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TÓM TẮT 

Sự bùng nổ của các mạng di động và Internet góp phần hiện thực hóa cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới với xu hướng vạn vật kết nối Internet (IoT) ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực công nghiệp tự động hóa và điều khiển, sự 

phát triển các công nghệ kết nối mạng hiện đại giúp việc kết nối các thiết bị ở nhiều vị 

trí khác nhau một cách đơn giản, nghĩa là các thành phần của hệ thống điều khiển được 

kết nối thông qua mạng truyền thông không dây một cách dễ dàng. Trong hệ thống 

điều khiển kết nối mạng (NCS – Networked Control System), việc kết nối không dây 

nhằm tăng tính linh hoạt, dễ dàng chẩn đoán và bảo trì hệ thống là xu hướng hiện nay 

của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Song song với sự phát triển công nghệ, các 

dịch vụ và ứng dụng ngày càng phát triển, đòi hỏi dữ liệu truyền thông cực lớn. Ước 

tính, vào năm 2023 sẽ có khoảng 5,3 tỷ người dùng kết nối Internet để trao đổi thông 

tin dữ liệu và chủ yếu là dữ liệu video (chiếm 79%). Để đáp ứng được nhu cầu đó, 

ngoài việc nâng cấp hạ tầng mạng lõi (tốn khá nhiều chi phí), thì nâng cấp mạng di 

động không dây bằng các kiến trúc mới, công nghệ và kỹ thuật mới cũng được quan 

tâm. Cụ thể, mạng di động thế hệ thứ 5 với kiến trúc siêu dày đặc (UDN – Ultra-dense 

Network) được xem là đầy tiềm năng và là chìa khóa để bước vào kỷ nguyên IoT. 

Trong luận án này, tác giả nghiên cứu các kiến trúc mạng 5G UDN, các cải tiến 

công nghệ, kỹ thuật điều khiển, phân phối và quản lý trong 5G UDN như: thiết kế 

phân cụm (cluster), lưu trữ đa tầng (multi-tier); điều khiển phát đa hướng (multicast); 

kỹ thuật phân bổ và quản lý tài nguyên (resource allocation and management), kỹ thuật 

truyền thông phạm vi hẹp từ thiết bị đến thiết bị (D2D – Device-to-Device) để cải tiến 

hiệu quả phổ, mở rộng băng thông truyền, mở rộng phạm vi hoạt động của mạng. 

Ngoài ra, các kỹ thuật điều khiển lưu trữ (caching) và phân phối (delivering) video 

trong mạng 5G UDN cũng được tìm hiểu. Từ đó đề xuất mô hình điều khiển tối ưu 

luồng dữ liệu video điểm - đa điểm trong mạng 5G UDN sử dụng các kỹ thuật lựa 

chọn thiết bị lưu trữ và thiết bị chia sẻ tài nguyên phổ tần xuống nhằm cực đại dung 

lượng trong hệ thống. Tiếp đó, mở rộng mô hình đề xuất bằng cách xem xét thêm các 

mối quan hệ xã hội người dùng và các ràng buộc về độ dao động dung lượng nhằm 
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đảm bảo tính công bằng cao về chất lượng dịch vụ của người dùng. Cuối cùng, mở 

rộng mô hình đề xuất bằng cách xem xét thêm tầng lưu trữ để linh hoạt hơn trong việc 

lựa chọn nguồn cung cấp dữ liệu. Tất cả các hệ thống đề xuất được mô hình toán và 

mô phỏng trên máy tính dựa vào công cụ Matlab với giải thuật di truyền (GA - Genetic 

Algorithms) nhằm tăng tốc độ xử lý mà vẫn đảm bảo các kết quả tối ưu của bài toán. 

Các kết quả mô phỏng chứng minh sự vượt trội của mô hình đề xuất so với các cơ chế 

thông thường khác. 

Từ khóa—điều khiển tối ưu, hệ thống điều khiển kết nối mạng, mạng 5G siêu 

dày đặc, luồng video, truyền thông từ thiết bị đến thiết bị, truyền thông điểm - đa điểm, 

vạn vật kết nối Internet. 
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ABSTRACT 

The mobile network explosion and the Internet development have played an 

important role in the realization of the Industrial Revolution 4.0 towards the Internet of 

Things (IoT) in various areas all over the world. In the automation and control 

industry, ubiquitous devices and control system components are easily connected 

thanks to the development of disruptive wireless networking technologies. In the 

networked control system (NCS), recently studies on increasing the flexibility, the 

ease of diagnose, and the system maintain capacity based on wireless connections have 

drawn significant attention from the control and automation community. 

Simultaneously, advanced services and applications have been rapidly developed 

leading to the requirement of extremely large communication traffic. It is estimated 

that by 2023 there will be about 5.3 billion mobile users (MUs) connected to the 

Internet to exchange data, especially video (accounting for 79%). This in turn requires 

not only the core network upgrades in a costly deployment but also the emerging 

wireless architectures, system models, techniques, and optimization designs in a much 

more cost-effective manner, so as to meet the upcoming surge of MUs’ demand. In 

this context, the 5th generation ultra-dense networks (5G UDN) is considered as a 

promising architecture and also the key to the IoT era. 

In this thesis, the author focuses on the 5G UDN architecture and related 

technologies, control techniques, and resource allocation and management solutions. 

Particularly, techniques such as cluster, multi-tier, multicast, and device-to-device 

communication; as well as storage and spectral resource allocation and management 

solutions are studied to improve the spectral efficiency, enlarge the bandwidth, and 

expand the network coverage/connectivity. Furthermore, caching and delivering 

control techniques for video streaming in 5G UDN are explored. These techniques 

enable the author to propose the joint optimal control of downlink resource sharing 

and caching selection for maximizing the capacity of multicast video streaming in 5G 

UDN. Then, the aforementioned control method is developed by considering the social 

relationship between the MUs and the capacity fluctuation constraint among the MUs 
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to ensure the fairness of quality of service. Finally, one more tier for caching is added 

to the proposed solution for more flexibility in video source selection control. All the 

system models are formulated and simulated on computer with Matlab and Genetic 

Algorithms (GAs) to increase the processing speed while ensuring the exact or 

approximated optimal results of the optimization problems. The simulation results 

demonstrate the benefits of the proposed solutions compared to other conventional 

benchmarks. 

Index Terms—Optimal control, Networked Control System, 5G ultra-dense 

networks, video streaming, device-to-device (D2D) communications, multicast 

communications, Internet of Thing (IoT). 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Sự phát triển nhanh chóng các công nghệ kết nối mạng đem lại nhiều thay đổi 

trong cuộc sống của con người. Các mạng truyền thông hiện đại có thể cung cấp liên 

lạc nhanh chóng và đáng tin cậy giữa bất kỳ hai hoặc nhiều thiết bị nằm ở những vị trí 

khác nhau. Trong hệ thống điều khiển, các thành phần của một vòng điều khiển khép 

kín được kết nối thông qua mạng truyền thông được gọi là hệ thống điều khiển kết nối 

mạng (NCS – Networked Control System). Đối với các hệ thống điều khiển có thiết bị 

phân tán không gian, giao tiếp giữa các cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển 

thông qua kiến trúc mạng không dây, nhằm tăng tính linh hoạt của hệ thống, dễ dàng 

chẩn đoán và bảo trì hệ thống. Điều khiển hệ thống kết nối mạng không dây (WNCS – 

Wireless Networked Control System) là xu hướng hiện nay của kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa. Ngày càng có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như thăm 

dò không gian, môi trường, tự động hóa công nghiệp, giám sát nhà máy sản xuất, chẩn 

đoán và xử lý sự cố từ xa, quản lý hệ thống đường cao tốc tự động, máy bay, tàu thủy 

không người lái và các ứng dụng viễn thông tiên tiến [1]–[4]. Các hướng nghiên cứu 

chính NCS gồm: 1) điều khiển mạng (control of networks) và 2) điều khiển qua mạng 

(control over networks) [5]. Điều khiển mạng, nhằm mục đích cung cấp chất lượng 

dịch vụ (QoS) của các mạng truyền thông cao để NCS có thể đạt được hiệu suất điều 

khiển thỏa đáng. Nói cách khác, các luồng dữ liệu mạng được truyền tối ưu và tài 

nguyên mạng được sử dụng một cách hiệu quả và công bằng. Trong khi đó, điều khiển 

qua mạng nhằm đưa ra các chiến lược điều khiển phù hợp để giảm tác động của điểm 

yếu cũng như các ràng buộc về mạng (băng thông mạng bị hạn chế, tắc nghẽn lưu 

lượng mạng) đối với hiệu suất điều khiển [3], [6]–[8]. 

NCS là một hệ thống điều khiển trong đó các vòng điều khiển được truyền thông 

qua mạng. Chức năng của NCS được thiết lập bằng 4 phần tử cơ bản: cảm biến 

(sensor), bộ điều khiển (controller), cơ cấu chấp hành (actuator) và mạng truyền thông 

(communication network). Tính năng quan trọng nhất của NCS là nó kết nối trong 

không gian mạng truyền thông cho phép thực hiện một số nhiệm vụ từ xa, loại bỏ các 
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kết nối vật lý không cần thiết nhằm giảm sự phức tạp và chi phí chung trong việc thiết 

kế và vận hành. NCS cũng có thể dễ dàng sửa đổi hoặc nâng cấp và tối ưu bằng cách 

thêm/bớt các phần tử cũng như các giải thuật mà không làm thay đổi lớn trong cấu trúc 

của chúng. Hơn nữa, với tính năng chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các phần tử, NCS có 

thể dễ dàng hợp nhất thông tin trên diện rộng để đưa ra quyết định thông minh. 

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các thế hệ mạng di động 

và Internet góp phần hiện thực hóa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng vạn 

vật kết nối Internet (IoT – Internet of Things) là tất yếu. Theo ước tính, vào năm 2023 

sẽ có khoảng 5,3 tỷ người dùng kết nối Internet (66% tổng dân số thế giới), với tỷ lệ 

3,6 thiết bị trên một người dùng dẫn đến có khoảng 29,3 tỷ thiết bị kết nối mạng để 

truyền thông tin và truy cập các dịch vụ tiên tiến. Theo đó, sẽ có khoảng 13,1 tỷ thiết 

bị di động (trong đó có khoảng 1,4 tỷ thiết bị có chức năng 5G) trao đổi thông tin dữ 

liệu và chủ yếu là dữ liệu video (chiếm 79%) [9]. 

Để đáp ứng được nhu cầu đó, ngoài việc nâng cấp hạ tầng mạng lõi (tốn khá 

nhiều chi phí), thì nâng cấp mạng di động không dây bằng các kiến trúc mới, công 

nghệ và kỹ thuật mới cũng được quan tâm. Cụ thể, mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) với 

kiến trúc siêu dày đặc (UDN – Ultra-dense Network) được xem là đầy tiềm năng và là 

chìa khóa để bước vào kỷ nguyên IoT. Tuy nhiên, với số lượng người dùng di động 

(MU – Mobile User) và các thiết bị kết nối mạng tăng nhanh, kết hợp với các dịch vụ 

tiên tiến đòi hỏi một lưu lượng dữ liệu cực lớn truyền qua mạng, điều này sẽ làm cho 

mạng 5G trở nên suy yếu bởi vấn đề xung đột lưu lượng xảy ra tại các tuyến trục 

(backhaul links) của các trạm nền lớn (MBS – Macro Base Station) và các các trạm 

nền nhỏ (SBS – Small cell Base Station), dẫn đến thách thức trong việc cung cấp các 

dịch vụ tiên tiến với dung lượng cao đồng thời đảm bảo tính công bằng dịch vụ cho 

các MU, cũng như đảm bảo truyền thành công các gói dữ liệu điều khiển giữa các 

thành phần trong NCS. 

Để nâng cấp thông lượng cho mạng không dây, có 3 cách chủ yếu gồm: 1) cải 

thiện hiệu quả phổ thông qua các công nghệ mã hóa và điều chế mới; 2) tăng băng 

thông phổ khả dụng, sử dụng nhiều tài nguyên phổ hơn; 3) phân chia tế bào để cải 

thiện mật độ tái sử dụng không gian phổ. Thứ nhất, từ quan điểm phát triển kỹ thuật, 

sự tiến bộ của công nghệ điều chế không dây và đa ăng-ten, đang tiến đến cực đại theo 
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giới hạn của Shannon. Trong mạng tiến hóa dài hạn (LTE-Advanced - Long Term 

Evolution-Advanced), hiệu suất phổ cực đại lý thuyết đã đạt tới 30 bps/Hz thông qua 

ghép kênh không gian 8 lớp [10]. Giá trị cực đại này gần đạt đến giới hạn của công 

nghệ truyền không dây điển hình. Thứ hai, nguồn tài nguyên phổ bị hạn chế. Việc triển 

khai liên tục các dịch vụ vô tuyến, như vệ tinh, phát thanh truyền hình, sử dụng trong 

khoa học, trong các dịch vụ mặt đất cố định và di động,… khiến phổ tần trở thành tài 

nguyên hạn chế và khan hiếm. Do đó, việc phát triển công nghệ mới (mmWave, 

beamforming, MIMO…) để đáp ứng nhu cầu truyền khối lượng dữ liệu lớn như hiện 

nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. 

Gần đây, UDN được xem là một kỹ thuật đầy hứa hẹn để đáp ứng các yêu cầu về 

lưu lượng dữ liệu bùng nổ trong thông tin di động 5G. Tuy nhiên, việc phát triển UDN 

còn phải cần nhiều hơn nữa các thiết kế tối ưu, các công nghệ, các kỹ thuật điều khiển 

và quản lý đột phá nhằm cung cấp cho lượng lớn các MU những dịch vụ và ứng dụng 

tốc độ cao (ví dụ như dịch vụ và ứng dụng video) với chất lượng dịch vụ (QoS – 

Quality of Service) và chất lượng trải nghiệm (QoE – Quality of Experience) đặc trưng 

bởi các tiêu chí như tỷ lệ truy xuất nội dung thành công, tính liên tục, chất lượng hiển 

thị và tính ổn định chất lượng cao, đồng thời phải đạt được hiệu suất sử dụng tài 

nguyên cao. Để thực hiện được điều này, nhiều kiến trúc thiết kế tối ưu, công nghệ và 

kỹ thuật điều khiển, phân phối và quản lý trong 5G UDN đã được nghiên cứu, đặt biệt 

là tập trung vào việc làm thế nào để tận dụng các nguồn tài nguyên về không gian, thời 

gian, mã, phổ, băng thông, năng lượng và dung lượng lưu trữ, nhằm mục đích đưa các 

dịch vụ tiên tiến đến gần với các người dùng trong 5G UDN. 

Nhằm tăng tính hiệu quả của hệ thống NCS, các nghiên cứu về thiết kế mạng, cải 

tiến công nghệ, kỹ thuật điều khiển, phân phối và quản lý trong 5G UDN có thể kể đến 

như: thiết kế phân cụm (cluster) [11]–[25], lưu trữ đa tầng (multi-tier) [26]–[31]; công 

nghệ sử dụng sóng cực ngắn mmWave điều khiển phát đa hướng (multicast) với các 

búp sóng có định hướng cao (beamforming) kết hợp với các anten MIMO (Multi Input 

Multi Output) [32]–[37]; kỹ thuật phân bổ và quản lý tài nguyên (resource allocation 

and management) [25], [38]–[44], kỹ thuật truyền thông phạm vi hẹp từ thiết bị đến 

thiết bị (D2DC – Device-to-Device Communications) được nghiên cứu để cải tiến hiệu 

quả phổ, mở rộng băng thông truyền, mở rộng phạm vi hoạt động của mạng [11]–[25], 
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[39], [41], [45]–[51]. Tuy nhiên, các giải pháp trên đều chưa thể áp dụng hiệu quả vào 

cho các dịch vụ và ứng dụng video (VAS – Video Applications and Services). Nguyên 

nhân đầu tiên đó là các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ truyền video rất nhạy cảm 

với các yếu tố của môi trường truyền vô tuyến; cư xử và mối quan hệ của MU; tài 

nguyên của mạng và của MU; các đặc tính của video và các kỹ thuật mã hóa - đóng 

gói video; cũng như yêu cầu về tính công bằng dịch vụ của người dùng. Nguyên nhân 

thứ hai đó là tài nguyên mạng không được tận dụng một cách triệt để nhằm 1) lưu trữ 

các nội dung video tại các thiết bị di động, SBS, và MBS gần với MU hơn và 2) hợp 

tác phân phối hoặc điều khiển luồng video (bằng cách tận dụng thêm các nguồn tài 

nguyên khác như băng thông, năng lượng và phổ tần) từ vị trí lưu trữ đến MU một 

cách hiệu quả. Nói cách khác, việc tận dụng tốt tài nguyên mạng sẽ làm hệ thống điều 

khiển tối ưu hơn về chức năng, chất lượng cũng như giảm thiểu tài nguyên, suy hao 

đường truyền, để nâng cao hiệu suất điều khiển. 

Kỹ thuật điều khiển lưu trữ (caching) và phân phối (delivering) video đã và 

đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu trong cả lĩnh vực nghiên cứu học thuật 

và ứng dụng công nghiệp để mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet 

(ISP – Internet Service Provider) và nhà cung cấp nội dung (CP – Content Provider) 

cũng như đáp ứng nhu cầu cao của người dùng đối với VAS [26]–[31]. Song song với 

kỹ thuật điều khiển lưu trữ và phân phối, để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và 

QoS, các kỹ thuật hỗ trợ khác cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm như D2DC 

[11]–[25], [39], [41], [45]–[51], phân cụm [11]–[25] và truyền điểm - đa điểm [39], 

[41], [47]–[51]. Tuy nhiên, các kỹ thuật này hoặc là vẫn chưa khai thác mối quan hệ xã 

hội của người dùng, hoặc chưa điều khiển và quản lý tối ưu quá trình tái sử dụng tài 

nguyên phổ tần, hoặc/và chưa cung cấp cho người dùng một cơ chế điều khiển chọn 

lựa vị trí phân phối luồng video một cách linh hoạt từ MBS, từ SBS và từ các thiết bị 

lưu trữ di động. 

Từ những phân tích và nhận định trên, trong luận án này, tôi đề xuất các hệ thống 

điều khiển kết nối mạng (NCS) gồm: 1) giao tiếp giữa các thiết bị trong vòng điều 

khiển là không dây (WNCS), cụ thể ở đây là mạng di động 5G; 2) dữ liệu truyền thông 

trong WNCS là dữ liệu luồng video (có kích thước dung lượng lớn đặc trưng). Cụ thể 

là các giải pháp điều khiển tối ưu luồng video điểm - đa điểm trong mạng 5G siêu dày 
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đặc (5G UDN) thông qua các kỹ thuật lưu trữ, chia sẻ tài nguyên phổ tần, D2DC và 

phân cụm kết hợp. Một hệ thống điều khiển kết nối mạng [52] tối ưu luồng video được 

đề xuất với sơ đồ như được mô tả trong Hình 1. 

Optimal

Controller

Actuator

(v*)

Control index

Plant

(SBSs, MUs, IoT 

devices)

(C*)

Maximum video 

streaming capacity 

at MU and devices

Network

System parameters

QoS

 

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển kết nối mạng 5G siêu dày đặc 

Trong đó, khối điều khiển tối ưu được đặt tại MBS để điều khiển việc lưu trữ ở 

chính nó (MBS), hoặc ở các trạm nền nhỏ (SBS), hoặc các thiết bị người dùng lưu trữ 

(CH), hoặc các thiết bị IoT, đồng thời điều khiển việc chia sẻ tài nguyên phổ tần của 

các thiết bị người dùng chia sẻ (SU) hỗ trợ D2DC điểm - đa điểm. Việc điều khiển dựa 

vào các thông tin của hệ thống được thu thập và thông tin QoS phản hồi từ các MU 

nhằm đảm bảo chất lượng đặc trưng bởi tỷ số tín hiệu trên nhiễu trắng và can nhiễu 

SINR (0) và đảm bảo tính công bằng về dung lượng luồng video (C) cho người dùng 

ở mức ngưỡng cho phép. Tín hiệu điều khiển tối ưu là chỉ số v* để điều khiển quá trình 

chọn lựa vị trí (tầng) hỗ trợ lưu trữ và quá trình chia sẻ tài nguyên phổ tần nhằm cung 

cấp cho người dùng dung lượng luồng video cực đại C*. Và như vậy, giải pháp đề xuất 

sẽ tận dụng tài nguyên lưu trữ và tài nguyên phổ tần của hệ thống (mà không làm thay 

đổi kiến trúc hệ thống) để cực đại dung lượng luồng video phân phối đến các thiết bị 

IoT và người dùng, đồng thời đảm bảo tính công bằng dịch vụ đối với người dùng. 

2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Trong luận án này, để có cơ sở xác định đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên 

cứu, mục tiêu nghiên cứu được đề ra là đề xuất mô hình hệ thống điều khiển kết nối 

mạng để điều khiển luồng dữ liệu trong NCS, cụ thể là điều khiển luồng video điểm - 

đa điểm trong 5G UDN đạt dung lượng cực đại. Hệ thống điều khiển kết nối mạng này 
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ứng dụng trong công nghiệp, tự động hóa truyền thông, thiết bị không người lái và các 

hệ thống viễn thông tiên tiến… 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Từ mục tiêu nghiên cứu trên, luận án sẽ tập trung vào đối tượng nghiên cứu là 

mạng truyền thông trong hệ thống điều khiển kết nối mạng, cụ thể ở đây là mạng di 

động không dây 5G siêu dày đặc gồm kiến trúc mạng, kỹ thuật, người dùng và các 

thiết bị IoT kết nối dịch vụ, cụ thể như sau: 

• Về kiến trúc mạng: Tập trung vào các mô hình, các đặc điểm của 5G UDN đa 

tầng có nhiều thiết bị thu phát SBS như microcell, femtocell, picocell và số lượng 

MU rất lớn. 

• Về kỹ thuật: Tập trung vào kỹ thuật lưu trữ (caching), phân phối (delivering), 

chia sẻ tài nguyên phổ tần (spectrum sharing), truyền thông D2D, phân cụm 

(clustering), truyền điểm - đa điểm trong 5G UDN. 

• Về người dùng dịch vụ: Tập trung vào mô hình mối quan hệ xã hội và QoS của 

người dùng, các thiết bị IoT đối với VAS trong 5G UDN.  

2.3. Phạm vi nghiên cứu 

Trong luận án này, để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 

được giới hạn trong 3 khía cạnh gồm kỹ thuật; người dùng, mạng và dịch vụ; và công 

cụ toán cụ thể như sau: 

• Khía cạnh kỹ thuật: Điều khiển tối ưu luồng video trong 5G UDN. 

• Khía cạnh người dùng, mạng và dịch vụ: Mối quan hệ xã hội của người dùng, 

tiêu chí QoS dựa trên dung lượng hệ thống và hiệu suất tài nguyên, VAS trong 

5G UDN. 

• Về khía cạnh toán và các công cụ: mô hình toán (kênh truyền vô tuyến và mối 

quan hệ xã hội của người dùng); các giải thuật tìm kiếm (vét cạn và di truyền); 

các công cụ phân tích, tính toán và mô phỏng (Matlab). 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 
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Để đạt kết quả phù hợp với mục tiêu nghiên cứu trong phạm vi nghiên cứu nêu 

trên, phương pháp nghiên cứu được thực hiện cụ thể như sau: 

• Phân tích và đánh giá tình hình nghiên cứu: Tìm hiểu chi tiết các kết quả nghiên 

cứu được công bố liên quan trong lĩnh vực điều khiển luồng dữ liệu trong hệ 

thống kết nối mạng không dây. Cụ thể nghiên cứu và phân tích các vấn đề của 

điều khiển phân phối luồng video trong 5G UDN để xác định được các tiêu chí 

đánh giá hiệu suất hệ thống phù hợp và những vấn đề liên quan khác như tận 

dụng tài nguyên sẵn có và mối quan hệ xã hội của các MU. Việc phân tích và 

đánh giá các công trình liên quan này sẽ cho phép đề xuất mô hình điều khiển 

luồng video cộng tác mới trong 5G UDN. 

• Xây dựng mô hình toán hệ thống điều khiển: Từ việc phân tích đánh giá tình hình 

nghiên cứu và đề xuất mô hình điều khiển. Sau đó, xây dựng mô hình toán của hệ 

thống điều khiển như mô hình toán dung lượng hệ thống, các tiêu chí đánh giá 

QoS và hiệu suất sử dụng tài nguyên nhằm xây dựng bài toán điều khiển tối ưu 

việc lưu trữ, chia sẻ và phân phối theo mối quan hệ xã hội của người dùng. 

• Đề xuất phương pháp điều khiển: Từ mô hình toán hệ thống điều khiển, nghiên 

cứu các mô hình và công cụ toán học (đặc biệt là mô hình phân phối, lý thuyết 

toán tối ưu, giải thuật tìm kiếm tối ưu và các phương pháp phân tích độ phức tạp 

giải thuật). Từ đó xây dựng và giải bài toán điều khiển tối ưu việc lưu trữ, chia sẻ 

và phân phối luồng video điểm - đa điểm theo mối quan hệ xã hội của người 

dùng. 

• Mô phỏng và đánh giá kết quả: các mô hình đề xuất được triển khai mô phỏng sử 

dụng Matlab để kiểm chứng và đánh giá tính hiệu quả thông qua việc so sánh với 

các giải pháp khác liên quan. Bằng cách này các bài toán tối ưu được giải một 

cách hiệu quả và làm cho giải pháp được đề xuất khả thi để cài đặt và triển khai 

trong 5G UDN cũng như đề xuất các cách thức điều khiển tập trung hay phân tán 

phù hợp cho việc điều khiển lưu trữ, chia sẻ và phân phối luồng video phù hợp 

trong hệ thống NCS.  

3. Nhiệm vụ nghiên cứu, kết quả đạt được, ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

3.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 
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Với các mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu đã được nêu 

bên trên, xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: 

• Đề xuất các mô hình điều khiển luồng dữ liệu trong NCS, cụ thể là điều khiển 

luồng video đa tầng dựa trên truyền thông điểm - đa điểm trong 5G UDN. 

• Mô hình hóa các thông số hệ thống về dung lượng, QoS, và hiệu suất tài nguyên 

và tính công bằng của dịch vụ có xét đến đến mối quan hệ xã hội của MU. 

• Xây dựng và giải bài toán điều khiển lưu trữ và chia sẻ tài nguyên tối ưu cho 

luồng video đa tầng dựa trên truyền thông điểm - đa điểm trong 5G UDN. Phân 

tích độ phức tạp về thời gian và dung lượng xử lý bài toán, từ đó, tìm ra giải pháp 

khả thi để cài đặt và đề xuất các cách thức điều khiển tập trung hoặc phân tán phù 

hợp cho việc thực hiện lưu trữ và phân phối video đến các MU cũng như các thiết 

bị IoT trong 5G UDN. 

• Triển khai mô phỏng, kiểm chứng, đánh giá hiệu quả của giải pháp được đề xuất 

trong mối quan hệ so sánh với các giải pháp liên quan. 

3.2. Kết quả đạt được 

Đề xuất mô hình điều khiển tối ưu luồng dữ liệu trong hệ thống kết nối mạng 

(NCS), cụ thể là mô hình điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 5G UDN, với 

các kết quả: 

• Đề xuất mô hình điều khiển tối ưu chọn lựa lưu trữ và chia sẻ tài nguyên phổ tần 

nhằm cực đại dung lượng phân phối luồng video đến MU trong 5G UDN. 

• Cải tiến mô hình nhằm nâng cao dung lượng phân phối luồng video bằng cách 1) 

xét đến mối quan hệ xã hội của MU, 2) tận dụng hiệu quả hơn tài nguyên phổ 

tần, và 3) xét đến ràng buộc để đảm bảo tính công bằng dịch vụ cho MU. 

• Cải tiến mô hình bằng cách tận dụng thêm năng lực lưu trữ video tại SBS để 

phân phối, ngoài MBS và thiết bị người dùng. Mô hình cải tiến này sẽ cho phép 

các MU nhận luồng video linh động hơn với dung lượng cao hơn. Ngoài ra, một 

giải pháp tính toán và điều khiển tối ưu phân tán được đề xuất để có tính khả thi 

trong triển khai mô hình. 
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3.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Luận án đã nghiên cứu, xây dựng thành công mô hình hệ thống điều khiển kết 

nối mạng không dây để điều khiển luồng thông tin dữ liệu trên phạm vi diện rộng phục 

vụ trong nghiên cứu kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Luận án đã đề xuất 3 mô hình 

điều khiển tối ưu lưu trữ và chia sẻ tài nguyên phổ tần nhằm cực đại dung lượng phân 

phối luồng video trong 5G UDN tương ứng với 3 kết quả nêu trên. Các kết quả nghiên 

cứu của luận án được trình bày tại các hội nghị quốc tế và công bố trên các tạp chí uy 

tín. Những kết quả nghiên cứu được công bố này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho 

cộng đồng nghiên cứu trong cả lĩnh vực học thuật và công nghiệp để mang lại lợi ích 

cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung, các hệ thống điều khiển từ xa, 

cũng như đáp ứng nhu cầu cao của người dùng cuối, các thiết bị kết nối IoT thông 

minh đối với các ứng dụng và dịch vụ tiên tiến trong 5G UDN tương lai. 

4. Bố cục luận án 

Sau nội dung phần Mở đầu như đã trình bày, luận án được tổ chức thành 5 

chương tương ứng với các mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu, cụ thể như sau: 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển kết nối mạng 

Chương 1 tập trung tìm hiểu tổng quan về hệ thống điều khiển kết nối mạng, tổng 

quan về mạng di động 5G siêu dày đặc, các mô hình truyền video trong 5G UDN, mô 

hình phân cụm, mô hình truyền điểm - đa điểm, mô hình kênh truyền, mô hình nhiễu 

và can nhiễu. Phân tích đánh giá chi tiết các nghiên cứu liên quan để hiểu rõ được ưu 

và nhược điểm của các mô hình, là cơ sở để đề xuất mô hình điều khiển tối ưu cho 

luồng dữ liệu trong NCS. 

Chương 2: Thuật toán di truyền và ứng dụng trong bài toán điều khiển 

tối ưu luồng video 

Chương 2 giới thiệu tổng quan về các thuật toán tìm kiếm tối ưu, đồng thời khái 

quát về thuật toán di truyền, so sánh với phương pháp truyền thống, phân tích đánh giá 

sơ lược một số bài toán ứng dụng GA trong điều khiển luồng video. Từ đó đề xuất áp 

dụng GA vào việc giải các bài toán điều khiển tối ưu luồng video trong các chương 

tiếp theo. 
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Chương 3: Điều khiển lưu trữ và chia sẻ phổ tần tối ưu luồng video 

điểm - đa điểm trong 5G UDN 

Chương 3 đề xuất mô hình phân cụm và phân phối luồng video điểm - đa điểm 

trong 5G UDN. Trong mô hình này, các thông số được xem xét bao gồm: tài nguyên 

về dung lượng lưu trữ để lưu các video, tài nguyên phổ tần sẵn có để chia sẻ cho 

truyền thông D2D điểm - đa điểm. Các thông số của hệ thống được tính toán để xây 

dựng bài toán điều khiển lưu trữ và chia sẻ phổ tần tối ưu. Bài toán điểu khiển tối ưu 

được giải bằng GA nhằm cực đại dung lượng phân phối luồng video của hệ thống đến 

các MU. 

Chương 4: Điều khiển lưu trữ và chia sẻ phổ tần tối ưu luồng video 

điểm - đa điểm dựa trên mối quan hệ xã hội người dùng trong 5G UDN 

Chương 4 tập trung vào cải tiến mô hình đã đề xuất ở Chương 3 bằng cách có 

quan tâm đến mối quan hệ xã hội giữa các MU cũng như tận dụng hiệu quả hơn tài 

nguyên phổ tần được chia sẻ. Các thông số của hệ thống được tính toán để xây dựng 

bài toán điều khiển lưu trữ và chia sẻ phổ tần tối ưu có quan tâm đến mối quan hệ xã 

hội. Bài toán điểu khiển tối ưu được giải bằng GA nhằm cực đại dung lượng phân phối 

video của hệ thống đến các MU. 

