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GIỚI THIỆU CHUNG 

 

Năm 1996, Khoa Toán Tin học được thành lập trên cơ sở bộ môn Toán Tin học (tiền thân 

là Bộ môn Toán) – Khoa Cơ bản, Học viện Kỹ thuật Quân Sự và đến năm 1999 thì đổi 

tên thành Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT). Từ khi hình thành và phát triển đến nay, 

Khoa Công nghệ Thông tin luôn là một trong các khoa chuyên ngành trọng yếu của Học 

viện Kỹ thuật Quân Sự - Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn. 

Với mục tiêu xây dựng Khoa Công nghệ Thông tin theo mô hình định hướng nghiên cứu, 

tăng cường tích hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, hiện tại, Khoa đang triển khai 

một số giải pháp nhằm hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về các lĩnh vực của CNTT, 

đặc biệt là An toàn thông tin, Công nghệ mô phỏng, Trí tuệ nhân tạo, Học máy thông kê 

và Cơ sở Toán trong Tin học, tăng quy mô đào tạo sau đại học, hỗ trợ cho các cán bộ, 

giáo viên và nghiên cứu sinh trong Khoa tham gia các hội nghị khoa học khu vực và quốc 

tế; tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các trường đại học và viện nghiên cứu 

trên thế giới. 

 

Khoa CNTT đang thực hiện hai nhiệm vụ chính: 

Thứ nhất: Nhiệm vụ đào tạo 

- Giảng dạy các môn học cơ bản thuộc lĩnh vực Toán học (Giải tích, Đại số tuyến 

tính và Hình giải tích, Xác suất thống kê, Toán chuyên đề) và Tin học (Nhập môn 

tin học, Lập trình cơ bản) cho sinh viên tất cả các ngành trong Đại học Kỹ thuật 

Lê Quý Đôn; 

- Đào tạo bậc đại học các chuyên ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, 

Công nghệ phần mềm, Truyền thông và Mạng máy tính; 

- Đào tạo bậc cao học chuyên ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Kỹ 

thuật phần mềm;  

- Đào tạo nghiên cứu sinh  theo hai chuyên ngành Toán ứng dụng và Cơ sở Toán 

trong Tin học. 

Thứ hai: Nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học 

          Đây là giai đoạn mà Nhà nước và Quân đội có những định hướng, chương trình 

phát triển quan trọng về Khoa học Công nghệ nói chung và Công nghệ Thông tin nói 

riêng; như chiến lược phát triển CNTT của Chính phủ, chương trình Nghiên cứu cơ bản 

NAFOSTED, chương trình công nghệ cao của Bộ KHCN, chương trình phát triển và đào 



tạo về an toàn thông tin của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Gắn với các nhiệm vụ đó, một 

số hướng nghiên cứu trọng điểm được Khoa khuyến khích phát triển gồm an ninh mạng 

và an toàn thông tin, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh, các hệ thống tích hợp, 

thông minh hóa các loại vũ khí trang bị phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của 

các đơn vị trong toàn quân. 

            Khoa CNTT đã và đang tham gia thực hiện dự án đào tạo, bồi dưỡng lực lượng 

bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin. Dự án bước đầu được triển khai theo kế 

hoạch với 02 đoàn chuyên gia học tập tại CH Áo, và Séc 

Tổ chức seminar của Khoa với nhiều lượt giáo sư đầu ngành quốc tế báo cáo; hợp 

tác các đề tài nghị định thư (với Viện Tin học Slovakia), đồng hướng dẫn NCS hay hợp 

tác nghiên cứu với các nhà khoa học quốc tế (Nhật Bản, Úc, Nga, Mỹ, Canada...); Tổ 

chức Hội thảo quốc tế IEEE CISDA 2014. Chủ động, đóng vai trò quyết định trong xây 

dựng Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông (LQDTU JICT).  

           Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và hợp tác quốc tế. Xây dựng 

các nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện nhiều đề tài nghiên cứa khoa học các cấp. 

