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Tóm tắt nội dung luận án: 

Mục đích của luận án là nghiên cứu và thiết kế giải thuật phân cụm kết hợp các giải thuật 

định tuyến đa chặng giữa các cụm nhằm giải quyết các mục tiêu cụ thể như: 

- Giảm thiểu độ phức tạp tính toán và trao đổi thông điệp điều khiển cho các nút 

cảm biến nhằm tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và thời gian trễ do xử lý và truyền 

thông. 

- Giảm độ trễ end-to-end do việc phân phối dữ liệu từ các nút cảm biến nguồn đến 

nút gốc. 

- Cân bằng năng lượng giữa các nút cảm biến để kéo dài thời gian sống của toàn 

mạng. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, luận án tập trung nghiên cứu các nội dung sau: 

- Kỹ thuật phân cụm các nút cảm biến. 

- Các giải thuật định tuyến đa chặng trong mạng cảm biến. 

- Mô hình và giải thuật định tuyến để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và đảm bảo độ 

trễ end-to-end trong mạng cảm biến không dây. 



Kết quả của luận án: 

Luận án đã thực hiện được các mục tiêu và nội dung đã đề ra với các giải thuật được đề 

xuất như sau: 

- Giải thuật phân cụm: Cùng với việc đề xuất một giải thuật phân cụm cân bằng 

năng lượng tiêu thụ và độ trễ end-to-end, luận án cũng thiết kế một hàm chi phí 

tổng hợp dựa trên mức năng lượng còn lại của mỗi nút cảm biến và khoảng cách 

giữa chúng nhằm chọn ra các nút trưởng cụm tối ưu để phân phối dữ liệu đến trạm 

gốc một cách hiệu quả nhất. 

- Giải thuật định tuyến cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ end-to-end: Luận án 

đề xuất một hàm chi phí kết hợp hai yếu tố năng lượng tiêu thụ tại mỗi nút cảm 

biến và độ trễ liên kết giữa các nút cảm biến lân cận nhau. Bên cạnh đó, luận án 

cũng đề xuất một giải thuật cập nhật hàm chi phí để phân phối dữ liệu đến trạm 

gốc theo đường đi có tổng chi phí kết hợp thấp nhất. 

- Giải thuật định tuyến hiệu quả năng lượng với k đường ngắn nhất đảm bảo độ trễ 

đầu cuối: Luận án đề xuất một hàm chi phí chỉ dựa vào năng lượng còn lại của mỗi 

nút cảm biến và một giải thuật định tuyến k đường ngắn nhất theo tổng năng lượng 

tiêu thụ đảm bảo ràng buộc độ trễ end-to-end của ứng dụng. 

- Giải thuật định tuyến phân tán hiệu quả năng lượng có ràng buộc độ trễ đầu cuối: 

Luận án đề xuất giải thuật chọn nút trưởng cụm tối ưu năng lượng tiêu thụ nhưng 

phải đảm bảo yêu cầu về ràng buộc độ trễ đầu cuối làm nút chuyển tiếp dữ liệu chỉ 

dựa vào thông tin cục bộ giữa các nút lân cận. Điều này làm giảm lượng overhead 

trao đổi trong quá trình khám phá đường đi, giúp giải thuật đạt được sự hội tụ 

nhanh. 

Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Với các giải thuật được đề xuất trong luận án, dễ nhận thấy tiềm năng của việc ứng dụng 

chúng vào trong thực tiễn hiện nay là rất lớn. Có thể chỉ ra đây một vài ứng dụng trong 

thực tế có thể áp dụng hiệu quả mô hình phân cụm và các giải thuật định tuyến đã đề xuất 

như: hệ thống giám sát cháy rừng, hệ thống giám sát các hoạt động núi lửa, hệ thống cảnh 



báo động đất, sóng thần, hệ thống phát hiện xâm nhập và nhiều dạng ứng dụng khác có 

yêu cầu độ nhạy về thời gian đáp ứng thông tin. 

Hướng phát triển tiếp theo của luận án: 

Mặc dù mô hình phân cụm và các giải thuật định tuyến đề xuất đã cho thấy sự cải thiện 

đáng kể về việc tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và giảm độ trễ end-to-end trong các mạng 

cảm biến không dây, chúng vẫn còn một số hạn chế như: phương pháp xác định số chặng 

tối ưu trong một kích thước mạng tổng quát chưa được chỉ ra, độ phức tạp trong trao đổi 

thông điệp điều khiển vẫn là một hàm đa thức. Do vậy, luận án đề xuất một hướng nghiên 

cứu tiềm năng khác là phương pháp tối ưu bầy đàn để phân bố phù hợp các nút cảm biến 

trong mạng nhằm cân bằng tốt hơn năng lượng tiêu thụ và độ trễ truyền thông. 
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