết bị cao chẳng 

hạn như hệ thống IoT ứng dụng cho các lĩnh vực như nông 

nghiệp, sản xuất công nghiệp v.v… 
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DISTRIBUTED ACCESS CONTROL FOR 

HETEROGENEOUS CELLULAR D2D 

COMMUNICATIONS NETWORKS 

Abstract:  Device-to Device commucations known as 

D2D communications is the communications between two 

devices which was introduced to mobile cellular networks 

to enhance network performance and communication 

availability between mobile devices. To enhance the 

spectrum efficiency, the same frequency spectrum can be 

used for traditional cellular communications and D2D 

communication. In this case, frequency collisions occur 

when cellular and D2D communications use the same 

channels. The collisions cause interference between D2D 

users and cellular users which degrades the system 

performance and QoS of ongoing connections. Therefore, 

access control including channel allocation and power 

assignment aims at reducing the collision and enhancing 

system performance. In this paper, we present a distributed 

access control mechanism for heterogeneous cellular D2D 

communications networks. In the proposed mechanism, 

base stations provide access control to cellular 

communications requests whereas devices autonomously 

select channels and decide transmission power for D2D 

communications.   We developed a simulation program to 

evaluate the performance of the proposed distribute access 

control mechanism, the centralized access control 

mechanism NADD [11] and the centralized access control 

mechanism using round robin channel alocation. 

Simulation results have shown that the proposed 

mechanism can provide high system throughput than the 

round robin mechanism whereas the computing load of 

base stations are reduced comparing with those of 

centralized access control mechanisms.  

Keywords: Collision control, access control, D2D 

communications 
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Tóm tắt:  Kể từ khi ra đời đến nay, hệ thống phát 

thanh, truyền thanh cơ sở bộc lộ nhiều điểm yếu, chưa 

đáp ứng được tốc độ phát triển thời đại cũng như chưa 

phát huy hết tiềm năng. Những tồn tại của hệ thống 

truyền thanh cơ sở là thiết bị chưa đảm bảo chất lượng, 

thiếu đồng bộ, chưa có quy chuẩn, không có tính tương 

tác với nhau, cũng không thể tương tác với đài phát thanh 

cấp trên và đài phát thanh cấp trên cũng không thể tương 

tác được cấp dưới, dẫn đến chất lượng, sự hấp dẫn của 

các chương trình chưa được tốt. Ngoài ra hệ thống còn 

thiếu an toàn, tin cậy do đặc thù là hệ thống truyền thanh 

không dây FM. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình 

bày mô hình hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 

03 cấp, ứng dụng công nghệ IoT, đảm bảo hệ thống có 

thể hoạt động với các thiết bị hiện nay, đồng thời khắc 

phục được những yếu điểm của hệ thống cũ, có thể áp 

dụng cho tất cả các Đài phát thanh trên cả nước 

 

Từ khóa:  Truyền thanh không dây, đồng nhất 03 cấp, 

internet radio, internet of things, streaming, audio 

I.  GIỚI THIỆU 
1Mạng cảm biến không dây WSN (Wireless Sensor 

Network) đang là một lĩnh vực nghiên cứu rất được quan 
tâm hiện nay, đóng vai trò là hạ tầng truyền thông quan 
trọng trong nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, thành 
phố thông minh. 

WSN thường gồm số lượng lớn các cảm biến có kích 
thước nhỏ để thu thập thông tin sự kiện hoặc tham số môi 
trường và gửi lên hệ thống phần mềm. Mạng cảm biến 
không chỉ thu thập thông tin mà còn sử dụng để điều 
khiển các thiết bị chấp hành theo các quyết định tính toán 
thông minh, được thực hiện bởi các công nghệ hiện đại 
như Big Data, AI. Một hệ thống hoàn thiện từ ứng dụng, 
đến nền tảng phần mềm trên cloud và WSN gọi là hệ 
thống IoT (Internet Of Things) [1-5]. Và mô hình này sẽ 
được nghiên cứu áp dụng vào trong hệ thống truyền thanh 
không dây đồng nhất 03 cấp thế hệ mới. 

Trên thế giới, các nghiên cứu về công nghệ Radio số 
(Internet radio) đã được quan tâm từ khá lâu với nhiều kết 
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quả công bố, đặc biệt các hệ thống truyền thanh qua 
Internet, tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ này tại Việt 
Nam vẫn chưa được thực sự quan tâm và mới chỉ bắt đầu 
triển khai mấy năm trở lại đây. Hướng ứng dụng chính 
trên thế giới hiện nay là xây dựng các hệ thống máy chủ 
nội dung số (Content management system) và máy chủ 
phát thanh (Streaming server) để truyền phát nội dung số 
qua Internet đến các thiết bị cuối thu tín hiệu qua Internet. 
Những thiết bị này có thể tích hợp các nút bấm để gửi tín 
hiệu lên máy chủ và hệ thống phần mềm quản lý [6-10]. 

Ở Việt Nam, một nhược điểm rất lớn của hệ thống 
truyền thanh hiện nay (qua sóng FM) đó là sự thiếu kiểm 
soát về nội dung của cấp trên với cấp dưới (từ đó cũng 
thiếu đi việc đảm bảo an toàn thông tin, chống việc phát 
tin bài chống phá nhà nước). Cấp trên (Tỉnh, huyện) 
không thể biết được hiện nay cấp dưới (huyện, xã) có 
đang hoạt động không, đang phát tin bài gì, nội dung như 
thế nào? Vì vậy có thể nói, hướng nghiên cứu và phát 
triển của mô hình truyền thanh không dây đồng nhất 03 
cấp rất mới ở Việt Nam. Có thể kể ra một số ứng dụng 
quan trọng của hệ thống truyền thanh mới qua Internet 
Radio, kết hợp truyền thanh qua sóng FM tại Việt Nam 
như sau: 

- Tại những khu vực thành thị, nơi có đường truyền 
Internet tốt, việc truyền tải âm thanh, chương trình phát 
được thực hiện qua kết nối Internet giữa máy thu (Internet 
Radio) đến máy chủ phát sóng (streaming server). Tại 
những vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số, chương trình cũng 
có thể được phát sóng thông qua Internet. Sóng FM là một 
lựa chọn trong trường hợp đường truyền Internet bị gián 
đoạn. 

- Trong các trường hợp thiên tai, cứu nạn, hệ thống 
ngoài chức năng thu phát, truyền thanh, còn có thể nhận 
phản hồi trong những tình huống khẩn cấp.  

Trong bài báo này, nhóm tác giả cũng sẽ đưa ra mô 
hình đề xuất của hệ thống truyền thanh không dây đồng 
nhất 03 cấp. Bài báo được trình bày như sau. Phần II trình 
bày các nghiên cứu gần đây về hệ thống truyền thanh số 
(truyền thanh qua Internet). Đề xuất về mô hình phần 
cứng/phần mềm của hệ thống truyền thanh không dây 
đồng nhất 03 cấp được đưa ra trong phần III. Kết quả mô 
phỏng và phương pháp thực hiện được đưa ra trong phần 
IV, cuối cùng là kết luận về nghiên cứu cũng như hướng 
phát triển tiếp theo. 
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II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Các nghiên cứu trong nước và quốc tế được nhóm tìm 
hiểu và tổng hợp như sau: 

A. Nghiên cứu Quốc tế 

Tại những nước trên thế giới như Mỹ hay trong khu 
vực như Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc... hay như 
những quốc gia lớn tại châu Âu, hệ thống truyền thanh 
vẫn được duy trì và phát triển, tùy vào đặc thù và cách 
thức khác nhau của từng nước. Công nghệ truyền thanh 
phổ biến nhất hiện nay là sử dụng sóng FM. Ngoài FM, 
hiện nay, một trong những công nghệ tiên tiến nhất đang 
được phát triển và triển khai rộng rãi là “phát sóng âm 
thanh kỹ thuật số” (DAB – Digital Audio Broadcasting) 
[11]. Công nghệ này hiệu quả hơn trong việc sử dụng phổ 
tần hơn so với đài FM hay AM, và do đó có thể cung cấp 
nhiều dịch vụ vô tuyến hơn cho cùng băng thông đã cho. 

Khái niệm radio số không còn bị bó hẹp trong khuôn 
khổ của chiếc radio thu sóng vô tuyến dạng số nữa, mà 
ngày nay đã được đưa vào rất nhiều công nghệ truyền dẫn, 
phổ biến nhất là truyền dẫn trên nền tảng Internet. Công 
nghệ radio số mới (truyền phát qua Internet) cho phép 
tương tác hai chiều giữa trung tâm và các thiết bị đầu 
cuối, thông qua nút nhấn cảnh báo hay ứng dụng phần 
mềm, chính điều này đã cho phép một hệ thống radio 
công nghệ số dễ dàng trở thành một hệ thống âm thanh 
thông báo trên diện rộng và cũng có thể thông báo trong 
phạm vi nhỏ, tùy theo lựa chọn từ trung tâm. Không 
những thế, tại mỗi điểm đầu cuối cũng có thể trở thành 
điểm thu thập thông tin và yêu cầu hỗ trợ từ phía người 
dân thông qua hệ thống camera gắn tại mỗi điểm đầu cuối. 
Hệ thống này cho phép gửi thông tin một cách đồng bộ 
đến tất cả các điểm đầu cuối trong những trường hợp khẩn 
cấp khác. Hệ thống này là một phần trong một thế giới 
hiện đại, nó tích hợp với các hệ thống khác như an ninh, 
cứu hỏa, cứu thương và nhiều dịch vụ khác [11-15]. 

B. Nghiên cứu trong nước 

Nếu xét cả hai mục tiêu truyền thanh đến các vùng xa 
xôi hẻo lánh, bà con dân tộc thiểu số và còn có thể nhận 
các phản ánh, kiến nghị hay phản hồi trong các tình huống 
thiên tai, cứu nạn, bất thường, hiện tại ở Việt Nam có giải 
pháp do các nhà mạng cung cấp đó là: Triển khai thí điểm 
sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác thông tin cơ 
sở để từng bước thay thế hệ thống đài truyền thanh tại các 
phường thuộc quận nội thành là một nội dung trong Đề án 
“Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội” 
đã được UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt.  

Sở TT&TT Hà Nội đã phối hợp với Vinaphone, 
MobiFone, Viettel lắp đặt thí điểm thiết bị thông minh tại 
các hộ gia đình thuộc 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cầu 
Giấy nhằm thay thế loa phường. Thiết bị phát đi các thông 
tin, chính sách của thành phố, quận, phường, ca nhạc... 
Thời gian phát được chia làm các khung giờ cố định trong 
ngày. Ngoài chức năng phát thông tin, thiết bị này còn 
giúp người dân đăng ký sử dụng và trả phí trực tuyến tại 
nhà đối với các dịch vụ điện, nước... Người dân cũng có 
thể gửi các ý kiến phản ánh, kiến nghị lên chính quyền 
thông qua thiết bị thông minh này. Tuy nhiên nhược điểm 
chính của hệ thống phụ thuộc nền tảng 3G của nhà mạng. 
Ngoài ra các tỉnh, huyện hay xã không thể chủ động được 
nội dung phát thanh, lập lịch phát thanh, chưa đáp ứng 

được yêu cầu của hệ thống truyền thanh không dây đồng 
nhất 03 cấp. 

III. MÔ HÌNH BÀI TOÁN 

A. Giới thiệu chung 

Hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp 
cần phải đáp ứng được các yêu cầu như sau: 

- Nội dung tin bài hàng ngày phải được quản lý dễ 
dàng trên cùng 1 hệ thống máy chủ. Từ đó cho phép cấp 
dưới (cấp huyện, xã) có thể dễ dàng trao đổi nội tin, tin 
bài với cấp trên (cấp tỉnh, huyện). Hệ thống mới cho phép 
mỗi BTV các cấp trong toàn Tỉnh đều có 1 tài khoản, có 
thể upload nội dung tin bài và chủ động trong việc tạo lịch 
phát cho đài của mình. 

- Tin bài từ hệ thống phần mềm sẽ được truyền tải đến 
các điểm phát thông qua Internet, sử dụng công nghệ 
Streaming Audio. Yêu cầu này dẫn đến việc phải xây 
dựng đồng bộ từ hệ thống phần cứng đến phần mềm. Phần 
cứng sẽ kết nối đến máy chủ phát sóng (Streaming server) 
để lấy link audio và tiếp sóng. Luồng tín hiệu sau khi thu 
được sẽ được phát trực tiếp ra loa hoặc qua máy điều chế 
để phát sóng qua các trạm phát FM cấp tỉnh, huyện, xã. 

- Các BTV có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái thiết bị 
phát sóng của đài của mình và các đài cấp dưới khi cần 
thiết thông qua ứng dụng di động hoặc website. BTV có 
thể biết được hiện nay tình trạng tất cả các thiết bị có đang 
hoạt động bình thường, bị lỗi, dừng hoạt động, hay đang 
phát chương trình nào. Việc này làm tăng sự kiểm soát về 
nội dung và đồng bộ về quy trình hoạt động của tất cả các 
ĐPT trong toàn tỉnh. 

- Các BTV có thể dễ dàng điều khiển từ xa từng thiết 
bị mà mình quản lý thông qua ứng dụng di động hoặc 
website (kết nối Internet). 

- Quy trình lập lịch phát sóng linh hoạt đến từng thiết 
bị Internet Radio, có thể kiểm soát từ cấp tỉnh đến huyện, 
xã. Việc lập lịch phải tuân thủ nhiều cấp và tất nhiên 3 cấp 
phải cùng tuân thủ theo một khung thời gian phát sóng đã 
quy định trước để tránh giẫm chân lên nhau. Khi lịch phát 
thay đổi thì ngay lập tức, máy phát sóng Internet Radio 
cũng phải được cập nhật lịch phát và thay đổi chương 
trình phát sóng. 

B. Mô hình đề xuất 

Để xây dựng hệ thống truyền thanh không dây đồng 
nhất 03 cấp đáp ứng được yêu cầu bài toán đã đặt ra ở 
mục trên, nhóm tác giả đề xuất mô hình hệ thống như hình 
dưới đây: 

Hệ thống bao gồm các khối chức năng cụ thể như sau: 

1. Khối Cloud server: Đây là khối quan trọng bậc nhất 
trong toàn bộ hệ thống. Khối này bao gồm một server cài 
3 service hoặc có thể chia làm 3 server với 3 chức năng 
khác nhau, có kết nối với nhau qua LAN hoặc qua 
Internet. Cụ thể các khối bao gồm khối: 

- Application (ứng dụng di động hoặc website) cho 
phép tạo ra các tài khoản người dùng, là các quản lý và 
Biên tập viên (BTV) các cấp trong toàn tỉnh. Các vai trò 
cần thiết của ĐPT trong toàn tỉnh, bao gồm: Admin quản 
lý, Tổng Biên tập (TBT), Phó Tổng Biên tập (PTBT), 
BTV cấp tỉnh, BTV Cấp huyện và BTV cấp xã. 
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- Ice Cast (Audio Streaming) cho phép tạo luồng audio 
streaming từ các file nội dung mà các BTV upload lên. 
Người dùng sẽ tạo lịch bao gồm khung thời gian và file 
chương trình cần phát. Khối Application sẽ lấy cá file, đẩy 
qua khối Ice Cast để tạo các luồng stream trên máy chủ 
phát sóng, đồng thời sẽ đẩy link truy cập đến luồng stream 
này đến các máy thu Internet radio tương ứng với lịch 
phát đó. Máy thu nhận được link sẽ truy cập để nhận 
luồng audio rồi truyền ra loa hoặc máy phát sóng qua FM. 

- MQTT Broker cho phép trao đổi dữ liệu trong hệ 
thống mạng IoT. Đây là giao thức truyền tải dữ liệu phổ 
biến trong mạng cảm biến không dây hay hệ thống IoT.  

2. Khối ĐPT cấp Tỉnh: Đây là khối các thiết bị phần 
cứng thuộc ĐPT cấp Tỉnh. Các thiết bị bao gồm: 

- Máy thu Internet Radio: Máy có chức năng thu nhận 
các luồng streaming audio từ máy chủ phát sóng, sau đó 
máy thu sẽ truyền luồng audio này qua bộ phận xử lý và 
truyền qua Anten có công suất lớn đến phát sóng FM đi 
toàn tỉnh.  Máy thu Internet Radio còn phải liên tục cập 
nhật trạng thái về cho người quản lý (BTV cấp Tỉnh) để 
theo dõi trạng thái hoạt động và nhận lệnh điều khiển của 
BTV thông qua kết nối Internet đến MQTT Broker để 
thực hiện lệnh bật tắt hay tăng giảm âm lượng. 

- Khối máy phát FM – kèm Anten phát sóng: Dữ liệu 
sẽ được truyền từ máy thu Internet Radio đến khối máy 
phát FM. Các máy phát FM và anten phát sóng có công 
suất khác nhau, ví dụ cấp Tỉnh có công suất lớn hơn cấp 
Huyện, Xã. Máy phát FM còn được tích hợp bộ tạo mã 
RDS-OTP. Các mã OTP được tạo ra để đảm bảo bảo mật 
kênh truyền. 

3. Khối ĐPT cấp Huyện, Xã: Tương tự như cấp Tỉnh, 
đây là khối các thiết bị phần cứng thuộc ĐPT cấp Huyện, 
xã, có chức năng tương tự các máy phát của ĐPT cấp 
Tỉnh: thu tín hiệu qua kết nối internet rồi mã hóa và phát 
qua anten phát sóng FM. 

4. Máy thu FM và Loa lắp tại các thôn bản: Khi tín 
hiệu từ máy chủ được gửi đến Internet Radio thông qua 
các luồng audio streaming, tín hiệu sẽ được phát qua các 
anten phát sóng FM. Tín hiệu đã được mã hóa bằng RDS-
OTP (một kiểu sóng mang, mang các tín hiệu OTP đi kèm 
tín hiệu audio qua sóng FM), sẽ được truyền đến các máy 
thu FM lắp kèm với loa tại các thôn bản. Máy thu FM có 
chức năng giải mã và so sánh mã OTP, nếu đúng mã OTP 
thì tín hiệu audio sẽ được phát ra loa, nếu không đúng mã 
OTP thì luồng tín hiệu sẽ không được phát. 

Như vậy toàn bộ hệ thống phần cứng cũng như phần 
mềm, khi hoạt động sẽ đáp ứng đầy đủ được các tính năng 
cần thiết của hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 
03 cấp đã được đề ra phía trên. Một chú ý là hệ thống vẫn 
được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn của 1 hệ thống 
FM thông thường, bởi thiết bị Internet Radio có khả năng 
hoạt động với 2 chức năng: Thu dữ liệu qua Internet hoặc 
thu dữ liệu qua đường truyền FM. Tuy nhiên để đáp ứng 
tính năng của hệ thống đồng nhất 03 cấp thì bộ thu tín 
hiệu phải hoạt động qua Internet. 

C. Giải pháp tích hợp công nghệ IoT trong xây dựng hệ 

thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp 

Để giải quyết bài toán cho phép nhân viên quản lý, 
BTV theo dõi trạng thái các thiết bị Internet Radio thời 
gian thực, cũng như điều khiển bật tắt, tăng giảm âm 

lượng các thiết bị, và cập nhật nhanh lịch phát, nhóm tác 
giả đề xuất dùng mô hình kết nối của hệ thống IoT. Sơ đồ 
khối hệ thống được thể hiện trong hình 2 dưới đây. 

