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[AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN]

Thách thc an ninh mạng 5G
>HOÀNG SỸ TƯƠNG
GIỚI THIỆU
Mạng 5G hướng tới việc nâng
cao tốc độ truy cập dữ liệu cũng
như mở rộng vùng phủ sóng thông
qua việc triển khai nhiều trạm phát
sóng với công suất cao, hướng tới
việc cung cấp Chất lượng dịch vụ
(QoS) tốt hơn và giảm thiểu độ trễ
khi truyền [1]. Để cung cấp các dịch
vụ trên nền tảng 5G, cần phải triển
khai các công nghệ, dịch vụ mạng,
cũng như các công nghệ lưu trữ và
xử lý mới để có thể đáp ứng tốc độ

cung cấp dịch vụ giúp duy trì dữ

phép tăng tính di động và tính linh

liệu, dịch vụ và ứng dụng mà không

hoạt của hệ thống mạng và dịch vụ

cần phải đầu tư quá nhiều cho cơ

mạng. Phần mềm định nghĩa mạng

sở hạ tầng để có thể triển khai 5G.

SDN (Software Difined Networking)

Do đó, đám mây di động được sử

cho phép mềm hóa các chức năng

dụng giúp tạo ra hệ thống mạng sử

của mạng thông qua việc tách biệt

dụng nhiều công nghệ khác nhau

nền tảng điều khiển và vấn đề vận

cùng tích hợp vào một miền duy

chuyển dữ liệu trong mạng. SDN tạo

nhất cho phép triển khai cùng lúc

sự thay đổi trong kết nối mạng thông

nhiều dịch vụ giúp tăng tính linh

qua việc trừu tượng hóa (abstraction)

hoạt và tính sẵn sàng với chi phí

và đơn giản hóa việc quản lý mạng.

đầu tư và chi phí duy trì hoạt động

Ảo hóa các chức năng mạng NFV

ở mức tối thiểu.

(Network Function Virtaulization) cho

truyền thông. Điện toán đám mây

Sử dụng giải pháp phần mềm

phép đặt các chức năng mạng khác

là giải pháp hiệu quả cho các nhà

cung cấp các chức năng mạng cho

nhau trong các vành đai mạng khác
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theo nhu cầu của người dùng giúp
loại bỏ các phần cứng dành riêng cho
dịch vụ mạng. SDN và NFV bổ sung
và hỗ trợ lẫn nhau giúp dễ dàng hơn
trong việc mở rộng cũng như thu hẹp
mạng, đơn giản hóa việc kiểm soát
và quản lý mạng, giúp loại bỏ rào
cản độc quyền của nhà cung cấp,
đây là vấn đề rất quan trọng với các
mạng trong tương lai. Tuy nhiên, với
các công nghệ mới này, cũng đặt ra
các thách thức về an ninh và quyền
riêng tư đối với người dùng mạng.
Các hệ thống truyền thông không
dây ngay từ khi ra đời đã trở thành
mục tiêu tấn công của tin tặc. Trong
các mạng không dây thế hệ đầu tiên
(1G), điện thoại di động và các kênh
truyền không dây đã trở thành mục
tiêu tấn công của tin tặc. Thế hệ thứ
hai (2G) của mạng không dây, tin
nhắn giả mạo (spam) trở nên phổ
biến không chỉ dưới dạng các cuộc
tấn công lừa đảo, chèn thông tin giả
mà còn dưới hình thức gửi thông tin
quảng cáo rác. Trong các mạng
không dây thế hệ thứ ba (3G), giao
tiếp dựa trên IP tạo điều kiện lan
rộng các lỗ hổng bảo mật và tạo ra
các thách thức về an ninh trong
mạng không dây. Với sự phát triển
mạnh mẽ của truyền thông tin dựa
trên IP, mạng di động thế hệ thứ tư
(4G) được sử dụng rộng rãi trên
các thiết bị thông minh, lưu thông
đa phương tiện và các dịch vụ mới
trên nền di động. Sự phát triển này
cũng dẫn đến các nguy cơ an ninh
đối với mạng di động ngày càng
tăng. Với sự ra đời của mạng không
dây thế hệ thứ năm (5G), các mối
đe dọa an ninh sẽ lớn hơn trước rất
nhiều, nhất là những mối đe dọa
liên quan quyền riêng tư của người
dùng mạng. Do đó, điều quan
trọng là phải dự đoán được các mối
đe dọa an ninh đối với mạng 5G,

cũng như các mối đe dọa tiềm năng
tồn tại trong chính các công nghệ
triển khai 5G.

Các ràng buộc đối với dịch vụ trong
kiến trúc bảo mật dẫn đến việc sử
dụng các tùy chọn bảo mật.

CÁC THÁCH AN NINH
TRONG MẠNG 5G

- An toàn cho dịch vụ chuyển
vùng (Roaming Security): Các tham
số bảo mật người dùng không được
cập nhật khi chuyển vùng từ mạng
này sang mạng khác, dẫn đến thỏa
hiệp bảo mật khi chuyển vùng.

5G giúp kết nối các cơ sở hạ tầng
trọng yếu, vì vậy nó cũng sẽ đòi hỏi
cao hơn về an ninh để đảm bảo an
toàn cho không chỉ cơ sở hạ tầng
trọng yếu mà còn cả sự an toàn của
toàn xã hội. Ví dụ: sự vi phạm an
ninh đối với các hệ thống cung cấp
điện trực tuyến có thể dẫn đến thảm
họa đối với tất cả các hệ thống điện
và điện tử hiện đang cung cấp điện
cho xã hội. Tương tự, chúng ta cũng
biết rằng dữ liệu rất quan trọng trong
việc đưa ra các quyết định, nhưng
nếu các dữ liệu quan trọng này bị
phá hủy khi truyền trong mạng 5G
thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào?
Do đó, điều quan trọng là tìm ra
cũng như cảnh báo các thách thức
an ninh trong mạng 5G, cũng như
đưa ra các giải pháp bảo mật giúp
đảm bảo an toàn cho các hoạt động
của hệ thống 5G. Những thách thức
bảo mật trong mạng 5G [2] tập
trung vào các vấn đề:
- Lưu lượng truy cập mạng flash
(Flash network traffic): Thiết bị
người dùng đầu cuối và Internet vạn
vật (IoT).
- An ninh cho các giao diện vô
tuyến (Security of radio interfaces):
Các khóa mã hóa giao diện vô
tuyến được truyền qua các kênh
không an toàn.
- Tính toàn vẹn cho không gian
người dùng (User plane Integrity):
Không mã hóa bảo vệ tính toàn vẹn
cho không gian dữ liệu người dùng.
- An ninh bắt buộc trong mạng
(Mandated security in the network):

- Tấn công từ chối dịch vụ
(DoS) trên cơ sở hạ tầng: xuất
phát từ thành phần kiểm soát
mạng và các kênh điều khiển
không được mã hóa.
- Bão tín hiệu (Signal storms): ví
dụ: tầng NAS của giao thức 3GPP.
- Tấn công DoS trên thiết bị đầu
cuối: Không có biện pháp an ninh
cho hệ điều hành, ứng dụng và dữ
liệu trên thiết bị đầu cuối.

Các thách thức an ninh trong
đám mây di động
Các hệ thống điện toán đám mây
bao gồm nhiều tài nguyên khác nhau
được chia sẻ bởi người dùng, nên
người dùng có thể lan truyền mã độc
dẫn đến việc phá vỡ các tính năng an
toàn của toàn hệ thống, tiêu thụ tài
nguyên hệ thống hoặc truy cập tài
nguyên của người dùng một cách bất
hợp pháp. Ngoài ra, trong đám mây
thường tồn tại cùng lúc nhiều thuê
bao, nơi người dùng chạy các logic
điều khiển của họ, các tương tác này
có thể dẫn đến xung đột trong cấu
hình mạng. Điện toán đám mây di
động (MCC) cũng tích hợp các khái
niệm về điện toán đám mây vào các
hệ sinh thái 5G. Điều này sẽ tạo ra
các lỗ hổng bảo mật chủ yếu phát
sinh từ việc sửa đổi kiến trúc và cơ
sở hạ tầng trong 5G. Do đó, kiến trúc
mở của MCC và tính di động của các
thiết bị đầu cuối sẽ tạo ra các lỗ hổng

K 1 (7/2019)



THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG 3

[AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN]
bảo mật giúp tin tặc khai thác và tạo
ra các mối đe dọa cũng như các vi
phạm quyền riêng tư trong các đám
mây di động [3].

Các thách thức an ninh trong
SDN và NFV
SDN giúp tập trung các nền tảng
điều khiển mạng lại với nhau cũng như
cho phép lập trình trong các mạng
truyền thông. Đây là hai tính năng đột
phá trong công nghệ di động, tuy
nhiên, nó cũng dẫn đến các nguy cơ
tấn công cracking cũng như hacking
vào mạng. Ví dụ: điều khiển tập trung
sẽ là lựa chọn thuận lợi cho các cuộc
tấn công DoS, để lộ Giao diện lập trình
ứng dụng (API) quan trọng, tạo điều
kiện cho phần mềm độc hại có thể
điều khiển toàn bộ mạng [4].
Bộ điều khiển SDN cho phép sửa
đổi các luật điều khiển luồng dữ liệu,
do đó các bộ điều khiển lưu lượng có
thể được xác định một cách dễ dàng.
Điều này làm cho bộ điều khiển trở
thành một thực thể có thể nhìn thấy
trong mạng, dẫn đến việc nó trở
thành lựa chọn ưa thích cho các cuộc
tấn công DoS. Việc tập trung hóa
điều khiển mạng cũng có thể làm
cho bộ điều khiển bị nghẽn cổ chai
trong mạng. Do hầu hết các chức
năng mạng có thể được triển khai
dưới dạng các ứng dụng SDN, vì vậy
dẫn đến việc các ứng dụng độc hại
nếu được cấp quyền truy cập có thể
lan truyền khắp mạng. Mặc dù NFV
rất quan trọng đối với các mạng
truyền thông trong tương lai, nhưng
nó cũng tiềm ẩn rất nhiều thách thức
an ninh như vấn đề bảo mật, tính
toàn vẹn, tính xác thực và tính không
thể chối bỏ.

vô cùng phức tạp liên quan đến máy
bay không người lái và kiểm soát
không lưu, điều khiển đám mây thực
tế ảo, kết nối xe tải, nhà máy thông
minh, điều khiển robot, giao thông
vận tải và y tế điện tử. Do đó, các
ứng dụng cần phải có các hệ thống
liên lạc an toàn hỗ trợ việc xác thực
khi trao đổi dữ liệu nhạy cảm. Ngoài
ra, nhiều đối tượng khác như các nhà
cung cấp dịch vụ, khai thác mạng di
động (MNO) và nhà cung cấp đám
mây sẽ tham gia cùng các dịch vụ
này. Trong một hệ thống sinh thái
như vậy, nhiều lớp xác thực sẽ được
yêu cầu ở cả mức truy cập mạng và
mức dịch vụ, cũng như các yêu cầu
xác thực giữa các tác nhân. Trước
mạng 5G, các mạng di động đã có
các kênh truyền thông an toàn dựa
trên nền tảng các đường hầm GTP
và IPsec. Các giao diện truyền thông
như X2, S1, S6, S7, được sử dụng
trong các mạng di động, đòi hỏi tin
tặc phải hiểu biết sâu về chúng mới
có thể tấn công các giao diện này.
Tuy nhiên, mạng 5G dựa trên SDN sẽ
không có giao diện chuyên dụng như
vậy mà là giao diện SDN phổ biến.

Các thách thức về an ninh đối
với kênh truyền thông
5G sẽ cung cấp một hệ sinh thái
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Tính mở của các giao diện này sẽ
làm tăng các nguy cơ tấn công của
tin tặc. Giao tiếp trong các mạng di

động 5G dựa trên SDN có thể được
phân loại thành ba kênh truyền
thông, ví dụ: kênh dữ liệu, kênh điều
khiển và kênh liên bộ điều khiển.
Trong hệ thống SDN hiện tại, các
kênh này được bảo vệ bằng cách sử
dụng TLS/SSL. Tuy nhiên, TLS/SSL
rất dễ bị tấn công lớp IP, tấn công
quét SDN và thiếu các cơ chế xác
thực mạnh.

Các thách thức về quyền riêng
tư trong mạng 5G
Từ quan điểm của người dùng,
các mối quan tâm đến tính riêng tư
thường phát sinh từ dữ liệu, vị trí và
định danh. Hầu hết các ứng dụng
điện thoại thông minh đều yêu cầu
chi tiết về thông tin cá nhân của
thuê bao trước khi cài đặt. Các nhà
phát triển ứng dụng hoặc công ty
hiếm khi đề cập đến việc dữ liệu
được lưu trữ như thế nào và cho
mục đích gì. Các mối đe dọa như tấn
công thông tin ngữ nghĩa, tấn công
thời gian và tấn công boundary chủ
yếu nhắm vào quyền riêng tư của
người dùng. Tại tầng vật lý, vị trí của
người dùng có thể bị rò rỉ bởi các
thuật toán lựa chọn điểm truy cập
trong mạng di động 5G. Các tấn
công vào dịch vụ nhận dạng thuê
bao di động quốc tế (IMSI) có thể
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được sử dụng để tiết lộ định danh
của thuê bao bằng cách bắt IMSI
của thiết bị người dùng (UE). Các
cuộc tấn công như vậy cũng có thể
được thực hiện thông qua việc thiết
lập các trạm thu phát giả để nhận
các phản hồi với IMSI của người
dùng. Quyền riêng tư của người
dùng và dữ liệu bị thách thức
nghiêm trọng trong các môi trường
dùng chung, nơi một cơ sở hạ tầng
được chia sẻ giữa các tác nhân khác
nhau. Hơn nữa, không có ranh giới
vật lý trong mạng 5G khi họ sử
dụng các tính năng lưu trữ dữ liệu
và lưu trữ dữ liệu dựa trên đám
mây. Do đó, các nhà khai thác 5G
không có quyền kiểm soát trực tiếp
nơi lưu trữ dữ liệu trong môi trường

đám mây. Vì các quốc gia khác
nhau có các cơ chế bảo mật dữ liệu
khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh,
do đó quyền riêng tư của người
dùng bị thách thức nếu dữ liệu
người dùng được lưu trữ trên đám
mây ở một quốc gia khác.

việc tích hợp các công nghệ vào

KẾT LUẬN

dụ: các thiết bị IoT được kết nối và

5G sử dụng đám mây di động,
SDN và NFV để giải quyết các bài
toán về kết nối, tính linh hoạt và chi
phí. Cùng với việc mang lại lợi ích to
lớn cho người dùng, công nghệ này
cũng tạo ra các thách thức rất lớn về
an ninh. Do đó, trong bài viết này,
tác giả tập trung phân tích các nguy
cơ an ninh đối với 5G. Tuy nhiên, do
còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc

trong mạng 5G, nên các tác nhân đe
dọa vẫn chưa được nhận diện một
cách đầy đủ nhất. Các nguy cơ an
ninh đối với nền tảng truyền thông
và tính riêng tư sẽ bộc lộ rõ hơn khi
có nhiều thiết bị của người dùng, ví
các dịch vụ khác được triển khai
trong 5G. Tóm lại, sẽ có rất nhiều
nguy cơ về an ninh xuất hiện cùng
với quá trình triển khai các công
nghệ và dịch vụ 5G. Vì vậy việc chú
trọng nghiên cứu và phát hiện ra các
nguy cơ an ninh ngay từ giai đoạn
thiết kế sẽ giúp giảm thiểu rủi ro về
an toàn thông tin khi triển khai 5G
trong thực tế.
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CUỘC TẤN CÔNG VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU FLIPBOARD VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT
TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
Cở sở dữ liệu lưu thông tin tài khoản của người

một cuộc điều tra và thông báo cho các cơ quan

dùng Flipboard bị tấn công bao gồm tên người

thực thi pháp luật. Công ty cũng đã thuê một công

dùng, mật khẩu, địa chỉ email và thông tin tài

ty bảo mật bên ngoài để hỗ trợ điều tra cuộc tấn

khoản đăng nhập vào Flipboard từ Google,

công. Flipboard đã đặt lại tất cả mật khẩu của

Facebook và Twitter.

người dùng, mặc dù mật khẩu được bảo vệ bằng
mật mã được mã hóa. Người dùng sẽ phải tạo một

Trong khoảng thời gian từ ngày 02/06/2018

mật khẩu mới vào lần tiếp theo khi họ đăng nhập

đến 22/04/2019 Flipboard đã xác định có truy cập

vào tài khoản. Ngoài ra, tất cả kết nối với tài khoản

trái phép vào một số cơ dữ liệu chứa thông tin tài

bên thứ ba từ Google, Facebook, Twitter đều được

khoản người dùng và có thể đã thu được các bản

thay thế hoặc xóa.

sao của cơ sở dữ liệu nhất định chứa thông tin
người dùng Flipboard.
Sau khi phát hiện ra, Flipboard ngay lập tức mở

Hiện tại công ty đã thực hiện các biện pháp bảo
mật nâng cao để ngăn chặn những sự cố tương tự
có thể xảy ra trong tương lai.
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Bảo mật trong IPv6
>ThS. CHỬ HOÀI NAM *
Giao thức IP phiên bản 6 (IPv6) được đánh giá là an toàn hơn nhưng vẫn chưa thể
giải quyết hoàn toàn các vấn đề về bảo mật hiện nay trong IPv4. Ngoài ra, chính đặc
điểm linh hoạt trong IPv6 lại đưa ra các thách thức mới cần được quan tâm, ví dụ như
cơ chế cấu hình động của IPv6 trong trường hợp tự động cấu hình địa chỉ không lưu
trạng thái (stateless address autoconfiguration) có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng
trong bảo mật nếu không được triển khai đúng cách. Bài báo này tập trung vào đánh
giá những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh đối với giao thức IPv6 và một số giải pháp tăng
cường độ an toàn của IPv6 khi triển khai.
a đời từ những năm 1970

R

dù có nhiều hạn chế như
không gian địa chỉ không
còn đủ, khó khăn trong

quản lý mạng hay khả năng cung cấp
tính bảo mật gần như không có, IPv4
vẫn là phiên bản được sử dụng rộng
rãi nhất hiện nay. Vì vậy, IETF
(Internet Engineering Task Force) đã
đưa ra giao thức IPv6 nhằm giải
quyết các nhược điểm này. Giao thức
IPv6 cùng với các giao thức hỗ trợ
được chuẩn hóa trong RFC 24602
(IPv6), RFC 48613 (IPv6 Neighbour
Discovery),
Stateless

RFC

48624

Address

(IPv6
Auto-

Configuration), RFC 44435 (Internet
Control Message Protocol for IPv6 ICMPv6), RFC 42916 (Cấu trúc địa
chỉ IPv6), và RFC 43017 (Security
Architecture for IP or IPsec). IPv6
còn được gọi là Giao thức Internet
thế

hệ

tiếp

theo

IPng

(Next

Generation Internet Protocol).

*

Đại học Giao thông Vận tải
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Hình 1. Tiêu đề gói tin IPv6 và IPv4
Sự khác biệt về tiêu đề của IPv6
và IPv4 được thể hiện ở Hình 1. Có
thể thấy một số điểm mới trong IPv6
so với giao thức IPv4:
- Không gian địa chỉ lớn hơn rất

nhiều: 128 bit trong IPv6 so với 32
bit trong IPv4;
- Kiến trúc địa chỉ phân cấp giúp
tăng hiệu quả;
- Hỗ trợ cả hai dạng cấu hình địa
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chỉ lưu trạng thái và không lưu
trạng thái;

Địa chỉ được tạo từ mã hóa
CGA

- Cung cấp tính năng bảo mật
với IP Security (IPSec);

Địa chỉ được tạo từ mã hóa CGA
(Cryptographically
Generated
Address) là địa chỉ IPv6 có phần
định danh cho host được tạo từ
hàm mã hóa hash [2]. Đây chính là
cách gán khóa chữ ký điện tử công
cộng (public signature key) vào địa
chỉ IPv6 trong giao thức Secure
Neighbor
Discovery
Protocol
(SEND) [3]. Tính năng này tăng
mức độ bảo vệ được dùng trong cơ
chế phát hiện bộ định tuyến IPv6
lân cận (IPv6 neighbourhood
router discovery mechanism) cho
phép người dùng cuối cung cấp
bằng chứng sở hữu địa chỉ IPv6
của mình. Đây chính là tính năng
khác biệt so với IPv4 và không thể
áp dụng trên IPv4 do giới hạn về
trường địa chỉ 32 bit. Tính năng
này hoàn toàn mới ở phiên bản
IPv6 và nó đem lại các lợi điểm
sau:

- Hỗ trợ QoS tốt hơn;
- Sử dụng giao thức NDP
(Neighbour Discovery Protocol)
thay thế chức năng của giao thức
ARP;
- Có khả năng mở rộng.
Trong các điểm trên thì việc sử
dụng không gian địa chỉ lớn, IPSec
và giao thức NDP đã giúp nâng cao
tính bảo mật của IPv6 so với IPv4.

SỰ NÂNG CẤP VỀ BẢO
MẬT SO VỚI IPv4
1. Không gian địa chỉ
cực lớn
Khó khăn trong dò cổng
Khi bắt đầu thực hiện tấn công,
bước đầu tiên thường là quét cổng
để thu thập thông tin về mạng của
nạn nhân. Theo [1], thời gian để
quét toàn bộ địa chỉ IPv4 với 32 bit
được dùng để đánh địa chỉ trên
mạng Internet vào khoảng 8 tiếng.
Việc sử dụng 128 bit để đánh địa
chỉ, IPv6 đã tăng không gian địa
chỉ lên cực lớn. Điều này chính là
rào cản quan trọng nếu kẻ tấn
công (attacker) muốn quét cổng
một cách toàn diện.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các
kỹ thuật quét cổng này đối với IPv6
về cơ bản giống như IPv4, chỉ khác
là không gian địa chỉ IP lớn hơn. Vì
vậy, các giải pháp thực tiễn cho
IPv4 nên tiếp tục được áp dụng
cho mạng IPv6, ví dụ như lọc gói
tin có địa chỉ IPv6 nội bộ tại các
router biên và thiết lập lọc các dịch
vụ không sử dụng tại firewall.

- Khiến cho việc giả mạo
(spoof) và đánh cắp địa chỉ trong
IPv6 khó khăn hơn;
- Cho phép đảm bảo tính
nguyên vẹn của các thông điệp
thông qua chữ ký điện tử;
- Nhìn chung thì không yêu cầu
phải nâng cấp hay thay đổi cơ sở
hạ tầng mạng.

2. Internet Protocol
Security (IPsec)
IPSec cung cấp các dịch vụ bảo
mật cho lưu lượng dựa trên mã
hóa chất lượng cao, tương thích
với nhiều hệ thống và hoạt động
tại lớp IP. Tính năng này là tùy
chọn trong IPv4. Với IPv6, ban đầu
đây là tính năng bắt buộc trong
RFC 4294 nhưng sang RFC 6434 thì

chỉ đưa ra khuyến nghị là nên sử
dụng tính năng này. IPsec tăng
cường tính năng bảo mật cho lớp
IP nguyên thủy bằng cách cung
cấp
tính
năng
xác
thực
(authenticity), tính nguyên vẹn
(integrity),
tính
bí
mật
(confidentiality) và điều khiển truy
nhập (access control) thông qua
việc sử dụng hai giao thức AH
(Authentication Header) và ESP
(Encapsulating Security Payload).

3. Thay thế giao thức ARP
(Address Resolution
Protocol) bằng giao thức
ND (Neighbourhood
Discovery)
Trong IPv4, ARP là giao thức hỗ
trợ, giúp máy có được địa chỉ MAC
(lớp 2) của một máy khác trong
cùng một mạng LAN khi đã biết địa
chỉ IP (lớp 3). ARP có nhiều vấn đề
bảo mật trong quá khứ, như giả
mạo ARP (ARP spoofing).
Trong IPv6, ARP không cần
thiết nữa vì định danh giao diện
(Interface Identifier) của địa chỉ
lớp 3 được suy ra trực tiếp từ lớp 2
của thiết bị (MAC address). Địa chỉ
lớp 3 cùng với phần ID đặc trưng
của thiết bị được dùng ở phạm vi
toàn cục (global level) trong mạng
IPv6. Kết quả là các vấn đề bảo
mật liên quan đến ARP đã được
giải quyết trong IPv6. Giao thức
ND dành cho IPv6 được mô tả
trong RFC 4861 (Neighbourhood
Discovery) thay thế ARP.

CÁC NGUY CƠ TIỀM ẨN VỀ
BẢO MẬT TRONG IPv6 VÀ
CÁC GIẢI PHÁP
1. Cấu trúc địa chỉ IP
Cấu trúc xây dựng địa chỉ IP sẽ

K 1 (7/2019)



THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG 7

[AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN]
quyết định kiến trúc của một
mạng. Nếu xây dựng được một
cấu trúc địa chỉ mạng tốt sẽ giúp
giảm các nguy cơ tiềm ẩn đối với
những tính năng mới của IPv6. Nội
dung tiếp theo của bài báo trình
bày các điểm cần lưu ý khi thiết kế
mạng IPv6.
Kế hoạch đánh địa chỉ tốt làm
đơn giản hóa danh sách kiểm soát
truy nhập cũng như các thiết lập
trong firewall, ngoài ra còn giúp dễ
dàng nhận diện quyền sở hữu các
mạng con, liên kết và các giao
diện. Các tổ chức cần rất cẩn trọng
trong việc lên kế hoạch và triển
khai một mạng có phân cấp bằng
việc sử dụng các phương pháp chia
mạng con như sau:

Các vấn đề đối với việc để lại
dấu vết của địa chỉ EUI-64
Địa chỉ IEEE EUI-64 đưa ra một
chuẩn mới cho việc đánh địa chỉ giao
diện mạng trong IPv6. Địa chỉ vật lý
của giao diện mạng, còn gọi là địa chỉ
MAC, được đưa vào một thuật toán
để tạo nên địa chỉ EUI-64 cho giao
diện đó. Với khả năng tự cấu hình,
một địa chỉ toàn cầu (global address)
trong IPv6 có thể được tạo ra bằng
việc kết hợp giữa số nhận dạng mạng
và địa chỉ EUI-64. Thông qua địa chỉ
EUI-64, kẻ tấn công có khả năng biết
được các thông tin về thiết bị của nạn
nhân và sử dụng nó để thực hiện tấn
công. Để chống lại nguy cơ này, cần
phải sử dụng các địa chỉ không đoán
trước được tạo bởi các thuật toán mã
hóa (ví dụ như CGA) hoặc thiết lập
địa chỉ bằng DHCPv6.

2. Các thiết bị IPv6 không
được cấp phép
Hiện nay, vì hầu hết các thiết bị
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và hệ điều hành đều hỗ trợ IPv6,
nên đôi khi giao thức IPv6 được
bật mà người dùng không hề biết.
Khả năng mở rộng của IPv6 cùng
với việc một máy có thể có địa chỉ
global IPv6 dẫn đến tình huống
nếu việc kiểm soát truy nhập
không được thực hiện đúng cách
thì sẽ giúp cho kẻ tấn công dễ
dàng xâm nhập vào mạng. Để
giảm thiểu nguy cơ này, có thể
thực hiện các giải pháp sau:
- Xác định và tắt giao thức IPv6
trên các thiết bị nếu chúng không
sử dụng giao thức này;
- Lọc và chặn các luồng IPv6
nếu mạng không sử dụng IPv6;
- Cần đưa các chính sách, quy
định sử dụng IPv6 vào trong kế
hoạch bảo mật.

3. Giao thức Phát hiện lân
cận (Neighbour Discovery
- ND) và cơ chế tự cấu
hình địa chỉ không lưu
trạng thái (Stateless
Address Autoconfiguration)
Neighbour discovery (ND) là
sự thay thế cho ARP, còn cơ chế
tự động cấu hình địa chỉ không
lưu trạng thái cho phép một máy
IPv6 tự động cấu hình khi kết nối
vào mạng IPv6. Cơ chế này là
phiên bản rút gọn có chức năng
giống như DHCP và được cung
cấp bởi ICMPv6. ND có thể là đối
tượng của các dạng tấn công như
DoS (Denial of service) khiến cho
gói tin IP được đưa đến đích
không mong muốn. Các dạng tấn
công này cũng có thể được dùng
để cho phép một thiết bị can thiệp
và thay đổi đích đến của gói tin

thuộc về thiết bị khác khác. Để
giải quyết vấn đề này, có thể sử
dụng IPSec AH, cơ chế bảo mật
cho IPv6 ND được đưa ra trong
[4] hoặc giao thức SEcure
Neighbor Discovery (SEND) cung
cấp cơ chế bảo mật dựa vào mã
hóa [3].
Giao thức ND sử dụng thông
điệp ICMP (Internet Control
Message Protocol) và các địa chỉ
solicited-node multicast để xác
định địa chỉ lớp hai, khả năng kết
nối và theo dõi các máy máy lân
cận trong cùng một mạng. Trong
khi ICMPv4 tách biệt khỏi IPv4 thì
ICMPv6 được tích hợp vào IPv6
và sử dụng gói tin IPv6. Điều này
có thể dẫn tới các vấn đề về bảo
mật như gửi đi thông tin giả, các
thông điệp phản hồi được chỉnh
sửa với mục đích tấn công DoS,
lưu lượng bị chuyển hướng hay
các mục đích xấu khác. Để đảm
bảo an ninh, các thông điệp ICMP
cần sử dụng IPSec AH giúp đảm
bảo tính toàn vẹn, xác thực và
các chức năng chống dạng tấn
công relay.

4. Sử dụng song song hai
giao thức IPv4 và IPv6
Việc chuyển toàn bộ mạng từ
IPv4 sang IPv6 ngay lập tức là điều
không thể. IPv6 sẽ được triển khai
dần trong khi IPv4 vẫn được sử
dụng để hỗ trợ cho các hệ thống
cũ. Việc sử dụng đồng thời cả hai
giao thức làm tăng độ phức tạp
trong hoạt động và bảo mật. Các
chính sách bảo mật cần được thiết
lập cho cả IPv6 và IPv4. Trong quá
trình hoạt động, nhà quản trị mạng
cần phải theo dõi các nguy cơ tiềm
ẩn đối với cả hai giao thức này và
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đưa ra giải pháp thích hợp nếu xảy
ra sự cố bảo mật.

dịch vụ IPv6, và ngược lại. Kẻ tấn
công có thể khai thác các lỗi bảo
mật trong quá trình chuyển tiếp

CÁC DẠNG TẤN CÔNG
PHỔ BIẾN TRONG CẢ IPv4
VÀ IPv6

này nếu chúng không được thiết

IPv6 không thể giải quyết được
tất cả các vấn đề bảo mật. Về cơ bản
thì nó không thể ngăn lại được các
dạng tấn công nhằm vào lớp trên
của lớp Mạng trong mô hình phân
lớp OSI. Các dạng tấn công IPv6
không thể chống lại được bao gồm:

tiếp gói tin IPv6 trên các mạng

lập một cách an toàn. Có nhiều
công nghệ được dùng để chuyển
IPv4, có thể kể đến như 6to4 [5],
kỹ thuật đường hầm SIT (Simple
Internet Transition), và truyền gói
tin IPv6 qua UDP như Teredo.