Chương 5: Điều khiển lưu trữ đa tầng và chia sẻ phổ tần tối ưu luồng 

video điểm - đa điểm trong 5G UDN 

Chương 5 tập trung vào cải tiến mô hình đã đề xuất ở Chương 3 bằng cách xem 

xét việc tận dụng dung lượng lưu trữ của trạm nền nhỏ femto (FBS) để cung cấp thêm 

kênh truyền thông điểm - đa điểm từ FBS đến MU. Tương tự như các Chương 3 và 4, 

các thông số của hệ thống trong Chương 5 được tính toán để xây dựng bài toán điều 

khiển lưu trữ đa tầng (tầng MBS, tầng FBS và tầng thiết bị người dùng) và chia sẻ phổ 

tần tối ưu. Bài toán điểu khiển tối ưu được giải bằng thuật toán vét cạn nhằm cực đại 

dung lượng phân phối video của hệ thống đến các MU. Ngoài ra, một giải pháp tính 

toán tối ưu phân tán cũng được đề xuất để tăng tính khả thi trong việc triển khai mô 

hình khi gia tăng các phần tử trong 5G UDN. 

Kết luận 

Từ mục tiêu nghiên cứu, đánh giá kết quả đạt được của luận án cũng như các vấn 

đề còn tồn đọng, từ đó đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

KẾT NỐI MẠNG 

Tóm tắt: Trong chương này, tác giả giới thiệu tổng quan hệ thống điều khiển kết 

nối mạng (NCS – Network Control System), tổng quan về mạng 5G siêu dày đặc (5G 

UDN – Ultra-dense Network) sẽ được trình bày, cụ thể gồm các mô hình truyền video 

trong 5G UDN, truyền thông điểm - đa điểm; mô hình kênh truyền, nhiễu và can 

nhiễu; và mô hình mối quan hệ xã hội của người dùng di động (MU – Mobile User). 

Bên cạnh đó, các khái niệm về kỹ thuật lưu trữ (caching), phân cụm (clustering), chia 

sẻ tài nguyên phổ tần (spectrum sharing), truyền thông từ thiết bị đến thiết bị (D2D – 

Device-to-Device), và các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ (QoS – Quality of 

Service) của hệ thống sẽ được giới thiệu. Cuối cùng, hiện trạng các nghiên cứu liên 

quan đến kỹ thuật điều khiển, lựa chọn (selecting), phân phối (delivering) luồng video 

trong 5G UDN sẽ được tìm hiểu, phân tích và đánh giá để làm nổi bật ý nghĩa và 

những đóng góp của luận án. 

1.1. Tổng quan về hệ thống điều khiển kết nối mạng 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng vạn vật kết nối Internet (IoT) đem lại 

nhiều lợi ích cho cuộc sống của mọi người. Sự phát triển nhanh chóng của các công 

nghệ mạng truyền thông hiện đại có thể cung cấp liên lạc nhanh chóng và đáng tin cậy 

giữa bất kỳ hai hoặc nhiều thiết bị nằm ở những nơi khác nhau. Các đặc điểm nổi bật 

như vậy làm cho các mạng truyền thông được sử dụng rộng rãi để kết nối các thành 

phần điều khiển trong một vòng điều khiển, được gọi là hệ thống điều khiển được nối 

mạng (NCS – Network Control System). NCS đã được áp dụng trong các lĩnh vực 

khác nhau, như thăm dò không gian, môi trường, tự động hóa công nghiệp, robot, máy 

bay, ô tô, giám sát nhà máy sản xuất, chẩn đoán và xử lý sự cố từ xa, và viễn thông 

[1]–[4]. 

NCS thừa hưởng cả ưu điểm và nhược điểm từ các mạng truyền thông. Một mặt, 

các mạng truyền thông cho phép các gói dữ liệu được chia sẻ giữa các thành phần điều 

khiển, tức là một số đường truyền có dây điểm - điểm truyền thống trong hệ thống điều 

khiển có thể loại bỏ, làm giảm chi phí thiết lập và bảo trì hệ thống điều khiển. Ngoài 

ra, các giao thức truyền thông tốt có thể đảm bảo các gói dữ liệu được truyền thành 
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công giữa các thành phần điều khiển, điều này làm cho NCS có độ tin cậy cao. Mặt 

khác, các mạng truyền thông chỉ truyền các gói dữ liệu dưới dạng tín hiệu số chứ 

không phải tín hiệu tương tự, tức là tín hiệu từ các thiết bị được lấy mẫu và lượng tử 

hóa trước khi truyền đi. Hơn nữa, do băng thông mạng bị hạn chế, tắc nghẽn lưu lượng 

mạng là không thể tránh khỏi, thường dẫn đến một số hạn chế như chậm trễ do mạng 

gây ra và bỏ gói. Ngoài ra, việc lấy mẫu tín hiệu, lỗi lượng tử hóa, độ trễ do mạng và 

mất gói có thể có ảnh hưởng đến hiệu suất điều khiển của NCS. Do đó, làm thế nào để 

giảm thiểu ảnh hưởng của những khiếm khuyết mạng đó đối với hiệu suất điều khiển 

của NCS đã nhận được sự nhiều sự quan tâm [3]–[8], [52] 

Hai trong số các hướng nghiên cứu chính cho NCS là 1) điều khiển mạng 

(control of networks) và 2) điều khiển qua mạng (control over networks) [5]. Điều 

khiển mạng mục đích cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) khá tốt của các mạng truyền 

thông để NCS có thể đạt được hiệu suất điều khiển thỏa đáng. Trong cơ chế này, các 

luồng dữ liệu mạng thực hiện tốt và tài nguyên mạng được sử dụng một cách hiệu quả 

và công bằng. Điều khiển qua mạng, đưa ra các chiến lược điều khiển phù hợp để giảm 

tác động của các khiếm khuyết mạng đối với hiệu suất điều khiển mong muốn. Như 

vậy, điều khiển mạng tập trung vào cách cải thiện QoS của các mạng trong khi điều 

khiển qua mạng tăng cường việc điều khiển chống lại các ràng buộc mạng. 

Đã có nhiều nghiên cứu điều khiển qua mạng [3]–[8], [52], trong đó tập trung 

vào 5 vấn đề chính: 1) Điều khiển dữ liệu lấy mẫu, giải quyết vấn đề làm thế nào để 

chọn thời gian lấy mẫu thích hợp để cho hệ thống điều khiển ổn định; 2) Điều khiển 

lượng tử hóa, làm thế nào để điều khiển quá trình chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số 

để giảm ảnh hưởng đến hiệu suất và tính ổn định của hệ thống; 3) Điều khiển mạng, 

tập trung giải quyết vấn đề chậm trễ và mất gói dữ liệu để tăng hiệu suất của các hệ 

thống điều khiển; 4) Điều khiển thời gian lấy mẫu, tránh việc dư thừa dữ liệu làm giảm 

tài nguyên năng lượng, tài nguyên mạng và tăng tài nguyên tính toán của NCS; 5) 

Điều khiển bảo mật, giải quyết vấn đề bảo mật của NCS, làm thế nào để phát hiện và 

đối phó với các cuộc tấn công độc hại và đảm bảo cho NCS hoạt động an toàn. 

Vấn đề điều khiển mạng, để cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) cho các mạng 

truyền thông hầu hết chỉ áp dụng cho các hệ thống viễn thông. Chưa có nhiều nghiên 

cứu phục vụ hệ thống NCS, do đó, với hướng nghiên cứu đã chọn có thể là tiên phong 
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trong lĩnh vực điều khiển hệ thống kết nối mạng. Để tập trung vào mục tiêu nghiên 

cứu chính, hệ thống kết nối mạng được lựa chọn là mạng di động thế hệ thứ 5 với kiến 

trúc đa tầng, có rất nhiều thiết bị kết nối mạng cũng như người dùng di động, được 

trình bày trong phần 1.2. Đồng thời, các dữ liệu truyền thông trong NCS được xác định 

là luồng video, luồng dữ liệu cực lớn để phù hợp với nhu cầu thực tế trong thời kỳ 

cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể, điều khiển lựa chọn các thiết bị cũng như người 

dùng trong mạng 5G siêu dày đặc sao cho dung lượng truyền dữ liệu của hệ thống điều 

khiển là tối ưu nhất đồng thời đảm bảo tài nguyên mạng được sử dụng hiệu quả và tính 

công bằng của các thiết bị trong hệ thống. 

1.2. Tổng quan về 5G UDN 

Kể từ khi bắt đầu nền công nghiệp di động, phân chia tế bào và mật độ hóa là 

một trong những phương pháp hiệu quả để cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS – 

Quality of Service) ngày càng tăng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong 

những năm gần đây, 5G UDN đã nổi lên như một giải pháp tiềm năng trước những 

thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu mật độ dung lượng cao của mạng 5G (lên 

tới 10 Mbps/m2) [53]. UDN là một mạng có mật độ tài nguyên vô tuyến cao hơn nhiều 

so với các mạng hiện tại, tức là, mạng di động nhỏ dày đặc hơn về mật độ của các trạm 

nền lớn (MBS – Macro Base Station), các trạm nền nhỏ (SBS – Small cell Base 

Station) và các người dùng di động (MU – Mobile User). Định nghĩa của 5G UDN có 

sự khác nhau giữa các tài liệu. Trong [54]–[57], 5G UDN được định nghĩa là mạng có 

mật độ MBS (hoặc SBS) có khả năng đạt hoặc thậm chí vượt quá mật độ người dùng, 

phù hợp với kịch bản khi lưu lượng trên mỗi người dùng tăng nhưng số lượng người 

dùng không tăng. Trong [58], một 5G UDN được đặc trưng là một mạng trong đó 

khoảng cách giữa các vị trí thu phát chỉ là một vài mét. Trong [59], 5G UDN được 

định nghĩa là một mạng đạt đến điểm mà công suất của nó tăng tuyến tính, do tác động 

ngày càng tăng của nhiễu, khi mật độ MBS và SBS tăng. 
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Hình 1.1. Kiến trúc và các ứng dụng trong 5G UDN [60] 

Với những định nghĩa nêu trên, 5G UDN được xem là một mạng truyền thông tin 

với số lượng trạm thu phát di động và người dùng rất lớn. Song song đó, các ứng dụng 

và dịch vụ tiên tiến ngày càng tăng để đáp ứng với sự phát triển của xã hội như dịch vụ 

và ứng dụng video (VAS – Video Applications and Services), đào tạo trực tuyến, 

khám bệnh trực tuyến, giao thông thông minh, nhà máy công nghiệp thông minh, 

thành phố thông minh,... Do đó, nhu cầu kết nối đến các dịch vụ và ứng dụng tiên tiến 

này là rất lớn, làm tắc nghẽn các các tuyến trục (backhaul links) của các MBS và các 

SBS, và điều này có thể khiến cho mạng di động trở nên suy yếu. Hiện nay, 5G UDN 

là một kiến trúc đầy hứa hẹn để đáp ứng yêu cầu về truyền nhận dữ liệu khổng lồ trong 

thông tin di động với tốc độ rất cao và thời gian trễ rất thấp. 

Kiến trúc tổng quát 5G UDN trong một tế bào mạng được mô tả như Hình 1.1. 

Với kiến trúc đa tầng, 5G UDN sẽ cung cấp không gian mạng và độ phủ sóng rộng 

hơn nhờ các SBS trung gian ở giữa, các tầng trên sẽ sử dụng dải phổ tần cao hơn, tín 

hiệu mạnh hơn với tốc độ truyền cao hơn. Kiến trúc này cho phép kết hợp linh hoạt 

giữa tài nguyên sẵn có của mạng và tài nguyên của người dùng chia sẻ để đảm bảo 

được kết nối tốc độ cao trong 5G UDN. Những tính năng và yêu cầu chính của 5G 

UDN [61] bao gồm:  
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• Tốc độ dữ liệu và độ trễ: cho phép truyền dữ liệu với tốc độ cao, lên đến vài 

Gbp/s và độ trễ chỉ khoảng 1 mili giây. 

• Giao tiếp đa thiết bị: cho phép kết nối nhiều thiết bị cùng lúc và có thể chia sẻ 

những dữ liệu dùng chung từ các thiết bị như là điện thoại thông minh, thiết bị 

gia dụng, xe ôtô, thiết bị cảm ứng,… 

• Phổ tần: sự gia tăng nhu cầu kết nối của các thiết bị đòi hỏi tài nguyên phổ tần 

cho 5G UDN cũng tăng lên. Các băng tần cao thuộc bước sóng xăng-ti-mét 

(cmWave) và milimét (mmWave) là các băng tần tiềm năng vì chúng có khả 

năng cung cấp kênh có băng thông lớn, do đó, cung cấp được tốc độ dữ liệu cao. 

• Kết hợp nhiều công nghệ: 5G UDN không phải là thay đổi công nghệ mới, mà nó 

hỗ trợ và phát triển thêm nhiều công nghệ. Nó kết hợp nhiều hệ thống như GSM 

(Global System for Mobile Communications – Hệ thống thông tin di động toàn 

cầu), HSPA (High Speed Packet Access – Truy cập gói tốc độ cao), LTE (Long 

Term Evolution – Tiến hóa dài hạn) và các hệ thống hỗ trợ truy cập với hiệu suất 

cao hơn.  

• 5G UDN hoạt động gồm nhiều tầng như mô tả gồm các MBS, các SBS, và các 

kết nối D2D. Việc chia thành nhiều tầng sẽ đảm bảo hiệu suất, công suất mạng sẽ 

tốt hơn, đồng thời giúp quản lý can nhiễu hiệu quả hơn. 

• Hỗ trợ tối đa khai thác dữ liệu: trong quá trình khai thác, mỗi thiết bị truy cập có 

các yêu cầu khác nhau về tốc độ, độ trễ, nội dung truy cập. Trong 5G UDN, vấn 

đề này sẽ được giải quyết linh hoạt và thông minh bởi vì các tầng có thể hỗ trợ 

nhau để chuyển tải đến MU nội dung tốt nhất từ vị trí truy xuất phù hợp nhất, ví 

dụ: dữ liệu có thể được điều khiển truy xuất từ MBS, từ các SBS, hoặc qua 

truyền thông D2D. 

• Hiệu suất dụng tài nguyên cao: một trong những thách thức chính của 5G UDN 

là nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của các thiết bị kết nối mạng. Làm sao 

để kéo dài tuổi thọ cũng như thời gian dùng pin, cải thiện hiệu quả năng lượng và 

khai thác mạng với năng lượng tiêu thụ ít nhất. Ngoài ra, năng lượng có thể được 

hấp thu từ môi trường xung quanh (sóng/năng lượng vô tuyến) ở khoảng cách 

ngắn. Hấp thu năng lượng có thể sử dụng cho truyền thông D2D hoặc trong một 
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tế bào nhỏ của mạng. Do đó, việc sử dụng hiệu quả năng lượng có thể được thực 

hiện thông qua giải pháp hấp thu năng lượng từ xung quanh, cụ thể là từ các 

MBS. 

Tuy nhiên, 5G UDN vẫn còn những thách thức về quá trình sử dụng và khai thác 

tài nguyên cũng như các đặc trưng như: 1) kết nối dày đặc của số lượng lớn các thiết bị 

di động; 2) phạm vi truy cập và lưu lượng truy cập khác nhau tại các vị trí khác nhau, 

điều đó có thể làm mất cân bằng hiệu suất, quyền hạn truy cập của các thiết bị, và sự 

không công bằng trong cung cấp dịch vụ; 3) những giới hạn truy cập riêng hoặc chung 

ở các tầng khác nhau sẽ tạo ra nhiều mức can nhiễu khác nhau; 4) vấn đề ưu tiên truy 

cập các kênh ở các tần số khác nhau và ưu tiên trong các chiến lược phân bổ tài 

nguyên; và 5) sự giao tiếp trong truyền thông D2D có thể ảnh hưởng lẫn nhau và làm 

nhiễu và gián đoạn quá trình truy cập. 

Để khắc phục các thách thức nêu trên, 5G UDN phải thiết kế và xây dựng đảm 

bảo các yếu tố gồm: 1) cải tiến giao thức và kiến trúc mạng để tối ưu hóa dữ liệu và 

điều khiển luồng dữ liệu, quản lý di động và thủ tục điều khiển báo hiệu, những cải 

tiến này sẽ làm giảm độ trễ và chi phí tổng thể; 2) điều khiển tránh nhiễu và phối hợp 

giữa các tế bào và giữa các tầng nhằm quản lý nhiễu và cơ chế phối hợp khác giữa các 

tế bào và các tầng, tăng thông lượng toàn hệ thống và đảm bảo trải nghiệm của người 

dùng; 3) nâng cao hiệu quả năng lượng nhằm tiết kiệm năng lượng mạng và năng 

lượng MU; 4) thiết kế mạng siêu dày đặc có khả năng tự tổ chức nhằm giải phóng 

gánh nặng của nhà khai thác để tối ưu hóa mạng và tăng tính linh hoạt khi triển khai và 

vận hành. 

Như vậy, các nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các vấn đề nêu 

trên mà 5G UDN đang gặp phải là cấp thiết để nâng cao chất lượng mạng di động 

nhằm cải thiện sự hài lòng của người dùng, cũng như tối ưu sử dụng nguồn tài nguyên 

sẵn có trong mạng di động. 

1.3. Truyền video trong 5G UDN 

Để tiện trình bày, trong NCS chúng ta có thể xem các thiết bị kết nối mạng có 

tính năng như một người dùng di động, dữ liệu thông tin được xem như các video yêu 

cầu. Trong các ứng dụng và dịch vụ tiên tiến, VAS được xem là có lượng người dùng 
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vượt trội và tiêu thụ tài nguyên mạng nhiều nhất. Theo dự báo của Cisco, VAS sẽ 

chiếm khoảng 79% lưu lượng mạng di động vào năm 2023 [9]. Việc nghiên cứu đề 

xuất các mô hình điều khiển tối ưu lưu lượng VAS trong 5G UDN nhằm nâng cao chất 

lượng VAS cho người dùng và khai thác hiệu quả tài nguyên đã và đang thu hút được 

nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Điển hình là mô hình 5G UDN đa tầng phân 

phối VAS đến người dùng trong một tế bào được mô tả trong Hình 1.2.  
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Hình 1.2. Mô hình điều khiển truyền video trong 5G UDN 

Trong mô hình này, một MBS quản lý một khu vực gồm các SBS và MU. Các 

MU có thể nhận luồng video từ 3 tầng gồm: từ MBS, từ SBS, hoặc từ các MU khác 

thông qua truyền thông D2D. Quá trình điều khiển chọn các tầng được thực hiện bởi 

MBS. Một MU nhận luồng video từ tầng nào sẽ tùy thuộc và các thuộc tính vật lý của 

kênh truyền (khoảng cách và chất lượng kênh truyền) từ MBS và SBS đến MU, từ MU 

này đến MU khác ở lớp vật lý (physical layer), cũng như tùy thuộc vào mối quan hệ xã 

hội giữa các MU ở lớp xã hội (social layer). Các thông số của mạng cũng như các chỉ 
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số về chất lượng và tính công bằng dịch vụ được phản hồi về MBS để thực hiện quá 

trình điều khiển được tối ưu. Các mô hình kênh truyền và mô hình mối quan hệ xã hội 

được trình bày chi tiết hơn trong mục 1.4 và 1.5. 

Với mô hình truyền video trong 5G UDN nêu trên, video được truyền từ MBS 

đến MU qua kênh truyền thông thường với tần số riêng được chỉ định (cellular links) 

và video được truyền từ SBS đến MU thông qua kênh truyền được thiết lập bằng kỹ 

thuật điều khiển phân chia kênh và tránh can nhiễu (interference cancellation links) 

[63]. Tuy nhiên, để video được truyền từ MU này đến MU khác, các MU được phân ra 

làm 3 loại: 1) MU chấp nhận chia sẻ tài nguyên phổ tần, là tài nguyên tần số kênh 

truyền xuống (downlinks) thông thường từ MBS đến nó, được gọi là người dùng chia 

sẻ (SU – Sharing User); 2) MU đã lưu trữ video được yêu cầu trước đó, được gọi là 

người dùng hỗ trợ lưu trữ (CH – Caching Helper); và người dùng yêu cầu video (RU – 

Requesting User). Như vậy, video sẽ được truyền từ CH đến RU thông qua truyền 

thông D2D (D2D links) bằng cách dùng lại kênh truyền xuống được chia sẻ bởi SU. 

Đối với truyền thông D2D từ CH đến RU dùng lại kênh truyền xuống được chia 

sẻ bởi SU, việc truyền phát của CH đến RU sẽ gây can nhiễu (interference links) lên 

SU và việc truyền phát của MBS đến SU sẽ gây can nhiễu lên RU. Do đó, trong hầu 

hết các bài toán quản lý điều khiển chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống, chất lượng 

dịch vụ (QoS – Quality of Service) của SU phải được đảm bảo trong quá trình SU chia 

sẻ tài nguyên cho truyền thông D2D từ CH đến RU. 

Khi có các RU yêu cầu các video, MBS sẽ điều khiển: 1) chọn lựa các thiết bị ở 

tầng nào (hoặc chính nó, hoặc các SBS, hoặc các CH) và 2) các SU nào sẽ chia sẻ tài 

nguyên kênh truyền xuống của nó cho CH thực hiện truyền thông D2D, để truyền 

video đến RU với để đạt được hiệu suất hệ thống cao nhất. Để hiểu rõ hơn về truyền 

video trong 5G UDN, các mô hình và cơ chế truyền từ MBS hoặc SBS, truyền D2D, 

và truyền phối hợp đa tầng, được trình bày như sau. 

1.3.1. Truyền từ trạm nền 

Truyền thông từ MSB hoặc SBS là cơ chế đơn giản và hiệu quả để cung cấp 

VAS cho MU. Đây là một hệ thống truyền thông di động điển hình, MBS hoặc SBS 

phát tín hiệu sóng vô tuyến (đã được điều chế và mã hóa theo các tiêu chuẩn của mạng 
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di động) thông qua anten phát. Các MU là các máy thu các tín hiệu vô tuyến thông qua 

anten thu, sau đó giải điều chế và thu nhận nội dung. 

Trong mô hình này, các video phổ biến thường giả định được lưu trữ tại MBS 

nhờ vào năng lực lưu trữ cao. Trong khi đó, các SBS với năng lực lưu trữ giới hạn sẽ 

được điều khiển chọn lựa lưu trữ hợp lý để phục vụ MU một cách tốt nhất. Tuy nhiên, 

việc thực hiện truyền video không có sự phối hợp điều khiển chọn lựa giữa MBS và 

SBS sẽ không cung cấp cho MU một giải pháp linh động để VAS đạt chất lượng cao 

cũng như không tận dụng hiệu quả tài nguyên dung lượng lưu trữ của hệ thống. 

1.3.2. Truyền D2D 

Truyền thông D2D trong phạm vi gần, không thông qua MBS và SBS, nếu được 

tận dụng sẽ làm giảm đáng kể lưu lượng dữ liệu tại các tuyến trục (backhaul links) của 

cả MBS và SBS. Có hai chế độ truyền thông D2D gồm: chế độ ngoài băng tần và chế 

độ trong băng tần. Chế độ ngoài băng tần yêu cầu tài nguyên phổ trực giao hơn nhiều 

hơn, nên nó không nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu so với chế độ trong băng 

tần, trong đó, MU có thể chia sẻ tài nguyên phổ của chúng để thiết lập các phiên 

truyền thông D2D [13], [62], [63], cụ thể như sau: 

1) Chế độ ngoài băng tần (outband): Truyền thông D2D diễn ra trong băng tần 

không được cấp phép, ví dụ: băng tần ISM. Điển hình, Wi-Fi Direct [64] đã 

nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng cho truyền thông D2D ngoài băng tần. 

Tuy nhiên, chế độ này yêu cầu khả năng tương thích phần cứng giữa các thiết 

bị giao tiếp. MBS cung cấp tín hiệu điều khiển nhưng giao tiếp thực tế giữa 

các thiết bị diễn ra trong phổ không được cấp phép. Mặc dù truyền thông 

D2D ngoài băng tần tránh được can nhiễu từ băng tần được cấp phép, nhưng 

sự can thiệp giữa các thiết bị liên quan dẫn đến vấn đề xử lý nhiễu ngoài băng 

tầng cũng không kém phức tạp. 

2) Chế độ trong băng tần (inband): Truyền thông D2D diễn ra trong phổ tần của 

mạng di động được cấp phép. Truyền thông D2D trong băng tần cho hiệu quả 

sử dụng tài nguyên phổ tần tốt hơn nhờ cơ chế quản lý và điều khiển chia sẻ 

phổ tần được cấp phép giữa các MU. Cơ chế quản lý và điều khiển QoS được 

triển khai bởi MBS, giúp chống lại các vấn đề can nhiễu [65]. 
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Một vấn đề không kém quan trọng của truyền thông D2D trong VAS đó là ta cần 

phải khai thác lợi ích của việc các video đã được lưu trữ trong nhiều MU của 5G UDN 

[66], [67]. Các kỹ thuật lưu trữ trong các thiết bị người dùng di động cho phép các 

VAS đưa nội dung video đến gần MU hơn để nâng cao QoS [11], [68], [69]. Ngoài ra, 

việc truyền thông D2D có thể thực hiện qua đa chặng (multi-hop) để tận dụng nhiều 

hơn nữa các video được lưu trữ nhằm nâng cao chất lượng của VAS. 

1.3.3.  Truyền phối hợp đa tầng 

Với kiến trúc đa tầng, 5G UDN cung cấp không gian mạng và độ phủ sóng rộng 

hơn nhờ cộng tác của các SBS trung gian ở giữa cũng như các MU. Trong đó, các tầng 

trên sẽ sử dụng dải phổ tần cao hơn, tín hiệu mạnh hơn với tốc độ truyền cao hơn. Kiến 

trúc này cho phép kết hợp linh hoạt tài nguyên sẵn có của mạng và tài nguyên của MU 

chia sẻ để đảm bảo được kết nối tốc độ cao trong 5G UDN. 

Để đưa được video đến người dùng yêu cầu với chất lượng đảm bảo và thỏa mãn 

chất lượng trải nghiệm, cần phải điều khiển phối hợp tất cả các phần tử trong mạng 

nhằm tận dụng tốt nhất tài nguyên sẵn có. Nghĩa là, khi RU yêu cầu video từ nhà cung 

cấp dịch vụ, thì video có thể truyền trực tiếp từ MBS đến RU; hoặc được phối hợp 

truyền từ MBS, SBS, SU và CH, gọi là đa tầng [26]–[31]; hoặc truyền qua nhiều chặng 

D2D. 

1.4. Mô hình kênh truyền 

Mối quan hệ vật lý đặc trưng bởi kênh truyền giữa các phần tử trong mạng vô 

tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc mô hình hóa và phân tích hệ thống. Mô hình 

kênh truyền là độ lợi kênh được xác định bởi tích của 2 thành phần gồm: thành phần 

fading và thành phần suy hao đường truyền theo khoảng cách. Thành phần fading 

được mô hình theo tài liệu [66] và được xác định bằng hệ số fading phân phối mũ có 

trị trung bình là 1 ( exp(1)). Thành phần suy hao theo khoảng cách được tính bởi d(-), 

với d là khoảng cách từ đầu phát đến đầu thu và  là hệ số suy hao lũy thừa. Từ độ lợi 

kênh truyền cùng với công suất đầu phát và các nhiễu tác động lên kênh truyền, ta sẽ 

tính toán được dung lượng kênh truyền tại đầu thu để từ đó xây dựng hàm mục tiêu 

cũng như các ràng buộc về QoS trong các bài toán điều khiển tối ưu của luận án. 
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1.5. Mô hình mối quan hệ xã hội người dùng 

Bên cạnh mối quan hệ vật lý giữa các MU (tức là chất lượng kênh vô tuyến như 

đã đề cập bên trên), mối quan hệ xã hội giữa các MU cũng được xem xét để cung cấp 

VAS cho người dùng một cách hiệu quả nhất. Thuộc tính xã hội cơ bản được đặc trưng 

bởi mức độ tương tác giữa các MU, nghĩa là số lần kết nối tương tác và thời gian của 

mỗi kết nối. Để có được mối quan hệ này, tôi áp dụng Indian Buffet Model (IBM) 

[70]–[74] để thiết lập các mối quan hệ xã hội giữa các MU. IBM cho biết một cặp MU 

(cụ thể là CH và RU) trong một cụm và giữa các cụm có mối quan hệ xã hội chặt chẽ ở 

mức độ nào để gửi một video với xác suất thành công nhất định nào đó dựa trên số lần 

và thời gian tương tác mỗi lần của chúng. 

1.6. Truyền video điểm - đa điểm 

Trong các phương pháp truyền video từ MBS hoặc SBS, từ truyền thông D2D và 

từ đa tầng như trình đã trình bày, 2 đặc tính tự nhiên của VAS trong 5G UDN không 

được tận dụng để nâng cao hiệu suất đó là 1) đặc tính truyền quảng bá của tín hiệu vô 

tuyến và 2) nhiều người dùng trong phạm vi gần cùng quan tâm đến những nội dung 

video giống nhau và sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Mô hình truyền video điểm - đa điểm 

sẽ tận dụng được 2 đặc tính này và đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng VAS ở tòa 

nhà văn phòng làm việc, phòng hòa nhạc hoặc phòng họp, sân vận động, các sự 

kiện,… khi mật độ MU cao. Trong trường hợp trên, truyền thông D2D được xem là 

một kỹ thuật thích hợp cho chia sẻ dữ liệu VAS cục bộ, tức là dành cho những người 

dùng gần kề nhau [11]–[25], [39], [41], [45]–[51]. Đặc biệt, việc áp dụng truyền thông 

D2D càng trở nên hiệu quả nếu được nghiên cứu và phát triển kết hợp với các kỹ thuật 

khác như phân cụm và truyền điểm - đa điểm để tận dụng tốt nguồn tài nguyên năng 

lượng và phổ tần được chia sẻ [11]–[25]. 

Với kỹ thuật truyền thông D2D có hỗ trợ chia sẻ tài nguyên phổ tần kết hợp phân 

cụm, hiệu suất hệ thống đạt được cao hơn thông qua các mục tiêu khác nhau như vùng 

phủ sóng, độ trễ, hiệu suất năng lượng và phổ tần và xác suất truy xuất nội dung cũng 

như dung lượng hệ thống. Ngoài ra, nếu kỹ thuật truyền thông D2D có hỗ trợ chia sẻ 

tài nguyên phổ tần kết hợp cả phân cụm và truyền điểm - đa điểm, hiệu suất hệ thống 

được tăng lên đáng kể để phục vụ các RU trong một cụm yêu cầu các video giống 

nhau, đồng thời tiết kiệm nhiều tài nguyên năng lượng và phổ hơn. 



22 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kỹ thuật truyền thông D2D có hỗ trợ chia sẻ tài nguyên 

phổ tần kết hợp cả phân cụm và truyền điểm - đa điểm nếu không được quản lý và điều 

khiển tốt sẽ gây ra sự không công bằng QoS tại các SU và tại các RU. Sự không công 

bằng về QoS tại các SU do can nhiễu gây ra bởi truyền thông D2D điểm - đa điểm từ 

CH đến RU tác động lên chính SU khi SU chia sẻ tài nguyên phổ tần. Sự không công 

bằng về QoS tại các RU gây ra bởi sự khác biệt đặc tính của kênh truyền thông vô 

tuyến từ CH đến các RU. Trong luận án này, các vấn đề bất công về QoS được xử lý 

thông qua thông tin QoS phản hồi từ SU và RU về bộ điều khiển luồng video tối ưu 

trong hệ thống được đề xuất. 

1.7. Hiện trạng các nghiên cứu về phân cụm, lựa chọn và truyền thông 

điểm - đa điểm 

Trong thực tế, các kỹ thuật điều khiển phân cụm, lựa chọn và truyền điểm - đa 

điểm đã được nghiên cứu và áp dụng cho kỹ thuật truyền thông D2D [11]–[25]. Cụ 

thể, các kỹ thuật phân cụm khác nhau tập trung vào các mục tiêu khác nhau để đạt 

được hiệu năng hệ thống cao, ví dụ: vùng phủ sóng truyền thông được mở rộng [12]–

[15], độ trễ thấp [16], hiệu quả phổ tần và hiệu quả năng lượng cao [11], [17]–[22], 

[45], [46], xác suất truy cập nội dung thành công và dung lượng hệ thống cao [23]–

[25]. Cùng với phân cụm, quá trình chọn lựa các đầu phát tốt nhất là cần thiết để đạt 

được hiệu năng hệ thống cao hơn [11], [21]. Hơn nữa, kỹ thuật truyền điểm - đa điểm 

được áp dụng cho truyền thông D2D để phục vụ các RU trong một cụm cùng yêu cầu 

các nội dung video giống nhau sẽ tiết kiệm nhiều tài nguyên năng lượng và phổ tần 

hơn. Tuy nhiên, kỹ thuật truyền điểm - đa điểm lại gây ra sự biến động QoS (sự không 

công bằng về QoS) cao hơn giữa các RU [39], [41], [47]–[51]. Vấn đề tồn tại của các 

kỹ thuật phân cụm, lựa chọn và truyền điểm - đa điểm nêu trên là chúng chưa xem xét 

các thuộc tính xã hội của MU để có được hiệu năng hệ thống cao nhất. 

