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  Thứ năm, ngày 10/12/2015 

7h30 – 7h45 
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU 

Sảnh tầng 19, nhà S1, Học viện KTQS 

7h45 – 8h00 
KHAI MẠC HỘI NGHỊ 

P.1917, nhà S1, Học viện KTQS 

 

TIỂU BAN 1 

Trưởng TB: PGS. TS Bùi Thu Lâm 

P.1917, nhà S1, Học viện KTQS 

TIỂU BAN 2 

Trưởng TB: PGS. TS Ngô Thành Long 

P.1906, nhà S1, Học viện KTQS 

8h00 – 8h20 

ThS. Vũ Thị Ly – Bộ môn An ninh mạng 

Nghiên cứu phương pháp bảo mật 

website dựa trên các phương pháp 

học máy 

ThS. Trương Quốc Hùng – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

Lực hấp dẫn hạt trong phân cụm mờ lai 

FCM và tối ưu bầy đàn 

8h20 – 8h40 

TS. Nguyễn Quốc Khánh – Bộ môn 

Công nghệ phần mềm 

Nghiên cứu thuật toán so khớp văn 

bản, ứng dụng trong xây dựng hệ 

thống quản lý và chống sao chép luận 

văn 

ThS. Nguyễn Thị Quyên – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

Độ nháp của hàm mô hình với bài toán 

điểm chuyển của mô hình hồi quy hai 

pha 

8h40 – 9h00 

KS. Vũ Đình Phái – Bộ môn Hệ thống 

thông tin 

Finite Mixture Model ứng dụng 

trong phát hiện bất thường từ dữ liệu 

ThS. Vi Bảo Ngọc – Bộ môn Khoa học máy 

tính 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mạng 

neural nhân tạo Elastic trong bài toán 

người du lịch 

9h00 – 9h20 

TS. Phạm Văn Việt – Bộ môn Công 

nghệ phần mềm 

Cải thiện tốc độ sinh dữ liệu kiểm thử 

đường dẫn sử dụng kỹ thuật siêu 

heuristic 

TS. Nguyễn Trung Tín – Bộ môn Khoa học 

máy tính 

Tổng quan về ứng dụng tính toán thông 

minh và trí tuệ nhân tạo trong lập trình 

trò chơi chiến thuật 

9h20 – 9h40 

KS. Nguyễn Hữu Đức – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

Nghiên cứu ứng dụng máy tính 

nhúng trong quản lý chất lượng hoạt 

động rà phá bom mìn 

ThS. Bùi Quốc Hưng – Hệ quản lý học viên 

sau đại học 

Sự tồn tại nghiệm yếu đối với hệ phương 

trình elliptic cộng hưởng tựa tuyến tính 

9h40 – 10h00 Nghỉ giải lao và Tiệc trà 
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10h00 – 10h20 

KS. Vũ Tiến Bắc – Hệ quản lý học viên 

sau đại học 

Các kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Web Crawler 

ThS. Dương Thị Minh Soan – Bộ môn 

Khoa học máy tính 

Phương pháp phát hiện vùng văn bản và 

phân đoạn ký tự trên ảnh có nhiễu phức 

tạp 

10h20 – 10h40 

KS. Trần Xuân Hiến – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

Nghiên cứu bảo đảm tính riêng tư 

trong truy vấn cơ sở dữ liệu đám mây 

được mã hóa 

ThS. Trần Thị Hoàng Anh – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

A projection method for bilevel 

variational inequlities 

10h40 – 11h00 

KS. Hoàng Trung Hiếu – Hệ quản lý 

học viên sau đại học 

LEAS - Mô hình chấm điểm tự động 

mã code lập trình C và C++ 

KS. Nguyễn Đăng Trịnh – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

Ứng dụng mạng nơ ron và logic mờ 

trong xác định sự tồn tại bom mìn dựa 

trên cường độ từ trường 

11h00 – 11h20 

KS. Lê Xuân Hùng – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống phát 

hiện xâm nhập mạng máy tính sử 

dụng mạng neural nhân tạo 

KS. Vũ Văn Học – Hệ quản lý học viên sau 

đại học 

Nghiên cứu song song hóa thuật toán 

đồng phân cụm mờ trên nền tảng GPU 

11h20 – 11h40 

KS. Phan Đình Sáng – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

Nghiên cứu một số phương pháp mã 

hóa đồng hình 

KS. Ngô Xuân Sơn – Hệ quản lý học viên 

sau đại học 

Nghiên cứu phương pháp thiết kế hệ mờ 

loại hai thích nghi sử dụng thuật toán 

phân cụm mờ 

11h40 – 12h00 

KS. Đoàn Thanh Tùng – Hệ quản lý học 

viên sau đại học 

Nghiên cứu các phương pháp bẻ 

khóa phần mềm và cách phòng 

chống 

Kết thúc 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ 

lần thứ XI – năm 2015 

 