KẾT LUẬN
Có thể thấy nhiều vấn đề về
bảo mật trong IPv6 tương tự như
trong IPv4 và các tính năng mới
của IPv6 cũng đem lại nhiều vấn
đề bảo mật mới. Ngoài ra hoạt
động của IPv6 cũng rất khác so với
IPv4 nên cần thiết phải thiết lập
các cơ chế bảo mật phù hợp. Một
điểm cần lưu ý là do IPv6 hiện vẫn
chiếm tỉ lệ nhỏ so với IPv4 nên

Lưu lượng IPv6 có thể đi vào

nhiều vấn đề về bảo mật vẫn chưa

mạng thông qua các kỹ thuật này

xuất hiện và bị khai thác. Một số

1. Tấn công tại lớp Ứng dụng:
các tấn công tại lớp Ứng dụng
trong mô hình OSI như làm tràn bộ
đệm, virus và mã độc, tấn công
vào ứng dụng web,…

trong khi nhà quản trị mạng không

biện pháp có thể được dùng để

hề biết. Ví dụ như firewall thường

bảo mật cho mạng IPv6:

2. Các dạng tấn công Bruteforce và dạng tấn công dò mật
khẩu hướng tới module xác thực.

sử dụng đường hầm 6to4 để tránh

cho phép lưu lượng UDP nên cũng
sẽ cho phép lưu lượng IPv6 gửi
qua UDP hay kẻ tấn công có thể
bị phát hiện bởi các hệ thống
chống xâm nhập. Như vậy, để kiểm
tra được lưu lượng đóng gói trong

3. Rogue devices: là các thiết bị
được kết nối vào mạng trái phép,
có thể là PC, switch, router, DNS
server, DHCP server hay thậm chí
là wireless access point.
4. Tấn công từ chối dịch vụ
(Denial of Service).
5. Tấn công sử dụng thư rác,
email lừa đảo,…

CHUYỂN TIẾP IPv6
TRONG MẠNG TRUYỀN
THỐNG
Các công cụ chuyển tiếp cho
phép ứng dụng IPv4 kết nối tới các

đường hầm thì cần sử dụng các
thiết bị có thể hiểu được chúng,
đồng thời các chính sách bảo mật
cần được thiết lập ở cả đầu vào và
đầu ra của đường hầm.

• Đảm bảo hệ thống bảo an
ninh có khả năng kiểm tra lưu
lượng IPv6;
• Loại bỏ các địa chỉ nội bộ IPv6
tại bộ định tuyến biên;
• Nếu mạng chỉ sử dụng IPv4
thì phải lọc hết các lưu lượng IPv6;
• Chặn các dịch vụ không sử
dụng;
• Xây dựng chính sách lọc

Để đám bảo an ninh đối với các

ICMPv6 một cách chi tiết để có thể

máy trong mạng sử dụng cả IPv4

loại được các thông điệp ICMP

và IPv6, cần phải lưu ý rằng các

không cần thiết;

ứng dụng là đối tượng tấn công
trong cả hai mạng IPv6 và IPv4. Vì
vậy, cần thực hiện kiểm tra lưu
lượng cho cả hai phiên bản IPv4

• Duy trì chính sách bảo mật
đồng nhất cho IPv4 và IPv6;
• Sử dụng IPSec;

và IPv6 cũng như thiết lập cơ chế

• Cần luôn chú ý đến các vấn

phát hiện các thiết bị kết nối trái

đề bảo mật của cơ chế chuyển tiếp

phép.

gói tin IPv6.

Tài liệu tham khảo
[1] http://www.opte.org/history/
[2] T. AURA, Cryptographically Generated Addresses (CGA), RFC 3972
[3] J. ARKKO, ED. , J. KEMPF, B. ZILL, P. NIKANDER, SEcure Neighbor Discovery (SEND), RFC 3971
[4] P. NIKANDER, ED., J. KEMPF, E. NORDMARK, IPv6 ND Trust Models and Threats, RFC 3756
[5] B. CARPENTER, K. MOORE, Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds, RFC 3056
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Phòng chng tn công DDoS vào
ng dng Web s dng mi quan h
t ng quan c a các truy c p
>TRẦN MẠNH THẮNG*, NGUYỄN LINH GIANG*, NGUYỄN KHÁNH VĂN*
Tấn công từ chối dịch vụ phân tán vào ứng dụng Web (Web-App DDoS Attack) là một
dạng tấn công nguy hiểm, phổ biến mà tin tặc sử dụng để tấn công hệ thống thông
tin của cơ quan, tổ chức. Lý do các ứng dụng Web thường là đối tượng tấn công của
tin tặc là vì ứng dụng này là giao diện của cơ quan, tổ chức ra bên ngoài và phục vụ
hoạt động của cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, do ngày càng xuất hiện điểm yếu, lỗ
hổng bảo mật trên các ứng dụng, hệ điều hành dẫn tới việc tin tặc có thể dễ dạng xây
dựng mạng máy tính ma (mạng botnet) quy mô lớn để tấn công DDoS vào ứng dụng
Web hiệu quả hơn. Trên thực tế đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến
phòng, chống dạng tấn công này. Tuy nhiên, khi tin tặc thực hiện tấn công thì vẫn gây
hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng cho cơ quan, tổ chức do cách thức tấn công của tin
tặc ngày càng tinh vi và thay đổi liên tục. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất
phương pháp phòng, chống tấn công Web-App DDoS Attack trên cơ sở phân tích mối
quan hệ tương quan các yêu cầu gửi đến ứng dụng Web để tìm ra các nguồn gửi yêu
cầu (địa chỉ IP nguồn) tấn công và thực hiện ngăn chặn. Phương pháp của chúng tôi
đưa ra tập các tiêu chí cho phép xác định nguồn gửi yêu cầu là tấn công hay bình
thường trong khoảng thời gian ngắn. Các tiêu chí đưa ra cũng làm tin tặc khó có thể
thay đổi các hình thức tấn công để vượt qua các đặc trưng của tiêu chí này.
1. GIỚI THIỆU
Tấn công DDoS là hình thức tấn công mạng nguy
hiểm nhằm làm mất tính khả dụng của một máy chủ hay

vực khác nhau như: Kinh tế, Chính trị, Tài chính, Thương
mại điện tử, Giao thông vận tải... Phần lớn các ứng dụng
Web cung cấp dịch vụ qua môi trường mạng Internet sử

một hệ thống thông tin bằng cách làm cạn kiệt tài nguyên

dụng giao thức HTTP/HTTPS. Do đó, ngoài phải đối mặt

hay băng thông của hệ thống. Tấn công DDoS thường

với các dạng tấn công mạng khác (SQL Injection, XSS…) thì

được thực hiện thông qua tập hợp các máy tính đã bị

ứng dụng Web còn phải đối mặt với dạng tấn công DDoS.

chiếm quyền trong một mạng botnet và được điều khiển

Để thực hiện tấn công DDoS vào ứng dụng Web, tin

bởi một máy chủ C&C.

tặc lợi dụng mạng botnet để gửi tràn ngập các yêu cầu

Ứng dụng Web là ứng dụng phổ biến để cung cấp các

tới máy chủ làm máy chủ quá tải và rơi vào trạng thái từ

dịch vụ trên mạng của nhiều loại hình ngành nghề và lĩnh

chối dịch vụ. Tin tặc thường cố tình tạo ra các yêu cầu có

*

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
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thực, giống như các yêu cầu được gửi đi từ máy tính bình
thường để vượt qua các thiết bị bảo mật như Firewall và
IDS/IPS.
Trong nghiên cứu trước đây [1], chúng tôi đã đề xuất
một mô hình phát hiện nhanh nguồn tấn công DDoS vào
ứng dụng Web trên cơ sở kết hợp 02 tiêu chí về tần suất
truy cập và tiêu chí về tương quan giữa các yêu cầu được
gửi đi từ một IP nguồn.
Tuy nhiên, trong nghiên cứu trước đây, chúng tôi mới
đề xuất ý tưởng và giải pháp để thực hiện ý tưởng đề
xuất một cách rất cơ bản, chưa cụ thể.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất giải pháp cụ
thể để giải quyết bài toán phát hiện nguồn gửi yêu cầu
tấn công vào ứng dụng Web sử dụng tiêu chí tương quan
dựa vào ý tưởng cơ bản là: Các yêu cầu được gửi đi từ
các máy tấn công sẽ có những đặc trưng riêng giống
nhau và lặp lại bởi vì các máy tấn công và chương trình
trên đó cùng được điều khiển bởi một máy chủ C&C.
Trong khi các máy truy cập bình thường thì có mức độ
ngẫu nhiên cao về tần suất truy cập và yêu cầu gửi đến.
Sau đây chúng tôi gọi tắt phương pháp đề xuất của
chúng tôi là AntiDDoS-AC.
Do đó, chúng tôi tìm cách xây dựng các tập dữ liệu
tương quan giữa các yêu cầu được gửi đi từ cùng một
máy ở trạng thái hoạt động bình thường. Tập các dữ liệu
tương quan sẽ được sử dụng để phát hiện ra các nguồn
gửi yêu cầu tấn công khi xảy ra tấn công DDoS vào máy
chủ Web.
Chúng tôi cũng đề xuất các tiêu chí khác nhau để tin

Hình 1. Các chức năng trong AntiDDoS-AC
Việc tách chức năng phát hiện và phòng chống thành
hai chức năng độc lập cho phép tối ưu về hiệu năng và
hiệu quả hơn, bời vì tài nguyên hệ thống dành cho chức
năng DDoS Detection sẽ ít hơn tài nguyên hệ thống dành
cho chức năng DDoS Prevention.
Trên cơ sở đó, thành phần của phương pháp
AntiDDoS-AC được xây dựng dựa trên hai thức năng
DDoS Detection và DDoS Prevention độc lập, có nguyên
lý hoạt động như sau:
Khi hệ thống hoạt động ở trạng thái bình thường,
phương pháp AntiDDoS-AC sẽ theo dõi thụ động kết nối
mạng để thu thập các thông tin truy cập ứng dụng Web
và lưu trữ trong CSDL. CSDL này là dữ liệu đầu vào cho
hai chức năng DDoS Detection và DDoS Prevention. Sau
mỗi khoảng thời gian nhất định, CSDL này được lấy ra
để kiểm tra xem hệ thống có bị tấn công DDoS hay
không, thông qua chức năng DDoS Detection.

tặc khó có thể làm sai lệch tập dữ liệu tương quan trong
quá trình xây dựng tập dữ liệu này.

2. MÔ HÌNH, PHƯƠNG PHÁP PHÒNG
CHỐNG TẤN CÔNG WEB APP-DDOS
2.1. Mô hình và nguyên lý hoạt động
Trong phần này, chúng tôi đề xuất mô hình và nguyên
lý hoạt động của phương pháp AntiDDoS-AC. Hoạt động
của hệ thống này được mô tả như dưới đây:
Phương pháp AntiDDoS-AC có hai chức năng chính:
Phát hiện tấn công DDoS (DDoS Detection) và Phòng
chống tấn công DDoS (DDoS Prevention) thông qua việc
tìm ra các nguồn gửi yêu cầu tấn công để cập nhật vào
BlackList.

Trường hợp, DDoS Detection phát hiện tấn công thì sẽ
thiết lập cờ trạng thái tấn công (Attack Status) là 1 để
khởi động chức năng DDoS Prevention. Chức năng DDoS
Prevention hoạt động trong một vòng lặp vô hạn, liên tục
kiểm tra Attack Status, nếu giá trị này được thiết lập là 1
thì DDoS Prevention sẽ thực hiện chức năng phòng chống
thông qua việc tìm các nguồn gửi yêu cầu tấn công và
cập nhật vào BlackList. Sau khi tìm ra danh sách các IP
nguồn gửi yêu cầu tấn công, phương pháp AntiDDoS-AC
sẽ gửi đến thiết bị mạng (Router)/thiết bị bảo mật
(Firweall) để thực hiện ngăn chặn.
Trường hợp chức năng DDoS Detection không phát
hiện tấn công thì tập dữ liệu lấy ra sẽ được sử dụng để
cập nhật danh sách White-List. Danh sách WhiteList được
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sử dụng để cho phép các IP nguồn trong danh sách này
được ưu tiên truy cập ứng dụng Web khi có tấn công xảy
ra.

máy chủ từ mỗi IP nguồn. Ví dụ khi người dùng gửi yêu
cầu rA đến máy chủ thì tiếp theo đó họ cũng gửi yêu cầu
rB đến máy chủ.

2.2. Phương pháp AntiDDoS-AC

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng tập dữ liệu
tương quan để đảm bảo rằng tin tặc khó có thể cố tình
đưa các yêu cầu sai lệch đến máy chủ trong quá trình
hoạt động bình thường và sử dụng tập các yêu cầu đó
trong quá trình tấn công.

Ý tưởng cơ bản của phương pháp AntiDDoS-AC là khi
tấn công xảy ra, thì các yêu cầu gửi đến máy chủ sẽ bao
gồm cả các yêu cầu tấn công và các yêu cầu bình thường.
Trong đó các yêu cầu tấn công chiếm phần lớn. Do đó,
vấn đề mà phương pháp AntiDDoS-AC phải xử lý là tìm
ra các nguồn gửi tấn công để đưa vào BlackList và nguồn
gửi bình thường để đưa vào White-List.
Ý tưởng cơ bản của phương pháp AntiDDoS-AC được
mô tả như Hình 2.

Để giải quyết vấn đề này, trong quá trình hoạt động
bình thường, chúng tôi đưa ra tập các tiêu chí áp dụng
đối với mỗi IP nguồn gửi yêu cầu và tập các yêu cầu được
gửi đi từ IP nguồn đó. Chỉ khi IP nguồn và các yêu cầu
thỏa mãn đồng thời các điều kiện thì mới được đưa vào
xây dựng tập các yêu cầu tương quan sử dụng thuật toán
Association Rule.
Từ đó, phương pháp đề xuất bao gồm 02 quá trình
xây dựng tập tương quan và phát hiện yêu cầu tấn công,
được mô tả cụ thể như dưới đây:

a) Xây dựng tập dữ liệu tương quan
Hình 2. Mô hình cơ bản của phương pháp AntiDDoS-AC
Trong nghiên cứu này, phương pháp AntiDDoS-AC sử
dụng hai tiêu chí tương quan. Tiêu chí này được xây dựng
dựa trên ý tưởng cơ bản là khi quan sát tập các yêu cầu
nhận được từ máy tính người dùng bình thường thì chúng
sẽ có mối quan hệ tương quan và ngẫu nhiên nhất định.
Trong khi các yêu cầu nhận được từ máy tấn công sẽ có
những đặc trưng riêng khác với bình thường (Ví dụ như
các máy này chỉ gửi lặp đi lặp lại một yêu cầu hay một
nhóm yêu cầu theo lệnh điều khiển của máy chủ C&C).
Do đó, khi hệ thống hoạt động ở trạng thái bình thường,
chúng tôi tìm cách xây dựng một tập dữ liệu tương quan
để cho phép xác định các nguồn gửi yêu cầu tấn công và
yêu cầu bình thường khi tấn công xảy ra.

2.3. Xây dựng tiêu chí tương quan trong phương
pháp AntiDDoS-AC
Tiêu chí về tương quan (chúng tôi gói tắt là SAT2 để
thống nhất với nhiên cứu trước đây của chúng tôi [1])
được xây dựng dựa trên ý tưởng cơ bản là với người dùng
bình thường khi truy cập ứng dụng Web thì họ sẽ truy
cập các nội dung khác nhau trên máy chủ (lướt web). Do
đó, khi quan sát ở phía máy chủ, chúng ta có thể thấy
được mối quan hệ tương quan của các yêu cầu gửi tới
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Hình 3. Minh họa về gửi yêu cầu tương quan
Để xác định một yêu cầu là dị thường hay không,
chúng ta không thể dựa vào từng yêu cầu riêng lẻ, bởi vì
các yêu cầu sử dụng trong tấn công DDoS được tạo ra
như các yêu cầu bình thường. Do đó chúng ta cần tìm ra
sự tương quan giữa chúng để tìm ra sự bất thường. Qua
quan sát thực nghiệm, chúng tôi phát hiện ra rằng có sự
khác nhau giữa các yêu cầu gửi đi từ một máy tính bình
thường và các yêu cầu gửi đi từ một máy tấn công. Cụ
thể: đối với máy tính bình thường, khi truy cập một trang
Web thì người dùng sẽ gửi các yêu cầu khác nhau đến
máy chủ Web để truy cập các thông tin khác nhau trên
một trang Web (được minh họa như Hình 3). Trong khi,
các yêu cầu được gửi đi từ máy tấn công thường là các
yêu cầu hoặc nhóm các yêu cầu giống nhau (do cùng
được điều khiển từ một máy chủ C&C) hoặc có quy luật
thay đổi giống nhau và lặp lại.

b) Tiêu chí ngẫu nhiên về thời điểm truy cập
Tiêu chí này nhằm tìm ra các url được gửi đi từ các IP
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nguồn khác nhau có đủ điều kiện được sử dụng để xây
dựng tập dữ liệu tương quan hay không. Chúng tôi quan
sát thấy rằng, khi hệ thống hoạt động ở chế độ bình
thường thì với một yêu cầu gửi đến máy chủ từ nhiều IP
nguồn khác nhau thì thời điểm gửi yêu cầu của mỗi IP
nguồn đó sẽ ngẫu nhiên. Trong khi hệ thống bị tấn công
thì thời điểm gửi yêu cầu của mỗi IP sẽ không còn ngẫu
nhiên do cùng bị điều khiển để gửi yêu cầu đồng loạt như
minh họa trong Hình 4.

Hình 4. Minh họa thời điểm gửi yêu cầu
Từ quan sát trên, đối với tiêu chí này, chúng tôi sử
dụng Entropy để tính toán mức độ ngẫu nhiên của thời
điểm gửi yêu cầu. Chúng tôi sử dụng khoảng thời gian là
TT. Khoảng thời gian này được chia làm các khoảng thời
gian Δt nhỏ hơn (giá trị Δt được người quản trị thiết lập
theo từng hệ thống cần bảo vệ cụ thể). Và giá trị Entropy
H(X) được tính dựa trên xác suất thời điểm đến của mỗi
yêu cầu được gửi nằm trong một khoảng thời gian nào đó
và được chia theo cách được đề cập ở trên.
Từ đó Entropy được tính toán với dữ liệu lấy mẫu
Hdata sẽ được tính toán và so sánh với giá trị Thd. Nếu
Hdata< Thd thì được cho là có tấn công DoS/DDoS xảy ra.

rằng nguồn gửi bình thường phải thỏa mãn điều kiện
không gửi lại yêu cầu đã gửi trong khoảng thời gian nhất
định Δs. Giá trị Δs có thể thay đổi theo từng hệ thống cụ
thể dựa vào theo dõi hoạt động của hệ thống khi chưa bị
tấn công. Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn Δs =
5s, trên dữ liệu log tấn công được thu thập [7] để đánh
giá giải pháp đề xuất.
 Độ lệch trung bình thời điểm đến của các yêu cầu
được gửi đi từ một IP nguồn DTR: Thời điểm các yêu cầu
được gửi đi từ cùng IP nguồn từ máy bình thường sẽ mức
độ ngẫu nhiên nhất định, trong khi các yêu cầu được gửi
từ máy tấn công sẽ có độ tương quan nhất định (do cùng
được gửi thông qua một chương trình độc hại).
 Tiêu chí về độ lệch trung bình độ dài url DL: Các
máy bình thường khi gửi yêu cầu đến máy chủ thường có
độ dài (tính theo số lượng ký tự có trong url) khác nhau
do nội dung truy cập trên máy chủ thường khác nhau.
Trong khi độ dài của các yêu cầu gửi từ máy tấn công
thường giống nhau và lặp lại. Do đó, độ lệch DL của các
máy tấn công sẽ nhỏ hơn nhiều so với máy bình thường.

2.4. Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho thuật toán
Vấn đề thứ hai đặt ra với tiêu chí này là làm thế nào
để phát hiện nhanh các yêu cầu là tấn công hay bình
thường trong trường hợp máy chủ nhận được rất nhiều
các yêu cầu khi có tấn công xảy ra.

Giá trị α là giá trị được người quản trị đưa vào có thể
thay đổi cho phù hợp với từng máy chủ cần bảo vệ.

c) Tính hợp lệ của mỗi IP nguồn gửi yêu cầu
Bước tiếp theo, chúng tôi cần xác định xem các IP
nguồn đã thỏa mãn tiêu chí ở trên thì có thỏa mãn tập
các tiêu chí dưới đây hay không. Trường hợp các IP
nguồn thỏa mãn tập các tiêu chí dưới đây thì các IP này
sẽ được đưa vào danh sách WhiteList và các yêu cầu
được gửi đi từ nguồn này sẽ được xây dựng tập dữ liệu
tương quan. Các tiêu chí bao gồm:
 Các yêu cầu không được gửi lặp lại trong khoảng
thời gian Δs. Chúng tôi thấy rằng, người dùng bình
thường khi truy cập một trang web thì cần thời gian để
đọc nội dung của trang đó và sẽ không gửi lại yêu cầu đã
gửi trong khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, với các
máy tính tấn công thì cùng một yêu cầu có thể gửi liên
tục trong khoảng thời gian nhỏ. Do đó, chúng tôi cho

Hình 5. Cấu trúc bảng dữ liệu TR
Để giải quyết vấn đề thứ hai, chúng tôi thiết kế 02
bảng dữ liệu (TR và TA) có cấu trúc và thuật toán cho
phép lưu trữ và tìm kiếm nhanh tập các yêu cầu thỏa
mãn điều kiện tương quan khi máy chủ nhận được nhiều
yêu cầu cùng lúc. Cụ thể như Hình 5.
Bảng dữ liệu TR có cấu trúc như hình trên, được sử
dụng để lưu thông tin về giá trị hash của mỗi url và chỉ
số tương ứng trong bảng hash-table. Chúng tôi sử dụng
riêng bảng TR để lưu thông tin của chỉ số và hash (url) là
vì số lượng các url cần lưu thông tin là rất lớn, việc lưu
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riêng các thông tin này sẽ làm tối ưu về không gian lưu
trữ và thời gian xử lý. Cụ thể, chúng tôi sẽ trình bày ở
phần thuật toán dưới đây.
Chúng tôi sử dụng bảng dữ liệu TA, có cấu trúc như
Hình 6, để lưu thông tin cần xử lý khi một yêu cầu đầu
tiên từ một IP nguồn gửi đến. Khi đó thông tin về tập các
yêu cầu tương quan trong bảng TR sẽ được đưa sang
bảng TA để phục việc xác minh các yêu cầu tiếp theo từ
mỗi IP nguồn gửi đến là bình thường hay tấn công.
Thông tin trong bảng này chỉ có thời gian sống là Δtc căn
cứ vào thời điểm kiểm tra và thời điểm máy chủ nhận
được yêu cầu đầu tiên.

chỉ IP nguồn được xác định là nguồn gửi tấn công sau khi
các yêu cầu được gửi đi từ những địa chỉ IP nguồn này
được kiểm tra qua tập các tiêu chí. Ứng với mỗi yêu cầu
tấn công khác nhau R(i) ta có tập danh sách các địa chỉ
IP nguồn khác nhau S(s,i) và ứng với tần suất gửi yêu
cầu f(s,i).
 Danh sách nguồn gửi yêu cầu tấn công BlackList
được ký hiệu BL = {B1, B2, …, Bn}, Bi = [S(s,i),R(i),f(s,i)].
 Tập dữ liệu đầu vào DInp: Tập dữ liệu có cấu trúc
được sử dụng để lưu thông tin các yêu cầu gửi đến máy
chủ. Mỗi yêu cầu mới gưi đến hê thống thì thông tin tâp
yêu cầu DInp sẽ đươc câp nhât.
 Tập dữ liệu lưu các yêu cầu nghi ngờ tấn công
DSus: Tập dữ liệu này có cấu trúc giống với tập DInp, được
sử dụng để lưu toàn bộ thông tin liên quan đến các yêu
cầu được coi là nghi ngờ tấn công sau khi thỏa mãn điều
kiện có tần số gửi yêu cầu ≥ FT, sau mỗi khoảng thời gian
kiểm tra điều kiện từ DInp.
b) Thiết lập tham số đầu vào cho thuật toán:
 Giá trị Δs = 0.5s, thời gian kiểm tra có yêu cầu mới
đối với mỗi srcIP.

Hình 6. Cấu trúc bảng dữ liệu TA
Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn giá trị Δtc
= 300s. Điều này có nghĩa, chúng tôi cho rằng trong
khoảng 5 phút thì người dùng sẽ gửi yêu cầu khác đến
máy chủ và có thể xác minh IP nguồn đó có bình thường
hay không. Thời gian 300s là thời gian cần thiết để xác
minh một nguồn gửi có bình thường hay không. Tuy
nhiên, nếu IP đó là tấn công thì sẽ được xác minh ngay
sau khi yêu cầu tiếp theo gửi đến máy chủ mà không cần
đợi đến hết khoảng thời gian Δtc.

 Giá trị Count = 3, giá trị xác định số yêu cầu lặp
lại trong khoảng thời gian Δs từ một srcIP.
Các giá trị trên được thiết lập trước và có thể thay đổi
theo từng hệ thống cụ thể.

3.5. Phát hiện nguồn gửi tấn công sử dụng tập
dữ liệu tương quan
a) Một số khái nhiệm sử dụng trong phương pháp:
 Ngưỡng phát hiện tập các yêu cầu nghi ngờ tấn
công FT: Ngưỡng phát hiện tấn công FT là ngưỡng được
thiết lập trước để xác định các yêu cầu giống nhau mà
máy chủ nhận được trong một đơn vị thời gian.
 Tập các yêu cầu nghi ngờ tấn công RA: Là yêu cầu
thỏa mãn điều kiện với tần suất gửi yêu cầu FT từ cùng
một địa chỉ IP nguồn.


Danh sách BL được sử dụng để lưu thông tin địa
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Hình 7. Cấu trúc bảng dữ liệu TA
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Thuật toán AntiDDoS-AC-STA2 được thực hiện qua
các bước sau:

đến 18/10/2018, 09:20:35. Kết quả chúng tôi thu được
6.686 yêu cầu từ 372 srcIP khác nhau.

Bước 1: Với mỗi yêu cầu trong DSus ứng với IP nguồn
tương ứng, xác định chỉ số index và tập tương quan ứng
với IP nguồn đó C(srcIP) trong TR và đưa vào TA và cập
nhật timestamp tương ứng.

4.2. Đánh giá thử nghiệm

Bước 2: Định kỳ sau mỗi khoảng thời gian Δs, kiểm tra
trong bảng DInp xem có yêu cầu mới với đối với mỗi srcIP
trong TA hay không. Nếu có thì kiểm tra theo các bước
sau.

 Ngưỡng phát hiện yêu cầu nghi ngờ tấn công FT
(requests/second).

Bước 3: Tính toán giá trị hash của yêu cầu đó. Nếu giá
trị hash của yêu cầu gửi đến tồn tại trong tập tương quan
C(srcIP) thì đưa IP đó vào White-List.
Nếu giá trị hash trùng với giá trị R thì cập nhật giá trị
count đối với srcIP đó và kiểm tra xem giá trị count(srcIP)
≥ 3 hay không. Nếu có thì đưa IP đó vào BlackList.
Các IP được đưa vào WhiteList và BlackList sẽ được
xóa thông tin tương ứng trong DInp và DSus để giải phóng
bộ nhớ.

Chúng tôi thực hiện đánh giá thực nghiệm với tập dữ
liệu [7] sử dụng các tham số dưới đây được sử dụng như
sau:

 Số lượng yêu cầu trong tập DSus.
 Số lượng yêu cầu nghi ngờ tấn công RA.
 Tỷ lệ phát hiện đúng các nguồn gửi tấn công:
Detection Rate - DR.
 Tỷ lệ phát hiện nhầm các nguồn bình thường là
tấn công: False Positive - FP.
Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp của
chúng tôi có tỷ lệ phát hiện cao như Bảng 1:
Bảng 1. Kết quả thực nghiệm của phương pháp AntiDDoS-AC

Thuật toán phát hiện nguồn gửi tấn công sử dụng tập
dữ liệu tương quan được minh họa như Hình 7.

FT

DSus

RA

DR

FP

4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

50

250

185

75.32%

1.28%

100

500

365

92.56%

1.11%

150

750

668

94.08%

0.89%

200

1000

897

88.75%

1.47%

300

1310

863

67.89%

1.49%

4.1. Tạo dữ liệu thử nghiệm
Để đánh giá thực nghiệm, chúng tôi đã xây dựng một
mạng botnet trên môi trưởng ảo trên 03 máy chủ vật lý
có cấu hình cao. Hệ thống thực nghiệm có quy mô bao
gồm 13 Router Cisco và 45 máy tính Client, được cài đặt
hệ điều hành WinXP và Centos. Các máy tính này được
cho lây nhiễm mã độc và chịu sự điều khiển của một máy
chủ C&C máy chủ để thực hiện tấn công TCP Syn Flood
vào Web Server. Các Router được thiết lập trên môi
trường ảo sử dụng phần mềm GNS3 [8] với dòng Router
Cisco 7200.
Sau khi thực hiện tấn công giả định trong khoảng thời
gian 03 phút, chúng tôi thu được tập dữ liệu được lưu
trữ dưới dạng PCAP trong đó có 66.851 gói tin. CSDL thu
được có 1.310 yêu cầu, trong đó có cả yêu cầu tấn công
và yêu cầu bình thường và được lưu trữ trong CSDL
MySQL [7].
Chúng tôi thực hiện lấy mẫu log truy cập vào trang
web của Viện Đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội từ thời điểm 17/10/2018, 18:21:22

Từ kết quả thực nghiệm ở trên cho thấy tỷ lệ phát
hiện các nguồn gửi yêu cầu tấn công phụ thuộc vào giá
trị FT. Giá trị này cần điều chỉnh cho phù hợp tương ứng
với từng máy chủ cần bảo vệ.
Trường hợp giá trị FT được thiết lập quá nhỏ thì sẽ
làm tăng tỷ lệ phát hiện nhầm các nguồn gửi yêu cầu
bình thường là nguồn tấn công. Trường hợp giá trị FT
được thiết lập quá lớn thì sẽ bỏ sót các nguồn gửi tấn
công có tần suất gửi yêu cầu thấp và làm ảnh hưởng tới
tỷ lệ phát hiện các nguồn gửi tấn công DR.
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4.3. So sánh hiệu quả của phương pháp
AntiDDoS-AC với các phương pháp khác
Bảng 2. Bảng so sánh kết quả thực nghiệm giữa
AntiDDoS-AC, KNN và NB
Methods

Detection
Rate

False
Positive

KNN [10]

89.03%

1.03%

NB [9]

92.47%

1.47%

AntiDDoS-AC

93.75%

0.89%

Kết quả so sánh về thời gian xử lý:

hiện nhầm yêu cầu bình thường là yêu cầu tấn công (False
Positive - 0.89%) so với hai phương pháp được so sánh.

5. KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất giải pháp cụ
thể để giải quyết bài toán phát hiện nguồn gửi yêu cầu
tấn công vào ứng dụng Web sử dụng tiêu chí tương quan
với phương pháp đề xuất là AntiDDoS-AC. Kết quả thực
nghiệm cho thấy phương pháp đề xất của chúng tôi tỷ
lệ phát hiện các nguồn tấn công cao hơn với thời gian
thấp hơn.
Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm với chỉ được đánh giá
trên tập dữ liệu được tạo ra từ môi trường thử nghiệm tự
xây dựng.
Trong nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục
nghiên cứu những tiêu chí mới để phương pháp của
chúng tôi chính xác và hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng tiếp
tục nghiên cứu các thức đánh giá thực nghiệm trên nhiều
tập dữ liệu khác nhau để khách quan hơn trong việc đánh
giá phương pháp đề xuất.