Một số kỹ thuật điều khiển phân cụm và truyền điểm - đa điểm đã xem xét đến 

thuộc tính xã hội của MU được trình bày trong [38], [40], [67], [75]–[79]. Trong [75], 

truyền thông D2D điểm - đa điểm đã được khai thác dựa trên mối quan hệ xã hội và 

tính tương hỗ xã hội của các MU để phục hồi các gói video bị mất và do đó cung cấp 

chất lượng phát lại video tốt hơn. Một cụm truyền thông D2D điểm - đa điểm được 

thiết lập dựa trên cả khoảng cách giao tiếp vật lý và mối quan hệ xã hội tốt của các 
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MU, và sau đó áp dụng cơ chế điều khiển phân bổ năng lượng và kênh chung để tối đa 

dung lượng hệ thống trong khi vẫn đảm bảo sự công bằng giữa các cụm D2D khác 

nhau [38], [40]. Một thuật toán lựa chọn trưởng cụm với trọng số xã hội cực đại cũng 

đã được nghiên cứu để phân cụm và truyền D2D điểm - đa điểm các VAS cục bộ với 

hiệu suất năng lượng cao [77], [78]. Bên cạnh thuộc tính xã hội, các tác giả trong [67], 

[79] còn nghiên cứu thêm thuộc tính định giá để đề xuất giải pháp điều khiển lựa chọn 

CH và cơ chế hình thành cụm để tối đa hiệu quả năng lượng của truyền thông D2D 

điểm - đa điểm. Tuy nhiên, các kỹ thuật này đã không tận dụng hiệu quả các nguồn tài 

nguyên phổ tần có sẵn của SU để kết hợp kỹ thuật truyền thông D2D với các kỹ thuật 

phân cụm và truyền điểm - đa điểm nhằm đạt được hiệu suất hệ thống cao nhất, tức là 

dung lượng hệ thống tối đa cho RU trong khi đảm bảo tính công bằng về QoS cho cả 

SU và RU. 

1.8. Tổng kết chương 1 

Chương 1 đã giới thiệu tổng quan hệ thống điều khiển kết nối mạng (NCS), cũng 

đã trình bày sơ lược về 5G UDN với những ưu điểm nổi bật cũng như những thách 

thức cần nghiên cứu. Qua đó cung cấp cái nhìn tổng quan về các thuộc tính vật lý và 

thuộc tính xã hội của hệ thống và người dùng cũng như các khái niệm như lưu trữ; 

điều khiển chia sẻ tài nguyên phổ tần, phân cụm, chọn lựa; truyền thông D2D, truyền 

thông D2D điểm - đa điểm, … Ngoài ra, nội dung Chương 1 cũng phân tích và đánh 

giá chi tiết các ưu điểm và nhược điểm của các kỹ thuật trong các công trình nghiên 

cứu liên quan, từ đó sẽ đề xuất những giải pháp khắc phục được trình bày trong các 

chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2. THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG 

TRONG BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU LUỒNG VIDEO 

Tóm tắt: Nội dung Chương 2 giới thiệu tổng quan các thuật toán tìm kiếm tối ưu, 

đồng thời cũng giới thiệu khái quát về thuật toán di truyền (GA – Genetic Algorithms) 

và so sánh với phương pháp truyền thống. Các nội dung trong Chương 2 được lược 

dịch từ [80]. Chương 2 cũng phân tích đánh giá sơ lược một số bài toán ứng dụng GA 

trong điều khiển luồng video. Từ đó làm cơ sở để áp dụng GA [80] vào việc giải bài 

toán điều khiển luồng video tối ưu trong các mô hình được đề xuất của luận án. 

2.1. Tổng quan về các thuật toán tìm kiếm tối ưu 

Trong toán học, có rất nhiều phương pháp để giải các bài toán tối ưu cho kết quả 

chính xác, tuy nhiên thời gian tìm kiếm có thể rất lâu đối với không gian tìm kiếm lớn. 

Với những bài toán phức tạp để áp dụng vào thực tế là không khả thi do thời gian tìm 

kiếm kéo dài. Để phù hợp thực tế hơn, các thuật toán Heuristic được áp dụng để giải 

bài toán tối ưu dựa trên kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, học hỏi hay khám phá nhằm 

đưa ra một giải pháp gần đúng chấp nhận được mà không được đảm bảo là tối ưu, với 

thời gian tính toán là hợp lý. Giải thuật Heuristic thường thể hiện khá tự nhiên, gần gũi 

với cách suy nghĩ và hành động của con người, do đó thích hợp với các bài toán có độ 

phức tạp cao trong kỷ nguyên dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ thông minh nhân tạo. 

Một vài thuật toán Hueristic có thể kể đến đó là tối ưu đàn kiến, tối ưu bầy 

đàn,… dựa trên khái niệm thuật toán di truyền để giải các bài toán tối ưu trong một 

không gian tìm kiếm nào đó cho kết quả chính xác hoặc gần đúng chấp nhận được với 

thời gian thực hiện tìm kiếm hợp lý. 

Trong phần tiếp theo, sẽ giới thiệu một cách khái quát về thuật toán di truyền để 

giải các bài toán tối ưu, so sánh với các phương pháp truyền thống. Sau đó, sẽ phân 

tích đánh giá một số bài toán đã ứng dụng thuật toán di truyền để làm cơ sở cho việc 

áp dụng vào việc điều khiển tối ưu luồng dữ liệu trong hệ thống kết nối mạng (NCS – 

Network Control System). 
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2.2. Tổng quan về thuật toán GA 

2.2.1. Giới thiệu GA 

GA là một phương pháp tìm kiếm toàn cục ngẫu nhiên bắt chước sự tiến hóa sinh 

học tự nhiên. GA hoạt động dựa trên quần thể dân số, áp dụng nguyên tắc sống sót tốt 

nhất để tạo ra (hoặc hy vọng tạo ra) các xấp xỉ tốt hơn cho một giải pháp. Ở mỗi thế 

hệ, một tập hợp xấp xỉ mới được tạo ra bởi quá trình chọn các cá thể theo mức độ phù 

hợp của chúng trong miền làm việc và nhân giống chúng bằng cách sử dụng các toán 

tử mượn từ tiến hóa di truyền tự nhiên. Quá trình này dẫn đến sự tiến hóa của quần thể 

các cá thể phù hợp với môi trường của chúng hơn so với các cá thể tạo ra chúng, giống 

như trong sự thích nghi tự nhiên. 

Các cá thể, hoặc các xấp xỉ hiện tại, được mã hóa dưới dạng chuỗi nhiễm sắc thể, 

được tạo thành trên một số bảng chữ cái, do đó các kiểu gen (giá trị nhiễm sắc thể) 

được ánh xạ duy nhất vào miền biến số (kiểu hình). Biểu diễn được sử dụng phổ biến 

nhất trong GA là bảng chữ cái nhị phân {0, 1}, hoặc có thể biểu diễn khác dưới dạng: 

bậc ba, số nguyên, giá trị thực,... Ví dụ: một bài toán với hai biến x1 và x2 có thể được 

ánh xạ lên cấu trúc nhiễm sắc thể theo cách sau 

 

trong đó x1 được mã hóa với 10 bit và x2 với 15 bit, có thể phản ánh mức độ 

chính xác của các biến số. 

Sau khi giải mã nhiễm sắc thể đại diện vào miền biến số, ta có thể đánh giá hiệu 

suất hoặc mục tiêu của từng thành viên trong tập dân số. Điều này được thực hiện 

thông qua một hàm mục tiêu đặc trưng cho hiệu suất của từng cá thể trong miền làm 

việc. Trong thế giới tự nhiên, đây sẽ là một khả năng để cá thể sống sót trong môi 

trường hiện tại. Do đó, hàm mục tiêu thiết lập cơ sở để lựa chọn các cặp cá thể sẽ được 

giao phối với nhau trong quá trình sinh sản. 

Trong giai đoạn sinh sản, mỗi cá thể được gán một giá trị mục tiêu có được từ 

thước đo hiệu suất thô được đưa ra bởi hàm mục tiêu. Giá trị này được sử dụng để lựa 
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chọn các cá thể phù hợp hơn. Các cá thể phù hợp cao hơn so với toàn bộ dân số, có xác 

suất cao được chọn để giao phối, đối với các cá thể kém phù hợp sẽ bị loại bỏ. 

Khi các cá thể đã được gán một giá trị mục tiêu, nó có thể được chọn từ tập dân 

số, với xác suất theo mục tiêu tương đối của nó và kết hợp lại để tạo ra thế hệ tiếp 

theo. Các toán tử di truyền thao tác trực tiếp trên các ký tự (gen) của nhiễm sắc thể, sử 

dụng giả định rằng trung bình một số mã gen cá thể nhất định sẽ tạo ra các cá thể phù 

hợp hơn. Toán tử lai được sử dụng để trao đổi thông tin di truyền giữa các cặp hoặc 

các nhóm lớn hơn của các cá thể. Toán tử lai đơn giản nhất là toán tử lai chéo đơn 

điểm (single-point crossover). Ví dụ, xem xét hai chuỗi cha mẹ như sau: 

 

Nếu tại vị trí số nguyên i được chọn lai chéo ngẫu nhiên giữa 1 và độ dài chuỗi l-

1 [1, l-1] và thông tin di truyền trao đổi giữa các cá thể kể từ sau vị trí này, thì hai 

chuỗi con mới được tạo ra. Hai chuỗi con dưới đây được tạo ra khi điểm lai chéo được 

chọn là i = 5 

 

Hoạt động lai chéo này không nhất thiết phải được thực hiện trên tất cả các chuỗi 

trong dân số. Thay vào đó, nó được áp dụng với xác suất Pc khi các cặp được chọn để 

nhân giống. Một toán tử di truyền sau đó, gọi là đột biến, được áp dụng cho các nhiễm 

sắc thể mới, một lần nữa với xác suất Pm. Đột biến làm cho biểu hiện di truyền cá nhân 

bị thay đổi theo một số quy tắc xác suất. Trong biểu diễn chuỗi nhị phân, đột biến sẽ 

khiến một bit đơn thay đổi trạng thái của nó từ 0 → 1 hoặc từ 1→ 0. Ví dụ, việc thay 

đổi bit thứ tư của O1 dẫn đến chuỗi mới, 

 

Đột biến thường được coi là một toán tử cơ bản đảm bảo rằng xác suất tìm kiếm 

một không gian con cụ thể của không gian bài toán không bao giờ bằng không. Điều 

này có tác dụng theo hướng tránh hội tụ tối ưu cục bộ để tiến đến tối ưu toàn cục. 

Sau khi kết hợp lại và đột biến, các chuỗi riêng lẻ sau đó, nếu cần, sẽ được giải 

mã, hàm mục tiêu được đánh giá, giá trị của hàm mục tiêu được gán cho mỗi cá thể và 
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cá thể được chọn để giao phối theo giá trị hàm mục tiêu của chúng, và quá trình tiếp 

tục qua các thế hệ tiếp theo. Theo cách này, hiệu suất trung bình của các cá thể trong 

dân số dự kiến sẽ tăng lên, vì các cá thể tốt được bảo tồn và lai tạo với nhau và các cá 

thể kém phù hợp hơn sẽ bị loại bỏ. GA kết thúc khi một số tiêu chí được thỏa mãn, ví 

dụ: sau một số thế hệ nhất định, khi đạt độ lệch trung bình trong dân số, hoặc khi gặp 

phải một điểm cụ thể trong không gian tìm kiếm. 

2.2.2. GA so với phương pháp truyền thống 

Từ các phân tích ở trên, có thể thấy rằng GA khác biệt đáng kể với các phương 

pháp tìm kiếm và tối ưu hóa truyền thống khác. Bốn khác biệt đáng kể nhất là: 

- GA tìm kiếm một quần thể các điểm đồng thời, không phải là một điểm duy 

nhất. Điều này giúp tăng cơ hội tiếp cận tối ưu toàn cục và tránh hội tụ sớm tại các cực 

trị địa phương. 

- GA không yêu cầu thông tin chuyển hóa hoặc kiến thức phụ trợ khác; chỉ hàm 

mục tiêu và mức độ phù hợp mục tiêu tương ứng mới ảnh hưởng đến các hướng tìm 

kiếm. Vì vậy, có thể ứng dụng cho bất kỳ bài toán tối ưu nào (liên tục hay rời rạc). 

- GA sử dụng quy tắc chuyển tiếp xác suất, không phải quy tắc xác định. 

- GA làm việc dựa trên bộ mã của biến chứ không phải làm việc trực tiếp trên 

biến (ngoại trừ trong đó sử dụng các cá thể có giá trị thực). 

Điều quan trọng cần lưu ý là GA cung cấp một số giải pháp tiềm năng cho một 

bài toán nhất định và việc lựa chọn giải pháp cuối cùng được để lại cho người dùng 

quyết định. Trong trường hợp một bài toán cụ thể không có một giải pháp riêng lẻ, thì 

GA có khả năng hữu ích để thực hiện. 
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2.3. Lưu đồ và các thành phần của thuật toán di truyền 

2.3.1. Lưu đồ thuật toán di truyền 

Khởi tạo quần thể, thiết 

lập thông số của hệ 

thống, hàm mục tiêu, ...

Tái tạo/Chọn lọc

Đột biến

Tính toán & sắp xếp lại 

Kết thúc

Bước 1

Điều kiện dừng

Lai tạo

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Sai

Đúng

 

Hình 2.1. Lưu đồ GA 

Lưu đồ thực hiện GA tổng quát gồm có 5 bước như được mô tả trong Hình 2.1, 

cụ thể như sau: 

• Bước 1 - Khởi tạo: Trong bước này, quần thể gồm các cá thể ban đầu (tập 

nghiệm khả thi) được khởi tạo ngẫu nhiên. Mỗi cá thể được đặc trưng bằng một 

chuỗi nhiễm sắc thể (một chuỗi nhị phân). Số biến, độ chính xác của các biến, 

xác suất lai tạo, xác xuất đột biến và khoảng cách thế hệ được thiết lập. Sau đó, 

các hàm mục tiêu được tính toán tương ứng với các chuỗi nhị phân của từng cá 

thể. 

• Bước 2 - Tái tạo/Chọn lọc: Dựa trên khoảng cách thế hệ, một nhóm các chuỗi 

nhị phân nào cho giá trị hàm mục tiêu cao hơn được lựa chọn để đưa vào xếp 

hạng và giao phối được gọi là tái tạo hoặc quá trình nhân giống. 
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• Bước 3 - Lai tạo: Để nhân giống, quá trình lai chéo được thực hiện bằng cách 

chọn ngẫu nhiên hai chuỗi nhị phân cha mẹ trong nhóm giao phối được xếp 

hạng. Toán tử lai được áp dụng với một xác xuất lai nhất định để trao đổi thông 

tin một phần giữa hai chuỗi nhị phân cha mẹ. Bằng cách này, hai cá thể con 

thừa hưởng một số đặc điểm di truyền từ cha mẹ của chúng được nhân giống. 

• Bước 4 - Đột biến: Toán tử đột biến được áp dụng với một xác xuất đột biến 

nhất định để phục hồi đặc điểm di truyền tốt có khả năng bị mất trong các quá 

trình trước đó. 

• Bước 5 - Tính toán và sắp xếp lại: Cuối cùng, các giá trị hàm mục tiêu được 

tính lại theo từng chuỗi nhị phân thu được. Các kết quả tương ứng được đưa 

vào thế hệ hiện tại để kiểm tra xem rằng GA kết thúc hay chưa (có thỏa mãn 

điều kiện hội tụ hay không). Nếu chưa kết thúc, các chuỗi nhị phân và giá trị 

hàm mục tiêu tương ứng này được chuyển đến quá trình tái tạo/chọn lọc của thế 

hệ tiếp theo. 

2.3.2. Các thành phần của thuật toán di truyền 

2.3.2.1. Quần thể 

Quần thể đầu tiên được khởi tạo một cách ngẫu nhiên từ tập hợp các cá thể riêng 

lẻ. Kích thước của quần thể đầu tiên phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên của bài toán, nhìn 

chung thì mỗi bài toán có nhiều giải pháp hợp lý. Và tập hợp những những giải pháp 

đó còn gọi là không gian tìm kiếm. Ví dụ, với một quần thể nhị phân gồm NP cá thể, 

mỗi cá thể có nhiễm sắc thể dài NB bit, thì kích thước quần thể là NP × NB bit phân phối 

đều từ tập {0, 1} sẽ được tạo ra. 

2.3.2.2. Hàm mục tiêu (Objective Functions/ Fitness Functions) 

Hàm mục tiêu được sử dụng để đánh giá độ thích nghi của các cá thể trong quá 

trình tìm kiếm. Trong bài toán cực tiểu, giá trị hàm mục tiêu sẽ là nhỏ nhất đối với các 

cá thể phù hợp nhất. Cách đánh giá này thường chỉ được sử dụng như một giai đoạn 

trung gian trong việc xác định hiệu suất tương đối của các cá thể trong GA. 

Hàm mục tiêu trong GA có thể xem như hàm có chức năng thưởng và phạt trong 

quá trình đánh giá. Nếu cá thể nào được đánh giá tốt thì thưởng (coi như phạt ít) và cá 
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thể nào đánh giá xấu thì phạt nặng để đến bước chọn lọc sẽ loại bỏ ra khỏi quần thể 

trong chu trình kế tiếp. 

2.3.2.3. Chọn lọc (Selection) 

Chọn lọc là quá trình xác định số lần/thử nghiệm, một cá thể cụ thể được chọn để 

sinh sản tạo ra một số lượng con cái. Việc lựa chọn các cá thể có thể được xem như hai 

quá trình riêng biệt: 

1) Xác định số lượng thử nghiệm mà một cá thể có thể mong đợi nhận được, và 

2) Chuyển đổi số lượng thử nghiệm dự kiến thành số lượng con riêng biệt. 

Quá trình đầu tiên liên quan đến việc chuyển đổi các mục tiêu thô thành kỳ vọng 

có giá trị thực về xác suất cá thể để tái sản xuất và được xử lý trong quá trình trước đó 

dưới dạng hàm mục tiêu. Quá trình thứ hai là lựa chọn xác suất của các cá thể để sinh 

sản dựa trên mục tiêu của các cá thể so với nhau và đôi khi được gọi là lấy mẫu. 

2.3.2.4. Lai tạo (Crossover) 

Là quá trình hình thành nhiễm sắc thể mới trên cơ sở nhiễm sắc thể của cha mẹ 

bằng cách ghép một hoặc nhiều đoạn gen của hai hoặc nhiều nhiễm sắc thể cha mẹ với 

nhau. Một số kỹ thuật lai tạo thường dùng gồm: 

- Lai tạo đa điểm (Multi-point Crossover): lai tạo đa điểm, m vị trí lai tạo, ki  

{1, 2, …, l - 1}, ki là điểm lai và l là độ dài nhiễm sắc thể được chọn ngẫu nhiên không 

có trùng lặp và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Sau đó, các bit giữa các điểm lai 

liên tiếp được trao đổi giữa hai cha mẹ để tạo ra hai con cái mới. Phần giữa vị trí 

nhiễm sắc thể đầu tiên và điểm lai đầu tiên không được trao đổi giữa các cá thể. Quá 

trình này được minh họa trong Hình 2.2. 

 

Hình 2.2. Lai tạo đa điểm (m = 5) 

- Lai tạo đồng nhất (Uniform Crossover): mặt nạ lai có cùng độ dài với cấu trúc 

nhiễm sắc thể được tạo ngẫu nhiên và tính chẵn lẻ của các bit trong mặt nạ cho biết 

cha mẹ nào sẽ cung cấp cho con cái những bit nào. Ví dụ, xem chuỗi hai cha mẹ, mặt 

nạ chéo và kết quả con cái, ta thấy con cái đầu tiên O1, được tạo ra bằng cách lấy bit từ 
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P1 nếu bit mặt nạ tương ứng là 1 hoặc bit từ P2 nếu bit mặt nạ tương ứng là 0. Con cái 

thứ hai O2 được tạo bằng cách sử dụng nghịch đảo của mặt nạ hoặc, tương ứng, hoán 

đổi P1 và P2 

 

- Lai tạo khác (Other Crossover Operators): một điểm lai duy nhất được chọn, 

nhưng trước khi các bit được trao đổi, chúng được xáo trộn ngẫu nhiên ở cả hai cha 

mẹ. Sau khi tái hợp, các bit trong con cái không bị xáo trộn. Điều này cũng loại bỏ sự 

thiên vị vị trí vì các bit được gán lại ngẫu nhiên mỗi lần thực hiện lai tạo. 

- Tái hợp trung gian (Intermediate Recombination): là phương pháp tạo ra các 

cấu trúc nhiễm sắc thể mới lân cận cấu trúc nhiễm sắc thể của cha mẹ. Con cái được 

sản xuất theo quy tắc O1 = P1 ×  (P2 – P1), trong đó  là hệ số tỷ lệ được chọn thống 

nhất ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian, điển hình là [-0,25, 1,25] và P1 và P2 là 

nhiễm sắc thể gốc [81]. Mỗi biến ở con cái là kết quả của việc kết hợp các biến ở bố 

mẹ theo biểu thức trên với một  mới được chọn cho mỗi cặp gen bố mẹ. Theo thuật 

ngữ hình học, tái hợp trung gian có khả năng tạo ra các biến mới trong một cấu trúc đa 

chiều lớn hơn so với định nghĩa của cha mẹ nhưng bị giới hạn bởi phạm vi của α như 

trong Hình 2.3. 

 

Hình 2.3. Biểu diễn hình học của tái hợp trung gian 

- Tái hợp đường thẳng (Line Recombination): Tái hợp đường thẳng [81] tương tự 

như tái hợp trung gian, ngoại trừ chỉ có một giá trị của α được sử dụng trong tái hợp. 

Hình 2.4 cho thấy cách tái hợp đường thẳng có thể tạo ra bất kỳ điểm nào trên đường 
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thẳng được xác định bởi cha mẹ trong giới hạn của nhiễu (α) cho phép tái hợp trong 

hai biến. 

 

Hình 2.4. Biểu diễn hình học của tái hợp đường thẳng 

2.3.2.5. Đột biến (Mutation) 

Trong tiến hóa tự nhiên, đột biến là một quá trình ngẫu nhiên trong đó một gen 

được thay thế bằng gen khác để tạo ra cấu trúc di truyền mới. Trong GA, đột biến 

được áp dụng ngẫu nhiên với xác suất thấp, thường là trong phạm vi 10-6 đến 10-4 và 

sửa đổi các yếu tố trong nhiễm sắc thể. Thường được coi là toán tử nền, vai trò của đột 

biến thường được coi là để đảm bảo rằng xác suất tìm kiếm bất kỳ chuỗi đã cho nào sẽ 

không bao giờ bằng 0 và hoạt động như một mạng lưới an toàn để phục hồi nhiễm sắc 

thể di truyền tốt có thể bị mất bởi quá trình chọn lọc và lai tạo. Ảnh hưởng của đột 

biến lên chuỗi nhị phân được minh họa trong Hình 2.5, cho nhiễm sắc thể 10 bit biểu 

thị giá trị thực được giải mã trong khoảng [0, 10] bằng cách sử dụng cả mã hóa tiêu 

chuẩn và Gray với vị trí đột biến là 3 trong chuỗi nhị phân. Ở đây, đột biến nhị phân sẽ 

bù giá trị của bit tại vị trí được chọn làm điểm đột biến. Một chuỗi nhị phân nhất định 

có thể bị đột biến tại nhiều hơn một điểm. 

 

Hình 2.5. Đột biến nhị phân 

Một vài phương pháp đột biến thường dùng gồm: 

- Đột biến đảo ngược (Inversion Mutation) 

- Đột biến chèn (Insertion Mutation) 

- Đột biến thay thế (Displacement Mutation) 

- Đột biến tương hỗ (Reciprocal Exchange) 
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- Đột biến chuyển dịch (Shift Mutation) 

2.3.2.6. Tái tạo (Reinsertion) 

Khi một quần thể mới đã được tạo ra bằng cách lựa chọn và tái hợp các cá thể từ 

quần thể cũ, mục tiêu của các cá thể trong quần thể mới có thể được xác định. Nếu ít 

cá thể được tạo ra bằng cách tái hợp hơn kích thước của quần thể ban đầu, thì sự khác 

biệt tỷ số giữa kích thước quần thể mới và cũ được gọi là khoảng cách thế hệ. Trong 

trường hợp số lượng cá thể mới được tạo ra ở mỗi thế hệ là một hoặc hai, GA được gọi 

là trạng thái ổn định hoặc tiến đến. Nếu một hoặc nhiều cá thể phù hợp nhất được cho 

phép truyền qua các thế hệ kế tiếp thì GA được cho là đang sử dụng chiến lược tìm 

kiếm tinh hoa. 

Để duy trì quy mô dân số ban đầu, các cá thể mới phải được tái xác nhận vào 

quần thể dân số cũ. Tương tự, nếu không phải tất cả các cá thể mới sẽ được sử dụng ở 

mỗi thế hệ hoặc nếu tạo ra nhiều con cái hơn kích thước của quần thể cũ thì phải sử 

dụng sơ đồ tái xác định để xác định cá thể nào tồn tại trong quần thể mới. Một tính 

năng quan trọng của việc không tạo ra nhiều con cái hơn so với quy mô dân số hiện tại 

ở mỗi thế hệ là thời gian tính toán thế hệ được giảm xuống, đáng kể nhất là trong 

trường hợp GA ở trạng thái ổn định và yêu cầu bộ nhớ nhỏ hơn vì cần ít cá thể mới 

hơn được lưu trữ trong khi con cái được sản xuất. 

Khi lựa chọn thành viên nào của dân số cũ nên được thay thế, chiến lược rõ ràng 

nhất là thay thế các thành viên ít phù hợp nhất một cách xác định. Kế hoạch thay thế 

thành công nhất là kế hoạch chọn những thành viên lớn tuổi nhất trong dân số để thay 

thế. Điều này được cho là phù hợp hơn với tái sản xuất thế hệ vì mọi lúc, mọi thành 

viên trong dân số sẽ được thay thế. Do đó, để một cá nhân sống sót qua các thế hệ kế 

tiếp, nó phải đủ phù hợp để chuyển vào các thế hệ tương lai. 

2.3.3. Kết thúc GA 

GA là một phương pháp tìm kiếm ngẫu nhiên, rất khó để xác định chính thức các 

tiêu chí hội tụ. Vì sự phù hợp của dân số có thể tồn tại tĩnh trong một số thế hệ trước 

khi tìm thấy một cá thể vượt trội, việc áp dụng các tiêu chí chấm dứt thông thường trở 

nên có vấn đề. Một thực tế phổ biến là kết thúc GA sau một số thế hệ được chỉ định 

trước và sau đó kiểm tra chất lượng của các cá thể tốt nhất trong dân số theo định 



34 

nghĩa bài toán. Nếu không tìm thấy giải pháp chấp nhận được, GA có thể được khởi 

động lại hoặc bắt đầu tìm kiếm mới. 

2.4. Một số bài toán ứng dụng GA trong điều khiển luồng video 

Trong những năm gần đây, các ứng dụng và dịch vụ video (VAS – Video 

Applications and Services) qua mạng vô tuyến đã và đang bùng nổ một cách đa dạng. 

Do số lượng người dùng tăng nhanh cùng với yêu cầu về chất lượng ngày càng cao, 

các bài toán làm thế nào để cung cấp cho người dùng VAS có chất lượng cao và kịp 

thời qua mạng vô tuyến luôn được sự quan tâm của các nhà khoa học. Rất nhiều thuật 

toán được đề xuất để giải các bài toán nâng cao chất lượng VAS, trong đó chủ yếu là 

các thuật toán tìm kiếm như quy hoạch động, thuật toán học ngẫu nhiên, thuật toán học 

trò chơi, thuật toán tham lam, thuật toán heuristic, thuật toán heuristic tham lam, và 

GA. Mỗi thuật toán đều có những ưu và nhược điểm riêng về độ chính xác và độ phức 

tạp về thời gian và dung lượng tính toán. Trong các thuật toán nêu trên, GA thường 

được chọn lựa như là một giải pháp hiệu quả để đạt được kết quả tối ưu chính xác hoặc 

xấp xỉ với độ phức tạp về thời gian và dung lượng tính toán thấp (hoặc có thể được qui 

định linh hoạt bởi người dùng). Một số nghiên cứu điển hình trong bài toán nâng cao 

chất lượng VAS áp dụng GA được trình bày như sau. 

[66] Nguyen-Son Vo và cộng sự đã dùng GA có sửa đổi để tìm kiếm trong hệ nhị 

phân nhằm cực tiểu của độ méo video được thu. Từ đó, đảm bảo chất lượng trải 

nghiệm của người dùng di động sao cho các đoạn video đến đúng thời điểm và đảm 

bảo phát lại liên tục; tỷ số tín hiệu đỉnh trên nhiễu (PSNR – Peak Signal-to-Noise 

Ratio) cao cho chất lượng phát lại cao và dao động chất lượng thấp.  

[82] De-Thu Huynh và cộng sự đã dùng thuật toán di truyền thích nghi và xem 

xét cẩn thận cả mối quan hệ xã hội, can thiệp vật lý giữa tất cả người dùng di động để 

giải bài toán tối ưu hóa hiệu quả năng lượng có quan tâm đến mối quan hệ xã hội trong 

mạng 5G dày đặc. Kết quả là, giải pháp tối ưu hóa hiệu quả năng lượng có quan tâm 

đến mối quan hệ xã hội được đề xuất có thể giúp tăng cường hiệu quả năng lượng và 

thông lượng hệ thống cho truyền thông D2D trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả phổ và 

hạn chế công suất truyền cho các yêu cầu QoS cao. 
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[83] Xu Du, và cộng sự đã giải quyết vấn đề tối ưu hóa ràng buộc phi tuyến cho 

cả mật độ lưu trữ tối ưu và phân bổ tỷ lệ cho tất cả các đặc tả video của các phân đoạn 

video bằng cách sử dụng GA. Với mục tiêu cung cấp cho người dùng chất lượng trải 

nghiệm cao của truyền phát video (phát lại với chất lượng video được khôi phục cao 

và dao động chất lượng thấp) trong khi sử dụng hiệu quả tài nguyên lưu trữ trong các 

ứng dụng truyền video theo yêu cầu qua mạng không dây dạng lưới. Các giá trị tối ưu 

này được tìm thấy phù hợp với tỷ lệ truy cập của các phân đoạn được xác định theo 

hành vi của người dùng và phù hợp với đặc tính đa dạng của các kết nối không dây, để 

tối ưu hóa triệt để chất lượng trải nghiệm người dùng và tài nguyên lưu trữ của hệ 

thống. 

[42] T. Fang và L.-P. Chau, đã đề xuất một cơ chế bảo vệ lỗi bất cân bằng (UEP 

– Unequal Error Protection), bằng cách cùng xem xét sự phụ thuộc tạm thời của các 

khung ảnh trong nhóm ảnh (GOP – Group of Picture) và phụ thuộc chất lượng của các 

lớp có thể mở rộng trong mỗi khung. Phương pháp được đề xuất có thể phân bổ chính 

xác tốc độ kênh giữa các khung và trong từng khung, giữa các lớp có thể mở rộng dựa 

trên mức độ quan trọng của chúng. Tác giả áp dụng khả năng mở rộng tỷ số tín hiệu 

trên nhiễu (SNR – Signal-to-Noise Ratio) trong thử nghiệm của họ, các loại mã hóa 

video có thể mở rộng khác cũng được sử dụng. Và do sự phức tạp của phân bổ tốc độ 

kênh hai chiều, phương pháp thông thường không thực tế để tìm mẫu phân bổ. Tác giả 

đề xuất GA để giải quyết nhanh chóng vấn đề tối ưu có ràng buộc cho kết quả khả 

năng phục hồi lỗi đáng kể. 