Một số kết quả chính về Khoa học công nghệ trong năm học 2014-2015 

- Có khoảng 70 bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí Quốc tế, tạp chí trong 

nước, kỷ yếu hội nghị quốc tế hoặc hội nghị trong nước có phản biện trong đó có 

nhiều bài báo đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín (trong danh mục ISI). 

- Thực hiện và mở mới 2 đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted, 3 đề tài cấp Bộ Quốc 

Phòng, 1 đề tài cấp ngành và 8 đề tài thường xuyên cấp Học viện. 

- Tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế IEEE CISDA 2014. 

- Xuất bản 2 số chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

 

 



 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

a. Ban chủ nhiệm Khoa 

 Chủ nhiệm Khoa:        PGS. TS. Bùi Thu Lâm 

 Phó Chủ nhiệm Khoa: PGS. TS. Ngô Thành Long 

                                              TS. Tống Minh Đức 

b. Các bộ môn, trung tâm và bộ phận chức năng 

 Bộ môn Toán:                              CNBM: TS. Tạ Ngọc Ánh 

 Bộ môn Khoa học máy tính:        CNBM: TS. Ngô Hữu Phúc 

 Bộ môn Hệ thống thông tin:        CNBM: TS. Hoa Tất Thắng 

 Bộ môn Công nghệ phần mềm:   CNBM: TS. Phan Nguyên Hải 

 Bộ môn An ninh mạng: CNBM:  PGS.TS. Nguyễn Hiếu Minh 

 Trung tâm máy tính: Trưởng TT: ThS. Tạ Hiếu Tâm 

 Bộ phận Quản lý đào tạo:            Trưởng BP: Nguyễn Thị Phương Loan 

2. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC gồm 11 thành viên 

- PGS. TS. Bùi Thu Lâm, Chủ tịch; 

- PGS. TS. Ngô Thành Long, Thư ký; 

- PGS. TS. Đào Thanh Tĩnh; 

- PGS. TS. Nguyễn Đức Hiếu; 

- PGS. TS. Nguyễn Hiếu Minh; 

- PGS. TS. Tô Văn Ban; 

- TS. Tống Minh Đức; 

- TS. Ngô Hữu Phúc; 

- TS. Nguyễn Mạnh Hùng; 

- TS. Trần Nguyên Ngọc; 

- TS. Vũ Thanh Hà. 

 



3. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Trụ sở của Khoa Công nghệ Thông tin đặt tại tầng 19 nhà S1 trong khuôn viên của 

Học viện Kỹ thuật Quân sự - số 236 đường Hoàng Quốc Việt. Ngoài các phòng 

làm việc của ban chủ nhiệm khoa, các bộ môn, khoa còn có phòng Seminar với 

đầy đủ trang thiết bị máy chiếu, âm thanh…Đặc biệt, khoa có 5 Phòng thí nghiệm: 

Công nghệ phần mềm; Công nghệ mạng; An ninh mạng; Các hệ thống tích hợp; 

Multimedia và tính toán thông minh. Ngoài ra khoa có các Phòng thực hành: Tin 

học đại cương và cơ sở ngành; Chuyên ngành; Khai thác dữ liệu; Đào tạo chất 

lượng cao; Lắp ráp phần cứng và cài đặt mạng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU 

 

1. HƢỚNG NGHIÊN CỨU 

 

        Hướng nghiên cứu trọng điểm được Khoa khuyến khích phát triển gồm: 

-  An ninh mạng và an toàn thông tin; 

-  Hệ thống nhúng; 

-  Trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh; 

-  Các hệ thống tích hợp;  

- Thông minh hóa các loại vũ khí trang bị phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến 

đấu của các đơn vị trong toàn quân; 

- Nghiên cứu khoa học cơ bản. 