 

 

Hình 1.  Mô hình hệ thống truyền thanh không dây 
đồng nhất 03 cấp 

 

Hình 2.  Ứng dụng công nghệ IoT vào quản lý thiết bị 
trong hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 

03 cấp 

Hệ thống IoT sử dụng mô hình kết nối mạng hình sao. 
Ở đây mỗi thiết bị Internet Radio là 01 devices, kết nối 
trực tiếp lên máy chủ thông qua Internet mà không cần kết 
nối đến IoT Gateway thông qua mạng LAN. Thông tin chi 
tiết toàn bộ hệ thống như sau: 



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoT TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY ĐỒNG NHẤT 03 CẤP   

1. Khối Cloud server: Khối này bao gồm các khối 
chức năng cụ thể như sau: 

- Hệ thống quản lý thiết bị (ứng dụng di động hoặc 
website) cho phép BTV theo dõi trạng thái tất cả các thiết 
bị (các Internet Radio) mà mình quản lý. Các BTV có thể 
tạo lịch phát cho đài mình quản lý hoặc cấp dưới (tùy 
thuộc yêu cầu) thông qua module quản lý lịch phát. 
Module này sẽ tạo lịch, sau đó đẩy dữ liệu các file audio 
sang khối Streaminh Audio – Ice Cast (máy chủ phát 
sóng). Ngoài ra hệ thống cho phép BTV điều khiển thiết 
bị. Việc điều khiển thiết bị được thực hiện thông qua giao 
thức MQTT, sử dụng topic ‘control’. 

- Ice Cast (Audio Streaming) cho phép tạo luồng audio 
streaming từ các file nội và gửi lại phần mềm để đẩy link 
truy cập đến luồng stream này đến các máy thu Internet 
radio tương ứng với lịch phát đó thông qua giao thức 
MQTT, topic ‘schedule’. 

- MQTT Broker một server dành cho trao đổi dữ liệu 
thông qua giao thức MQTT - giao thức publish/subscribe 
các bản tin, được thiết kế dành cho M2M (Machine to 
Machine), với các ưu điểm là hoạt động được trong những 
đường truyền băng thông thấp, không ổn định mà vẫn giữ 
được độ tin cậy cao. MQTT có mô hình client/server dùng 
để trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa hệ thống phần mềm và các 
thiết bị phần cứng (Internet Radio). 

2. Quy trình trao đổi dữ liệu để quản lý/điều khiển 
thiết bị của hệ thống được mô tả như sau: 

- Theo thời gian thực, các thiết bị sẽ gửi bản tin gồm 
thông tin trạng thái thiết bị (Play/Stop/Error), mã số thiết 
bị lên trên hệ thống theo chuẩn JSON. Việc gửi thông tin 
được thực hiện nhờ thao tác PUBLISH dữ liệu vào topic 
“Status” trên MQTT Broker. 

- Mỗi khi topic “Status” có dữ liệu được gửi lên, 
MQTT Broker sẽ tự động gửi 1 bản tin cùng dữ liệu cho 
module phần mềm “Theo dõi trạng thái thiết bị” (Real 
time monitoring) để cập nhật liên tục trên giao diện phần 
mềm. Nếu tình huống mất kết nối, hoặc thiết bị tắt, quá 
một khoảng thời gian cho trước mà không gửi thông báo 
trạng thái kết nối, phần mềm sẽ coi là thiết bị đang ở trạng 
thái Offline. 

- Nếu BTV muốn điều khiển bật tắt thiết bị, dữ liệu 
chuẩn JSON gồm lệnh điều khiển, id thiết bị sẽ được phần 
mềm Publish lên topic “control” trên MQTT Broker, sau 
đó dữ liệu này sẽ được gửi xuống thiết bị tương ứng với id 
(thiết bị đã subscribe vào cùng topic này). Thiết bị sẽ bật 
tắt hay thay đổi âm lượng dựa vào giá trị gửi xuống. 

- Khi BTV tạo 1 lịch phát, phần mềm sẽ gửi file sang 
máy chủ phát sóng (icecast) và lấy link lịch phát về, tiếp 
theo đó link sẽ được gửi xuống thiết bị thông qua topic 
“schedule”. Thiết bị sẽ nhận được link streaming và thu 
sóng rồi phát cho các thiết bị đầu cuối qua kết nối FM như 
đã mô tả trên. 

Với quy trình trao đổi dữ liệu như trên, công nghệ IoT 
khi áp dụng vào trong mô hình hệ thống truyền thanh 
không dây đồng nhất 03 cấp sẽ đảm bảo được các yêu cầu 
về quản lý, điều khiển thiết bị thời gian thực mà bài toán 
đã đặt ra. 

 

 

IV. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

Để đánh giá hiệu quả mô hình mà nhóm tác giả đề 
xuất, nhóm tác giả đã tiến hành xây dựng hoàn thiện toàn 
bộ hệ thống, từ phần cứng đến phần mềm. Phần mềm 
(application) trên website và ứng dụng di động được xây 
dựng bằng ngôn ngữ ReactJS/ReactNative, NodeJS, trong 
khi cơ sở dữ liệu lưu trữ sử dụng MySQL, MQTT Broker 
cũng được xây dựng dựa trên thư viện Mosquitto. Toàn bộ 
hệ thống được cài trên server Ubuntu server 18.04 64 bit 
dual core Xeon, 2 Gb RAM. Riêng phần streaming server 
được tách thành 1 server riêng 9cungf cấu hình trên), 
dùng opensource Icecast – đây là phần mềm được sử dụng 
rất rộng rãi cho các ĐPT từ VOV đến các địa phương 
[16]. 

Dưới đây là giao diện quản lý tình trạng thiết bị, trạng 
thái hoạt động (hình 3) cũng như giao diện điều khiển bật 
tắt thiết bị (hình 4). Toàn bộ các tác vụ thực hiện bằng 
giao thức MQTT. 

 

Hình 3.  Mô hình hệ thống truyền thanh không dây 
đồng nhất 03 cấp 

 

Hình 4.  Giao diện điều khiển thiết bị 

Đánh giá kết quả đáp ứng các tính năng theo yêu cầu đặt 
ra của hệ thống phần cứng, phần mềm được mà nhóm 
thực hiện thể hiện trong bảng sau đây: 
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Bảng I.  Kết quả thử nghiệm 

Thông tin mong muốn 

của hệ thống IoT 

Khả năng đáp 

ứng 

Ghi chú 

Có Không  

Hệ thống phân quyền 

03 cấp, quản lý nội 

dung đồng nhất 

Có  Có thể phân 

quyền đến 4 cấp 

Hệ thống cho phép 

nhân viên quản lý thiết 

bị từ xa, điều khiển 

bật/tắt, tăng giảm âm 

lượng qua MQTT 

Có   

Hệ thống cho phép cập 

nhật trạng thái hoạt 

động của tất cả các thiết 

bị thời gian thực 

Có  Kèm thêm các 

thông số môi 

trường 

Các định dạng file 

audio được hỗ trợ 

streaming theo tiêu 

chuẩn 

Có  Ogg (Vorbis 

and Theora), 

Opus, WebM 

and MP3 

Độ delay tín hiệu điều 

khiển từ phần mềm đến 

máy thu 

  < 3s. Phụ thuộc 

kết nối mạng 

Có thể quản lý đồng 

thời nhiều thiết bị phần 

cứng 

Có  Đã kiểm thử 8 

thiết bị và mô 

phỏng 1000 kết 

nối đồng thời 

Hỗ trợ nhiều luồng 

audio streams đồng thời 

(phát nhiều chương 

trình cho nhiều thiết bị)  

Có  Đã kiểm thử 

1400 luồng 

audio streams 

Hỗ trợ nhiều kết nối 

(listeners) đồng thời 

Có  Tối đa 14000 

luồng kết nối 

đồng thời 

V. KẾT LUẬN 

Hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp có 
ý nghĩa rất lớn trong tình hình đất nước hiện nay. Nhóm 
tác giả đã ứng dụng công nghệ IoT để xây dựng mô hình 
hoàn thiện của hệ thống, đáp ứng được những yêu cầu đã 
đặt ra. Hệ thống cũng đã được đưa vào nghiên cứu, thiết 
kế và chế tạo thử nghiệm. Sản phẩm đã hoạt động như yêu 
cầu của hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 
cấp. Công nghệ IoT đã cho phép các cấp quản lý có thể 
nắm rõ tình trạng hoạt động của tất cả các thiết bị, cũng 
như chủ động điều khiển tất cả các thiết bị trong toàn bộ 
hệ thống. 

Trong thời gian tới, nhóm tác giả sẽ nghiên cứu hoàn 
thiện hơn nữa quy trình hoạt động để đáp ứng được yêu 
cầu của tất cả các ĐPT trong cả nước, góp phần quan 
trọng trong việc chuyển đổi số cách thức hoạt động của hệ 
thống truyền thanh không dây trong cả nước. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoT TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY ĐỒNG NHẤT 03 CẤP   

APPLYING INTERNET OF THINGS 

TECHNOLOGY IN BUILDING A 3-LAYERS 

WIRELESS DIGITAL AUDIO BROADCASTING 

SYSTEM 

Abstract: The radio and radio broadcasting system, 

revealing many weaknesses, failing to meet the pace of 

development of the times and not bringing into full play 

the potential of the radio system. The shortcomings of the 

basic radio system are that the equipment is not of good 

quality, lacks synchronization, there are no standards, and 

the superior radio also cannot interact/control the 

subordinates. In addition, the system lacks safety and 

reliability due to its FM wireless radio system 

technology, leading to hacking into system. In this paper, 

the authors present a completely new 3-layers wireless 

digital audio broadcasting system model, applying IoT 

technology and streaming audio, ensuring the system can 

work with current devices, and at the same time 

overcome the weaknesses of the old system, which can 

be applied to all radio stations across the country. 

Keywords: wireless broadcasting, 3-layers, internet 

radio, internet of things, streaming, audio 
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Lê Ngọc Hiếu, Võ Phạm Huyền Khanh, Trần Công Hùng 

Tóm tắt: Theo Global Cancer Observatory, ung thư cổ 

tử cung đã gây ra 604.127 trường hợp mắc mới và 341.831 

trường hợp tử vong trên toàn cầu vào năm 2020 [1]. Bên 

cạnh đó, số lượng bệnh nhân không có dấu hiệu giảm trong 

những năm gần đây [1] [2]. Đa số người bệnh đến khám và 

điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, lúc này người bệnh 

phải thực hiện cắt bỏ một phần hoặc thậm chí toàn bộ tử 

cung. Việc đưa ra những cảnh báo sớm về khả năng mắc 

ung thư cổ tử cung là việc làm thiết thực, giúp người bệnh 

có cái nhìn cụ thể về tình trạng sức khỏe của bản thân để 

có những hành động đúng đắn, hỗ trợ cải thiện sức khỏe 

hoặc điều trị sớm hơn. Nghiên cứu này là nghiên cứu tiếp 

tục dựa trên các nghiên cứu phát hiện ung thư cổ tử cung 

bằng cách sử dụng học máy chủ yếu là học sâu để giúp phát 

hiện ung thư cổ tử cung thông qua dữ liệu bệnh nhân đã 

được cung cấp. Với việc áp dụng phương pháp tiếp cận mới 

của một số công nghệ trí tuệ nhân tạo, ở đây là các kỹ thuật 

học sâu, phát hiện bệnh ung thư với dữ liệu được cung cấp 

của bệnh nhân. Dữ liệu đầu vào là các yếu tố nguy cơ của 

ung thư cổ tử cung và chúng tôi sử dụng mô hình được xây 

dựng bởi tập dữ liệu đào tạo lấy từ kho lưu trữ Học máy 

UCI [3]. Kết quả thực nghiệm với độ chính xác của mô 

hình là 94.18% so với kết quả chẩn đoán thực tế. Điều này 

có thể cho chúng ta thấy dấu hiệu tích cực về chẩn đoán 

ung thư cổ tử cung thông qua học máy, cho thấy trí tuệ 

nhân tạo có tiềm năng rất lớn để giúp bệnh nhân dự đoán 

và ngăn ngừa ung thư trước khi mắc phải. 

Từ khóa:  Chẩn đoán ung thư, ung thư cổ tử cung, chẩn đoán 

ung thư cổ tử cung, học máy, học sâu, trí tuệ nhân tạo. 

I. GIỚI THIỆU 

Ung thư [4] là một trong những căn bệnh gây tử vong 

hàng đầu trên toàn thế giới, với khoảng 10 triệu ca tử vong 

mỗi năm. Theo thống kê của GLOBOCAN [1], trên thế 

giới có khoảng 1/6 số ca tử vong do ung thư vào năm 2020. 

Hơn nữa tình trạng ung thư ở các nước có thu nhập thấp và 

trung bình rất nghiêm trọng. Cụ thể, có tới 70% số ca tử 

vong do ung thư xảy ra tại đây. Bệnh biểu hiện ở giai đoạn 

muộn và thiếu khả năng tiếp cận với chẩn đoán và điều trị 

là rất phổ biến. Kết quả từ báo cáo Global Survey 2019 [5] 

cho thấy điều trị toàn diện đạt mức hơn 90% các quốc gia 

có thu nhập cao nhưng lại dưới 15% các quốc gia có thu 

nhập thấp. 

Ung thư cổ tử cung [6] phát triển trong cổ tử cung của 

phụ nữ (lối vào tử cung từ âm đạo). Đây là bệnh ung thư 

xếp thứ 4 về số ca mắc mới và thứ 6 về số ca tử vong ở phụ 

nữ trên toàn thế giới [1]. Tuy độ phổ biến không cao bằng 

ung thư vú và ung thư phổi, nhưng ung thư cổ tử cung rất 

nguy hiểm vì nó ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản của phụ 

nữ. Phụ nữ ở độ tuổi hay mắc phải ung thư cổ tử cung là từ 

30 trở lên, trung bình là 48-52 tuổi [6]. Mặc dù bệnh gây 

tổn thương lớn đến tử cung nhưng vì bệnh tiến triển âm 

thầm trong thời gian dài (từ 5 đến 20 năm) và các triệu 

chứng lại khá mờ nhạt, dễ gây nhầm lẫn với các bệnh phụ 

khoa khác nên rất khó để phát hiện khi bệnh ở giai đoạn 

đầu. Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân phải tiến hành cắt bỏ đi 

một phần hay toàn bộ tử cung, điều này ảnh hưởng trực tiếp 

đến cơ quan sinh sản và thiên chức làm mẹ của người phụ 

nữ.  

Đồng thời, trí tuệ nhân tạo [7] đã và đang đạt được rất 

nhiều sức hút và thành tựu trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, 

trong lĩnh vực y tế, trí tuệ nhân tạo được áp dụng vào chẩn 

đoán bệnh và quản lý các loại vấn đề sức khỏe ngày càng 

nhiều. Những nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc 

biệt là các kỹ thuật học máy, học sâu trong chẩn đoán bệnh 

ung thư rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Các 

nghiên cứu về chuẩn đoán ung thư cổ tử cung thông qua 

học máy, đa số tập trung nghiên cứu trên bộ dữ liệu về các 

yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư cổ tử cung được tập hợp 

tại Bệnh viện Universitario de Caracas ở Caracas, ở 

Venezuela [8]. Khi nghiên cứu về tập dữ liệu này, chúng 

tôi nhận thấy bộ dữ liệu này thuộc loại không cân bằng và 

có độ lệch tương đối lớn. Đây là trường hợp thường thấy 

của những bài toán phân loại bệnh khi số lượng người được 

chẩn đoán là mắc bệnh khá ít ỏi so với số lượng người 

không mắc bệnh, đặc biệt là nhóm bệnh ung thư. Là một 

hướng nghiên cứu chuyên sâu của học máy, học sâu [9] tập 

trung giải quyết các vấn đề liên quan sử dụng mạng thần 

kinh nhân tạo để xây dựng mô hình dự đoán. Keras [10] là 

một thư viện được viết bởi ngôn ngữ Python hỗ trợ tốt về 

xây dựng các mô hình học sâu. Ta có thể kết hợp Keras với 

các thư viện học sâu trong việc xử lý tập dữ liệu không cân 
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bằng [11] [12]. Dựa trên học sâu – mô hình logit được xây 

dựng từ thuật toán Logistic Regression – thuật toán phân 

loại nhị phân (binary classification) sẽ được sử dụng trong 

nghiên cứu này với mục đích là chẩn đoán một người có 

mắc ung thư cổ tử cung hay không.  

Từ những lý do đó, bài báo này đề xuất, nghiên cứu chẩn 

đoán bệnh ung thư cổ tử cung thông qua các yếu tố nguy 

cơ của bệnh bằng mô hình logit, xây dựng mô hình chuẩn 

đoán bằng học sâu với Keras, từ đó giúp mọi người phát 

hiện sớm nguy cơ mắc hoặc mắc ung thư cổ tử cung ở giai 

đoạn đầu của bệnh để có phương pháp điều trị kịp thời.  

Bài báo này được cấu trúc với 6 phần. Phần 1 giới thiệu 

thực trạng về ung thư cổ tử cung và phương pháp học máy 

được sử dụng trong nghiên cứu này. Phần 2 trình bày một 

số công trình liên quan mật thiết tới nghiên cứu này. Phần 

3 là đề xuất phương pháp xử lý dữ liệu không cân bằng với 

mô hình Logit thông qua kỹ thuật của Keras. Phần 4 trình 

bày về tập dữ liệu và các phương pháp xử lý bộ dữ liệu 

trước khi xây dựng mô hình. Phần 5 trình bày các kết quả 

thực nghiệm. Phần 6 là kết luận chung của đề tài nghiên 

cứu. 

II. CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 

Trong giai đoạn gần đây, đã có rất nhiều nghiên cứu ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chẩn đoán bệnh đạt được 

độ chính xác và độ tin cậy cao. Học máy – một hướng 

chuyên sâu của trí tuệ nhân tạo và những thuật toán của nó 

đã được sử dụng rất nhiều trong việc xây dựng các mô hình 

phục vụ cho các bài toán nghiên cứu. Các thuật toán học 

máy được sử dụng trong các nghiên cứu gần đây là tiền đề 

và nền tảng tạo cảm hứng cho nghiên cứu này, là xây dựng 

mô hình nghiên cứu của bài báo này trong việc chẩn đoán 

ung thư cổ tử cung. 

Muhammad Fazal Ijaz và cộng sự [13] vào năm 2020 đã 

đề xuất Mô hình dự báo ung thư cổ tử cung (Cervical 

Cancer Prediction Model - CCPM). Các tác giả đã sử dụng 

bộ dữ liệu yếu tố nguy cơ ung thư cổ tử cung từ Đại học 

California tại Irvine (UCI) bao gồm 36 thuộc tính (chứa 

bốn biến mục tiêu- Hinselmann, Schiller, Cytology, và 

Biopsy– và 32 yếu tố nguy cơ) của 858 bệnh nhân. Đầu 

tiên, các tác giả loại bỏ các giá trị ngoại lệ bằng cách sử 

dụng các phương pháp phát hiện ngoại lệ như Density-

Based Spatial Clustering of Applications with Noise 

(DBSCAN) và Isolation Forest (iForest), tiếp theo là giải 

quyết vấn đề mất cân bằng dữ liệu thông qua Synthetic 

Minority Over-Sampling Technique (SMOTE) và SMOTE 

với liên kết Tomek (SMOTE Tomek). Cuối cùng, sử dụng 

Random Forest (RF) để phân lớp dữ liệu, chuẩn đoán bệnh. 