I. Tiểu ban 1 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 PGS. TS Bùi Thu Lâm Trưởng Tiểu ban K12 

2 TS Nguyễn Văn Giang Thư ký K12 

3 TS Tống Minh Đức Uỷ viên K12 

4 TS Phan Nguyên Hải Uỷ viên K12 

5 TS Nguyễn Quang Uy Uỷ viên K12 

 
Địa điểm: Phòng 1917, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự 

 

8h00 – 8h20 ThS. Vũ Thị Ly – Bộ môn An ninh mạng 

Nghiên cứu phương pháp bảo mật website dựa trên các phương pháp học máy 

TÓM TẮT: Ngày nay, các ứng dụng web đang trở lên ngày càng phổ biến và quan 

trọng trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống từ các ứng dụng thương mại điện tử 

đến các ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Hơn nữa, các ứng dụng này quản lý một 

lượng lớn dữ liệu nhạy cảm. Chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tấn công mạng và hấp 

dẫn nhiều đối với những người dùng bất hợp pháp. Vì vậy, nghiên cứu phương pháp 

bảo vệ các ứng dụng web là một vấn đề cấp thiết hiện nay trong việc đảm bảo an 

ninh hệ thống mạng. 

Bài báo cáo của tôi đã trình bày về bài toán phát hiện tấn công trong truy vấn website 

sử dụng các thuật toán học máy. Trong đó tôi đã (1) phân tích được cấu trúc dữ liệu 

của một truy vấn website và các trường dữ liệu có ý nghĩa trong việc phân lớp dữ 

liệu; (2) Sử dụng phương pháp 1-gram để biểu diễn các đặc trưng của dữ liệu mang 

lại hiệu quả cao; (3) So sánh các thuật toán học máy cho dữ liệu truy vấn website. 

Hướng phát triển cho bài toán của chúng tôi là xây dựng một database firewall đặt 

giữa người dùng truy cập web và web server. Đây là một ứng dụng rất quan trọng 

trong việc bảo vệ cơ sở dữ liệu  của website mà hầu như chưa có ứng dụng nào sử 

dụng database firewall cho việc bảo vệ website. 

8h20 – 8h40 TS. Nguyễn Quốc Khánh – Bộ môn Công nghệ phần mềm 

Nghiên cứu thuật toán so khớp văn bản, ứng dụng trong xây dựng hệ thống 

quản lý và chống sao chép luận văn 
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TÓM TẮT: Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, công nghệ mạng và các 

kỹ thuật tìm kiếm đã giúp cho lượng tài nguyên trên Internet tăng một cách đáng kể 

về số lượng, chủng loại và dễ dàng được tìm thấy bởi người dùng. Tri thức của con 

người, cùng những công trình nghiên cứu khoa học, các tác phẩm, sản phẩm trí tuệ, 

được số hóa và phổ biến rộng rãi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn 

tại những mặt trái của việc bùng nổ tài nguyên trên Internet. Một trong những mặt 

trái đó là tình trạng đạo văn. Do sự phát triển mạnh mẽ lượng tài nguyên mạng, cùng 

với nhận thức chưa rõ về trách nhiệm trích dẫn nguồn đối với các tài liệu tham khảo 

mà đạo văn hiện nay đang trở thành vấn nạn. Do đó bên cạnh việc giáo dục nâng cao 

ý thức cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu viên...  nói riêng và cộng đồng người sử 

dụng Internet nói chung cần có một công cụ hỗ trợ việc kiểm tra sao chép văn bản 

và cảnh báo cho người dùng về hành vi của mình. Một trong những vấn đề cốt lõi 

của hệ thống đó là phải quản lý được tốt cơ sở dữ liệu tài liệu và các thuật toán so 

khớp văn bản phải có độ chính xác và thời gian chấp nhận được. Xuất phát từ nhu 

cầu cấp thiết đó, chúng tôi đề xuất xây dựng hệ thống quản lý và chống sao chép luận 

văn tại trường Đại học. Trong đó có đề xuất thuật toán so khớp văn bản ứng dụng 

hàm băm và cây nhị phân tìm kiếm giúp giảm không gian tìm kiếm và tăng tốc độ 

kiểm tra. Hệ thống có chức năng quản lý luận văn tốt nghiệp cũng như các tài liệu 

điện tử khác và kiểm tra độ trùng lặp (mức độ sao chép) của tài liệu hay luận văn 

mới. Nếu mức độ trùng lặp vượt qua ngưỡng cho phép, sẽ cảnh báo tác giả về hành 

vi sao chép. 