 

2. CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU 

 

Một số nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa với nhiều công trình khoa học được 

đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín gắn với các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, có 

thể kể đến các nhóm nghiên cứu sau: 

- “Tính toán thông minh” của PGS. TS. Bùi Thu Lâm và các cộng sự; 

- “Thị giác máy” của PGS. TS. Ngô Thành Long và các cộng sự; 

- “Mật mã” của PGS. TS. Nguyễn Hiếu Minh và các cộng sự; 

- “Nhận dạng mẫu” của TS. Ngô Hữu Phúc và các cộng sự; 

- “An toàn thông tin” của TS. Trần Nguyên Ngọc và các cộng sự; 

- “Tối ưu hóa và ứng dụng” của TS. Bùi Văn Định và các cộng sự. 

 

 

 

 

 



CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  

 

1. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ IEEE CISDA 2014 

Hội thảo đã có bề dày lịch sử, có uy tín cao trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, các kỷ 

yếu đều được ISI xếp hạng và xuất bản trên hệ thống Xplore online của hiệp hội IEEE. 

Hội thảo đã được tổ chức 7 lần, lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ năm 2007, sau đó tại 

Canada năm 2009;  tại Tây Ban Nha năm 2010; Pháp năm 2011; Canada 2012; Singapore 

2013; và lần thứ 7 năm 2014 được tổ chức ở Việt Nam- tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.  

Mục đích:  

+ Tăng cường hợp tác quốc tế của Học viện KTQS 

+ Đẩy mạnh các hoạt động học thuật trong HVKTQS, đặc biệt trong lĩnh vực trí 

tuệ nhân tạo, một lĩnh vực nóng nhất của CNTT. Đồng thời, giúp cho cán bộ, giảng viên 

và sinh viên của Học viện trao đổi với các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, cụ thể 

là các kỹ thuật tính toán và máy học dựa trên việc mô phỏng quá trình tự nhiên sinh học 

trong và ngoài nước. 

+ Đẩy mạnh mối quan hệ với các cở sở đào tạo khác trong nước.   

Nội dung chính:  Hội thảo năm nay đi sâu vào những lĩnh vực chính như: Lý 

thuyết nền trí tuệ nhân tạo như:  tính toán sinh học; các giải pháp tiến hóa; trí tuệ 

đám đông; các phương pháp học và ứng dụng thế giới thực, đặc biệt trong lĩnh vực 

An toàn thông tin 

Kết quả: 

Hội thảo có 32 bài tham luận của trên 80 tác giả ở 10 nước: Australia, Canada, 

China, Japan, South Korea, Thailand, United Kingdom, United States of America, 

Vietnam  and the Russian Federation, trong đó có 24 bài sẽ được đăng trên kỷ yếu của 

IEEE. Ngoài ra còn có các nhà nghiên cứu các cán bộ, giảng viên, các nghiên cứu sinh, 

sinh viên ngành Công nghệ thông tin đến dự; nhiều NCS Việt Nam tại nước ngoài cũng 



về tham dự, và còn lại là các giảng viên, sinh viên trong toàn quốc, đến từ các trường ĐH 

như : ĐH Công nghệ/ĐH quốc gia HN, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH BK Hà Nội, ĐH Hà 

Nội, ĐH Điện lực, Đại học Vinh. Đồng thời nhiều sinh viên của HVKTQS đến tham dự 

hội thảo. 

-  Hội thảo đón tiếp 03 GS hàng đầu về trí tuệ nhân tạo từ các nước Nhật bản, 

Singapore và Australia: 

Giáo sư Hussein Abbass, Đại học tổng hợp New South Wales tại Cơ sở Học viện 

quốc phòng ADFA, về công nghệ red-teaming ứng dụng trong phân tích tình huống;  

Giáo sư Akira Namatame, Học viện Phòng vệ Nhật Bản, về các mô hình mạng 

phức hợp;  

Giáo sư Yew Soon Ong, về các mô hình tính toán cục bộ gắn kết với các hệ thống 

đa tác tử;  

- Hội thảo đón tiếp đại diện của 04 công ty hàng đầu về An toàn thông tin 

(NPCore, Trend Micro, COMIT và CISCO) với các bài tham luận thiết thực về các giải 

pháp ATTT trong các cơ quan; đây là cơ hội để các nhà khoa học và các công ty tiếp xúc 

và trao đổi về xu hướng phát triển và ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin. 

