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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Đề xuất một thuật toán phát hiện biên dựa trên kết nối có độ phức tạp tính toán và truyền thông thấp, có 

thể làm việc tốt trên cả các mạng cảm biến có mật độ thấp. Theo thuật toán này, mỗi nút đánh giá đồ thị 

vùng lân cận 2 chặng (2NG) của nó để quyết định nó có nằm gần biên hay không. Một nút nằm gần biên 

khi và chỉ khi 2NG của nó không tạo thành một cái vành. Việc xây dựng và đánh giá 2NG là đơn giản và 

ít tốn kém. 

- Đề xuất một thuật toán tối ưu hóa đường đi có tên Greedy with Path Optimization Routing (GPOR) cho 

mạng cảm biến không dây. Theo thuật toán này, các đường đi ban đầu được tìm bằng việc áp dụng 

chuyển tiếp tham lam và kỹ thuật đi theo biên, tiếp đó các đường tắt được tạo và sử dụng nhằm rút ngắn 

các đường đi, đồng thời tránh cực tiểu địa phương. Các đường đi được rút ngắn và đẩy ra xa biên, do 

vậy giảm tải cho các nút biên và đạt cân bằng tải tốt hơn. Các phần tử định tuyến có thể áp dụng cho một 

vùng đích thay vì chỉ một nút đích. 

- Đề xuất Hybrid Contention-Based Geographic Routing (HCGR), một thuật toán kết hợp hai hình thức 

cạnh tranh là cạnh tranh quyết liệt và cạnh tranh không quyết liệt cho định tuyến dựa trên thông tin vị trí 
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không sử dụng gói tin chào hỏi. Hai nguyên tắc kết hợp đã được đề xuất. Nguyên tắc thứ nhất là phân 

chia vùng cạnh tranh sao cho vùng cạnh tranh quyết liệt rộng nhất có thể. Thực hiện nguyên tắc này giúp 

hạn chế tối đa sử dụng các gói tin điều khiển trong khi tạo ít các gói tin trùng lặp. Nguyên tắc thứ hai là 

thiết kế hàm trễ sao cho không có nút nào trong vùng cạnh tranh quyết liệt có thời gian trễ lớn hơn thời 

gian trễ của nút trong vùng cạnh tranh không quyết liệt. Thực hiện nguyên tắc này, nghĩa là ưu tiên cạnh 

tranh quyết liệt, giúp hạn chế sử dụng các gói tin điều khiển và rút ngắn trễ đầu cuối – đầu cuối. Mọi vùng 

cạnh tranh và hàm trễ cụ thể tuân thủ hai nguyên tắc được đề xuất đều có thể được sử dụng cho cạnh 

tranh kết hợp. So với cạnh tranh không quyết liệt, cạnh tranh kết hợp có cùng tỉ lệ chuyển gói tin đến đích 

thành công nhưng có trễ đầu cuối – đầu cuối thấp hơn, và có độ phức tạp thông báo thấp hơn. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  Các thuật toán được đề xuất có thể được cài đặt và ứng dụng 

trong các mạng cảm biến không dây trong thực tiễn. 
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