8h40 – 9h00 KS. Vũ Đình Phái – Bộ môn Hệ thống thông tin 

Finite Mixture Model ứng dụng trong phát hiện bất thường từ dữ liệu 

TÓM TẮT: Game online đang ngày càng phổ biến đối với xã hội nói chung và giới 

trẻ nói riêng. Dịch vụ này là một lĩnh vực tiềm năng cho các nhà đầu tư. Mỗi một 

game phát hành sẽ thu hút nhiều người tham gia, tuy nhiên việc giữ chân người chơi 

lâu dài với game là một thách thức cho các nhà phát triển game. Có nhiều yếu tố để 

thu hút người chơi như tính sáng tạo, tính đối kháng và tư duy logic trong game. Sực 

trung thực trong game cũng là một trong các yếu tố góp phần quyết định sự hấp đẫn 

và thành công của game, mặc dù vậy, yếu tố này vẫn chưa được coi trọng trong thời 

gian gần đây do một sự thật rằng các nhà quản lý game  khó khăn trong việc tìm ra 

những kẻ gian lận. Điều này đã thôi thúc cộng đồng trong việc tìm ra giải pháp hữu 

hiệu để giải quyết bài toán này. Nhóm tác giả đưa ra một giải pháp sử dụng  Finite 

Mixture Model  ứng dụng trong phát hiện bất thường dữ liệu của người tham gia 

game, từ đó hình thành lên mô hình phát hiện sự bất thường hay gian lận của họ. Hơn 

nữa, trong báo cáo này, nhóm tác giả đã tiến hành đánh giá độ chính xác của mô hình 

đưa ra, kết hợp với việc so sánh với các phương pháp khác như KDE, RW, LOF, 

SOM.., từ đó đưa ra một vài bình luận về sự hiệu quả của mô hình đưa ra cũng như 

một số định hướng tiếp theo trong bài toán này.  

9h00 – 9h20 TS. Phạm Văn Việt – Bộ môn Công nghệ phần mềm 

Cải thiện tốc độ sinh dữ liệu kiểm thử đường dẫn sử dụng kỹ thuật siêu heuristic 
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TÓM TẮT: Việc sinh dữ liệu kiểm thử đường dẫn có thể xem là một bài toán tối 

ưu. Trong đó, mục tiêu là đi tìm các bộ dữ liệu phủ các đường dẫn gần nhất với các 

đường dẫn yêu cầu. Bài báo đề xuất áp dụng kỹ thuật siêu heuristic hiệu quả cho các 

bài toán tối ưu chi phí tính toán lớn cho bài toán kiểm thử được dẫn. Việc áp dụng 

kỹ thuật heuristic này giúp cải thiện tốc độ sinh các bộ dữ liệu kiểm thử đồng thời 

vẫn đảm bảo phủ được các đường dẫn đặt ra. 

9h20 – 9h40 KS. Nguyễn Hữu Đức – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Nghiên cứu ứng dụng máy tính nhúng trong quản lý chất lượng hoạt động rà 

phá bom mìn 

TÓM TẮT: Ô nhiễm bom mìn là một trong hai hậu quả nghiêm trọng nhất của chiến 

tranh để lại ở Việt Nam. Hoạt động rà phá bom mìn hiện đang được đẩy mạnh, ngày 

càng được quan tâm của xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước, chính phủ Việt 

Nam và chính phủ các nước trên thế giới trong việc chung tay khắc phục hậu quả 

bom mìn. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp công nghệ chế tạo, sản xuất 

và ứng dụng máy tính nhúng tích hợp với thiết bị dò tìm bom mìn chuyên dụng của 

các lực lượng chuyên trách nhằm thu thập tín hiệu từ trường và vị trí tiến hành hoạt 

động dò tìm. Kết quả ứng dụng máy tính nhúng chỉ ra tính khả thi trong việc xây 

dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng các hoạt động rà phá bom mìn và mức 

độ ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam. 

9h40 – 10h00 Nghỉ giải lao và Tiệc trà 

10h00 – 10h20 KS. Vũ Tiến Bắc – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Các kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của Web Crawler 

TÓM TẮT: 

I. Một số vấn đề về Crawler 

- Các thuật toán Crawling. 

- Các tiêu chuẩn đánh giầu co bảná các Crawler. 

- Các mô hình Crawler. 

- Crawler tuần tự 

- Các crawler đa luồng (Multi-threaded crawlers). 

- Crawler phân tán. 

II. Xây dựng Crawler 

- Các yêu cầu bắt buộc Crawler phải tuân theo. 

- Một số vấn đề cần cải tiến. 