Do đó, CCPM được xây dựng dựa trên 4 trường hợp: (1) 

DBSCAN + SMOTETomek + RF, (2) DBSCAN + 

SMOTE + RF, (3) iForest + SMOTETomek + RF, và (4) 

iForest + SMOTE + RF. Sau khi quan sát, các tác giả nhận 

thấy rằng RF hoạt động tốt nhất so với các mô hình còn lại. 

Hơn nữa, CCPM được đề xuất cho thấy độ chính xác tốt 

hơn so với các phương pháp được đề xuất trước đây về dự 

đoán ung thư cổ tử cung trên cùng bộ dữ liệu. 

Nghiên cứu của Ahmed Mostafa Khalil và cộng sự [14] 

vào năm 2020, về việc phát triển một hệ thống mới sử dụng 

hệ chuyên gia mờ để dự đoán ung thư phổi. Quá trình dự 

đoán sử dụng hệ thống chuyên gia mờ này trải qua bốn 

bước, với dữ liệu thu được từ Khoa Hô hấp Bệnh viện Ngực 

Nam Kinh ở Trung Quốc chứa các triệu chứng quan trọng 

nhất của ung thư phổi. Sau khi chạy kiểm tra cho thấy độ 

chính xác đạt 100%. Đây là một hướng nghiên cứu phát 

hiện ung thư phổi bằng hệ chuyên gia mờ và đạt được tỉ lệ 

chính xác tối đa. 

Riham Alsmariy và cộng sự [15] vào năm 2020 đã đề 

xuất nghiên cứu sử dụng thuật toán học máy để tìm ra một 

mô hình có khả năng chẩn đoán ung thư với độ chính xác 

và độ nhạy cao. Bài báo đã sử dụng bộ dữ liệu các yếu tố 

ung thư cổ tử cung [8] làm đầu vào để xây dựng mô hình 

phân loại thông qua phương pháp bỏ phiếu kết hợp với ba 

bộ phân loại: Cây quyết định (Decision tree), Hồi quy 

logistic (Logistic regression) và Rừng ngẫu nhiên (Random 

forest). Thông qua phương pháp bỏ phiếu Synthetic 

Minority Oversampling Technique (SMOTE), vấn đề mất 

cân bằng tập dữ liệu được giải quyết, sau đó sử dụng 

phương pháp Principal Component Analysis (PCA) để 

tăng hiệu suất mô hình và cuối cùng là kỹ thuật 10-fold 

cross-validation để ngăn chặn các vấn đề liên quan 

overfitting. Sau khi kết hợp các phương pháp trên, đường 

đặc tính (ROC_AUC) của bốn mô hình dự đoán cho từng 

biến mục tiêu cho tỷ lệ cao hơn, độ chính xác, độ nhạy và 

tỷ lệ độ chính xác thực của dự báo được cải thiện từ 0,93% 

lên 5,13%, 39,26% lên 46,97% và 2% lên 29 %, tương ứng 

cho tất cả các biến mục tiêu. 

Cũng sử dụng phương pháp bỏ phiếu SMOTE và kỹ 

thuật 10-fold cross-validation, vào năm 2019, Talha 

Mahboob Alam và cộng sự [16] đã đề xuất nghiên cứu về 

dự đoán ung thư cổ tử cung bằng cách sử dụng các thuật 

toán phân loại: Cây quyết định tăng cường (Boosted 

decision tree), Rừng quyết định (Decision forest), và  Rừng 

nhiệt đới quyết định (Decision jungle) trên cùng một tập 

dữ liệu [8] nhưng đã được cân bằng. Quá trình tiền xử lý 

dữ liệu trải qua năm bước. Bộ dữ liệu mới bao gồm 32 

thuộc tính và 1226 bệnh nhân với 563 bệnh nhân ung thư, 

663 bệnh nhân không ung thư. Nghiên cứu sử dụng bốn 

phương pháp sàng lọc là bốn thuộc tính đích Hinselmann, 

Schiller, Cytology, và Biopsy để chẩn đoán ung thư. Sau 

khi chạy mô hình, kết quả dự đoán với thuật toán Boosted 

decision tree  có độ chính xác lên đến 97,8% trên đường 

cong AUROC với phương pháp sàng lọc Hinselmann. Với 

bài báo này, các tác giả đã công bố một hướng xử lý cân 

bằng và sử dụng các đặc tính nổi bật của ung thư để xây 

dựng mô hình, bỏ qua được sai số của các yếu tố không 

liên quan do vậy độ chính xác khá cao. 

Bài báo công bố của Abisoye Blessing và cộng sự  [17] 

vào năm 2019, đã đề xuất một nghiên cứu dự đoán ung thư 

cổ tử cung bằng cách kết hợp Giải thuật di truyền (Genetic 

Algorithm - GA) và Support Vector Machine (SVM). Bộ 

dữ liệu ung thư cổ tử cung được xử lý để loại bỏ nhiễu, sử 

dụng kỹ thuật chuẩn hóa Min-Max để tránh các vấn đề về 

xử lý số. Sau đó, từ tập dữ liệu các yếu tố nguy cơ ung thư 

cổ tử cung, các trường dữ liệu phù hợp được chọn thông 

qua phương pháp GA. Cuối cùng, các tác giả sử dụng SVM 

để huấn luyện dữ liệu, sử dụng dữ liệu đã chuẩn bị để phân 

loại ung thư cổ tử cung. Kết quả độ chính xác khi chạy mô 

hình phân loại với thuộc tính Biopsy là 95%. Với kết quả 
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95% của nghiên cứu này, ta thấy sự kết hợp khá hài hòa 

giữa thuật toán di truyền (GA) để xử lý dữ liệu trước khi 

đưa vào xây dựng mô hình phân lớp chuẩn đoán bệnh với 

SVM.  

Một nghiên cứu khác đã được công bố do tác giả B. 

Nithya1 và V. Ilango ở Ấn Độ vào năm 2019 [18]. Trong 

nghiên cứu này, các tác giả ứng dụng học máy bằng cách 

áp dụng các kỹ thuật học máy trong R để phân tích các yếu 

tố nguy cơ của ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, bài viết này 

xây dựng một số mô hình phân loại sử dụng các thuật toán 

bao gồm: C5.0, Rừng Ngẫu Nhiên (Random Forest), rPast, 

K láng giềng gần nhất (k-Nearest Neighbor) và Máy vectơ 

hổ trợ (Support Vector Machine). Kỹ thuật lựa chọn các 

đặc trưng được sử dụng trong quá trình tiền xử lý dữ liệu 

này là phương pháp wrapper để tìm kiếm các mô hình dữ 

liệu chính xác. Các phương pháp phân loại được xây dựng 

với k-fold cross-validation cùng 26 thuộc tính của tập dữ 

liệu sau khi làm sạch. Kết quả độ chính xác của mô hình 

phân loại thông qua hai thuật toán C5.0 và Rừng Ngẫu 

Nhiên với một số thuộc tính quan trọng đã chọn lọc được 

nâng cấp đáng kể từ 99% lên 100%. Trong nghiên cứu này, 

các tác giả đã thử nghiệm các mô hình học máy điển hình 

lần lượt với bộ dữ liệu ung thư cổ tử cung, và cách lựa chọn 

các thuộc tính phù hợp với từng mô hình. Mô hình được 

xây dựng từ thuật toán C5.0 và Random Forest là có kết 

quả với độ chính xác cao nhất. 

Bài báo của Shanjida Khan Maliha và cộng sự [19] vào 

năm 2019 đã sử dụng các thuật toán Naive Bayes, K láng 

giềng gần nhất (k-Nearest Neighbor) và J48 kết hợp với 

phương pháp 10-fold cross-validation để dự đoán bệnh ung 

thư. Dữ liệu của bệnh nhân đang trải qua căn bệnh được sử 

dụng trong bài nghiên cứu đã được cung cấp bởi các bác sĩ 

tham gia đề tài này. Tập dữ liệu này chứa 61 thuộc tính về 

các triệu chứng và một số thuộc tính về kết quả xét nghiệm 

của bệnh ung thư, và 1 thuộc tính đại diện cho các loại bệnh 

ung thư của 1059 bệnh nhân. Công cụ Weka được sử dụng 

với mục đích đo lường độ chính xác của bộ dữ liệu bệnh 

ung thư, bao gồm 9 loại bệnh ung thư: ung thư não, ung 

thư máu, ung thư tuyến tuỵ, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư 

buồng trứng, ung thư vú, ung thư thực quản, ung thư phổi 

và ung thư đại trực tràng. Kết quả sau khi chạy mô hình 

cho thấy độ chính xác của mô hình với các thuật toán Naive 

Bayes, k-NN và J48 lần lượt là 98,2%, 98,8% và 98,5%. 

Cả 3 thuật toán áp dụng đều có độ chính xác lên tới 98%, 

điều này cho thấy bộ dữ liệu do các bác sĩ tham gia xây 

dựng và cung cấp khá chuẩn xác và đáng tin cậy. 

Sau khi nghiên cứu các một số công trình liên quan và 

điển hình là các công trình vừa khảo sát ở trên, chúng tôi 

nhận thấy việc sử dụng Keras với mô hình logit để xây 

dựng mô hình dự đoán ung thư cổ tử cung là khá tiềm năng 

và hợp lý. Bộ dữ liệu ung thư cổ tử cung [8] là không cân 

bằng và cần phải xử lý dữ liệu này trước khi xây dựng mô 

hình dự đoán bệnh. Việc xây dựng mô hình logit với Keras 

trên bộ dữ liệu không cân bằng này là rất khả thi và hiện 

tại cũng chưa có nhiều công bố nào áp dụng phương pháp 

này. Do đó, để nghiên cứu thêm về dự đoán bệnh ung thư 

cổ tử cung trên bộ dữ liệu UCI này, chúng tôi xin đề xuất, 

áp dụng mô hình logit với Keras vào nghiên cứu này. 

III. DỮ LIỆU CỦA BÀI TOÁN 

A. Bộ dữ liệu các yếu tố nguy cơ ung thư cổ tử cung 

Bộ dữ liệu về các yếu tố nguy cơ ung thư cổ tử cung sử 

dụng trong nghiên cứu này được cung cấp công khai từ 

Trường đại học California, Irvine (UCI) Machine Learning 

Repository [3], đây là cổng thông tin cung cấp các bộ dữ 

liệu, lý thuyết miền và trình tạo dữ liệu được cộng đồng 

học máy sử dụng để thực nghiệm  nghiên cứu phát triển các 

thuật toán học máy. 

Bộ dữ liệu này được thu thập tại Bệnh viện Universitario 

de Caracas ở Caracas, Venezuela vào năm 2017. Nó tập 

trung vào việc chẩn đoán ung thư cổ tử cung cho 858 bệnh 

nhân. Vì một số bệnh nhân quyết định không trả lời một số 

câu hỏi do lo ngại về quyền riêng tư nên bộ dữ liệu có khá 

nhiều trường bị thiếu dữ liệu và không hoàn chỉnh. Mô tả 

và kiểu dữ liệu của 36 thuộc tính được trình bày trong bảng 

1. 

BẢNG 1. MÔ TẢ CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU TRONG BỘ DỮ LIỆU CÁC YẾU TỐ 

UNG THƯ CỔ TỬ CUNG 

TT Tên thuộc tính 
Kiểu 

DL 

SL quan 

sát NULL 

1 Age Int 0 

2 Number of sexual partners Int 26 

3 First sexual intercourse Int 7 

4 Num of pregnancies Int 56 

5 Smokes Bool 13 

6 Smokes (years) Float 13 

7 Smokes (packs/year) Int 13 

8 Hormonal Contraceptives Bool 108 

9 Hormonal Contraceptives (years) Float 108 

10 IUD Bool 117 

11 IUD (years) Float 117 

12 STDs Bool 105 

13 STDs (number) Int 105 

14 STDs:condylomatosis Bool 105 

15 STDs:cervical condylomatosis Bool 105 

16 STDs:vaginal condylomatosis Bool 105 

17 STDs:vulvo-perineal 

condylomatosis 

Bool 105 

18 STDs:syphilis Bool 105 

19 STDs:pelvic inflammatory 

disease 

Bool 105 

20 STDs:genital herpes Bool 105 

21 STDs:molluscum contagiosum Bool 105 

22 STDs:AIDS Bool 105 

23 STDs:HIV Bool 105 

24 STDs:Hepatitis B Bool 105 

25 STDs:HPV Bool 105 

26 STDs: Number of diagnosis Int 0 

27 STDs: Time since first diagnosis Int 787 

28 STDs: Time since last diagnosis Int 787 

29 Dx:Cancer Bool 0 

30 Dx:CIN Bool 0 

31 Dx:HPV Bool 0 

32 Dx Bool 0 

33 Hinselmann Bool 0 

34 Schiller Bool 0 

35 Cytology Bool 0 

36 Biopsy Bool 0 
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B. Các vấn đề của bộ dữ liệu 

Bộ dữ liệu được sử dụng trong bài báo là một bộ dữ liệu 

nhỏ và không cân bằng. Thuộc tính Dx:Cancer được sử 

dụng để phân loại với số lượng người mắc bệnh rất nhỏ, số 

liệu được trình bày trong biểu đồ bên dưới. 

 

Hình 1. Thống kê số lượng bệnh nhân mắc ung thư trong bộ dữ liệu 

nghiên cứu 

Với mẫu có kích thước 858, chỉ có 18 người được chẩn 

đoán mắc ung thư, tương đương với 2.1%. Sự mất cân bằng 

này khá lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dự đoán 

của mô hình. 

 Thêm vào đó, Bảng 1 cũng đã chỉ ra số lượng giá trị bị 

thiếu của bộ dữ liệu là rất cao (có tới 26 trên 36 thuộc tính 

bị thiếu dữ liệu), với 2 thuộc tính bị thiếu tới 787 giá trị và 

18 thuộc tính bị thiếu trên 100 giá trị. 

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Việc lựa chọn các phương pháp và thuật toán phù hợp 

cho tập dữ liệu là quan trọng và cần thiết để xây dựng một 

mô hình hiệu quả và chính xác. Phần này mô tả cơ sở lý 

thuyết liên quan tới các phương pháp phân loại và thuật 

toán được áp dụng để xây dựng mô hình dự đoán bệnh 

trong bài báo này. 

A. Cơ sở lý thuyết 

1) Mô hình Logit trong học sâu 

Mô hình Logit được xây dựng từ thuật toán Hồi quy 

Logistic (Logistic Regression) thuộc nhóm Classification. 

Đây là một thuật toán phân loại nhị phân (binary 

classification) được sử dụng phổ biến. Cụ thể  chúng tôi sẽ 

áp dụng mô hình này vào việc chẩn đoán bệnh nhân mắc 

và không mắc ung thư cổ tử cung. 

Có nhiều thông số [20] ta có thể được sử dụng để đo 

lường hiệu suất của mô hình phân lớp nhị phân (binary 

classification); các trường khác nhau có các tùy chọn khác 

nhau cho các số liệu cụ thể do các mục tiêu khác nhau. 

Trong y học, độ nhạy (sensitivity) và độ đặc trưng 

(specificity) thường được sử dụng, trong khi độ chính xác 

truy xuất thông tin thường được thể hiện thông qua 2 chỉ 

số precision và recall. Một điểm khác biệt quan trọng là 

giữa các chỉ số không phụ thuộc vào tần suất xuất hiện của 

mỗi loại trong tổng thể (tỷ lệ prevalence) và các chỉ số phụ 

thuộc vào tỷ lệ này - cả hai nhóm đều hữu ích, nhưng chúng 

có các thuộc tính rất khác nhau. 

Đưa ra phân loại của một tập dữ liệu cụ thể, có bốn kết 

hợp cơ bản giữa danh mục dữ liệu thực tế và danh mục 

được chỉ định: dương tính thực TP (True Positive – những 

lớp biểu hiện 1 là đúng), âm tính thực TN (True Negative 

– những lớp biểu hiện 0 là đúng), dương tính giả FP (False 

Positive – những lớp biểu hiện 1 là sai) và âm tính giả FN 

(False Negative – những lớp biểu hiện 0 là sai). 

 

 

Hình 2. Kết quả đánh giá của một mô hình phân lớp nhị phân 

Chúng có thể được sắp xếp thành một bảng như hình 

1, với các cột tương ứng với giá trị thực - điều kiện dương 

tính hoặc điều kiện âm tính - và các hàng tương ứng với 

giá trị phân loại - kết quả chạy mô hình dương tính hoặc 

kết quả chạy mô hình âm tính. 

 

2) Dữ liệu không cân bằng 

Sự mất cân bằng dữ liệu [21] là một trong những hiện 

tượng rất phổ biến của bài toán phân loại nhị phân. Nếu tỷ 

lệ dữ liệu giữa hai lớp là 50:50 thì dữ liệu đó được xem là 

cân bằng. Đến khi sự cách biệt giữa hai lớp là 60:40 thì dữ 

liệu đó xuất hiện hiện tượng mất cân bằng, nhưng những 

trường hợp này ảnh hưởng không đáng kể tới khả năng dự 

báo của mô hình. Tuy nhiên nếu lớn hơn tỷ lệ này thì độ 

chính xác của mô hình không còn đáng tin cậy nữa. Đặc 

biệt với các trường hợp tỷ lệ đạt mức 90:10 thì được xem 

là mất cân bằng nặng. Lúc này, độ chính xác (accuracy) có 

thể đạt được rất cao mà không cần tới mô hình. Vì thế độ 

chính xác không còn đủ tin cậy để đánh giá mô hình vào 

lúc này. 

Ngoài ra, việc mất cân bằng dữ liệu nặng thường dẫn tới 

dự báo kém chính xác trên nhóm thiểu số. Do hầu hết kết 

quả dự báo thường nghiêng về nhóm đa số và rất ít trên 

nhóm thiểu số. Trong khi việc dự báo được chính xác một 

mẫu thuộc nhóm thiểu số quan trọng hơn nhiều so với dự 

báo mẫu thuộc nhóm đa số. Để cải thiện kết quả dự báo ta 

cần những điều chỉnh thích hợp để mô hình đạt được độ 

chính xác cao trên nhóm thiểu số. Lúc này để có thể đánh 

giá độ chính xác của mô hình một cách đúng đắn ta có thể 

cân nhắc tới một số chỉ số đánh giá thay thế khác 

như precision, recall, f1-score,... Hiện tượng overfitting 

[22] là một hiện tượng không mong muốn mà người xây 

dựng mô hình học máy thường gặp, đặc biệt với bộ dữ liệu 

không cân bằng. Đây là hiện tượng mô hình tìm được quá 

khớp (fit) với dữ liệu training. Việc quá khớp này có thể 

làm cho mô hình dự đoán nhầm nhiễu và chất lượng của 

mô hình không còn đạt kết quả tốt trên dữ liệu test nữa. 