LỜI CẢM ƠN
Hình 8. Thời gian xử lý dữ liệu kiểm thử của AntiDDoS-AC,
KNN và NB
Kết quả cho thấy, trên cùng tập dữ liệu kiểm thử,
phương pháp AntiDDoS-AC có tỷ lệ phát hiện các yêu cầu
tấn công cao hơn (Detection Rate - 93.75%) và tỷ lệ phát

Bài báo được hoàn thành từ sự hỗ trợ của Cục An
toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua
kết quả của đề tài KC.01.07/16-20 “Nghiên cứu, xây
dựng Khung tham chiếu về an toàn thông tin phục vụ
Chính phủ điện tử” thuộc Chương trình KH&CN trọng
điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016- 2020.
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[CÔNG NGH GII PHÁP]

CÂY HÀNH VI VÀ NG D NG
>ThS VŨ MINH HOÀNG*, ThS VƯƠNG ANH TUẤN*
Cây hành vi là một công cụ mới, trực quan, và rất mạnh khi ứng dụng xây dựng các tác
nhân trí tuệ nhân tạo. Mặc dù đã được ứng dụng trong một số trò chơi đã phát hành, tuy
nhiên nhiều khả năng tiềm tàng của công cụ này vẫn chưa được khai thác triệt để. Bài
báo đánh giá ưu nhược điểm công cụ này trong ngữ cảnh của lập trình trò chơi máy tính,
đồng thời cung cấp một cách nhìn tổng quan về những ứng dụng có thể của nó.
GIỚI THIỆU
Trò chơi máy tính ngày càng phát
triển tinh vi. Với sự phát triển của
phần cứng máy tính khả năng tính
toán ngày càng mạnh mẽ, hỗ trợ
hiển thị đồ họa và mô phỏng va
chạm vật lý được nâng cao, cùng với
đó là sự phát triển đa dạng của các
công cụ hỗ trợ lập trình. Việc xây
dựng các tác nhân trí tuệ nhân tạo
trong trò chơi máy tính là một trong
những yêu cầu bắt buộc để tạo nên
một trò chơi cuốn hút. Cây hành vi là
một ví dụ về một công cụ trực quan

thứ hai của cây hành vi), giới lập

nhân trí tuệ nhân tạo tuân theo

trình trò chơi mới bắt đầu nhận ra

nhằm đạt mục đích. Cấu trúc phân

khả năng tiềm tàng của công cụ này.

cấp chặt chẽ của cây hành vi giúp

Kể từ đó, những nghiên cứu sâu về

chúng dễ dàng tái sử dụng và mô

cây hành vi được thực hiện, cùng với

đun hóa.

việc thiết kế một hệ thống trí tuệ
nhân tạo lai khai thác những ưu điểm
của cây hành vi và các công cụ khác
như máy trạng thái phân cấp
(Hierarchical State Machine - HSM)
được phát triển.

Tất cả các cây hành vi đều được
mô tả với cấu trúc dạng cây được
duyệt mỗi khi logic của tác nhân trí
tuệ nhân tạo được thực thi. Cây gồm
các nút và các nhánh theo mối quan
hệ cha con. Mỗi nút con có duy nhất

ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý TƯỞNG

một nút cha. Nút gần nút gốc hơn
thể hiện mức độ phức tạp cao hơn

* Cây hành vi là gì

của hành vi. Khi cây được duyệt, nút

và đa dạng để xây dựng các tác

Cây hành vi đơn giản là cấu trúc

cha lựa chọn nút con phù hợp để

nhân trí tuệ nhân tạo. Bài báo đánh

dữ liệu dạng cây nhằm kiểm soát độ

thực thi, và nhận lại giá trị boolean

giá đặc tính, các ứng dụng tiềm

phức tạp, bằng cách sử dụng “một

(hoặc đang chạy). Cây hành vi có thể

năng, ưu điểm, hạn chế, và xu

biểu diễn dạng hình ảnh và hệ thống

được xem như một cấu trúc hành vi

hướng phát triển của cây hành vi.

hóa các hành vi phức tạp”. Chúng có

diễn tả “cách một hành vi phức tạp

Cây hành vi lần đầu xuất hiện tại

thể được mô tả như một sự kết hợp

có thể được phân tách thành các

hội thảo của các nhà lập trình trò

của máy trạng thái phân cấp và các

hành vi ít phức tạp hơn đến mức các

chơi máy tính vào năm 2005. Công

kỹ thuật xây dựng trí tuệ nhân tạo

hành vi đó có thể đạt được bằng

cụ này được sử dụng trong trò chơi

khác, như các phương pháp lập kế

những hành vi cơ sở của đối tượng”

Halo 2 (2004), và Spore (2008), và

hoạch (planning methods), đặc biệt

bắt đầu được chấp nhận như một

là

công cụ chính để xây dựng các đối

(Hierarchical Task Network –HTN).

Cây hành vi được xây dựng từ

tượng nhân vật không phải người

Chúng trực quan hơn máy trạng thái

một vài loại nút chính. Tuy nhiên, có

chơi

mạng

nhiệm

vụ

phân

cấp

* Thành phần chính

(Non-Player

và được sử dụng để lưu trữ, thực thi

một số chức năng cốt lõi là chung

Character – NPC). Tuy nhiên cho đến

các kế hoạch. Cây hành vi có thể

cho mọi loại nút trong cây hành vi.

tận năm 2012 (thông qua bài hướng

được hiểu như cây AND-OR lưu trữ

Tất cả các nút khi thực thi đều trả về

dẫn của Alex Champanard về thế hệ

tất cả các khả năng có thể để tác

một trong ba trạng thái:

*

thông

minh

Viện CNMP - Học viện Kỹ thuật Quân sự

K 1 (7/2019)
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 Thành công (Success)

Composite

 Thất bại (Failure)
 Đang thực thi (Running)
Hai trạng thái đầu như tên chúng
đó là kết quả thực thi của hành vi.
Trạng thái thứ ba nghĩa là việc thành
công hay thất bại của hành vi chưa
được xác định.

Leaf

Cây hành vi có ba mẫu nút cơ bản:

 Nút lá (Leaf)

Nút tổng hợp
Nút tổng hợp có thể có một hoặc
nhiều nút con. Chúng sẽ kích hoạt
một hoặc nhiều nút con theo thứ tự,
hoặc ngẫu nhiên phụ thuộc vào loại
nút. Trạng thái thành công, hoặc thất
bại của nút tổng hợp phụ thuộc vào
kết quả của việc thực thi các nút con.
Trong thời gian thực thi các nút con,
trạng thái của nút cha luôn là đang
thực thi (Running). Một loại nút tổng
hợp phổ biến nhất là nút tuần tự
(Sequence). Các con của nút tuần tự
sẽ được thực thi theo thứ tự, nút trả
về giá trị Failure khi nào có một nút
con của nó trả về giá trị Failure. Nếu
tất cả các nút con trả về Success, nút
sẽ trả về giá trị Success.

Nút trang trí
Không giống như nút tổng hợp,
nút trang trí chỉ có thể có duy nhất
một nút con. Tùy thuộc vào loại nút
trang trí, chức năng của chúng
thường là biến đổi kết quả chúng
nhận được từ nút con của nó, chấm
dứt việc thực thi của nút con, hoặc
lặp lại việc thực thi của nút con.
Một ví dụ của loại nút trang trí là
nút đảo ngược (Inverter), đơn giản
là đảo ngược kết quả thực thi của
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Leaf

Leaf

 Nút tổng hợp (Composite)

 Nút trang trí (Decorator)

Composite

Cây hành vi
nút con của nó. Nếu giá trị trả về của
nút con là Failure giá trị nó trả về nút
cha sẽ là Success và ngược lại.

Nút lá
Là loại nút thấp nhất trong cấu
trúc cây hành vi và không có con.
Tuy nhiên, chúng là loại nút mạnh
mẽ nhất, chúng được định nghĩa và
lập trình tùy thuộc vào nội dung cụ
thể của từng trò chơi. Chính khả
năng này giúp nhà thiết kế xây dựng
những cây hành vi phức tạp.

* Các loại cây hành vi
Một cây hành vi mô tả cấu trúc
dữ liệu dạng cây bắt đầu từ nút khởi
điểm (root) với các nút là các hành vi
mà đối tượng trí tuệ nhân tạo có thể
thực thi. Mỗi hành vi đến lượt nó có
thể có các hành vi con. Mọi hành vi
có điều kiện ban đầu xác định khi
nào hành vi được thực thi. Thuật
toán duyệt cây bắt đầu từ nút gốc,
kiểm tra các điều kiện thực thi của
các hành vi, quyết định hành vi nào
được thực thi. Tại mỗi tầng cây, chỉ
duy nhất một hành vi có thể được
thực thi. Nếu hành vi được thực thi,
không nút nào cùng tầng được kiểm
tra tiếp, mặc dù các nút con vẫn
được kiểm tra. Ngược lại, nếu điều
kiện ban đầu của hành vi không thỏa

mãn, thuật toán sẽ bỏ qua không
kiểm tra các nút con, mà tiếp tục
kiểm tra nút liền kề. Khi việc kiểm tra
hoàn tất, thuật toán sẽ lựa chọn
hành vi có mức ưu tiên cao nhất để
thực thi.
Thuật toán duyệt cây được mô tả
như sau:
• Khởi tạo nút hiện tại là nút gốc
• Nếu nút hiện tại khác rỗng,
• Kiểm tra điều kiện ban đầu của
nút hiện tại
• Nếu điều kiện ban đầu thỏa mãn
- Thêm nút vào danh sách thực thi
- Gán nút con là nút hiện tại
• Ngược lại,
- Gán nút liền kề là nút hiện tại
• Thực thi các hành vi trong danh
sách.
Cây hành vi xét theo cách duyệt
cây được chia thành các loại như sau:

Duyệt từ trên xuống
Hầu hết cây hành vi duyệt từ trên
xuống, từ nút gốc tới nút lá. Theo
phương thức này, những hành vi
mức cao không thể được kích hoạt
trừ khi có ít nhất một con của nó

[CÔNG NGH GII PHÁP]
được kích hoạt. Với cách thức này,
nút gần gốc hơn cần được duyệt
nhanh và hiệu quả hơn để đảm bảo
quá trình thực thi.

Duyệt từ dưới lên
Một số cây hành vi được đánh giá
từ dưới lên, từ nút lá tới nút gốc. Cách
thức này đòi hỏi tính toán phức tạp
hơn, bắt đầu từ các nút lá tự đánh giá
trạng thái hiện tại và đẩy thông tin lên
nút cao hơn, các nút này đến lượt nó
đánh giá mức độ ưu tiên kích hoạt
của từng nút con. Nút gốc trên cùng
sẽ đưa ra quyết định thực thi.

Cây hành vi thế hệ thứ hai
Việc gia tăng ứng dụng trong
phát triển trò chơi, nhiều mô hình
cây hành vi phức tạp được sử dụng,
hiệu suất tính toán trở thành một
chướng ngại. Đây là động lực chính
để phát triển thế hệ hai của cây
hành vi. Alex Champanard phân loại
cây hành vi thành cây hướng dữ liệu
(data-oriented) và cây hướng sự
kiện (event-oriented). Cả hai mô
hình đều đẩy tốc độ thực thi lên
đáng kể bằng các kỹ thuật cải thiện
khả năng liên kết bộ nhớ tạm, và tối
ưu hóa duyệt cây.

ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ
* Ưu điểm
Cây hành vi dễ đọc, hiểu, kể cả
với những người không phải là lập
trình viên, dễ dàng sửa lỗi, dễ dàng
xây dựng những hành vi phức tạp,
và giúp đỡ việc quản lý và điểu khiển
tính phức tạp
Sức mạnh thực sự của cây hành
vi nằm ở tính đơn giản. Bản thân cấu
trúc dữ liệu kiểu cây là cấu trúc
không trạng thái (stateless), thuật
toán không cần thiết phải ghi nhớ
những hành vi đã thực thi trước để

quyết định thuật toán nào sẽ được
thực thi tiếp theo. Mặt khác, các
hành vi có thể được viết hoàn toàn
độc lập với các hành vi khác, do đó
việc thêm bớt hành vi trong cây hành
vi của đối tượng không ảnh hưởng
tới toàn bộ cây. Khả năng mở rộng
cũng là một ưu điểm của cây hành
vi. Từ thuật toán cơ sở đã mô tả, cây
hành vi có thể được mở rộng. Thông
thường nhất, việc thêm các hàm
on_start/on_finish chạy khi hành vi
bắt đầu và khi nó kết thúc.

* Hạn chế
Cây hành vi không phải là giải
pháp tốt cho mọi tình huống. Ví dụ,
chúng hoạt động tốt đối với những
quyết định nhị phân, tuy nhiên mọi
thứ trở nên phức tạp và rắc rối khi
cần phản ứng lại với những sự kiện
bên ngoài như thay đổi chiến lược
dựa trên số lượng đạn còn hạn chế.
Lúc này giải pháp tốt là tổ chức một
hệ thống lai.
Cây phải được duyệt từ gốc trong
mọi trường hợp, thêm vào đó nếu
việc lập trình cây hành vi không tối
ưu sẽ làm chậm quá trình thực thi.
Mặt khác, việc đòi hỏi đánh giá tất cả
hành vi trong cây cũng là một yếu tố
ảnh hưởng đến tốc độ hệ thống.
Cây hành vi là công cụ tốt để mô
tả những gì đối tượng AI có thể làm
được, tuy nhiên chúng hạn chế trong
việc mô phỏng những hành vi mà đối
tượng cần làm. Chúng cần những tri
thức về trạng thái môi trường xung
quanh, dẫn đến việc phụ thuộc vào
các hệ thống khác.

ỨNG DỤNG
Với việc được ứng dụng nhiều
trong các trò chơi, những kỹ thuật và
ứng dụng mới của cây hành vi được
nghiên cứu và khai phá.

* Xây dựng các nhân vật không
phải người chơi (NPC)
Hiện nay, cây hành vi được ứng
dụng nhiều nhất trong việc xây dựng
trí tuệ nhân tạo cho các nhân vật
không phải người chơi (NPC). Kỹ
thuật này thông thường được sử
dụng để xây dựng các đối tượng đối
kháng thông minh, nhưng cũng có
thể được sử dụng để xây dựng các
hành vi phức tạp hơn.
Một ví dụ thường thấy của NPC là
các NPC đối kháng. Tùy thuộc vào
chủng loại trò chơi, hành vi của các
nhân vật NPC đối kháng rất đa dạng,
như: tấn công, tạm dừng, lẩn trốn,
tuần tra… Tuy nhiên, các hành vi đó
đều có thể được xây dựng từ những
hành vi đơn giản hơn (như di
chuyển, tính toán khoảng cách, xác
định điểm đến…) bằng cách sử dụng
cây hành vi.

* Điều khiển camera thông
minh
Hệ thống camera cho thế giới ảo
chỉ có khả năng cung cấp những
hình ảnh động khá cơ bản, khi so với
các tính năng camera mạnh mẽ của
điện ảnh thực. Một hệ thống camera
thông minh, sử dụng cây hành vi có
thể tự động đặt, nhắm, xoay,
nghiêng và thu phóng camera và
theo dõi các sự kiện theo thời gian
thực. Các cây con phân cấp kiểm
soát từng ngữ nghĩa camera cụ thể.
Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt
theo thời gian thực. Sự kiện thông
minh lưu trữ hành vi (dữ liệu, tham
số) và cập nhật cây hành vi. Sử dụng
kỹ thuật này đem lại trải nghiệm hình
ảnh chất lượng cao cho người chơi,
từ đó biến trò chơi thành hình ảnh.

* Kể chuyện tương tác
Trong thể loại trò chơi này, một
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công cụ mới được phát triển là cây
hành vi tương tác (Interactive
Behaviour Trees). Mục đích giúp nhà
thiết kế dễ dàng xây dựng các câu
chuyện phức tạp, đa nhánh với khả
năng mô đun hóa và dễ dàng mở
rộng. Sử dụng cây hành vi tự động
hóa các tương tác giúp người sáng
tạo nội dung tập trung vào các câu
chuyện thay vì tích hợp tương tác.

hết, và còn một số hạn chế, nhưng

KẾT LUẬN
Bài báo khảo sát cây hành vi bao

việc dễ dàng thực hiện, trực quan

gồm định nghĩa, cách hoạt động, khả

hóa, tương thích với hầu hết các

năng ứng dụng, và vị trí của nó trong

cách tiếp cận khác, cùng khả năng

việc xây dựng trí tuệ nhân tạo trong
trò chơi, đồng thời phân tích ưu điểm
và hạn chế của nó. Các khả năng

dễ dàng thích nghi, cây hành vi sẽ là
một công cụ tiếp tục được nghiên

ứng dụng của cây hành vi trong công

cứu, khai thác, và ứng dụng mạnh

nghiệp trò chơi chưa được khai thác

mẽ trong công nghiệp trò chơi.
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[3] KIRBY, N. (2011), Introduction to game AI. Cengage Learning Boston, MA, USA
[4] MILLINGTON, I., & FUNGE, J. (2012), Artificial intelligence for games, Morgan Kaufmann Burlington, MA, USA

LỖ HỔNG NGHIÊM TRỌNG TRONG EXIM CHO PHÉP KIỂM SOÁT MÁY CHỦ LINUX
Exim là ứng dụng MTA (Mail Transfer Agent - thành
phần gửi thư điện tử trong các máy chủ thư) được cài
đặt và sử dụng trên nhiều điều hành Linux, do trường
đại học Cambridge phát triển.
Ngày 5/6 NIST đã công bố lỗ hổng trong Exim
(CVE-2019-10149) và bản vá đi kèm, lỗ hổng này đã
được thông báo đến nhóm bảo mật của Exim từ 27.5.
Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công khai thác từ xa,
chèn và thực thi mã lệnh để cài cắm mã độc vào máy
chủ với quyền của tiến trình thực thi exim, mà hầu hết
là quyền root.
Ngày 9/6 nhiều chuyên gia và một số tổ chức đã
phát hiện các hoạt động khai thác thành công lỗ hổng
này, mặc dù chưa có mã khai thác nào được công khai.
Có ít nhất 02 nhóm tội phạm mạng đã khai thác lỗ
hổng này.
Hiện tại có trên 5 triệu máy chủ thư điện tử đang
sử dụng Exim. Chiếm 57% máy chủ thư điện tử công
khai trên Internet.
Lỗ hổng công khai
- Nhóm thứ nhất: bắt đầu khai thác từ ngày 9.6
sử dụng máy chủ điều khiển có địa chỉ
http://173.212.214.137, đống thời máy bị khai thác sẽ
tải và cập nhật mã độc về máy. Chiến dịch tấn công
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mới trong quá trình thử nghiệm, chưa có những hành
vi độc hại rõ ràng.
- Nhóm thứ 2: tấn công từ ngày 10/6 với mục
tiêu rõ ràng hơn là cài đặt backdoor trên các máy bị
khai thác bằng việc tải xuống một đoạn shell, đồng
thời thêm khóa SSH vào tài khoản root. Đoạn shell này
được lưu trữ sử dụng địa chỉ Tor nên rất khó trong việc
tìm ra nguồn tấn công. Nhóm tấn công thứ 2 do
Cybereason phát hiện, vẫn đang tiếp tục được triển
khai. Đặc biệt có thành phần sâu (Worm) có khả năng
tự động dò quét và khai thác các máy chủ khác. Đồng
thời cũng tải và cài đặt mã độc đào tiền ảo trên các
máy chủ đã bị khai thác.
Lỗ hổng này đã có bản vá, quản trị viên cần cập
nhật lên Exim 4.92. Tất cả phiên bản Exim đã phát
hành (từ 4.87 đến 4.91) đều bị ảnh hưởng.
Tại Việt Nam
Việt Nam có khá nhiều máy chủ Exim sử dụng các
phiên bản đang có lỗ hổng. Qua kiểm tra của Trung
tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia mới
có 5.134 máy chủ đang chạy Exim 4.92 trên tổng số
34.880. Điều này đồng nghĩa với việc có 29.746 máy
chủ Linux đang sử dụng phiên bản Exim cũ chưa được
cập nhật có thể bị khai thác. Ngoài ra chưa tính đến
những máy không công khai trên Internet.

[CÔNG NGH GII PHÁP]

Anten mng pha trong các h thng

truyền thông tiên tiến
>DƯƠNG THỊ THANH TÚ, LÊ THỊ UYÊN, LÊ QUANG TÚ, ThS. NGÔ XUÂN THÀNH
GIỚI THIỆU CHUNG
Anten mảng pha là loại hình
anten được nghiên cứu chủ đạo cho
các ứng dụng trong lĩnh vực quốc
phòng, trên các thiết kế cho radar,
tầu chiến, máy bay phản lực hay máy
bay quân sự. Ngày nay, với sự phát
triển như vũ bão của công nghệ cũng
như dịch vụ truyền thông, anten
mảng pha ngoài việc thu hút nhiều
sự quan tâm, nghiên cứu trong các
ứng dụng quân sự như anten mảng
pha chủ động trên các máy bay tiêm
kích Su-57 của Nga (Hình 1) hay hệ
thống radar tàu chiến F220-Hamburg
của Hải quân Đức, anten mảng pha
còn được ứng dụng trong các lĩnh
vực truyền thông tiên tiến dân sự,
nhằm đáp ứng như cầu cao về độ
định hướng, tạo thuộc tính thông
minh trong việc định hình, tạo
chuyển đổi hay quét chùm.
Anten mảng pha được định
nghĩa là một hệ thống gồm nhiều
phần tử bức xạ đơn, có thể điều
khiển điện tử để thay đổi hướng
phát hoặc thu. Việc thay đổi này
được thực hiện thông qua sự thay
đổi về thời gian hay trễ pha trên mỗi
đường tín hiệu ra phần tử bức xạ
đơn trong anten mảng pha. Để đảm
bảo tính di động cho người dùng, sự
di chuyển ngẫu nhiên của các thiết
bị cũng như đảm bảo chất lượng
liên kết tốt cho cả môi trường trong
và ngoài nhà, anten mảng pha cùng

(a) Máy bay tiêm kích Su-57

(b) Cấu trúc anten mảng pha chủ động

Hình 1. Anten mảng pha chủ động trên máy bay tiêm kích thế hệ mới của Nga

Hình 2. Anten mảng pha với đặc tính điều khiển búp sóng trong hệ thống
truyền thông
với đặc tính chuyển pha sẽ được sử
dụng không chỉ cho các trạm thu
phát gốc mà còn trong cả các thiết
bị đầu cuối di động trong các hệ
thống truyền thông tiên tiến như chỉ
ra trong Hình 2.
Do sử dụng nhiều phần tử nên hệ
anten mảng pha thường có độ lợi
cao. Đối với máy thu, điều này giúp
giảm công suất phát yêu cầu của
thuê bao, do đó tăng thời gian sử
dụng pin, giảm kích thước thiết bị.

Đối với máy phát, đặc tính này có thể
tối ưu hóa công suất phát giúp giảm
chi phí cho bộ khuếch đại, giảm mức
tiêu thụ điện năng và nâng cao độ tin
cậy của hệ.
Bên cạnh đó, khả năng quét
hoặc quay về một hướng nhất định
trong không gian của anten mảng
pha cũng mang lại nhiều ưu việt cho
hệ anten như:
- Tăng tỷ số tín hiệu/nhiễu: tỷ số
này được nâng lên nhờ giảm được số
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nguồn nhiễu tác động lên búp chính
giúp cho phép giảm nhỏ khoảng cách
tái sử dụng, từ đó tăng thêm dung
lượng của hệ thống.
- Có khả năng phân tập theo
không gian: do búp sóng chính phủ
trong một phần không gian nhất
định của tế bào giúp tăng dung
lượng của hệ thống.
- Có khả năng chống hiệu ứng đa
đường: hệ anten có năng lượng chỉ
tập trung về phía nguồn phát tín hiệu
nên giảm đáng kể số lượng sóng đến
là bản sao của tín hiệu gốc giúp cho
phép nâng cao tốc độ bít mà không
cần dùng đến bộ cân bằng.

CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ
HOẠT ĐỘNG CỦA ANTEN
MẢNG PHA
Anten mảng pha sử dụng các
phần tử đơn kết hợp với tín hiệu trên
mỗi phần tử để tạo ra đặc tính đầu
ra. Hướng bức xạ cực đại có thể

(a)Các phần tử bức xạ đồng pha

(b)Các phần tử bức xạ lệch pha nhau

Hình 3. Sự thay đổi hướng bức xạ theo sự lệch pha của các phần tử bức xạ
được điều khiển và kiểm soát bởi đặc
tính biên độ và pha giữa các thành
phần khác nhau. Như chỉ ra trong
Hình 3(a), các phần tử bức xạ hoạt
động cùng pha với nhau nên hướng
bức xạ cực đại được khuếch đại nhờ
tổng hợp các thành phần đồng pha,
đồng thời tạo độ sắc nét cho búp
sóng chính nhờ triệt tiêu các thành

phần bức xạ phụ do giao thoa ngược
pha. Trong Hình 3(b), các phần tử
bức xạ được thiết lập lệch pha nhau
220 do đó hướng chính của bức xạ
tổng sẽ thay đổi, dịch pha khoảng
220 so với trường hợp đồng pha.
Một hệ thống anten mảng pha
thường gồm ba khối chính như chỉ ra
trong Hình 4:

Hình 4. Kiến trúc điều khiển pha trong hệ thống anten mảng pha
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• Hệ anten: gồm nhiều phần tử
anten có độ tăng ích thấp. Các phần
tử anten có thể sắp xếp theo mảng 1
chiều, 2 chiều hoặc 3 chiều.
• Khối thu và tính hướng sóng
đến DOA: bao gồm các bộ thu
(bằng số phần tử anten) nhằm
chuyển đổi từ cao tần xuống trung
tần sau đó thực hiện lấy mẫu rồi
đưa vào bộ xử lý tín hiệu DSP để
tính ra hướng sóng tới DOA bằng
thuật toán đánh giá gốc.
• Khối điều khiển búp sóng
anten: là các bộ quay pha được điểu
khiển bởi các thông số điện áp.
Hệ anten luôn trong trạng thái
“nghe ngóng” thông tin trong không
gian. Sau khi được chuyển về trung
tần hoặc tín hiệu băng gốc (thường
là trung tần), sau mỗi khoảng thời
gian đều đặn, hệ anten lại thực hiện
lấy mẫu tín hiệu đến. Các mẫu này
được đưa vào một bộ xử lý tín hiệu
để tính ma trận tương quan, từ đó
xác định được hướng sóng đến nhờ

các thuật toán đánh giá hướng sóng
đến. Thông tin từ bộ tính hướng
sóng đến DOA được đưa vào một bộ
điều khiển để đưa ra điện áp điều
khiển các bộ quay pha. Các bộ quay
pha sẽ làm búp sóng chính về hướng
mong muốn (theo hướng mà bộ
đánh giá góc sóng đến DOA xác định
được). Quá trình “nghe ngóng”và
phát tín hiệu luôn được thực hiện
song song nhờ bộ circulator. Vì vậy,
cấu trúc anten mảng pha hoàn toàn
có khả năng bám theo các mục tiêu
di động với tốc độ nhanh.

ANTEN MẢNG PHA TRONG
CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN
THÔNG TIẾN TIẾN
Anten mảng pha được sử dụng
lần đầu tiên trong các hệ thống radar
quân sự để quét chùm radar nhanh
chóng trên bầu trời nhằm phát hiện
máy bay và tên lửa. Nguyên lý mảng
pha cũng được sử dụng trong âm
học với các mảng đầu dò âm thanh
được sử dụng trong máy quét hình

Hình 5. Anten mảng pha tạo các vùng phủ khác nhau
trong hệ thống truyền thông vệ tinh

ảnh siêu âm y tế và hệ thống sonar
quân sự. Ngày nay, bên cạnh các hệ
thống radar mảng pha được sử dụng
rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, tích
hợp trên bề mặt cong của máy bay,
tên lửa,… anten mảng pha cũng dần
lan rộng sang các ứng dụng dân sự,
trong các hệ thống truyền thông di
động tiên tiến.

1. Anten mảng pha thích ứng
trong truyền thông di động vệ
tinh
Anten mảng pha thích ứng là một
loại hình anten mảng pha trong đó
các chùm tia được điều khiển để thay
đổi hướng theo mục đích mong
muốn. Anten mảng pha thích ứng
ngày càng được sử dụng nhiều trong
các hệ thống liên lạc di động thông
qua vệ tinh, đặc biệt ở phía thiết bị
đầu cuối di động do khả năng giảm
thiểu hiệu ứng đa đường, tăng vùng
phủ và cải thiện chất lượng liên kết.
Đối với thiết bị đầu cuối di động,
khi hệ thống anten được sử dụng
trên thiết bị di động giao tiếp trực
tiếp với vệ tinh, chùm bức xạ chính
sẽ được điều khiển hướng về phía có
tín hiệu vệ tinh và đặt bằng không tại
các hướng còn lại. Khi hướng của vệ
tinh đối với thiết bị di động thay đổi,
vệ tinh sẽ tự động bám vết và thiết
bị đầu cuối sẽ điều chỉnh hướng của
chùm sóng sao cho búp sóng chính
của anten trong thiết bị di động vẫn
luôn hướng về phía vệ tinh.
Đối với vệ tinh, anten mảng pha
có thể được ứng dụng theo nhiều
cách. Ngoài việc sử dụng mảng
anten nhằm nâng cao độ lợi cho
anten vệ tinh, các tần số khác nhau
có thể gán cho các chùm tia bao phủ
các vùng phục vụ khác nhau. Mỗi
vùng phục vụ này có thể coi như
một ô cơ sở hay ô tế bào. Điều này

K 1 (7/2019)



THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG 23

[CÔNG NGH GII PHÁP]
giúp cho truyền thông vệ tinh cũng

thuật tiên tiến cho anten mảng pha

có thể tái sử dụng tần số như thông

cũng được đề xuất đưa vào sử dụng

tin di động mặt đất. Tùy thuộc vào

cho truyền thông 5G không chỉ tại

điều kiện giao thông được xác định

anten trạm gốc mà cả anten trong

bởi các vị trí của điện thoại di động

thiết bị điện thoại di động.

vệ tinh, hệ thống anten mảng pha
thích ứng có thể tạo ra nhiều chùm
tia có hình dạng và kích cỡ khác

Anten mảng pha trong thiết bị
đầu cuối di động 5G

nhau để bao phủ các khu vực dịch

Anten mảng trong thiết bị đầu

vụ một cách hiệu quả như chỉ ra

cuối di động gặp phải thách thức rất

trong Hình 5.

lớn trong thiết kế vì giới hạn kích

2. Anten mảng pha trong hệ
thống thông tin di động 5G
băng tần milimet

thước, đặc biệt đối với anten trong
thiết bị điện thoại thông minh do
thiết bị đầu cuối này có kích thước
nhỏ hơn nhiều so với kích thước của

Với sự gia tăng không ngừng của

máy tính bảng hay thiết bị thu phát

số lượng người dùng và thiết bị trong

trạm gốc. Bên cạnh đó, anten băng

kỷ nguyên IoT, người ta dự doán

tần milimet gặp phải sự suy giảm

rằng đến năm 2020, số lượng kết nối

năng lượng rất lớn do sử dụng tần

di động có thể vượt qua con số 100

số cao. Để đảm bảo được các liên

tỷ kết nối. Điều này đòi hỏi sự ra đời

kết chất lượng cao với tốc độ tầm 1

công nghệ truyền thông không dây

Gb/s cho truyền thông 5G, các anten

thế hệ mới, 5G băng tần milimet,

băng tần milimet trong thiết bị đầu

nhằm gia tăng khả năng cung cấp

cuối 5G không thể sử dụng kiến trúc

cũng như dung lượng của hệ thống.

như các thể hệ trước với bức xạ

Cũng trong xu hướng phát triển đó,

đẳng hướng, độ khuếch đại nhỏ

để đảm bảo hiệu năng của các hệ

trong dải từ -8 đến 0 dB mà phải sử

thống truyền thông vô tuyến, các kỹ

dụng anten mảng pha với số phần

(a) vị trí anten trên thiết bị

tử lớn, tạo tính hướng lớn, với hệ số
khuếch đại cao.
Hình 6 minh họa một thiết kế
anten cho thiết bị đầu cuối di động
5G của Sumsung hoạt động ở băng
tần 28 GHz. Thiết kế này sử dụng
cấu trúc mảng pha 1x16 tại cả phần
đầu và đuôi của điện thoại di động.
Kết quả đo tại phòng đo của
Sumsung Electronic ở trụ sở chính
Sumsung, Suwon, Hàn Quốc cho
thấy anten đạt độ lợi cao 10,5 dBi,
góc quét ±700, băng thông đạt 1
GHz tại tần số 27,9 GHz.