- Mô hình lập trình song song và hiệu năng xử lý. 

- Mô hình Crawler phân tán. 

10h20 – 10h40 KS. Trần Xuân Hiến – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Nghiên cứu bảo đảm tính riêng tư trong truy vấn cơ sở dữ liệu đám mây được 

mã hóa 

TÓM TẮT: Nghiên cứu này giải quyết các vấn đề bằng cách thiết kế giao thức bảo  
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đảm sự riêng tư của mỗi bên trong quá trình truy vấn (PPQP) trên cơ sở dữ liệu thuê 

ngoài trong điện toán đám mây với 3 bên tham gia: chủ sở hữu dữ liệu, máy chủ đám 

mây, khách hàng . Xây dựng giao thức cho phép lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu 

quan hệ trong khi vẫn giữ các thông tin nhạy cảm trong truy vấn như:  từ khóa và các 

kết quả truy vấn không  bị rò rỉ đến máy chủ điện toán đám mây và các chủ sở hữu 

dữ liệu. Hơn nữa, những dữ liệu riêng tư của chủ sở hữu dữ liệu được bảo vệ để thông 

tin nhạy cảm của các cá nhân không được tiết lộ cho các máy chủ đám mây và các 

khách hàng. 

10h40 – 11h00 KS. Hoàng Trung Hiếu – Hệ quản lý học viên sau đại học 

LEAS - Mô hình chấm điểm tự động mã code lập trình C và C++ 

TÓM TẮT: Để nâng cao chất lượng dạy và học các môn lập trình, đặc biệt là các 

môn học lập trình ở năm thứ nhất như “nhập môn lập trình”, “cấu trúc dữ liệu”, “lập 

trình hướng đối tượng”,… thì trong quá trình học sinh viên cần phải làm rất nhiều 

bài tập, bài kiểm tra để đánh năng lực học tập một cách liên tục. Với việc chấm điểm 

bằng tay thủ công như hiện nay, giảng viên mất rất nhiều thời gian nhưng cũng rất 

khó có thể đáp ứng được khối lượng bài tập và bài thi của sinh viên. Nhằm hỗ trợ 

công tác chấm điểm với số lượng lớn các bài tập, bài kiểm tra hoặc bài thi,… một 

cách tự động, nhanh chóng và hiệu quả, nhóm chúng tôi đã lựa chọn đề tài này để 

nghiên cứu và phát triển với hy vọng sẽ tạo ra một hướng mới trong công tác đánh 

giá các môn học lập trình. 

11h00 – 11h20 KS. Lê Xuân Hùng – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng máy tính sử dụng 

mạng neural nhân tạo 

TÓM TẮT: 

1. Tìm hiểu các phương pháp phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng. Các kỹ thuật 

phát hiện tấn công mạng. 

- Tìm hiểu một số phương pháp phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng 

- Tìm hiểu một số kỹ thuật tấn công mạng và phát hiện tấn công mạng. 

2. Nghiên cứu, phân loại bộ dữ liệu kdd99 

- Phân loại các đặc trưng trong bộ dữ liệu kdd99 

- Trích xuất đặc trưng cơ bản để sử dụng trong hệ thống 

3. Nghiên cứu mạng neural, áp dụng mạng neural trên bộ dữ liệu kdd99 

- Nghiên cứu một số phương pháp máy học có giám sát. Nghiên cứu máy véc 

tơ hỗ trợ(SVM) phục vụ huấn luyện với tập dữ liệu kdd99 

- Viết chương trình minh họa sử dụng SVM và bộ dữ liệu kdd99 trong việc 

phát hiện tấn công mạng. 

11h20 – 11h40 KS. Phan Đình Sáng – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Nghiên cứu một số phương pháp mã hóa đồng hình 

TÓM TẮT: Đề tài đưa ra cái nhìn tổng quan về mã hóa đồng hình, tính tất yếu của 

mã hóa đồng hình trong các ứng dụng hiện nay, đặc biệt là các ứng dụng liên quan 
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đến dữ liệu trên đám mây. Đề tài đưa ra các khái niệm, các tính chất của mã hóa đồng 

hình, đồng thời nghiên cứu một số các lược đồ mã hóa đồng hình tiêu biểu trên thế 

giới. Đề tài này tập trung nghiên cứu về mã hóa đồng hình trên mã hóa khóa đối 

xứng, đưa ra mô hình hệ mật, các tính chất của nó và so sánh nó với các mô hình 

hiện có khác. 

11h40 – 12h00 KS. Đoàn Thanh Tùng – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Nghiên cứu các phương pháp bẻ khóa phần mềm và cách phòng chống 

TÓM TẮT: 

1. Nghiên cứu các phương pháp chính dùng trong phá khóa phần mềm. 

- Những kiến thức Assembly cần thiết. 