[84] Shuqin Gao và Meixia Tao đã nghiên cứu truyền phát video đa hướng 

DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) trên HetNets (Heterogeneous 

cellular Networks). Tác giả đã xây dựng bài toán tối ưu hóa chung về lập lịch phát đa 

hướng và liên kết người dùng để tối đa hóa tiện ích hệ thống. Nhóm tác giả đã chuyển 

bài toán tối ưu hóa chung thành bài toán phân nhóm bằng cách áp dụng kỹ thuật phân 

nhóm để loại bỏ sự thiếu hiệu quả nội tại của ràng buộc tốc độ phát đa hướng. Thách 

thức chính là độ phức tạp cao trong việc lựa chọn cấu hình nhóm con tối ưu. Sau đó, 

bằng cách khai thác các đặc tính của truyền phát đa hướng và cơ chế mã hóa và điều 

chế (MCS – Modulation and Coding), tác giả đã thiết kế một giải thuật tìm kiếm vét 

cạn (exhaustive search algorithm) trong không gian tìm kiếm nhỏ. Để tiếp tục giảm độ 
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phức tạp, tác giả đã đề xuất một thuật toán phân nhóm độ phức tạp thấp dựa trên các 

thuật toán di truyền. Tác giả đã tiến hành mô phỏng để đánh giá hiệu suất của các thuật 

toán được đề xuất. Kết quả chỉ ra rằng các thuật toán được đề xuất có thể đạt được sự 

cải thiện hiệu suất đáng kể so với sơ đồ phát đa hướng thông thường và chứng minh 

tính hiệu quả của thuật toán tối ưu di truyền được đề xuất. 

[85] Wei Xiang và cộng sự đã đề xuất một sơ đồ mới để truyền video (2DL-

MDC 2-D layered multiple description coding) để truyền video có khả năng phục hồi 

lỗi trên các mạng không đáng tin cậy. Mô hình đề xuất đóng gói luồng bit có thể mở 

rộng 2-D và phân bổ tối ưu các luồng bit phụ vào hai đường mạng với tỷ lệ tổn thất 

không bằng nhau. Bài toán tối ưu hóa biến dạng tỷ lệ 2-D được xây dựng để giảm 

thiểu độ méo dự kiến và được thực hiện bằng GA. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng GA 

là một phương pháp nhanh để giải bài toán tối ưu hóa, GA có độ phức tạp tính toán 

thấp so với phương pháp nhân tử Lagrangian thông thường, GA cho hiệu suất vượt 

trội. 

Với những dẫn chứng trên về việc áp dụng GA trong các nghiên cứu liên quan 

đến nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng video, ta thấy rằng GA là một công cụ 

phổ biến và hiệu quả, có thể áp dụng để giải các bài toán điều khiển tối ưu luồng video 

đến các người dùng thiết bị di động trong 5G UDN. 

2.5. Tổng kết chương 2 

Chương 2 đã giới thiệu tổng quan về thuật toán di truyền (GA - Genetic 

Algorithms) và so sánh với phương pháp truyền thống. Lưu đồ tổng quan thực hiện 

GA và các bước/các thành phần của GA cũng được giới thiệu để áp dụng cho bài toán 

tìm kiếm toàn cục ngẫu nhiên dựa trên việc lựa chọn tiến hóa sinh học tự nhiên. Các 

phân tích, đánh giá sơ lược một số bài toán ứng dụng GA trong các nghiên cứu nâng 

cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng video cho thấy GA là công cụ khả thi để áp dụng 

giải các bài toán tối ưu điều khiển luồng video cho kết quả tối ưu chính xác hoặc xấp 

xỉ với tài nguyên bộ nhớ và thời gian tính toán hợp lý. Đây là cơ sở để GA được áp 

dụng vào việc giải bài toán điều khiển luồng video trong các mô hình được đề xuất 

trong các chương tiếp theo của luận án.  
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CHƯƠNG 3. ĐIỀU KHIỂN LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ PHỔ TẦN 

TỐI ƯU LUỒNG VIDEO ĐIỂM - ĐA ĐIỂM TRONG 5G UDN 

Tóm tắt: Trong các mạng 5G siêu dày đặc (UDN – Ultra-dense Network), số 

lượng lớn người dùng di động (MU – Mobile User) yêu cầu lượng lớn video tốc độ dữ 

liệu cao sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn tại trạm nền lớn (MBS – Macro Base Station) 

và các trạm nền nhỏ (SBS – Small cell Base Station), dẫn đến dung lượng luồng video 

phân phối cho các MU giảm đáng kể. Trong chương này, tôi đề xuất cơ chế điều khiển 

lựa chọn chia sẻ tài nguyên phổ tần và thiết bị trợ giúp lưu trữ (DRS-CHS – Downlink 

Resource Sharing and Caching Helper Selection) để cực đại dung lượng luồng video 

điểm - đa điểm trong 5G UDN. Cơ chế này cho phép khai thác tài nguyên phổ tần và 

tài nguyên lưu trữ sẵn có của MU cũng như kỹ thuật truyền thông từ thiết bị đến thiết 

bị (D2DC – Device-to-Device Communications) nhằm giảm tải lưu lượng video tại các 

tuyến trục (backhaul links) của MBS và SBS trong 5G UDN. Với giả định rằng các 

MU được chia thành các cụm khác nhau và chúng có thể liên lạc với nhau bằng 

D2DC trong từng cụm. Có hai loại MU trong mỗi cụm bao gồm người dùng yêu cầu 

(RU – Requesting User) sẽ yêu cầu video và người dùng trợ giúp lưu trữ (CH – 

Caching Helper). Ngoài ra, có một số người dùng chia sẻ tài nguyên phổ tần (SU – 

Sharing User) sẽ chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống của mình cho các CH và RU để 

thực hiện D2DC điểm - đa điểm từ CH đến RU. Từ đó, bài toán tối ưu DRS-CHS được 

xây dựng và giải để điều khiển quá trình chọn lựa SU nào chia sẻ tài nguyên kênh 

truyền xuống cho tập hợp CH và RU trong cụm nào với mục tiêu cực đại dung lượng 

luồng video phân phối đến các RU một cách linh hoạt thông qua D2DC điểm - đa 

điểm từ CH bên cạnh truyền thông điểm - đa điểm từ MBS. Kết quả mô phỏng chứng 

minh lợi ích của cơ chế điều khiển DRS-CHS được đề xuất. 

Công trình nghiên cứu liên quan đến Chương 3 là [C1] được trình bày tại 

“Danh mục các công trình đã công bố của nghiên cứu sinh” ở cuối luận án. 

3.1. Giới thiệu cơ chế DRS-CHS 

3.1.1. Sự cần thiết của cơ chế DRS-CHS 

Trong mạng di động, số lượng người dùng lớn kèm theo sự phát triển của các 

ứng dụng và dịch vụ video (VAS – Video Applications and Services) tốc độ dữ liệu 
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cao sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và lưu lượng mạng. Theo dự báo lưu lượng dữ liệu 

di động toàn cầu của Cisco, vào năm 2023 sẽ có hơn 13.1 tỷ thiết bị kết nối di động và 

khoảng 79% lưu lượng dữ liệu di động sẽ là video [9]. Nhu cầu lưu lượng dữ liệu di 

động tăng cao đặt ra một loạt thách thức đối với các mạng di động thế hệ thứ năm (5G) 

trong đó, truyền dẫn tại các trạm nền lớn (MBS – Macro Base Station) và các trạm nền 

nhỏ (SBS – Small cell Base Station) có khả năng bị tắc nghẽn. Trong bối cảnh này, 

truyền thông từ thiết bị đến thiết bị (D2DC – Device-to-Device Communications) đã 

nổi lên như một trong những giải pháp hiệu quả nhất không chỉ để giảm thiểu sự tắc 

nghẽn tại MBS và SBS mà còn để cải thiện chất lượng của VAS cục bộ [25], [38]. 

Trong D2DC, dữ liệu được truyền trong phạm vi gần, trực tiếp giữa các thiết bị 

người dùng, mà không thông qua MBS và SBS. Có hai chế độ D2DC bao gồm chế độ 

ngoài băng tần và chế độ trong băng tần. Chế độ ngoài băng tần yêu cầu nhiều tài 

nguyên phổ trực giao hơn, nên nó không nhận được nhiều sự chú ý so với chế độ trong 

băng tần, trong đó, MU này (SU – Sharing User) có thể chia sẻ tài nguyên phổ tần 

(chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống) của nó cho MU khác (CH – Caching Helper và 

RU – Requesting User) để thiết lập D2DC [13], [62], [63]. Tuy nhiên, trong VAS, các 

luồng video không những được giảm tải bằng cách áp dụng kỹ thuật chia sẻ tài nguyên 

kênh truyền xuống hỗ trợ D2DC mà còn phải khai thác lợi ích của các video đã được 

lưu trữ trong nhiều MU của 5G UDN [66], [67]. Các kỹ thuật lưu trữ cho phép đưa 

VAS đến gần MU hơn với chất lượng trải nghiệm (QoE – Quality of Experience) được 

cải thiện đáng kể [11], [68], [69]. 

Một kỹ thuật hứa hẹn khác có thể hoạt động hiệu quả với chia sẻ tài nguyên kênh 

truyền xuống kết hợp D2DC đó là kỹ thuật phân cụm. Mục tiêu quan trọng của kỹ 

thuật phân cụm là mở rộng vùng phủ sóng [12]–[15], độ trễ thấp [16], hiệu suất năng 

lượng và phổ tốt hơn [11], [17]–[22], [45], [46], xác suất tỷ lệ truy xuất nội dung thành 

công và dung lượng hệ thống cao [23]–[25]. Trong trường hợp có nhiều MU trong 

cụm D2D yêu cầu cùng một video, kỹ thuật D2DC được sử dụng cho truyền thông 

điểm - đa điểm [38], [39], [41], [47]–[51], [67], [76]–[79]. Bằng cách này, mặc dù MU 

được phục vụ ở các mức QoS khác nhau, nhưng hiệu quả phổ và năng lượng được cải 

thiện đáng kể. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã đề cập không kết hợp với nhau để điều 

khiển quá trình chọn lựa chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống và chọn lựa trợ giúp 
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thiết bị lưu trữ nhằm cực đại dung lượng luồng video qua D2DC điểm - đa điểm trong 

5G UDN. 

3.1.2. Hiện trạng các nghiên cứu liên quan đến D2DC điểm - đa điểm 

Trong phần này, tôi tập trung tìm hiểu những nghiên cứu liên quan đến việc tận 

dụng đặc tính quảng bá tự nhiên trong môi trường truyền vô tuyến để thiết lập D2DC 

điểm - đa điểm [38], [39], [41], [47]–[51], [67], [76]–[79]. Việc tìm hiểu này sẽ làm rõ 

những ưu nhược điểm của kỹ thuật phân cụm kết hợp D2DC điểm - đa điểm, từ đó làm 

cơ sở để đề xuất giải pháp điều khiển lựa chọn chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống 

và thiết bị trợ giúp lưu trữ (DRS-CHS – Downlink Resource Sharing and Caching 

Helper Selection).  

Theo cách tiếp cận chung, các tác giả trong [47] đã giới thiệu một mô hình phân 

tích và tối ưu cho D2DC điểm - đa điểm. Nghiên cứu này xem xét đánh giá các thông 

số hiệu suất quan trọng của D2DC như xác suất bao phủ, số lượng trung bình của đầu 

thu được bao phủ và thông lượng của chúng. Mô hình đề xuất cũng tối ưu hiệu suất 

truyền thông điểm - đa điểm bằng cách tìm tỷ lệ truyền thông điểm - đa điểm tối ưu và 

số lần truyền lại tối ưu. 

Trong [48] và [49], bằng cách khai thác cụm truyền thông điểm - đa điểm, các 

CH được chọn để truyền cho một số RU gần nhau. Kết quả cho thấy các cách thức lựa 

chọn CH được đề xuất làm giảm lưu lượng tại MBS, giảm chi phí truyền video và thời 

gian truyền lại trung bình. Để đạt được hiệu quả cao hơn, một phương thức kết hợp 

giữa truyền thông di động thông thường và D2DC được nghiên cứu cho các dịch vụ 

video truyền thông điểm - đa điểm [50]. Phương thức được đề xuất sử dụng D2DC dựa 

trên tần số đơn cho phép các CH được chọn truyền video điểm - đa điểm tới các RU. 

Mục tiêu là tối đa hóa tốc độ dữ liệu bằng cách phân bổ tài nguyên vô tuyến. 

Mối quan hệ xã hội giữa các MU cũng được xem xét trong D2DC để cải thiện 

hiệu suất truyền điểm - đa điểm [38], [67], [76]–[78]. Trong [38] và [76], CH và RU 

được nhóm thành cụm dựa trên các tính chất vật lý (ví dụ: khoảng cách và chất lượng 

kênh vô tuyến) và cả các mối quan hệ xã hội của chúng. Năng lượng và tài nguyên 

kênh truyền được mô hình toán và giải để cực đại thông lượng hệ thống đồng thời 

giảm thiểu khoảng cách kênh và số lượng kênh cần thiết trong các cụm truyền điểm - 
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đa điểm khác nhau. Theo cách tiếp cận tương tự nhằm khai thác các mối quan hệ xã 

hội, các tác giả trong [67], [77], [78] đã đề xuất một cơ chế phân cụm và lựa chọn CH 

để tăng cường hiệu suất năng lượng của mạng D2DC điểm - đa điểm và cải thiện tổng 

tỷ lệ các mối quan hệ xã hội của tất cả các RU. 

Các kỹ thuật D2DC điểm - đa điểm quan trọng khác được trình bày tại [51] và 

[79], trong đó, các tác giả xem xét đến vấn đề truyền đa chặng và phân cụm dựa trên 

chi phí. Trong [51], để tăng cường hiệu suất, nhiều cụm và các CH liên quan được 

thiết lập dưới dạng mạng đa chặng. Mỗi CH trung gian đóng vai trò là nút chuyển tiếp 

và là nút truyền điểm - đa điểm sao cho độ trễ giảm thiểu và hiệu suất năng lượng 

được đảm bảo đồng thời cực tiểu hóa số lần truyền dư thừa. Ngoài ra, làm thế nào 

khuyến khích MU trở thành CH và làm cách nào để cân bằng lợi ích và chi phí của 

CH, bài toán phân cụm dựa trên chi phí để chia sẻ nội dung qua D2DC điểm - đa điểm 

đã được nghiên cứu nhằm cải thiện lợi ích trung bình của RU [79]. 

Có thể nhận thấy rằng, các nghiên cứu đã nói ở trên không xem xét đến lợi ích 

của việc tận dụng các tài nguyên kênh truyền xuống có sẵn để chia sẻ với các CH 

trong truyền thông điểm - đa điểm. Một số nghiên cứu khác đã thực hiện D2DC điểm - 

đa điểm để cực đại hiệu quả năng lượng hệ thống [39] và thông lượng hệ thống [41]. 

Tuy nhiên, các tác giả trong [39] và [41] đã không sử dụng phương thức lựa chọn CH 

để cải thiện hơn nữa hiệu suất của D2DC điểm - đa điểm có phân cụm. 

3.1.3. Tính mới của cơ chế DRS-CHS 

Optimal

Controller

(MBS)

Actuator

(v*)

Control index

Plant

(SUs, CHs, IoT 

devices)

(C*)

Maximum video 

streaming capacity 

at MU and devices

Network

System parameters

SINR (0) 

 

Hình 3.1. Sơ đồ khối cơ chế DRS-CHS điều khiển luồng video điểm - đa điểm 
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Từ những phân tích về sự cần thiết của cơ chế DRS-CHS và hiện trạng các 

nghiên cứu liên quan, để khắc phục các vấn đề còn tồn đọng của D2DC điểm - đa điểm 

có phân cụm, trong Chương 3 này, tôi đề xuất sơ đồ khối cơ chế DRS-CHS điều khiển 

luồng video điểm - đa điểm như được mô tả trong Hình 3.1. Trong hệ thống này, giả 

sử rằng 5G UDN có: 1) một số người dùng chia sẻ (SU) sẵn sàng chia sẻ tài nguyên 

kênh truyền xuống với các người dùng khác; 2) một số người dùng trợ giúp lưu trữ 

(CH), tức là các MU đã lưu các video phổ biến; và 3) nhiều người dùng yêu cầu (RU) 

yêu cầu các video giống nhau. Sau đó, các kỹ thuật phân cụm và D2DC được áp dụng 

để điều khiển luồng video điểm - đa điểm từ CH đến các RU hoặc từ MBS đến RU 

theo cơ chế DRS-CHS. Để thực thi cơ chế DRS-CHS, bộ điều khiển tối ưu (MBS) sẽ 

thu thập các thông tin của hệ thống và thông tin QoS đặc trưng bởi tỷ số tín hiệu trên 

nhiễu trắng và can nhiễu 0 (SINR - Signal to Interference plus Noise Ratio) phản hồi 

từ các SU nhằm đảm bảo chất lượng cho các SU ở mức ngưỡng cho phép khi chúng 

chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống hỗ trợ D2DC. Các thông tin được thu thập này sẽ 

cho phép MBS xây dựng bài toán tối ưu DRS-CHS và giải nó để xác định chỉ số điều 

khiển v* để điều khiển quá trình 1) chọn lựa vị trí lưu trữ (tại chính MBS hoặc tại CH) 

và 2) chọn lựa SU nào để chia sẻ tài nguyên phổ tần cho CH nào trong cụm nào nhằm 

cung cấp cho RU dung lượng luồng video điểm - đa điểm cực đại C*. Những đóng góp 

và điểm mới của cơ chế DRS-CHS trong Chương 3 được tóm tắt ở Bảng 3-1, cụ thể 

như sau: 

• Đề xuất một mô hình điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 5G UDN. 

Mô hình này tận dụng 1) tài nguyên kênh truyền xuống của SU, 2) các video 

được lưu trong CH, và 3) đặc tính quảng bá tự nhiên của môi trường truyền 

vô tuyến, để truyền các video được lưu trữ trong các CH tới các RU qua 

D2DC điểm - đa điểm trong phạm vi gần. 

• Mô hình hệ thống được xây dựng dưới dạng bài toán điều khiển tối ưu DRS-

CHS thỏa mãn ràng buộc về tính công bằng QoS (SINR) tại các SU. Giải bài 

toán tối ưu để tìm ra cặp SU và CH tốt nhất, nghĩa là điều khiển quá trình 

chọn lựa SU nào sẽ chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống cho CH nào để 

phục vụ các RU trong các cụm khác nhau với dung lượng là lớn nhất qua 

D2DC điểm - đa điểm (tái sử dụng tài nguyên kênh truyền xuống được chia 
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sẻ bởi SU). Cơ chế DRS-CHS cũng cho phép điều khiển các RU hoặc là nhận 

video từ các CH thông qua D2DC điểm - đa điểm hoặc là từ MBS thông qua 

truyền thông điểm - đa điểm của mạng di động thông thường sao cho tổng 

dung lượng luồng video thu được là cực đại. 

• Vì kích thước của 5G UDN là rất lớn nên thuật toán tìm kiếm vét cạn khó 

thực thi. Do đó, tôi đề xuất thuật toán di truyền có chỉnh sửa (GA - Genetic 

Algorithms) khả thi hơn để giải bài toán điều khiển tối ưu được đề xuất trong 

5G UDN. Kết quả mô phỏng được trình bày và thảo luận để chứng minh lợi 

ích của giải pháp DRS-CHS được đề xuất so với các giải pháp thông thường 

khác. 

Bảng 3-1. Tóm tắt các điểm mới và đóng góp của cơ chế DRS-CHS 

Cơ chế 

(Chương) 

Tiêu chí 

Giải 

thuật 

Cơ chế chia sẻ 

tài nguyên 

kênh truyền 

xuống 

Công bố 
Vị 

trí 

lưu 

trữ 

Mối 

quan 

hệ xã 

hội 

Tính 

công 

bằng 

QoS 

Cực 

đại 

dung 

lượng 

DRS-CHS 

(Chương 3) 

MBS 

CH 
 SU(0) ✓ GA 

1 SU chia sẻ 

cho 1 CH 

trong 1 cụm 

Bài báo tạp chí trong nước: 

Journal of Science and 

Technology: Issue on Information 

and Communications Technology 

SSC 

(Chương 4) 

MBS 

CH 
✓ 

SU(0) 

RU(C) 
✓ GA 

1 SU chia sẻ 

cho nhiều CH 

trong nhiều 

cụm 

Bài báo tạp chí quốc tế: IEEE 

Systems Journal (IF=4.5) 

DRS-MCS 

(Chương 5) 

MBS 

SBS 

CH 

 SU(0) ✓ 
Vét cạn, 

phân tán 

1 SU chia sẻ 

cho 1 CH trong 

1 cụm 

Bài báo tại Hội nghị quốc tế 

INISCOM’20 (International 

Conference on Industrial Networks 

and Intelligent Systems) 

 

Bố cục của Chương 3 được tổ chức như sau. Phần 3.2 đề xuất mô hình truyền 

video điểm - đa điểm trong 5G UDN và tính toán các thông số của hệ thống. Phần 3.3. 

xây dựng và giải bài toán tối ưu cho mô hình DRS-CHS được đề xuất bằng thuật toán 

GA. Kết quả mô phỏng, đánh giá và thảo luận được trình bày trong Phần 3.4. Cuối 

cùng là kết luận chương trong Phần 3.5. 
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3.2. Mô hình và tính toán các thông số hệ thống DRS-CHS 

3.2.1. Mô hình hệ thống DRS-CHS 

Từ các phân tích ở Chương 1 và các thảo luận ở phần 3.1, tôi đề xuất mô hình hệ 

thống DRS-CHS điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 5G UDN nhằm cực đại 

dung lượng người dùng được thể hiện trong Hình 3.2. 
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Hình 3.2. Mô hình hệ thống DRS-CHS điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 5G UDN 

Mô hình này bao gồm một MBS và K SU chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống 

cho J cụm để thiết lập D2DC điểm - đa điểm. Cụm thứ j (j=1, 2, …, J) có Mj CH (CH1, 

CH2, …, CHMj) đã lưu video yêu cầu và Nj RU (RU1, RU2, …, RUNj) yêu cầu video. 

Trong cụm thứ j, CH thứ m được chọn tối ưu từ Mj CH để cung cấp cho Nj RUs dung 

lượng luồng video cực đại. Khi MBS nhận được yêu cầu video, cơ chế DRS-CHS bắt 

đầu hoạt động theo 3 bước như sau: 

• Bước 1 – Phân cụm người dùng D2D: Trong bước này, MBS thiết lập người 

dùng D2D thành J cụm bằng cách sử dụng kỹ thuật phân cụm dựa trên D2D 

[14] để mở rộng vùng phủ sóng. Trong mỗi cụm, MBS biết được MU nào có 

lưu trữ video được yêu cầu hay không. Kết quả là, cụm thứ j có Mj CH và Nj 

RU có khả năng D2DC trực tiếp với nhau. 
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• Bước 2 – Xây dựng và giải bài toán tối ưu DRS-CHS: MBS tiếp tục thu thập 

các thông số của các kênh truyền vô tuyến từ nó đến các SU và các RU cũng 

như từ các CH đến các SU và các RU. Dựa trên những thông số này, MBS 

xây dựng bài toán tối ưu DRS-CHS, giải bài toán này sẽ cho ta chỉ số nhị 

phân điều khiển tối ưu quá trình chọn lựa SU và CH 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

. Ở đây, 𝑣𝑗
𝑘,𝑚 = 1 

có nghĩa là SU thứ k được chọn để chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống của 

nó với CH thứ m nhằm thiết lập D2DC truyền video điểm - đa điểm từ CH 

thứ m đến Nj RU trong cụm thứ j, ngược lại 𝑣𝑗
𝑘,𝑚 = 0. Các giá trị tối ưu 𝑣𝑗

𝑘,𝑚
 

tìm được để cực đại dung lượng luồng video điểm - đa điểm của hệ thống. 

Trong quá trình tìm kiếm kết quả tối ưu 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

, có 3 ràng buộc được xem xét 

bao gồm:  

i) ∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑀𝑗

𝑚=1
𝐾
𝑘=1 ≤ 1, j = 1, 2, …, J để đảm bảo rằng một SU chỉ có thể 

chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống của nó cho tối đa một CH trong 

mỗi cụm;  

ii) ∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑀𝑗

𝑚=1
𝐽
𝑗=1 ≤ 1, k = 1, 2, …, K đảm bảo một SU không thể chia sẻ 

tài nguyên kênh truyền xuống của nó với nhiều hơn một CH trong J cụm;  

iii) QoS (đặc trưng bởi SINR) tại SU được đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức 

ngưỡng 0, để hạn chế tác động nhiễu gây ra bởi D2DC điểm - đa điểm 

đến hiệu suất dung lượng của các SU, nghĩa là phải đảm bảo tính công 

bằng về QoS cho SU khi nó chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống. 

• Bước 3 – Truyền video điểm - đa điểm: Sau khi tìm được 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

, các SU và CH 

tương ứng được chỉ định để chia sẻ tài nguyên đường xuống với CH nhằm 

thiết lập D2DC điểm - đa điểm truyền video đến các RU với dung lượng lớn 

nhất. Cần lưu ý rằng, nếu video được yêu cầu không nằm trong bất kỳ cụm 

nào hoặc chất lượng kênh truyền từ CH đến các RU kém hơn từ MBS đến các 

RU, thì video này được phân phối bởi MBS. 
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3.2.2. Tính toán các thông số của hệ thống DRS-CHS 

3.2.2.1. Dung lượng tại các RU  

Để tính được dung lượng phân phối video đến các RU, ta phải tính toán tỷ số tín 

hiệu trên nhiễu (SNR – Signal to Noise Ratio) của kênh truyền giữa CH thứ m và RU 

thứ n trong cụm thứ j như sau: 

𝛾𝑗
𝑚,𝑛 =

𝑃𝑗
𝑚𝐺𝑗

𝑚,𝑛

𝑁0
 (3.1) 

Trong đó 𝑃𝑗
𝑚 là công suất truyền của CH thứ m trong cụm thứ j, 𝐺𝑗

𝑚,𝑛
 là độ lợi 

kênh truyền giữa CH thứ m và RU thứ n trong cụm thứ j và N0 là công suất của nhiễu 

trắng Gaussian. Trong chương này, độ lợi kênh truyền được mô hình theo tài liệu [66], 

xác định bằng tích của hệ số fading phân phối mũ có trị trung bình là 1 ( exp(1)) và 

hàm suy hao đường truyền theo lũy thừa chuẩn có hệ số suy hao lũy thừa là . 

Tuy nhiên, bởi vì kênh truyền giữa CH thứ m và RU thứ n trong cụm thứ j sử 

dụng lại tài nguyên kênh truyền xuống của SU thứ k để thiết lập D2DC điểm - đa 

điểm, nên nó bị ảnh hưởng bởi can nhiễu do công suất truyền từ MBS (𝑃0,𝑘) đến SU 

thứ k. Bằng cách thêm vào chỉ số điều khiển 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 trong DRS-CHS. Công thức (3.1) 

được viết lại thành 

𝛾𝑗
𝑘,𝑚,𝑛 =

𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑛

𝑁0 + 𝑃
0,𝑘𝐺𝑗

0,𝑛 (3.2) 

Trong đó, 𝐺𝑗
0,𝑛

 là độ lợi kênh giữa MBS và RU thứ n trong cụm thứ j.  

Trong trường hợp không có SU chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống với bất kỳ 

CH nào trong cụm thứ j, video được phân phối bởi MBS. Ta có SNR của kênh truyền 

từ MBS đến RU thứ n được tính bởi 

𝛾𝑗
0,𝑛 =

(1 − ∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑀𝑗

𝑚=1
𝐾
𝑘=1 )𝑃𝑗

0,𝑛𝐺𝑗
0,𝑛

𝑁0
 (3.3) 

Trong đó, 𝑃𝑗
0,𝑛

 là công suất truyền từ MBS đến RU thứ n trong cụm thứ j. 
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Cuối cùng, tổng dung lượng luồng video tại RU thông qua D2DC điểm - đa điểm 

từ CH và thông qua truyền thông điểm - đa điểm từ MBS được xác định bởi 

𝐶𝑅𝑈 = 𝑊∑[∑∑∑log2(1 +

𝑁𝑗

𝑛=1

𝑀𝑗

𝑚=1

𝐾

𝑘=1

𝛾𝑗
𝑘,𝑚,𝑛) +∑ log2(1 + 𝛾𝑗

0,𝑛)

𝑁𝑗

𝑛=1

]

𝐽

𝑗=1

 (3.4) 

Với W là băng thông của hệ thống. 

Có thể thấy trong công thức (3.4) rằng, việc xác định giá trị của chỉ số điều khiển 

𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 sẽ cho phép hoặc là thành phần tổng thứ nhất được chọn (D2DC điểm - đa điểm 

từ CH) hoặc thành phẩn tổng thứ hai được chọn (truyền thông điểm - đa điểm từ MBS) 

cho từng cụm thứ j, nhằm cực đại CRU. 

3.2.2.2. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu trắng và can nhiễu (SINR) tại các SU 

Trong bài toán tối ưu DRS-CHS, khi SU thứ k chia sẻ tài nguyên kênh truyền 

xuống, SINR tại SU thứ k phải được đảm bảo để cho QoS cao. Do vậy, ta cần tính toán 

SINR tại SU thứ k dưới ảnh hưởng của nhiễu gây ra bởi D2DC điểm - đa điểm như 

sau: 

𝛾𝑘 =
𝑃0,𝑘𝐺0,𝑘

𝑁0 + 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑘 (3.5) 

Trong đó, 𝐺0,𝑘 là độ lợi kênh truyền từ MBS đến SU thứ k và 𝐺𝑗
𝑚,𝑘

 là độ lợi kênh 

giữa CH thứ m trong cụm thứ j và SU thứ k. 

3.3. Bài toán và giải pháp tối ưu DRS-CHS 

3.3.1. Bài toán tối ưu DRS-CHS 

Trong bài toán tối ưu DRS-CHS, (3.4) là hàm mục tiêu được cực đại bằng cách 

tìm giá trị tối ưu của chỉ số 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 để điều khiển quá trình chọn lựa SU và CH cũng như 

chọn lựa vị trí lưu trữ là MBS hoặc CH cho truyền thông điểm - đa điểm. Bằng cách 

xem xét thêm 3 ràng buộc đã đề cập trong phần 3.2.1 của chương này, bài toán tối ưu 

DRS-CHS được trình bày như sau: 
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max
𝑣𝑗
𝑘,𝑚

𝐶RU 
(3.6) 

𝑠. 𝑡.

{
 
 
 

 
 
 ∑ ∑ 𝑣𝑗

𝑘,𝑚
𝑀𝑗

𝑚=1

𝐾

𝑘=1
≤ 1, 𝑗 =  1, 2, … , 𝐽

∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

𝑀𝑗

𝑚=1

𝐽

𝑗=1
≤ 1, 𝑘 =  1, 2, … , 𝐾 

𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑘 ≤

𝑃0,𝑘𝐺0,𝑘

𝛾0
− 𝑁0, 𝑘 =  1, 2, … , 𝐾,

𝑗 =  1, 2, … , 𝐽,𝑚 =  1, 2, … ,𝑀𝑗  

 (3.7) 

Trong đó, ràng buộc thứ 3 để đảm bảo QoS cho SU thứ k được tính từ (3.5) bằng 

cách đặt 𝛾𝑘 ≥ 𝛾0. 

Bài toán tối ưu DRS-CHS được giải đơn giản và cho kết quả chính xác bằng 

thuật toán tìm kiếm vét cạn [86], [87]. Không gian ma trận để tìm ra 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 tối ưu trong 

(3.6) và (3.7) là 

 𝑉 = {𝑉𝐾×𝑀1
1 , 𝑉𝐾×𝑀1

2 , … , 𝑉𝐾×𝑀1
2𝐾×𝑀1  ;  𝑉𝐾×𝑀2

1 , 𝑉𝐾×𝑀2
2 , … , 𝑉𝐾×𝑀2

2𝐾×𝑀2 ; … ; 𝑉𝐾×𝑀𝑗

1 , 𝑉𝐾×𝑀𝑗

2 , … , 𝑉𝐾×𝑀𝑗

2
𝐾×𝑀𝑗

} 

Trong đó, 𝑉𝐾×𝑀𝑗
𝑣 , 𝑣 = 1, 2, … , 2𝐾×𝑀𝑗 là ma trận nhị phân K hàng Mj cột. Phần tử ở 

hàng thứ k và cột thứ m bằng 1 (hoặc 0) nghĩa là SU thứ k chia sẻ (hoặc không chia sẻ) 

tài nguyên kênh truyền xuống của nó cho CH thứ m trong cụm thứ j. Tuy nhiên, vấn đề 

của thuật toán tìm kiếm vét cạn trong không gian ma trận này là khó khả thi khi J, K 

và Mj lớn trong các 5G UDN, tức là, độ phức tạp của bộ nhớ và thời gian tính toán lên 

đến 𝑂(2
𝐾×∑ 𝑀𝑗

𝐽
𝑗=1 ). Trong thực tế, một kết quả tối ưu chính xác hoặc gần đúng với độ 

phức tạp thấp hơn sẽ khả thi hơn so với kết quả chính xác được thực hiện ở độ phức 

tạp cao. Do đó, tôi áp dụng thuật toán di truyền (GA – Genetic Algorithms) để giải bài 

toán tối ưu DRS-CHS cho các giá trị tối ưu chính xác hoặc gần đúng của chỉ số điều 

khiển 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 với tài nguyên bộ nhớ và thời gian xử lý hợp lý. 