     - Một số bài báo của các tác giả nước ngoài thực sự là những kiến thức mới về các 

giải pháp tiến hóa; khai phá dữ liệu; trí tuệ đám đông, các ứng dụng trong an toàn thông 

tin.  

- Hội thảo có sự góp mặt của nhiều tác giả trong nước, trong đó có một số tác giả 

từ Học viện KTQS. 

 

2. THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƢỚC 

 

Trong năm học 2014-2015, cán bộ giáo viên trong Khoa đã tham dự tại nhiều Hội nghị 

Quốc tế cũng như trong nước với những báo cáo khoa học chất lượng: 



- The proceedings of The International Conference on Advanced Technologies for 

Communications;  

- In the Proceedings of the Sixth International Conference on Knowledge and 

Systems Engineering; 

- The proceedings of IEEE CISDA2014;  

-  III Всероссийская Научная Конференция «Нейрокомпьютеры и их 

применение», Вьетнамо-российская  международная  научная  конференция 

2015г. ;   

- 2015 Fifth International Conference on Communication Systems and Network 

Technologies;  

- Proceedings IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference; 

In  the Proceedings of  RIVF 2015;  

- In  the Proceedings of  2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation; 

ACIIDS 2015;  

- Symposium on Information and Communication Technology; 11th IEEE 

International conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance;  

- 16th IEEE/ACIS International conference on Software engineering, arfitical 

inteligence;  

- Networking and Parallel/Distributed computing, International conference on 

Green and Human information technology;   

- Advanced technologies for communications,  

- Hội thảo khoa học Việt- Nga;   

- Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ - HVKT Quân sự. 

- Hội nghị khoa học lần thứ 21 trường Đại học Mỏ Địa chất;  

- Hội thảo CLB khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 45; 

- Hội thảo câu lạc bộ KHCN các trường ĐHKT lần thứ 46;   

- FAIR2014;   

- Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin 

và Truyền thông"; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về CNTT và TT lần thứ 16 (Viện 

CNTT – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); 

- Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin. 

- Hội nghị Tối ưu toàn quốc lần thứ 13. 

- Hội nghị Xác suất thống kê toàn quốc lần thứ 5. 

- Hội thảo giải tích P-Adic 

- International Workshop on Some Selected Problems in Optimization and Control 

Theory 

- Bài toán cân bằng và điểm bất động: Lý thuyết và thuật toán. 

 

 

 



3. TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC 

 

Trong năm học có 12 nhà khoa học trình bày tại Seminar khoa học của Khoa với các 

báo cáo chất lượng trong đó có hai Giáo sư nước ngoài: 

- GS. Colin Johnson, Đại học Kent, Vương Quốc Anh với báo cáo  “Theories 

Destroy Facts as Programs Execute” 

- GS. TSKH. Alexei Pantchichkine - Đại học Grenoble 1 - Pháp với báo cáo 

“Modular forms, congruences and p-adic zeta functions” 

 

4. XUẤT BẢN CHUYÊN SAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN 

THÔNG 

 

Trong năm học Chuyên san CNTT&TT đã nhận được 42 bản thảo của các nhà 

khoa học và các bản thảo được gửi phản biện độc lập của hai chuyên gia trong đó 

có 17 công trình đã đăng trong hai số vào tháng 10/2014 và tháng 4/2015. 
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DANH SÁCH CÁC ẤN PHẨM TIÊU BIỂU 

 

1. Bài báo trên các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI (SCI và SCIE) 

 

 [1] Huynh Thi Thanh Binh, Bui Thu Lam, Nguyen Sy Thai and  Hisao Ishibuchi, 

(11/2014), A Multi-Objective Approach for Solving the Survivable Network Design 

Problem with Simultaneous Unicast and Anycast Flows, Applied Soft Computing, 

Elsvier, Vol.24,1145–1154. 

 

Abstract: In this paper, we consider the survivable network design problem for 

simultaneous unicast and anycast flow requests. We assume that the network is modeled 

by a connected and undirected graph. This problem aims at finding a set of connections 

with a minimized network cost in order to protect the network against any single failure. 