Overfitting xảy ra khi mô hình quá phức tạp để mô phỏng 

dữ liệu training. Điều này đặc biệt xảy ra khi lượng dữ liệu 

training quá nhỏ trong khi độ phức tạp của mô hình quá 

cao. Hiện tượng này cũng giống như việc học tủ của con 

người, khi đó mô hình không học được gì từ dữ liệu 

training. Vì thế khi xây dựng mô hình ta sẽ hạn chế tối đa 

việc gặp overfitting bằng cách sử dụng những kỹ thuật khác 

nhau.  
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3) Keras tensorflow trong việc xử lý dữ liệu không cân 

bằng 

Keras [10] là một thư viện được phát triển trên nền tảng 

ngôn ngữ Python. Keras có thể sử dụng chung với các thư 

viện nổi tiếng như Tensorflow, CNTK, Theano. Keras có 

cú pháp đơn giản hơn TensorFlow khá nhiều. Ta có thể kết 

hợp keras với các thư viện học sâu trong việc xử lý tập dữ 

liệu không cân bằng. 

Trong TensorFlow và Keras, ta có thể làm việc với các 

tập dữ liệu không cân bằng theo nhiều cách: 

 Giảm kích thước mẫu (Undersampling hoặc 

Random Undersampling): là phương pháp làm giảm 

số lượng quan sát của nhóm đa số để nó trở nên cân 

bằng với nhóm thiểu số. Đây là một cách làm cân 

bằng mẫu một cách nhanh chóng, dễ dàng thực hiện. 

Tuy nhiên phương pháp sẽ làm kích thước mẫu bị 

giảm đi đáng kể. 

 Tăng kích thước mẫu (Oversampling hoặc 

Random Oversampling): phương pháp này đối lập 

với giảm kích thước mẫu. Nghĩa là ta sẽ làm tăng 

kích thước của mẫu thuộc nhóm thiểu số. Phương 

pháp này sẽ cân bằng lại dữ liệu và thường khả quan 

hơn phương pháp giảm kích thước mẫu. 

 Áp dụng trọng số lớp (class weights): bằng cách 

làm cho các lớp có số lượng dữ liệu cao hơn ít quan 

trọng hơn trong quá trình tối ưu hóa mô hình, có thể 

đạt được cân bằng lớp ở mức tối ưu hóa.  

 Làm việc với F1 score thay vì độ chính xác 

(precision) và thu hồi (recall): bằng cách sử dụng 

một số liệu cố gắng tìm sự cân bằng giữa mức độ 

liên quan của tất cả các kết quả và số lượng kết quả 

có liên quan được tìm thấy, ta có thể giảm tác động 

của cân bằng lớp đối với mô hình của mình mà 

không cần loại bỏ nó. 

Trong bài báo này chúng tôi sẽ sử dụng kỹ thuật đánh 

trọng số lớp cho mô hình phân loại để cải thiện mô hình dự 

đoán bệnh. 

Regularization [22] nghĩa là thay đổi mô hình một chút 

để tránh overfitting trong khi vẫn giữ được tính tổng quát 

của nó (tính tổng quát là tính mô tả được nhiều dữ liệu, 

trong cả tập training và test). Một cách cụ thể hơn, ta sẽ tìm 

cách di chuyển nghiệm của bài toán tối ưu hàm mất mát tới 

một điểm gần nó. Hướng di chuyển sẽ là hướng làm cho 

mô hình ít phức tạp hơn mặc dù giá trị của hàm mất mát có 

tăng lên một chút. Điều này còn được hiểu là cách khắc 

phục độ phức tạp của một mô hình. Một số kỹ thuật của 

regularization bao gồm [23]:  

 L1 regularization: phạt các trọng số tương ứng với 

tổng các giá trị tuyệt đối của các trọng số. Trong các 

mô hình dựa trên sparse features, L1 regularization 

giúp đẩy trọng số của các tính năng không liên quan 

hoặc hầu như không liên quan về chính xác 0, điều 

này sẽ xóa các tính năng đó khỏi mô hình. 

 L2 regularization: phạt các trọng số tương ứng với 

tổng bình phương của các trọng số. L2 regularization 

giúp đẩy trọng số ngoại lệ (những giá trị dương tính 

cao hoặc âm tính thấp) về gần 0 nhưng không hoàn 

toàn về 0. (ngược lại với L1 regularization) L2 

regularization luôn cải thiện tính tổng quát hóa trong 

các mô hình tuyến tính. 

 Dropout regularization: Một hình thức 

regularization hữu ích trong việc đào tạo mạng nơ-

ron. Dropout regularization hoạt động bằng cách 

loại bỏ ngẫu nhiên một số lượng cố định các nơ-ron 

được lựa chọn trong một lớp cho một bước gradient 

duy nhất. Càng nhiều nơ-ron được loại bỏ, 

regularization càng mạnh. Điều này tương tự như 

việc huấn luyện mạng để mô phỏng một nhóm lớn 

theo cấp số nhân của các mạng nhỏ hơn. 

 

 Early stopping: đây là phương pháp liên quan đến 

việc kết thúc việc đào tạo mô hình trước khi kết thúc 

đào tạo mất mát giảm. Trong Early stopping, ta kết 

thúc đào tạo mô hình khi tổn thất trên tập dữ liệu xác 

thực (validation dataset) bắt đầu tăng lên, tức là khi 

hiệu suất tổng quát hóa xấu đi. 

 

Chúng tôi sẽ áp dụng hai phương pháp Dropout 

regularization và Early stopping để tránh gặp phải hiện 

tượng overfitting cho mô hình. 

B. Phát biểu bài toán 

Bộ dữ liệu về các yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư cổ tử 

cung [8] là bộ dữ liệu thuộc loại không cân bằng 

(imbalanced data) và có độ lệch tương đối lớn. Với nghiên 

cứu về nhóm bệnh ung thư, thì bộ dữ liệu này là hợp lý và 

rất thường thấy. 

Để mô hình xây dựng có độ chính xác và phù hợp tốt 

hơn, thì việc xử lý dữ liệu và tìm phương pháp phù hợp với 

bộ dữ liệu là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Với mục tiêu 

giải quyết tình trạng không cân bằng trong bộ dữ liệu kết 

Hình 3. Mô hình mạng nơ-ron Drop. Bên trái: Một mạng nơ-ron 

tiêu chuẩn với 2 lớp hidden. Phải: Ví dụ về lưới mỏng được tạo ra 

bằng cách áp dụng tính năng dropout cho mạng ở bên trái. Các 

đơn vị bị gạch chéo đã bị loại bỏ [24] 

Hình 4. Early Stopping với đường màu xanh là train error, đường màu 
đỏ là validation error. Trục x là số lượng vòng lặp, trục y là error. Mô 

hình được xác định tại vòng lặp mà validation error đạt giá trị nhỏ 

nhất [25] 



XÂY DỰNG BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH LOGIT VỚI DEEP LEARNING 

hợp với học sâu, ta có rất nhiều phương pháp, cụ thể với bộ 

dữ liệu hiện tại thì nghiên cứu này xin đề xuất xử lý dữ liệu 

không cân bằng bằng kết hợp với mô hình logit (hay còn 

gọi là binary classification) mà bộ thư viện Keras hỗ trợ, 

kết hợp với thư viện của Tensorflow, sử dụng kỹ thuật để 

nâng cao độ chính xác của mô hình dự đoán là class 

weighting. 

C. Đề xuất phương pháp và thuật toán xử lý 

Quy trình hoạt động của phương pháp được đề xuất như 

sau: 

1) Input: dữ liệu bệnh nhân 

Đầu vào của mô hình là dữ liệu khám bệnh của một bệnh 

nhân bất kì. Dữ liệu này chạy qua mô hình dự báo để dự 

đoán ra bệnh nhân này có bệnh hay không. Mô hình này 

xây dựng từ bộ dữ liệu UCI [8] để dự đoán ung thư cổ tử 

cung. Các thông tin cần thiết của dữ liệu đầu vào chính là 

yếu tố nguy cơ gây ung thư cổ tử cung [6] như: tuổi tác, độ 

tuổi quan hệ tình dục đầu tiên, số lượng bạn tình, số lần 

mang thai, sử dụng thuốc lá, thời gian, số lượng thuốc lá 

đã sử dụng, sử dụng thuốc tránh thai, có mắc phải các bệnh 

lây lan qua đường tình dục,... Những thuộc tính này sẽ được 

mô tả một cách chi tiết và đầy đủ hơn vào phần 4 của bài 

báo. 

2) Processing: xây dựng mô hình dự đoán bệnh 

Quá trình xây dựng mô hình dự đoán bệnh ung thư cổ 

tử cung của bài báo được hiển thị theo sơ đồ dưới đây:  

 

Hình 5. Các bước xây dựng mô hình dự đoán 

Bước 1: Đầu tiên từ bộ dữ liệu các yếu tố nguy cơ của 

bệnh ung thư cổ tử cung [8], ta tiến hành quá trình xử lý dữ 

liệu như sau: 

 Làm sạch dữ liệu: bộ dữ liệu có nhiều giá trị bị bỏ 

trống, trong trường hợp này ta sẽ tiến hành thống kê 

số lượng dữ liệu ấy sau đó chỉnh sửa và loại bỏ một 

số thuộc tính không quan trọng hoặc có giá trị null 

nhiều. 

 Chia nhỏ dữ liệu: chia bộ dữ liệu thành các tập train, 

test, validation. 

 Chuẩn hóa dữ liệu: sau khi chia nhỏ tập dữ liệu, tập 

train sẽ được chuẩn hóa bằng kỹ thuật 

StandardScaler. Kỹ thuật này sẽ đặt giá trị trung 

bình thành 0 và độ lệch chuẩn thành 1. 

Bước 2: Sau khi hoàn thành quá trình xử lý dữ liệu, ta 

thu được bộ dữ liệu đầy đủ và chuẩn hóa. Với bộ dữ liệu 

mới này, ta sẽ tiến hành xây dựng mô hình dự đoán cho bài 

toán. Mô hình được xây dựng sau đó sẽ áp dụng phương 

pháp đánh trọng số lớp để gia tăng độ tin cậy của mô hình. 

Phương pháp này sẽ chuyển các trọng số Keras cho mỗi 

lớp thông qua một tham số với mục đích là giúp cho mô 

hình “chú ý nhiều hơn” đến các thành phần có tỷ lệ dương 

tính thấp. 

Bước 3: dự đoán kết quả trên tập test và đánh giá độ 

chính xác của mô hình. 

3) Output: kết luận là có bệnh hay không bệnh, với độ 

chính xác bao nhiêu phần trăm. 

Sau khi có mô hình dự đoán bệnh đã xây dựng ở trên, 

ta có thể lấy thông tin bất kỳ của một bệnh nhân để làm đầu 

vào và đưa qua mô hình dự đoán bệnh. Sau khi nhập đầu 

đủ thông tin các thuộc tính cần, mô hình dự đoán sẽ xuất ra 

kết quả là bệnh nhân này có bệnh hay không và một số 

thống kê cơ bản. Đây là hướng phát triển tích hợp vào các 

hệ hỗ trợ khám chữa bệnh của bệnh viện & các bác sĩ. 

D. Xử lý dữ liệu 

Việc trích xuất thông tin có giá trị và kết quả phụ thuộc 

chủ yếu vào chất lượng của dữ liệu, do đó cần phải xử lý 

dữ liệu trước khi bắt đầu quá trình học máy để xây dựng 

mô hình. Vì lý do này, chúng tôi nhận thấy việc xử lý dữ 

liệu là quan trọng để cải thiện chất lượng cho mô hình. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, dữ liệu được xử lý theo 

những bước dưới đây. 

1) Làm sạch dữ liệu 

 Loại bỏ những thuộc tính mang số lượng giá trị mất 

mát cao bao gồm 2 thuộc tính: STDs: Time since 

first diagnosis, STDs: Time since last diagnosis. 

 Loại bỏ những thuộc tính mang ý nghĩa chẩn đoán 

khác, bao gồm 7 thuộc tính: Dx:CIN, Dx:HPV, Dx, 

Hinselmann, Schiller, Citology, Biopsy. 

 Xử lý các giá trị bị thiếu: Đối với những thuộc tính 

có kiểu luận lý (đúng, sai) sẽ được thay bằng giá trị 

“0” nếu không có dữ liệu. Đối với những thuộc tính 

có kiểu số thay bằng giá trị trung bình của thuộc tính 

đó. 

Sau quá trình chọn lọc các thuộc tính bộ dữ liệu được sử 

dụng cho mô hình, thì bộ dữ liệu sau xử lý bao gồm 27 

thuộc tính – với 26 thuộc tính là các yếu tố nguy cơ và 1 

thuộc tính Dx:Cancer để phân loại. 

2) Chia nhỏ dữ liệu 

Bộ dữ liệu được chia ra thành 3 tập train, validation và 

test. Sử dụng tập validation là đặc biệt quan trọng với bộ 

dữ liệu không cân bằng vì vấn đề overfitting là mối quan 

tâm hàng đầu trong việc thiếu dữ liệu huấn luyện cho mô 

hình. Chúng tôi cũng đã sử dụng kỹ thuật Early Stopping 

của Keras để tránh việc huấn luyện quá nhiều cho mô hình 

để làm giảm hiện tượng overfitting. 

Cụ thể với mẫu 858, bộ dữ liệu được chia ra làm 2 tập 

train và test – chiếm 20% của tập train tương ứng với 172 

dòng dữ liệu. Tập train lớn này sau đó sẽ được chia ra làm 

2 tập nữa là tập train chính thức và tập validation – cũng 

chiếm 20% của tập train này tương ứng với 138 dòng dữ 

liệu. 

Từ 3 tập train, validation, test có tổng cộng 27 thuộc 

tính, được chia ra thành tập labels chứa lớp phân loại của 

mô hình chính là thuộc tính Dx:Cancer, tập features chứa 

26 thuộc tính về các yếu tố ung thư cổ tử cung. Kích thước 

cụ thể của các tập được miêu tả trong hình dưới đây: 

Bộ dữ 
liệu

• Các yếu 
tố nguy 
cơ của 
bệnh 
ung thư 
cổ tử 
cung

Xử lý 
dữ liệu

• Làm 
sạch

• Chia 
nhỏ

• Chuẩn 
hóa

Xây dựng 
mô hình

• Sử dụng 
học sâu

• Đánh 
trọng số 
lớp

Dự đoán 
và đánh 
giá

• Có mắc 
phải 
ung thư 
cổ tử 
cung?
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Hình 6. Kích thước của các tập train, validation, test 

3) Chuẩn hóa dữ liệu 

Chúng tôi đã sử dụng StandardScaler để chuẩn hóa các 

thuộc tính đầu vào. Điều này sẽ thiết lập giá trị trung bình 

thành 0 và độ lệnh chuẩn thành 1. Kỹ thuật này được Keras 

cung cấp và sử dụng dễ dàng. 

V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

A. Mô hình cơ sở (Baseline model) 

Baseline model [26], là mô hình đầu tiên của bài toán 

khi chưa áp dụng bất cứ kỹ thuật xử lý gì. Ta sẽ bắt đầu với 

việc xây dựng một baseline model, sau đó cố gắng đưa ra 

các giải pháp phức tạp hơn vào mô hình để đạt kết quả cao 

hơn so với baseline model. Nếu nhận được kết quả tốt hơn, 

nghĩa là mô hình của ta hoạt động hiệu quả hơn. 

Tạo một baseline model bằng Sequential [27] (được 

cung cấp bởi Keras) với 3 lớp: dense, dropout (hidden 

layer), dense_1 (output). Lớp hidden được kết nối với 

input, lớp dropout được sử dụng để làm giảm overfitting 

cho mô hình và lớp output để trả về kết quả người bệnh có 

mắc ung thư. Tổng tham số của mô hình là 449, sử dụng 

epochs = 40 và batch_size = 50. Đồng thời chúng tôi cũng 

đã thiết lập bias để làm giảm sự mất mát của mô hình. Tất 

cả các kỹ thuật này đều được Keras hỗ trợ. 

 

Hình 7 Mô hình xây dựng với các lớp và tham số 

 AUC đề cập đến khu vực dưới đường cong (Area 

Under the Curve) của Receiver Operating 

Characteristic Curve (ROC-AUC) [28]. Chỉ số này 

bằng với xác suất mà bộ phân loại sẽ xếp hạng mẫu 

dương tính ngẫu nhiên cao hơn mẫu âm tính ngẫu 

nhiên. 

 AUPRC đề cập đến khu vực dưới đường cong (Area 

Under the Curve) của Precision-Recall Curve [29]. 

Chỉ số này tính toán các cặp precision-recall cho các 

ngưỡng xác suất khác nhau. 

Đánh giá mô hình trên tập dữ liệu test và hiển thị kết 

quả cho các thông số. 

 

Hình 8 Kết quả xây dựng mô hình cơ sở (baseline model) 

Với mẫu 172 người, mô hình dự đoán đúng 170 người 

không bị bệnh (Âm tính thực - True Negatives) và không 

dự đoán được 2 người mắc bệnh (Âm tính giả - False 

Negatives). Nếu mô hình đã dự đoán mọi thứ một cách 

hoàn hảo, đây sẽ là một ma trận đường chéo trong đó các 

giá trị nằm ngoài đường chéo chính, cho biết các dự đoán 

không chính xác sẽ bằng không. Trong trường hợp này, ma 

trận cho thấy rằng có tương đối ít dự đoán sai, có nghĩa là 

có tương đối ít trường hợp bị bệnh nhưng không được phát 

hiện. Tuy nhiên, ta có thể muốn có ít âm tính giả (False 

Negatives) hơn mặc dù phải tăng số lượng dương tính giả 

(False Positives). Việc đánh đổi này có thể phù hợp hơn vì 

có ít âm tính giả sẽ an toàn hơn là có nhiều dương tính giả.  

 
Hình 9 Biểu đồ ROC của mô hình cơ sở (baseline) 

 
Hình 10 Biểu đồ AUPRC của mô hình cơ sở (baseline) 
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Trong hình 9 cho thấy tỷ lệ dương tính giả (FP – False 

Positive) thấp chỉ khoảng 2.5%. Biểu đồ này cho thấy tập 

test có sai số, nhưng tập train không có. Trong hình 10, cho 

thấy sự phân bố của Precision và Recall của mô hình cơ 

sở. Đối với tập train nếu precision giảm thì recall sẽ tăng, 

còn tập test gãy khúc rõ nét hơn do tập dữ liệu không cân 

bằng. Trong ví dụ này, âm tính giả (người bị bệnh không 

được phát hiện) có thể gây ra dự đoán sai dẫn đến nguy 

hiểm, trong khi dương tính giả (người không bị bệnh nhưng 

lại được chẩn đoán là mắc bệnh) có thể gây lo lắng cho 

người kiểm tra. Điều này cho thấy dữ liệu chưa tốt, và 

chúng ta cần phải sử dụng một số kỹ thuật để nâng cao độ 

phù hợp của mô hình.  

B. Hiệu chỉnh mô hình với phương pháp đánh trọng số 

lớp (Class Weighting) 

Nhằm nâng cao độ phù hợp của mô hình cơ sở, chúng tôi 

sử dụng kỹ thuật Class Weighting do Keras cung cấp. Mục 

đích là để xác định những người bị mắc bệnh, nhưng ta 

không có nhiều mẫu dương tính để làm việc, vì vậy ta sẽ 

muốn bộ phân loại có heavily weight đối với một số trường 

hợp có sẵn. Ta có thể thực hiện việc này bằng cách chuyển 

các trọng số Keras [30] cho mỗi lớp thông qua một tham 

số. Những điều này sẽ khiến mô hình "chú ý nhiều hơn" 

đến các trường hợp từ một lớp có ít thể hiện. Cụ thể ở đây 

là những trường hợp bị ung thư. Với kỹ thuật này, sau khi 

thiết lập, trọng số của mô hình với class 0 và 1 lần lượt là 

0.51 và 23.83. 

