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Tóm tắt nội dung luận án 

Ứng dụng web là một trong những nền tảng để phát triển và triển khai phần mềm phổ biến nhất 

hiện nay. Tuy nhiên, sự phổ biến đó cũng làm cho ứng dụng web trở thành một trong những đích 

tấn công chính trên môi trường Internet. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về bảo mật ứng dụng 

web, nhưng hầu hết đều tiếp cận theo hướng tự động hóa, tách vai trò của nhà quản trị ra khỏi 

các tác vụ bảo mật. Nhận thấy vai trò của con người là không thể thiếu, luận án này nghiên cứu 

và phát triển mô hình, thiết kế, và kỹ thuật để nâng cao khả năng của nhà quản trị trong việc bảo 

mật ứng dụng web thông qua hai phương pháp chính: trực quan hóa thông tin và tương tác người 

dùng. Ưu điểm của cách tiếp cận này là vừa có thể tận dụng được sức mạnh tính toán của máy 

tính, vừa có thể khai thác được khả năng suy luận của con người. Trong luận án, lý thuyết phạm 

trù được vận dụng để mô hình hóa quy trình trực quan hóa thông tin. Thông qua đó, luận án phát 

triển phương pháp đánh giá về mặt định lượng cho các kỹ thuật trực quan hóa đã đề xuất. Đây là 

đóng góp chính thứ nhất của luận án. Đóng góp chính thứ hai của luận án là khảo sát, thiết kế, 

hiện thực, và tổ chức thí nghiệm một số kỹ thuật trực quan hóa trong việc hỗ trợ một số bài toán 

bảo mật ứng dụng web cụ thể. Đóng góp chính cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là 

luận án đã đưa ra một hệ thống phân loại các kỹ thuật trực quan hóa thông tin trong lĩnh vực bảo 

mật ứng dụng web. Hệ thống phân loại này có thể được sử dụng để định vị các kỹ thuật được 

phát triển trong tương lai, hoặc xác định những vấn đề còn chưa được xem xét đầy đủ. Luận án 

vẫn còn một số hạn chế nhất định có thể khắc phục trong tương lai. Hai hạn chế đáng kể nhất là 

đối tượng tham gia thí nghiệm còn chưa được phong phú, và dữ liệu cho thí nghiệm cần mang 

tính thực tế hơn. 



Các đóng góp chính của luận án 

• Đóng góp về mặt lý thuyết: luận án sử dụng lý thuyết phạm trù để xây dựng mô hình cho 

quy trình trực quan hóa thông tin trong bảo mật. Thông qua đó, luận án đã phát triển một 

phương pháp đánh giá các kỹ thuật trực quan hóa về mặt định lượng. 

• Về mặt phương pháp: luận án đã phát triển một hệ thống phân loại các kỹ thuật trực quan 

hóa thông tin đối với bài toán bảo mật ứng dụng web. Thông qua hệ thống này, có thể 

định vị các kỹ thuật trực quan hóa bảo mật ứng dụng web khác. Hơn nữa, hệ thống phân 

loại cũng có thể giúp xác định những vấn đề còn chưa được khảo sát và nghiên cứu đầy 

đủ. 

• Về mặt kỹ thuật: luận án đã đề xuất, thiết kế, hiện thực, và đánh giá một số kỹ thuật trực 

quan hóa thông tin cụ thể để hỗ trợ bảo mật ứng dụng web. Thông qua thực nghiệm, sự 

hỗ trợ của các kỹ thuật này đã được xác nhận. 

Hướng phát triển tiếp theo của luận án 

• Về mặt lý thuyết: cần làm rõ hơn một số vấn đề về việc áp dụng lý thuyết phạm trù cho 

bài toán bảo mật dựa trên trực quan hóa. Chẳng hạn như đưa ra ràng buộc cụ thể hơn về 

cấu xạ đồng nhất để có thể xác định một cách duy nhất những đối tượng liên quan trong 

quy trình bảo mật như ứng dụng web, dữ liệu nhập, nhà quản trị. 

• Về mặt kỹ thuật: xây dựng phương pháp để tích hợp những kỹ thuật, giải pháp trực quan 

hóa đã thực hiện thành một hệ thống chung duy nhất. Việc tích hợp này có thể mang lại 

nhiều lợi ích mới, không có trong những hệ thống riêng lẻ. 
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