Anten mảng pha tại trạm gốc 5G
Trong hệ thống thông tin di động
5G băng tần milimet, các trạm gốc
phải chuyển giao một lượng dữ liệu
khổng lồ từ đa người dùng tới hub
trung tâm thông qua băng tần
milimet và cáp quang với độ trễ tối
thiểu trong khi chịu sự suy giảm lớn
năng lượng do băng tần cao mà công
suất phát lại không đổi.
Để giải quyết vấn đề này, thiết kế
anten mảng pha trong thiết bị thu
phát trạm gốc kích thước lớn được

(b) Bức xạ của anten

Hình 6. Anten mảng pha trong thiết bị di động 5G băng tần milimet của Sumsung
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(a) Cấu trúc anten mảng pha

(b) Sơ đồ khối hệ thống

Hình 7. Anten mảng pha trong thiết bị trạm gốc 5G băng tần milimet của Sumsung

sử dụng cùng với cơ chế
beamforming hiệu quả. Hình 7 minh
họa một mẫu thử nghiệm anten
trạm gốc tại phòng nghiên cứu
Sumsung Electronic, Suwon, Hàn
Quốc. Anten mảng pha bao gồm 6x8
(48) phần tử chia làm 3 phân hệ
mảng pha để giảm độ phức tạp của
cấu trúc. Mỗi phân hệ cung cấp một
góc quét ngang 1100 với sự kết hợp
của các bộ điều pha, bộ trộn và một
đường RF.

KẾT LUẬN
Anten mảng pha với ưu điểm
vượt trội về hệ số khuếch đại và khả
năng điều chỉnh linh động vùng phủ,
búp sóng tới,… thời gian vừa qua đã

thu hút được rất nhiều sự quan tâm

mảng pha với nhiều loại hình kiến

nghiên cứu của các nhà khoa học

trúc và đặc tính đã, đang và sẽ thu

trong ngoài nước. Trong lĩnh vực

hút được rất nhiều sự quan tâm

quân sự, anten mảng pha chủ động

nghiên cứu trong hệ thống truyền

được sử dụng cho thế hệ máy bay
tiêm kích tiêm kích thế hệ mới của
Nga, hệ thống radar tầu chiến Hải
quân Đức. Tại Việt Nam, gần đây

thông tiên tiến như trong hệ thống
truyền thông di động vệ tinh và di
động 5G băng tần milimet.

Viện Khoa học và Công nghệ Quân

Trong các hệ thống truyền thông

sự Việt Nam cũng đã chế tạo thành

này, anten mảng pha không chỉ được

công hệ thống radar mảng pha cho
hải quân; hệ thống ELM-2084 Israel
cho không quân,… Bên cạnh đó,
anten mảng pha còn là ứng cử viên

đặt tại phía điểm thu phát gốc trên
các vệ tính hay các trạm gốc, trạm
chuyển tiếp mà còn được thiết kế và

sáng giá cho nhiều ứng dụng dân sự

đề xuất trong cả các thiết bị đầu cuối

như ứng dụng trong máy quét hình

di động, mang lại các ưu điểm vượt

ảnh siêu âm y tế, nghiên cứu thời tiết

trội cho các thiết kế thiết bị đầu cuối

hay hệ thống sonar. Đặc biệt anten

thế hệ mới.
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Thiết kế ăng ten
 bc sóng mmWave cho h thng
thông tin di ng 5G
>TS. TRẦN THỊ LAN*, TS. TRỊNH QUANG KHẢI*
Bài báo cung cấp một cái nhìn khái quát về các vấn đề cần giải quyết khi thiết kế
ăng ten cho hệ thống thông tin di động 5G. Để tăng dung lượng hệ thống 5G, việc
sử dụng dải tần mới mmWave (trên 6 GHz) được xem là giải pháp phù hợp. Đi kèm
với việc sử dụng dải tần mới, việc thiết kế ăng ten cần có độ lợi ăng ten cao để khắc
phục được nhược điểm suy hao kênh truyền lớn ở dải tần này. Ăng ten M-MIMO
(Masive MIMO) mmWave được xem như là công nghệ chính của 5G nhằm tăng hiệu
quả công suất cũng như sử dụng phổ tần.
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 5G SO
VỚI CÁC HỆ THỐNG THÔNG
TIN DI ĐỘNG TRƯỚC ĐÓ
Sự phát triển nhanh chóng của kỹ
thuật truyền thông 5G dẫn đến yêu cầu
sử dụng dải tần số cao hơn cho ăng ten
thu phát trạm gốc. Cả tần số cao và tần
số thấp được sử dụng cùng nhau cho
phép tận dụng phổ tần tốt nhất. Dải tần
thấp nhỏ hơn 6 GHz, được sử dụng cho
macro cell (Hình 1). Dải tần cao hơn 6
GHz được sử dụng cho vùng phủ trong
nhà và liên kết backhaul (small cell –
Hình 1). Gần đây, nhiều quốc gia tung
ra các dải tần cho hệ thống 5G như 2429 GHz, 37- 40 GHz và 66-76 GHz. Hình
1 chỉ ra một ví dụ về cấu trúc mạng vô
tuyến 5G của NTT DOCOMO [1].
Công nghệ Massive-MIMO (MMIMO) được xem như một trong các
công nghệ quan trọng của hệ thống
không dây 5G để tăng dung lượng hệ
*

Hình 1. Cấu trúc mạng 5G của NTT DOCOMO
thống. So với các ăng ten thông
thường có độ rộng cánh sóng khoảng
650 và các ăng ten 8 cổng TDD sử
dụng rộng rãi trong 4G LTE, công nghệ
M-MIMO có cải thiện 5 tới 15 lần hiệu
quả phổ tần và hơn 100 lần về hiệu
suất năng lượng và chi phí. Các ứng
dụng trong vùng không gian (space
domain) và vùng phân cực

Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Giao thông Vận tải
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(polarization domain) có thể kết hợp
chặt chẽ nhiều hơn với miền thời gian
và miền tần số [2].

THIẾT KẾ ĂNG TEN CHO
THIẾT BỊ CẦM TAY 5G SMART PHONE
Có ba đặc diểm chính ảnh hưởng

[CÔNG NGH GII PHÁP]
đến thiết kế thiết bị di động cầm tay
5G. Đầu tiên là tỷ số screen-to-body.
Tỷ số này cần đáp ứng yêu cầu xem
nhìn (visual requirement) và chất lượng
ngày càng cao của người sử dụng. Tiếp
đến là tính năng sạc không dây cần
được trang bị cho thiết bị cầm tay
(handset) 5G để tăng tính thuận tiện
cho người sử dụng. Cuối cùng là dung
lượng pin lớn hơn để thiết bị cầm tay
thực hiện các chức năng truyền dẫn tốc
độ cao OTA cho các ứng dụng như VR,
AR, AI và video. Trước khi các đột phá
về công nghệ chế tạo pin hay quản lý
công suất trở nên quen thuộc với các
thiết bị cầm tay thì cách thông thường
nhất để kéo dài thời gian hoạt động
của chúng là tăng dung lượng pin. Dựa
theo các đặc tính trên của thiết bị cầm
tay 5G, vị trí các ăng ten, không gian
hiệu dụng của ăng ten, khoảng các
giữa các ăng ten, v.v. sẽ bị giới hạn [2].
Do suy hao truyền dẫn ở dải sóng
mm-Wave cao, ăng ten mảng được
xem là giải pháp thích hợp bù lại suy
hao này để đạt được chất lượng truyền
thông đảm bảo. Hơn nữa, các thiết bị
cầm tay cần thiết phải trang bị ăng ten
mảng để đạt được vùng phủ tốt hơn,
cũng như bảo mật hơn. Mặc dù có một
số giải pháp được đề xuất để đạt được
beam scanning hay beamforming như
sử dụng bộ phản xạ (reflector) phẳng
hay thấu kính (len), ăng ten mảng pha
vẫn là giải pháp chính được sử dụng

(a)

cho thiết bị cầm tay 5G mm-Wave.
Hiện tại có ba loại thiết kế thích hợp
cho mmWave ăng ten mảng: antennas
on board (AoB); antennas on chip
(AoC) and antennas in package (AiP).
Trong ba giải pháp trên, AiP là giải
pháp phổ biến nhất hiện nay.

a. Ảnh hưởng của thiết bị
cầm tay
Các thiết bị cầm tay di động chứa
hàng trăm điện môi (dielectrics) và
chất dẫn (conductors) tạo thành mỗi
thành phần [3]. Tổng thể vỏ điện thoại
và các thành phần này tạo môi trường
không đẳng hướng phân tầng trong
giai đoạn thiết kế ăng ten. Để kiểm tra
ảnh hưởng của khung máy cầm tay di
động với ăng ten 5G mmWave, một
ăng ten mảng pha 4 × 4 gồm các phần
tử patch cách nhau nửa bước sóng ở
60 GHz được thiết kế và kiểm tra [3].
Ăng ten mảng được thiết kế sử dụng
vật liệu FR-4 (PCB) dày 0.6 mm, hệ số
điện môi εr = 3,92 và tan δ = 0,027, và
các thuộc tính bức xạ trường xa được
phân tích bằng cách sử dụng phần
mềm HFSS. Ăng ten mảng được thiết
kế và đặt ở vị trí góc trên của thiết bị
cầm tay giống như thiết kế một thiết bị
cầm tay thông thường để tránh tắc
nghẽn bức xạ và suy hao hấp thụ.
Khoảng cách giữa bề mặt của ăng ten
và khung máy là 1,9 mm. So với
trường hợp ăng ten đặt trong không

gian tự do, kết quả mô phỏng từ Hình
2 cho thấy độ lợi ăng ten ở 60 GHz
giảm tới 1,7 dB.
Ảnh hưởng chính tiếp theo đến ăng
ten thiết bị cầm tay xuất phát từ người
sử dụng. Đó là sự ảnh hưởng lẫn nhau
(mutual coupling) giữa đầu hay tay của
người sử dụng và ăng ten. Ăng ten sử
dụng trong Hình 2 tiếp tục được dùng
để kiểm tra ảnh hưởng của tay lên ăng
ten ở 60 GHz. Trong mô phỏng này bàn
tay bao quanh phía sau điện thoại và
các ngón tay đặt lên cạnh của thiết bị
cầm tay. Kết quả mô phỏng được thể
hiện trong Hình 3. Mô hình bức xạ bị
lệch nghiêm trọng do tay của người sử
dụng. Độ lợi ăng ten giảm 5dB khi búp
sóng chính bị lái 300. Giải quyết ảnh
hưởng của tay là một việc cực kỳ khó
khăn do một lượng lớn các biến số tác
động, và có thể yêu cầu giản đồ phân
tập ăng ten cho thiết bị cầm tay 5G
mmWave.

b. Độ lợi vùng phủ
Phù hợp với quỹ công suất vô tuyến,
đạt độ lợi ăng ten cao trên phạm vi bao
phủ hình cầu là rất quan trọng đối với
dữ liệu tốc độ cao liền mạch với độ trễ
thấp với các mạng điện thoại di động
5G mmWave. Các hạn chế kích thước
thực tế của điện thoại di động làm cho
ăng ten mảng pha chiếm lợi thế.
Tuy nhiên, ăng ten mảng pha cũng
tồn tại các điểm mù phủ sóng không

(b)

Hình 2. So sánh thuộc tính bức xạ trường xa của ăng ten mảng pha
(a) trong không gian tự do (b) triển khai bên trong góc trên của thiết bị cầm tay
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(b)

(a)

Hình 3. Ảnh hưởng của bàn tay người dùng đến ăng ten của thiết di động cầm tay mmWave 5G ở tốc độ 60 GHz.
(a) Mặt phẳng điện E. (b) Mặt phẳng từ H
dây. Một giải pháp quan trọng cho ăng
ten mảng pha vốn có bức xạ broadside
là kết hợp với các bức xạ endfire [4-5]
để tạo ra độ lợi ăng ten cao ở tất cả các
hướng. Phương pháp thực tế tạo ra mô
hình bức xạ cấu hình được và rộng
được thảo luận trong [6], nó là ăng ten
cấu hình được 3D. Xem xét các yếu tố
bên trên, ăng ten mmWave 5G được
đề xuất gồm hai ăng ten mảng pha
endfire đặt lần lượt tại hai góc đối điện
nhau của thiết bị cầm tay.
Cánh sóng quạt trong mặt phẳng
độ YZ là bắt buộc vì cấu hình chiều cao
của điện thoại thông minh trong tương
lai có thể sẽ có kích thước điện nhỏ.
Điều khiển cánh sóng chỉ được thực
hiện cùng mặt phẳng ngang XY. Cấu
hình này cho phép phân tập, MIMO đa
kênh, và tập hợp sóng mang. Do khả

năng di chuyển và định hướng không
thể đoán trước của thiết bị cầm tay di
động, suy hao bổ sung trong quỹ công
suất đường truyền do sự lệch phân cực
cần được xem xét.

trên mỗi chuỗi RF. Cấu hình chuyển

c. Tích hợp phần cứng

hình lại so với cấu hình SPDT (Single

Các ăng ten 5G mmWave đa chức
năng và có thể cấu hình lại yêu cầu độ
phức tạp bổ sung trong kiến trúc vô
tuyến 5G mmWave. Giả sử vô tuyến 5G
mmWave ban đầu sử dụng công nghệ
beamforming tượng tự, hai cấu hình
front-end mmWave 5G có thể được
minh họa trong Hình 5 cho một chuỗi
RF đơn. Để tối thiểu hóa phần không
gian ăng-ten, cơ chế chuyển ăngten
TX/RX được sử dụng cho cả hai cấu
hình. Điều này cho phép các bộ dịch
pha RF chia sẻ các đường dẫn TX/RX

DPDT (Double Pole Double Throw) cho
phép các chức năng bổ sung cho ăng
ten 5G mmWave, chẳng hạn như phân
cực hay mô hình bức xạ có thể cấu
Pole Double Throw). Tuy nhiên, nó sẽ
dẫn đến nhiễu tồi tệ hơn do tổn thất
chèn lớn hơn phát sinh tại mmWave
[7].
Đồng thiết kế (codesign) của ăng
ten mmWave 5G cũng là một tiêu chí
thiết kế rất quan trọng. Các vị trí đặt
ăng ten điển hình cho điện thoại thông
minh ngày nay được hiển thị trong
Hình 6 (a). Ngoài ra nó thật hợp lý khi
các thiết bị cầm tay trong tương lai sẽ
chứa nhiều hơn cảm biến, mô-đun máy
ảnh và thiết bị ngoại vi. Hình 6 (b) đề
xuất một cách bố trí ăng-ten 5G
mmWave cho thiết bị cầm tay tương
lai. Các mô-đun front-end và mạch tích
hợp tần số vô tuyến (RFIC) được tích
hợp với mỗi ăng ten mảng pha để xây
dựng mô-đun mmWave cấu hình thấp
(low-profile). Mỗi mô-đun ăng ten 5G
mmWave được kết nối với các chip
băng cơ sở (baseband) và số thông
qua các kết nối hữu tuyến ví dụ như
cáp đồng trục trong trường hợp
chuyển đổi trực tiếp hay kiến trúc IF.

Hình 4. Vị trí ăng-ten 5G mmWave được đề xuất cho các thiết bị cầm tay trong
tương lai: Hai ăng ten mảng Anten Array 1 và Anten Array 2 tương ứng nằm ở
phía trên và các góc đối diện phía dưới
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d. Chi phí
Suy hao chèn lớn của cáp đồng trục
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(a)

(b)

Hình 5. Các cấu hình front-end cho ăng ten của thiết bị cầm tay 5G mmWave:(a) Cấu hình SPDT (b) Cấu hình DPDT
ở tần số mmWave làm cho ăng ten 5G
mmWave rời rạc không hiệu quả. Do
đó, ăng ten 5G mmWave phải được
xem xét và được thiết kế như một
phần của mô-đun front-end RF và
được đặt trong phạm vi rất gần với chip
thu phát RF 5G sử dụng giao diện nhỏ
gọn, ít suy hao và công nghệ đóng gói.
Gần đây các giao diện flip-chip phẳng
và đồng trục được sử dụng trong kết
hợp với các lớp phủ PCB hữu cơ được
ưa thích cho các mô-đun mảng pha
mmWave do cấu hình nhỏ gọn, tổn
thất chèn thấp và hiệu suất cao [8]. Đã
có những nỗ lực để tiếp tục giảm chi
phí chế tạo đa lớp phủ thông qua việc
đơn giản hóa lắp ráp mô-đun ăng-ten
mmWave [9]. Ngoài ra, nghiên cứu
trong bài báo [10] đã chứng minh rằng
khả năng sử dụng FR-4– một loại vật
liệu chi phí thấp cho ăng ten 5G
mmWave.

số lượng các phần tử trong mảng ăng
ten tăng lên từ số lượng nhỏ sắp xếp
trong một chiều thành số lượng lớn
sắp xếp trong hai chiều. Thứ hai,
phương pháp lái các cánh sóng thay
đổi từ điều chỉnh bán động bằng các
bộ dịch pha điện-cơ thành
beamforming động 3D. Tiếp đó, các
ăng ten độc lập thụ động thay đổi
thành các ăng ten tích cực kết hợp với
các thành phần thụ động để
beamforming. Nguyên lý 3-D
beamforming được minh họa trong
Hình 7 [13]. Hình 7 (a) chỉ ra các cánh
sóng beamforming 2-D từ một mảng
ăng ten tuyến tính uniform (ULAUniform Linear Array) nơi mà các phần
tử ăng ten được đặt cách nhau một
khoảng bằng nhau, nghiêng vật lý

xuống mặt đất và có mô hình bức xạ
và độ định hướng cố định.

(a)

(b)

Nếu quay ULA sao cho các phần tử
ăng ten ở các độ cao khác nhau so với
mặt đất thì ăng ten mảng này có thể
tạo ra các cánh sóng ở các góc theo độ
cao khác nhau như trong Hình 7 (b).
Loại ăng ten mảng này thường được
dùng cho những người sử dụng khác
nhau trong một tòa nhà. Nếu chúng ta
triển khai các ULA xếp chồng lên nhau,
chúng ta có thể điều khiển cả góc
phương vị azimuth và góc biên độ
(elevation) của một cánh sóng (beam).
Cái này được gọi là 3-D beamforming
như chỉ ra trong Hình 7 (c). Một
“massive” các ăng ten được sử dụng
cho phép tạo ra không chỉ sự linh hoạt

THIẾT KẾ ĂNG TEN CHO
TRẠM THU PHÁT GỐC VÔ
TUYẾN
Giống với các thách thức trong
thiết kế ăng ten cho thiết bị cầm tay
mmWave 5G. Trạm thu phát sóng gốc
cho small cell cũng có các thách thức
tương tự. Ăng ten mảng M-MIMO thay
đổi nhiều so với các ăng ten trong hệ
thống 4G và 3G [11]-[12]. Đầu tiên,

Hình 6. (a) Vị trí ăng ten thông thường của điện thoại thông minh.
(b) Đề xuất bố trí ăng ten và vô tuyến 5G mmWave
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(a)

(b)

(c)

Hình 7. Giải thích về 3-D beamforming
lái các cánh sóng tới các tòa nhà khác
nhau, mà còn hướng tới các tầng khác
nhau của những tòa nhà này cung cấp
độ lợi beamforming bất cứ người sử
dụng ở đâu. Không cần thiết có nhiều
ăng ten để beamforming 3-D. Về cơ
bản cần có ba phần tử ăng ten cho một
góc. Ngoài ra, khi nhiều phần tử ăng
ten được sử dụng thì các búp sóng trở
nên hẹp hơn và dễ dàng hơn trong việc
điều khiển kết hợp các hướng phương
vị - tung độ (azimuth-elevation). Điều
này làm tăng độ lợi của mảng ăng ten,

giảm can nhiễu giữa các búp sóng như

thống di động thế hệ trước - 3G, 4G.

chỉ ra trong Hình 7 (c).

Bài báo đề cập tới các giải pháp thiết kế
ăng ten 5G mmWave sẽ nhanh chóng

KẾT LUẬN

được đưa vào thương mại. Đối với thiết

Bài báo đã cung cấp các khía cạnh

bị cầm tay, các ăng ten end-fire cần

cần giải quyết trong thiết kế ăng ten ở

được triển khai ở hai góc đối nhau của

bước sóng mmWave cho hệ thống di

thiết bị cầm tay để tránh bị khóa sóng

động 5G. Nhìn chung, các thách thức

do ảnh hưởng của người sử dụng.

liên quan đến triển khai M-MIMO như

Trong khi đó, 3-D beamforming được

kỹ

scanning,

coi như là quan trọng cho các trạm thu

beamforming và việc thiết kế ăng ten

phát small cell ở hệ thống 5G

sao cho có thể làm việc tốt với các hệ

mmWave.

thuật

tạo

beam
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ng dng h thng
giao thông thông minh ITS
trong giao thông v n ti
>ThS. ĐỖ THẾ DƯƠNG*
GIỚI THIỆU
ITS
(Intelligent
Transport
System) là khái niệm xuất phát từ
Nhật Bản, bắt đầu từ những năm
1980. ITS được xúc tiến như một dự
án quốc gia tại Nhật Bản. Nhật Bản
đã triển khai công nghệ ITS từ
những năm 70 cua thế kỷ 20 và hiện
nay là một trong những nước đứng
đầu thế giới về nhiều lĩnh vực cua
ITS, đặc biệt là hệ thống thông tin
bên trong phương tiện giao thông.
Hệ thống giao thông thông minh là
hệ thống vận dụng và tổng hợp các
thành quả khoa học, công nghệ tiên
tiến vào giao thông vận tải, đặc biệt
là công nghệ điện tử, thông tin,
truyền thông, khoa học quản lý…
tăng cường khả năng liên kết giữa 3
yếu tố: con người, phương tiện và
đường xá tạo thành một hệ thống
giao thông có trí tuệ hiệu quả, an
toàn, chính xác và tức thời [2].
Hệ thống ITS là hệ thống giao
thông được áp dụng hoàn hảo công
nghệ tiên tiến và phần mềm máy
tính vào các thiết bị kiểm soát, chỉ
dẫn, điều khiển, thông tin liên lạc để
nâng cao năng lực giao thông trên
các tuyến đường cũng như trong các
loại hình vận tải. Sự định nghĩa đơn
giản này đã và đang có những thay
*

Hình 1. Kiến trúc vật lý hệ thống giao thông thông minh
đổi tốt trong công tác vận hành,
quản lý hệ thống giao thông nói
chung và giao thông đô thị nói riêng
ở một số nước trên thế giới. Những
thành tựu và kinh nghiệm quý báu
đó rất đáng để chúng ta nghiên cứu,
học tập, tham quan, vận dụng phù
hợp với điều kiện Việt Nam. Hiện
nay, các thành phố tại Việt Nam
đang chú trọng đầu tư thành phố

thông minh dựa trên nền tảng cua
Công nghệ 4.0 trong đó giao thông
thông minh là một cấu phần quan
trọng [1].

I. TỔNG QUAN VỀ HỆ
THỐNG ITS
Kiến trúc của hệ thống ITS
Kiến trúc vật lý của hệ thống giao

Bộ môn Toán Kinh tế, Khoa Cơ bản, Học viện Chính sách và Phát triển
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thông thông minh là mô hình của các
thực thể vật lý (Hình 1), các gói thiết
bị cấu thành lên hoạt động của hệ
thống. Dựa trên các nhu cầu chức
năng người dùng và kiến trúc logic
đã được xác định, kiến trúc vật lý
thực hiện phân tách các chức năng
thành các phân hệ con dựa trên tính
tương tự của công việc và vị trí các
chức năng được thực thi.
Các hệ thống giao thông thông
minh được xây dựng trên cơ sở của
5 khối thành phần chính như Hình 1
Bao gồm: (i) khối thành phần hệ
thống trung tâm, (ii) khối thành phần
hệ thống thiết bị hiện trường, (iii)
khối thành phần phương tiện giao
thông, (iv) khối thành phần đối
tượng tham gia giao thông và (v)
khối thành phần kết nối truyền thông
[1].

Hình 2. Những lĩnh vực chính của ITS
(Nguồn: RITA http://www.itsoverview.its.dot.gov/default.asp)

Các cách tiếp cận hệ thống
ITS
Có nhiều cách tiếp cận hệ thống
ITS, trong đó có 4 tiêu thức chính là:
1. Cách tiếp cận ITS theo các dịch
vụ cho người sử dụng
Các ứng dụng tiềm năng nói
chung của ITS được gọi là những
dịch vụ cho người sử dụng và được
sắp xếp trong các nhóm dịch vụ. Các
nhóm này lại được sắp xếp thành các
miền dịch vụ. Người sử dụng các
dịch vụ ITS có thể là các cá nhân,
chủ đoàn xe, chủ doanh nghiệp, chủ
hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông.
Phần lớn những dịch vụ ITS thường
không thực hiện một cách tách biệt
do tính điều phối và phụ thuộc lẫn
nhau giữa chúng [3].
2. Cách tiếp cận ITS theo lĩnh vực
ứng dụng
Mỗi lĩnh vực chính lại có nhiều
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Hình 3. Mô hình ứng dụng của ITS trong giao thông
lĩnh vực phụ, mỗi lĩnh vực lớn lại có
nhiều lĩnh vực con. Ví dụ, lĩnh vực
quản lý đường trục chính gồm 6 lĩnh
vực như:
- Giám sát
- Điều khiển giao thông
- Quản lý làn đường
- Quản lý việc đỗ xe

- Phổ biến thông tin
- Cưỡng chế
Trong lĩnh vực giám sát lại chia
thành giám sát dòng giao thông và
giám sát hạ tầng (Hình 2)
3. Cách tiếp cận ITS theo quan
hệ với các bộ phận cấu thành hệ
thống giao thông. ITS gồm 3 bộ
phận cấu thành:

[CÔNG NGH GII PHÁP]
- Cơ sở hạ tầng
- Phương tiện
- Yếu tố con người [3].

II. ỨNG DỤNG CỦA ITS
TRONG GIAO THÔNG
VẬN TẢI
Hệ thống quản lý giao thông
thông minh gồm có 03 phân hệ:
- Thu thập thông tin tự động qua
các hệ thống cảm biến: hình ảnh, khí
tượng, mật độ, cân tải trọng…
- Giám sát, phân tích, xử lý: thu
thập dữ liệu, phân tích, xử lý thông
tin…

Hình 4. Hệ thống thu phí điện tử
- Phương thức truyền tải thông
tin: hữu tuyến và vô tuyến.

Hệ thống thu thập thông tin sẽ
thu thập các thông tin về luồng giao
thông, khí hậu, thời tiết:
- Camera giám sát giao thông
- Hệ thống dò xe

hơn, giảm chi phí vận hành. Nâng
cao tính minh bạch nhờ phân loại

- Hiển thị thông tin:

chính xác loại xe và chụp ảnh/nhận

+ Bảng hiển thị thông tin dọc
đường

dạng biển số [1].

2. Giám sát thời tiết

+ Biển báo thông tin VMS
- Cung cấp thông tin: cung cấp
thông tin cho người dân, đơn vị vận
hành theo thời gian thực…

và hiệu quả thu tục thu phí, ít dừng

+ Thiết bị di động (thêm định vị
và dẫn đường)

Bao gồm các cảm biến thời tiết
nhằm theo dõi tình trạng thời tiết
gần đường hoặc khu vực xung
quanh, đánh giá môi trường giao

+ Hệ thống Radio.

thông trên đường cao tốc. Khi phát

1. Thu phí điện tử

hiện thời tiết nguy hiểm, cảnh báo

Hệ thống bao gồm trạm thu phí

được phát đến trung tâm điều hành

tại làn, nhà điều hành trạm và trung

và thông báo tới tài xế qua hệ thống

tâm thu phí. Giải quyết nhanh chóng

VMS. Chức năng chính: đo nhiệt độ,

- Hệ thống cân
- Hệ thống thu phí
- Hệ thống cảm biến khí tượng
lắp đặt trên mặt đường
Hệ thống giám sát, xử lý sẽ được
các máy tính trung tâm phân tích và
xử lý, sau đó sẽ cung cấp lại thông
tin:
- Cho lái xe và người tham gia
giao thông về tình hình giao thông
trên đường như tai nạn, ùn tắc giao
thông, thời tiết… để người tham gia
giao thông lựa chọn phương án giao
thông tối ưu, giúp hạn chế tối đa tai
nạn và ùn tắc giao thông, đảm bảo
thời gian đi lại ngắn nhất và an toàn
nhất cho các phương tiện đang lưu
thông trên đường.

Hình 5. Trạm giám sát thời tiết
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dân về các thông tin giao thông đang
diễn ra hằng ngày. Với các chương
trình được phát, thông qua sự trợ
giúp cua công nghệ hiện đại, kênh
VOV Giao thông có thể hỗ trợ ngay
lập tức và liên tục cho các phương
tiện đang lưu hành trên các tuyến
đường.
Hình 6. Hệ thống giám sát CCTV
hướng gió, tốc độ gió, lượng mưa
[3].

3. Hệ thống kiểm tra tải trọng
xe
Gồm các cảm biến tải trọng với 2
loại hình: cân động (sàng lọc phương
tiện có dấu hiệu vi phạm tải trọng)
và trạm cân lưu động (xác định lại tải
trọng phương tiện, xử lý phương
tiện). Phát hiện xe đi qua, đo tổng tải
trọng hoàn toàn tự động mà không
yêu cầu xe dừng lại. Tự động ghi lại
biển số xe, hình ảnh phương tiện và
các thông tin tải trọng tương ứng.
Các cảnh báo được cung cấp tới
thanh tra giao thông và lái xe và hiển
thị trên biển báo tại trạm [1].