 
Hình 11 Kết quả xây dựng mô hình sau khi sử dụng phương pháp 

đánh trọng số của Keras 

Hình 12. Biểu đồ AUPRC của mô hình sau khi sử dụng phương 

pháp đánh trọng số 

Cùng với mẫu 172, mô hình đã dự đoán được 160 người 

không bị bệnh (Âm tính thực), 10 người bị bệnh nhưng 

không chính xác (Dương tính giả) và đã dự đoán đúng 2 

người mắc bệnh (Dương tính thật) với độ chính xác là 

94.18%. Mặc dù mô hình dự đoán nhầm đến 10 người 

không bị bệnh nhưng đổi lại đã tìm ra được người mắc 

bệnh. Cụ thể ở trường hợp này là việc xác định việc bệnh 

nhân có mắc phải bệnh này hay không quan trọng hơn việc 

chuẩn đoán nhầm rất nhiều. 

 

 
Hình 13 Biểu đồ AUPRC của mô hình sau khi sử dụng phương 

pháp đánh trọng số. 

Sau khi sử dụng class weighting, mô hình thu được khá 

mượt mà và phù hợp hơn với dữ liệu. Hình 12, cho thấy tỷ 

lệ dương tính giả sau khi sử dụng đánh trọng số, của tập 

test tăng lên và lớn hơn 2.5% và xấp xỉ 3.0%. Trong hình 

13, cho thấy rõ nét của sự phân bố Precision và Recall hợp 

lý hơn, tập test sau khi đánh trọng số xích lại gần tập train, 

cho thấy sự phù hợp mô hình tăng lên. 

Bên cạnh class weighting, còn khá nhiều kỹ thuật xử lý 

do Keras hỗ trợ để xử lý nâng cao độ phù hợp của mô hình 

xây dựng từ dữ liệu không cân bằng. Trong nghiên cứu này 

dừng lại ở class weighting. 

VI. KẾT LUẬN 

Bài báo này là kết quả nghiên cứu về logit model, bộ dữ 

liệu không cân bằng và các kỹ thuật học sâu cung cấp bởi 

Kera. Chúng tôi đã đề xuất một hệ thống chẩn đoán bệnh 

thông qua xây dựng mô hình dự đoán bệnh bằng cách sử 

dụng bộ dữ liệu không cân bằng chứa các yếu tố nguy cơ 

của bệnh ung thư cổ tử cung. Trong số 172 hồ sơ dữ liệu 

testing, chương trình chạy ra kết quả chẩn đoán trùng khớp 

với hồ sơ 2 dương tính chính xác đạt tỷ lệ 94.18%. Những 

cảnh báo ban đầu này sẽ là cơ sở để người bệnh có cái nhìn 

khách quan hơn, cũng như tầm quan trọng về bệnh ung thư 

cổ tử cung của mình để có thể lập kế hoạch chăm sóc và 

điều trị phù hợp. 
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BUILDING CERVICAL CANCER DIAGNOSIS 

PROBLEM USING LOGIT MODEL WITH DEEP 

LEARNING 

Abstract: According to the Global Cancer Observatory, 

cervical cancer globally caused 604,127 new cases and 

341,831 deaths in 2020 [1]. Besides, the number of cervical 

cancer patients with no sign has increased in recent years 

[1] [2]. The majority of patients come for medical 

examination and treatment when the cancer is in a late-

stage, at which time patients must perform a partial or even 

total removal of their uterus. Providing early warning for 

the existence of cervical cancer is a practical job. This 

would help patients to have a specific view of their health 

status, and then they can take the right actions or take 

support in improving their health and getting earlier 

treatment. This study is continuously discovering cervical 

cancer using AI, especially in machine learning. We aim to 

apply a new approach of deep learning with a logit model 

to help to detect cervical cancer with the provided data 

from patients. We use Keras‘s deep learning and its 

techniques - class weighting for getting better results. The 

system is designed that the input data is risk factors of 

cervical cancer, and we use a model which is built with the 

training data set obtained from the UCI Machine Learning 

Repository [3]. The experimental result with model 

accuracy is 94,18% compared to the actual diagnostic 

result. This result shows us a positive prediction of cervical 

cancer with the logit model, proves that AI and Machine 

Learning are effectively helping patients predict and 

prevent cancer before getting it. 

 

Keywords: Cancer Diagnosis, Cervical Cancer, Cervical 

Cancer Diagnosis, Machine Learning, Deep learning, 

Artificial intelligence. 

 

TIỂU SỬ CỦA TÁC GIẢ 

Trần Công Hùng sinh năm 1962. 

Ông nhận bằng Kỹ sư điện tử viễn 

thông hạng Nhất của trường Đại học 

Công nghệ HOCHIMINH Việt Nam 

năm 1987. Ông nhận bằng Kỹ sư tin 

học và máy tính của trường Đại học 

Công nghệ HOCHIMINH Việt Nam, 

1995. Ông nhận bằng thạc sĩ kỹ thuật 

viễn thông khóa sau đại học Trường 

Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1998. 

Ông nhận bằng TS. tại Đại học Bách 

khoa Hà Nội, Việt Nam, 2004. Lĩnh 

vực nghiên cứu chính: các tham số và phương pháp đo hiệu 

suất B - ISDN, QoS trong mạng tốc độ cao, MPLS. Ông hiện 

là Phó Giáo sư Tiến sĩ thuộc Khoa Công nghệ Thông tin II, 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. 

 
Lê Ngọc Hiếu bắt đầu làm việc trong 

lĩnh vực CNTT với vai trò Kiến trúc sư 

Hệ thống CNTT từ năm 2010. Hiện tại 

đang là giảng viên CNTT cho trường 

Đại học Mở TP.HCM (Việt Nam). 

Nghiên cứu chính: điện toán đám mây, 

hiệu quả đám mây để có dịch vụ tốt 

hơn, ứng dụng của AI, Học máy và 

Ngôn ngữ học máy tính. Các ngành 

học phụ: giáo dục, giáo dục về CNTT, Giảng dạy ngôn ngữ 

(tiếng Trung và tiếng Anh), Kinh doanh và Kinh tế. 

Thông tin thêm: https://www.researchgate.net/profile/Hieu-

Le-24 

 
 Võ Phạm Huyền Khanh là sinh viên 

CNTT trường Đại học Mở TP.HCM. 

Bắt đầu nghiên cứu về dữ liệu và máy 

học từ năm 2020. Lĩnh vực nghiên cứu 

quan tâm đến dữ liệu y học và cách 

phát hiện bệnh bằng dữ liệu. Cô ấy sẽ 

tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và tiếp tục 

học lên sau khi tốt nghiệp. 

 

 

 

 



Trần Nam Khánh, Nguyễn Kim Thanh, Phùng Vũ Hạnh My, Tạ Minh Thanh

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TẤN CÔNG
MẠNG ẢO HOÁ SỬ DỤNG ACK-STORM

VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG
Trần Nam Khánh∗, Nguyễn Kim Thanh∗, Phùng Vũ Hạnh My, Tạ Minh Thanh‡∗

∗Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tóm tắt—Trong những năm gần đây, thị trường
máy chủ ảo hóa (hypervisor) đang phát triển nhanh
chóng bởi công nghệ máy chủ ảo hóa đem lại nhiều
lợi ích cho các dịch vụ thực tế. Ngày càng có nhiều
doanh nghiệp sử dụng máy chủ ảo hóa như một giải
pháp thay thế cho các máy chủ vật lý. Tuy nhiên,
các nghiên cứu an ninh mạng cho thấy các máy chủ
ảo hóa có nhiều lỗ hổng an toàn mạng hơn các máy
chủ truyền thống. Chính vì điều đó, đứng trên vai
trò của một nhà quản trị hệ thống, việc chuẩn bị cho
các tình huống xấu nhất, hiểu rõ các mối nguy hại
và nghiên cứu thêm các mối nguy hiểm tiềm tàng
có thể làm tổn hại đến máy chủ ảo, các hệ thống
ảo là cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi tập
trung vào khai thác các lỗ hổng bảo mật chưa được
chú ý nhiều trên các hệ thống ảo hoá và thực hiện
mô phỏng tấn công từ chối dịch vụ (DoS) sử dụng
bão gói tin ACK (ACK-Storm) bằng các gói tin giả
mạo trên mạng ảo VMWare và mạng Docker. Từ
đó đề xuất một số biện pháp phòng chống những
kỹ thuật tấn công đã thử nghiệm trong bài báo

Từ khóa—Tấn công từ chối dịch vụ-DoS, Hyper-
visor, Giao thức TCP, ACK-Storm, Mạng ảo, Mạng
Docker.

I. GIỚI THIỆU

Những báo cáo gần đây chỉ ra rằng máy chủ ảo
hóa đang ngày càng trở nên phổ biến và được sử
dụng một cách rộng rãi hơn. Vào tháng 11 năm
2012, Jake McTigue đã đề cập trong "Khảo sát
quản lý ảo hóa năm 2013" [7] của "Information
Week", 42% trong số 320 doanh nghiệp công nghệ
được khảo sát cho biết công ty của họ sử dụng

Tác giả liên hệ: Tạ Minh Thanh,
Email: thanhtm@mmta.edu.vn
Đến tòa soạn: 4/2021, chỉnh sửa: 5/2021, chấp nhận đăng:
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nhiều máy chủ ảo hóa và mức sử dụng sẽ đạt tới
87% vào năm 2013. Sau đó, vào tháng 9 năm
2019, Spiceworks tiến hành khảo sát [1] trên 539
nhà đưa ra quyết định công nghệ thông tin của các
doanh nghiệp với đa dạng quy mô, bao gồm các
doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và các tập
đoàn lớn, và trên nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo
dục, chăm sóc sức khỏe, tổ chức phi lợi nhuận,
chính phủ, tài chính, bán lẻ, xây dựng, sản xuất và
dịch vụ công nghệ thông tin. Cuộc khảo sát của
Spiceworks chỉ ra rằng hầu hết các doanh nghiệp
đều sử dụng công nghệ ảo hóa máy chủ, với 92%
đang sử dụng và 5% dự định sử dụng trong vòng
2 năm tiếp theo (tính từ năm 2019). Đối với các
doanh nghiệp, điều quan trọng là phải đạt được
hiệu quả tối đa với chi phí tối thiểu, và chi phí
tối ưu cho hạ tầng công nghệ thông tin là một
trong những lợi ích mà công nghệ ảo hóa đem
lại. Công nghệ ảo hóa, đặc biệt là ảo hóa máy
chủ, đang hoạt động rất tốt. Để cung cấp dịch vụ
lưu trữ web và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
hiện có trong cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
theo cách tiết kiệm chi phí hơn, chúng ta có thể
sử dụng các máy chủ ảo thay cho các máy chủ vật
lý. Trước khi có máy chủ ảo, các máy chủ vật lý
chỉ sử dụng một phần công suất xử lý của chúng
và hoạt động kém hiệu quả hơn vì chỉ một phần
máy chủ của mạng xử lý khối lượng công việc.
Điều này dẫn đến việc các trung tâm dữ liệu trở
nên quá tải với các máy chủ hoạt động kém hiệu
quả, gây lãng phí tài nguyên và điện năng. Để
khắc phục tình trạng này, ảo hóa máy chủ chia
mỗi máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo và
cho phép mỗi máy chủ hoạt động như một thiết
bị vật lý độc lập với khả năng chạy các ứng dụng
và hệ điều hành của riêng nó. Bằng cách này, ảo
hóa máy chủ mang lại nhiều lợi ích cho người sử
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dụng: hiệu năng của máy chủ cao hơn, giảm thiểu
chi phí vận hành hệ thống và độ phức tạp của máy
chủ, tăng hiệu suất ứng dụng và đẩy nhanh tốc độ
triển khai công việc.

A. Thách thức của ảo hóa máy chủ

Trong khi mức độ phổ dụng của công nghệ ảo
hóa máy chủ ngày càng tăng cao, và những ích lợi
nó đem lại là vô cùng to lớn, các vấn đề về an toàn
mạng cho hệ thống máy chủ ảo càng trở nên quan
trọng và mỗi nhà quản trị hệ thống cần quan tâm
hơn nữa bởi vì có rất nhiều mối đe doạ an toàn
mạng tiềm tàng đối với một hệ thống máy chủ nói
chung và với hệ thống máy chủ ảo nói riêng. Một
nghiên cứu thống kê các lỗ hổng và cách phòng
chống với các loại lỗ hổng bảo mật trên các hệ
thống ảo [25] được thực hiện vào năm 2019 chỉ
ra rằng các kỹ thuật tấn công được xây dựng chủ
yếu dựa trên các lỗ hổng từ phía Hypervisor, trình
quản lý máy ảo, lên tới 61%. Điều này cho thấy
trình quản lý ảo hóa vẫn có nhiều lỗ hổng bảo
mật cần khắc phục để nâng cao chất và lượng
hiệu quả sử dụng của công nghệ ảo hóa. Trong
quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy kỹ thuật
tấn công DoS ACK-Storm cũng dựa trên lỗ hổng
bảo mật của trình quản lý ảo hóa và sẽ phân tích
cụ thể hơn trong phần trình bày các thực nghiệm.
Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo, chúng tôi
tập trung khắc phục một số vấn đề an ninh mạng
sau:

1) Vào năm 2019, Impreva [2] đã công bố về
một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán
sử dụng gói tin SYN vào tháng 1, trong đó
500 triệu gói tin SYN được gửi mỗi giây.
Cũng trong năm 2019, một báo cáo khác
của Imperva vào tháng 4 [2] công bố một
cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán với
580 triệu gói tin mỗi giây. Với mỗi gói tin
có giá trị trung bình vào khoảng 850 bytes,
cuộc tấn công với 580 triệu gói tin mỗi giây,
tương đương với lưu lượng mạng là 3944
Gbps, gửi tới mục tiêu để khiến nó không
thể phản hồi các yêu cầu hợp lệ được gửi
đến. Trước đó, vào năm 2018, Github đã
duy trì cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân
tán với lưu lượng mạng lên tới 1.35Tbps
(tương đương 129.6 triệu gói tin mỗi giây)
mà không cần đến sự giúp đỡ của mạng
botnet. Số lượng các cuộc tấn công từ chối

dịch vụ phân tán đang gia tăng nhanh chóng
qua từng năm, gấp 3 lần chỉ sau 1 năm,
đang làm cho các doanh nghiệp thất thoát
rất nhiều tiền của. Để giảm thiểu và ngăn
chặn các thiệt hại từ các cuộc tấn công từ
chối dịch vụ, việc nghiên cứu và phân tích
các loại hình tấn công từ chối dịch vụ là rất
cần thiết.

2) Nếu những kẻ tấn công kết hợp kỹ thuật tấn
công DoS ACK-Storm với một mạng botnet,
chúng có thể khiến máy chủ ảo rơi vào tình
trạng cạn kiệt cổng trong một khoảng thời
gian. Điều đó ảnh hưởng đến các dịch vụ
thực sự, khiến các dịch vụ này không thể
đáp ứng các yêu cầu từ người dùng thật sự.
Trong các ứng dụng thực, người dùng sẽ
ngưng sử dụng các dịch vụ của một nhà
cung cấp nếu có vấn đề về thời gian phản
hồi và hiệu suất. Vì vậy, việc phát hiện các
cuộc tấn công mạng trên mạng ảo (thậm chí
chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian) để
ngăn chặn nó là khá quan trọng đối với các
ứng dụng, dịch vụ thực tế như các ứng dụng,
dịch vụ dựa trên nền tảng web và API.

3) Sau khi phát hiện các cuộc tấn công mạng
nhằm vào các hệ thống ảo, làm thế nào để
ngăn chặn các cuộc tấn công và tránh rủi ro,
cũng là một vấn đề thách thức quan trọng.
Do đó, chúng tôi đề xuất nghiên cứu để triển
khai được các giải pháp nâng cao tính bảo
mật của mạng ảo trong thực tế.

B. Đóng góp của bài báo

Dựa trên các hiểu biết của chúng tôi, những
nghiên cứu về các cuộc tấn công nhằm vào
vSwitch/vBridge của các hệ thống ảo trên môi
trường như VMware, Docker không được tập
trung nhiều, đặc biệt là trên Docker. Do đó, các
dịch vụ thực được triển khai trên hệ thống ảo trên
môi trường như VMware, Docker dễ bị tấn công
mạng hơn các hệ thống thật (các hệ thống vật
lý). Đây chính là động lực của chúng tôi khi thực
hiện nghiên cứu các cuộc tấn công mạng liên quan
vào các hệ thống ảo như vậy. Một cách khái quát,
chúng tôi trình bày ngắn gọn những đóng góp của
chúng tôi trong bài báo này như sau:

1) Đề xuất thử nghiệm tấn công từ chối dịch
vụ dựa trên bão gói tin ACK bằng gói tin
FIN-ACK giả mạo trên các dịch vụ được
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triển khai trên hệ thống ảo để các nhà cung
cấp dịch vụ hiểu được rủi ro và biết thêm lỗ
hổng bảo mật khi triển khai dịch vụ trong
môi trường ảo. Các gói tin FIN-ACK trên hệ
thống ảo hoá dễ dàng bị giả mạo và sẽ làm
cạn kiệt tài nguyên của máy ảo chạy dịch vụ.
Điều đó có nghĩa rằng các ứng dụng, dịch
vụ thực được triển khai trên hệ thống ảo có
thể dễ dàng bị tin tặc tấn công qua Internet
nếu không được quan tâm đúng mức.

2) Đề xuất tấn công từ chối dịch vụ thực
hiện trên các hệ thống máy ảo VMWare và
Docker trong bài báo này là đề xuất đầu tiên
được thực hiện để chứng minh tính khả thi
khi tin tặc muốn tấn công các dịch vụ trên
hệ thống máy chủ ảo như VMWare, Docker.
Chúng tôi đề xuất một phương pháp tấn
công mới dựa trên kỹ thuật tấn công DoS
ACK-Storm bằng gói FIN-ACK giả có thể
khiến vSwitch/vBridge rơi vào tình trạng
cạn kiệt cổng trong một khoảng thời gian.

3) Dựa trên các thí nghiệm tấn công này, bài
báo của chúng tôi cũng đưa ra một số giải
pháp để ngăn chặn và giảm sự phá hủy của
các kiểu tấn công này trong các ứng dụng
thực tế.

C. Kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm bằng gói
tin ACK giả mạo

Để thực hiện kỹ thuật tấn công DoS ACK-
Storm, trước hết, kẻ tấn công cần thực hiện thành
công kỹ thuật tấn công xen giữa (Man-in-the-
middle). Kỹ thuật tấn công xen giữa là một thuật
ngữ chung [26] [28] để chỉ hành vi của kẻ tấn
công mạng tự đặt bản thân vào giữa giao tiếp
mạng của một kết nối hợp lệ bằng cách giả dạng
một trong các bên và duy trì kết nối hoạt động
giống như bình thường nhằm đánh cắp, sửa đổi
và ngăn chặn giao tiếp giữa các bên của kết nối.
Một kẻ tấn công xen giữa mạnh mẽ với đầy đủ
khả năng có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho các
máy chủ, nhưng trong thực tế việc thực hiện được
điều này là khó khăn hơn nhiều so với các mô
hình thí nghiệm với các giao thức bảo mật mạnh
mẽ như HTTPS, SSH, VPN [28]. Tuy nhiên, một
trong các kỹ thuật phòng thủ hiệu quả sử dụng trao
đổi khóa Diffie-Hellman đã được chứng minh là
hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi thuật toán hiện
đại như Field Sieve [27] [28] cho thấy không có
một hệ thống mạng nào an toàn tuyệt đối. Đồng

thời, trong một nghiên cứu về một số kỹ thuật tấn
công mạng (trong đó có tấn công xen giữa) áp
dụng với môi trường ảo hóa [29] chỉ ra rằng các
switch/bridge ảo thiếu các biện pháp kiểm soát
bảo mật hơn nhiều so với các thiết bị vật lý tương
ứng. Trong khi đó, để thực hiện kỹ thuật tấn công
DoS ACK-Storm chỉ cần sử dụng đến mô hình tấn
công xen giữa "yếu" [3], có nghĩa là, kẻ tấn công
chỉ cần có khả năng nghe trộm gói tin và gửi một
số gói tin giả mạo vào kết nối.

