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1. Tóm tắt luận án 

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. 
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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 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. 

2. Những điểm đóng góp mới của luận án 

- Trong hệ thống điều khiển kết nối mạng (NCS): 1) giao tiếp giữa các thiết bị 

trong vòng điều khiển là mạng di động 5G; 2) dữ liệu truyền thông trong hệ thống là dữ 

liệu luồng video (có kích thước dung lượng lớn). 

- Đề xuất các mô hình hệ thống điều khiển kết nối mạng (NCS) để điều khiển luồng 

dữ liệu video điểm - đa điểm trong mạng 5G siêu dày đặc (5G UDN) đạt dung lượng 

cực đại tại người dùng. 

- Các giải pháp điều khiển tối ưu luồng video điểm - đa điểm trong 5G UDN thông 

qua các kỹ thuật lưu trữ, chia sẻ tài nguyên phổ tần, truyền thông điểm - đa điểm từ thiết 

bị đến thiết bị và phân cụm kết hợp có quan tâm đến mối quan hệ xã hội của người dùng 

cũng như đảm bảo tính công bằng về chất lượng dịch vụ cao cho người dùng (bao gồm 

cả người dùng di động cũng như các thiết bị IoT). 
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3. Kết quả đạt được, ý nghĩa khoa học thực tiễn 

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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4. Bố cục của luận án 

Bố cục của luận án bao gồm phần mở đầu, 5 chương và phần kết luận như sau: 

Mở đầu 

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

Chương 2: Thuật toán di truyền và ứng dụng trong bài toán điều khiển tối ưu luồng video 

Chương 3: Điều khiển lưu trữ và chia sẻ phổ tần tối ưu luồng video điểm - đa điểm trong 

5G UDN 

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

điểm trong 5G UDN 

Kết luận 
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