4. Hệ thống giám sát CCTV
(Closed - Circuit Television)
Giám sát trình trạng giao thông,
đường xá từ trung tâm điều hành.
Hỗ trợ phát hiện sự cố, từ đó đưa ra
biện pháp xử lý. Nhận định lưu lượng
giao thông, nhanh chóng cung cấp
thông tin đến các phương tiện di

chuyển trên tuyến đường. Chia sẻ
hình ảnh với các đơn vị có liên quan,
giúp dễ dàng trong việc vận hành hệ
thống. Thu thập hình ảnh ban đêm.
Lắp đặt các thiết bị dò xe để nâng
cao hiệu quả giám sát [1].

5. VOV giao thông
VOV giao thông là kênh phát
thanh được Đài Tiếng nói Việt Nam
đầu tư hệ thống công nghệ phát
thanh hiện đại nhất hiện nay, gồm 1
máy phát sóng FM tại Hà Nội có bán
kính phu sóng 200km, 2 máy phát
sóng FM tại thành phố Hồ Chí Minh
có bán kính phu sóng trên 300km.
Hệ thống camera không dây để
quan sát giao thông gồm: 67 camera
tại Hà Nội, 200 camera tại thành phố
Hồ Chí Minh. Tại mỗi thành phố đều
có một trung tâm xử lý thông tin hiện
đại gồm 1 studio trực tiếp và 2 studio
tĩnh. Đây là kênh phát thanh giao
thông nhằm giảm tình trạng ùn tắc
và tai nạn giao thông trên địa bàn
thành phố. Kênh VOV giao thông ra
đời nhằm mục đích hướng dẫn người

Khi điều kiện thực tế đã có những
thay đổi phù hợp hơn: công nghệ
nghe nhìn không dây phát triển, việc
sở hữu ô tô cá nhân tại các đô thị lớn
bùng nổ, thói quen di chuyển bằng
phương tiện công cộng (xe buýt,
taxi) đã trở nên quen thuộc, khả
năng tương tác cua radio đã được
chứng minh [2].

III. KẾT LUẬN
Nội dung bài báo đã giới thiệu về
khái niệm, kiến trúc, các cách tiếp
cận và những ứng dụng của ITS.
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và
triển khai ứng dụng trong thực tế,
tuy nhiên trong thực tiễn không phải
mọi ứng dụng của ITS đều đạt kết
quả cao nhất. Công nghệ ITS vẫn
còn những hạn chế nhất định như
chi phí thu thập dữ liệu còn cao, vận
hành, bảo dưỡng và tính tương thích
thiết bị… Vì vậy, việc nghiên cứu,
triển khai và mở rộng công nghệ IoT
trong ITS như tích hợp điện toán
đám mây, sử dụng các cảm biến
thông minh kết hợp với công nghệ
truyền thông 5G hiện đại sẽ đưa hệ
thống ITS lên một tầm cao mới [4].

Tài liệu tham khảo
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[2] PHIL SAYEG và GS. PHIL CHARLES, Giáo trình Hệ thống giao thông thông minh, 2009
[3] TS. NGUYỄN HỮU ĐỨC, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng giao thông thông minh (ITS)
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Systems Center U.S. Department of Transportation, 2014
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Những giải pháp
năng lượng cho IoT xanh
>ThS. ĐÀM MỸ HẠNH*
Sự phát triển mãnh mẽ của Internet kết nối vạn vật (IoT) làm thay đổi cách chúng
ta sống và làm việc. IoT mang đến nhiều lợi ích cho cuộc sống nhưng IoT cũng tiêu
thụ một lượng lớn năng lượng, gây ô nhiễm và tạo ra rác thải điện tử. Nhằm làm tăng
lợi ích và giảm những tổn hại do IoT gây ra, IoT xanh đã ra đời. IoT xanh, được xem
như là tương lai của IoT. Bài báo đưa ra các giải pháp năng lượng để vận hành các
thiết bị IoT xanh nhằm giảm ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu và môi trường.

TỔNG QUAN
Internet kết nối vạn vật (IoT) tạo
ra hạ tầng cơ sở thông minh, trong
đó các vật thể có khả năng truyền
thông không dây với nhau. Chúng
bao gồm các bộ cảm biến, điện thoại
thông minh, các bộ đo thông minh,
các thiết bị chăm sóc sức khỏe và các
đồ đạc thông minh... Nói chung, tất
cả những thứ có tính năng như vậy
được gọi là các thiết bị IoT. Hơn 50 tỷ
thiết bị IoT được dự đoán là sẽ kết
nối với nhau vào năm 2020. Với sự
phát triển của IoT trên khắp thế giới,
một số lượng lớn như vậy các thiết
bị IoT sẽ tiêu thụ một lượng lớn năng
lượng. Người ta dự đoán rằng các
thiết bị IoT sẽ dẫn đầu trong việc sử
dụng năng lượng trong Công nghệ
truyền thông thông tin vào năm
2020 và sẽ đạt đến tầm 46TWh vào
năm 2025, tương đương với toàn bộ
sản lượng điện tiêu thụ năm 2015
của Bồ Đào Nha. Nhận thức về sự
*

suy kiệt của nguồn năng lượng hóa
thạch trên trái đất và những ảnh
hưởng có hại đến môi trường do việc
xả khí thải các bon, sử dụng năng
lượng xanh (năng lượng tái tạo) cho
các thiết bị IoT là một giải pháp đầy
hứa hẹn để tạo ra IoT xanh, thân
thiện với môi trường và phát triển xã
hội hiện đại một cách bền vững.
Ngoài ra, các thiết bị IoT di động
thường yêu cầu đi kèm với những ổ
cắm điện vướng víu để sạc pin khiến
chúng không có được tính di động
thực sự. Sử dụng pin thay thế có thể
là một phương pháp để duy trì hoạt
động các thiết bị IoT, nhưng chi phí
thường cao và bất tiện, hoặc thậm
chí là nguy hiểm. Do đó, các thiết bị
IoT với năng lượng xanh và khả năng
sạc không dây là giải pháp cho các
vấn đề trên, để chúng có thể xanh
hơn, độc lập và tự duy trì.

hành nhờ năng lượng ở xung quanh.

Giải pháp đưa ra gồm 3 bước.
Bước 1, các thiết bị IoT có thể tự vận

trạm gốc để cho phép nhiều trạm

Nếu không đủ, ở bước 2, các trạm
gốc pico (PBS) và các trạm gốc
femto (FBS) ở gần sẽ đưa năng
lượng xanh đến sạc không dây cho
các thiết bị IoT trong nhà và ngoài
trời nhờ các sóng tần số vô tuyến
(RF). Những trạm gốc sử dụng năng
lượng xanh này sẽ được lắp các tấm
pin mặt trời, tua-bin gió và các pin
kép để lấy năng lượng xanh. Dù hiệu
quả sạc không dây còn tương đối
thấp, nhưng các trạm gốc có thể
phát ra các năng lượng RF trong một
thời gian dài để sạc các thiết bị IoT
ở xung quanh. Dù các trạm gốc sẽ
tiêu thụ một số lượng lớn các năng
lượng ở bước này, nhưng những
nguồn năng lượng này là nguồn
năng lượng xanh. Bước 3 là bước
cân bằng năng lượng xanh giữa các
gốc cấp năng lượng xanh.

Trường Đại học Giao thông vận tải. Hà Nội
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Hình 1. Kiến trúc thu năng lượng xanh bằng pin kép cho các thiết bị IoT

LẤY NĂNG LƯỢNG Ở XUNG
QUANH CHO IoT
Trong thế giới vật lý, các nguồn
năng lượng ở xung quanh ở nhiều
dạng khác nhau. Chúng là sản phẩm
phụ trợ của các hiện tượng tự nhiên
hoặc các hoạt động của con người,
không phải được sinh ra từ việc tiêu
thụ nguồn năng lượng hóa thạch, do
đó chúng là miễn phí và “xanh”.
Chúng bao gồm:
Piezoelectric (Áp điện): Năng
lượng điện được chuyển đổi từ năng
lượng cơ bằng cách nén hoặc ép vật
liệu áp điện. Việc nén hoặc ép các
vật liệu áp điện tạo ra trường điện
với điện áp tỷ lệ với sức nén. Chẳng
hạn, bước chân đi trên đôi giày điện
(thiết bị đo đạc sức khỏe người) có
thể đồng thời tạo ra điện, sự di
chuyển của con người, độ rung do
các phương tiện chạy trên đường có
thể tạo ra năng lượng cho các thiết bị
IoT. Ngoài ra, để thu và nhận các
bản tin quan trọng bằng điện thoại
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thông minh hết pin, người ta có thể
lắc chiếc điện thoại và nhận được
năng lượng.
Thermoelectric (Nhiệt điện):
Hiệu ứng nhiệt điện thực hiện
chuyển đổi trực tiếp chênh lệch nhiệt
sang điện năng. Các thiết bị IoT có
thể được thiết kế để thu năng lượng
nhiệt thông qua các môi trường nhiệt
để hỗ chợ các chức năng IoT của
chúng. Một cốc cà phê nóng có thể là
nguồn điện tiềm năng cho các thiết
bị IoT ở xung quanh nó.
Photovoltaic (Quang điện):
Hiệu ứng quang điện được tạo ra
bằng cách chuyển đổi ánh sáng
chiếu vào vật liệu bán dẫn. Một hệ
thống quang điện điển hình bao gồm
một số tế bào quang điện chuyển đổi
ánh sáng thành năng lượng điện.
Các thiết bị IoT có thể sử dụng hiệu
ứng quang điện để lấy năng lượng
mặt trời sử dụng cho chính chúng khi
có đủ ánh sáng mặt trời. Đối với các
thiết bị IoT ở trong nhà, chúng có
thể được sạc đồng thời từ bình ác

quy khi mà môi trường bên trong
được chiếu sáng tốt.
Ngoài các phương pháp nêu trên,
còn nhiều loại năng lượng xung
quanh có thể được sử dụng cho các
thiết bị IoT. Tuy nhiên, thách thức
đặt ra là: Thứ nhất, nguồn năng
lượng xung quanh không thường
xuyên sẵn có bởi vì tính khả dụng
của nó phụ thuộc vào các yếu tố tự
nhiên và con người. Thứ hai, cũng vì
lí do trên, khó lập biểu các chức năng
thiết bị IoT dựa trên dự đoán nguồn
năng lượng xanh khả dụng. Thứ ba,
hiệu quả thu năng lượng xung quanh
hiện không đủ cao. Thứ tư, mặc dù
năng lượng ở xung quanh là nguồn
năng lượng xanh có thể thu được tức
thời và thường trực nhưng có thể
không đủ để hỗ trợ các chức năng
của thiết bị IoT. Thứ năm, một thiết
bị IoT dùng duy nhất một pin thông
thường không thể đồng thời vừa thu
được năng lượng xung quanh vừa
thực hiện các chức năng IoT bởi vì
một tấm pin sạc đơn không thể vừa
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Hình 2. Kiến trúc sạc không dây sử dụng năng lượng xanh
sạc vừa phóng điện đồng thời khi
dòng điện là một chiều. Để giải
quyết vấn đề này, ở đây có một
phương pháp được đề ra, đó là :

lượng xung quanh thu được từ bộ

vào nguồn năng lượng có trong các

thu năng lượng và bộ chuyển đổi

tấm pin của chúng. Nếu không lưu

năng lượng.

trữ năng lượng, năng lượng xung

Kiến trúc thu năng lượng
xanh sử dụng pin kép cho các
thiết bị IoT: Mỗi thiết bị IoT được
gắn một pin kép, một bộ thu năng
lượng xung quanh, một bộ chuyển
đổi năng lượng, bộ thu phát và 2
anten. Một thiết bị IoT có thể sử
dụng nhiều loại năng lượng xung
quanh và nhiều bộ thu năng lượng
xung quanh có thể được tích hợp
vào một thiết bị IoT. Bộ chuyển đổi
năng lượng chuyển đổi năng lượng
thu được thành dòng một chiều để
sạc pin. Bộ thu phát và anten 1
được sử dụng để truyền và thu tín
hiệu. Anten 2 được sử dụng để thu
năng lượng RF xanh, sẽ được trình
bày ở phần sau. Pin 1 lưu trữ năng

(năng lượng thu được ở chu kỳ pin

Cùng lúc, Pin 2 phóng năng lượng
trước đó) để vận hành thiết bị IoT.
Đến chu kỳ pin tiếp theo, Pin 1 bắt
đầu giải phóng năng lượng của nó
(nguồn năng lượng thu được ở chu
kỳ pin trước) để vận hành thiết bị
IoT. Do đó, hai pin luân phiên thực
hiện vai trò thu và phóng điện ở mọi
chu kỳ pin.

quanh thu được tức thời có thể
không đủ để vận hành thiết bị IoT.
Với pin kép, năng lượng xung
quanh thu được có thể được tích lũy
để đạt đến một mức năng lượng
xác định trong pin sạc để vận hành
thiết bị IoT trong chu kỳ pin tiếp
theo. Phương pháp này còn có thể
vừa thu năng lượng xung quanh
vừa vận hành các chức năng IoT
bởi vì thường xuyên có một pin thu

Phương pháp này không cần dự

năng lượng ở xung quanh trong khi

đoán nguồn năng lượng xung

pin khác thực hiện giải phóng điện

quanh khả dụng theo thời gian, vì

năng để vận hành thiết bị IoT. Tuy

nó có thể biết được lượng năng

nhiên, vấn đề đặt ra là do gắn 2 pin

lượng xung quanh thu được trong

trong một thiết bị IoT nên kích

pin phóng điện, và các thiết bị IoT

thước lớn trong khi thiết bị mong

có thể lập biểu các chức năng IoT

muốn có kích thước nhỏ và việc xác

của chúng theo thời gian tùy thuộc

định đúng dung lượng pin và chu kỳ
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pin có ý nghĩa quyết để sử dụng tối
đa năng lượng ở xung quanh. Ngoài
ra, nhằm thu được nhiều loại năng
lượng ở xung quanh, nhiều loại bộ
thu năng lượng có thể được tích
hợp vào một thiết bị IoT và do đó,
giảm kích thước các bộ này cũng là
một thách thức khác.

SẠC KHÔNG DÂY NĂNG
LƯỢNG XANH
Phương pháp sạc không dây
trước đây không được chấp nhận
rộng rãi bởi vì hiệu suất sạc thấp và
sử dụng nguồn năng lượng hóa
thạch. Giờ đây, có thể sử dụng
năng lượng xanh cho các thiết bị
IoT sạc không dây, mặc dù hiệu
suất sạc không dây không cao
nhưng những trạm gốc có thể phát
năng lượng RF trong một thời gian
dài để sạc cho các thiết bị IoT xung
quanh, và nguồn năng lượng là
năng lượng xanh.
Nếu các nguồn năng lượng ở
xung quanh trong bước đầu tiên
không có thường trực hoặc tỷ lệ thu
năng lượng ở xung quanh quá thấp,
các thiết bị IoT sẽ yêu cầu các trạm
gốc xanh ở gần cung cấp thêm năng
lượng. Các trạm gốc xanh ở gần sẽ
phát năng lượng RF xanh để sạc
không dây cho các thiết bị IoT. Ngoài
các bộ thu năng lượng ở xung
quanh, thiết bị IoT còn được gắn
Anten 2 để thu năng lượng RF xanh.
Năng lượng RF xanh có thể được
truyền ở một hoặc nhiều băng tần
sạc không dây chuyên dụng và do
đó, anten 2 có thể là anten đơn băng
hoặc anten đa băng. Các FBS xanh
có thể được triển khai trong nhà
hoặc gắn các pin kép của nó. Các
điểm truy cập WiFi hoặc các bộ phát
công suất thấp khu vực rộng (LPWA)
cũng có thể được xem như các FBS
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xanh. Thông qua một đường dây
điện, pin kép được kết nối với tấm
pin năng lượng mặt trời và tua bin
gió gắn trên mái nhà hoặc ngoài
tường. Ở ngoài trời, các PBS mạng tế
bào được gắn với pin kép và vận
hành cũng bằng nguồn năng lượng
xanh. Hoạt động của pin kép ở trạm
gốc cũng giống như ở các thiết bị IoT
đã trình bày ở trên.
Mảng anten và MIMO: Một
vấn đề đáng quan tâm đối với sạc
không dây là sự suy giảm năng
lượng truyền theo khoảng cách. Vấn
đề này đặc biệt nghiêm trọng đối với
máy phát đơn anten. Phương pháp
cơ bản để cải thiện hiệu suất sạc
không dậy là triển khai nhiều anten ở
máy phát và máy thu, đó chính là hệ
thống đa đầu vào và đa đầu ra
MIMO. Mảng anten ở PBS có thể tập
trung năng lượng vào những vùng
không gian nhỏ để thu được độ lợi
lớn. FBS cũng có thể sử dụng đa
anten nếu kích thước của các anten
được điều chỉnh thích hợp. MIMO cỡ
lớn có thể làm tăng hiệu suất truyền
năng lượng không dây lên 100 lần,
do đó, hiệu suất của anten phát và
anten thu sẽ được cải thiện. Hiệu
suất đặc biệt này khiến MIMO trở
thành một trong những công nghệ
hứa hẹn cho truyền năng lượng
không dây.
Do giới hạn về kích thước và
trọng lượng, một số thiết bị IoT
không thể gắn với nhiều anten để
thu năng lượng RF xanh. Không thể
thực hiện đa đầu vào và đơn đầu ra
MISO cũng như là MIMO nhưng có
thể thực thiện đơn đầu vào và đa
đầu ra (SISO). Do đó cần nghiên cứu
việc giảm kích thước và trọng lượng
của các anten ở cả bộ phát không
dây và các thiết bị IoT.

Định dạng búp sóng và xác
định vị trí: Có thể triển khai định
dạng búp sóng ở mảng anten và
MIMO để cải thiện hoạt động sạc
không dây. Nhiều anten phối hợp tập
trung truyền năng lượng RF xanh
theo hướng mong muốn đến thiết bị
IoT để cải thiện hiệu suất anten
phát. Cùng một lượng năng lượng RF
xanh phát ra nhưng phát quảng bá
vô hướng cho hiệu suất sạc không
dây thấp nhất. Khi một số thiết bị IoT
ở cùng một hướng yêu cầu cấp thêm
năng lượng vào cùng lúc, búp sóng
RF xanh có định hướng cho hiệu suất
sạc không dây cao hơn. Trong ngữ
cảnh này, các trạm gốc xanh trước
tiên nhận biết vị trí của các thiết bị
IoT đích và các búp sóng RF xanh có
thể được hướng thẳng đến chúng.
Các thiết bị IoT với khả năng tự nhận
biết vị trí có thể gửi thông tin về vị trí
của mình cho các trạm gốc xanh để
yêu cầu cung cấp thêm năng lượng
xanh cho chúng. Các thiết bị IoT
cũng có thể được các trạm gốc xanh
xác định vị trí. Nhằm làm tăng độ
chính xác của việc xác định vị trí, các
trạm gốc có thể phối hợp với nhau
để các định vị trí của các thiết bị IoT
dựa trên độ mạnh hoặc sự chênh
lệch về thời gian đến giữa các tín
hiệu thu được theo yêu cầu. Đối với
các môi trường động, luôn thay đổi,
không theo tầm nhìn thẳng và có
xuất hiện hiệu ứng đa đường, cần
nhiều các tín hiệu thu theo yêu cầu
để có thể xác định vị trí của các thiết
bị IoT. Cần xác định chính xác vị trí,
bởi vì hướng định dạng búp sóng
phụ thuộc nhiều vào vị trí chính xác
của mỗi thiết bị IoT.
Sóng mili mét (mm-Wave): là
sóng từ 30 GHz – 300 GHz, là một
ứng cử viên hứa hẹn cho công nghệ
sạc không dây. Các hệ thống mm-
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Hình 3. Truyền năng lượng xanh phối hợp và cân bằng năng lượng xanh

Wave điển hình thường chấp nhận
các búp sóng định hướng, có thể tận
dụng hệ số định hướng để cải thiện
hiệu suất anten phát và anten thu.
Thứ hai, kích thước anten nhỏ hơn
các anten của các kỹ thuật sử dụng
tần số thấp hơn bởi vì bước sóng
ngắn hơn. Do đó, ở hệ thống mmWave có thể dễ dàng triển khai một
số lượng lớn các anten ở các PBS và
FBS xanh để phục vụ các thiết bị IoT.
Nhiều anten cũng có thể dễ dàng
tích hợp vào trong một thiết bị IoT
để áp dụng MIMO (thay vì MISO) do
kích thước anten nhỏ. Thứ ba, các
PBS mm-Wave có khả năng được
triển khai dày đặc trong truyền thông
thế hệ tiếp theo. Khoảng cách giữa
một thiết bị IoT và PBS/FBS xanh
được rút ngắn lại, vì vậy là giảm suy
hao đường truyền không dây, từ đó
làm tăng hiệu suất truyền không dây.
Thứ tư, bởi vì việc truyền năng lượng
mm-Wave hoạt động ở các tần số
cao hơn nên nó ít ảnh hưởng đến các
mạng tế bào đang tồn tại.

Truyền năng lượng và truyền
thông tin đồng thời (SWIPT): Về
lý thuyết, thu thông tin RF và thu
năng lượng có thể được thực hiện
trên cùng một đầu vào tín hiệu RF
bởi vì tín hiệu RF mang cả thông tin
và năng lượng. Thật lý tưởng nếu
các thiết bị IoT có thể tự vận hành

CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG
XANH
Ở bước 2, các trạm gốc truyền
không dây năng lượng xanh để vận
hành các thiết bị IoT. Các trạm gốc
khác nhau có thể thu được số lượng
các yêu cầu khác nhau và thời gian
cung cấp năng lượng yêu cầu cũng

bằng cách thu số liệu. Tuy nhiên,

khác nhau, do đó sự tiêu thụ năng

thông tin không thể được giải mã dễ

lượng xanh ở mỗi trạm gốc cũng

dàng từ trạng thái hiện tại của bộ thu

khác nhau. Năng lượng xanh thu

năng lượng, bởi vì thông tin được

được ở mỗi trạm gốc đa dạng theo

gắn trong các tín hiệu thu sẽ bị mất

thời gian và không gian. Do đó, một

trong suốt quá trình thu năng lượng;

số trạm gốc xanh có thể thu được

ngược lại, các thiết kế mạch điện tại

nhiều năng lượng xanh nhưng chỉ

chưa cho phép thu năng lượng trực

phục vụ vài thiết bị IoT trong khi một

tiếp từ sóng mang thông tin được mã

số khác cần vận hành một số lượng

hóa. Tuy nhiên, với kiến trúc thu

lớn các thiết bị IoT ở xung quanh

năng lượng xanh pin kép cho phép

nhưng lại có ít năng lượng xanh. Các

thực hiện SWIPT. Như ở Hình 1,

thiết bị IoT trong trường hợp sau sẽ

anten 1 kết nối với bộ thu phát để

bị mất cơ hội nhận nguồn năng

truyền và nhận thông tin và anten 2

lượng xanh. Do đó, để đảm bảo tính

gắn với bộ chuyển đổi năng lượng sẽ

khả dụng của năng lượng xanh, có 2

thu năng lượng từ tín hiệu thông tin

phương pháp là truyền năng lượng

RF, do đó cho phép thực hiện SWIPT.

xanh không dây phối hợp và cân
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bằng năng lượng xanh hữu tuyến.
Phối hợp sạc không dây năng
lượng xanh: Như đã trình bày ở trên,
một số trạm gốc xanh không thể có
đủ năng lượng xanh để vận hành các
thiết bị IoT ở xung quanh. Trước khi
điều này xảy ra, chúng có thể tìm
kiếm sự trợ giúp từ các trạm gốc
xanh ở bên cạnh. Nếu các trạm gốc
xanh ở bên cạnh có nhiều hơn mức
đủ năng lượng xanh, chúng có thể
phối hợp truyền không dây năng
lượng xanh đến các thiết bị IoT đích
như Hình 3.
Nhược điểm của phương pháp
này là các trạm gốc xanh ở gần kế sẽ
tiêu thụ nhiều năng lượng xanh hơn
để vận hành các thiết bị IoT ở xa do
suy hao truyền không dây lớn. Do
đó, cần tối ưu việc truyền năng
lượng xanh không dây. Vấn đề đặt ra
là cần xác định các trạm gốc xanh
nào nên tham gia vào quá trình phối
hợp truyền năng lượng xanh không
dây, thời gian là bao nhiêu, theo
hướng nào và mức công suất truyền
là bao nhiêu. Ngoài ra, cần xem xét
cả đến mức độ an toàn đối với con
người và những sinh vật sống khác
khi truyền sóng RF, nên sử dụng các
kỹ thuật đo đạc kênh, điều khiển
công suất và định dạng búp sóng
tương thích để đảm bảo phối hợp
truyền an toàn.
Cân bằng năng lượng xanh hữu
tuyến: Đây là một phương pháp
khác để giải quyết vấn đề mất cân

bằng năng lượng xanh giữa các
trạm gốc khi truyền năng lượng vận
hành thiết bị IoT. Các trạm gốc
xanh với lượng năng lượng xanh
nhiều hơn mức đủ có thể truyền
năng lượng xanh đến các trạm gốc
không đủ năng lượng xanh thông
qua các đường dây truyền điện như
ở Hình 3. Hiệu suất truyền điện của
các đường dây truyền điện không
phải là 100 %. Một số năng lượng
điện bị mất do nhiệt khi dòng điện
đi qua đường dây truyền dẫn. Hiệu
suất truyền điện phụ thuộc vào
khoảng cách và vật liệu dây truyền
dẫn điện giữa 2 trạm gốc. Tuy
nhiên, phương pháp này truyền
được nhiều điện hơn do có hiệu
suất truyền điện giữa các trạm gốc
cao. Vấn đề đặt ra là làm thế nào
để xác định các trạm gốc xanh nào
có thể truyền đến các trạm gốc
xanh khác và với lượng điện là bao
nhiêu để đáp ứng yêu cầu trong khi
tối thiếu hóa được suy hao truyền
dẫn. Một phương pháp đề ra là chia
các trạm gốc xanh nội bộ thành 2
nhóm. Nhóm 1 gồm các trạm gốc
xanh không có đủ năng lượng xanh
và nhóm 2 gồm các trạm gốc xanh
có năng lượng xanh nhiều hơn mức
đủ. Trong mỗi chu kỳ thời gian, các
trạm gốc ở nhóm 2 sẽ truyền điện
đến các trạm gốc ở nhóm 1. Tùy
theo hiệu suất truyền điện ở các
đường dây truyền điện, chúng phải
tối thiểu hóa suy hao truyền dẫn
điện toàn phần trong khi làm giảm

sự thiếu hụt năng lượng xanh ở các
trạm gốc ở nhóm 1. Có thể sử dụng
sơ đồ truyền dẫn điện hữu tuyến
đơn bước nhảy, tức là điện được
truyền trực tiếp từ các trạm gốc ở
nhóm 2 đến các trạm gốc ở nhóm 1
hoặc sơ đồ truyền dẫn năng lượng
xanh đa bước nhảy để thu được
hiệu suất truyền dẫn điện hữu
tuyến cao hơn nhằm cân bằng
năng lượng xanh truyền giữa các
trạm gốc.

KẾT LUẬN
Các giải pháp năng lượng để thực
hiện vận hành mạng IoT xanh, bao
gồm 3 bước. Trước hết các thiết bị
IoT có thể thu được năng lượng ở
xung quanh. Nếu không đủ năng
lượng để dùng, các trạm gốc xanh sẽ
phát năng lượng vô tuyến để sạc
không dây cho các thiết bị IoT. Và
cuối cùng, phối hợp sạc không dây
năng lượng xanh và cân bằng năng
lượng xanh hữu tuyến sẽ giúp làm
giảm sự ghép đôi không xứng giữa
năng lượng xanh thu được và năng
lượng được truyền không dây truyền
đi. Bước cuối cùng này làm củng cố
thêm cho hai bước trên để đảm bảo
tính khả dụng về năng lượng xanh
cho các thiết bị Iot. Tuy nhiên, ở mỗi
phương pháp còn có những vấn đề
và thách thức đặt ra, cần được
nghiên cứu sâu hơn để thực hiện
xanh hóa các mạng IoT.
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NGHIÊN C U NG D NG MÔ HÌNH
PHÂN LOI THÔNG TIN

CHO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
>TRƯƠNG THANH BÌNH*, BÙI THỊ VÂN ANH**
Trong xu hướng phát triển của dữ liệu lớn và các công cụ học máy, nhiều mô
hình phân loại thông tin ra đời và được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực như thương
mại điện tử, giao thông, y tế, bảo mật,… Mô hình này cũng rất cần thiết nhằm
phân loại lượng thông tin ngày càng lớn của chính phủ điện tử. Bài viết giới thiệu
thuật toán học máy Naïve Bayes và đề xuất mô hình ứng dụng cho phân loại
thông tin của chính phủ điện tử ở Việt Nam.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Xây dựng Chính phủ điện tử
(CPĐT) được xác định là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm của nước
ta vài năm trở lại đây. Bản chất của
chính phủ điện tử nằm ở việc ứng
dụng các công nghệ thông tin nhằm
cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người
dân, đồng thời thúc đẩy khả năng
tương tác giữa chính phủ với người
dân và doanh nghiệp.
Mô hình CPĐT được triển khai
trước tiên và rõ nét nhất thông qua
việc sử dụng các văn bản điện tử
thay cho văn bản giấy tờ trước đây.
Các văn bản điện tử này được truyền
tải qua nhiều kênh khác nhau như
email, tin nhắn SMS và cổng thông
tin điện tử của các cơ quan nhà
nước. Bên cạnh đó, các phần mềm
ứng dụng di động (mobile app) và
*

mạng xã hội cũng đang dần trở nên
phổ biến và tạo ra một môi trường
tương tác hai chiều mạnh mẽ, nhanh
chóng giữa chính phủ và người dân.
Một kênh giao tiếp điển hình có
thể kể đến là “Hệ thống tiếp nhận,
trả lời phản ánh, kiến nghị của người
dân” do Văn phòng Chính phủ thiết
lập (https://nguoidan.chinhphu.vn/).
Đây là kênh thông tin tương tác giữa
Chính phủ với người dân. Người dân
có thể truy cập hệ thống từ máy tính,
thiết bị di động được kết nối Internet
để gửi, theo dõi và nhận kết quả trả
lời phản ánh, kiến nghị của mình. Hệ
thống 1022 - Hệ thống tiếp nhận
thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(https://1022.tphcm.gov.vn/) cũng là
một kênh thường xuyên tiếp nhận
các vấn đề liên quan đến hạ tầng đô
thị như: giao thông, cấp nước, viễn

thông, chiếu sáng, trật tự đô thị,…
Hiện hệ thống cung cấp 5 phương
thức tiếp nhận thông tin sự cố hạ
tầng kỹ thuật đô thị gồm: Tổng đài
1022, Mobile App “Tổng đài 1022”,
Nhắn tin SMS, Cổng thông tin điện
tử, Hộp thư điện tử (email).
Tuy nhiên, các hệ thống này hiện
nay đều đang sử dụng nguồn nhân
lực tiếp nhận và phân loại thông tin
một cách thủ công rất tốn thời gian.
Trong khi đó, việc kiểm soát các
thông tin, văn bản điện tử càng trở
nên khó khăn do lượng thông tin
ngày càng lớn, đặc biệt là những
thông tin từ phía người dân đến
chính phủ như các kiến nghị, phản
ánh về các vấn đề liên quan đến
chính sách, pháp luật, công tác thực
thi của cơ quan, cán bộ hay các vấn
đề xã hội như giao thông, môi
trường, an ninh trật tự,…

Giám đốc Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam,

** Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
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Do đó việc nghiên cứu xây dựng
một công cụ có thể tự động phân
loại thông tin cho chính phủ điện tử
là vấn đề cần thiết nhằm hỗ trợ cho
quá trình xử lý các văn bản điện tử
nhanh chóng hơn, từ đó nâng cao
hiệu quả quản lý và ra quyết định
của chính phủ. Bài viết tập trung
nghiên cứu mô hình phân loại đối với
các thông tin là văn bản (text).

NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH
PHÂN LOẠI THÔNG TIN
Phân loại văn bản là tác vụ phân
loại tự động một tập các văn bản vào
những lớp xác định trước. Quy trình
phân loại văn bản thường bao gồm
các bước như: Tiền xử lý văn bản,
trích chọn đặc trưng và huấn luyện
phân loại.
Tiền xử lý
Giai đoạn tiền xử lý là quá trình
nhằm chuyển đổi các văn bản thành
một danh sách các từ để từ đó mã
hóa thành dữ liệu số, làm đầu vào
cho các chương trình máy tính [5].
Tiền xử lý được thực hiện tốt sẽ giúp
tăng hiệu suất của quá trình phân
loại phía sau.
Giai đoạn này thường bao gồm
các bước:
- Tách từ
- Đưa về dạng chữ thường
- Loại bỏ các từ không có ý nghĩa
(stopwords)
- Làm sạch văn bản.

Tách từ
Tách từ được hiểu là quá trình
tách văn bản thành các từ rời rạc có
nghĩa. Với các ngôn ngữ mà mỗi từ
đều được viết liền nhau như tiếng
Anh, việc phân tách từ khá đơn giản
bằng cách nhận biết dấu cách
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Hình 1. Huấn luyện và dự đoán kết quả trong quy trình phân loại
(khoảng trắng) giữa các từ. Tuy

từ này cũng hầu như không có giá trị

nhiên, tiếng Việt phức tạp hơn do

cho việc phân loại thông tin văn bản.

một từ có thể chứa nhiều hơn 1 tiếng

Do đó cần loại bỏ để tránh gây nhiễu

(từ ghép, từ láy) và chứa cả khoảng

đồng thời giảm kích thước dữ liệu

trắng.

làm đầu vào cho quá trình xử lý phân

Một số nghiên cứu gần đây ở Việt
Nam [1][2] đều lựa chọn sử dụng
công cụ VnTokenizer để giải quyết
bài toán này do tính phổ biến và khả
năng dễ dàng tích hợp vào các hệ
thống phân tích văn bản tiếng Việt
khác.

Đưa về dạng chữ thường
Việc đưa về dạng chữ thường
giúp giảm dung lượng lưu trữ trong
bộ nhớ cho việc xây dựng từ điển
phía sau, bao gồm từ điển chứa các
từ không có ý nghĩa (stopwords) và
từ điển chứa các đặc trưng được
trích chọn từ tập dữ liệu đầu vào.

Loại bỏ những từ không có ý
nghĩa
Trong văn bản thường chứa khá
nhiều những từ ngữ không có ý
nghĩa, tức là không có giá trị đóng
góp chính cho nội dung văn bản,
chẳng hạn các từ như “thì”, “là”,
“mà”, “rằng”, “và”, “nhưng”,… Những

loại. Thông thường, việc loại bỏ các
stopword được thực hiện thông qua
việc đối chiếu với một bộ các từ điển
stopword đã được xây dựng trước
đó. Đây cũng là một phương pháp
đơn giản và hay được sử dụng
[1][2].

Làm sạch văn bản
Ngoài stopwords còn cần loại bỏ
các dấu câu như các dấu [.], [,], [?],
[!],… hoặc các ký tự đặc biệt xuất
hiện trong văn bản để làm sạch văn
bản như [%], [@], [$],…
Trích chọn đặc trưng
Nhìn chung, văn bản sau quá
trình tiền xử lý chỉ còn lại các từ đặc
trưng có giá trị cho khâu phân loại.
Bộ từ điển dùng cho phân loại sẽ
được xây dựng từ việc tổng hợp các
từ đặc trưng xuất hiện trong tất cả
các văn bản để dùng cho quá trình
training.
Bên cạnh đó, các dữ liệu sau khi

[CÔNG NGH GII PHÁP]
được làm sạch cần được chuyển
thành các vector số mới có thể được
các chương trình máy tính tiếp nhận
và xử lý. Việc tạo các vector số
thường được thực hiện bằng phương
pháp Bags of Words (Túi đựng Từ).
Phương pháp này sẽ được mô tả rõ
hơn ở bài toán cụ thể phía bên dưới.
Phân loại
Hình 1 biểu diễn quy trình phân
loại trong đó dữ liệu đầu vào là các
văn bản đã được tiền xử lý và trích
chọn đặc trưng. Thuật toán học máy
được sử dụng để huấn luyện mô
hình phân loại với dữ liệu đầu vào và
các nhãn tương ứng. Các dữ liệu cần
phân loại (dữ liệu test) sẽ được dự
đoán nhãn (gán nhãn) thông qua mô
hình phân loại này.
Tham khảo các công trình nghiên
cứu ở Việt Nam cũng như trên thế
giới về mô hình phân loại thông tin
cho thấy, công đoạn tiền xử lý và
trích chọn đặc trưng thường sử dụng
các phương pháp tương tự nhau. Tuy
nhiên, với khâu phân loại các tác giả
lại sử dụng mô hình đa dạng hơn do
việc lựa chọn phụ thuộc nhiều vào
đặc điểm dữ liệu, quy mô, mục tiêu
cũng như yêu cầu về độ chính xác
của mô hình.

dễ xảy ra sai số hơn [2]. Các mô hình
này có ưu điểm là không yêu cầu
một lượng dữ liệu lớn đào tạo ban
đầu, thời gian training và test nhanh,
thậm chí k-NN không có đào tạo
phân loại ban đầu mà dựa trên mối
quan hệ giữa các văn bản. Trong khi
đóSVM và ANN cho kết quả phân loại
chính xác đặc biệt với các tập dữ liệu
lớn, tuy nhiên thuật toán phức tạp và
khó hiểu hơn. ANN thường đòi hỏi
một tập dữ liệu training lớn và chi phí
tính toán cũng khá cao.

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÂN
LOẠI THÔNG TIN CHO CPĐT
Bài báo này sử dụng mô hình
Naïve Bayes để phân loại. Đây là mô
hình khá đơn giản, thường được sử
dụng trong các bài toán phân loại
văn bản với thời gian training và test
rất nhanh. Đặc điểm quan trọng của
phương pháp này là giả định sự xuất
hiện của tất cả các từ trong văn bản

Thông tin cần phân loại chủ yếu
đến từ các phản ánh, kiến nghị của
người dân. Thông thường sẽ có cán
bộ quản lý xem xét danh sách ý kiến
phản ánh và lọc dữ liệu theo lĩnh vực
một cách thủ công [3]. Khảo sát trên
các kênh như website, mobile app
cho thấy các văn bản chứa thông tin
phản ánh, kiến nghị đều khá ngắn
gọn, có thể giả thiết các từ trong văn
bản độc lập với nhau và do đó phù
hợp với Naïve Bayes. Mô hình sử
dụng giả thuyết, được tạo ra dựa trên
tập huấn luyện, xác suất phân loại
dựa trên xác suất riêng rẽ của các giá
trị cụ thể của các thuộc tính [2].
Thuật toán Naïve Bayes có một
số mô hình như: Gausseian Naïve
Bayes, Multinomial Naïve Bayes và
Bernoulli Naïve Bayes. Bài viết sẽ sử
dụng mô hình Multinomial Naïve
Bayes là mô hình chủ yếu được sử
dụng trong phân loại văn bản mà các

Bảng 1- Tập dữ liệu training và test

Training

Hiện nay, có nhiều mô hình thuật
toán được sử dụng trong phân loại
thông tin như: k-NN (k-Nearest
Neighbours), cây quyết định
(Decision Tree), SVM (Support Vector
Machine), Naïve Bayes hay các
ANN(Artificial Neural Network - mạng
nơron nhân tạo). Mỗi mô hình đều có
những ưu, nhược điểm của nó.
k-NN, Decision Tree và Naïve
Bayes là những mô hình khá đơn
giản và dễ triển khai so với các mô
hình khác, tuy nhiên độ chính xác lại
bị tác động bởi nhiều yếu tố dẫn đến

đều độc lập với nhau.

Test

Tên văn bản

Dữ liệu đầu vào

Nhãn đầu ra

v1

hư hỏng mất biển
báo giao thông

Giao thông

v2

biển báo cấm xe
tải trước cửa nhà
người dân

Giao thông

v3

đèn giao thông
không hiển thị

Giao thông

v4

lấn chiếm lề
đường trái phép

Trật tự đô thị

v5

xây dựng không
phép

Trật tự đô thị

v6

đèn giao thông hư
hỏng

v7

xây dựng trái
phép
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vector thuộc tính được tính bằng
phương pháp Bags of Words [6]. Dữ
liệu này phù hợp với dữ liệu đầu ra
của bước Tiền xử lý ở trên.
Giải quyết một bài toán cụ thể với
các đầu vào là một tập mẫu các phản
ánh của người dân và đầu ra gồm 2
nhãn:“Giao thông” và “Trật tự đô thị”.
Tập dữ liệu training và test như
trong Bảng 1. Ở đây, dữ liệu đầu vào
là các nội dung phản ánh của người
dân đã được làm sạch qua bước tiền
xử lý.
Xác định Từ điển gồm tập hợp
các từ có trong các văn bản như sau:

Hình 2. Dữ liệu training

[hư hỏng, mất, biển báo, giao
thông, cấm, xe tải, trước, cửa nhà,
người dân, đèn giao thông, không,
hiển thị, lấn chiếm, lề đường, trái
phép, xây dựng, không phép].
Các văn bản được chuyển thành
các vector số v1, v2,…, v7 theo
phương pháp Bags of Words: quét
lần lượt các từ trong Từ điển, từ nào
có mặt n lần trong văn bản thì có giá
trị là n. Sử dụng mô hình Multinomial
Naïve Bayes trong thư viện sklearn
của Python để training.

Hình 3. Kết quả dự đoán
Kết quả dự đoán như Hình 3.

KẾT LUẬN
Bài báo đã giới thiệu phương
pháp ứng dụng thuật toán Naïve
Bayes để tạo công cụ tự động phân

loại thông tin cho Chính phủ điện tử.
Đây là một phương pháp khá đơn
giản nhưng cho kết quả khá tốt chỉ
với một lượng dữ liệu training tương
đối nhỏ.
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Thách thc i vi ERP trong k
nguyên s và vai trò c a Blockchain
>HỮU VĂN
Hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource
Planning - ERP) ngày nay đã trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với bất cứ
doanh nghiệp - tổ chức nào nếu muốn phát triển và trường tồn. Khi cuộc cách
mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và làn sóng chuyển đổi số đang dần bao trùm
khắp thế giới, các giải pháp ERP cũng cần biến đổi theo để đáp ứng những yêu
cầu cao hơn về năng lực quản lý.
CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI
ERP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Giao dịch là trái tim của các hệ
thống quản lý. Vai trò quan trọng nhất
của ERP là ghi nhận đầy đủ, chính xác
những dữ liệu giao dịch để các doanh
nghiệp, tổ chức có thể hạch toán,
đánh giá và hoạch định hoạt động của
mình. Dữ liệu giao dịch xuất phát từ
những quy trình nghiệp vụ tài chính,
thương mại, sản xuất, dịch vụ, nhân
lực… Trong kỷ nguyên số, khi kết nối
Internet và các thiết bị di động trở nên
phổ cập thì quy mô và bản chất của
dữ liệu giao dịch cũng thay đổi theo.
Càng có nhiều thiết bị kết nối mạng,
sẽ càng có nhiều dữ liệu giao dịch
được phát sinh.

Hình 1. Dự báo số lượng thiết bị và người dùng kết nối Internet vào năm 2020
(Nguồn: Forbes Insights 2016)

vụ sẽ phát sinh nhu cầu xử lý những

nghiệp vụ với nhau, các giải pháp ERP

giao dịch phức tạp, trong đó bao gồm

hỗ trợ khả năng tích hợp dữ liệu (dựa

rất nhiều bên cùng tham gia.

trên các dịch vụ web, API…). Tuy nhiên

Do vậy, hệ thống ERP tương lai sẽ
không chỉ đóng kín trong một tổ chức
mà nó phải mở rộng ra ở quy mô hệ

Dữ liệu sẽ đến từ nhiều nguồn hơn,
phân tán hơn và đa dạng hơn. Dữ liệu
sẽ không chỉ từ các giao dịch như đặt
hàng, thanh toán… truyền thống mà sẽ
ngày càng có nhiều giao dịch phát sinh
tự động (machine-to-machine), phát
sinh từ các ứng dụng di động, từ cảm
biến, từ dòng chảy thông tin trên
Internet, từ các hệ thống đo lường,
v.v.. Internet vạn vật (IoT), học máy và
các công nghệ hỗ trợ kết nối con
người, vạn vật và các quy trình nghiệp

sinh thái, bao gồm các doanh nghiệp,
đối tác, nhà cung cấp, đại lý, khách
hàng, thậm chí cả những cá nhân trong
cộng đồng… cùng tương tác. Yêu cầu
này đặt ra thách thức cho các giải pháp
ERP truyền thống. Các giải pháp này
hiện vẫn còn những hạn chế nhất định
về khả năng xử lý giao dịch phức tạp,
có tần xuất lớn và tính đa dạng cao.

điểm tích hợp (giữa các cơ sở dữ liệu
hoặc giữa các ứng dụng quản lý thuộc
các tổ chức khác nhau) thường là điểm
yếu nhất, bộc lộ nhiều rủi ro nhất về
tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, tốc độ
và sự ổn định của quá trình vận hành.
Khi dữ liệu xuất ra từ hệ thống nguồn
để nhập vào một hệ thống đích, nó có
thể bị nghe lén hoặc giả mạo bởi một
bên thứ 3. Các quy trình nghiệp vụ
xuyên qua các hệ thống khác nhau có
thể bị gián đoạn hoặc chậm lại. Hệ
thống ERP ngày nay thường mới tập

Để kết nối giữa những đối tác trong

trung cho các quy trình nghiệp vụ nội

hệ sinh thái, giữa những quy trình

bộ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

K 1 (7/2019)



THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG 45

[GHI NHN TRAO ĐI]
Việc xử lý tự động các quy trình nghiệp
vụ liên thông giữa nhiều doanh nghiệp,
tổ chức khác nhau vẫn còn hạn chế.

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN
Công nghệ Blockchain được nhắc
đến đầu tiên trong vai trò nền tảng cho
hệ thống giao dịch tiền ảo - Bitcoin (từ
năm 2009). Tuy nhiên khả năng ứng
dụng của nó trên thực tế rộng lớn hơn
rất nhiều. Đây sẽ là công nghệ giúp
chúng ta khắc phục những hạn chế của
các hệ thống quản lý nói chung và ERP
nói riêng. Một chuỗi khối (blockchain)
được coi như một sổ cái (ledger) được
quản lý hoàn toàn phân tán trên mạng
ngang hàng (peer-to-peer network).
Mỗi giao dịch có thể được tổ chức dưới
dạng một khối (block) có liên kết tới
các giao dịch trước đó, tạo thành một
chuỗi các khối. Một giao dịch mới được
chia sẻ với các nút trong mạng ngang
hàng. Các nút phê chuẩn và mã hóa
giao dịch đó để lưu lại trong chuỗi. Do
vậy, thông tin về giao dịch lưu tại
blockchain được đảm bảo an toàn và
gần như không thể bị giả mạo.
Ứng dụng Blockchain trong ERP
sẽ tạo nên những thay đổi cơ bản
như sau:
 Loại bỏ nhu cầu về một thực thể
trung gian: Trong các giao dịch phức
tạp gồm nhiều bên cùng tham gia,
cách tiếp cận truyền thống thường cần
một thực thể trung gian (hoặc trung
tâm - central point) để quản lý tập
trung tất cả các giao dịch, xác minh
tính đúng đắn của các thành viên, xác
thực giao dịch, v.v. Thực thể trung gian
làm cho việc xử lý các giao dịch chậm
hơn và tốn kém hơn. Bên cạnh đó, mô
hình này phát sinh rủi ro trong trường
hợp thực thể trung gian, là điểm trọng
yếu có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống,
bị tấn công. Khi ứng dụng Blockchain,
mô hình phân tán hoàn toàn (trên
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Hình 2. Blockchain xác nhận và lưu thông tin các giao dịch trong mạng
(Nguồn: Financial Times)

mạng peer-to-peer) của công nghệ này
cho phép thực hiện giao dịch trực tiếp
giữa các bên với nhau mà không cần
đến một thực thể trung gian. Các bên
(peer) tham gia vào giao dịch sẽ xác
thực và lưu trữ dữ liệu theo giao thức
của Blockchain, đảm bảo thông tin
được an toàn (gần như tuyệt đối). Mô
hình này không chỉ phù hợp với các
doanh nghiệp lớn (như trường hợp của
ERP truyền thống) mà còn khả thi với
các doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả các
startup khi họ có thể dễ dạng tham gia
vào mô hình quản lý phân tán như vậy.
 Chia sẻ dữ liệu tin cậy: Khi thông
tin về tài sản, vật tư, chứng từ, giao
dịch… cần được chia sẻ và quản lý bởi
nhiều đơn vị khác nhau, các hệ thống
ERP hiện tại vẫn còn bộc lộ nhiều hạn
chế, đặc biệt là ở khả năng chống lưu
trữ trùng lặp, sai lệch giữa các phiên
bản, gian lận, ghi nhận thanh toán
nhiều lần… Có thể khắc phục những
hạn chế này bằng các tính năng được
phát triển thêm (work-around), song
việc đó thường ảnh hưởng đến hiệu
năng vận hành hệ thống. Ngoài ra, sẽ
cần phải có thêm các xử lý kiểm tra
hậu giao dịch để phát hiện lỗi và loại
bỏ sai lệch. Trong khi đó, chia sẻ và
đảm bảo dữ liệu nhất quán giữa các
thành viên là tính năng vốn có của
Blockchain. Công nghệ này cho phép
tất cả các bên tham gia giao dịch luôn

nhận được thông tin tin cậy. Ví dụ như
trong quản lý chuỗi cung ứng (khi
thường xuyên có các giao dịch phức
tạp giữa rất nhiều đơn vị khác nhau
như các nhà sản xuất, phân phối, vận
chuyển, cơ quan kiểm tra, kho - bãi,
thương mại…), Blockchain sẽ cho phép
thực hiện hiệu quả các công việc sau
xuyên suốt các đơn vị trong chuỗi:
o Ghi nhận chính xác các hàng hóa,
vật tư và tài sản (như container, tấm
nâng, xe kéo…) cùng với số lượng
được luân chuyển giữa các bên trong
chuỗi cung ứng;
o Lưu vết các loại chứng từ như đơn
hàng, hóa đơn, vận đơn… giữa các bên;
o Chứng thực và xác minh hàng
hóa, ví dụ như có trong danh mục cấm
không… Gắn hàng hóa với các mã định
danh như số sê-ri, mã vạch, RFID… và
thống nhất trong toàn chuỗi.
 Tự động hóa các quy trình xuyên
suốt nhiều đơn vị khác nhau: Khi một
quy trình nghiệp vụ được thực hiện bởi
nhiều đơn vị khác nhau, xuyên qua
nhiều hệ thống ERP khác nhau, sẽ xuất
hiện những trở ngại do sự khác biệt
giữa các hệ thống. Hạn chế này làm
ảnh hưởng đến tốc độc xử lý và có thể
gây ra tranh chấp. Bên cạnh vấn đề sai
lệch thông tin được quản lý riêng rẽ
giữa các bên, sự khác biệt về lợi ích
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cũng gây nên trở ngại. Ví dụ như một
tình huống đơn giản sau: khi nhà cung
cấp hoàn thành bàn giao hàng hóa, họ
yêu cầu khách hàng thực hiện ngay
việc thanh toán. Trong khi đó, phía
khách hàng lại cố tình xử lý hóa đơn
thật chậm để có thêm chút lợi ích từ
giao dịch này. Những khác biệt này rõ
ràng ảnh hưởng đến hiệu quả chung
của toàn hệ thống. Hợp đồng thông
minh (smart contract) trên Blockchain
sẽ giúp khắc phục trở ngại này. Các
điều khoản quy định trong hợp đồng
được thống nhất giữa các bên. Khi bàn
giao được xác nhận hoàn thành, hệ
thống sẽ kích hoạt hóa đơn điện tử và
tiến hành thanh toán tự động qua hệ
thống ngân hàng. Nhờ vậy, quy trình
nghiệp vụ sẽ không bị can thiệp bởi
yếu tố con người. Và điều này giúp rút
ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và đơn
giản hóa hoạt động của tất cả các bên.
Việc phát triển và ứng dụng công
nghệ Blockchain cho các hệ thống
thông tin quản lý hiện đang ở giai đoạn
khởi đầu, song sẽ tạo nên những thay
đổi đột phá trong tương lai không xa.
Theo phân tích của Gartner: Tới năm
2022, có ít nhất một doanh nghiệp
sáng tạo được xây dựng trên công
nghệ Blockchain với giá trị 10 tỉ đô la;
Tới năm 2030, sẽ có 30% số lượng
khách hàng toàn cầu sử dụng
Blockchain làm công nghệ nền tảng để
phục vụ hoạt động thương mại; Và đến
năm 2025, giá trị kinh doanh do
Blockchain tạo thêm sẽ đạt hơn 176 tỉ
đô la, và sau đó sẽ vượt quá 3,1 nghìn
tỉ đô la vào năm 2030 (Nguồn:
“Forecast: Blockchain Business Value,
Worldwide, 2017-2030” của Gartner).

BLOCKCHAIN CÓ THAY
THẾ ERP?
Vai trò trước tiên của ERP là ghi
nhận và quản lý các dữ liệu giao dịch

(về tài chính, hàng hóa, nhân lực…) để
phục vụ hoạch định và điều hành kinh
doanh trong doanh nghiệp. Nó giúp
cho các doanh nghiệp chuẩn hóa và tự
động hóa các quy trình nghiệp vụ,
nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ
lãnh đạo và nhân viên trong tổ chức.
Tuy vậy, các hệ thống ERP hiện nay
vẫn còn bộc lộ những hạn chế, đặc
biệt là trước những nhu cầu tương tác
ngày càng chặt chẽ hơn giữa các
doanh nghiệp trên toàn cầu. Mức độ
tin cậy và an toàn của thông tin
thường chỉ được đảm bảo trong giới
hạn của cơ sở dữ liệu nội bộ của một
doanh nghiệp. ERP hiện nay còn hạn
chế trong việc mở rộng giới hạn tin cậy
ra phạm vi hệ sinh thái gồm nhiều
doanh nghiệp khác nhau.
Blockchain không thay thế ERP
trong việc hoạch định và thực thi các
bài toán nghiệp vụ. Với ưu điểm về khả
năng đảm bảo an toàn và toàn vẹn
thông tin, cơ chế xác thực các giao dịch
và hợp đồng thông minh dựa trên kiến
trúc quản lý hoàn toàn phân tán,
Blockchain sẽ giúp ERP mở rộng giới
hạn tin cậy trên phạm vi cộng đồng các
doanh nghiệp. Khi ứng dụng
Blockchain, mỗi thành viên trong chuỗi
cung ứng có thể giám sát hàng hóa
hoặc sản phẩm liên quan tới mình từ
khâu sản xuất cho đến tận kệ hàng bán
lẻ, với thông tin chính xác và nhất
quán. Blockchain giúp tự động hóa các
quy trình nghiệp vụ thực hiện xuyên
qua nhiều hệ thống ERP của các đơn vị
khác nhau. Do vậy Blockchain sẽ nâng
cao khả năng tương tác giữa các hệ
thống ERP (cũng như giữa các doanh
nghiệp) thay vì chỉ duy trì những hệ
thống ERP tách biệt với các phiên bản
dữ liệu nhiều khi mâu thuẫn với nhau.
Các hãng cung cấp giải pháp ERP
trên thế giới không đứng ngoài sự
phát triển mạnh mẽ của Blockchain.

Nền tảng công nghệ của ERP được tích
hợp với Blockchain nhằm hoàn thiện
giải pháp ERP theo xu hướng đó. Có
thể kể đến SAP như một ví dụ. Ra đời
năm 1972, sản phẩm phần mềm SAP
luôn thuộc nhóm những giải pháp ERP
hàng đầu thế giới, cả trong các đánh
giá kỹ thuật lẫn thương mại. Kể từ
năm 2011, khi công nghệ SAP HANA
được giới thiệu, nó đã đánh dấu sự
thay đổi mang tính cách mạng trong
các sản phẩm của SAP theo xu thế
CMCN 4.0. Hỗ trợ ứng dụng Blockchain
cũng nằm trong chiến lược phát triển
này của SAP.
Về mặt giải pháp, SAP cung cấp
dịch vụ điện toán đám mây: SAP Cloud
Platform Blockchain (SCP Blockchain).
Cùng với Blockchain, SAP Cloud
Platform cung cấp các dịch vụ khác
như ABAP, AI & Machine Learning,
Analytics,
Collaboration,
Data
Management, Internet of Things…
Hiện nay, SCP Blockchain cho phép tạo
các nút mạng và kết nối chuỗi khối trên
các nền tảng Hyperledger Fabric,
MultiChain và Quorum. SAP sử dụng
dịch vụ SAP HANA Blockchain để tích
hợp và đồng bộ dữ liệu hai chiều giữa
các chuỗi khối và các ứng dụng SAP
HANA. Mô hình này cho phép các
khách hàng ứng dụng giải pháp quản
lý của SAP (như ERP, CRM…) đồng thời
có thể tương tác, chia sẻ dữ liệu, thực
hiện các giao dịch phức tạp với các đối
tác thông qua mạng lưới Blockchain.
Với Blockchain, ERP không còn chỉ
là “của riêng” những doanh nghiệp
hoặc tổ chức lớn. Nó sẽ làm cho ERP
trở nên bình dân để cả những doanh
nghiệp nhỏ cũng có thể sử dụng.
CMCN 4.0 tạo nên một thế giới phẳng
hơn, nơi mà cộng đồng các doanh
nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ cũng có
thể dễ dàng tương tác để cùng tạo ra
giá trị.
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PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
MOBILE MONEY:
BÀI HC T HÀN QUC VÀ UGANDA
>NGUYỄN ĐỨC MẠNH - ĐỒNG HOÀNG VŨ
DỊCH VỤ MOBILE
MONEYTRÊN THẾ GIỚI
Mobile Money là thuật ngữ
được sử dụng để mô tả các công
cụ để thực hiện các dịch vụ giao
dịch tài chính bằng điện thoại di
động (Hộp 1). Mobile Money
đóng vai trò là nền tảng thanh
toán hóa đơn, chuyển khoản từ
người sang người (P2P), thanh
toán các dịch vụ như giao thông
công cộng... Mô hình kinh doanh
Mobile Money có thể được dẫn
dắt bởi các nhà khai thác mạng
di động, các ngân hàng và bên
thứ 3.
Tính đến hết năm 2018,
hiện có khoảng 200 dự án
Mobile Money được triển khai ở
gần 100 nước trên thế giới; đặc
biệt là trong 3 năm gần đây, số
lượng dự án đã tăng thêm gần
180 dự án. Trong bối cảnh thế
giới có khoảng 2,5 tỷ người
chưa được tiếp cận với các dịch
vụ chuyển tiền và thanh toán
qua hệ thống ngân hàng, trong
khi đó có 5 tỷ người có điện
thoại di động tạo nên một cơ
hội lớn cho Mobile Money. Theo
đánh giá của tổ chức GSMA,
ngành kinh tế này hiện đang xử
lý một tỷ USD một ngày và tạo
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Đặc trưng của dịch vụ Mobile Money
Hiện nay, có rất nhiều cách hiểu, định nghĩa khác nhau về loại
hình dịch vụ Mobile Money. Tuy nhiên, qua từng giai đoạn phát
triển và ứng dụng mở rộng của mô hình dịch vụ Mobile Money
dẫn đến các định nghĩa về Mobile Money hiện chưa thể bao hàm
đầy đủ được các đặc trưng của mô hình dịch vụ này. Chính vì
vậy, năm 2018, GSMA đã tái định nghĩa lại dịch vụ Mobile
Money cho phù hợp với xu thế và sự phát triển. Theo GSMA,
một dịch vụ được coi là dịch vụ Mobile Money nếu đáp ứng các
tiêu chí sau:
• Dịch vụ Mobile Money bao gồm chuyển tiền và thực hiện
nhận thanh toán bằng điện thoại di động.
• Dịch vụ phải có sẵn cho người không có tài khoản ngân hàng,
ví dụ: những người không có quyền truy cập vào tài khoản
chính thức tại một tổ chức tài chính.
• Dịch vụ phải cung cấp một mạng lưới các điểm giao dịch thực
tế bao gồm các đại lý, các chi nhánh và ATM, giúp mọi người có
thể sử dụng dịch vụ này.
• Không bao gồm dịch vụ ngân hàng di động hoặc thanh toán
(như Apple Pay và Google Wallet) cung cấp điện thoại di động
như một kênh khác để truy cập vào một sản phẩm ngân hàng
truyền thống.
• Không bao gồm các dịch vụ thanh toán được liên kết với một
sản phẩm ngân hàng hoặc thẻ tín dụng truyền thống, như
Apple Pay và Google Wallet.
Ngoài ra, theo GSMA thì hệ sinh thái Mobile Money bao gồm
các nhà cung cấp Mobile Money và tất cả các tổ chức bên thứ
ba có thể hưởng lợi từ tiền Mobile Money, bằng cách sử dụng nó
làm cơ chế thanh toán hoặc tận dụng tài khoản viễn thông.
Hệ sinh thái Mobile Money tạo điều kiện cho các giao dịch từ các
lĩnh vực khác nhau như bán lẻ, tiện ích, y tế, giáo dục, nông
nghiệp và giao thông, cũng như bảo hiểm, tiết kiệm và tín dụng…
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ra doanh thu trực tiếp hơn 2,4 tỷ
USD, với 690 triệu tài khoản đã
đăng ký trên toàn thế giới, Mobile
Money được dự đoán trở thành nền
tảng thanh toán trực tuyến hàng
đầu ở nhiều thị trường mới nổi.
Thành công của dịch vụ Mobile
Money là do vùng phủ rộng của sóng
di động, sự phổ biến của điện thoại
di động và các kênh phân phối. Các
yếu tố này đã hỗ trợ, bổ sung cho
nhau, tạo nên những ưu điểm vượt
trội so với cách tiếp cận của ngân
hàng truyền thống. Trong đó, một
trong những chìa khóa thành công
là việc các nhà khai thác mạng di
động - MNOs (mobile network
operators) sử dụng mạng lưới phân
phối (điểm bán sim, quầy giao
dịch…) của họ để mang dịch vụ
Mobile Money đến khách hàng.
Theo Ngân hàng thế giới, hầu
hết người dùng Mobile Money ở các
nước phát triển đều sử dụng hình
thức liên kết với tài khoản ngân

hàng. Tuy nhiên, ở một số quốc gia
đang phát triển như Uganda, mô
hình Mobile Money đã được triển
khai nhờ việc sử dụng tài khoản viễn
thông thực hiện các giao dịch. Để có
cái nhìn chi tiết hơn về dịch vụ
Mobile Money bài báo này sẽ giới
thiệu kinh nghiệm triển khai dịch vụ
Mobile Money tại Hàn Quốc và
Uganda, hai nước đều có mô hình
Mobile Money phát triển thành công
nhưng có sự khác biệt về kinh tế,
công nghệ và cách thức triển khai
Mobile Money.