Ý tưởng của kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm
bằng gói tin ACK giả mạo [3] được đề xuất bởi
tác giả Abramov và Herzberg dựa vào lỗ hổng
trong xử lý ngoại lệ của TCP được mô tả trong
trang 72 của RFC 793 [11] về TCP. Cụ thể, khi
kết nối TCP đang ở trạng thái ESTABLISHED
(đã kết nối), nhận được một gói tin với giá trị số
xác nhận "chưa được gửi" SEG.ACK >SND.NXT
(Giá trị số xác nhận nhận được cao hơn số thứ
tự phân đoạn của byte dữ liệu tiếp theo được gửi
đến thiết bị còn lại của kết nối TCP), bên nhận
sẽ xử lý như sau: Gửi một gói tin ACK (với số
SEQ/ACK được gửi cuối cùng) cho bên còn lại
của kết nối, sau đó bỏ phân đoạn lỗi đi. Đặc biệt,
bỏ qua payload trong phân đoạn. Tuy nhiên, trạng
thái này có "timeout" và dừng khi bộ định thời đạt
đến timeout. Để thực hiện kỹ thuật tấn công DoS
ACK-Storm cơ bản (Tấn công bão gói tin ACK
sử dụng hai gói tin ACK giả mạo), kẻ tấn công
thực hiện như sau:

• Bắt (ít nhất) một gói tin từ kết nối TCP giữa
máy khách và máy chủ (Chỉ cần bắt/nghe lén
một gói tin và không cần bất kỳ tác động nào
đến kết nối).

• Tạo hai gói tin, mỗi gói tin được gửi đến một
bên trong kết nối và với địa chỉ người gửi của
bên kia (i.e. gói tin giả mạo). Các gói tin giả
mạo phải nằm trong cửa sổ TCP của cả hai
bên. Các gói tin giả mạo phải có nội dung -
ít nhất là một byte dữ liệu (nếu không có dữ
liệu thì sẽ không được xử lý).

• Gửi các gói tin đến máy khách và máy chủ
cùng một lúc. Kết nối TCP sau đó sẽ rơi vào
một vòng lặp vô hạn gửi các gói ack qua lại
giữa hai bên cho đến khi bị timeout.

D. Kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm bằng gói
tin FIN-ACK giả mạo

Dựa trên ý tưởng của tác giả Abramov [3], Sơn
et al. đã đề xuất một kỹ thuật tấn công DoS ACK-
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Storm khác [5] để tấn công các máy ảo với cùng
một cơ chế. Tuy nhiên, kỹ thuật tấn công được
thực hiện bởi các gói tin FIN-ACK giả được tạo
cùng một cách khi tạo cặp gói tin ACK giả để
thực hiện kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm .
Dựa trên mô tả trong RFC-793 [11] (trang 73):
nếu kết nối TCP ở trạng thái CLOSE-WAIT (đợi
đóng kết nối), nó sẽ xử lý tương tự như đang ở
trạng thái ESTABLISHED. Điều đó có nghĩa là
nếu những kẻ tấn công buộc mỗi bên của kết nối
TCP chuyển sang trạng thái CLOSE-WAIT, thì
các bên của kết nối đó sẽ đợi gói tin ACK (xem
Hình 2) không bao giờ đến mà thay vào đó là các
gói tin ACK "chưa được gửi", sau đó, cuộc tấn
công từ chối dịch vụ dựa trên bão gói tin ACK
được kích hoạt bởi hai gói tin FIN-ACK giả. Vì
cấu hình mặc định của giao thức TCP không có
"timeout" cho trạng thái CLOSE-WAIT, cuộc tấn
công từ chối dịch vụ này về mặt lý thuyết sẽ không
bao giờ dừng lại và các bên của kết nối sẽ ở trạng
thái CLOSE-WAIT mãi mãi.

Bài báo của chúng tôi cải tiến phương pháp
tấn công của Sơn để đề xuất kỹ thuật tấn công
mới trên máy ảo và thử nghiệm tấn công trong
mạng Docker. Các đề xuất tấn công thử nghiệm
này được trình bày chi tiết trong các phần tiếp
theo của bài báo.

E. Cấu trúc bài báo

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau.
Trong phần II, chúng tôi trình bày ngắn gọn tổng
quan về các kiến thức liên quan. Chúng tôi tập
trung vào giải thích về kỹ thuật tấn công DoS
ACK-Storm bằng gói tin ACK giả mạo và kỹ
thuật tấn công DoS ACK-Storm bằng gói tin FIN-
ACK giả mạo. Để minh họa, chi tiết về các thí
nghiệm tấn công từ chối dịch vụ dựa trên bão
gói tin ACK được đề xuất trên các hệ thống máy
chủ ảo, VMware và Docker, sẽ được mô tả trong
phần III và phần IV. Dựa trên các thí nghiệm tấn
công này, chúng tôi trình bày kết quả mô phỏng
và các ý kiến thảo luận. Thêm nữa, trong phần V,
chúng tôi đánh giá tính khả thi của kỹ thuật tấn
công DoS ACK-Storm trên các hệ thống máy chủ
ảo. Cuối cùng, Phần VI trình bày kết luận của bài
báo này.

Bài báo này là phiên bản đầy đủ của bài báo
trong Hội thảo quốc tế [4], tập trung vào nghiên
cứu lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống ảo và
trình bày các giải pháp phòng chống ở mức đề

xuất lý thuyết. Bài báo này chúng tôi phân tích
cụ thể những thách thức của kỹ thuật ảo hoá máy
chủ (mục I-A) để từ đó đánh giá được những đóng
góp tích cực của bài báo đối với những hệ thống
máy ảo được triển khai dịch vụ hiện nay (mục
I-B). Bên cạnh đó, chúng tôi phân tích các kỹ
thuật tấn công hiện nay đang được sử dụng để tấn
công các hệ thống máy ảo dịch vụ trong mục I-C
và mục I-D để đánh giá được các yếu tố của các
hệ thống ảo đang bị tận dụng trong tấn công dịch
vụ. Từ những phân tích bổ sung này, bài báo cũng
mở rộng phần khuyến nghị để những nhà quản trị
mạng đang triển khai các hệ thống dịch vụ trên
các hệ thống ảo có những biện pháp phù hợp để
hạn chế những tấn công đã được thử nghiệm trong
bài báo.

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

A. Kỹ thuật nền tảng

Trên thực tế, các hệ thống ảo hoá đang được
sử dụng rất rộng rãi cho các ứng dụng cung cấp
cho người dùng đầu cuối trên nền tảng Website.
Các nhà phát triển ứng dụng đã và đang tiếp cận
xây dựng ứng dụng phần mềm dựa trên nền tảng
công nghệ Microservice nhằm tối ưu hoá nguồn
lực phát triển và hiệu quả hoá tính mềm dẻo của
các tính năng phần mềm1. Các chức năng của hệ
thống đều được thiết kế chạy trên các dịch vụ
(service) độc lập nhằm dễ xây dựng và thiết kế
hệ thống phục vụ việc hiệu quả hoá trong mở
rộng hệ thống trong tương lai. Một số ứng dụng
điển hình đang sử dụng được phát triển trên nền
tảng Microservice và hệ thống ảo hoá như Viblo2

và 123Xe3. Mỗi một tính năng lớn của hệ thống
Viblo và 123Xe được phát triển và cài đặt trên
VMWare hoặc trên Docker và luôn được giám sát
chặt chẽ quá trình vận hành của mỗi service.

Như vậy, để sử dụng các hệ thống máy ảo và
Docker trong xây dựng hệ thống dịch vụ, các
nhà phát triển phần mềm đã phải sử dụng những
kỹ thuật, giao thức liên quan để kết nối các hệ
thống máy ảo và Docker như: giao thức TCP được
mô tả trong RFC-793 [11], Vmware Workstation,
Hypervisor, Switch ảo - vSwitch, Bridge ảo -
vBridge [23], [24], ... Những hệ thống máy ảo

1https://www.dotnetcoban.com/2020/04/reference-sample-
projects.html

2https://viblo.asia/
3https://123xe.vn/
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và Docker ban đầu được nghiên cứu để phát triển
những dịch vụ đặt trong mạng nội bộ nhằm tối
ưu hoá tài nguyên. Tuy nhiên, hiện nay thiết kế
dịch vụ trên các hệ thống dịch vụ trên hệ thống
ảo để cung cấp cho người dùng đầu cuối trở thành
thông dụng và cần thiết. Do đó, việc nghiên cứu
những khả năng xảy ra rủi ro đối với những hệ
thống ảo thông dụng trở nên cấp bách nhằm đảm
bảo an toàn cho hệ thống.

B. Một số nghiên cứu tấn công hệ thống ảo hoá

Công nghệ ảo hóa đóng một vai trò quan trọng
trong việc xây dựng hệ thống điện toán đám mây
dịch vụ (cloud computing) và hệ thống điện toán
đám mây dành riêng (private cloud). Tuy nhiên,
hiện vẫn có nhiều lỗ hổng trong việc triển khai
ảo hóa và lớp ảo hóa (vBrigde, vSwitch) phải đối
mặt với nhiều thách thức bảo mật khác nhau. Với
sự tiện lợi của công nghệ ảo hóa mạng, một cơ
sở hạ tầng mạng đơn lẻ có thể được chia thành
nhiều kiến trúc mạng ảo. Điều này mang lại lợi
ích cho một loạt các ứng dụng, bao gồm cả cơ sở
hạ tầng điện toán đám mây. Trong bài báo [12],
Bays et al. đã thảo luận về một số thách thức và
mối đe dọa chính liên quan đến an ninh mạng ảo,
đồng thời trình bày các giải pháp tương ứng, cũng
như các khía cạnh bảo mật chưa được tiếp cận khi
thiết kế các dịch vụ liên quan đến hệ thống mạng
ảo. Rõ ràng, trong môi trường hệ thống mạng ảo,
bảo mật là rất quan trọng trong việc phát hiện
các xâm nhập vào lớp mạng ảo. Do đó, Nathiya
và cộng sự [13] đã đề xuất một hệ thống phát
hiện xâm nhập kết hợp (hybrid intrusion detection
system (H-IDS)) để giám sát an ninh trong một
lớp mạng ảo, nhưng họ đã không triển khai và
xác minh thử nghiệm.

Các vấn đề bảo mật trong mạng ảo hóa có thể
được chia thành hai loại: Rủi ro bảo mật ảo hóa và
tấn công bảo mật mạng ảo hóa. Tấn công máy ảo
hóa phổ biến [14] bao gồm đánh cắp và giả mạo
máy ảo, tấn công chuyển đổi máy ảo, tấn công
rootkit dựa trên máy ảo (virtual-machine based
rootkit - VMBR) và tấn công từ chối dịch vụ.
Trong bài báo của Sơn và các đồng nghiệp [5]
đã chứng minh rằng switch ảo (vSwitch) có thể
truyền lại các gói TCP bị lỗi, điều đó chứng tỏ
đặc điểm này sẽ bị lạm dụng cho các cuộc tấn
công truyền lại gói tin bởi những kẻ tấn công nội
bộ.

Mặt khác, thiết kế giao tiếp đơn giản giữa các
máy ảo cũng tạo ra các lỗ hổng bảo mật như trong
bài báo [15] đã nêu. Chính vì lẽ đó mà Elmrabet
và cộng sự [16] đã đề xuất một kiến trúc bảo
mật ba lớp mới, bao gồm switch ảo (vSwitch),
tường lửa ảo (vFirewall) và VLAN, để ngăn chặn
các cuộc tấn công vào các máy ảo thông qua các
giao thức giao tiếp đơn giản giữa chúng. Sathya
và cộng sự [17] đã đề xuất một mô hình đáng tin
cậy cho bảo mật VM trong điện toán đám mây.
Họ đã mã hóa VM image và sử dụng kỹ thuật
snapshot và dịch vụ giám sát của bên thứ ba để
cải thiện tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả
dụng của VM.

Dựa vào những phân tích, đánh giá về những
nghiên cứu liên quan, chúng ta thấy được việc
nghiên cứu để khai thác những lỗ hổng bảo mật
trong hệ thống máy ảo hoá bao gồm cả Docker
để đảm bảo bảo mật cho hệ thống dịch vụ triển
khai trên máy ảo.

Giao thức điều khiển truyền vận – TCP TCP
là giao thức truyền tin hướng kết nối, nó yêu cầu
thiết lập kênh kết nối trước khi truyền dữ liệu.
Thông qua TCP, các ứng dụng trên các máy chủ
được kết nối mạng có thể giao tiếp với nhau, qua
đó chúng có thể trao đổi dữ liệu hoặc gói tin.
Giao thức này đảm bảo cung cấp dữ liệu đáng tin
cậy cho người nhận. Hơn nữa, TCP có chức năng
phân biệt giữa dữ liệu của nhiều ứng dụng (như
dịch vụ Web, dịch vụ Email, v.v.) thực thi đồng
thời trên cùng một máy chủ. Hoạt động của giao
thức TCP được mô tả trong RFC-793 [11]. Ngày
nay, TCP vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhiều
hệ thống máy chủ.

1) Bắt tay ba bước: Bắt tay ba bước được sử
dụng trong giao thức TCP cho việc thiết lập kết
nối. Giao thức TCP sử dụng mở thụ động (passive
open), có nghĩa là một máy chủ được gán và lắng
nghe trên một địa chỉ cổng trước khi một máy
khách cố gắng kết nối đến nó thông qua địa chỉ
đó. Một máy khách có thể bắt đầu một kết nối
chủ động (active open) sau khi mở thụ động được
thiết lập. Quá trình bắt tay ba bước diễn ra với ba
bước như sau (xem Hình 1):

• Máy khách, máy muốn kết nối với máy chủ,
sẽ gửi gói tin TCP đến máy chủ với giá trị
ngẫu nhiên A cho số thứ tự (sequence number
- SEQ) và bit cờ SYN được bật. Gói tin này
được gọi là gói tin SYN (1).

• Sau khi máy chủ nhận được gói tin SYN,
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Hình 1: Quá trình Bắt tay ba bước trong TCP

nó phản hồi cho máy khách gói tin TCP có
giá trị ngẫu nhiên B cho số thứ tự SEQ, số
xác nhận (acknowledgment-ACK) được đặt
giá trị bằng số thứ tự từ gói tin nhận được
cộng thêm một (A + 1) và hai bit cờ SYN,
ACK được bật. Gói tin này được gọi là gói
tin SYN-ACK (2).

• Cuối cùng, máy khách gửi gói tin ACK (3),
có số xác nhận được đặt giá trị bằng số thứ
tự nhận được cộng thêm một (B + 1), giá trị
số thứ tự được đặt bằng giá trị xác nhận nhận
được (A + 1) và chỉ có bit cờ ACK được bật.
Đây là gói tin ACK có nhiệm vụ hoàn thành
quá trình thiết lập cho kết nối TCP.

2) Bắt tay bốn bước: Bắt tay bốn bước được
sử dụng để kết thúc một kết nối TCP với việc kết
thúc độc lập của mỗi bên trong kết nối. Quá trình
này diễn ra như sau:

• Khi một bên X trong một kết nối TCP muốn
kết thúc kết nối. nó gửi tới bên còn lại Y của
kết nối một gói tin FIN, với bit cờ FIN được
bật, số thứ tự phân đoạn SEQ (A), và số xác
nhận ACK (B) dựa trên trạng thái hiện tại
của kết nối TCP đó. Sau đó, bên X chuyển
sang trạng thái FIN-WAIT-1.

• Khi thiết bị đầu cuối Y nhận gói tin FIN,
nó giải phóng bộ nhớ đệm, và phản hồi một
gói tin ACK, với số xác nhận ACK được đặt
giá trị bằng số thứ tự phân đoạn nhận được
cộng thêm một (A+1) và số thứ tự phân đoạn
được đặt bằng số xác nhận nhận được (B).
Nó cũng đồng thời chuyển sang trạng thái
CLOSE-WAIT. Sau khi nhận gói tin ACK từ
bên Y, bên X chuyển sang trạng thái FIN-
WAIT-2 từ trạng thái FIN-WAIT−1. Kết nối
TCP từ X sang Y đã kết thúc, tuy nhiên kết
nối TCP từ Y sang X vẫn đang mở, đây là
kết nối “nửa mở" hay kết nối "nửa đóng".

• Để kết nối TCP kết thúc hoàn toàn, thiết bị

Hình 2: Quá trình Bắt tay bốn bước trong TCP

đầu cuối Y gửi gói tin FIN-ACK để kết thúc
kết nối TCP từ Y sang X và đợi một gói tin
xác nhận (gói tin ACK) từ X.

• Cuối cùng, khi thiết bị đầu cuối X nhận được
gói tin FIN từ Y, X gửi gói tin ACK cuối
cùng của kết nối TCP này và X chuyển sang
trạng thái CLOSED. Lúc này, kết nối TCP
đã kết thúc hoàn toàn (ở cả 2 bên X và Y).

C. Vmware Workstation

1) Máy ảo - VMs: Máy ảo là các phần mềm
máy tính cung cấp các chức năng giống như các
máy tính vật lý. Các máy ảo dựa trên kiến trúc
máy tính vật lý nhưng chúng hoạt động như các
hệ thống máy tính vật lý độc lập. Với máy ảo,
người dùng có thể thực thi các phần mềm yêu
cầu các môi trường khác nhau mà không cần lo
lắng tới việc xảy ra các xung đột trong cùng một
thời điểm (ví dụ như: các xung đột liên quan tới
phiên bản hoặc xung đột về môi trường hệ điều
hành .v.v.). Các máy ảo đem tới nhiều lợi ích cho
người sử dụng và các doanh nghiệp như là: Giảm
thiểu chi phí phần cứng; Tăng tốc quá trình triển
khai hệ thống máy tính và máy chủ; Tiết kiệm
năng lượng; Gia tăng hiệu quả hoạt động công
nghệ thông tin và các lợi ích khác.

2) Hypervisor: Hypervisor, hoặc còn gọi là
trình quản lý máy ảo (VMM), có thể là phần cứng,
phần mềm hoặc chương trình cơ sở (firmware)
cung cấp khả năng ảo hóa. Một máy chủ ảo cho
phép một máy chủ, máy có máy chủ ảo hoạt động
trên nó, hỗ trợ nhiều máy ảo khách bằng cách chia
sẻ các tài nguyên của nó như bộ nhớ và vi xử lý,
v.v. Các tài nguyên đã được phân bổ cho mỗi máy
ảo, máy chủ ảo cung cấp và quản lý việc lập lịch
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sử dụng các tài nguyên máy ảo dựa trên các tài
nguyên vật lý. Máy chủ ảo có hai loại: loại 1, "bare
metal", thực thi trực tiếp trên phần cứng máy chủ
lưu trữ, giống như một hệ điều hành, trong khi
loại 2, "hosted", hoạt động như một phần mềm
trên hệ điều hành, tương tự như một ứng dụng.
Việc lựa chọn loại máy chủ ảo dựa trên mục đích,
nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp.