So sánh về độ phức tạp bộ nhớ và thời gian, thuật toán tìm kiếm vét cạn tăng theo 

cấp lũy thừa đối với J, K và Mj, thì GA luôn duy trì độ phức tạp bộ nhớ là 𝑂(𝑁𝑃 ×

𝑁𝐵), ở đây NP là kích thước quần thể ban đầu, tức là số lượng cá thể (hoặc các giải 

pháp tiềm năng) và 𝑁𝐵 = 𝐾 × ∑ 𝑀𝑗
𝐽
𝑗=1  là số bit được sử dụng để đại diện cho một cá 

thể. Độ phức tạp về thời gian của GA phụ thuộc cơ bản vào các giá trị của NP và NB, 
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các toán tử của GA (chọn lọc, lai tạo và đột biến), và phụ thuộc vào quá trình đánh giá 

hàm mục tiêu chủ yếu dựa trên các tiêu chí hội tụ được đưa ra bởi người dùng [66], 

[80]. Giải pháp GA, dựa trên các nguyên tắc tiến hóa của chọn lọc tự nhiên và biến đổi 

di truyền, được trình bày cụ thể trong phần tiếp theo. 

3.3.2. Giải pháp tối ưu DRS-CHS dùng GA 

Trong phần này, tôi sử dụng công cụ GA được đưa ra trong [80]. Công cụ GA 

này được triển khai để giải bài toán cho các giá trị tối ưu trong miền số thực dưới các 

ràng buộc đơn giản ở dạng giới hạn cận dưới và giới hạn cận trên. Do đó, nó không thể 

giải bài toán tìm ma trận nhị phân tối ưu trong không gian tìm kiếm V và thỏa mãn tập 

các ràng buộc phức tạp như trong (3.7). Vì vậy, tôi áp dụng phương pháp phạt (penalty 

method) [42] và thay đổi tìm kiếm trong miền số thực thành tìm kiếm ở dạng nhị phân, 

được trình bày như sau. 

Khi xem xét các ràng buộc phức tạp, phương pháp phạt được sử dụng để chuyển 

đổi bài toán tối ưu DRS-CHS có ràng buộc thành bài toán tối ưu không ràng buộc. Để 

làm như vậy, các ràng buộc của (3.7) được viết lại như sau 

{
 
 
 

 
 
 ∆𝑉𝑗 = 1 −∑ ∑ 𝑣𝑗

𝑘,𝑚
𝑀𝑗

𝑚=1

𝐾

𝑘=1
≥ 0, 𝑗 =  1, 2, … , 𝐽

  ∆𝑉𝑘 = 1 −∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

𝑀𝑗

𝑚=1

𝐽

𝑗=1
≥ 0, 𝑘 =  1, 2, … , 𝐾 

           ∆𝛾𝑘 =
𝑃0,𝑘𝐺0,𝑘

𝛾0
− 𝑁0 − 𝑣𝑗

𝑘,𝑚𝑃𝑗
𝑚𝐺𝑗

𝑚,𝑘 ≥ 0, 𝑘 =  1, 2, … , 𝐾,

𝑗 =  1, 2, … , 𝐽,𝑚 =  1, 2, … ,𝑀𝑗  

 (3.8) 

Ta có hàm phạt được thể hiện là 

𝑃 = 𝜆1∑(min{0, Δ𝑉𝑗})
2
+

𝐽

𝑗=1

𝜆2∑(min{0, Δ𝑉𝑘})
2 +

𝐾

𝑘=1

𝜆3∑∑∑(min{0, ∆𝛾𝑘})2

𝑀𝑗

𝑚=1

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

 (3.9) 

Trong đó 1, 2, 3, là các tham số phản ánh mức độ vi phạm của các ràng buộc 

Vì vậy, thay vì giải (3.6) và (3.7), GA có thể được áp dụng để giải bài toán tối ưu 

DRS-CHS không ràng buộc bằng phương pháp phạt như sau 

max
𝑣𝑗
𝑘,𝑚

𝐶 = 𝐶RU − 𝑃 (3.10) 
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Lưu đồ của giải thuật GA gồm 5 bước được đưa ra như trong Hình 2.1 [80], [88]. 

Cụ thể, trong bước 1, NP cá thể ban đầu được tạo ngẫu nhiên. Một cá thể, đại diện là 

biến chỉ số điều khiển 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

, được đặc trưng bởi nhiễm sắc thể gồm một chuỗi bit. Bởi 

vì hệ thống có J cụm và trong mỗi cụm có ma trận 𝑉𝐾×𝑀𝑗
𝑣  , 𝑣 = 1, 2, … . , 2𝐾×𝑀𝑗, mỗi cá 

thể đại diện cho các biến J được đặc trưng bởi một chuỗi có độ dài 𝑁𝐵 = 𝐾 × ∑ 𝑀𝑗
𝐽
𝑗=1  

bit. Điều đó có nghĩa là chúng ta hợp nhất J biến thành một biến có độ dài bit NB, khi 

đó, số lượng biến của GA là NV = 1. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm nhị phân, chúng 

ta không cần phải chuyển đổi chuỗi bit thành giá trị thực trong các toán tử của GA và 

số của bit NB ở đây cũng là độ chính xác của biến. Trong bước này, các tham số ban 

đầu khác được kích khởi bao gồm: khoảng cách các thế hệ (PG), xác suất lai tạo (PC) 

và xác suất đột biến (PM). Sau thế hệ ban đầu, các giá trị mục tiêu C (3.10) được tính 

tương ứng với NP chuỗi được chọn ngẫu nhiên từ 2𝑁𝐵 cá thể. 

Trong bước 2, tất cả các chuỗi nhị phân và giá trị mục tiêu tương ứng được đưa 

vào nhóm giao phối để xếp hạng theo toán tử lấy mẫu toàn thể ngẫu nhiên (stochastic 

universal sampling operator) [89], gọi là tái tạo. Sau đó, với mỗi biến, NPPG chuỗi nào 

có giá trị hàm mục tiêu cao được chọn từ NP chuỗi sẽ được đưa vào nhóm giao phối 

được xếp hạng để nhân giống. 

Tiếp theo, trong bước 3, hai chuỗi bố mẹ trong nhóm giao phối xếp hạng được 

chọn ngẫu nhiên để tạo ra hai con thừa hưởng các đặc điểm di truyền của bố mẹ. Một 

toán tử lai đơn điểm (single point crossover operator) [90] được dùng với xác suất PC 

để thực hiện trao đổi thông tin một phần giữa hai chuỗi bố mẹ. 

Sau đó, trong bước 4, có thể một số cá thể con bị mất đặc điểm di truyền tốt của 

bố mẹ chúng, một toán tử đột biến được thực hiện để phục hồi các đặc điểm di truyền 

tốt này. Để làm như vậy, toán tử đột biến bù (complement mutation operator) được sử 

dụng với xác suất đột biến PM cho mỗi bit trong mỗi chuỗi con. 

Cuối cùng, trong bước 5, các giá trị hàm mục tiêu được tính lại một lần nữa đối 

với các chuỗi nhị phân của tất cả các kết quả thu được. Các kết quả tương ứng được 

đưa vào thế hệ hiện tại để kiểm tra xem rằng GA kết thúc hay không, tức là, có thỏa 

mãn điều kiện hội tụ nhất định hay không. Nếu không kết thúc, các kết quả tương ứng 

được chuyển sang thế hệ tiếp theo cho quá trình tái tạo/chọn lọc. 
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Cần lưu ý rằng, điều kiện hội tụ của GA xảy ra nếu giá trị hàm mục tiêu tốt nhất 

không thay đổi và có cùng giá trị với trị trung bình của tất cả các giá trị hàm mục tiêu 

sau một số thế hệ NG nhất định. Điều đó có nghĩa là chúng ta có được giá trị tối đa của 

C (thực tế là CRU) và đồng thời thỏa mãn tất cả các ràng buộc, tức là P = 0. 

3.4. Đánh giá kết quả 

Để triển khai hệ thống được đề xuất, các tham số của hệ thống được thiết lập 

trong Bảng 3-2. Ngoài ra, khoảng cách từ MBS đến các MU, các CH đến các SU, các 

CH đến các RU được cho tương ứng trong các phạm vi [100, 1000]m, [50, 100]m và 

[1, 50]m. Do rất khó để đáp ứng các ràng buộc trong (3.7) vì giá trị bắt buộc của hàm 

phạt là quá nhỏ. Đầu tiên, các hệ số phạt (λ) được thiết lập ban đầu nhỏ (10-3) để kiểm 

tra kết quả của hàm phạt. Nếu kết quả của hàm phạt (3.9) là lớn và tất cả các phần tử 

trong hàm phạt khác 0, thì sẽ tăng giá trị các λ lên 10 lần. Giá trị của một λ nào đó sẽ 

không đổi nếu phần tử tương ứng của nó bằng không. Quá trình được lặp lại cho đến 

khi hàm phạt hội tụ về 0 hoặc thỏa điều kiện hội tụ cho trước. Do đó, đặt 1 = 105, 2 = 

105 và 3 = 1022 để tạo giá trị phạt cao khi các ràng buộc không được thỏa mãn. 

Bảng 3-2. Các tham số đầu vào cho bài toán tối ưu DRS-CHS 

Ký hiệu Thông số 

K 5 SU 

J 5 cụm 

{Mj} {2, 4, 6, 8, 10} CH 

{Nj} {5, 10, 15, 20, 25} RU 

W 5MHz 

N0 10-13 W [43] 

0 5dB 

𝑃0,𝑘, 𝑃𝑗
0,𝑛

 5W 

𝑃𝑗
𝑚 Chọn ngẫu nhiên từ 0.001W đến 0.1W 

 4 

NP 15000 

NG 50 

NV 1 
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Ký hiệu Thông số 

NB 𝐾 × ∑ 𝑀𝑗
𝐽
𝑗=1   

PG 0.8 

PC 0.8 

PM 10-9 

3.4.1. Sự hội tụ của GA 

 

Hình 3.3. Tốc độ hội tụ của GA 

Như trong Hình 3.3, GA hội tụ sau 45 thế hệ. Chúng ta có thể thấy rằng giá trị 

hàm mục tiêu tốt nhất và giá trị trung bình của tất cả các cá thể tiến gần đến giá trị hội 

tụ sau mỗi thế hệ. Có nghĩa là tất cả các cá thể đều có chất lượng tốt nhất như nhau 

trong thế hệ cuối cùng mà ở đó GA hội tụ. Đồng thời, sai số, chính là P trong (3.9 và 

3.10), sẽ xấp xỉ hoặc bằng 0 để đảm bảo các ràng buộc được thỏa. Vì vậy, có thể thấy 

rằng giải pháp GA là khả thi để giải bài toán tối ưu DRS-CHS. 

3.4.2. Hiệu suất hệ thống DRS-CHS 

Để đánh giá hiệu suất hệ thống, tôi so sánh giải pháp DRS-CHS được đề xuất với 

4 cơ chế khác bao gồm: chỉ có D2DC điểm - đa điểm (ODMC – only D2D multicast 

communications), chỉ truyền điểm - đa điểm bởi MBS (OMBS – only MBS), dung 

lượng trung bình (Ave – Average capacity) và dung lượng cực tiểu (Min – Minimum 
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capacity). Cụ thể, ODMC là cơ chế mà các RU chỉ được phục vụ bởi D2DC điểm - đa 

điểm mà không thông qua MBS. Trong khi đó, với OMBS thì dung lượng của RU chỉ 

đến từ MBS mà không có lựa chọn chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống và thiết bị trợ 

giúp lưu trữ CH nào. Ở Ave, hàm P (3.9) được cực tiểu để có được tập NP cá thể thỏa 

mãn tất cả các ràng buộc, và sau đó tôi tính trung bình tổng dung lượng D2DC điểm - 

đa điểm CRU (3.4) trên mỗi cá thể của tập NP cá thể trong thế hệ cuối cùng. Và trong 

Min, tôi xem xét trường hợp xấu nhất của DRS-CHS bằng cách cực tiểu CRU + P. 

 

Hình 3.4. Dung lượng hệ thống DRS-CHS theo số lượng cụm  

Hình 3.4 biểu diễn kết quả dung lượng hệ thống theo số lượng cụm J. Việc tăng 

số lượng cụm cho phép nhiều RU được phục vụ bởi các CH qua D2DC điểm - đa 

điểm. Kết quả là dung lượng hệ thống tăng lên theo J. Xét về mặt so sánh, DRS-CHS 

được đề xuất đạt dung lượng cao hơn so với ODMC, OMBS, Ave và Min. Cần lưu ý 

rằng nếu chỉ được phục vụ bởi MBS, tổng dung lượng truyền điểm - đa điểm tương 

đương với Ave và cao hơn Min. Đặc biệt, ODMC cung cấp dung lượng cao hơn 

OMBS và nó chứng minh lợi ích đáng kể của D2DC điểm - đa điểm. 
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Hình 3.5. Dung lượng hệ thống DRS-CHS theo số lượng thiết bị chia sẻ tài nguyên 

kênh truyền xuống  

Trong Hình 3.5, tôi đánh giá dung lượng hệ thống theo số lượng SU (K) chia sẻ 

tài nguyên kênh truyền xuống. Có thể thấy rằng nếu không có SU (K = 0), thì MBS 

cung cấp dung lượng cho tất cả các RU với kết quả như nhau cho cả DRS-CHS, 

OMBS, Ave và Min, trong khi dung lượng được cung cấp bởi ODMC suy giảm về 0 

do không có D2DC điểm - đa điểm. Khi tăng số lượng SU, có nhiều khả năng để điều 

khiển quá trình chọn lựa SU và CH tốt nhất nhằm tối đa dung lượng hệ thống, do đó, 

DRS-CHS được đề xuất luôn tốt hơn so với ODMC, OMBS, Ave và Min. Tuy nhiên, 

DRS-CHS sẽ đạt giá trị bão hòa khi K lớn nếu không có SU nào có tài nguyên kênh 

truyền xuống tốt hơn được thêm vào so với các SU trước đó (K nhỏ hơn). Giữa 

ODMC, OMBS, Ave và Min, OMBS và Ave có dung lượng tương tự nhau, trong khi 

đó, ODMC là cơ chế tốt nhất cho đến khi số lượng SU đủ lớn (K  3) và Min là kém 

nhất. Min kém hơn khi K tăng vì số lượng SU nhiều hơn sẽ làm tăng khả năng có số 

kênh can nhiễu xấu hơn xuất hiện trong hệ thống. 
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Hình 3.6. Dung lượng hệ thống DRS-CHS theo 0 

Đánh giá dung lượng hệ thống theo ngưỡng đảm QoS cho SU đặc trưng bởi 

SINR (0) được mô tả như trong Hình 3.6. Khi giá trị của 0 tăng được phản hồi, SU 

cần SINR cao hơn để đảm bảo QoS của nó, do đó, số lượng SU đồng ý chia sẻ tài 

nguyên kênh truyền xuống giảm làm cho dung lượng của DRS-CHS bị suy giảm 

nhưng vẫn giữ tổng dung lượng luồng video truyền điểm - đa điểm cao hơn so với 

ODMC, OMBS, Ave và Min. Rõ ràng, việc tăng 0 không ảnh hưởng đến dung lượng 

của OMBS và Min, trong khi đó làm giảm dung lượng của ODMC và giảm nhẹ dung 

lượng của Ave. ODMC cao hơn OMBS, Ave và Min chỉ khi 0 rất thấp (0 = 0dB), tức 

là khi các SU phải chịu QoS thấp để cung cấp nhiều tài nguyên kênh truyền xuống 

được chia sẻ hơn. 

Tuy nhiên, giải pháp được đề xuất DRS-CHS có sự biến động dung lượng lớn 

hơn giữa các RU được thể hiện trong Hình 3.7. Kết quả cho thấy mặc dù giải pháp 

DRS-CHS đạt được tổng dung lượng luồng video thu được qua truyền thông điểm - đa 

điểm là cao nhất, nó cũng gây ra biến động dung lượng cao hơn giữa các RU khác 

nhau so với OMBS. Khi tăng ngưỡng SINR của SU, tức là từ 0 = 0dB đến 0 = 20dB 

trong Hình 3.7a và Hình 3.7b, nhiều RU trong DRS-CHS sẽ được phục vụ bởi MBS và 

nhiều RU trong ODMC không được hỗ trợ bởi chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống 
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của SU. Do đó, dao động dung lượng giảm, thậm chí không có dao động dung lượng 

giữa các RU từ 1 đến 50 do không có D2DC điểm - đa điểm như khi 0 = 20dB trong 

Hình 3.7b. Biến động này làm cho các RU có QoS không đồng đều trong các ứng dụng 

và dịch vụ video. Để có giải pháp hiệu quả hơn, cần phải xem xét ràng buộc biến động 

dung lượng trong bài toán tối ưu DRS-CHS nhằm hạn chế biến động dung lượng này. 

 

Hình 3.7. Sự biến động dung lượng hệ thống DRS-CHS 

3.5. Kết luận chương 3 

Trong chương này, một cơ chế điều khiển quá trình lựa chọn thiết bị chia sẻ tài 

nguyên kênh xuống và thiết bị trợ giúp lưu trữ (DRS-CHS) cho các ứng dụng và dịch 

vụ video (VAS) trong 5G UDN được đề xuất. Cơ chế DRS-CHS dễ dàng điều khiển 

được việc chọn lựa: 

- Các RU được phục vụ bởi MBS hoặc bởi CH qua D2DC điểm - đa điểm được 

phân cụm sử dụng lại tài nguyên kênh truyền xuống được chia sẻ bởi SU.  

- Tập hợp các SU và CH tối ưu để cung cấp cho các RU dung lượng phân phối 

luồng video tối đa.  

Dung lượng hệ thống được kiểm chứng thông qua các kết quả mô phỏng và đánh 

giá chi tiết. Kết quả chứng minh tính hiệu quả của giải pháp DRS-CHS đề xuất so với 

các giải pháp thông thường khác. 
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Giải pháp DRS-CHS đề xuất đã kết hợp kỹ thuật lưu trữ, chia sẻ tài nguyên phổ, 

phân cụm, truyền điểm - đa điểm so với các mô hình hệ thống của các nhóm tác giả 

khác cho kết quả về dung lượng hệ thống cao, cụ thể các kết quả được tóm tắt trong 

Bảng 3-3. Từ đó cho thấy rằng, giải pháp DRS-CHS đã đề xuất có tính hiệu quả cao. 

Bảng 3-3. So sánh hệ thống DRS-CHS với các mô hình hệ thống khác 

Hệ 

thống 

Kỹ thuật áp dụng 

Đánh giá hệ thống Lưu 

trữ 

Chia sẻ 

kênh truyền 

Phân 

cụm 

Truyền điểm 

- đa điểm 

[69] ✓    
Giảm tải lưu lượng của trạm nền 

gốc (MBS). 

[67] ✓  ✓ ✓ 
Hiệu suất năng lượng hệ thống 

được cải thiện 

[39]  ✓  ✓ 
Hiệu suất năng lượng hệ thống 

được cải thiện 

[41]  ✓ ✓ ✓ 
Xác suất mất kênh giảm, dung 

lượng hệ thống được cải thiện 

DRS-

CHS 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Điều khiển linh hoạt việc phân 

phối luồng video cho dung lượng 

hệ thống cực đại 
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CHƯƠNG 4. ĐIỀU KHIỂN LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ PHỔ 

TẦN TỐI ƯU LUỒNG VIDEO ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DỰA TRÊN 

MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI NGƯỜI DÙNG TRONG 5G UDN 

Tóm tắt: Sự bùng nổ lưu lượng video dự kiến trong 5G UDN sẽ đặt ra nhiều 

thách thức cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet, ví dụ, dung lượng bị suy giảm và 

chất lượng dịch vụ (QoS – Quality of Service) không đảm bảo. Giải pháp hiệu quả 

nhất là phân bổ tài nguyên và không yêu cầu bất kỳ thay đổi kiến trúc mạng nào. Nội 

dung Chương 4 đề xuất cơ chế điều khiển chọn lựa thiết bị lưu trữ và chia sẻ tài 

nguyên tối ưu cho luồng video điểm - đa điểm dựa trên mối quan hệ xã hội người dùng 

(SSC – Social-aware spectrum Sharing and Caching helper selection). Cơ chế được đề 

xuất khai thác tài nguyên của người dùng di động (MU – Mobile User) bao gồm: tài 

nguyên phổ tần để chia sẻ kênh truyền xuống và tài nguyên lưu trữ để truyền video 

điểm - đa điểm, nhằm giảm tải video tại các tuyến trục của trạm nền lớn (MBS – 

Macro Base Station) và trạm nền nhỏ (SBS – Small cell Base Station) trong 5G UDN 

sử dụng kỹ thuật truyền thông từ thiết bị đến thiết bị (D2DC – Device-to-Device 

Communications). Đặc biệt, các thuộc tính vật lý và xã hội của MU được xem xét để 

xây dựng bài toán tối ưu SSC. Bài toán SSC được giải để điều khiển: 1) MU nào được 

chọn để chia sẻ kênh truyền xuống hay còn gọi là người dùng chia sẻ (SU – Sharing 

User) và 2) MU nào là thiết bị trợ giúp lưu trữ (CH – Caching Helper) được chọn để 

truyền video điểm - đa điểm thông qua D2DC tái sử dụng tài nguyên đường xuống 

được chia sẻ bởi SU. Mục tiêu là để tối đa hóa dung lượng hệ thống trong khi thỏa 

mãn các ràng buộc về dao động dung lượng giữa những người dùng yêu cầu (RU – 

Requesting User) và tỷ số tín hiệu trên nhiễu trắng cộng can nhiễu (SINR - Signal to 

Interference plus Noise Ratio) tại SU, để đảm bảo tính công bằng về QoS cho RU và 

SU. Kết quả mô phỏng được thực hiện để chứng minh lợi ích của cơ chế SSC. 

Như vậy, trong Chương 4 này, tôi mở rộng mô hình đề xuất trong Chương 3 

bằng cách 1) xem xét thêm mối quan hệ xã hội giữa người dùng, 2) ràng buộc về sự 

dao động dung lượng giữa các RU và sự ảnh hưởng của nhiễu xuyên kênh gây ra bởi 

CH tác động lên RU trong các cụm khác nhau khi thực hiện D2DC điểm - đa điểm 

nhằm đảm bảo công bằng về QoS cho các RU, và 3) tài nguyên kênh truyền xuống của 
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SU được khai thác một cách một cách hiệu quả hơn bởi một SU có thể chia sẻ tài 

nguyên kênh truyền xuống của nó với nhiều hơn một CH trong các cụm khác nhau.  

Công trình nghiên cứu liên quan đến Chương 4 là [C2] được trình bày tại 

“Danh mục các công trình đã công bố của nghiên cứu sinh” ở cuối luận án. 

4.1. Giới thiệu cơ chế SSC 

4.1.1. Sự cần thiết của cơ chế SSC 

Trong các ứng dụng và dịch vụ video (VAS – Video Applications and Services) 

cục bộ, CH sẵn sàng chia sẻ video với những người khác có cùng quan tâm. Các VAS 

cục bộ yêu cầu kỹ thuật phân cụm để nhóm các MU thành những cụm riêng biệt. 

Trong mỗi cụm, có hai loại MU bao gồm CH và RU; CH có các thuộc tính vật lý và xã 

hội phù hợp với RU, được chọn để truyền video đến RU thông qua truyền thông từ 

thiết bị đến thiết bị (D2DC – Device-to-Device Communications) điểm - đa điểm. Cần 

lưu ý rằng RU thường được trạm nền lớn (MBS – Macro Base Station) phục vụ nếu 

các video yêu cầu không được lưu trữ trong bất kỳ CH nào trong cụm hoặc nếu chất 

lượng video nhận được từ CH kém hơn so với nhận được từ MBS. Các vấn đề được 

đặt ra là: 1) làm thế nào để điều khiển lựa chọn quá trình chia sẻ tài nguyên kênh 

truyền xuống của SU và chọn lựa thiết bị lưu trữ CH và 2) tận dụng bản chất phát sóng 

quảng bá trong môi trường không dây và các thuộc tính vật lý cũng như xã hội giữa 

các MU, để có được cơ chế điều khiển chọn lựa thiết bị lưu trữ và chia sẻ tài nguyên 

tối ưu cho luồng video điểm - đa điểm dựa trên mối quan hệ xã hội người dùng (SSC – 

Social-aware spectrum Sharing and Caching helper selection). Mục tiêu của cơ chế 

SSC là tối đa dung lượng nhận tại RU với kỹ thuật D2DC điểm - đa điểm đồng thời 

đảm bảo tính công bằng về QoS cho cả RU và SU, nghĩa là kiểm soát sự biến động về 

dung lượng nhận được tại các RU gây ra bởi truyền thông điểm - đa điểm trong giới 

hạn cho phép và hạn chế tác động của can nhiễu lên SU do chia sẻ tài nguyên kênh 

xuống với CH để thiết lập D2DC điểm - đa điểm. Việc kiểm soát sự biến động và hạn 

chế can nhiễu này nhằm đảm bảo tính công bằng về QoS cho RU và SU. 

Trên thực tế, các kỹ thuật phân cụm, lựa chọn CH và truyền điểm - đa điểm đã 

được áp dụng cho D2DC để cải thiện hiệu suất hệ thống về vùng phủ sóng truyền 

thông, độ trễ, hiệu suất phổ và năng lượng, tỷ lệ truy xuất nội dung thành công và dung 
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lượng [11]–[25], [39], [41], [45]–[51]. Vấn đề tồn tại của các kỹ thuật này là chúng 

chưa xem xét các thuộc tính xã hội của MU để có được hiệu năng hệ thống cao hơn. 

Vài kỹ thuật phân cụm và truyền điểm - điểm đã nghiên cứu các thuộc tính xã hội của 

MU [38], [40], [67], [75]–[79]. Tuy nhiên, các tác giả đã không tận dụng tài nguyên 

phổ tần có sẵn của MU để kết hợp kỹ thuật D2DC với kỹ thuật phân cụm và truyền 

điểm - đa điểm nhằm đạt được hiệu suất hệ thống cao nhất, tức là, dung lượng hệ 

thống tối đa trong khi đảm bảo tính công bằng về QoS cho các MU. 

4.1.2. Hiện trạng các nghiên cứu liên quan đến phân cụm, lựa chọn CH, và 

truyền thông điểm - đa điểm kết hợp D2DC 

Trong phần này, tôi tập trung tìm hiểu, phân tích, thảo luận và đánh giá chi tiết 

những nghiên cứu liên quan gần đây. Để thuận tiện, tôi phân loại các nghiên cứu này 

thành hai nhóm kỹ thuật kết hợp với D2DC gồm: 1) phân cụm [11]–[25], chọn lựa CH 

[45], [46], truyền điểm - đa điểm [39], [41], [47]–[51] không quan tâm đến mối quan 

hệ xã hội và 2) phân cụm, truyền điểm - đa điểm có quan tâm đến mối quan hệ xã hội 

[38], [40], [67], [75]–[79]. 

4.1.2.1. Phân cụm, lựa chọn CH, và truyền thông điểm - đa điểm kết hợp D2DC 

không quan tâm đến mối quan hệ xã hội 

a) Phân cụm kết hợp D2DC 

D2DC trở nên hiệu quả hơn nếu có một số MU quan tâm đến cùng nội dung 

trong VAS. Trong trường hợp này, các MU gần nhau được phân cụm. Việc phân cụm 

kết hợp D2DC cho phép các mục tiêu khác nhau đạt được nhằm cải thiện hiệu năng hệ 

thống, ví dụ như: tăng phạm vi vùng phủ và độ trễ thấp, hiệu suất năng lượng và phổ 

cao, xác suất truy xuất nội dung thành công cao và dung lượng hệ thống lớn [11]–[25]. 

Liên quan đến các mục tiêu mở rộng phạm vi truyền thông và độ trễ thấp, các tác 

giả trong [12] đã áp dụng quá trình phân cụm Poisson để mô hình hóa các vị trí của 

MU nhằm phân tích xác suất vùng phủ sóng. Một phân tích tốt hơn được đề xuất bằng 

cách mô hình hóa các vị trí của MBS và vị trí của MU sử dụng quá trình điểm Poisson 

và quá trình cụm Thomas, trong đó, các tác giả đã xác nhận rằng tồn tại bán kính cụm 

tối ưu để tối đa hóa phạm vi bao phủ [13]. Cụ thể hơn, thuật toán phân cụm ba pha 

gồm: bầu chọn CH, thiết lập các thành viên cụm và tổ chức lại cụm, đã được đề xuất 
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để mở rộng phạm vi của truyền thông cho các ứng dụng an toàn công cộng [14]. Một 

ứng dụng quan trọng của cơ chế phân cụm kết hợp D2DC đã được đề xuất cho mạng 

cứu trợ trong thiên tai [15]. Cơ chế mở rộng khu vực hoạt động chức năng đến các khu 

vực thảm họa để đảm bảo việc cung cấp dữ liệu giữa hai khu vực với hiệu suất năng 

lượng cao và độ trễ thấp. Ngoài ra, Ramy Amer và các cộng sự đã nghiên cứu một 

chiến lược hợp tác phân cụm và sau đó dữ liệu có thể được trao đổi thông qua nội bộ 

cụm sử dụng D2DC hoặc liên cụm sử dụng truyền thông mạng di động thông thường ở 

độ trễ tối thiểu [16]. 

Liên quan đến hiệu suất phổ tần và hiệu quả năng lượng cao, Ramona Trestian và 

các cộng sự đã đề xuất một giải pháp phân phối video định hướng phân cụm đạt hiệu 

quả năng lượng [11]. Giải pháp cho phép hệ thống chấp nhận sự đánh đổi thích hợp 

giữa hiệu quả năng lượng và chất lượng trải nghiệm để phục vụ các MU trong các cụm 

khác nhau. Để cung cấp một cơ chế phân cụm toàn diện, các biểu thức chính xác và 

xấp xỉ của xác suất bao phủ và hiệu quả phổ vùng được tính toán trong [17]–[19]. Cơ 

chế đề xuất cho phép chúng ta phân tích cách thức các đầu phát D2D gây nhiễu, phân 

bổ tài nguyên và kiểm soát công suất ảnh hưởng đến hiệu suất phân cụm cũng như 

phân tích các trường hợp tốt nhất và tồi tệ nhất của các mạng D2D phân cụm. Các tác 

giả trong [20] cũng rút ra biểu thức dạng đóng dựa trên phân cụm cho xác suất bao 

phủ, và sau đó xây dựng bài toán tiêu thụ năng lượng và giải để đạt được mức tiêu thụ 

năng lượng tối thiểu. Các kỹ thuật phân cụm hiệu quả khác được đề xuất để giảm thiểu 

mức tiêu thụ năng lượng của MU và tiết kiệm mức tiêu thụ năng lượng của MBS đã 

được nghiên cứu trong [21], [22]. 