HÀN QUỐC
Hàn Quốc là một trong những
nước có thị trường CNTT và viễn
thông đứng đầu thế giới, kể từ năm
1990, Chính phủ đã hỗ trợ đầu tư
vào cơ sở hạ tầng viễn thông giúp
nước này phát triển nguồn tài
nguyên Internet. Ngành công nghiệp
điện thoại di động tại Hàn Quốc
cũng phát triển với các nhà sản xuất
điện thoại hàng đầu thế giới như

Samsung và LG. Tại Hàn Quốc, hầu
hết các điện thoại di động đều là
thuê bao trả sau; trả trước chỉ được
sử dụng cho một số lượng nhỏ người
dùng hoặc người nước ngoài sử
dụng chúng để liên lạc tạm thời. Thị
trường viễn thông Hàn Quốc hiện có
ba nhà dịch vụ viễn thông là SK
Telecom, KT và LGU plus, với tỷ lệ
thị phần lần lượt là 50, 30, 20%.
Đi cùng với sử phát triển của thị
trường viễn thông đã kéo theo hàng
loạt các mô hình kinh doanh mới và
một trong những mô hình đó là
Mobile Money. Trước khi bùng nổ các
ứng dụng điện thoại thông minh thì
trước đó đã có một số mô hình
Mobile Money được tung ra trên thị
trường trong hơn một thập kỷ qua
tại Hàn Quốc.

Môi trường pháp lý đối với dịch
vụ Mobile Money
Đạo luật cơ bản về giao dịch điện
tử ban đầu được ban hành vào năm
1999 để điều chỉnh tất cả các loại

Bảng 1. Lộ trình phát triển công nghệ điện thoại di động tại Hàn Quốc

Giai đoạn

Loại hình dịch vụ

WAP (Giao thức ứng dụng không dây) là một tiêu chuẩn kỹ thuật ban đầu cho truy
Mô hình trình duyệt WAP cập thông tin qua mạng không dây di động. Người dùng truy cập tài khoản ngân hàng
(2000)
thông qua các nhà mạng di động, các trình duyệt WAP và thực hiện giao dịch ngân
hàng
Thông tin cá nhân và tài khoản được đưa vào một vi mạch và được nhúng vào điện
Mô hình dựa trên Chip IC
thoại di động. Mô hình này đơn giản hóa quá trình nhập dữ liệu và thông tin cho ngân
(2003)
hàng di động bằng cách nhúng dữ liệu trên chip IC
Mô hình dựa trên USIM USIM (Mô-đun nhận dạng thuê bao toàn cầu) chứa thông tin nhận dạng của người
(2007)
đăng ký và một thẻ IC đa năng cho phép sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng
VM (2007)

Mô hình VM (Máy ảo) là một dịch vụ được thực hiện trên điện thoại di động có thể
được tải xuống từ ngân hàng và hoạt động trên bất kỳ hệ điều hành điện thoại di động

Các ứng dụng điện thoại Dịch vụ ngân hàng di động được cung cấp đến cho người dùng điện thoại thông minh
thông minh (2009)
thông qua các ứng dụng di động.
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tiền điện tử. Tuy nhiên, sự xuất hiện
của các mô hình kinh doanh mới đã
dẫn đến việc cần phải kiểm soát tất
cả các loại tiền điện tử. Do đó, năm
2006, Đạo luật về giao dịch tài chính
điện tử đã được ban hành.
Đạo luật giao dịch tài chính
điện tử quy định các nguyên tắc cơ
bản của giao dịch điện tử được
thực hiện bởi ngân hàng và công ty
dịch vụ phi tài chính. Đạo luật này
sau đó đã được sửa đổi để tăng
cường các biện pháp bảo mật, bảo
vệ người tiêu dùng và bảo vệ cơ sở
dữ liệu… Tất cả các dịch vụ liên
quan đến tiền điện tử đều đề cập
trong các điều khoản liên quan của
Đạo luật.
Theo đánh giá của mô hình
Porteus, môi trường pháp lý của Hàn
Quốc rất cởi mở đối với dịch vụ tiền
điện tử (Chỉ số Porteus đánh giá dựa
trên hai yếu tố là độ mở (tức là môi
trường pháp lý có khuyến khích
những người mới tham gia và đổi
mới sáng tạo) và mức độ an toàn).

UGANDA
Uganda là một quốc gia có thu
nhập thấp với GDP bình quân đầu
người khoảng 1.300 USD vào năm
2011 và dân số hơn 35 triệu dân.
Khoảng 40% dân số sống dưới mức
nghèo 1,25USD/ngày (2009) và với
90% dân số sống ở nông thôn. Sự
xa xôi về mặt địa lý là nguyên nhân
chính dẫn đến việc người dân không
được tiếp cận đến các loại hình dịch
vụ tài chính. Rất ít ngân hàng phục
vụ cho người tiêu dùng ở nông thôn,
việc xây dựng các điểm giao dịch ở
nông thôn rất tốn kém và không
mang lại lợi nhuận do phục vụ
những khách hàng chỉ có vài đô la
chi tiêu hàng tháng.
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Thị trường viễn thông
Viễn thông Uganda là một trong
những ngành phát triển nhanh nhất
trong cả nước, điều này phần lớn là
do sự phổ biến của điện thoại di
động. Theo thống kê từ Ủy ban
Truyền thông của Uganda, số lượng
thuê bao di động đã lên tới 16,7
triệu người vào năm 2011 (khoảng
một nửa dân số) và hầu hết người
trưởng thành đều sở hữu điện thoại
di động. Truy cập Internet di động
đã phát triển nhờ sự cạnh tranh
ngày càng tăng giữa các MNO.
Ngoài ra, các MNO đã hợp tác với
các trang mạng xã hội như
Facebook để cung cấp quyền truy
cập Internet miễn phí.
Hiện tại, các nhà cung cấp dịch
vụ mạng viễn thông lớn của Uganda
là MTN Uganda, Orange Uganda,
Airtel, Công ty TNHH Viễn thông
Uganda và Warid Telecom. Trong đó,
MTN là công ty thống trị với 41% thị
phần trong năm 2012. Airtel, Warid
và Uganda Telecom mỗi công ty
chiếm khoảng 18% thị trường và
Orange chiếm 3% thị phần.

Môi trường pháp lý về dịch vụ
Mobile Money
Uganda không có bộ luật riêng
về dịch vụ Mobile Money, việc điều
tiết chính sách hỗ trợ Mobile Money
được thông qua Ngân hàng Uganda,
trong đó Ngân hàng Uganda đưa ra
các hướng dẫn tuân thủ trước khi
cấp phép dịch vụ Mobile Money.
Những hướng dẫn này chỉ ra sự cần
thiết phải hợp tác giữa một công ty
viễn thông và một tổ chức tài chính
trước khi hoạt động. Bản chất của
mối quan hệ này là đảm bảo rằng
Ngân hàng Uganda có thể bảo vệ giá
trị tiền tệ của các giao dịch di động
thông qua quy định phù hợp của tổ

chức tài chính. Các ngân hàng hợp
tác với MNO cần có biện pháp thích
hợp để bảo vệ cơ sở dữ liệu, xử lý
khiếu nại và quản lý thanh khoản
cho các đại lý.
Để đảm bảo dịch vụ Mobile
Money hoạt động trong khuôn khổ
pháp luật cho phép, một tổ chức
được thành lập bao gồm Ngân hàng
Truyền thông và Ủy ban Truyền
thông của Uganda (UCC) để tăng
cường hợp tác và giám sát chung
các dịch vụ Mobile Money. Theo báo
cáo của Porteous, môi trường pháp
lý của Uganda tương đối cởi mở
nhưng xếp hạng dưới mức trung
bình về độ an toàn trong giao dịch
(xem Hình 1). Tuy nhiên, điều này
không ngăn được sự tham gia phát
triển dịch vụ Mobile Money từ các tổ
chức tài chính phi ngân hàng. Để
đảm bảo an toàn trong giao dịch tiền
điện tử, Đạo luật Chữ ký điện tử đã
được luật hóa vào năm 2011 nhằm
làm tăng tính pháp lý cho các hợp
đồng điện tử.
Dịch vụ Mobile Money của năm
nhà mạng viễn thông Uganda có
nhiều điểm tương đồng. Các nhà
mạng cho phép người dùng đã đăng
ký nạp tiền vào tài khoản của họ (rút
tiền), chuyển khoản cho người dùng
khác (cả đăng ký hay không), thanh
toán hóa đơn và rút tiền (rút tiền
mặt). Mặc dù việc đăng ký Mobile
Money miễn phí nhưng tất cả các
giao dịch đều phải chịu một khoản
phí được xác định trước. Một số
MNO (ví dụ: MTN) tự động khấu trừ
phí từ tài khoản người dùng trong
khi một số nhà mạng khác (ví dụ:
Airtel) cho phép các đại lý đưa ra các
mức phí dựa trên nhu cầu thị
trường. Tùy thuộc vào MNO, người
dùng có quyền truy cập vào các
chức năng khác nhau của Mobile

[GHI NHN TRAO ĐI]

Hình 1. Khung quy định dịch vụ Mobile Money - Chỉ số Porteus

Money, chẳng hạn như nhận báo cáo
số dư tài khoản m-money và thực
hiện thay đổi mã PIN…
Các nhà mạng đóng vai trò chủ
đạo trong quan hệ đối tác, xây dựng
mạng lưới đại lý và vận hành cơ sở
hạ tầng viễn thông để thực hiện các
giao dịch và lưu trữ tiền ảo. Vai trò
của ngân hàng trong quan hệ đối tác
chủ yếu là quản lý tài khoản, có thể
là một tài khoản thanh toán hoặc tài
khoản ký quỹ, trong đó tất cả các đại
lý quản lý số dư và được ghi nợ/ghi
hoặc bán/mua để lấy tiền mặt.
Trong mỗi quan hệ đối tác, nhà
mạng sử dụng mạng lưới các đại lý
để giao dịch với khách hàng của họ.

Khách hàng có thể mua bằng tiền
mặt, tiền ảo từ các đại lý để được
lưu trữ tiền trong tài khoản ảo của
khách hàng, được chuyển cho một
khách hàng tiền điện thoại di động
khác, được sử dụng để thanh toán
hóa đơn tiện ích, học phí và khách
hàng có thể rút tiền mặt từ các đại
lý. Khách hàng sử dụng dịch vụ
Mobile Money có khả năng tham gia
vào nhiều hoạt động tài chính, bao
gồm gửi và nhận kiều hối, thực hiện
và nhận thanh toán, tiết kiệm tiền.
Cách sử dụng phổ biến nhất của
Mobile Money ở Uganda là chuyển
tiền P2P bởi cả người sử dụng và
không sử dụng dịch vụ. Phí giao dịch

có thể được tính khác nhau cho
người đăng ký và không đăng ký
Mobile Money. Ví dụ, năm 2011,
khách hàng đã đăng ký M-Sente đã
bị tính phí 700 UGX (0,28 đô la Mỹ)
để gửi từ 1 đến 2 triệu UGX (808,08
đô la Mỹ), trong khi một người nhận
đã đăng ký phải trả từ 0 đến 17.000
UGX (US $ 6,87), tùy thuộc vào quy
mô chuyển khoản. Khách hàng chưa
đăng ký bị tính phí từ 0 đến 35.000
UGX (14,14 USD) để gửi cùng số
tiền, trong khi người nhận không bị
tính phí. Số tiền giao dịch tối đa
cũng khác nhau giữa các nhà cung
cấp, ví dụ: tổng số tiền tối đa mà
người dùng tiền điện thoại di động
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MTN hoặc Airtel có thể gửi mỗi ngày
là 1 triệu UGX (404,86 USD), trong
khi người dùng M-Sente được phép
gửi 2 triệu UGX (805,72 USD). Ngoài
ra, dịch vụ Mobile Money của
Uganda còn được sử dụng để thanh
toán dịch vụ công cộng, hóa đơn và
thanh toán thuế.
Tuy nhiên, việc triển khai Mobile
Money ở Uganda còn gặp nhiều hạn
chế, trong đó vấn đề nhận thức của
người dân về Mobile Money là rào
cản ngăn sự phát triển của Mobile
Money. Khảo sát những khách hàng
đã đăng ký dịch vụ Mobile Money ở
Uganda thì 61% người dùng đã đăng
ký dịch vụ cho biết sử dụng Mobile
Money để gửi và nhận tiền, 28% cho
biết để quản lý tiền, 7% tin rằng
Mobile Money có thể được sử dụng
để lưu trữ tiền và 4% cho biết sử
dụng để thanh toán các giao dịch.

KẾT LUẬN
Xét một cách tổng thể, Hàn Quốc
là quốc gia có đủ các yếu tố về cả
công nghệ, tài chính để phát triển
dịch vụ Mobile Money. Tuy nhiên, với
một quốc gia như Uganda thì mô
hình dịch vụ Mobile Money vẫn có
thể phát triển thành công. Bài học
kinh nghiệm của Hàn Quốc và
Uganda cho thấy, Mobile Money có
thể phát triển mạnh mẽ ở cả các
nước phát triển và đang phát triển
dưới nhiều hình thức khác nhau. Để
làm được điều này cần sự chung tay
của cơ quan quản lý nhà nước, các
công ty viễn thông, ngân hàng.
Trong đó:
- Phát triển dịch vụ Mobile Money
đòi hỏi một thị trường viễn thông
năng động và cạnh tranh. Việc thúc
đẩy cạnh tranh giữa các nhà cung
cấp dịch viễn thông sẽ thúc đẩy đổi
mới sáng tạo khi mà các dịch vụ kinh
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doanh cốt lõi của ngành viễn thông
ngày càng suy giảm do bão hòa về
số lượng thuê bao. Các công ty viễn
thông có thể sử dụng tiền điện tử,
như một chiến lược để giữ chân
khách hàng. Mobile Money có thể
cung cấp cho các công ty viễn thông
các khách hàng tiềm năng, tăng
doanh thu (ví dụ: phí giao dịch, tỷ lệ
chênh lệch tỷ giá hối đoái, phí dịch
vụ...). Đối với các tổ chức tài chính,
dịch vụ Mobile Money giúp tiếp cận
nguồn khách hàng, giảm chi phí
hoạt động…
- Các ngân hàng nên xem Mobile
Money không phải là một đối thủ
mà là một đối tác. Mobile Money,
thực sự mang đến những cơ hội mới
cho các ngân hàng. Việc hợp tác với
các công ty viễn thông, sẽ giúp cho
ngân hàng tiếp cận được mạng lưới
bán lẻ rộng lớn và tiếp cận khách
hàng mới.

mang lại nhưng vẫn không thể ngăn
cản sự phát triển của dịch vụ Mobile
Money. Ngoài ra, để đảm bảo người
dân sử dụng dịch vụ rộng rãi hơn,
điều quan trọng là tuyên truyền về
vai trò, ứng dụng và các ưu điểm
của Mobile Money đối với các loại
hình tài chính khác.
Bài học Hàn Quốc và Uganda
cho thấy, tuy còn nhưng hạn chế
cũng không thể cản trở được sự
phát triển dịch vụ Mobile Money,
bởi vì, công nghệ sinh ra là để giải
quyết vấn đề mà vấn đề thì luôn có
ở khắp mọi nơi, có thể ở ngay trong
cuộc sống của mỗi chúng ta. Công
nghệ số cũng sẽ sinh ra những mô
hình kinh doanh mới, thách thức
mới hoặc thay thế mô hình kinh
doanh cũ. Để giải quyết vấn đề
này, thì việc một Chính phủ cởi mở
hơn, một Chính phủ có dám chấp
nhận những mô hình kinh doanh

- Cơ quan quản lý nhà nước có
vai trò quan trọng trong việc duy trì
niềm tin của người dân đối với các
dịch vụ và thị trường tài chính. Các
nhà quản lý phải xem dịch vụ
Mobile Money khác với các dịch vụ
ngân hàng truyền thống. Để cho
phép dịch vụ Mobile Money phát
triển mạnh, điều quan trọng là phải
có cơ chế quản lý linh hoạt và
không nên quản lý các nhà cung
cấp Mobile Money như quản lý các
tổ chức tín dụng thông thường.
Trong đó, các cơ quan quản lý nhà
nước cần xác định môi trường pháp
lý là điều kiện hàng đầu để phát
triển dịch vụ Mobile Money. Môi
trường pháp lý nên cho phép các tổ
chức tài chính phi ngân hàng phát
hành tiền và sử dụng các đại lý
ngân hàng. Bài học Uganda cho
thấy, tuy thiếu quy định bảo vệ
người tiêu dùng, rủi ro mà các đại lý

mới hay không? Đây là thách thức
rất lớn cho mỗi quốc gia không chỉ
riêng Việt Nam. Việc Thủ tướng
Chính phủ đồng ý cho thử nghiệm
dịch vụ Mobile Money là một bước
tiến lớn đối với việc hướng đến một
nền kinh tế số. Để làm được điều
này, trước tiên phải chấp nhận các
mô hình kinh doanh mới, chấp
nhận các công nghệ mới làm thay
đổi căn bản các ngành. Nếu mỗi
quốc gia xây dựng một hàng rào
pháp lý rồi mới triển khai thì sẽ quá
muộn, vì công nghệ và nhất là công
nghệ số sẽ không đợi chờ ai. Việc
vừa triển khai các mô hình kinh
doanh ứng dụng công nghệ mới
vừa xây dựng hành lang pháp lý,
tạo ra các sandbox sẽ giúp các
nước tự chủ hơn về công nghệ, phù
hợp và bắt kịp với xu thế phát triển
của thế giới.

[GHI NHN TRAO ĐI]

BLOCKCHAIN
TRONG CHÍNH PH IN T
>ThS. PHẠM HỒNG QUẢNG*, ThS. HOÀNG XUÂN SƠN**
hính phủ điện tử (CPĐT)
hiểu đơn giản là sự ứng
dụng công nghệ thông tin –
truyền thông để các cơ
quan chính phủ đổi mới, làm việc
hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn,
cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn
cho người dân, doanh nghiệp và các
tổ chức; đồng thời tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho người dân thực
hiện quyền dân chủ của mình trong
việc tham gia quản lý nhà nước[1].
Phát triển CPĐT là một chủ trương
lớn, được nhà nước ta quan tâm từ
khá sớm. Gần đây, với các chủ
trương phát triển kinh tế số, chuyển
đổi số… đã có nhiều văn bản như
Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng,
phát triển CNTT, Quyết định 153/QĐTTg của Thủ tướng chính phủ phê
duyệt chương trình mục tiêu CNTT
giai đoạn 2016-2020 nhằm chỉ đạo,
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc ứng
dụng công nghệ thông tin và truyền
thông (ICT) vào trong hoạt động của
các cơ quan nhà nước (CQNN).

năm 2018 xếp hạng 88/193 nước

Tuy đã đạt được những bước tiến
nhất định, song những thành quả
trong xây dựng CPĐT ở Việt Nam
vẫn còn chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Chỉ số phát triển CPĐT ở nước ta

2018 của Gartner[2] cũng đánh giá

C

*

khảo sát[1], thuộc nhóm trung bình.
Nhiều nơi việc triển khai còn hình
thức, chưa thực sự hướng tới người
dân, đem lại sự thuận tiện cho người
dân. Thông tin còn mang tính một
chiều, tính minh bạch trong cung cấp
thông tin chưa cao làm hạn chế tính
giám sát của người dân đối với hoạt
động của các cơ quan nhà nước…
Mức độ liên thông, đồng bộ hóa dữ
liệu còn thấp dẫn đến còn tồn tại
nhiều thủ tục rườm rà không cần
thiết, chẳng những gây phiền hà cho
người dân mà còn phát sinh thêm
công việc, làm giảm hiệu quả hoạt
động của các cơ quan công quyền.
Những thực tế trên cho thấy cần
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc ứng
dụng ICT trong hoạt động của CQNN,
đặc biệt là các công nghệ mới nhằm
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động
và chất lượng phục vụ. Và trong bối
cảnh đó, Blockchain nổi lên như một
công nghệ có tiềm năng mang lại
những bước đột phá lớn. Báo cáo
triển vọng ứng dụng Blockchain vào
trong hoạt động của khu vực công
thuộc trong top kỳ vọng hàng đầu
dành cho công nghệ này.

Blockchain là công nghệ xuất hiện
từ năm 2008, nhưng chỉ thực sự được
chú ý trong một vài năm trở lại đây.
Lĩnh vực ứng dụng của Blockchain
hiện đã vượt xa khỏi giới hạn ban đầu
là tiền mã hóa (như Bitcoin hay
Ethereum…), và bao trùm rất nhiều
lĩnh vực đời sống. Về mặt công nghệ,
dữ liệu trong Blockchain được tổ chức
thành các khối liên kết trong một
chuỗi, việc ghi dữ liệu lên chuỗi được
bảo vệ bởi các thuật toán mật mã hóa
phức tạp và cần phải đạt được sự
đồng thuận của các nút tham gia
mạng lưới. Điều này khiến cho việc
thao túng dữ liệu như sửa, xóa gần
như không thể thực hiện được. Nó
đảm bảo niềm tin là dữ liệu khi được
đưa lên hệ thống sẽ được đảm bảo
tính toàn vẹn như ban đầu. Dữ liệu
Blockchain được sao lưu, đồng bộ ở
tất cả các nút mạng phân tán, các nút
mạng thành phần đều có thể kiểm tra
được tính chính xác của dữ liệu tạo
nên sự minh bạch lớn mà các hình
thức lưu trữ dữ liệu tập trung không
thể đem lại. Mô hình triển khai mạng
phân tán cũng giúp cho hệ thống
blockchain có tính bền vững cao trước
các hình thức tấn công mạng.
Nói một cách ngắn gọn,
Blockchain nổi bật ở tính minh bạch,

Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam

** Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
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Hình 1. Dự báo các lĩnh vực ứng dụng tiềm năng của Blockchain (Nguồn: Gartner-2018)
khả năng đồng bộ và an toàn thông
tin. Đây là những điểm mạnh có thể
khai thác ứng dụng và rất cần thiết
cho hoạt động của CPĐT.
Một trong những lợi thế
Blockchain có thể đem đến cho triển
khai CPĐT là tính bền vững hệ
thống. Các hệ thống CPĐT hiện tại
triển khai trên các máy chủ tập
trung, tồn tại những điểm yếu cốt tử
(Single Point of Failure – SPoF), có
thể bị tập trung tấn công DDoS và
qua đó hạ gục cả hệ thống.
Blockchain, trái lại, sử dụng mô hình
mạng phân tán nên có tính bền vững
cao, bởi tin tặc có thể làm gián đoạn
dịch vụ một số máy trong hệ thống
nhưng không thể vô hiệu hóa hoàn
toàn cả mạng lưới. Mạng lưới luôn
được duy trì và các nút mạng sẽ
được phục hồi dữ liệu khi kết nối trở
lại vào mạng. Giải pháp CPĐT triển
khai trên Blockchain sẽ đảm bảo tính
54 THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG  K 1 (7/2019)

liên tục dịch vụ cao hơn bất cứ công
nghệ nào khác.
Với Blockchain, dữ liệu hệ thống
là không thể sửa đổi. Thông tin ghi
mới lên hệ thống cần có được sự
đồng thuận của các nút tham gia xác
nhận dữ liệu và được đồng bộ giữa
tất cả các nút trong hệ thống. Chính
vì thế mà công nghệ này loại bỏ được
việc thao túng dữ liệu, chẳng hạn
như ngấm ngầm chỉnh sửa cơ sở dữ
liệu. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt
động đều được lưu lại trên hệ thống
và việc truy vết được thực hiện hết
sức dễ dàng và có thể xác định trách
nhiệm của các bên tham gia. Dữ liệu
ở mỗi nút bất kỳ đều là dữ liệu đầy
đủ và mới nhất của hệ thống, qua đó,
tạo nên tính thống nhất chung dữ
liệu, tránh sự nhập nhèm, mâu thuẫn
và giảm thiểu thời gian đối soát. Tất
cả những điều đó sẽ giúp tạo ra một
hệ thống CPĐT minh bạch.

Một ưu điểm nổi trội nữa của
Blockchain trong CPĐT là khả năng
tối ưu các quy trình, cắt giảm những
thủ tục không cần thiết. Khi nhắc
đến Blockchain, người ta thường
nhắc đến khả năng loại bỏ trung gian
để cho phép các bên có thể làm việc
trực tiếp với nhau theo mô hình P2P.
Sở dĩ Blockchain có được điều đó bởi
vì nó đảm bảo được tính chân thực,
không thể bị thay đổi của dữ liệu, và
do đó, giảm được các bên thứ 3 liên
quan để đảm bảo tính chính xác của
dữ liệu và niềm tin giữa các bên. Với
giải pháp CPĐT triển khai trên
Blockchain, dữ liệu ở tất cả các nút
được đảm bảo và được đồng bộ, do
đó giảm thiểu được rất nhiều công
sức, thời gian nhập và đối soát dữ
liệu. Chẳng hạn, thay vì việc người
dân phải chạy đi chạy lại nhiều lần
giữa các CQNN khác nhau, giữa các
địa phương khác nhau để xin chứng
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nhận hay công chứng các giấy tờ
cũng của các CQNN cấp ra thì có thể
sử dụng các bản ghi đã được xác
nhận trên Blockchain vì tính chính
xác của nó đã được đảm bảo. Một ví
dụ thực tiễn là việc đăng ký quyền sở
hữu đất ở Georgia[3], đây vốn là một
công việc phức tạp, đòi hỏi sự thẩm
tra dữ liệu từ nhiều bên, đã giảm
xuống chỉ còn 10 phút khi thực hiện
trên Blockchain so với thời gian 3
ngày khi thực hiện kiểu truyền
thống. Việc đồng bộ hóa, liên thông
dữ liệu không chỉ hữu ích cho CPĐT
trong mối quan hệ với người dân và
doanh nghiệp, tức trong quan hệ
G2C, mà còn trong quan hệ với các
CQNN khác, tức quan hệ G2G, giúp
cắt giảm các thủ tục, giảm thiểu thời
gian, công sức đối soát và lưu trữ,
tăng hiệu quả hoạt động phục vụ
người dân.
Ở trong khía cạnh này, không thể
không nhắc tới tính năng hợp đồng
thông minh (HĐTM – smart contract)
của Blockchain. HĐTM là các đoạn
mã tự thực thi, tự động xử lý các giao
dịch khi được gọi tới và thỏa mãn các
điều kiện kích hoạt. HĐTM là tính
năng quan trọng của Blockchain được
tập trung khai thác gần đây, giúp cho
các quy trình được tự động hóa với
tốc độ xử lý nhanh chóng. Với CPĐT
có thể thấy ngay một số ứng dụng
điển hình như việc phân phối các văn
bản, thanh toán lương hay cấp quỹ
trợ cấp… Điều này đặc biệt hữu ích
trong các tình huống như cứu trợ
thiên tai, nơi người dân gặp nạn cần
được cứu trợ nhanh chóng chứ không
thể chờ đợi các thủ tục rườm rà mới
nhận được hỗ trợ.
Khả năng hỗ trợ thanh toán cũng
là một ưu điểm vốn có của
Blockchain. Khả năng này đã được
chứng tỏ với các ứng dụng tiền mã

hóa như Bitcoin, Ethereum…Có thể
còn gặp một số trở ngại về chính sách
nhưng tiềm năng ứng dụng về thanh
toán của Blockchain trong CPĐT là rất
lớn, chẳng hạn như đối với cung cấp
các dịch vụ công cấp độ 4…
Tình hình thực tế trên thế giới
cho thấy xu thế ứng dụng Blockchain
cho CPĐT diễn ra nhanh chóng và
rộng khắp. Theo OPSI, cơ quan theo
dõi về đổi mới trong lĩnh vực công
của OECD[3], tính tới 3/2018 đã có
tới 45 quốc gia đang nghiên cứu và
triển khai Blockchain trong lĩnh vực
côngvới khoảng trên 200 dự án. Các
ứng dụng nổi bật là định danh số,
các bản ghi dữ liệu cá nhân như hồ
sơ sức khỏe, bảo hiểm, lịch sử giao
dịch và quyền sở hữu đất đai, chuỗi
cung ứng, quản lý các quỹ phúc lợi…
Một trong các quốc gia điển hình
tiên phong trong ứng dụng
Blockchain là Estonia. Estonia là quốc
gia đầu tiên trên thế giới sử dụng
Blockchain cho chăm sóc y tế trên
bình diện quốc gia. Mỗi công dân
Estonia khi đi khám bác sỹ đều có
một bản ghi e-Health online có thể
được theo dõi dễ dàng. Thông tin
này được định danh bởi một thẻ ID
điện tử và được giữ an toàn tuyệt đối
và có thể được truy nhập dễ dàng
bởi những người được phép.
Blockchain còn được quốc gia này coi
trọng trong việc đảm bảo ATTT cho
hệ thống CPĐT e-Estonia chống lại
các cuộc tấn công mạng.
UAE cũng là một quốc gia ứng
dụng Blockchain một cách mạnh mẽ.
Chiến lược Blockchain của UAE là
một kế hoạch rất tham vọng, với mô
hình triển khai ban đầu ở Dubai, đặt
ra các mục tiêu tiến tới 2020 triển
khai toàn bộ các dịch vụ hành chính
công trên nền tảng Blockchain, tiến

tới xóa bỏ hoàn toàn giấy tờ, tạo ra
1000 dự án khởi nghiệp và kinh
doanh mới được hỗ trợ trên nền tảng
Blockchain và tạo lập liên minh về du
lịch với các nước. Ước tính bằng các
con số cụ thể thì hằng năm chiến
lược sẽ tiết kiệm được 100 triệu
trang giấy, 25,1 triệu giờ làm việc để
xử lý các loại giấy tờ và 411 triệu km
lái xe để đi làm các thủ tục giấy
tờ[4]. Đây là những con số vô cùng
ấn tượng, đặc biệt khi lưu ý rằng dân
số của Dubai chỉ vào khoảng hơn 3
triệu người.
Trung Quốc, quốc gia có nhiều
điểm tương đồng với nước ta, cũng
đã đưa Blockchain vào kế hoạch 5
năm lần thứ 13 đến 2020[5], tiến
hành thử nghiệm phiên bản số đồng
Nhân Dân tệ và phát triển, thử
nghiệm ứng dụng Blockchain trong
minh bạch thu thuế.
Ngoài các quốc gia kể trên nhiều
quốc gia khác cũng đang tiếp cận,
thử nghiệm và triển khai các dự án
Blockchain như Mỹ, Anh, Hà Lan,
Singapore…
Ở nước ta hiện nay Blockchain
chưa được sử dụng cho CPĐT và
tiềm năng để khai thác ứng dụng là
rất lớn. Các lĩnh vực ứng dụng cụ thể
của Blockchain cho CPĐT tương đối
đa dạng, điển hình có thể kể đến là
đảm bảo ATTT cho các hệ thống
thông tin quan trọng, quản lý định
danh công dân, quản lý quyền sở
hữu đất đai, quản lý các loại quỹ…
Blockchain có thể được Bảo vệ
ATTT cho các dịch vụ, CSDL trọng
yếu, các portal website chính phủ.
Việc đảm bảo ATTT cho CPĐT đóng
vai trò vô cùng quan trọng bởi việc
mất ATTT CPĐT có thể làm ảnh
hưởng đến rộng khắp các lĩnh vực
đời sống xã hội, gián đoạn thông tin
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Hình 2. Minh họa việc ghi và xác nhận dữ liệu định danh (Nguồn: Homeland Security (Mỹ))

và các dịch vụ công cung cấp tới
người dân và doanh nghiệp, chưa kể
bị xuyên tạc thông tin và lợi dụng vì
các mục đích xấu nhằm tư lợi hoặc
chống đối chính quyền, chế độ. Các
hệ thống CPĐT luôn là mục tiêu hấp
dẫn cho tin tặc tấn công bởi có thể
có thêm các động cơ chính trị, có
hiệu ứng tạo tiếng vang lớn. Điển
hình như các cuộc tấn công vào hệ
thống CNTT của chính phủ Estonia
năm 2007, hay các cuộc tấn công
liên tục vào các website của chính
phủ Mỹ. Tại Việt Nam trong những
năm gần đây, mỗi năm có tới hàng
ngàn website bị tin tặc tấn công,
trong đó hạ tầng thông tin trọng yếu
của chính phủ và các bộ ngành là
một trong số các mục tiêu quan
trọng bị nhắm tới. Các cuộc tấn công
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có thể làm chậm, gián đoạn dịch vụ,

nói riêng. Chẳng hạn như việc dùng

đánh cắp thông tin, cài đặt các phần

chứng minh thư trong khai báo tạm

mềm theo dõi hoặc sửa đổi nội dung

trú, trong tiến hành các thủ tục hành

thông tin…, đặc biệt đối với những

chính, mua bán nhà đất, đăng ký sử

thông tin quan trọng có phạm vi ảnh

dụng các dịch vụ như điện, nước…

hưởng toàn xã hội hoặc liên quan tới
bí mật quốc gia sẽ gây ra các hậu
quả khó lường. Với việc ứng dụng
Blockchain khả năng sinh tồn của hệ
thống được tăng cao, khả năng
xuyên tạc, sửa đổi thông tin bất hợp
pháp hầu như không thể xảy ra.