3) Switch ảo - vSwitch: Switch ảo là một ứng
dụng phần mềm cho phép giao tiếp giữa các máy
ảo, giữa máy vật lý và máy ảo. Nó điều khiển
giao tiếp trên mạng một cách thông minh bằng
cách đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ máy ảo,
bao gồm cài đặt mạng và bảo mật, kiểm tra các
gói tin dữ liệu trước khi điều hướng chúng đến
đích. Một switch ảo là hoàn toàn ảo và có thể kết
nối với card giao diện mạng (NIC). Các vSwitch
hợp nhất các switch vật lý thành một switch logic
duy nhất. Điều này giúp tăng băng thông và tạo
mạng lưới hoạt động giữa máy chủ và các switch.
vSwitch cũng giúp dễ dàng triển khai và di chuyển
các máy chủ ảo, cho phép nhà quản trị mạng quản
lý switch ảo được triển khai thông qua một máy
chủ ảo và dễ dàng triển khai chức năng mới, có
thể liên quan đến phần cứng hoặc chương trình
cơ sở (firmware).

4) Mạng ảo - Mạng ảo hóa: Mạng ảo hóa là
một phương pháp phân chia băng thông có sẵn
thành các kênh để kết hợp các tài nguyên có sẵn
trong mạng. Mỗi kênh có thể được chỉ định (hoặc
được chỉ định lại) cho một máy chủ hoặc thiết bị
cụ thể trong thời gian thực và được bảo mật độc
lập. Ý tưởng chính của mạng ảo hóa là ảo hóa
che giấu sự phức tạp thực sự của mạng bằng cách
chia nó thành các phần có thể quản lý, giống như
ổ cứng được phân vùng giúp quản lý tệp dễ dàng
hơn. Mỗi máy đăng ký chia sẻ quyền truy cập vào
tất cả các tài nguyên trên mạng từ một máy tính
đơn.

D. Docker

1) Docker Engine - Docker Daemon: Docker
Engine, hay còn gọi là Docker Daemon, là một
dịch vụ chạy trong nền, quản lý mọi thứ cần thiết
để thực thi và tương tác với các Docker Container
trên hệ điều hành máy chủ. Nó được sử dụng để
thực thi các Docker Container chứa tất cả các phụ
thuộc cần cho ứng dụng bên trong. Docker Engine
cho phép các ứng dụng được đóng gói, có thể chạy
một cách nhất quán trên mọi cơ sở hạ tầng. Docker

Daemon giao tiếp trực tiếp với hệ điều hành máy
chủ và biết cách phân phối tài nguyên cho các
Docker Container đang chạy. Docker Engine đảm
bảo mỗi Container được cách ly với cả hệ điều
hành máy chủ cũng như các Container khác. Hiểu
một cách đơn giản, nó thay thế cho Hypervisor
trong VMWare.

2) Docker Container Image: Docker Container
Image, hay Docker Image, là một gói phần mềm
nhẹ, độc lập, có thể thực thi được. Nó bao gồm:
mã lệnh, thời gian chạy (run time), công cụ hệ
thống, thư viện hệ thống và các tệp cài đặt - tất
cả những thứ cần thiết để thực thi ứng dụng. Có
nhiều Docker Image có sẵn có thể được sử dụng
để xây dựng lại Docker Image mới hoặc để triển
khai các Docker Container.

3) Docker Container: Docker Container là một
thể hiện khi thực thi của Docker Image. Tuy nhiên,
chúng ta có thể tùy chỉnh các Docker Container.
Nhiều Container có thể chạy trên cùng một máy
tại cùng một thời điểm và chia sẻ nhân (kernel)
của hệ điều hành. Các Container hoạt động như
các tiến trình độc lập trong không gian người dùng
(userspace). Các container chiếm ít không gian
hơn máy ảo (VMs), có thể xử lý nhiều ứng dụng
hơn và yêu cầu ít hơn các máy ảo và các hệ điều
hành thực.

4) Docker Network: Nguyên lý hoạt động của
mạng Docker là hướng ứng dụng. Sự cách ly
trong mạng Docker đạt được bằng cách sử dụng
không gian tên mạng. Thông thường, các dịch vụ
nhận IP riêng và ánh xạ tới nhiều container. Các
dịch vụ được thực hiện khi Container chú trọng
hơn vào khám phá dịch vụ tích hợp. Vì quy mô
Container trên một máy chủ có thể chạy tới hàng
trăm Container, nên mạng máy chủ phải có khả
năng mở rộng rất lớn.

5) Bridge ảo - vBridge: Một bridge ảo
(vBridge), có tên gọi khác là Network bridge hoặc
Linux bridge,là một phần mềm được sử dụng để
hợp nhất hai hoặc nhiều phân đoạn mạng. Nó hoạt
động như một switch ảo (vSwitch) và hoạt động
một cách trong suốt (không ảnh hưởng đến quá
trình truyền tin) [23] [24]. Trong Docker container
được xây dựng với Image cơ sở là Linux, mạng
Docker được quản lý bởi vBridge thay vì vSwitch
như trên VMware Workstation.
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E. Chuyển đổi địa chỉ mạng và chuyển đổi địa
chỉ cổng (NAT, PAT)

1) Chuyển đổi địa chỉ mạng - Network Address
Translation (NAT): Chuyển đổi địa chỉ mạng
(NAT) là một kỹ thuật cho phép một hoặc nhiều
địa chỉ IP nội bộ (mạng cục bộ) được chuyển
đổi thành một hoặc nhiều địa chỉ IP công cộng
(bên ngoài). Kỹ thuật này giúp cho một thiết bị
trong mạng cục bộ/mạng riêng có thể kết nối với
mạng công cộng (Internet). NAT chịu trách nhiệm
truyền các gói tin từ lớp mạng này sang lớp khác
trong cùng một mạng. NAT sẽ thay đổi địa chỉ IP
bên trong gói tin. Sau đó, các gói tin sẽ di chuyển
qua các bộ định tuyến và thiết bị mạng. Ngược
lại, khi gói tin được truyền từ Internet (mạng công
cộng) trở lại NAT, NAT thực hiện nhiệm vụ thay
đổi địa chỉ đích thành địa chỉ IP tương ứng bên
trong mạng cục bộ và gửi nó đến thiết bị đầu
cuối tương ứng. Hơn nữa, NAT có thể hoạt động
như một tường lửa. Nó giúp người dùng bảo mật
thông tin IP máy tính trong mạng cục bộ. Cụ thể,
nếu máy tính gặp sự cố khi kết nối với Internet,
địa chỉ IP trong mạng công cộng (được thiết lập
cấu hình trước đó) được hiển thị thay vì địa chỉ
IP trong mạng cục bộ.

2) Chuyển đổi địa chỉ cổng - Port Address
Translation (PAT): Chuyển đổi địa chỉ cổng
(PAT) là kỹ thuật mở rộng của NAT, có thể giúp
nhiều thiết bị trên mạng cục bộ/mạng riêng kết
nối với mạng công cộng bằng cách ánh xạ địa chỉ
IP cục bộ của chúng sang một địa chỉ IP công
cộng duy nhất với các địa chỉ cổng cụ thể. Với
mỗi cặp "địa chỉ IP cục bộ:cổng cục bộ" được
ánh xạ tới địa chỉ IP công cộng với một địa chỉ
cổng cụ thể, nhiều thiết bị có thể giao tiếp với
Internet qua các cổng tương ứng được cung cấp
cho chúng. Kỹ thuật này có thể bảo tồn địa chỉ
IP nhưng số lượng địa chỉ cổng không vô hạn,
chỉ có 65.536 cổng nên có thể có tối đa (trên lý
thuyết) là 65.536 địa chỉ tại một thời điểm cho
mỗi địa chỉ toàn cầu (địa chỉ IP công cộng). Nếu
kẻ tấn công có thể chiếm tất cả 65.536 cổng, thì
máy chủ dịch vụ sẽ rơi vào trạng thái “cạn kiệt
cổng" và không thể thực hiện giao tiếp giữa các
thiết bị cục bộ và mạng công cộng.

III. ĐỀ XUẤT TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ

DỰA TRÊN BÃO GÓI TIN ACK TRÊN VMWARE

WORKSTATION

A. Kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm bằng gói
tin ACK giả mạo

1) Môi trường thực nghiệm (xem Hình 3):
a) Máy chủ ảo: Chúng tôi sử dụng VMware

Workstation 14.1.1 có cài đặt Windows 10 64bit
làm máy chủ ảo B*.

b) Các máy vật lý: Máy khách A và máy chủ
ảo B có cùng cấu hình như sau: Window 10 64bit,
Chip Inter® Core™ i7-6700 CPU @ 3.40GHz,
RAM 8GB, card mạng 100Mbps, bộ chuyển đổi
Ethernet gắn với PCI-E bus. Máy tấn công C sử
dụng Windows 10 có cài đặt Python 3.7.3.

c) Router: Chúng tôi sử dụng router thay
cho hub trong thí nghiệm của tác giả Sơn vì trong
thực thế các doanh nghiệp sử dụng router để thiết
lập mạng LAN hoặc để kết nối Internet. Loại
router sử dụng trong các thí nghiệm của chúng
tôi là Cisco 800 Series Routers CISCO881-K9.

d) Thu thập gói tin: Trong các thực nghiệm,
các gói tin trên đường truyền giữa máy chủ vật lý
B và vSwitch - Line A, và trên đường truyền giữa
máy chủ ảo B* và vSwitch - Line B được bắt để
phân tích. Với việc tiến hành bắt các gói tin trên
cả Line A và Line B, chúng tôi kiểm chứng tính
khả thi của kỹ thuật tấn công đồng thời đề xuất
các biện pháp phòng chống phù hợp.

2) Thực hiện tấn công: Kết nối TCP bình
thường được thiết lập bằng đoạn mã python
(v3.7.3) sử dụng lập trình socket. Trong thí
nghiệm này, chúng tôi chỉ cho máy khách A mở
kết nối với máy chủ ảo B* bằng quá trình bắt tay
3 bước và lấy gói tin ACK cuối cùng từ kết nối
TCP đã thiết lập thành công. Máy tấn công C sử
dụng các số xác nhận (ACK number) và số thứ tự
phân đoạn (SEQ number) của gói tin ACK cuối
cùng này để tạo gói tin giả có địa chỉ nguồn là
1 máy trong máy khách A và máy B*, địa chỉ IP
đích là máy còn lại bằng scapy4. Sau đó, chúng
tôi gửi các gói tin đến máy có địa chỉ IP đích
tương ứng.

a) Trên Line A: Chúng tôi bắt được khoảng
55,000 gói tin ACK truyền lại (retransmitted
ACK) trong 60 giây khi cuộc tấn công từ chối
dịch vụ dựa trên bão gói tin ACK đang diễn ra.
Kết quả này tương đồng với kết quả trong thí

4https://scapy.net/
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Hình 3: Mô hình thí nghiệm trên VMware Workstation - Ba máy vật lý như trên được kết nối với
nhau qua Router cisco loại Routers CISCO881-K9, máy C là máy tấn công và có thể nghe lén, và
tiêm các gói tin vào kết nối TCP giữa máy khách A và máy chủ ảo hóa B.

nghiệm trước đó của tác giả Abramov [3] và của
tác giả Sơn [5], nhưng số lượng gói tin ít hơn là
do băng thông của Bộ chuyển đổi Ethernet trong
thí nghiệm của chúng tôi nhỏ hơn. Tuy nhiên,
trình quản lý Window Taskmanager vẫn hiển thị
băng thông sử dụng bởi VMware NAT services là
0.6Mbps. Kết quả này lớn hơn nhiều so với 120
byte (hai gói tin giả mạo) được gửi bởi máy tấn
công C.

b) Trên Line B: Chỉ gói tin ACK giả đầu
tiên mà chúng tôi tạo ra được chuyển tiếp đến
máy ảo B* thông qua vSwitch. Không có gói tin
ACK truyền lại nào được chuyển đến máy ảo B*.

B. Kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm bằng gói
tin FIN-ACK giả mạo

1) Môi trường thực nghiệm: Chúng tôi sử dụng
cùng một môi trường với thí nghiệm kỹ thuật tấn
công DoS ACK-Storm bằng gói tin ACK giả mạo
được mô tả ở trên (trong phần III-A).

2) Thực hiện tấn công: Thực hiện tấn công
tương tự với thực nghiệm tấn công từ chối dịch
vụ dựa trên bão gói tin ACK bằng gói tin ACK
giả mạo như mô tả ở trên, nhưng các gói tin FIN-
ACK giả mạo được sử dụng thay vì các gói tin
ACK giả mạo. Điều đó có nghĩa chỉ cần bật thêm
bit cờ FIN và giữ nguyên tất cả các điều kiện
khi tiến hành thực nghiệm kỹ thuật tấn công DoS
ACK-Storm bằng gói tin ACK giả mạo trong phần
III-A.

3) Phân tích: Khi mỗi bên của kết nối TCP
nhận được các gói tin FIN-ACK giả mạo từ máy
tấn công C, các bên sẽ phản hồi với các gói tin

ACK truyền lại không hợp lệ và cuộc tấn công từ
chối dịch vụ dựa trên bão gói tin ACK được kích
hoạt thành công, gây ngưng trệ dịch vụ của toàn
bộ hệ thống mạng.

a) Trên Line A: Chúng tôi đã bắt được
khoảng 86,000 gói tin ACK truyền lại trong 60
giây (khoảng 1434 gói tin mỗi giây) trên Line A
trong khi cuộc tấn công từ chối dịch vụ đang diễn
ra. Kết quả này tương tự với kết quả trong các thử
nghiệm trước đây của tác giả Sơn [5] nhưng số
lượng gói tin ít hơn do băng thông bộ chuyển đổi
Ethernet nhỏ hơn. Tuy nhiên, trình quản lý tác
vụ vẫn hiển thị băng thông được sử dụng bởi các
dịch vụ VMware NAT là 0,6Mbps. Kết quả này
lớn hơn nhiều so với 120 byte (hai gói tin) được
gửi bởi kẻ tấn công C. Chúng tôi tiếp tục thử
nghiệm trong 24 giờ và nó vẫn hoạt động. Điều
này chứng tỏ rằng giả thuyết của tác giả Sơn [5]
là chính xác. Kết nối TCP bị kẹt trong trạng thái
CLOSE-WAIT trong khi tiến trình thiết lập kết
nối TCP còn hoạt động. Vì cơn bão ACK được
kích hoạt bởi một vài gói tin FIN-ACK giả mạo có
thể tồn tại mãi mãi, kẻ tấn công hoàn toàn có thể
nâng cao tấn công DoS lên thành tấn công DDoS
(distributed denial-of-service attack) lên máy chủ
vật lý B và máy ảo B*. Nếu kẻ tấn công có thể
thực hiện một cuộc tấn công DDoS với tất cả các
cổng có sẵn, khoảng 65,535 cổng, kẻ tấn công có
thể tạo một cuộc tấn công DDoS với 94 triệu gói
tin mỗi giây (với lưu lượng mạng 40 Gbps) và
đồng thời gây ra hiện tượng “cạn kiệt cổng”.

b) Trên Line B: Tương tự như kết quả ở thực
nghiệm trên, trong thực nghiệm tấn công DoS dựa
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trên bão gói tin ACK, chỉ có gói tin FIN-ACK giả
mạo đầu tiên mà chúng tôi tạo ra từ máy tấn công
C được chuyển tiếp đến máy ảo B* thông qua
vSwicth. Tuy nhiên, không có gói tin ACK truyền
lại nào được chuyển đến máy ảo B*, kết quả tương
tự với thí nghiệm kỹ thuật tấn công DoS ACK-
Storm bằng gói tin ACK giả mạo được đề xuất lần
đầu. Chúng tôi giả định rằng vSwitch phản hồi tất
cả các gói tin ACK được truyền lại thay vì máy
ảo B* miễn là không có gói tin RST nào được
gửi giữa máy khách A và máy ảo B*. Để chứng
minh điều này, chúng tôi thử tạm ngưng hoạt động
("suspend") máy ảo B*, cuộc tấn công vẫn diễn
ra. Chúng tôi tiếp tục thử nghiệm thêm 4 giờ nữa
và cơn bão ACK này không có dấu hiệu dừng lại.
Khi chúng tôi khôi phục hoạt động ("resume") cho
máy ảo B*, không có gì bất thường xảy ra. Đây
có thể là một tính năng của VMware Workstation,
vSwitch nhằm ngăn chặn tất cả các gói tin không
hợp lệ vào máy ảo bên trong nó. Tuy nhiên, switch
ảo lại không có khả năng ngăn chặn, kết thúc
cuộc tấn công DoS ACK-Storm này, thiếu các biện
pháp bảo mật [29].

IV. ĐỀ XUẤT THỬ NGHIỆM TẤN CÔNG TỪ CHỐI

DỊCH VỤ DỰA TRÊN BÃO GÓI TIN ACK TRÊN

DOCKER

A. Kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm bằng gói
tin ACK giả mạo

1) Môi trường thực nghiệm:
a) Trình quản lý ảo hóa: Chúng tôi sử

dụng Docker Desktop v2.2.0.5 với Docker Engine
v19.03.8, Docker Compose v1.25.4. Chúng tôi
xây dựng một Docker Image mới dựa vào Image
cơ sở là Ubuntu 18.04 và cài đặt Htop5 để theo
dõi hoạt động của Container. Chúng tôi cũng sử
dụng TCPdump để theo dõi luồng dữ liệu mạng
và sử dụng Nginx cho máy chủ trên Container B*.

b) Các máy vật lý: Máy khách A and máy
chủ vật lý B có cùng cấu hình như sau: Window
10 64bit, Chip Inter® Core™ i7-6700 CPU @
3.40GHz, RAM 8GB, Bộ chuyển đổi giao diện
mạng Ethernet 100Mbps gắn với PCI-E bus. Máy
tấn công C sử dụng Windows 10 có cài đặt
Python 3.7.3.

c) Router: Router được sử dụng để thiết lập
mạng LAN. Router sử dụng trong thực nghiệm
này là Cisco 800 Series Routers CISCO881-K9.

5https://hisham.hm/htop/

d) Thu thập gói tin: Thực hiện tương tự
như các thí nghiệm trên môi trường VMware
Workstation, chúng tôi bắt các gói tin trên đường
truyền giữa chủ thật B và Bridge - Line A, và trên
đường truyền giữa máy chủ ảo B* và vBridge -
Line B.

2) Thực hiện tấn công: Với kết nối TCP được
tạo bởi trình duyệt Chrome mở kết nối với Nginx
trên Container B* và thực hiện tương tự như trong
thí nghiệm kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm
bằng gói tin ACK giả mạo trên môi trường ảo
VMware Workstation. Chúng tôi lấy gói tin ACK
cuối cùng trong kết nối TCP giữa máy khách A
và Docker Container B* để có được số xác nhận
(ACK) và số thứ tự phân đoạn (SEQ) hợp lệ. Tiếp
đến, chúng tôi sử dụng scapy để tạo một cặp gói
tin ACK giả mạo với địa chỉ nguồn và đích tương
ứng với máy khách A và máy chủ vật lý B. Sau
đó, chúng tôi sử dụng máy tấn công C, gửi các
gói tin này tới các máy đích tương ứng.