Ngoài ra, các kỹ thuật phân cụm cho D2DC đã được nghiên cứu để đạt được xác 

suất truy xuất nội dung thành công và dung lượng hệ thống cao [23]–[25]. Cụ thể, 

bằng cách sử dụng kỹ thuật phân cụm phân cấp chồng chất [23], các MU được phân 

cụm dựa trên mối quan tâm chung của chúng và sau đó áp dụng chiến lược lưu trữ tối 

ưu để cải thiện xác suất truy xuất nội dung lưu trữ trong mỗi cụm. Trong D2DC định 

hướng phân cụm [24], các tác giả đã xây dựng bài toán tối ưu phân bổ công suất, băng 

thông và phân bổ liên kết để tăng dung lượng hệ thống. Bài toán tối ưu phân bổ tài 

nguyên cũng đã được các tác giả đề xuất trong [25] nhưng trong trường hợp phân cụm 

động, để phân tích tổng hiệu quả dung lượng hệ thống. Các kết quả thu được đã chứng 
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minh lợi ích của các kỹ thuật phân cụm cho D2DC về xác suất truy xuất nội dung 

thành công và dung lượng hệ thống cao so với các giải pháp chuẩn thông thường khác. 

b) Lựa chọn CH kết hợp D2DC 

Cùng với phân cụm, quá trình lựa chọn CH tốt nhất cho D2DC được yêu cầu để 

đạt được hiệu năng hệ thống cao hơn [11], [13]–[15], [21], [45], [46]. Trong các kỹ 

thuật phân cụm hỗ trợ D2DC, các CH hoặc các đầu phát tốt nhất được lựa chọn cẩn 

thận để tiết kiệm mức tiêu thụ năng lượng [11], [21], mở rộng vùng phủ sóng truyền 

thông [13], hỗ trợ đồng bộ hóa và quản lý tài nguyên phổ [14], đảm bảo khả năng kết 

nối cao và kéo dài thời gian hoạt động của mạng [15],… Hơn nữa, cơ chế lựa chọn đầu 

phát tin cậy trong các mạng D2DC phân cụm đã được nghiên cứu trong [45], [46]. 

Nghiên cứu này cho phép mô tả các mô hình thống kê về số lượng các nhiễu nội 

bộ/liên cụm trong các cụm khác nhau để rút ra hai thông số đánh giá hiệu suất quan 

trọng của các mạng phân cụm D2DC, đó là, xác suất bao phủ và hiệu quả phổ vùng. 

c) Truyền điểm - đa điểm kết hợp D2DC 

Các kỹ thuật truyền điểm - đa điểm áp dụng cho D2DC để phục vụ các MU trong 

một cụm có yêu cầu cùng nội dung video để nâng cao hiệu suất hệ thống đồng thời tiết 

kiệm nhiều tài nguyên năng lượng và phổ hơn [39], [41], [47]–[51]. Một cách tổng 

quát, mô hình thiết kế phân tích và tối ưu truyền điểm - đa điểm kết hợp D2DC đã 

được nghiên cứu trong [47]. Nghiên cứu này không chỉ phân tích xác suất và khả năng 

bao phủ của hệ thống mà còn đề xuất giải pháp làm thế nào để có được một thiết kế 

truyền điểm - đa điểm tối ưu. Một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để truyền video 

điểm - đa điểm cho MU đã được triển khai trong [48]. Giải pháp này chọn một số 

lượng CH thích hợp để phục vụ một số lượng RU giới hạn. Theo cách này, lưu lượng 

truy cập tại MBS được giảm thiểu và chi phí truyền video thấp với cân bằng chi phí tốt 

hơn. Ngoài ra, các kỹ thuật truyền điểm - đa điểm kết hợp D2DC hỗ trợ cũng được sử 

dụng để giảm thời gian phân phối video [49]–[51] và tối đa hiệu quả năng lượng [39] 

cũng như tổng thông lượng hiệu quả [41]. 
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4.1.2.2. Phân cụm và truyền thông điểm - đa điểm kết hợp D2DC có quan tâm 

đến mối quan hệ xã hội 

Có thể nhận thấy trong các kỹ thuật nêu trên, mối quan hệ xã hội giữa các MU 

không được xem xét để phục vụ MU một cách tốt hơn. Gần đây, một số kỹ thuật phân 

cụm và truyền điểm - đa điểm đã quan tâm đến các thuộc tính xã hội của MU [38], 

[40], [67], [75]–[79]. Cụ thể, trong [75], D2DC điểm - đa điểm đã được triển khai dựa 

trên sự tin tưởng xã hội và tính tương hỗ xã hội của các MU để phối hợp phục hồi các 

gói video bị mất và do đó cung cấp chất lượng phát lại video tốt hơn. Một cụm D2DC 

điểm - đa điểm được thiết lập dựa trên cả khoảng cách giao tiếp vật lý và mối quan hệ 

xã hội của MU, và sau đó áp dụng cơ chế phân bổ công suất và phân bổ kênh để tối đa 

hóa dung lượng hệ thống mà vẫn đảm bảo sự công bằng giữa các cụm D2DC điểm - đa 

điểm khác nhau [38], [40]. Giảm số lượng cụm trong khi tăng thông lượng hệ thống là 

một trong những vấn đề thú vị đã được nghiên cứu trong [76]. Một thuật toán lựa chọn 

CH với trọng số xã hội cực đại cũng đã được nghiên cứu để phân cụm và truyền VAS 

điểm - đa điểm cục bộ với hiệu suất năng lượng cao [77], [78]. Bên cạnh thuộc tính xã 

hội, các tác giả trong [67], [79] còn nghiên cứu thêm thuộc tính định giá để đề xuất lựa 

chọn CH và cơ chế hình thành cụm tối đa hóa hiệu quả năng lượng cũng như cân bằng 

phí và độ trễ của D2DC điểm - đa điểm. Tuy nhiên, các kỹ thuật có quan tâm đến mối 

quan hệ xã hội này đã không sử dụng các nguồn tài nguyên kênh truyền xuống của 

MU để kết hợp kỹ thuật D2DC với các kỹ thuật phân cụm và truyền điểm - đa điểm 

nhằm đạt được hiệu suất hệ thống cao nhất. Nói cách khác, các kỹ thuật này không thể 

tối đa hóa dung lượng hệ thống trong khi vẫn đảm bảo tính công bằng về QoS cao cho 

MU, nghĩa là hạn chế biến động QoS giữa các RU qua D2DC điểm - đa điểm và đảm 

bảo QoS của SU khi chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống cho D2DC điểm - đa điểm. 

4.1.3. Tính mới của cơ chế SSC 

Từ những phân tích về sự cần thiết của cơ chế SSC và hiện trạng các nghiên cứu 

liên quan, để khắc phục các vấn đề còn tồn đọng của các kỹ thuật phân cụm, lựa chọn 

CH, truyền thông điểm - đa điểm kết hợp D2DC và cơ chế DRS-CHS trong Chương 3, 

tôi đề xuất hệ thống SSC điều khiển luồng video điểm - đa điểm như được mô tả như 

trong Hình 4.1. Hệ thống SSC cho phép đồng thời khai thác các kỹ thuật phân cụm, 
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lựa chọn CH, truyền thông điểm - đa điểm kết hợp D2DC, cũng như xem xét cả các 

thuộc tính vật lý và xã hội của MU, để đạt được hiệu suất hệ thống cao nhất. 

Optimal

Controller

(MBS)

Actuator

(v*)

Control index

Plant

(SUs, CHs, IoT 

devices)

(C*)

Maximum video 

streaming capacity 

at MU and devices

Network

System parameters

SINR (0) 

Capacity fairness (C)

 

Hình 4.1. Sơ đồ khối hệ thống SSC điều khiển luồng video điểm - đa điểm 

Trong hệ thống này, kỹ thuật phân cụm dựa trên D2DC trình bày trong [13] được 

áp dụng để mở rộng vùng phủ sóng và mối quan hệ xã hội người dùng trong các cụm 

được xác định theo [70]–[74]. Bộ điều khiển tối ưu (MBS) sẽ thu thập các thông tin 

của hệ thống (vật lý và mối quan hệ xã hội) và các thông tin QoS phản hồi gồm: 1) tỷ 

số tín hiệu trên nhiễu trắng và can nhiễu 0 (SINR – Signal to Interference plus Noise 

Ratio) từ các SU nhằm đảm bảo chất lượng cho các SU ở mức ngưỡng cho phép khi 

chúng chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống để hỗ trợ D2DC và 2) độ dao động dung 

lượng luồng video tại các RU. Cả hai thông tin QoS phản hồi này nhằm đảm bảo tính 

công bằng về QoS cho RU và SU. Sau đó, dựa vào các thông tin được thu thập, MBS 

xây dựng bài toán tối ưu SSC và giải nó để xác định chỉ số điều khiển v* nhằm điều 

khiển quá trình 1) chọn lựa vị trí lưu trữ (tại chính MBS hoặc tại CH) và 2) chọn lựa 

SU nào để chia sẻ tài nguyên phổ tần cho CH nào trong cụm nào cho dung lượng 

luồng video (C*) cực đại tại RU. Những đóng góp và điểm mới của cơ chế SSC trong 

Chương 4 được tóm tắt ở Bảng 4-1, cụ thể như sau:  

• Đề xuất cơ chế SSC truyền video điểm - đa điểm trong 5G UDN. Cơ chế SSC 

khai thác lợi ích của MU dày đặc có tài nguyên kênh truyền xuống và video 

được lưu trữ tại các MU để chia sẻ nhằm làm giảm lưu lượng tại các tuyến 

trục (backhaul link) của MBS và SBS.  
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• Xây dựng bài toán tối ưu SSC bằng cách kết hợp nhiều kỹ thuật một cách 

hiệu quả (phân cụm, chia sẻ, lựa chọn và truyền điểm - đa điểm); xem xét các 

thuộc tính quan trọng (thuộc tính vật lý và xã hội); và kiểm soát các ràng buộc 

đảm bảo tính công bằng về QoS cho RU và SU (dao động dung lượng giữa 

các RU và SINR tại các SU). Giải bài toán tối ưu SSC nhằm chọn ra bộ SU để 

chia sẻ và bộ CH để truyền điểm - đa điểm có thể cung cấp cho RU dung 

lượng luồng video cực đại trong khi vẫn đảm bảo tính công bằng về QoS cho 

RU và SU. 

• Áp dụng thuật toán di truyền (GA) để giải bài toán tối ưu SSC được đề xuất 

cho kết quả tối ưu toàn cục chính xác (hoặc gần đúng) với thời gian xử lý và 

bộ nhớ xử lý hợp lý [85]. Tuy nhiên, trong bài toán tối ưu SSC, các kết quả 

tối ưu ở dạng giá trị nhị phân, nghĩa là sử dụng bit '1' (hoặc '0') để chỉ ra rằng 

một SU quyết định (hoặc không quyết định) chia sẻ tài nguyên kênh truyền 

xuống với một CH trong một cụm nhằm thiết lập truyền thông điểm - đa 

điểm. Do vậy, GA tìm kiếm kết quả tối ưu trong miền số thực thông thường 

phải chỉnh sửa để tìm kiếm kết quả tối ưu nhị phân. 

• Kết quả mô phỏng được kiểm chứng và phân tích để đánh giá các ưu điểm và 

nhược điểm của cơ chế SSC được đề xuất so với các cơ chế khác không xem 

xét D2DC cũng như không khai thác thuộc tính xã hội của MU. 

Bảng 4-1. Tóm tắt các điểm mới và đóng góp của cơ chế SSC 

Cơ chế 

(Chương) 
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Phần tiếp theo của chương này được tổ chức như sau: Phần 4.2 sẽ giới thiệu mô 

hình hệ thống đề xuất và các công thức toán liên quan. Bài toán tối SSC với giải pháp 

GA có chỉnh sửa được trình bày trong Phần 4.3. Phần 4.4 sẽ trình bày các kết quả mô 

phỏng, phân tích và đánh giá hệ thống SSC được đề xuất. Cuối cùng là kết luận 

chương được trình bày trong Phần 4.5. 

4.2. Mô hình và tính toán các thông số hệ thống SSC 

4.2.1. Mô hình hệ thống SSC 
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Hình 4.2. Mô hình hệ thống SSC điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 5G UDN 

có xét đến mối quan hệ xã hội người dùng 

Mô hình hệ thống SSC điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 5G UDN có 

xét đến mối quan hệ xã hội người dùng được mô tả như trong Hình 4.2 và các ký hiệu 

quan trọng được liệt kê trong Bảng 4-2. Hệ thống được chia thành lớp gồm: lớp thiết 

bị/vật lý (physical layer) và lớp xã hội (social layer). Lớp thiết bị bao gồm một MBS, 
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K SU và J cụm, có mối quan hệ được thể hiện bằng các kết nối vô tuyến di động 

(cellular links), các kết nối can nhiễu (interference links) và các kết nối truyền điểm - 

đa điểm (multicast links). Cụm thứ j, j = 1, 2,…, J, có Mj CH và Nj RU. Các SU sở hữu 

tài nguyên kênh truyền xuống để sẵn sàng chia sẻ cho D2DC điểm - đa điểm từ các 

CH đến các RU. Các CH đã lưu trữ các video được yêu cầu bởi RU. Ánh xạ từ lớp vật 

lý, lớp xã hội cung cấp các mối quan hệ xã hội giữa CH và RU cho cơ chế SSC hiệu 

quả hơn. Bằng cách sử dụng lại các tài nguyên kênh truyền xuống được chia sẻ bởi 

SU, CH được chọn sẽ truyền video tới các RU theo phương thức D2DC điểm - đa 

điểm. Bất cứ khi nào MBS nhận ra có một số RU yêu cầu một video, cơ chế SSC được 

thực hiện thông qua ba giai đoạn: phân cụm; chia sẻ, lựa chọn; và truyền D2D điểm - 

đa điểm, cụ thể như sau:  

• Giai đoạn phân cụm: Đầu tiên, MBS thiết lập J cụm bằng cách sử dụng kỹ 

thuật phân cụm D2D được đưa ra trong [13] cho mục đích mở rộng vùng phủ 

sóng của D2DC. Kết quả là, trong cụm thứ j, MBS biết được số lượng CH 

(Mj) và số lượng RU (Nj) có khả năng truyền thông D2D trực tiếp với nhau.  

• Giai đoạn chia sẻ và lựa chọn: Tiếp theo, MBS thu thập các thông số của hệ 

thống như được trình bày trong Bảng 4-2 để xây dựng bài toán tối ưu SSC. 

Bài toán SSC được giải để tìm chỉ số điều khiển 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 cho việc chia sẻ kênh 

truyền xuống của SU và chọn lựa CH nhằm tối đa hóa dung lượng hệ thống. 

Ở đây, nếu SU thứ k quyết định chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống với CH 

thứ m để video được truyền điểm - đa điểm đến các RU trong cụm thứ j thì 

𝑣𝑗
𝑘,𝑚 = 1; ngược lại, 𝑣𝑗

𝑘,𝑚 = 0. Để khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên 

kênh truyền xuống của SU, mỗi SU có thể chia sẻ tối đa với J CH trong J 

cụm, nhưng trong mỗi cụm chỉ duy nhất với một CH được thể hiện bởi ràng 

buộc ∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑀𝑗

𝑚=1
𝐾
𝑘=1 ≤ 1, j = 1, 2, …, J. Ngoài ra, hai ràng buộc khác bao 

gồm biến động dung lượng giữa các RU được giới hạn bởi độ lệch chuẩn của 

dung lượng 𝜎∗ và ngưỡng QoS của SU thông qua SINR được đảm bảo bởi 𝛾0, 

cũng được xem xét trong bài toán tối ưu SSC.  

• Giai đoạn truyền điểm - đa điểm: Sau khi có được chỉ số tối ưu 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

, MBS 

điều khiển quá trình chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống của SU và lựa chọn 
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CH để video được yêu cầu truyền điểm - đa điểm đến các RU trong tất cả các 

cụm ở hiệu suất hệ thống cao nhất. Cần lưu ý rằng nếu video được yêu cầu 

không được lưu trong bất kỳ CH nào trong cụm hoặc dung lượng truyền điểm 

- đa điểm từ CH đến các RU trong cụm thấp hơn so với dung lượng thực hiện 

từ MBS, thì các RU này sẽ được nhận video từ MBS thay vì từ CH. 

Bảng 4-2. Các ký hiệu và mô tả kỹ thuật của ký hiệu 

Ký hiệu Mô tả đặc tính 

J Số lượng cụm 

K Số lượng SU 

Mj Số lượng CH trong cụm j, j = 1, 2, …, J 

Nj Số lượng RU trong cụm j 

W Băng thông hệ thống 

N0 Công suất nhiễu trắng Gaussian 

0 Mức ngưỡng SINR đảm bảo QoS cho SU 

𝑃0,𝑘 Công suất MBS đến SU k, k = 1, 2, …, K 

𝑃𝑗
0,𝑛

 Công suất MBS đến RU n trong cụm j, n = 1, 2, …, Nj 

𝑃𝑗
𝑚 Công suất CH m trong cụm j 

 Hệ số mũ suy hao đường truyền 

𝑑𝑗
0,𝑛

, 𝑑𝑗
𝑚,𝑛

 Khoảng cách từ MBS (ký hiệu 0) và CH m đến RU n trong cụm j 

𝑑𝑗′
𝑚′,𝑛

 Khoảng cách từ CH m’ trong cụm j’ đến RU n trong cụm j 

𝑑0
𝑘, 𝑑𝑗

𝑚,𝑘
 Khoảng cách từ MBS (ký hiệu 0) và CH m trong cụm j đến SU k 

Tj Chiều dài của đoạn video yêu cầu trong cụm j (đơn vị giây) 

𝜅𝑗
𝑚,𝑛, 𝜃𝑗

𝑚,𝑛
 Tham số hình dạng (shape) và tham số tỷ lệ (scale) của thời gian và 

số lần kết nối giữa CH và RU dựa trên phân bố Gamma 

𝑠𝑗
𝑚,𝑛

 Xác suất để truyền video có chiều dài Tj từ CH m đến RU n trong 

cụm j thành công dựa trên mối quan hệ xã hội 

4.2.2. Tính toán các thông số hệ thống SSC 

4.2.2.1. Mối quan hệ xã hội giữa CH và RU  

Bên cạnh mối quan hệ vật lý giữa các MU (tức là chất lượng kênh truyền vô 

tuyến), các mối quan hệ xã hội của chúng không thể bỏ qua trong quá trình triển khai 
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cơ chế SSC. Thuộc tính xã hội cung cấp mức độ tương tác giữa các MU là gần gũi và 

thường xuyên như thế nào. Bằng cách khai thác cả các thuộc tính vật lý và xã hội, tài 

nguyên kênh truyền xuống và video được chia sẻ bởi SU và CH sẽ được tận dụng cho 

D2DC điểm - đa điểm hiệu quả hơn. Ví dụ: trong một cụm, CH có các kênh không dây 

và mối quan hệ xã hội tốt hơn với các RU cũng như ít ảnh hưởng nhiễu hơn lên SU sẽ 

được chọn để gửi video được yêu cầu tới các RU qua D2DC điểm - đa điểm bằng cách 

sử dụng tài nguyên kênh truyền xuống được chia sẻ bởi SU. Trong chương này, tôi áp 

dụng Indian Buffet Model (IBM) [70]–[74] để có được các mối quan hệ xã hội giữa 

CH và RU. IBM cho biết một cặp CH và RU trong một cụm và giữa các cụm có mối 

quan hệ xã hội chặt chẽ ở mức độ nào để gửi một video với xác suất thành công nhất 

định nào đó dựa trên số lần và thời gian tương tác mỗi lần của chúng. IBM được sử 

dụng cho cơ chế SSC được trình cụ thể như sau.  

Gọi 𝐼𝑗
𝑚,𝑛

 là số lần tương tác của CH thứ m và RU thứ n trong cụm thứ j. Lần 

tương tác thứ i, i = 1, 2, …, 𝐼𝑗
𝑚,𝑛

, có thời lượng 𝐷𝑖,𝑗
𝑚,𝑛

. Giá trị thời gian tương tác trung 

bình giữa CH thứ m và RU thứ n được tính bởi 

𝑀𝑗
𝑚,𝑛 =

∑ 𝐷𝑖,𝑗
𝑚,𝑛𝐼𝑗

𝑚,𝑛

𝑖=1

𝐼𝑗
𝑚,𝑛  (4.1) 

Phương sai của thời gian tương tác, phản ánh biến động thời gian tương tác giữa 

các cặp CH và RU khác nhau, được biểu thị bằng  

𝑉𝑗
𝑚,𝑛 =

∑ (𝐷𝑖,𝑗
𝑚,𝑛 −𝑀𝑗

𝑚,𝑛)
2𝐼𝑗

𝑚,𝑛

𝑖=1

𝐼𝑗
𝑚,𝑛  (4.2) 

Xem xét phương sai trên, trong số nhiều cặp CH và RU có cùng thời gian tương 

tác như nhau, một cặp có phương sai thấp hơn có nhiều khả năng được chọn cho 

D2DC điểm - đa điểm. 

Từ (4.1) và (4.2), chúng ta có phân phối thời lượng và số lần tương tác dựa trên 

phân bố Gamma và hàm mật độ xác suất tương ứng được đưa ra như sau 

𝑋 ∼ Γ(𝜅𝑗
𝑚,𝑛, 𝜃𝑗

𝑚,𝑛) = Γ (
(𝑀𝑗

𝑚,𝑛)
2

𝑉𝑗
𝑚,𝑛 ,

𝑉𝑗
𝑚,𝑛

𝑀𝑗
𝑚,𝑛) (4.3) 

và 
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𝑓(𝑥; 𝜅𝑗
𝑚,𝑛, 𝜃𝑗

𝑚,𝑛) =
1

(𝜃𝑗
𝑚,𝑛)

𝜅𝑗
𝑚,𝑛

Γ(𝜅𝑗
𝑚,𝑛)

𝑥𝜅𝑗
𝑚,𝑛−1𝑒

−
𝑥

𝜃𝑗
𝑚,𝑛

 (4.4) 

Trong đó, Γ(𝜅𝑗
𝑚,𝑛) = ∫ 𝑡𝜅𝑗

𝑚,𝑛−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

0
 

Ngoài ra, xác suất dựa trên mối quan hệ xã hội mà CH thứ m gửi thành công 

video có độ dài Tj (tính bằng giây) đến RU thứ n trong cụm j là  

𝑆𝑗
𝑚,𝑛 = 1 −∫ 𝑓(𝑢; 𝜅𝑗

𝑚,𝑛, 𝜃𝑗
𝑚,𝑛)𝑑𝑢

𝑇𝑗

0

= 1 −

𝛾 (𝜅𝑗
𝑚,𝑛,

𝑇𝑗
𝜃𝑗
𝑚,𝑛)

Γ(𝜅𝑗
𝑚,𝑛)

 
(4.5) 

Trong đó, 𝛾 (𝜅𝑗
𝑚,𝑛,

𝑇𝑗

𝜃𝑗
𝑚,𝑛) = ∫ 𝑡𝜅𝑗

𝑚,𝑛−1𝑒−𝑡𝑑𝑡

𝑇𝑗

𝜃
𝑗
𝑚,𝑛

0
 

Để chuẩn hóa xác suất dựa trên mối quan hệ xã hội trong D2DC điểm - đa điểm 

sao cho tổng xác suất dựa trên mối quan hệ xã hội để gửi thành công video có độ dài Tj 

từ CH thứ m đến tất cả Nj RU trong cụm thứ j bằng 1, (4.5) được viết lại thành 

𝑠𝑗
𝑚,𝑛 =

𝑆𝑗
𝑚,𝑛

∑ 𝑆𝑗
𝑚,𝑛𝑁𝑗

𝑛=1

 (4.6) 

4.2.2.2. Kênh truyền vô tuyến  

Để tính toán các thông số hệ thống, bên cạnh mối quan hệ xã hội giữa CH và RU 

đã nêu trên, chúng ta cần tính dung lượng kênh truyền không dây xuất phát từ tỷ số tín 

hiệu trên nhiễu trắng (SNR) hoặc tỷ số tín hiệu trên tổng nhiễu trắng cộng can nhiễu 

(SINR). Để tính được, chúng tôi áp dụng mô hình độ lợi kênh không dây giữa máy 

phát Tx và máy thu Rx được đưa ra trong [66], [91], được biểu thị bằng 

𝐺𝑇𝑥,𝑅𝑥 = ℎ𝑇𝑥,𝑅𝑥𝑔𝑇𝑥,𝑅𝑥 (4.7) 

Trong đó Tx  {MBS, CH} và Rx  {RU, SU} 

ℎ𝑇𝑥,𝑅𝑥 là hệ số fading phân phối mũ có trị trung bình là 1 ( exp(1)); 𝑔𝑇𝑥,𝑅𝑥 =

(𝑑𝑇𝑥,𝑅𝑥)−𝜂 là hàm suy hao đường truyền theo lũy thừa chuẩn có hệ số suy hao lũy thừa 

là , 𝑑𝑇𝑥,𝑅𝑥 là khoảng cách khoảng cách từ Tx đến Rx. 
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4.2.2.3. Dung lượng tại RU 

Trong cơ chế SSC, các RU có thể nhận được dung lượng video từ cả MBS và CH 

thông qua D2DC điểm - đa điểm. Đầu tiên, tôi xác định tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) 

tại RU thứ n, n = 1, 2,…, Nj, nhận được từ CH thứ m, m = 1, 2, …, Mj, trong cụm thứ j, 

j = 1, 2, …, J, được tính ra như sau 

𝛾𝑗
𝑚,𝑛  =

𝑠𝑗
𝑚,𝑛𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑛

𝑁0
 (4.8) 

trong đó 𝑃𝑗
𝑚 là công suất truyền của CH thứ m trong cụm thứ j, N0 là công suất của 

nhiễu trắng Gaussian, 𝐺𝑗
𝑚,𝑛

 là độ lợi kênh truyền giữa CH thứ m và RU thứ n trong 

cụm thứ j.  

Trong cụm thứ j, việc truyền từ CH thứ m đến RU thứ n được thiết lập dựa trên 

việc tái sử dụng tài nguyên kênh truyền xuống được chia sẻ bởi SU thứ k. Sự đánh đổi 

của việc tái sử dụng tài nguyên này là SNR tại RU thứ n bị suy giảm do can nhiễu gây 

ra bởi việc dùng chung kênh truyền xuống từ MBS đến SU thứ k. Bằng cách xem xét 

chỉ số điều khiển 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 để quyết định xem SU thứ k có chia sẻ tài nguyên kênh truyền 

xuống của nó với CH thứ m trong cụm thứ j hay không, (4.8) được viết lại dưới dạng 

tỷ số tín tín hiệu trên tổng nhiễu trắng và can nhiễu (SINR) như sau 

𝛾𝑗
𝑘,𝑚,𝑛  =

𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑠𝑗

𝑚,𝑛𝑃𝑗
𝑚𝐺𝑗

𝑚,𝑛

𝑁0 + 𝑃
0,𝑘𝐺𝑗

0,𝑛  (4.9) 

Trong đó 𝐺𝑗
0,𝑛

 là độ lợi kênh truyền giữa MBS (được biểu thị bằng số 0) với RU 

thứ n trong cụm thứ j và 𝑃0,𝑘 là công suất truyền của MBS đến SU thứ k.  

Ngoài ra, vì SU thứ k có thể chia sẻ tài nguyên phổ đường xuống của nó với 

nhiều hơn một CH trong các cụm khác nhau, SINR tại RU thứ n trong cụm thứ j được 

cộng thêm can nhiễu (𝐼𝐶
𝑘,𝑛

) từ ảnh hưởng bởi công suất phát của CH trong các cụm 

khác sử dụng lại cùng một tài nguyên kênh truyền xuống đối với RU thứ n. Vì vậy, 

(4.9) được viết lại thành  

𝛾𝑗
𝑘,𝑚,𝑛  =

𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑠𝑗

𝑚,𝑛𝑃𝑗
𝑚𝐺𝑗

𝑚,𝑛

𝑁0 + 𝑃
0,𝑘𝐺𝑗

0,𝑛 + 𝐼𝐶
𝑘,𝑛 (4.10) 



71 

Trong đó 
 

𝐼𝐶
𝑘,𝑛  = ∑ ∑ 𝑣

𝑗′
𝑘,𝑚′

𝑠
𝑗′
𝑚′,𝑛𝑃𝑗′

𝑚′
𝐺
𝑗′
𝑚′,𝑛

𝑀
𝑗′

𝑚′=1

𝐽

𝑗′=1

𝑗′≠𝑗

 (4.11) 

Và độ lợi kênh truyền 𝐺
𝑗′
𝑚′,𝑛 = ℎ𝑗′

𝑚′,𝑛𝑔𝑗′
𝑚′,𝑛

 được tính tương tự như trong phương 

trình (4.7), với 𝑑𝑗′
𝑚′,𝑛

 là khoảng cách từ CH thứ m' trong cụm j' đến RU thứ n trong 

cụm thứ j.  

Trong trường hợp nếu SU không chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống với bất kỳ 

CH trong tất cả các cụm, các RU trong cụm thứ j vẫn nhận dung lượng video từ MBS 

theo cách thông thường. Trong trường hợp này, để tính được dung lượng video tại RU 

thứ n, chúng ta tính SNR của kênh giữa MBS và RU thứ n được biểu thị bằng  

𝛾𝑗
0,𝑛  =

∏ ∏ (1 − 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑠𝑗

𝑚,𝑛)
𝑀𝑗
𝑚=1

𝐾
𝑘=1 𝑃𝑗

0,𝑛𝐺𝑗
0,𝑛

𝑁0
 (4.12) 

trong đó 𝑃𝑗
0,𝑛

 là công suất của MBS được truyền tới RU thứ n trong cụm thứ j.  

Cuối cùng, tổng dung lượng video nhận được tại các RU được phân phối từ MBS 

và được truyền D2D điểm - đa điểm từ các CH được xác định bởi  

𝐶𝑅𝑈 = 𝑊∑[∑∑∑𝐶𝑗
𝑘,𝑚,𝑛

𝑁𝑗

𝑛=1

𝑀𝑗

𝑚=1

𝐾

𝑘=1

+∑𝐶𝑗
0,𝑛

𝑁𝑗

𝑛=1

]

𝐽

𝑗=1

 (4.13) 

trong đó W là băng thông hệ thống và 

𝐶𝑗
𝑘,𝑚,𝑛 = log2(1 + 𝛾𝑗

𝑘,𝑚,𝑛)  (4.14) 

𝐶𝑗
0,𝑛 = log2(1 + 𝛾𝑗

0,𝑛)  (4.15) 

Có thể thấy trong công thức (4.13) rằng, việc xác định giá trị của chỉ số điều 

khiển 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 sẽ cho phép hoặc là thành phần tổng thứ nhất được chọn (D2DC điểm - đa 

điểm từ CH) hoặc thành phẩn tổng thứ hai được chọn (truyền thông điểm - đa điểm từ 

MBS) cho từng cụm thứ j, nhằm cực đại CRU. 
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4.2.2.4. Biến động dung lượng giữa các RU 

Trong cơ chế SSC, vấn đề này sinh đó là dung lượng video nhận được giữa các 

RU trong mỗi cụm và giữa các cụm khác nhau có thể bị biến động cao. Để hạn chế 

biến động, độ lệch chuẩn của dung lượng giữa các RU phải được xét đến trong bài 

toán tối ưu SSC, được tính trong biểu thức sau 

𝜎𝐶 =
√
∑ {∑ [𝑊 (∑ ∑ 𝐶𝑗

𝑘,𝑚,𝑛 + 𝐶𝑗
0,𝑛𝑀𝑗

𝑚=1
𝐾
𝑘=1 ) − 𝐶�̅�𝑈]

2𝑁𝑗
𝑛=1 }𝐽

𝑗=1

∑ 𝑁𝑗
𝐽
𝑗=1

 (4.16) 

Trong đó 

𝐶�̅�𝑈 =
𝐶𝑅𝑈

∑ 𝑁𝑗
𝐽
𝑗=1

 (4.17) 

4.2.2.5. SINR tại SU 

Khi SU thứ k chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống của nó với CH, SINR của SU 

bị giảm do can nhiễu của CH tạo ra. Do đó, cơ chế SSC phải đảm bảo SINR cho SU 

thứ k để có được QoS cao. SINR tại SU thứ k được xem xét như là một trong các ràng 

buộc của bài toán tối ưu SSC, được tính như sau 

𝛾𝑘 =
𝑃0,𝑘𝐺0,𝑘

𝑁0 + ∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑘𝑀𝑗

𝑚=1
𝐽
𝑗=1

 (4.18) 

trong đó 𝐺0,𝑘 và 𝐺𝑗
𝑚,𝑘

 là độ lợi kênh truyền từ MBS và CH m trong cụm j đến SU k. 

4.3. Bài toán tối ưu SSC và giải pháp dùng GA 

4.3.1. Bài toán tối ưu SSC 

Mục tiêu của bài toán tối ưu SSC là cực đại tổng dung lượng video tại các RU 

như được đưa ra trong (4.13) bằng cách tìm các giá trị tối ưu của chỉ số lựa chọn SU 

và CH 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

. Cùng với ba ràng buộc đã nêu ở phần 4.2.1, bài toán tối ưu SSC được xây 

dựng như sau 

max
𝑣𝑗
𝑘,𝑚

𝐶𝑅𝑈 
(4.19a) 
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𝑠. 𝑡.