- Nghiên cứu các phương pháp Crack. 

- Nghiên cứu các phương pháp Keygen. 

- Nghiên cứu các phương pháp Patch. 

- Làm clip hướng dẫn 

2. Hướng dẫn cách phòng chống phá khóa phần mềm. 

- Chống Debuger,  

- Chống dịch ngược Deassembly. 

- Gây rối và làm phức tạp hóa. 

- Đóng gói Packing file thực thi 

- Clip hướng dẫn 

- Kết quả clip hướng dẫn phòng chống bẻ khóa. 

 

II. Tiểu ban 2 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 PGS. TS Ngô Thành Long Trưởng Tiểu ban K12 

2 TS. Đào Trọng Quyết Thư ký K12 

3 TS. Nguyễn Hoàng Sinh Uỷ viên TTCNTT 

4 TS. Ngô Hữu Phúc  Uỷ viên K12 

5 TS. Hoa Tất Thắng Uỷ viên K12 

 
Địa điểm: Phòng 1917, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự 

 

8h00 – 8h20 ThS. Trương Quốc Hùng – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Lực hấp dẫn hạt trong phân cụm mờ lai FCM và tối ưu bầy đàn 

TÓM TẮT: Phân cụm Fuzzy c-Means (FCM) là một trong những phương pháp 

được ứng dụng rộng rãi nhất trong Logic mờ. Tuy nhiên FCM có nhược điểm là rất 

nhạy cảm bởi nhiễu, phần tử ngoại lai trong dữ liệu và khó khăn trong việc khởi tạo 
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các tâm cụm ban đầu. Trong khi đó Tối ưu bầy đàn - Partical swarm optimization 

(PSO) là một công cụ tối ưu hóa tổng quát ngẫu nhiên được sử dụng trong nhiều bài 

toán tối ưu và thuật toán Fuzzy PSO (FPSO) có thể khắc phục một số nhược điểm 

của FCM, tuy nhiên phương pháp kết hợp FCM-FPSO lại hạn chế bởi tốc độ hội tụ. 

Dựa trên ý tưởng của định luật vạn vật hấp dẫn áp dụng trong thuật toán phân cụm 

hấp dẫn hạt mờ nhóm tác giả đề xuất giải pháp để cải thiện tốc độ hội tụ của FCM -

FPSO. 

Bài báo này giới thiệu thuật toán GG-FCM-FPSO là phương pháp phân cụm 

mờ kết hợp GGFCM với GGFPSO trên cơ sở của FCM và FPSO được cải tiến sử dụng 

lực hấp dẫn hạt, thuật toán này không những khắc phục được những nhược điểm cơ 

bản của FCM mà còn cải thiện được tốc độ hội tụ. Kết quả thực nghiệm cho thấy 

phương pháp này là hiệu quả và khả quan. 

8h20 – 8h40 ThS. Nguyễn Thị Quyên – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Độ nháp của hàm mô hình với bài toán điểm chuyển của mô hình hồi quy hai 

pha 

TÓM TẮT: Bài báo đưa ra khái niệm độ nháp 
2

iS (f ,z,{x }) , 
2S (f ,z,F)  của hàm 

mô hình f (x)  đối với hệ hàm cơ sở đã cho 1 p{z (x),...,z (x)}  dựa vào thiết kế rời 

rạc i{x }  và thiết kế F(x) thể hiện cho mức độ gồ ghề, thô nháp của hàm. Khi hàm 

mô hình là hàm gẫy khúc liên tục, độ nháp này không phụ thuộc vào dáng điệu của 

đoạn thứ nhất, chỉ phụ thuộc vào mức gia tăng hệ số góc h của đoạn thứ hai so với 

đoạn thứ nhất. Trong báo cáo chúng tôi chỉ ra sự hội tụ của độ nháp 

2 2
n

n
lim S (f , ,F ) S (f , ,F)


z z  khi thiết kế nF (x)  hội tụ yếu đến thiết kế giới hạn 

F(x) , từ đó cũng thu được sự hội tụ của tham số ước lượng đến tham số thực. 

n
n

ˆ ˆlim


   Trong trường hợp thiết kế đều, chúng tôi chỉ ra được tốc độ hội tụ của 

độ nháp và tham số ước lượng là 
1

O
n

 
 
 

 . Với bài toán điểm chuyển của mô hình 

hồi quy tuyến tính hai pha, dựa vào kiểm định F, báo cáo đưa ra công thức hiển cho 

sức mạnh của kiểm định điểm chuyển thông qua độ nháp. Một số đánh giá về sức 

mạnh của kiểm định cũng được đưa ra. 