3) Phân tích: Khi các bên trong kết nối TCP
này nhận được gói tin ACK giả mạo, chúng gửi
lại các gói tin ACK truyền lại không hợp lệ, cuộc
tấn công từ chối dịch vụ được kích hoạt. Cuộc tấn
công này kết thúc bởi máy khách A (xem Hình 4)
sau 1 giây và “timeout”, quá thời gian chờ, sau
đó 30 giây.

a) Trên Line A: Chúng tôi bắt được khoảng
550 gói tin ACK truyền lại trong một giây trong
khi cơn bão ACK đang diễn ra. 10 giây sau
đó, Container B* gửi gói tin RST-ACK cho máy
khách A. Kết nối TCP "timeout" sau 30 giây. Cuộc
tấn công không duy trì lâu nhưng vẫn có một
lượng lớn gói tin ACK truyền lại được sinh ra
bởi kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm bằng gói
tin ACK giả mạo. Điều này là do tính năng của
Docker hoặc của Nginx được trang bị để chống
các cuốc tấn công từ chối dịch vụ khi Container
nhận được nhiều gói tin ACK truyền lại với cùng
số ACK/SEQ. Kết quả này không như mong đợi
nhưng vẫn chứng minh lỗ hổng trong TCP, điều
đã được tác giả Abramov chỉ ra trong [3], khi kết
nối TCP nhận được gói tin có số xác nhận ACK
“chưa được gửi” (not-yet-sent).

b) Trên Line B: Kết quả thu được tương
tự như trong thực nghiệm kỹ thuật tấn công
DoS ACK-Storm bằng gói tin ACK giả mạo trên
VMware Workstation, chỉ duy nhất gói tin ACK
giả mạo đầu tiên được điều hướng tới Docker
Container B* qua vBridge. Không có gói tin
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Hình 4: Mô hình thử nghiệm trên Docker- Ba máy tính vật lý như trên được kết nối bằng Cisco 800
Series Routers CISCO881-K9, máy tính C là máy tấn công có khả năng nghe lén và “tiêm" các gói
tin vào kết nối TCP giữa khách A và máy chủ B. Docker Container B* sử dụng Nginx cho máy chủ
với cổng cục bộ là 80, cổng công cộng là 8080.

ACK truyền lại nào được điều hướng tới Docker
Container B*. Điều này cho thấy vBridge phản
hồi lại toàn bộ gói tin ACK truyền lại không hợp
lệ thay cho Docker Container B*, hoạt động này
giống như hoạt động của vSwitch trên VMware
Workstation.

B. Kỹ thuật tấn công từ chối dịch vụ dựa trên bão
gói tin ACK bằng gói tin FIN-ACK giả mạo

1) Môi trường thực nghiệm: Chúng tôi sử dụng
môi trường thực nghiệm tương tự như thực nghiệm
kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm trên Docker
đã được mô tả ở phía trên.

2) Thực hiện tấn công: Chúng tôi tiến hành
tương tự như thực nghiệm kỹ thuật tấn công
DoS ACK-Storm bằng gói tin ACK giả mạo trên
Docker nhưng sử dụng một cặp gói tin FIN-ACK
giả mạo thay cho cặp gói tin ACK giả mạo. Các
điều kiện khác của thực nghiệm được giữ nguyên.

3) Phân tích: Khi mỗi bên nhận được các gói
tin FIN-ACK giả mạo, chúng phản hồi với các gói
tin ACK truyền lại không hợp lệ và cơn bão ACK
bắt đầu.

a) Trên Line A: Chúng tôi bắt được một
vài gói tin ACK truyền lại giữa máy khách A và
Container B* trước khi phía Container B* ngừng
phản hồi.

b) Trên Line B: Kết quả thu được tương tự
với thực nghiệm kỹ thuật tấn công DoS ACK-
Storm bằng gói tin ACK giả mạo, chỉ có gói
tin ACK giả mạo đầu tiên được điều hướng tới

Container B* qua vBridge. Không có gói tin ACK
truyền lại nào được điều hướng tới Container B*.

4) Đề xuất giải pháp tấn công từ máy trung
gian C: Chúng tôi đã cố gắng thay thế các gói
tin ACK đơn giản để tấn công bằng các gói tin
HTTP. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được kết quả
tương tự như mục IV-A và mục IV-B. Do kỹ thuật
tấn công DoS ACK-Storm bằng gói tin FIN-ACK
giả mạo [5] dường như không hoạt động với kết
nối TCP được tạo bởi các trình duyệt như Chrome
hoặc Firefox với Nginx, chúng tôi đề xuất một
phương pháp tấn công mới dựa trên nó: máy tấn
công C tự tạo kết nối TCP giả với máy chủ B, gửi
gói tin FIN-ACK giả đến máy chủ B sau khi bắt
tay ba bước hoàn thành và liên tục gửi các gói tin
ACK truyền lại giả có cùng định dạng như các
gói tin ACK truyền lại của kỹ thuật tấn công DoS
ACK-Storm bằng gói tin ACK giả mạo. Máy chủ
B, cụ thể là vBridge, sẽ phản hồi lại các gói tin
này và bị kẹt trong trạng thái CLOSE-WAIT. Với
kết nối TCP đơn giản, trạng thái CLOSE-WAIT
không có "timeout" [11]. Vì vậy, chúng tôi cho
rằng máy chủ B có thể bị mắc kẹt trong trạng thái
CLOSE-WAIT mãi mãi (có nghĩa là tấn công từ
chối dịch vụ trên môi trường ảo Docker đã thành
công). Chi tiết về phương pháp tấn công này sẽ
được mô tả trong mục IV-C.

C. Kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm bằng gói
tin FIN-ACK giả mạo và kết nối giả

1) Môi trường thực nghiệm: Chúng tôi sử dụng
cùng một môi trường với thí nghiệm kỹ thuật tấn
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Hình 5: Kết nối TCP trong quá trình thí nghiệm trên Docker với gói tin ACK giả mạo

công DoS ACK-Storm trên Docker được mô tả ở
trên (xem Hình 5) nhưng không có máy khách A.

2) Thực hiện tấn công: Chúng tôi sử dụng
scapy (2.4.3) để tạo kết nối TCP giả với Container
B* bằng quá trình bắt tay ba bước như sau:

• Sử dụng scapy tạo một gói tin SYN giả bằng
cách thủ công với địa chỉ IP đích là Container
B*, địa chỉ IP nguồn là máy tấn công C, số
xác nhận ACK là 0, số thứ tự phân đoạn SEQ
là tùy ý và gửi đến Container B*.

• Bắt gói tin phản hồi SYN-ACK từ Container
B* sau đó tạo gói tin ACK giả dựa vào gói
tin SYN-ACK (sử dụng số thứ tự ACK và số
thứ tự phân đoạn SEQ).

• Gửi gói tin ACK giả tới Container B* và kết
nối TCP được thiết lập.

Tiếp đến, chúng tôi tạo một gói tin FIN-ACK
giả giống như trong thí nghiệm trước đó và tạo
một gói tin ACK truyền lại giống như việc máy
tấn công C nhận được gói tin FIN-ACK giả tương
tự như Container B*. Sau đó, chúng tôi tiếp tục

thực hiện các bước sau:
• Gửi gói tin FIN-ACK giả tới Container B*.
• Gửi gói tin ACK truyền lại giả tới Container

B*.
• Trì hoãn 1 giây và thực hiện lại bước 2.
3) Phân tích: Khi Container B* nhận được gói

tin FIN-ACK giả, nó sẽ chuyển sang trạng thái
CLOSE-WAIT và phản hồi với các gói tin ACK
truyền lại không hợp lệ.

a) Trên Line A: Bất cứ khi nào vBridge nhận
được gói tin ACK truyền lại giả từ máy tấn công
C, nó sẽ phản hồi với các gói tin ACK truyền lại
không hợp lệ. Trong khi máy tấn công C duy trì
việc gửi gói tin ACK truyền lại giả đến Container
B*, thì Container B* bị mắc kẹt ở trạng thái
CLOSE-WAIT. Nhưng cuộc tấn công không kéo
dài quá lâu như trong thí nghiệm kỹ thuật tấn công
DoS ACK-Storm bằng gói tin FIN-ACK giả mạo
[5]. Sau khoảng 10 phút, Container B* gửi gói
tin RST để đóng kết nối TCP. Trong thử nghiệm,
chúng tôi có bắt được một số gói tin FIN-PSH-
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Hình 6: Kết nối TCP trong quá trình thí nghiệm sử dụng gói tin FIN-ACK giả trên Docker với các
gói tin ACK truyền lại giả từ máy tấn công C

ACK nhưng không có dấu hiệu của việc ngắt kết
nối cho đến khi Container B* đột ngột gửi gói tin
RST. Đây có thể là tính năng của Container B*
khi không nhận được gói tin phản hồi và vBridge
khi nhận được quá nhiều gói tin ACK được truyền
lại với cùng số ACK/SEQ.

b) Trên Line B: Chỉ các gói tin hợp lệ được
chuyển đến Container B*, giống như kết quả của
thí nghiệm kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm.
Không có gói tin ACK truyền lại (giả) nào được
chuyển đến Container B*. Điều đó có nghĩa là
vBridge phản hồi tất cả các gói tin ACK được
truyền lại thay vì Container B* miễn là không có
yêu cầu RST nào được gửi giữa máy khách A và
Container B*.

V. THẢO LUẬN

A. Tính khả thi

Từ kết quả của các thí nghiệm trên, chúng tôi
kết luận rằng kỹ thuật tấn công DoS ACK-Storm
là khả thi với các kết nối TCP cơ bản trong môi
trường ảo hóa. Dựa trên lỗ hổng được phát hiện

bởi tác giả Abramov [3] được mô tả trong RFC
793 [11] và dựa trên ý tưởng phát triển phương
pháp tấn công bằng gói tin FIN-ACK của tác giả
Sơn [5], máy tấn công có thể thực hiện cuộc tấn
công bằng cách tạo kết nối giả và gửi các gói tin
giống như kết nối TCP bình thường đang bị tấn
công từ chối dịch vụ dựa trên bão gói tin ACK
bằng gói tin FIN-ACK giả mạo.

Trong các thí nghiệm của chúng tôi, kỹ thuật
tấn công này là khả thi ngay cả với các môi trường
ảo hóa như Docker sử dụng Nginx cho máy chủ.
Tuy nhiên, trong cấu hình mặc định của Nginx,
mỗi trạng thái của kết nối có cài đặt thời gian
"timeout" nên phương pháp tấn công sử dụng gói
tin ACK bị chặn và nguy cơ bị kẻ tấn công tấn
công bằng gói tin FIN-ACK cũng bị hạn chế. Tuy
nhiên, kẻ tấn công C có thể sử dụng một đoạn mã
python đơn giản với thư viện scapy để tạo nhiều
kết nối đến máy chủ trên Docker Container sử
dụng Nginx để chiếm cổng trong vòng 10 phút
và có thể gây ra sự cố, được gọi là “cạn kiệt
cổng", với vBridge khi kết hợp với mạng botnet.
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Thời gian, tuy chỉ khoảng 10 phút, không quá dài,
nhưng thiệt hại cho các doanh nghiệp sẽ không
nhỏ mặc dù chi phí thực hiện cuộc tấn công không
quá cao. Với kỹ thuật tấn công này, kẻ tấn công
không cần khả năng nghe lén kết nối TCP nhưng
vẫn có thể chiếm cổng.

B. Giải pháp phòng chống

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, trong phần III
và phần IV, vSwitch (hoặc vBridge) phản hồi
(hoặc bỏ qua) các gói tin không hợp lệ thay máy
chủ ảo (hoặc Container) và chỉ điều hướng gói
tin hợp lệ đến máy chủ ảo. Để đạt được điều này,
hệ thống cần có một module giám sát các gói tin
trước vSwitch (hoặc vBridge) để xác định gói tin
không hợp lệ hay không. Gói tin không hợp lệ, gói
tin giả mạo là những gói tin trùng ACK number,
trùng SEQ number, trùng trạng thái FIN-ACK để
bật chế độ CLOSE-WAIT của máy chủ ảo. Bộ
giám sát này chỉ truyền gói tin hợp lệ đến máy
chủ ảo để máy chủ ảo xử lý và phản hồi đến máy
khách hợp lệ. Do đó, máy chủ ảo sẽ không nhận
được gói tin nào từ máy khách trong suốt cuộc tấn
công từ chối dịch vụ dựa trên bão gói tin ACK.

Để phòng chống kỹ thuật tấn công này có thể sử
dụng một bộ đếm thời gian chạy trên một luồng
khác bên cạnh vSwitch (hoặc vBridge) để đếm
thời gian không phản hồi từ máy khách và đóng
kết nối đó khi “timeout". Có nghĩa là bộ đếm thời
gian sẽ xác định thời gian cần thiết để máy chủ
ảo thoát khỏi trạng thái CLOSE-WAIT mà không
duy trì mãi mãi trạng thái này, từ đó hệ thống
dịch vụ sẽ không bị ngưng trệ khi nhận được gói
tin giả mạo ngắt kết nối từ kẻ tấn công nội bộ.

Ngoài ra, giải pháp tiếp theo là tạo bộ kiểm tra
gói tin có ACK trùng lặp để đếm số lượng gói tin
ACK được truyền lại trùng lặp tại vSwitch (hoặc
vBridge), khi số lượng đạt đến ngưỡng tối đa mà
được cài đặt sẵn tại vSwitch (hoặc vBridge), bộ
đếm sẽ tạo gói tin RST-ACK để buộc dừng hoàn
toàn kết nối. Giải pháp này hoàn toàn có thể thực
hiện được bởi quá trình phân tích các gói tin khi
được gửi đến vSwitch (hoặc vBridge) đều thực
hiện được một cách dễ dàng trước khi gói tin được
chuyển đến xử lý tại máy chủ ảo. Từ đó, hạn chế
được tối đã việc giả mạo của kẻ tấn công vào máy
chủ ảo thông qua các cơ chế giao tiếp đơn giản
của các máy VM hiện nay.

C. Vấn đề đạo đức

Trong thực nghiệm tấn công trên máy ảo và
Docker, chúng tôi đã ngắt kết nối Internet khi tiến
hành các thí nghiệm và chỉ thử nghiệm các kỹ
thuật tấn công với các máy tính trong phòng thí
nghiệm trong quá trình này. Các máy tính này chỉ
kết nối với nhau trong quá trình thử nghiệm và
không kết nối với mạng cục bộ của trường đại học
của chúng tôi. Do đó, các thí nghiệm của chúng
tôi hoàn toàn vô hại với Internet.

VI. KẾT LUẬN

Đối với các phần mềm phổ biến được xây dựng
bởi các bên chuyên nghiệp, chẳng hạn như Nginx,
kỹ thuật tấn công này rất khó thực hiện. Tuy nhiên,
ý nghĩa của nó đối với hệ thống máy chủ ảo vẫn
rất rõ nét vì một khi nó được thực hiện thành
công, nó gây ảnh hưởng nhiều tới máy chủ ảo. Bài
báo này nhấn mạnh việc cần quan tâm đúng đắn
vào xử lý các lỗ hổng về "timeout" với trạng thái
CLOSE-WAIT trong kết nối TCP khi xây dựng và
phát triển phần mềm mới có sử dụng kết nối TCP.
Lỗ hổng này có thể dẫn đến một cuộc tấn công
từ chối dịch vụ dựa trên bão gói tin ACK không
giới hạn về thời gian có thể gây hại cho máy chủ.
Cuối cùng, TCP vẫn là một giao thức quan trọng
và được sử dụng trong nhiều phần mềm ứng dụng,
nó đã được xây dựng từ lâu nên chắc chắn sẽ có
lỗ hổng, vì vậy việc tìm ra các lỗ hổng và nghiên
cứu kỹ các lỗ hổng nhằm tìm ra các biện pháp
để ngăn chặn và khắc phục các lỗ hổng này là
công việc cần thiết của tất cả các chuyên gia bảo
đảm an toàn thông tin. Trong bài báo này, chúng
tôi đã tập trung vào nghiên cứu và phân tích sâu
sắc các mô hình tấn công từ chối dịch vụ dựa
trên bão gói tin ACK của tác giả Abramov [3] và
tác giả Sơn [5] cũng như đề xuất một phiên bản
tấn công mới để chiếm các cổng mạng của máy
chủ ảo. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung
nghiên cứu các hệ thống máy chủ ảo hóa khác
như Hyper-V, Oracle, v.v ... với các loại tấn công
này cũng như đề xuất các biện pháp tấn công mới
và các biện pháp đối phó hiệu quả nhằm hạn chế
các rủi ro tấn công mạng cho các ứng dụng thực
tế.
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NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TẤN CÔNG MẠNG ẢO HOÁ SỬ DỤNG ACK-STORM VÀ
PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG

PROPOSE TO PERFORM NETWORK AT-
TACK ON VIRTUAL NETWORK USING ACK-
STORM AND DEFENSE SOLUTION CONSID-
ERING

Tóm tắt—Recently, the server virtualization (hyper-
visor) market is growing up fast because server
virtualization has many benefits. More and more
businesses use hypervisors as an alternative solution
to a physical server. However, hypervisors are more
vulnerable than traditional servers according to
recent researches. Therefore, stand on the position
of a system administrator, it’s necessary to prepare
for the worst circumstances, understand clearly,
and research for new threats that can break down
the virtual system. In this paper, we attempt to
perform TCP ACK storm based DoS (Denial of
Service) attack on virtual and Docker networks and
propose some solutions to prevent them.

Từ khóa—DoS, Hypervisor, TCP, ACK storm,
Virtual network, Docker network.
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Posts and Telecommunications Instititute of Technology (PTIT) is 
a national public university within the Vietnam Ministry of 
Information and Communications (MIC). PTIT has been carrying out 
the mission to develop the institute in line with advanced university 
models in the world by means of highly effective managemnet and 
organization sysstems. On the basis of action exploitation, 
reasonable and effective use of resource, PTIT strives to improve the 
quality of training and scientific research at the Institute, meeting 
demands of high-quality resources in the information and 
communcation sector and ensuring opportunities for the poor and 
policy beneficiaries to study in PTIT. 

  

VISION 

To develop PTIT to become a key national universiy for human 
resource training in Information and Communication Technology 
(ICT); a modern scientific research center and a prestigious 
organization for society as well as a reliable partner of domestic and 
international enterprises.  

 

MISSION 

 

As a leading university in Information and Communicaitons 
Technology, our misssion are as follows: 

 Combining the scientific research with education and trining 
to meet the development trends and practical demands of 
business activities of organization, enterprises and society; 

 Providing highly qualified, enthusiastic, and dedicated 
human resources preparing students for success in the 
internaitonal labor market; and contributing to the 
development of Information and Communication sector of 
Vietnam. 

 

CORE VALUES 

 We always make the best effors and persistent strive for a 
social justice in education and training; 

 We have increasingly developed values for the development 
of ICT applications with the aim at contributing to 
improving the cosical life with the progress and 
advancement of technology 

 We determine that innovation has been alwasy a foundation 
and osurce leverage of the PTIT’s development.  
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