{
 
 
 

 
 
 ∑ ∑ 𝑣𝑗

𝑘,𝑚
𝑀𝑗

𝑚=1

𝐾

𝑘=1
≤ 1, ∀𝑗 =  1, 2, … , 𝐽

𝜎𝐶 ≤ 𝜎∗,

∑∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑘

𝑀𝑗

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

≤
𝑃0,𝑘𝐺0,𝑘

𝛾0
− 𝑁0,

𝑘 =  1, 2, … , 𝐾
 

 (4.19b) 

Trong (4.19b), ràng buộc thứ ba được xác định từ (4.18) bằng cách cho 𝛾𝑘 ≥ 𝛾0 

để đảm bảo rằng SINR của SU thứ k không nhỏ hơn 𝛾0 khi chia sẻ tài nguyên kênh 

truyền xuống cho D2DC điểm - đa điểm. 

Để giải bài toán tối ưu SSC cho kết quả tối ưu chính xác hoặc gần đúng 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 với 

độ phức tạp bộ nhớ và thời gian tính toán hợp lý, tôi áp dụng thuật toán di truyền 

(GA), là một giải pháp tìm kiếm toàn cục ngẫu nhiên dựa trên việc lựa chọn tiến hóa 

sinh học tự nhiên [85]. Giải pháp GA chi tiết được giới thiệu trong phần tiếp theo.  

4.3.2. Giải pháp tối ưu SSC dùng GA 

Tương tự như đã trình bày trong Phần 3.3.2 tại Chương 3. GA được triển khai 

dựa trên số lượng cá thể ban đầu ngẫu nhiên để có được xấp xỉ tốt hơn cho một giải 

pháp tối ưu toàn cục sau mỗi thế hệ tuân theo các nguyên tắc chọn lọc tự nhiên tiến 

hóa. Lợi ích đáng kể của GA là chúng có thể tìm kiếm song song nhiều điểm tối ưu, 

tức là không yêu cầu không gian tìm kiếm phải là đơn đỉnh [42], [80]. Điều đó có 

nghĩa là GA có thể sử dụng quá trình tìm kiếm ngẫu nhiên để tránh rơi vào các điểm 

tối ưu cục bộ. Ngoài ra, GA rất linh hoạt vì chúng có thể cung cấp một số giải pháp 

chính xác và gần đúng tiềm năng cho một bài toán nhất định. Giải pháp phù hợp với 

yêu cầu tài nguyên tính toán cụ thể sẽ được xác định bởi người dùng [80]. 

Tuy nhiên, thuật toán di truyền GA truyền thống được triển khai để giải quyết vấn 

đề tối ưu cho các giá trị tối ưu trong miền số thực với các ràng buộc đơn giản ở dạng 

giới hạn cận dưới và giới hạn cận trên. Do đó, GA không thể giải quyết bài toán tìm 

ma trận nhị phân tối ưu trong không gian tìm kiếm V và thỏa mãn tập các ràng buộc 

phức tạp như trong (4.19b). Vì vậy, tôi áp dụng phương pháp phạt (penalty method) 

[85] và thay đổi tìm kiếm trong miền số thực thành tìm kiếm ở dạng nhị phân. Để làm 

được điều này, ba ràng buộc trong (4.19b) được viết lại dưới dạng như sau 
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𝑠. 𝑡.

{
 
 
 

 
 
 Δ𝑉𝑗 = 1 −∑ ∑ 𝑣𝑗

𝑘,𝑚
𝑀𝑗

𝑚=1

𝐾

𝑘=1
≥ 0, 𝑗 =  1, 2, … , 𝐽

∆𝜎 = 𝜎∗ − 𝜎𝐶 ≥ 0,

∆𝛾𝑘 =
𝑃0,𝑘𝐺0,𝑘

𝛾0
− 𝑁0 −∑∑ 𝑣𝑗

𝑘,𝑚𝑃𝑗
𝑚𝐺𝑗

𝑚,𝑘
𝑀𝑗

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

≥ 0,

𝑘 =  1, 2, … , 𝐾
 

 (4.20) 

Từ đó, ta có được hàm phạt 

𝑃 = 𝜆1∑(min{0, Δ𝑉𝑗})
2
+

𝐽

𝑗=1

𝜆2(min{0, Δσ})
2 + 𝜆3∑(min{0, Δ𝛾𝑘})2

𝐾

𝑘=1

 (4.21) 

Trong đó, 1, 2, 3, là các tham số phản ánh mức độ vi phạm của các ràng buộc. 

Các cá thể làm cho C (4.13) giảm sẽ bị phạt một lượng P (4.22) để nó trở nên tốt hơn, 

tức là sẽ tiến đến thỏa mãn các ràng buộc sau mỗi thế hệ. 

Cuối cùng, thay vì tối ưu (4.19), tôi áp dụng GA để giải bài toán tối ưu không có 

ràng buộc như sau 

max
𝑣𝑗
𝑘,𝑚

𝐶 = 𝐶𝑅𝑈 − 𝑃 
(4.22) 

Giải pháp GA triển khai cho bài toán tối ưu SSC cũng được thực hiện gồm 5 

bước chính: khởi tạo, tái tạo/chọn lọc, lai tạo, đột biến, và tính toán để sắp xếp lại, 

tương tự như trong Chương 3. 

4.4. Đánh giá kết quả 

Để triển khai hệ thống được đề xuất, các thông số của hệ thống được thiết lập 

như trong Bảng 4-3. Khoảng cách giữa MBS và RU (𝑑𝑗
0,𝑛

), khoảng cách giữa MBS và 

SU (𝑑0
𝑘), khoảng cách giữa CH và RU trong cùng một cụm (𝑑𝑗

𝑚,𝑛
), khoảng cách giữa 

CH và RU trong các cụm khác nhau (𝑑𝑗′
𝑚′,𝑛

) và khoảng cách giữa CH và SU (𝑑𝑗
𝑚,𝑘

) 

được chọn ngẫu nhiên trong các phạm vi tương ứng là [100, 1000]m, [100, 500]m, [1, 

50]m, [1, 300]m và [50, 150]m. Ngoài ra, do giá trị của hàm phạt P nhỏ hơn nhiều so 

với giá trị của hàm mục tiêu C, nên giá trị phạt không đủ cao để phạt các cá thể không 

thỏa các ràng buộc. Việc chọn lựa các thông số hàm phạt tương tự phần 3.4. tôi chọn 



75 

1 = 106, 2 = 106 và 3 = 1032. Cách chọn các giá trị phù hợp của 1, 2 và 3 được 

trình bày trong [66]. 

Bảng 4-3. Thông số cài đặt cho bài toán tối ưu SSC 

Ký hiệu Mô tả thông số 

J 5 cụm 

K 5 SUs 

{Mj} {2, 4, 6, 8, 10} CH 

{Nj} {5, 10, 15, 20, 25} RU 

W 5Mhz 

N0 10-13W 

0 10dB 

* 25 

𝑃0,𝑘, 𝑃𝑗
0,𝑛

 5W 

𝑃𝑗
𝑚 Chọn ngẫu nhiên trong khoảng 0.01W đến 0.1W 

 4 

{Tj} {20, 10, 15, 13, 5} giây 

𝜅𝑗
𝑚,𝑛

 Chọn ngẫu nhiên trong khoảng 1 đến 10 

𝜃𝑗
𝑚,𝑛

 Chọn ngẫu nhiên trong khoảng 1 đến 30 

NP 10,000 

NG 100 

NV 1 

NB 𝐾 ×∑ 𝑀𝑗
𝐽

𝑗=1
 

PG 0.9 

PC 0.9 

PM 10-8 

4.4.1. Sự hội tụ của GA 

Chúng ta có thể thấy trong Hình 4.3, GA nhanh chóng hội tụ sau 20 thế hệ. Sự 

hội tụ xảy ra nếu nó đồng thời thỏa mãn hai điều kiện: 1) trị trung bình của các giá trị 

hàm mục tiêu của tất cả các cá thể bằng với giá trị hàm mục tiêu tốt nhất và 2) sai số 

(giá trị phạt P) bằng không. Nói cách khác, tất cả các cá thể đều có chất lượng tốt nhất 
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như nhau mà không bị phạt vì vi phạm các ràng buộc. Tốc độ hội tụ nhanh chứng tỏ 

rằng GA là khả thi để áp dụng để giải bài toán SSC trong 5G UDN. 

Hiệu suất của GA tiếp tục được đánh giá bằng cách xem xét thời gian hội tụ và 

độ chính xác theo số cụm (J) và kích thước dân số (NP) như trong Bảng 4-4 và Bảng 

4-5. Các kết quả trong Bảng 4-4 chỉ ra rằng nếu số lượng cụm thấp (J = 1), GA yêu 

cầu kích thước dân số nhỏ (NP = 100) để được hội tụ trong khoảng thời gian rất ngắn là 

0,27 giây. Khi J tăng, kích thước dân số lớn hơn mới có thể làm cho GA hội tụ và hiển 

nhiên với thời gian dài hơn, nhưng hợp lý ở giá trị 930,50 giây, tại J = 5 và NP = 

10.000. Trong khi đó, khi tăng J, nếu quy mô dân số nhỏ (NP = 100) thì sẽ không thể 

làm cho GA được hội tụ (kết quả “N/A”) trong Bảng 4-4. Tương tự, như chúng ta có 

thể thấy trong Bảng 4-5, việc tăng J đòi hỏi kích thước dân số lớn hơn để đạt được độ 

chính xác cao nhất. Ví dụ lấy J = 5, NP = 500 và NP = 1000 có thể làm cho GA hội tụ, 

nhưng không thể đạt độ chính xác 100%, tức là chỉ tương ứng 90,09% và 96,32%. Độ 

chính xác cao nhất 100% xảy ra khi NP = 5000 và NP = 10.000, và do đó, trong chương 

này, tôi chọn NP = 10.000 để đảm bảo cả sự hội tụ và độ chính xác của GA. Cần lưu ý 

rằng độ chính xác thu được dựa trên kết quả tối ưu chính xác bằng cách áp dụng thuật 

toán tìm kiếm vét cạn thông thường [87] để giải bài toán tối ưu SSC. 

 

Hình 4.3. Sự hội tụ của GAs 
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Bảng 4-4. Thời gian hội tụ (giây) của GAs đối với J và NP 

NP 

J 
100 500 1000 5000 10000 

1 0,27 0,40 0,66 4,61 17,67 

3 N/A 5,76 13,00 65,78 158,99 

5 N/A 44,55 113,53 486,83 930,50 

Bảng 4-5. Độ chính xác (%) của GAs đối với J và NP 

NP 

J 
100 500 1000 5000 10000 

1 100 100 100 100 100 

3 N/A 100 100 100 100 

5 N/A 90,09 96,32 100 100 

4.4.2. Hiệu suất của hệ thống SSC 

Để đánh giá hiệu suất của SSC được đề xuất, tôi so sánh nó với các cơ chế khác 

bao gồm SSC không quan tâm đến mối quan hệ xã hội (NSA – Non-Social-Aware), 

chỉ truyền điểm - đa điểm bởi MBS (OMB – only MBS), hiệu suất trung bình (AVE – 

Average performance) và hiệu suất tối thiểu (MIN – Minimum performance). Trong 

NSA, các mối quan hệ xã hội giữa CH và RU được chuẩn hóa là như nhau. Trong 

OMB, các video yêu cầu được truyền điểm - đa điểm từ MBS đến RU trong tất cả các 

cụm thay vì từ CH qua D2DC điểm - đa điểm. Trong AVE, một tập hợp các cá thể khả 

thi đáp ứng các ràng buộc được xác định và tính toán CRU trung bình đối với từng cá 

thể. Để tìm tập các cá thể khả thi này, GA được áp dụng để cực tiểu hàm phạt P. Trong 

MIN, GA được triển khai để cực tiểu CRU + P nhằm thu được trường hợp xấu nhất của 

SSC thay vì cực đại C như trong (4.23). Các đánh giá hiệu suất của SSC, NSA, OMB, 

AVE và MIN về hiệu suất hệ thống (dung lượng hệ thống và độ lệch chuẩn của dung 

lượng) được trình bày như sau. 
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Hình 4.4. Dung lượng hệ thống SSC theo 0 

Hình 4.4 mô tả dung lượng hệ thống theo ngưỡng SINR của SUs (0). Rõ ràng có 

thể thấy, nếu 0 thấp, tức là các SU chấp nhận giảm QoS của chúng để chia sẻ tài 

nguyên kênh truyền xuống với nhiều CH hơn cho D2DC điểm - đa điểm, hệ thống cho 

dung lượng cao. Ngược lại, tăng 0 sẽ làm cho việc chia sẻ tài nguyên kênh truyền 

xuống ít hơn để đảm bảo QoS cao cho SU, dẫn đến dung lượng hệ thống thấp hơn. 

Tuy nhiên, nếu 0 quá cao (0  20dB) để đảm bảo tuyệt đối QoS của SU, thì không có 

chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống cũng như D2DC điểm - đa điểm, dẫn đến kết quả 

là tất cả các RU sẽ được MBS phục vụ ở dung lượng hệ thống thấp nhất. Xét về mặt so 

sánh, SSC được đề xuất và NSA đạt được dung lượng hệ thống cao hơn so với AVE, 

OMB và MIN vì chúng sử dụng hiệu quả tài nguyên kênh truyền xuống của SU và 

video được lưu trong CH cho D2DC điểm - đa điểm. Hơn nữa, nhờ khai thác các mối 

quan hệ xã hội giữa CH và RU, SSC vượt trội hơn NSA. SSC đạt được dung lượng cao 

nhất (lớn hơn khoảng 340Mpbs so với NSA) ở mức 0 = 10dB. Do đó, tôi chọn 0 = 

10dB để đánh giá hiệu suất cho SSC nhằm đạt dung lượng cao nhất mà vẫn đảm bảo 

tính công bằng về QoS cao cho SU. 
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Hình 4.5. Dung lượng hệ thống SSC theo * 

Trong Hình 4.5, dung lượng hệ thống được đánh giá theo ràng buộc về dao động 

dung lượng giữa các RU được biểu thị bằng độ lệch chuẩn của dung lượng *. Giới 

hạn dưới của * được đặt là 15 vì nhỏ hơn hoặc bằng 15 chắc chắn làm cho dung 

lượng hệ thống của SSC, NSA và AVE giảm xuống tương đương với OMB và MIN. 

Nới lỏng ràng buộc này bằng cách tăng * cho phép phục vụ các RU dung lượng hệ 

thống cao hơn nhưng không đồng đều do dao động dung lượng cao hơn giữa các RU. 

Trong khi đó, điều quan trọng là dung lượng hệ thống trở nên bão hòa khi * quá cao. 

Do đó, giá trị của * cần được chọn lựa cẩn thận để đảm bảo công bằng về dung lượng 

thu được của các RU, ví dụ * = 25 ở đoạn gãy của SSC trước khi bão hòa. Kết quả 

cho thấy SSC đạt được dung lượng hệ thống cao nhất so với NSA, AVE, OMB và 

MIN. 
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Hình 4.6. Dung lượng hệ thống SSC theo số lượng cụm 

Khi tăng số lượng cụm (J), dung lượng hệ thống cao hơn để phục vụ nhiều RU 

hơn như trong Hình 4.6. Có thể thấy rằng SSC chỉ tốt hơn NSA khi số lượng cụm đủ 

lớn (J = 3). Lý do là nếu số lượng cụm thấp, số lượng CH và RU cũng thấp. Trong 

trường hợp này, yếu tố mối quan hệ xã hội không tạo ra tác động đáng kể đến dung 

lượng hệ thống dẫn đến SSC không thể khai thác các mối quan hệ xã hội giữa CH và 

RU để có thể tốt hơn NSA. Nói cách khác, yếu tố mối quan hệ xã hội có thể được khai 

thác hiệu quả trong 5G UDN để cải thiện dung lượng hệ thống. Xét về mặt so sánh, cả 

SSC và NSA đều tốt hơn so với AVE và tốt hơn nhiều so với hai trường hợp xấu nhất 

là OMB và MIN. 
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Hình 4.7. Dung lượng hệ thống SSC theo số lượng thiết bị chia sẻ tài nguyên phổ 

Hình 4.7 mô tả dung lượng hệ thống theo số SU (K) có tài nguyên kênh truyền 

xuống để chia sẻ với CH cho D2DC điểm - đa điểm. Dễ dàng nhận thấy rằng khi số 

lượng SU càng cao, hệ thống càng có nhiều cơ hội gán các SU phù hợp để chia sẻ tài 

nguyên kênh truyền xuống của chúng với CH. Điều đó có nghĩa là dung lượng hệ 

thống sẽ tăng cao hơn khi tăng K. Dung lượng hệ thống sẽ bão hòa nếu các SU mới 

được thêm vào hệ thống (K = 2, 3, 4, 5) không tốt hơn so với các SU đã tồn tại trước 

đó (K = 1), như trong Hình 4.7. SSC luôn tốt hơn NSA, AVE, OMB và MIN, ngoại trừ 

khi không có bất kỳ SU (K = 0) nào để chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống, và do đó, 

cũng không có D2DC điểm - đa điểm. Cần lưu ý rằng trạng thái bão hòa không thay 

đổi cho đến khi chúng ta cho thêm vào hệ thống một SU mới tốt hơn các SU trước đó 

(SU tốt hơn là SU có vị trí nằm gần MBS và cách xa CH để ít bị can nhiễu do CH gây 

ra). 
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Hình 4.8. Độ lệch chuẩn của dung lượng tại các RU 

Bảng 4-6. So sánh sự công bằng về dung lượng tại các RU 

Cơ chế 

Ràng buộc 
SSC NSA AVE OMB MIN 

0 Trung bình Trung bình Tốt Rất tốt Rất tốt 

* Tốt Tốt Trung bình Rất tốt Rất tốt 

Cuối cùng, tôi phân tích sự dao động dung lượng giữa các RU được biểu thị bằng 

độ lệch chuẩn về dung lượng tại các RU (C) như được mô tả trong Hình 4.8. Kết quả 

cho thấy mặc dù OMB và MIN cung cấp dung lượng hệ thống thấp nhất như đã trình 

bày, nhưng chúng có độ lệch dung lượng thấp nhất, nghĩa là đảm bảo dung lượng công 

bằng tốt nhất cho các RU. Sự đánh đổi của SSC được đề xuất là nó cung cấp cho các 

RU dung lượng cao nhất nhưng chấp nhận sự dao động dung lượng cao giữa các RU. 

Cụ thể hơn trong Bảng 4-6, các kết quả so sánh tính công bằng được trình bày đối với 

hai ràng buộc đảm bảo công bằng QoS gồm mức ngưỡng SINR tại các SU (0) và độ 
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lệch chuẩn dung lượng (*). Tính công bằng được phân thành 3 loại gồm “Rất tốt”, 

“Tốt” và “Trung bình”. Tính công bằng thấp nhất được định nghĩa là “Trung bình” vì 

nó bằng giá trị hợp lý của max{C} = * = 25. Điều quan trọng đó là hệ thống SSC có 

thể điều khiển một cách linh hoạt sự công bằng về dung lượng cho các RU bằng cách 

đặt ràng buộc về độ lệch chuẩn dung lượng ở giá trị hợp lý, ví dụ tại * = 25, độ lệch 

chuẩn của SSC là một giá trị nhỏ hơn nhiều so với dung lượng đạt được với C = 6000, 

nhưng chỉ cao hơn hai lần so với độ lệch chuẩn của OMB như trong Hình 4.5 và Hình 

4.8. 

4.5. Kết luận chương 4 

Trong chương này, tôi đã đề xuất cơ chế SSC để phục vụ cho các RU có được 

hiệu suất cao trong truyền video điểm - đa điểm trong 5G UDN. Hiệu quả của SSC là 

đã áp dụng các kỹ thuật mới (phân cụm, chia sẻ tài nguyên phổ, lựa chọn thiết bị hỗ trợ 

lưu trữ video và kỹ thuật truyền điểm - đa điểm), đồng thời khai thác được các thuộc 

tính vật lý và xã hội của CH và RU. Cơ chế SSC được xây dựng dưới dạng một bài 

toán tối ưu được giải để tìm tập hợp tối ưu của SU và CH dưới các ràng buộc về dao 

động dung lượng giữa các RU và ngưỡng SINR tại SU. Bộ SU và CH tối ưu cho phép 

cơ chế SSC điều khiển linh hoạt:  

- Dung lượng phân phối cho RU từ MBS hoặc từ CH qua D2DC điểm - đa điểm. 

- SU nào chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống của chúng cho các CH nào để 

thực hiện D2DC điểm - đa điểm. 

Kết quả là, dung lượng hệ thống cung cấp cho các RU là cực đại mà vẫn đảm bảo 

cho tính công bằng về dung lượng cho RU cũng như đảm bảo QoS cao cho SU. Các 

kết quả mô phỏng đã chứng minh tính hiệu quả của cơ chế SSC đề xuất so với các giải 

pháp khác không xem xét thuộc tính xã hội cũng như D2DC điểm - đa điểm. 

Giải pháp SSC đề xuất đã kết hợp kỹ thuật lưu trữ, chia sẻ tài nguyên phổ, phân 

cụm, truyền điểm - đa điểm đồng thời đã khai thác được các thuộc tính vật lý và xã hội 

của người dùng. Đánh giá hiệu suất hệ thống đề xuất so với các mô hình hệ thống của 

các nhóm tác giả khác cho kết quả về dung lượng hệ thống cao, cụ thể các kết quả 

được tóm tắt trong Bảng 4-7. 
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Bảng 4-7. So sánh hệ thống SSC với các mô hình hệ thống khác 

Hệ 

thống 

Kỹ thuật áp dụng 

Đánh giá hệ thống Lưu 

trữ 

Chia sẻ 

kênh 

truyền 

Phân 

cụm 

Truyền 

điểm - 

đa điểm 

Mối 

quan hệ 

xã hội 

[69] ✓     
Giảm tải lưu lượng của trạm 

nền gốc (MBS). 

[67] ✓  ✓ ✓ ✓ 
Hiệu suất năng lương hệ 

thống được cải thiện. 

[39]  ✓  ✓  
Hiệu suất năng lượng hệ 

thống được cải thiện. 

[41]  ✓ ✓ ✓  

Xác suất mất kênh giảm, 

dung lượng hệ thống được cải 

thiện. 

SSC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dung lượng hệ thống cực đại 

và đảm bảo tính công bằng 

dung lượng tại người dùng 

đồng thời chất lượng dịch vụ 

(QoS) được đảm bảo cao. 
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CHƯƠNG 5. ĐIỀU KHIỂN LƯU TRỮ ĐA TẦNG VÀ CHIA 

SẺ PHỔ TẦN TỐI ƯU LUỒNG VIDEO ĐIỂM - ĐA ĐIỂM 

TRONG 5G UDN 

Tóm tắt: Trong chương này, một giải pháp điều khiển chọn lựa lưu trữ đa tầng 

và chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống (DRS-MCS – Downlink Resource Sharing and 

Multi-tier Caching Selection) được đề xuất cho các ứng dụng và dịch vụ video (VAS – 

Video streaming Applications and Services) trong mạng 5G siêu dày đặc (5G UDN). 

Giải pháp DRS-MCS cho phép người dùng di động (MU – Mobile User) trải nghiệm 

VAS qua truyền thông điểm - đa điểm từ các vị trí lưu trữ ở ba tầng: trạm nền lớn 

(MBS – Macro Base Station), trạm nền nhỏ femto (FBS – Femtocell Base Station) và 

thiết bị di động. Trong khi đó, các MU được phân thành ba loại gồm: 1) người dùng 

chia sẻ (SU – Sharing User) chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống cho truyền thông từ 

thiết bị đến thiết bị (D2DC – Device-to-Device communications), 2) người dùng trợ 

giúp lưu trữ (CH – Caching Helper) lưu trữ video được yêu cầu để truyền D2D điểm - 

đa điểm, và 3) người dùng yêu cầu (RU – Requesting User) yêu các video. CH và RU 

được nhóm thành các cụm, mỗi cụm có một số CH và RU gần nhau để truyền thông 

D2D điểm - đa điểm tận dụng tài nguyên kênh truyền xuống của SU. Bài toán tối ưu 

DRS-MCS được xây dựng và giải để điều khiển quá trình chọn lựa không những các 

cặp SU và CH tốt nhất cho D2DC điểm - đa điểm mà còn vị trí lưu trữ tốt nhất từ 3 

tầng cho D2DC điểm - đa điểm trong mỗi cụm, nhằm cực đại tổng dung lượng luồng 

video cung cấp cho các RU. Kết quả mô phỏng được thực hiện để chứng minh lợi ích 

của giải pháp DRS-MCS đề xuất so với các cơ chế khác. 

Như vậy, ngoài việc điều khiển chọn lựa cặp SU và CH để chia sẻ tài nguyên 

kênh truyền xuống cho D2DC điểm - đa điểm ở tầng thiết bị người dùng kết hợp với 

truyền thông điểm - đa điểm ở tầng MBS như trong Chương 3, Chương 5 sẽ xem xét 

thêm chọn lựa vị trí lưu trữ ở tầng FBS cho truyền thông điểm - đa điểm. Bằng cách 

này, cơ chế DRS-MCS sẽ cho phép các RU nhận luồng video linh động hơn với dung 

lượng cao hơn.  

Công trình nghiên cứu liên quan đến Chương 5 là [C3] được trình bày tại 

“Danh mục các công trình đã công bố của nghiên cứu sinh” ở cuối luận án. 
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5.1. Giới thiệu cơ chế DRS-MCS 

5.1.1. Sự cần thiết của cơ chế DRS-MCS 

Trong tương lai, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của người dùng di động (MU 

– Mobile User), các ứng dụng và dịch vụ video (VAS – Video streaming Applications 

and Services) sẽ nở rộ và chiếm khoảng 79% lưu lượng dữ liệu di động [9]. Một điều 

chắc chắn trong các VAS là có một số MU ở gần nhau có cùng mối quan tâm về nội 

dung video nào đó. Trong bối cảnh này, bằng cách khai thác ưu điểm của việc chia sẻ 

lợi ích chung của lượng lớn MU và tính chất phát sóng quảng bá tự nhiên của môi 

trường vô tuyến, các kỹ thuật truyền thông điểm - đa điểm đóng vai trò quan trọng 

trong các mạng 5G vì chúng có thể cung cấp cho hệ thống các giải pháp năng lượng và 

phổ hiệu quả cũng như khả năng phân phối video dung lượng cao [92], [93]. 

Hầu hết các kỹ thuật điểm - đa điểm đã được nghiên cứu để áp dụng cho truyền 

thông D2D [62], [63] với sự hỗ trợ của các MU đã lưu video được gọi là thiết trợ giúp 

lưu trữ (CH – Caching Helper) và người dùng có sẵn tài nguyên đường truyền xuống 

để chia sẻ được gọi là người dùng chia sẻ (SU – Sharing User) [39], [41], [47]–[51]. 

Các kết quả nghiên cứu có được bao gồm mô hình, phân tích, thiết kế và tối ưu hóa 

xác suất phủ sóng cũng như dung lượng hệ thống [47], giảm chi phí phát luồng video 

với tính công bằng tốt hơn [48], tối thiểu độ trễ phân phối luồng video [49]–[51], tối 

đa hiệu quả năng lượng [39] và thông lượng hiệu quả tổng [41]. Các kỹ thuật điểm - đa 

điểm khác đã khai thác cả các tính năng giao tiếp vật lý và các thuộc tính xã hội của 

MU để đạt được hiệu năng hệ thống cao hơn [38], [40], [67], [75]–[79]. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu này không đưa ra cơ chế truyền thông điểm - đa điểm linh hoạt để phục vụ 

người dùng yêu cầu video (RU – Requesting User) từ những vị trí lưu trữ khác nhau ở 

ba tầng gồm: trạm nền lớn (MBS – Macro Base Station), trạm nền nhỏ femto (FBS – 

Femtocell Base Station), và CH thông qua D2DC trong 5G UDN. 

Một số kỹ thuật điểm - đa điểm đã được đề xuất để phục vụ RU một cách linh 

hoạt: từ MBS truyền thông qua mạng di động thông thường; hoặc là từ các CH qua 

D2DC với tài nguyên kênh truyền xuống được chia sẻ bởi SU [94], [95]. Cụ thể, các 

tác giả trong [94] đã thiết kế một giải pháp lựa chọn thiết bị chia sẻ tài nguyên kênh 

truyền xuống và thiết bị lưu trữ để tối đa hóa việc phân phối video phát điểm - đa điểm 

trong D2D 5G UDN. Giải pháp đề xuất đã xem xét các thuộc tính xã hội giữa các CH 
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và RU cũng như các ràng buộc về tính công bằng dung lượng tại các RU, để đáp ứng 

tốt các yêu cầu của RU hơn nữa [95]. Vấn đề của các đề xuất trong [94], [95] là không 

khai thác vị trí lưu trữ tại FBS để cung cấp cho RU lựa chọn thiết bị lưu trữ ở cả ba 

tầng cho dung lượng hệ thống tốt hơn. 

5.1.2. Tính mới của cơ chế DRS-MCS 

Từ các phân tích về sự cần thiết của những cơ chế điều khiển luồng video điểm - 

đa điểm và hiện trạng các nghiên cứu liên quan, để tận dụng vị trí lưu trữ linh hoạt 

trong 5G UDN, trong Chương 5 này, tôi đề xuất cơ chế chọn lựa lưu trữ đa tầng và 

chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống (DRS-MCS – Downlink Resource Sharing and 

Multi-tier Caching Selection) để điều khiển luồng video điểm - đa điểm được mô tả 

trong Hình 5.1. Trong hệ thống này, các video được lưu trữ ở cả ba tầng tại MBS, các 

FBS và các CH cũng như các tài nguyên kênh truyền xuống có sẵn ở SU sẽ được tận 

dụng để chia sẻ cho D2DC điểm - đa điểm. Để thực hiện cơ chế DRS-MCS, bộ điều 

khiển tối ưu (MBS) sẽ thu thập các thông của hệ thống và thông tin QoS đặc trưng bởi 

tỷ số tín hiệu trên nhiễu trắng và can nhiễu 0 (SINR – Signal to Interference plus 

Noise Ratio) phản hồi từ các SU nhằm đảm bảo chất lượng cho các SU ở mức ngưỡng 

cho phép khi chúng chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống hỗ trợ D2DC. Các thông tin 

được thu thập này sẽ cho phép MBS xây dựng bài toán tối ưu DRS-MCS và giải nó để 

xác định chỉ số điều khiển v* để điều khiển quá trình 1) chọn lựa vị trí lưu trữ (tại 

chính MBS, tại FBS hoặc tại CH) và 2) chọn lựa SU nào để chia sẻ tài nguyên kênh 

truyền xuống cho CH nào trong cụm nào nhằm cung cấp cho RU dung lượng luồng 

video điểm - đa điểm cực đại C* trong 5G UDN. Những điểm mới và đóng góp của cơ 

chế DRS-MCS trong Chương 5 so với cơ chế DRS-CHS và SSC trong Chương 3 và 

Chương 4 được tóm tắt ở Bảng 5-1. 
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Optimal

Controller

(MBS)

Actuator

(v*)

Control index

Plant

(FBSs, SUs, 

CHs, IoT 

devices)

(C*)

Maximum video 

streaming capacity 

at MU and devices

Network

System parameters

SINR (0) 

 

Hình 5.1. Sơ đồ khối hệ thống DRS-MCS điều khiển luồng video điểm - đa điểm 

Bảng 5-1. Tóm tắt các điểm mới và đóng góp của cơ chế DRS-MCS 

Cơ chế 

(Chương) 

Tiêu chí 

Giải 

thuật 

Cơ chế chia sẻ 

tài nguyên 

kênh truyền 

xuống 

Công bố 
Vị 

trí 

lưu 

trữ 

Mối 

quan 

hệ xã 

hội 

Tính 

công 

bằng 

QoS 

Cực 

đại 

dung 

lượng 

DRS-CHS 

(Chương 3) 

MBS 

CH 
 SU(0) ✓ GA 

1 SU chia sẻ 

cho 1 CH trong 

1 cụm 

Bài báo tạp chí trong nước: Journal 

of Science and Technology: Issue 

on Information and 

Communications Technology 

SSC 

(Chương 4) 

MBS 

CH 
✓ 

SU(0) 

RU(C) 
✓ GA 

1 SU chia sẻ 

cho nhiều CH 

trong nhiều 

cụm 

Bài báo tạp chí quốc tế: IEEE 

Systems Journal (IF=4.5) 

DRS-MCS 

(Chương 5) 

MBS 

SBS 

CH 

 SU(0) ✓ 

Vét cạn, 

phân 

tán 

1 SU chia sẻ 

cho 1 CH 

trong 1 cụm 

Bài báo tại Hội nghị quốc tế 

INISCOM’20 (International 

Conference on Industrial 

Networks and Intelligent Systems) 

 

Các nội dung của chương này được trình bày như sau. Trong Phần 5.2, giới thiệu 

mô hình và mô tả cách thức hoạt động của cơ chế DRS-MCS truyền video điểm - đa 

điểm trong 5G UDN. Trong Phần 5.3, các thông số của hệ thống sẽ được tính toán. 