Hiện tại, việc quản lý ID của
người dân vẫn chủ yếu là dựa trên
giấy tờ, đi kèm với việc người dân
phải khai báo dữ liệu nhiều lần trong
các thủ tục khác nhau hoặc với các
cơ quan khác nhau, hoặc ở các địa
phương khác nhau, gây phiền hà,

Định danh công dân cũng là một

mất thời gian cho người dân khi giao

lĩnh vực ứng dụng nổi trội của công

tiếp với CQNN. Thêm vào đó còn có

nghệ Blockchain cho CPĐT. Các hoạt

các rắc rối phát sinh khi sửa đổi, cập

động liên quan đến định danh công

nhật, thất lạc giấy tờ… khiến người

dân luôn diễn ra thường xuyên với

dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ

bất cứ cá nhân nào trong mọi mặt

quan công quyền. Các thủ tục quản

hoạt động xã hội nói chung và CPĐT

lý nặng nề, thiếu đồng bộ như vậy

cũng tạo gánh nặng cho các CQNN
trong việc lưu trữ, nhập liệu, đối
soát, xác minh với các cơ quan
khác… làm chậm thủ tục và phát sinh
chi phí xử lý.
Có nhiều giải pháp quản lý định
danh ứng dùng Blockchain khác
nhau, nhưng xu hướng phổ biến là
phát triển theo hướng định danh tự
chủ (SSI). Theo đó, mỗi người có
một định danh duy nhất trên hệ
thống (DID) và các thông tin liên
quan chẳng hạn như bằng lái xe, tình
trạng hôn nhân, bằng cấp giáo dục…
được đưa vào dưới dạng các thuộc
tính của DID. Các thuộc tính đó được
các cơ quan cấp văn bằng xác thực
và lưu giữ các bằng chứng xác thực
lên blockchain. Người giữ DID sẽ tự
lưu giữ tất cả các thuộc tính (các loại
giấy chứng nhận…) của mình ở trên
thiết bị cá nhân.
Khi có yêu cầu thông tin xác
nhận, người dùng sẽ tìm thông tin
tương ứng trong danh sách các
thuộc tính định danh của mình và chỉ
chia sẻ các thuộc tính cần thiết với
bên yêu cầu mà không tiết lộ các
thông tin cá nhân khác. Bên yêu cầu
khi đó sẽ truy cập vào blockchain để
tìm xác thực từ các tổ chức cấp giấy
phép (được tin tưởng) để xác nhận
tính tin tưởng của thông tin mà
người dùng đã cung cấp.
Với cách thức thực hiện như vậy,

người dùng sẽ hoàn toàn tự chủ các
thông tin cần phải chia sẻ. Các thông
tin đã được xác thực thì sẽ không
cần phải xác thực lặp lại nữa và quy
trình chia sẻ thông tin diễn ra rất
thuận tiện. Bên cạnh đó, việc quản
lý các loại giấy tờ cũng đơn giản hơn.
Người sử dụng không phải mang
theo nhiều loại giấy tờ, hay quản lý
các file tài liệu khác nhau ở nhiều nơi
nữa. Hệ thống cũng giúp cho các
CQNN có thể xác minh dữ liệu cư dân
một cách nhanh chóng, có thể loại
bỏ các bước trung gian về chứng
thực dữ liệu cũng như tiết kiệm được
thời gian và nhân lực trong việc xác
minh và thống nhất dữ liệu, ghi dữ
liệu vào các CSDL.
Hệ thống quản lý định danh công
dân có vai trò quan trọng vì nó là nền
tảng cho việc triển khai chính phủ
điện tử và các dịch vụ điện tử tới
người dân một cách thông suốt.
Việc triển khai SSI trên
Blockchain còn đem lại hiệu quả lớn
hơn với việc ứng dụng các smart
contract để tự động hóa trong một
số tác vụ như mở một số quyền cho
công dân khi tới tuổi trưởng thành,
chuyển trạng thái của một số loại
chứng nhận khi hết thời hạn hiệu lực,
cập nhật thông tin hồ sơ đồng bộ
cho nhiều bên liên quan… Giải pháp
quản lý định danh không chỉ áp dụng
với con người, mà còn có thể áp

dụng đối với các tổ chức và các đối
tượng khác, chẳng hạn như các
thành phần trong IoT.
Việc ứng dụng công nghệ
Blockchain nói chung và cho CPĐT
nói riêng hiện tại vẫn tồn tại những
bài toán cần phải giải quyết. Chẳng
hạn như ở khía cạnh kỹ thuật, cần
phải giải quyết việc tăng khả năng
mở rộng và hiệu suất của hệ thống,
các giải pháp lưu trữ phụ trợ cho các
dữ liệu phi giao dịch… Ở khía cạnh
chính sách, các giải pháp Blockchain
cần đảm bảo tuân thủ các chính sách
về bảo mật tính riêng tư cũng như
các quy định về kiểm soát tiền tệ, về
tính chất ẩn danh và các quy định
KYC… Nhưng cũng nên nhớ rằng có
những cách thức thực hiện khác
nhau để giúp khắc phục những mặt
hạn chế, và công nghệ này vẫn đang
không ngừng được cập nhật, hoàn
thiện. Tiềm năng ứng dụng của
Blockchain cho CPĐT rõ ràng là rất
lớn, nó bổ khuyết cho những mặt
hạn chế mà việc phát triển CPĐT rất
cần khắc phục lúc này. Để có thể
khai thác hiệu quả tiềm năng đó, cần
thúc đẩy sự chuẩn bị một cách toàn
diện từ phương diện chính sách, các
nguồn lực, trong đó có nhân sự
CNTT về Blockchain, cho tới việc xây
dựng khung kiến trúc, lựa chọn các
ứng dụng phù hợp để phát triển, thử
nghiệm và triển khai.
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Kết quả thử nghiệm
công ngh sn xut truyn hình
da trên IP ti VTV
>NGUYỄN HỮU PHONG
Truyền dẫn và phân phối IP video đã được các Đài truyền hình, công ty sản
xuất nội dung thực hiện trong nhiều năm qua để cung cấp video trực tuyến qua
mạng Internet thông qua các dịch vụ: OTT (Over The Top), IPTV (Internet
Protocol Television), VOD (Video On Demand)..., trong khi khâu sản xuất hiện
tại vẫn đang thực hiện trên nền tảng SDI (Serial Digital Interface), đặc biệt là
sản xuất trực tiếp. Gần đây, sản xuất truyền hình đang có xu hướng dịch
chuyển từ sản xuất SDI sang IP (Internet Protocol). Sản xuất truyền hình dựa
trên nền tảng IP (IP-based Production) hiện nay đã đạt được những tiến bộ
đáng kể, có độ tin cậy tương tự như hạ tầng sản xuất truyền hình truyền thống.
Các công ty cung cấp thiết bị truyền hình, các hiệp hội truyền hình đang từng
bước ban hành tiêu chuẩn, thương mại hoá sản phẩm, và chấp thuận công
nghệ sản xuất truyền hình dựa trên nền tảng IP. Bài viết này trình bày về xu
hướng công nghệ, tiêu chuẩn hoá trong sản xuất truyền hình dựa trên IP, kết
quả thử nghiệm PoC (Proof of Concept) công nghệ này tại Đài THVN.

HỆ THỐNG SẢN XUẤT
TRUYỀN HÌNH DỰA TRÊN
NỀN TẢNG IP
Hình 1 minh hoạ hệ thống sản
xuất truyền hình dựa trên nền tảng IP,
sử dụng các thiết bị IP Switch ở trung
tâm hệ thống để thực hiện việc định
tuyến

và

chuyển

mạch

gói

video/audio/data thay thế cho các
SDI Router truyền thống. Các thiết bị
sản xuất khác (camera, video Mixer,
bộ lưu trữ, thiết bị dựng hậu kỳ, thiết
bị giám sát hệ thống IP...) sẽ được kết
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Hinh 1. Minh hoạ hệ thống sản xuất truyền hình dựa trên nền tảng IP [4]
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Bảng 1 - So sánh sản xuất truyền hình truyền thống dựa trên SDI và sản xuất IP
STT

Thông s

SDI-based Production

IP-based Production

1

Based-band video

Không nén

Không nén/nén nh (t l thp)

2

Audio

Embedded

Embedded (Vd: SMPTE 2022, NMI),
hoc riêng (Vd: SMPTE ST 2110)

3

Đng b

Black burst (BB)

D ng gói PTP, giao th c IEEE 1588,
SMPTE 2059

4

Chuy n m ch

Kênh, dùng SDI Router

Gói, dùng IP Switch

5

Truy n dn

1 chi u

2 chi u (h tr Remote Production)

6

Khong cách truy n (t
Studio -> MCR)

Cáp đng trc BNC 75 ohm
(100m-300m)

Cáp quang (vài chc->vài trm km)

7

Qun lý

Phân tán

Tp trung, da trên IP và MAC address

Hình 2. Các Tổ chức nghiên cứu tiêu chuẩn IP trong truyền hình
nối qua giao diện IP và quản lý theo
địa chỉ MAC.
Một mạng truyền hình dựa hoàn
toàn trên hạ tầng IP (hay còn gọi là
Full-IP) vẫn còn quá sớm và cần thời
gian để chuyển dịch và đầu tư thêm
thiết bị. IP có thể tích hợp cùng với hệ
thống dựa trên file, hoặc SDI hiện tại,
không nhất thiết phải đứng độc lập
hay bỏ hết các thiết bị truyền hình
hiện có. SDI vẫn còn sử dụng trong
sản xuất truyền hình do bởi đây là
tiêu chuẩn mở, các video không nén
cho chất lượng cao, trễ ít, hạn chế rớt

1

khung làm giảm chất lượng, đồng bộ
dễ dàng. Giao thức đơn hướng (unidirectional protocol) đơn giản thực
hiện. Truyền hình dựa trên IP giúp
đơn giản hoá về thiết bị, con người
vận hành, giảm thời gian xử lý. Có thể
sử dụng một sợi cáp duy nhất để
truyền tín hiệu: video, audio,
metadata, tín hiệu điều khiển, đồng
bộ cho một nhóm thiết bị. Truyền dẫn
chung dòng audio, MPEG-2, H.264,
J2K, AVC-I, SD và HD không nén, 4K
và thậm chí 8K… trên cùng một sợi
cáp quang.

Với sự tham gia tích cực của các tổ
chức, nhà sản xuất thiết bị, tiêu chuẩn
mở, truyền hình dựa trên nền tảng IP,
đặc biệt là sản xuất trực tiếp dựa trên
nền tảng công nghệ IP và hạ tầng mạng
IT không còn là vấn đề xa vời nữa.

Tiêu chuẩn hoá sản xuất
truyền hình dựa trên IP
Hình 2 là các tổ chức tham gia
nghiên cứu và ban hành tiêu chuẩn
cho sản xuất truyền hình IP.

AIMS (Alliance for IP Media
Solution): Hiệp hội giải pháp truyền
hình dựa trên IP đã thành lập các
nhóm để nghiên cứu, xúc tiến, quảng
bá nhằm tiến tới tiêu chuẩn hoá, và
chấp thuận công nghệ IP cho sản
xuất truyền hình. Phát triển các giao
thức mở cho truyền hình qua mạng IP
[5]. Một số tổ chức tham gia nghiên
cứu và tiêu chuẩn hoá như: EBU, VSF
TR-03 và TR-04, SMPTE, AES67. Hiệp
hội AIMS đã đề xuất tiêu chuẩn
SMPTE ST 2110 lên hội đồng SMPTE
và ban hành cuối năm 2017. Hiệp hội
AIMS hiện nay có hơn 49 công ty
cung cấp giải pháp thiết bị truyền
hình tham gia.
Một số tiêu chuẩn truyền hình qua
IP khác: Nhóm SVIP: “Uncompressed
Video over IP without SDI
Encapsulation”, một phần của dự án
VSF. Nhóm AES-67 định nghĩa: “Audio
over IP”, RDD 34: “Compressed Video
over IP”, RDD 37: “Uncompressed
video, audio, metadata over IP”, RDD
35: “Compressed video over SDI or
IP”.
Tại triển lãm NAB 20161, công ty
Sony và Grass Valley đã giới thiệu các
sản phẩm sản xuất truyền hình trực

https://www.nabshow.com/
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tiếp dựa trên IP. Công nghệ sản xuất
trực tiếp dựa trên IP (Live IP) của
Sony có thể truyền các video với định
dạng Full HD và 4K với độ trễ truyền
thấp (nhỏ hơn 1 khung video) và có
thể tích hợp vào hạ tầng SDI.
Sony cũng đã hợp tác với Evertz
đưa ra định dạng đóng gói hình ảnh
lấy mẫu thích ứng gọi là ASPEN
(Adaptive
Sample
Picture
Encapsulation)2, đây là tiêu chuẩn
mở có thể truyền tải các tín hiệu video
chưa nén Ultra HD, 3G, HD và SD qua
dòng truyền tải MPEG-2 (ISO/IEC
13818-1). ASPEN cung cấp một
khuôn khổ (framework) cho truyền tải
video, audio, metadata cũng như các
dòng IP multicast độc lập.
Trong khi đó, công ty Evertz đã
tham gia với 25 nhà cung cấp thiết bị
truyền hình khác thông báo hỗ trợ
một giao thức mới gọi là giao diện
thiết bị mạng NDI (Network Device
Interface). NDI là một giao thức mở
cho phép truyền tải các dòng làm việc
video IP (Video Workflow) thông qua
tiêu chuẩn GigE. NDI cho phép hệ
thống video nhận dạng và giao tiếp
thông tin với bất kỳ hệ thống nào
khác qua IP, và cho phép thực hiện
mã hoá, truyền tải, và nhận nhiều
dòng truyền tải với chất lượng cao, trễ
truyền thấp, video và audio trong thời
gian thực.
Liên minh TICO, dẫn đầu bởi một
công ty tại Bỉ, đã đề xuất tiêu chuẩn
RDD 35, đây là công nghệ nén video
ít tổn hao (lossless) cho phép truyền

Hinh 3. Gói truyền tải RTP của SMPTE ST 2110

Hinh 4. Lộ trình triển khai tiêu chuẩn IP truyền hình đến cuối 20188
hiệu quả video thời gian thực qua
mạng IP.
Từ 04/2013, nhóm làm việc JT-NM
(Joint Task Force on Network Media)3
đã đưa ra chiến lược phát triển hạ
tầng mạng chuyển mạch gói cho
ngành công nghiệp truyền hình
chuyên dụng. Bao gồm SMPTE
(Society of Motion Picture & Television
Engineers),
EBU
(European
Broadcasting Union) và VSF (Video
Services Forum), IEEE, AES, VSF,
AIMS, BBC, Imagine, EVS, Cisco…[6].

AMWA: (Advanced Media
Workflow Association)4: Đề xuất
nhóm các tiêu chuẩn kỹ thuật NMOS
bao gồm: IS-04: “NMOS Discovery &

Registration API”. IS-05: “Device
Connection Management”. IS-06:
“Network Control”. IS-07: “Event &
Tally”. IS-08: “Audio Channel
Mapping”.
Nhóm tiêu chuẩn SMPTE ST
21105: Cho phép truyền tải các gói
video/audio/data độc lập, gia tăng độ
linh hoạt và tính mềm dẻo. ST2110 hỗ
trợ truyền hình ảnh video 4K/8K và
HDR (High Dynamic Range), tiết kiệm
băng thông 30% so với tiêu chuẩn ST
2022-66 do loại bỏ các phần data dư
thừa.

NMI7: Là tiêu chuẩn phát triển
bởi SONY, được xuất bản như tiêu
chuẩn SMPTE RDD 40. Sử dụng đồng

2

http://aspen-community.com/

3

http://jt-nm.org/

4

https://www.amwa.tv/

5

https://www.smpte.org/st-2110

6

SMPTE ST 2022-6: đóng gói video/audio và data phụ trợ vào gói chung SDI Playload và truyền qua IP.

7

https://www.live-production.tv/news/products/sony-introduces-new-ip-based-solutions.html

8

http://jt-nm.org/roadmap/
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bộ theo SMPTE 2059, giao thức điều
khiển NDCP (SMPTE RDD 38), mã
hoá LLVC (SMPTE RDD 34), cho phép
truyền video HD tốc độ 10 Gbit/s qua
mạng IP.

TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM
CÔNG NGHỆ IP TRONG
TRUYỀN HÌNH
Trong một bài báo xuất bản
04/2016 trên tạp chí SMPTE, nhóm
tác giả (Philip N. Tudor et al, 2016:
“Future Models for Live Event
Broadcasting”) bàn về mô hình tương
lai của các sự kiện truyền hình trực
tiếp, giới thiệu dự án thử nghiệm sản
xuất truyền hình trực tiếp các sự kiện
thể thao với 4K video của BBC Studio
IP và sản xuất từ xa (Remote
Production). Dự án này sử dụng thiết
bị và sản xuất dựa hoàn toàn trên IP.
Phương pháp này có thể thực hiện ảo
hoá một số chức năng mạng, cũng
như điều khiển từ xa việc sản xuất
truyền hình, bây giờ được chấp thuận
tại Studio của BBC.
Dogan TV, một Đài truyền hình
của Thỗ Nhĩ Kỳ, đã thực hiện chuyển

dịch sang dòng làm việc dựa hoàn
toàn trên nền tảng IP, bao gồm IP cho
sản xuất trực tiếp. Đây là Đài truyền
hình đầu tiên trên thế giới loại bỏ SDI
và chuyển sang hoàn toàn dùng IP
vào cuối 2015. (Nguồn: Hasan Kiragi,
Director of Broadcast Operations at
Dogan TV Holding, “Transition from
SDI to IP”, 2015).
Dự án LiveIP được thực hiện tại
VRT9 Sanbox Studio, Vương Quốc Bỉ.
Dự án được hợp tác giữa Đài truyền
hình quốc gia VRT (Bỉ), EBU
(European Broadcasting Union), và
các công ty công nghệ: Axon, D&MS,
Dwesam, EVS, Genelec, Grass Valley,
Lawo, Nevion, Tektronix và Trilogy. Dự
án LiveIP triển khai từ năm 2015, và
công bố kết quả thử nghiệm (EBU
Tech Review, LiveIP: “A practical
exploration”, 06/2016), với các thiết bị
sản xuất trực tiếp hoàn toàn dựa trên
nền tảng IP. Mục tiêu của dự án LiveIP
là để trả lời câu hỏi: “Vì sao các Đài
truyền hình nên chuyển sang sản xuất
trực tiếp dựa trên nền tảng IP và hạ
tầng IT ?”. Các tiêu chuẩn mở được
lựa chọn thực hiện trong dự án VRT

Live IP bao gồm: SMPTE 2022, AES67, SMPTE 2059 và SDN Open Flow.
Triển khai công nghệ IP cho khâu
sản xuất trực tiếp [7] cũng đã được
thực hiện tại các Đài truyền hình trên
thế giới: France Galop, KOCCA
(Korea), TVLB (China), Shangdong TV
(China), CCTV (China), Zhejiang TV
(China), PTS (Taiwan), BBC (UK), SIC,
NEP (Australia), SBS (Japan), RAI
(Italia), TPC, TV GLOBO, SKY
PERFECT JSAT (Japan), NHK (Japan),
BCE10 (Broadcasting Center Europe)
tại Luxembourg, BBC (Wales), SRF
(Thuỵ Sĩ)…
Đài THVN cũng đang triển khai
thử nghiệm chứng minh khái niệm
PoC (Proof of Concept) nhằm đánh
giá khả năng ứng dụng công nghệ IP
trong khâu sản xuất chương trình.

Mô hình thử nghiệm tại
Đài THVN
Mô hình thử nghiệm được trình
bày trong Hình 5. Thiết bị thử nghiệm
được lắp đặt tại hai địa điểm bao gồm
trường quay (Studio) và Tổng khống

Hình 5. Mô hình thử nghiệm
9

https://sandbox.vrt.be/

10

Source: http://www.videoservicesforum.org/events_archive/2018-09_IBC2018.shtml
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chế (MCR). Thử nghiệm tại trường
quay S12 và MCR của Đài THVN, 43
Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
 Studio: Sử dụng 4 camera định
dạng HD 1080i/50, thiết bị NXLK-IP
40F của SONY11 đóng vai trò chuyển
đổi SDI->IP, đóng gói theo tiêu chuẩn
NMI. TG700 là thiết bị tạo xung đồng
bộ Black Burst (BB) cho đồng bộ hệ
thống. Thiết bị IP Switch của
Huawei12 với Model CE 6851 đóng vai
trò làm trung kế kết nối cáp quang
đơn mode giữa Studio và MCR. Ngoài
ra còn thực hiện chức năng truy cập
cho các thiết bị khác, định tuyến các
luồng video/audio, phân phối tín hiệu
đồng bộ cho cả hệ thống.
 MCR: Thiết bị NXLK-IP 40F thực
hiện giải mã các luồng IP-> SDI và
đưa vào các thiết bị monitor, Video
mixer… Thiết bị đo Leader13 với model
LV5490 thực hiện đo kiểm tín hiệu IP.
 PWS-110NM1 (Phần mềm IP
Live Manager): Đóng vai trò giám sát,
vận hành, điều khiển hệ thống qua
giao diện GUI. Quản lý thiết bị dựa
vào địa chỉ IP và MAC, thực hiện định
tuyến các luồng video từ camera.
Triển khai thực tế tại Trường quay
S12 và MCR của VTV14 minh hoạ
trong Hình 6 và 7:
Tín hiệu camera từ Trường quay
S12 sẽ được đóng gói SDI qua IP và
truyền qua cáp quang về MCR. Tại đây
chúng tôi đặt các thiết bị Muti-viewer,
thiết bị ghi hình, video Mixer… để sản
xuất và điều khiển từ xa. Thiết bị đo
của Leader với Waveform Monitor
LV5490 được kết nối đến IP Switch để

Hinh 6. Giao diện phần mềm IP Live Manager

giải điều chế tín hiệu IP thực hiện đo
kiểm chất lượng video/audio và data
ANC (dữ liệu phụ trợ).
Với mô hình sản xuất SDI dùng
cáp BNC để kết nối Trường quay,
khoảng cách bị hạn chế. Với cáp
quang sử dụng tiêu chuẩn IP, cho
phép kết nối từ vài km, và lên tới
hàng trăm, và thậm chí hàng ngàn
km, với độ trễ truyền chỉ từ vài đến
ms tuỳ theo khoảng cách, cho phép
mở rộng Studio, sản xuất từ xa, sử
dụng chung hệ thống điều khiển cho
nhiều Trường quay. Giảm số lượng
con người vận hành thiết bị tại hiện
trường, chỉ mang camera, còn kíp sản
xuất phần lớn tập trung ở trung tâm
và điều hành từ xa.

Cấu hình hệ thống
Để điều khiển và cấu hình hoạt
động của thiết bị thử nghiệm, chúng
tôi sử dụng phần mềm IP Live
Manager chạy trên workstation. Phần
mềm cung cấp giao diện LAN để giúp
người vận hành kết nối đến laptop

chạy qua trình duyệt web.
Có thể thực hiện việc chọn tín hiệu
camera, routing, cấu hình thiết bị…
qua phần mềm thay vì phần cứng và
thực hiện từ xa. Thiết bị đo sẽ được
kết nối và đồng bộ để đo tín hiệu
video/audio truyền về từ Trường quay.

Kết quả thử nghiệm
Đối với hệ thống sản xuất SDI, sử
dụng tín hiệu đồng bộ chung cho
Studio và MCR từ nguồn phát xung
Black burst để đồng bộ xung nhịp cho
camera và tất cả thiết bị khác. Lỗi
đồng bộ có thể gây ra suy giảm chất
lượng video và không thu được hình
ảnh, lip-sync. Với hệ thống sản xuất
dựa trên IP sử dụng giao thức đồng
bộ dạng gói qua các tiêu chuẩn: IEEE
1588-2008/SMPTE 2059 trong mạng
Full-IP.
Với mô hình thử nghiệm kết hợp
SDI/IP Hybrid, chúng tôi sử dụng
thiết bị phát xung BB từ bộ tạo xung
Signal Generator từ Studio, tín hiệu

11

https://pro.sony/en_GB/home

12

https://www.huawei.com/vn/

13

https://www.leader.co.jp/en/

14

https://vtv.vn/hoat-dong-vtv/vtv-thu-nghiem-cong-nghe-ip-trong-san-xuat-chuong-trinh-20190319174524153.htm
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sau đó sẽ được đóng gói và truyền qua
mạng IP đồng bộ cho cả hệ thống, kết
hợp NXLK-IP 40F đóng vai trò truyền bản
tin đồng bộ PTP từ Studio qua đường cáp
quang để đồng bộ với thiết bị tại trường
quay và cả máy đo Leader qua 1 sợi cáp
quang duy nhất.

Hình 8. Phân tích ‘audio status’

Hình 7 trình bày kết quả thử nghiệm
đo độ delay và đồng bộ video/audio. Một
tín hiệu test chuẩn HD 1080i được phát tại
Studio, máy đo tại MCR sẽ đo độ delay và
đồng bộ frame. Kết quả cho thấy độ trễ
bằng “zero” và không xảy ra lỗi đồng bộ.
Hình 8 -10 minh hoạ phân tích gói
audio và Data ANC, khi lỗi xảy ra, thiết bị
sẽ cảnh báo alarm.

Hình 9. Phân tích gói audio

Hình 10. Phân tích gói ANC data

Hình 11. Phân tích Vector waveform và không gian màu theo ITU-R BT.709

Hình 11-13 minh hoạ đo chất lượng
video: vector waveform, mức trắng, mức
đồng bộ, không gian màu theo ITU-R
BT.709 cho PAL video HD, thống kê
lỗi…các tham số nằm trong giới hạn bình
thường của yêu cầu chất lượng video. Kết
quả này cho thấy sản xuất dựa trên IP có
thể thực hiện với chất luợng video tương
đương SDI.
Một hệ thống sản xuất Full-IP cần
thêm một số thiết bị phụ trợ khác để có
thể thực hiện đầy đủ chức năng “Remote
Production”, từ Camera, video mixer, CCU
(điều khiển camera)… phải hỗ trợ tiêu
chuẩn giao diện IP. Thiết bị IP Switch
cũng phải hỗ trợ đầy đủ chức năng tiêu
chuẩn sản xuất IP, bao gồm cả đồng bộ
hệ thống… Hiện tại các tiêu chuẩn liên
quan đến đăng ký thiết bị IP, điều khiển,
intercom, tally… vẫn đang tiếp tục được
hoàn thiện, ví dụ NMOS IS-06: “Network
Control” và NMOS IS-07: “Event & Tally”.
Tuy nhiên hiện tại hạ tầng thiết bị sản
xuất chỉ hỗ trợ SDI, chưa hỗ trợ tiêu
chuẩn IP. Vì vậy chúng tôi sử dụng mô
hình kết hợp “SDI/IP hybrid” để tận dụng
hạ tầng thiết bị hiện có: Camera, Video
Mixer Monitor là SDI… Kết hợp các thiết
bị hỗ trợ tiêu chuẩn IP: NXLK IP 40F, IP
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KẾT LUẬN

Hình 12. Phân tích mức trắng, mức đen và xung đồng bộ video (thang Volt)

Hình 13. Thống kê lỗi xảy ra
Switch, IP Live Manager, thiết bị đo
kiểm IP.
Trong tương lai, chúng tôi đề xuất
thử nghiệm thêm mạng sản xuất FullIP, như tiêu chuẩn SMPTE ST 2110,
AES-67 (Audio over IP) để đánh giá.

Ngoài ra, các thiết bị thương mại hỗ
trợ đầy đủ IP vẫn chưa phổ biến trên
thị trường, và tiêu chuẩn đang còn
hoàn thiện, ví dụ đăng ký mạng, giao
thức điều khiển, tín hiệu Tally,
intercom kết nối Trường quay…

Bài viết này trình bày kết quả thử
nghiệm công nghệ IP trong sản xuất
chương trình tại Đài THVN, với sự
phối hợp của các công ty SONY và
Leader. Đây chỉ là bước đầu của quá
trình chuyển đổi sản xuất từ SDI/IP.
Trong quá trình thử nghiệm với tiêu
chuẩn NMI định dạng video HD 1080i
thiết bị IP Switch hoạt động tốt. IP
Switch hỗ trợ chuyển mạch thông
suốt các luồng video đầu vào và đầu
ra, không trễ. Tín hiệu đồng bộ toàn
hệ thống thực hiện qua thiết bị NXLK
IP 40F, hỗ trợ đồng bộ Black-burst và
PTP nội bộ. IP Switch cung cấp các
giao diện kết nối vào/ra cho các thiết
bị IP và SDI/IP, thiết bị đo kiểm
video của Leader, thiết bị monitor...
Hiện tại hạ tầng thiết bị sản xuất
chưa hỗ trợ tiêu chuẩn IP
Production, trong tương lai chúng tôi
cần thử nghiệm thêm video 4K,
ST2110, AES-67 (audio over IP),
đồng bộ SMPTE 2059, intercom…
cho mạng sản xuất Full-IP để đánh
giá thêm. Các tiêu chuẩn sản xuất IP
và thiết bị hỗ trợ vẫn còn giai đoạn
sớm phát triển, cần phải được hoàn
thiện và thương mại hoá. Việc
chuyển đổi sản xuất từ SDI->IP
cũng cần phải có lộ trình và phù hợp
với hạ tầng thiết bị hiện có.
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