8h40 – 9h00 ThS. Vi Bảo Ngọc – Bộ môn Khoa học máy tính 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mạng neural nhân tạo Elastic trong bài toán 

người du lịch 

TÓM TẮT: Bài toán người du lịch (travelling salesman problem - TSP) được biết 

là một bài toán tối ưu hóa tổ hợp cổ điển thuộc lớp NP – khó, trong đó ta cần tìm một 

chu trình đơn ngắn nhất đi qua N thành phố khác nhau. Việc tìm nghiệm chính xác 

của bài toán TSP là một khó khăn do không gian nghiệm của bài toán lớn, vì vậy 

hướng tiếp cận hiện nay đang được quan tâm đó là tìm các lời giải xấp xỉ. Để tìm 
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nghiệm xấp xỉ có thể tiếp cận theo hướng sử dụng: thuật toán bầy đàn, tiến hóa, và 

sử dụng mạng neural nhân tạo. Báo cáo nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình 

mạng neural nhân tạo để giải quyết bài toán TSP. Mô hình mạng sử dụng phương 

pháp học cạnh tranh để tìm các neuron chiến thắng (các neuron tiệm cận được các 

thành phố trong bài toán TSP). Các kết quả thử nghiệm của phương pháp tiếp cận 

này trên tập dữ liệu ngẫu nhiên và so sánh với các phương pháp như: vét cạn, nhánh 

và cận, mô phỏng tiến hóa. 

9h00 – 9h20 TS. Nguyễn Trung Tín – Bộ môn Khoa học máy tính 

Tổng quan về ứng dụng tính toán thông minh và trí tuệ nhân tạo trong lập trình 

trò chơi chiến thuật 

TÓM TẮT: Công nghệ game và mô phỏng là nhóm môn học ứng dụng những vấn 

đề liên quan trực tiếp đến Khoa học máy tính như trí tuệ nhân tạo, công nghệ 

multimedia, giao tiếp người-máy trên môi trường game… Xây dựng nhân vật trong 

game mang tính “người” luôn là đòi hỏi trong các game ngày nay. Bài báo tập chung 

nghiên cứu những vấn đề chính trong ứng dụng tính toán thông minh và trí tuệ nhân 

tạo vào lập trình các trò chơi chiến thuật; nghiên cứu một số hướng nghiên cứu chính 

liên quan, mô hình đa tác tử và những nền tảng công nghệ sẵn có. Trên cơ sở đó, bài 

báo đề xuất hướng tiếp cận chung cho vấn đề này trong xây dựng nhóm môn học 

Công nghệ game và mô phỏng. 

9h20 – 9h40 ThS. Bùi Quốc Hưng – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Sự tồn tại nghiệm yếu đối với hệ phương trình elliptic cộng hưởng tựa tuyến 

tính 

TÓM TẮT: Trong nghiên cứu này chúng tôi xét sự tồn tại nghiệm yếu của hệ 

phương trình elliptic cộng hưởng tựa tuyến tính, dạng p-Laplacian trong miền bị chặn 
N  , 3N   sau đây: 

1 1

1 1

1 1

1 2

( , , ) ( ) trong 

( , , ) ( ) trong ,

p

p

u u v v f x u v k x

v u v u g x u v k x

 

 





 

 

    

    

 

trong đó 2, 1, 1,p p         và 2, :f g    là các hàm 

Carathéodory, 
'( ) ( ), ' ; ( ) 0

1

p

i i

p
k x L p k x

p
   


 với x    h.k.n (i=1,2). 

1
   là giá trị riêng đầu tiên của bài toán: 

1 1

1 1

p

p

u u v v

v u v u

 

 





 

 

 

 

 

với   1, 1,

0 0
, W ( ) W ( )p pu v E     . 

 Lập luận của chúng tôi dựa vào Định lý Điểm yên ngựa (P.H.Rabinowitz) và điều 

kiện dạng Landesman-Laser suy rộng.  Kết quả của chúng tôi đã được công bố trên 
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tạp chí Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie 