Thông qua các tính toán này, bài toán tối ưu DRS-MCS được xây dựng và giải trong 

Phần 5.4. Đánh giá hiệu suất của DRS-MCS được trình bày trong Phần 5.5. Cuối cùng, 

các kết luận trong Phần 5.6 của chương này. 
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5.2. Mô hình hệ thống DRS-MCS 

MBS Cellular links

D2D cluster 1

D2D cluster j

D2D cluster J

Interference links

Multicast links Cached videos

1SU   

2SU   

SUK   

1CH   

2CH   
1

CHM   

2RU   
1RU   

1
RUN   

1RU   

CHm   1CH   
CH

jM   

2RU   

RU
jN   

1CH   

2CH   

CH
JM   

2RU   
1RU   

RU
JN   

1FBS   

2FBS   

FBSi   

FBSI   

Control signals

Feedback signals

Network

 

Hình 5.2. Mô hình hệ thống DRS-MCS điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 

5G UDN. 

Mô hình hệ thống điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 5G UDN với cơ 

chế DRS-MCS được mô tả trong Hình 5.2. Hệ thống bao gồm: một MBS, I FBS, K SU 

và J cụm. Trong cụm thứ j, j = 1, 2, …, J, có Mj CH đã lưu trữ các video được yêu cầu 

và Nj RU yêu cầu các video. Hệ thống cung cấp linh hoạt ba phương thức truyền luồng 

video điểm - đa điểm cho các RU gồm: 1) truyền thông điểm - đa điểm từ MBS theo 

cách truyền phát di động thông thường; 2) truyền thông điểm - đa điểm từ FBS bằng 

cách áp dụng các cơ chế chia kênh và F-ALOHA để đảm bảo không bị can nhiễu [44] 

và 3) truyền thông điểm - đa điểm thông qua D2D bằng cách sử dụng lại các tài 

nguyên kênh truyền xuống được chia sẻ bởi các SU. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu có 

một lượng lớn RU yêu cầu một video cụ thể, MBS triển khai cơ chế DRS-MCS gồm 

ba bước được trình bày như sau: 

• Bước 1 – Phân cụm: Để triển khai chiến lược DRS-MCS, ta phải nhóm các 

CH và RU ở gần nhau lại thành các cụm J để D2DC điểm - đa điểm. Để làm 

được điều này, kỹ thuật phân cụm D2D đề xuất trong [14] được áp dụng với 
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mục đích mở rộng vùng phủ sóng của mỗi cụm. Kết quả trong cụm thứ j có 

Mj CH và Nj RU. 

• Bước 2 – Xây dựng và giải bài toán tối ưu DRS-MCS: MBS thu thập thêm 

các thông số hệ thống như số lượng SU và thông tin kênh truyền từ MBS, 

FBS và CH đến RU và từ MBS, CH đến SU. Các thông số này cho phép 

MBS xây dựng bài toán tối ưu DRS-MCS và giải để tìm chỉ số điều khiển 

chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống tối ưu 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

. Chỉ số 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 bằng 1 (hoặc 

bằng 0), tương ứng với SU thứ k chia sẻ (hoặc không chia sẻ) tài nguyên kênh 

truyền xuống của nó cho D2DC điểm - đa điểm từ CH thứ m đến Nj RU trong 

cụm thứ j, m = 1, 2, … Mj. Với mục đích hạn chế can nhiễu do CH tác động 

lên SU, nghĩa là đảm bảo QoS tại các SU, bài toán tối ưu DRS-MCS xem xét 

các ràng buộc để SU có thể chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống cho tối đa 

một CH trong toàn bộ hệ thống và SINR tại SU phải lớn hơn hoặc bằng một 

mức ngưỡng nhất định. 

• Bước 3 – Truyền phát điểm - đa điểm: Sau khi giải bài toán tối ưu DRS-MCS, 

MBS sẽ điều khiển chọn lựa tầng lưu trữ nào thực hiện việc truyền video 

điểm - đa điểm đến cho tất cả các RU trong cụm thứ j: tầng MBS, tầng FBS, 

hoặc tầng thiết bị người dùng từ CH. Nói cách khác, các RU trong cụm thứ j 

được MBS, FBS hoặc CH phục vụ, tùy thuộc vào chất lượng kênh truyền nào 

tốt hơn với mục tiêu tổng dung lượng video truyền thông điểm - đa điểm cung 

cấp cho tất cả các RU trong hệ thống là cực đại. 

5.3. Tính toán các thông số hệ thống DRS-MCS 

5.3.1. Kênh truyền vô tuyến 

Mô hình độ lợi kênh vô tuyến được xác định 𝐺𝑗
x,y
= ℎ𝑗

x,y
 𝑔𝑗
x,y

 [66], [91] trong đó 

x  {0, i, m} và y  {n, k}, i = 1, 2, …, I và ℎ𝑗
x,y

 là hệ số fading phân phối mũ có trị 

trung bình là 1 ( exp(1)); và 𝑔𝑗
x,y
= ‖𝑑𝑗

x,y
‖
−𝜂

 là hàm suy hao đường truyền theo lũy 

thừa chuẩn, hệ số suy hao lũy thừa là ; 𝑑𝑗
x,y

 là khoảng cách từ MBS (x = 0), FBS i (x 

= i) và CH m (x = m) đến RU n (y = n) và SU k (y = k). 
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5.3.2. Dung lượng tại các RU 

Để có được dung lượng video được phân phối cho các RU, ta cần phải tính toán 

SINR từ các CH đến các RU và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trắng (SNR) từ MBS và các 

FBS đến các RU được trình bày tương ứng như sau.  

Trong cụm thứ j, nếu CH thứ m được chọn để truyền phát video điểm - đa điểm 

tới RU thứ n bằng cách sử dụng lại tài nguyên kênh truyền xuống được chia sẻ bởi SU 

thứ k, thì SINR từ CH thứ m đến RU thứ n sẽ bị tác động bởi can nhiễu từ việc truyền 

phát di động thông thường từ MBS đến SU thứ k, được thể hiện bởi 

𝛾𝑗
𝑘,𝑚,𝑛  =

𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑛

𝑁0 + 𝑃
0,𝑘𝐺𝑗

0,𝑛 (5.1) 

Trong đó 𝑃𝑗
𝑚 và 𝑃0,𝑘 là công suất truyền của CH thứ m trong cụm thứ j và của 

MBS (ký hiệu 0) đến SU thứ k; 𝐺𝑗
𝑚,𝑛

 và 𝐺𝑗
0,𝑛

 là độ lợi kênh truyền từ CH thứ m và 

MBS đến RU thứ n trong cụm thứ j; N0 là công suất của nhiễu trắng Gaussian. 

Trong trường hợp không có bất kỳ SU nào chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống 

cho CH, FBS được xem xét để truyền phát điểm - đa điểm video tới các RU. SNR từ 

FBS thứ i đến RU thứ n trong cụm thứ j được biểu diễn 

𝛾𝑗
𝑖,𝑛  =

𝑃𝑗
𝑖,𝑛𝐺𝑗

𝑖,𝑛

𝑁0
 (5.2) 

Trong đó 𝑃𝑗
𝑖,𝑛

 là công suất truyền của FBS thứ i đến RU thứ n; và 𝐺𝑗
𝑖,𝑛

 là độ lợi 

kênh truyền từ FBS thứ i đến RU thứ n trong cụm thứ j. 

Ngoài ra, tôi tính toán thêm SNR từ MBS đến RU thứ n trong cụm thứ j được 

biểu diễn như sau 

𝛾𝑗
0,𝑛  =

𝑃𝑗
0,𝑛𝐺𝑗

0,𝑛

𝑁0
 (5.3) 

Trong đó 𝑃𝑗
0,𝑛

 là công suất truyền của MBS đến các RU trong cụm thứ j. 

Do đó, dung lượng tại RU thứ n trong cụm thứ j được phân phối từ CH thứ m, 

FBS thứ i và MBS tương ứng được trình bày như sau 

𝐶𝑗
𝑘,𝑚,𝑛 =  𝑊log2(1 + 𝛾𝑗

𝑘,𝑚,𝑛)  (5.4) 
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𝐶𝑗
𝑖,𝑛 =  𝑊log2(1 + 𝛾𝑗

𝑖,𝑛)  (5.5) 

Và 

𝐶𝑗
0,𝑛 =  𝑊log2(1 + 𝛾𝑗

0,𝑛)  (5.6) 

Trong đó, W là băng thông của hệ thống. 

Cuối cùng, tổng dung lượng của hệ thống được phân phối từ MBS, các FBS, và 

các CH đến RU trong tất cả các cụm được biểu diễn như sau 

𝐶𝑅𝑈 =∑max{∑𝐶𝑗
0,𝑛

𝑁𝑗

𝑛=1

, max{∑𝐶𝑗
𝑖,𝑛

𝑁𝑗

𝑛=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼} ,∑∑∑𝐶𝑗
𝑘,𝑚,𝑛

𝑁𝑗

𝑛=1

𝑀𝑗

𝑚=1

𝐾

𝑘=1

}

𝐽

𝑗=1

 (5.7) 

Trong đó, toán tử max bên trong dùng để chọn FBS nào cho dung lượng cao nhất 

đối với cụm j và toán tử max bên ngoài dùng để chọn lựa tầng lưu trữ nào cho dung 

lượng cực đại đối với cụm j. Phương trình (5.7) chính là hàm mục tiêu của bài toán tối 

ưu DRS-MCS. 

5.3.3. SINR tại các SU 

Trong cơ chế DRS-MCS, các SU phải chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống cho 

CH để D2DC điểm - đa điểm. Chính điều này làm cho QoS tại SU bị suy giảm do sự 

can nhiễu từ việc truyền phát của CH khi tái sử dụng các tài nguyên kênh truyền 

xuống. Để hạn chế can nhiễu tác động lên các SU và đảm bảo QoS cao tại các SU, ta 

cần tính toán SINR tại SU thứ k được biểu diễn bởi 

𝛾𝑘  =
𝑃0,𝑘𝐺0,𝑘

𝑁0 + 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑘 (5.8) 

Trong đó, 𝐺0,𝑘 và 𝐺𝑗
𝑚,𝑘

 là độ lợi kênh truyền từ MBS và CH thứ m trong cụm thứ 

j đến SU thứ k. 

5.4. Bài toán tối ưu DRS-MCS và giải pháp vét cạn 

Mục đích của bài toán tối ưu DRS-MCS cực đại hàm mục tiêu CRU (5.7). Tôi tiếp 

tục xem xét các ràng buộc của chỉ số 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 để SU có thể chia sẻ tài nguyên kênh truyền 

xuống của nó với tối đa một CH trong toàn hệ thống (5.9b) và một SU chỉ chia sẻ tài 
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nguyên kênh truyền xuống của nó với một CH trong một cụm (5.9c). Ngoài ra, ngưỡng 

SINR của SU (0) cũng được xem xét để đảm bảo QoS cho các SU (5.9d). Bài toán tối 

ưu DRS-MCS được xây dựng như sau 

max
𝑣𝑗
𝑘,𝑚

𝐶𝑅𝑈 
(5.9a) 

s.t ∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑀𝑗

𝑚=1
𝐾
𝑘=1 ≤ 1, 𝑗 =  1, 2, … , 𝐽, (5.9b) 

 ∑ ∑ 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑀𝑗

𝑚=1
𝐽

𝑗=1 ≤ 1, 𝑘 =  1, 2, … , 𝐾, (5.9c) 

 𝑣𝑗
𝑘,𝑚𝑃𝑗

𝑚𝐺𝑗
𝑚,𝑘 ≤

𝑃0,𝑘𝐺0,𝑘

𝛾0
− 𝑁0, 𝑘 =  1, 2, … , 𝐾, 

𝑗 =  1, 2, … , 𝐽, 𝑚 =  1, 2, … ,𝑀𝑗 , 

(5.9d) 

trong đó, ràng buộc (5.9d) có xác định từ biểu thức (5.8) bằng cách cho 𝛾𝑘 ≥ 𝛾0. 

Bài toán tối ưu DRS-MCS được giải bằng cách sử dụng thuật toán tìm kiếm vét 

cạn nhị phân (EBSA) [87] được trình bày trong Thuật toán 1. Để giải bài toán tối ưu 

DRS-MCS, 𝑣𝑗
𝑘,𝑚

 được tách thành J biến tương ứng với J cụm, biến thứ j (𝑉𝑗 = 𝑉𝑀𝑗×𝐾) 

là ma trận nhị phân Mj hàng K cột. Vì vậy, tìm kiếm 𝑣𝑗
𝑘,𝑚 = 1 (hoặc bằng 0) là tương 

đương với việc tìm phần tử ở hàng m và cột k của ma trận Vj bằng 1 (hoặc bằng 0). 

Biến Vj có không gian tìm kiếm là 𝑉𝑗 = {𝑉𝑀𝑗×𝐾
1 , 𝑉𝑀𝑗×𝐾

2 , … , 𝑉𝑀𝑗×𝐾
𝑣𝑗

, … , 𝑉𝑀𝑗×𝐾
2
𝑀𝑗×𝐾

}, vj = 1, 2, 

…, 2𝑀𝑗×𝐾 

Thuật toán 1. EBSA giải bài toán tối ưu DRS-MCS 

Input: Thông số ban đầu của hệ thống theo Bảng 5-2 

Output: V*, C* 

1: Tạo không gian tìm kiếm J ma trận 

 𝑉1 = {𝑉𝑀1×𝐾
1 , 𝑉𝑀1×𝐾

2 , … , 𝑉𝑀1×𝐾
2𝑀1×𝐾} 

 𝑉2 = {𝑉𝑀2×𝐾
1 , 𝑉𝑀2×𝐾

2 , … , 𝑉𝑀2×𝐾
2𝑀2×𝐾} 

 … 

 𝑉𝐽 = {𝑉𝑀𝐽×𝐾
1 , 𝑉𝑀𝐽×𝐾

2 , … , 𝑉𝑀𝐽×𝐾
2
𝑀𝐽×𝐾

} 

2: C*  0 

3: for mỗi ma trận v1 trong V1, v1 = 1, 2, …, 2𝑀1×𝐾 do 
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4:      for mỗi ma trận v2 trong V2, v2 = 1, 2, …, 2𝑀2×𝐾 do 

5:           … 

6:           for mỗi ma trận vJ trong VJ, vJ = 1, 2, …, 2𝑀𝐽×𝐾 do 

7:                if ma trận J thỏa mãn điều (5.9b), (5.9c) và (5.9d) then 

8:                     Tính toán C theo (5.7) 

9:                     if C > C* then 

10:                          C*  C 

11:                          V*  {𝑉𝑀1×𝐾
𝑣1 , 𝑉𝑀2×𝐾

𝑣2 , … , 𝑉𝑀2×𝐾
𝑣𝐽 } 

12:                     end if 

13:                end if 

14:           end for 

15:           … 

16:      end for 

17: end for 

 

Trong Thuật toán 1, dòng 1 nhằm tạo J không gian tìm kiếm của J biến. Không 

gian kiếm thứ j có 2𝑀𝑗×𝐾 ma trận. Tiếp theo, giá trị cực đại đầu ra C* ban đầu được đặt 

bằng 0 tại dòng 2. Tại các dòng 3-6, mỗi hoán vị của J ma trận được tạo bằng cách 

chọn một ma trận trong mỗi không gian tìm kiếm kiểm tra xem nó có thỏa mãn các 

ràng buộc (5.9b), (5.9c) và (5.9d) hay không (dòng 7). Nếu thỏa mãn, hàm mục tiêu C 

được tính toán (dòng 8) để có được giá trị C* cao hơn với kết quả V* tương ứng (dòng 

9-11). EBSA kết thúc khi nó thực hiện xong việc tính toán tất cả các hoán vị để tìm giá 

trị cực đại C* và kết quả tối ưu V*. Lưu ý rằng EBSA có độ phức tạp của bộ nhớ và 

thời gian tính toán cao 𝑂(2
𝐾×∑ 𝑀𝑗

𝐽
𝑗=1 ). Tuy nhiên, chúng tôi áp dụng EBSA để giải bài 

toán tối ưu DRS-MCS do tính đơn giản trong thực hiện và có kết quả tối ưu chính xác. 

Các thuật toán thích hợp khác để đạt được kết quả tối ưu chính xác hoặc gần đúng ở 

mức độ phức tạp của bộ nhớ và thời gian thấp hơn như thuật toán di truyền đã được 

giới thiệu trong Chương 3 và Chương 4. Trong chương này, tôi tập trung chủ yếu vào 

việc làm nổi bật ưu điểm của mô hình điều khiển chọn lựa lưu trữ đa tầng và chia sẻ tài 

nguyên kênh truyền xuống trong 5G UDN. 

Ưu điểm của Thuật toán 1 là phương pháp đơn giản để tìm kết quả tối ưu toàn 

cục chính xác. Tuy nhiên, Thuật toán 1 có độ phức tạp về bộ nhớ và thời gian xử lý 
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cao, lên đến 𝑂(2
𝐾×∑ 𝑀𝑗

𝐽
𝑗=1 ), điều này khiến việc triển khai tại MBS trong các mạng 

quy mô lớn như 5G UDN là không thực tế. Thay vào đó, để tìm kết quả tối ưu toàn 

cục, một giải pháp tìm kiếm phân tán có thể được áp dụng. Cụ thể, sau khi xây dựng 

bài toán tối ưu DRS-MCS, MBS sẽ chia tổng không gian tìm kiếm thành nhiều không 

gian tìm kiếm con. Tiếp theo, MBS chỉ định các FBS tìm kiếm vét cạn trong các 

không gian tìm kiếm con này để cho các kết quả tối ưu cục bộ. Cuối cùng, FBS gửi các 

kết quả tối ưu cục bộ đến MBS để MBS xác định kết quả tối ưu toàn cục. 

5.5. Đánh giá kết quả 

Để triển khai hệ thống DRS-MCS được đề xuất, các tham số của hệ thống được 

thiết lập trong Bảng 5-2. Ngoài ra, khoảng cách từ MBS đến các SU/RU, từ FBS đến 

RU, từ CH đến SU và từ các CH đến RU được chọn ngẫu nhiên trong các phạm vi 

tương ứng là [100, 1000]m, [50, 200]m, [50, 100]m và [1, 50]m. Để đánh giá hiệu suất 

của hệ thống, tôi so sánh giải pháp DRS-MCS được đề xuất với 4 cơ chế khác bao 

gồm: dung lượng trung bình (AVE – Average capacity), dung lượng cực tiểu (MIN – 

Minimum capacity), không chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống (Non-DRS) và chỉ 

truyền phát điểm - đa điểm bởi MBS (OMBS – only MBS). Trong AVE và MIN, tôi 

tính toán dung lượng trung bình và dung lượng tối thiểu của tất cả các hoán vị trong 

không gian tìm kiếm J thỏa mãn các ràng buộc (5.9b), (5.9c) và (5.9d), thay vì tính 

toán dung lượng tối đa như được đưa ra trong Thuật toán 1. Trong Non-DRS, việc 

chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống của SU không được tận dụng. Và trong OMBS, 

các RU chỉ được phục vụ bởi MBS. 

Bảng 5-2. Các tham số đầu vào cho bài toán tối ưu DRS-MCS 

Ký hiệu Thông số 

I 5 FBS 

J 5 cụm 

K 5 SU 

{Mj} {2, 4, 6, 8, 10} CH 

{Nj} {5, 10, 15, 20, 25} RU 

W 5MHz 

N0 10-13 W 
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Ký hiệu Thông số 

0 5dB 

𝑃0,𝑘, 𝑃0,𝑗 5W 

𝑃𝑗
𝑖,𝑛

 0.1W 

𝑃𝑗
𝑚 Chọn ngẫu nhiên từ 0.001W đến 0.1W 

 4 

Hiệu suất hệ thống DRS-MCS, và 4 cơ chế khác AVE, MIN, Non-DRS và 

OMBS được đánh giá theo số lượng cụm (J) như được mô tả trong Hình 5.3. Nếu J = 

1, hiệu suất của tất cả các cơ chế đều giống nhau bởi vì vị trí lưu trữ tốt nhất được 

chọn để phục vụ cho các RU là MBS. Việc tăng J làm cho số lượng RU được phục vụ 

nhiều hơn và linh hoạt hơn bởi các truyền thông điểm - đa điểm từ MBS, FBS và CH, 

do đó sẽ cung cấp cho các RU có dung lượng hệ thống cao hơn. Xét về mặt so sánh, 

DRS-MCS vượt trội hơn so với các cơ chế khác nhờ có nhiều cơ hội lựa chọn vị trí 

thiết bị lưu trữ hơn. Các cơ chế AVE, MIN và Non-DRS đạt hiệu suất cao hơn OMBS 

vì chúng có thể khai thác thêm các FBS để phục vụ cho các RU. Cần lưu ý rằng MIN 

và Non-DRS cung cấp cho các RU hiệu suất tương tự nhau vì dung lượng tối thiểu của 

DRS-MCS tương đương với trường hợp Non-DRS. Cơ chế OMBS phục vụ các RU 

với dung lượng hệ thống kém nhất do không có sự hỗ trợ của FBS cũng như DRS. 

 

Hình 5.3. Dung lượng hệ thống DRS-MCS theo số lượng cụm 
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Hình 5.4. Dung lượng hệ thống DRS-MCS theo số lượng thiết bị chia sẻ tài nguyên 

kênh truyền xuống 

Hiệu suất hệ thống của DRS-MCS, AVE, MIN, Non-DRS và OMBS theo số 

lượng SU (K) được minh họa trong Hình 5.4. Chúng ta có thể thấy rằng nếu không có 

SU (K = 0) để chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống, hiệu suất của DRS-MCS, AVE, 

MIN, Non-DRS là như nhau, nhưng cao hơn so với OMBS nhờ có sự hỗ trợ của FBS. 

Việc tăng K sẽ cung cấp nhiều cơ hội chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống hơn nên 

hiệu suất của DRS-MCS và AVE tăng. Trong khi đó, hiệu suất của MIN và Non-DRS 

là như nhau và không thay đổi theo K. Điều quan trọng là, hiệu suất hệ thống sẽ bão 

hòa khi K đủ lớn (K = 3). Điều này giúp các nhà thiết kế hệ thống cân nhắc lựa chọn số 

lượng SU phù hợp để dung lượng hệ thống cao và chi phí tính toán của EBSA hợp lý. 
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Hình 5.5. Dung lượng hệ thống DRS-MCS theo số lượng trạm nền nhỏ FBS 

Hình 5.5 đánh giá hiệu suất hệ thống theo số lượng FBS (I). Kết quả cho thấy nếu 

không có FBS (I = 0), thì MIN và Non-DRS sẽ giống như OMBS do không có FBS và 

DRS hỗ trợ. Hiệu suất của DRS-MCS, AVE, MIN và Non-DRS tăng theo số lượng I, 

nhưng bị bão hòa nếu I đủ lớn (I = 4) hoặc FBS mới được thêm vào không tốt hơn về 

mặt cung cấp dung lượng hệ thống so với những FBS hiện có. Xét về mặt so sánh, 

DRS-MCS luôn vượt trội hơn so với các cơ chế khác như AVE, MIN, Non-DRS và 

OMBS. Ngoài ra, tương tự như việc chọn số lượng SU, khi thực hiện cơ chế DRS-

MCS cần phải xem xét cẩn thận việc chọn số lượng FBS thích hợp để có được dung 

lượng hệ thống cao với chi phí hợp lý cho việc sửa đổi kiến trúc hệ thống và tài 

nguyên tính toán của EBSA. 
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Hình 5.6. Dung lượng hệ thống DRS-MCS theo 0 

Trong Hình 5.6, tôi xem xét thêm mức ngưỡng SINR của SU (0) để đánh giá 

hiệu suất của DRS-MCS, AVE, MIN, Non-DRS và OMBS. Chắc chắn rằng việc tăng 

0 để đảm bảo QoS của SU làm giảm cơ hội chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống. Do 

đó, hiệu suất của DRS-MCS và AVE bị giảm xuống bằng MIN và Non-DRS tại 0 = 

25dB. Điều quan trọng nhận thấy đó là giá trị phù hợp của 0 được chọn cẩn thận để 

dung lượng hệ thống đủ cao trong khi vẫn đảm bảo QoS cao cho các SU, ví dụ 0 = 

5dB. Tùy thuộc vào nhu cầu QoS của SU, giá trị 0 khác nhau có thể được chọn để 

DRS-MCS đạt được hiệu suất hệ thống khác nhau và luôn cao hơn hiệu suất hệ thống 

của các cơ chế khác. 
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5.6. Kết luận chương 5 

Trong chương này, tôi đã đề xuất giải pháp DRS-MCS cho các ứng dụng và dịch 

vụ truyền phát video trong 5G UDN. Cơ chế DRS-MCS được đề xuất không những 

cho phép điều khiển các RU nhận luồng video linh hoạt thông qua truyền thông điểm - 

đa điểm từ các vị trí lưu trữ ở ba tầng: MBS, FBS và CH, mà còn cho phép ghép các 

SU chia sẻ tài nguyên kênh truyền xuống sẵn có với các CH đã lưu trữ các video cho 

D2DC điểm - đa điểm bằng cách tái sử dụng tài nguyên kênh truyền xuống. Mục tiêu 

của giải pháp DRS-MCS là cung cấp cho RU dung lượng hệ thống cao nhất trong khi 

đảm bảo QoS cho SU, bằng cách hạn chế nhiễu do các CH tái sử dụng tài nguyên kênh 

truyền xuống của SU. Kết quả mô phỏng được phân tích để chứng minh các lợi ích của 

giải pháp DRS-MCS đề xuất so với các cơ chế khác. Ngoài ra, các đề xuất hữu ích liên 

quan đến việc chọn lựa các thông số hệ thống cũng được đề cập nhằm phục vụ cho 

những cải tiến thiết kế tối ưu có được của giải pháp DRS-MCS. 

Giải pháp DRS-MCS đề xuất đã kết hợp kỹ thuật lưu trữ đa tầng, chia sẻ tài 

nguyên phổ, phân cụm, truyền điểm - đa điểm so với các mô hình hệ thống của các 

nhóm tác giả khác cho kết quả về dung lượng hệ thống cao, cụ thể các kết quả được 

tóm tắt trong Bảng 5-3. 

Bảng 5-3. So sánh hệ thống DRS-MCS với các mô hình hệ thống khác 

Hệ 

thống 

Kỹ thuật áp dụng 

Đánh giá hệ thống Lưu 

trữ 

Chia sẻ 

kênh truyền 

Phân 

cụm 

Truyền điểm 

- đa điểm 

[69] ✓    
Giảm tải lưu lượng của trạm nền 

gốc (MBS). 

[67] ✓  ✓ ✓ 
Hiệu suất năng lượng hệ thống 

được cải thiện. 

[39]  ✓  ✓ 
Hiệu suất năng lượng hệ thống 

được cải thiện. 

[41]  ✓ ✓ ✓ 
Xác suất mất kênh giảm, dung 

lượng hệ thống được cải thiện. 

DRS-

MCS 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Điều khiển việc người dùng nhận 

luồng video điểm - đa điểm một 

cách linh hoạt từ 3 tầng lưu trữ 

với dung lượng hệ thống cực đại. 
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KẾT LUẬN 

Với mục tiêu đã đề ra, luận án tập trung vào việc nghiên cứu và đề xuất mô hình 

điều khiển tối ưu phân phối luồng video điểm - đa điểm trong mạng 5G siêu dày đặc 

(5G UDN – Ultra-dense Network) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ (QoS – Quality 

of Service) và sử dụng tài nguyên lưu trữ cũng như tài nguyên phổ tần một cách hiệu 

quả. Kết quả đạt được cụ thể là: 1) luận án đã đề xuất mô hình điều khiển tối ưu luồng 

video điểm - đa điểm nhằm cực đại dung lượng tại người dùng yêu cầu (RU – 

Requesting User) có quan tâm đến tính công bằng QoS của các người dùng chia sẻ phổ 

tần (SU – Sharing User) trong 5G UDN; 2) cải tiến mô hình đã đề xuất bằng cách: i) 

quan tâm đến mối quan hệ xã hội của các người dùng hỗ trợ lưu trữ (CH – Caching 

Helper) và RU; ii) tận dụng tài nguyên phổ tần của SU hiệu quả hơn, nghĩa là một SU 

có thể chia sẻ với nhiều hơn một CH trong nhiều cụm khác nhau, miễn là đảm bảo tính 

công bằng về QoS cao cho các SU; iii) quan tâm đến sự biến động QoS tại RU nhằm 

đảm bảo tính công bằng về QoS hơn cho các RU; 3) mô hình điều khiển tối ưu luồng 

video điểm - đa điểm được xét thêm năng lực lưu trữ ở tầng trạm nền nhỏ để cung cấp 

cho RU truy xuất video với dung lượng cực đại và linh động hơn. Từ các mô hình đề 

xuất, luận án đã triển khai thực hiện mô phỏng bằng công cụ Matlab thông qua thuật 

toán di truyền (GA – Genetic Algorithms). Từ đó đánh giá ưu điểm của các mô hình 

được đề xuất so với các giải pháp khác liên quan cũng như chỉ ra những vấn đề tồn 

đọng cần giải quyết của luận án. 

Kết quả nghiên cứu của luận án là một phần đóng góp mang giá trị tham khảo 

hữu ích cho cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực điều khiển luồng video tối ưu, cụ thể 

là điều khiển chọn lựa lưu trữ đa tầng và chia sẻ tài nguyên phổ tần của các phần tử 

trong 5G UDN, nhằm cực đại dung lượng phân phối luồng video đến người dùng. Ý 

nghĩa khoa học của luận án được khẳng định qua các kết quả nghiên cứu được công bố 

bởi 01 bài báo ở tạp chí trong nước có uy tín (Journal of Science and Technology: 

Issue on Information and Communications Technology), 01 bài báo ở tạp chí quốc tế 

uy tín có chỉ số ISI (IEEE Systems Journal, IF = 4,5), và 01 bài báo được trình bày và 

đăng tại hội nghị quốc tế INISCOM’20 (International Conference on Industrial 

Networks and Intelligent Systems). 
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Để tiếp tục hoàn thiện các mô hình điều khiển luồng video điểm - đa điểm trong 

5G UDN đã được đề xuất cho phù hợp hơn, các kết quả nghiên cứu trong luận án sẽ 

được mở rộng theo các hướng: 1) Hệ thống sẽ hoàn thiện hơn khi được kết hợp mô 

hình của Chương 4 và Chương 5. Lúc đó, quá trình điều khiển chọn lựa lưu trữ được 

thực hiện với 03 tầng, tài nguyên phổ tần của SU được tận dụng hiệu quả bằng cách 

chia sẻ với nhiều cụm hơn thông qua một cơ chế điều khiển công bằng về QoS cho SU 

tốt hơn, các thuộc tính vật lý và mối quan hệ xã hội người dùng được xem xét đồng 

thời cùng với tính công bằng về QoS của các RU; 2) Đánh giá hiệu suất hệ thống từ bộ 

thông số đơn giản là dung lượng phân phối đến RU và các ràng buộc về đảm bảo tính 

công bằng về QoS cho SU và RU sẽ được cải tiến bằng bộ thông số đánh giá tốt hơn là 

QoE (Quality of Experience - Chất lượng trải nghiệm) đặc trưng bởi xác suất truy cập 

video thành công, thời gian chờ video kể từ khi gởi yêu cầu đến khi xem được, chất 

lượng hình ảnh của video, tính liên tục khi xem video, và độ dao động chất lượng của 

video; 3) Với hệ thống mở rộng để hoàn thiện hơn kết hợp với bộ thông số QoE đánh 

giá hiệu suất phức tạp hơn, GA cần được nghiên cứu để có những cải tiến hơn về độ 

chính xác và thời gian thực thi. Ngoài ra, cũng cần tìm hiểu thêm các thuật toán phù 

hợp khác theo xu thế hiện nay như máy học, học sâu,… để giải quyết bài toán tối ưu 

và so sánh hiệu quả với GA đã áp dụng nhằm chọn lựa thuật toán tốt nhất để triển khai 

hệ thống. 
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