A. Matematical (RACSAM). 

9h40 – 10h00 Nghỉ giải lao và Tiệc trà 

10h00 – 10h20 ThS. Dương Thị Minh Soan – Bộ môn Khoa học máy tính 

Phương pháp phát hiện vùng văn bản và phân đoạn ký tự trên ảnh có nhiễu 

phức tạp 

TÓM TẮT: Trích rút thông tin tự động từ ảnh chứng minh thư là bài toán có ý nghĩa 

rất lớn trong các bài toán quản lý chứng minh thư, thu thập thông tin cá nhân, ... Tuy 

nhiên, bài toán này gặp nhiều khó khăn do đặc điểm ảnh chứng minh thư của Việt 

Nam, chúng tôi gọi là ảnh có nhiễu phức tạp, như: chứng minh thư có vân; chứng 

minh thư bị mờ, nhàu nát; văn bản trên chứng minh thư đa dạng về màu sắc, kiểu 

chữ; sự pha trộn giữa dấu của tiếng Việt và các dòng dấu chấm gạch dưới, … Những 

đặc điểm này gây khó khăn trong việc phát hiện vùng văn bản và phân đoạn các ký 

tự, Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một phương pháp phát hiện vùng văn bản 

và phân đoạn ký tự trên ảnh chứng minh thư với mục đích đưa ra được tập ảnh các 

ký tự ứng với từng trường dữ liệu trên ảnh chứng minh thư. Phương pháp phát hiện 

vùng văn bản gồm 2 bước như sau: i) tiền xử lý để phát hiện vùng chứng minh thư 

bằng đặc trưng Haarlike, cắt vùng ảnh chứng minh thư; ii) phát hiện vùng văn bản 

dựa vào các quy luật đặc trưng của văn bản và tính chất các vùng liên thông. Sử dụng 

hình chiếu của vùng văn bản đã xác định được ở bước trước và ngưỡng động để phân 

đoạn ký tự. Kết quả thực nghiệm trên 75 ảnh chứng minh thư (mặt trước): phát hiện 

100% vùng văn bản chứa thông tin quan tâm; Phương pháp phân đoạn ký tự phân 

đoạn được xấp xỉ 60% chính xác số ký tự có trong văn bản. 

10h20 – 10h40 ThS. Trần Thị Hoàng Anh – Hệ quản lý học viên sau đại học 

A projection method for bilevel variational inequlities 

TÓM TẮT: Lý thuyết về bất đẳng thức biến phân ra đời vào những năm 1960, là 

một công cụ mạnh và thống nhất để nghiên cứu các bài toán cân bằng. Hiện nay, bất 

đẳng thức biến phân được xem là một công cụ khá hữu ích trong việc nghiên cứu và 

giải nhiều bài toán kiểu cân bằng trong kinh tế, cơ khí, nghiên cứu toán tử và vật lý 

toán. Trong bài báo này, thuật toán điểm bất động được tác giả nêu ra để giải quyết 

bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp đơn điệu. Thuật toán này sử dụng các phép 

chiếu đơn giản thông qua việc xây dựng dãy lặp: 

  
 1

Prk k k

C

k k k

k

y x G x

x y F y





  


 

 

Tác giả cũng đã chứng minh được sự hội tụ mạnh của dãy lặp được cho bởi thuật 

toán dưới các giả thiết trong không gian Hilbert thực H. 

10h40 – 11h00 KS. Nguyễn Đăng Trịnh – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Ứng dụng mạng nơ ron và logic mờ trong xác định sự tồn tại bom mìn dựa trên 

cường độ từ trường 
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TÓM TẮT: Ứng dụng các hệ thống tính toán thông minh trong lĩnh vực khoa học 

công nghệ quân sự hiện đang là một hướng tiếp cận thu hút được sự quan tâm lớn 

của cộng đồng nghiên cứu tại Việt Nam và đã có nhiều ứng dụng thiết thực triển 

khai trong thực tế. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất ứng dụng mô hình mạng nơ 

ron và logic mờ trong phân loại, nhận dạng chủng loại bom mìn dựa trên phân tích 

tín hiệu từ trường thu được từ các máy dò tìm bom mìn chuyên dụng. Chúng tôi đã 

tiến hành thử nghiệm cài đặt phần mềm nhận dạng tích hợp với máy dò bom Vallon 

EL 1303-D2 tại bãi thử nghiệm của Trạm kiểm định–Cục Kỹ thuật-BTL Công 

binh/Bộ Quốc phòng. Kết quả thử nghiệm chỉ ra tính khả thi của việc ứng dụng các 

kỹ thuật tính toán thông minh trong hỗ trợ ra quyết định vị trí tồn tài bom mìn trong 

các hoạt động rà phá thực địa, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác khắc phục hậu 

quả bom mìn.  

11h00 – 11h20 KS. Vũ Văn Học – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Nghiên cứu song song hóa thuật toán đồng phân cụm mờ trên nền tảng GPU 

TÓM TẮT: Logic mờ ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các hệ thống điều 

khiển, các hệ hỗ trợ ra quyết định và các ngành khoa học khác liên quan đến phân 

tích quyết định. Một số ứng dụng cụ thể của hệ mờ đã được phát triển trong vài năm 

gần đây trong các lĩnh vực như y học, nhận dạng, dự báo… 

Bài toán phân cụm dữ liệu, trong đó một tập hợp đối tượng cần  chia  ra  thành  một  

số  cụm,  mỗi  cụm  gồm  các  phần  tử  gần nhau  theo một nghĩa nhất định, đã được 

nghiên cứu và có nhiều ứng dụng trong ngành khoa học máy tính. Nhằm giải quyết 

các vấn đề thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưkhai phá dữ liệu, xử lý ảnh, y 

học, kỹ thuật, cho đến kinh tế. Đặc biệt là các giải thuật phân cụm dữ liệu đã nhận 

được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. 

Phân cụm, và đồng phân cụm là các kỹ thuật phân cụm đóng vai trò quan trọng trong 

lĩnh vực khai phá dữ liệu, thuộc lớp các phương pháp học không giám sát trongkỹ 

thuật máy học. Kết hợp giữa đồng phân cụm trên các mô hình mờ cho ta kỹ thuật 

đồng phân cụm mờ được sử dụng để phân cụm các loại dữ liệu mờ. 

11h20 – 11h40 KS. Ngô Xuân Sơn – Hệ quản lý học viên sau đại học 

Nghiên cứu phương pháp thiết kế hệ mờ loại hai thích nghi sử dụng thuật toán 

phân cụm mờ 

TÓM TẮT: Các hệ logic mờ loại một được xây dựng từ tập mờ loại một được giới 

thiệu bởi Zadeh vào năm 1965, đã được áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra tập mờ loại một có những hạn chế nhất định 

trong việc mô hình và tối thiểu các ảnh hưởng của yếu tố không rõ ràng. Khái niệm 

tập mờ loại hai được đề xuất bởi Zadeh vào năm 1975 để vượt qua các hạn chế trên. 

Sự không rõ ràng về hình dạng và vị trí của tập mờ loại hai được mô hình hóa bởi 

hàm thuộc mờ hay còn được gọi dấu vết sự không rõ ràng (FOU). Một hệ mờ loại 

hai mô tả miền đầu vào, đầu ra với một hoặc nhiều tập mờ. So sánh với các hệ mờ 

loại một, các hệ mờ loại hai rất phù hợp trong các trường hợp khó xác định chính xác 
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hàm thuộc cho tập mờ. Việc xác định hàm thuộc hợp lý vẫn là vấn đề rất khó, và một 

thách thức nữa là làm sao để tìm được phương thức suy diễn hiệu quả. 

Phân tích cụm là một bước khai phá dữ liệu quan trọng trong việc xác định cấu trúc 

dữ liệu từ tập dữ liệu, đặc biệt đối với các tập dữ liệu mà không có một chút thông 

tin về cấu trúc trước đó. Các thuật toán phân cụm đã được nghiên cứu rộng rãi trong 

khoảng hơn hai mươi năm lại đây. Phân cụm là một công cụ toán học dùng để phát 

hiện cấu trúc hoặc các mẫu nào đó trong tập dữ liệu, theo đó có đối tượng bên trong 

cụm dữ liệu thể hiện bậc tương đồng nhất định.Nói cách khác, phân cụm dữ  liệu  là 

quá trình nhóm một tập các đối tượng tương tự nhau trong tập dữ liệu vào các cụm 

sao cho các đối tượng thuộc cùng một cụm là tương đồng còn các đối tượng thuộc 

các cụm khác nhau sẽ không tương đồng. Ngoài ra phân cụm dữ liệu còn có thể được 

sử dụng như một bước tiền xử lý cho các thuật toán khai phá dữ liệu khác như là 

phân loại và mô tả đặc điểm, có tác dụng trong việc phát hiện ra các cụm.Kỹ thuật 

phân cụm được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực như khai phá dữ liệu, nhận dạng 

mẫu, xử lý ảnh…  

Với đề tài “Nghiên cứu phương pháp thiết kế hệ mờ loại hai thích nghi sử dụng thuật 

toán phân cụm mờ”, tác giả đề xuất phương pháp thiết kế hệ mờ loại hai khoảng sử 

dụng thuật toán phân cụm mờ FCM. Phần giả thiết của các luật IF-THEN nhận được 

bởi sự phân bố các phân hoạch của không gian đầu vào – các phân hoạch này là kết 

quả của các thuật toán phân cụm FCM. Số lượng các phân hoạch của không gian đầu 

vào gồm số lượng các cụm và các không gian phân hoạch riêng rẽ mô tả các tập luật 

mờ. Để xác định cấu trúc và ước lượng giá trị các tham số của mô hình mờ luận văn 

đề xuất sử dụng các giải thuật di truyền. 

 

 

 