The cost is computed using the all capacities modular cost (ACMC) model and a set of 

flow demands. We name it as ACMC-based survivable network design problem (A-

SNDP). It is proved that the problem is NP-hard. We introduce a multi-objective 

approach to solveA-SNDP. The objectives are to minimize the network cost (NCost) and 

the network failure (NFail). Extensive simulation results on instances of Polska, 

Germany and Atlanta networks showed the efficiency of the multi-objective approach for 

solving A-SNDP 

[2] Long Nguyen, Bui Thu Lam and Husein Abbass,(11/2014), DMEA-II: the 

Direction-based Multi-objective Evolutionary Algorithm –II, Soft Computing, Volume 

18, Issue 11, pp 2119-2134. 

 

Abstract: This paper discusses the use of direction of improvement in guiding multi-

objective evolutionary algorithms (MOEAs) during the search process towards the area 

of Pareto optimal set. We particularly propose a new version of the Direction based 

Multi-objective Evolutionary Algorithm (DMEA) and name it as DMEA-II. The new 

features of DMEA-II includes (1) an adaptation of the balance between convergence and 

spreading by using an adaptive ratio between the convergence and spreading directions 

being selected over time; (2) a new concept of ray-based density for niching; and (3) a 

new selection scheme based on the ray-based density for selecting solutions for the next 

generation. To validate the performance of DMEA-II, we carried out a case study on a 

wide range of test problems and comparison with other MOEAs. It obtained quite good 

results on primary performance metrics, namely the generation distance, inverse 

generation distance, hypervolume and the coverage set. Our analysis on the results 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15684946/24/supp/C
http://link.springer.com/journal/500
http://link.springer.com/journal/500/18/11/page/1


indicates the better performance of DMEA-II in comparison with the most popular 

MOEAs. 

 

 [3] Nguyen Dinh Dung, Ngo Thanh Long and Junzo Watada, (10/2014), A Genetic 

Type-2 Fuzzy C-Means Clustering Approach to M-FISH Segmentation, Journal of 

Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. 27(6), pp. 3111-3122, 2014. 

Abstract: Multiplex Fluorescent In Situ Hybridization (M-FISH) is a multi-channel 

chromosome image generating technique that allows colors of the human chromosomes 

to be distinguished. In this technique, all chromosomes are labelled with 5 fluors and a 

fluorescent DNA stain called DAPI (4 in, 6-Diamidino-2-phenylindole) that attaches to 

DNA and labels all chromosomes. Therefore, a M-FISH image consists of 6 images, and 

each image is the response of the chromosome to a particular fluor. In this paper, we 

propose a genetic interval type-2 fuzzy c-means (GIT2FCM) algorithm, which is 

developed and applied to the segmentation and classification of M-FISH images. 

Chromosome pixels from the DAPI channel are segmented by GIT2FCM into two 

clusters, and these chromosome pixels are used as a mask for the remaining five 

channels. Then, the GIT2FCM algorithm is applied to classify the chromosome pixels 

into 24 classes, which correspond to the 22 pairs of homologous chromosomes and two 

sexual chromosomes. The experiments performed using the M-FISH dataset show the 

advantages of the proposed algorithm. 

 

[4] Nguyen Hoai Anh, Vu Cong Long, Tu Minh Phuong and Bui Thu Lam, (5/2015), 

Discovery of pathways in protein-protein interaction networks using a genetic algorithm, 

Vol 96, Data & Knowledge Engineering,  pp 19–31. Elsvier. 

Abstract: Biological pathways have played an important role in understanding cell 

activities and evolution. In order to find these pathways, it is necessary to orient protein–

protein interactions, which are usually given in forms of undirected networks or graphs. 

Previous findings indicate that orienting protein interactions can improve the process of 

pathway discovery. However, assigning orientation for protein interactions is a 

combinatorial optimization problem which has been proved to be NP-hard, making it 

critical to develop efficient algorithms. 

This paper proposes a method for orienting protein–protein interaction networks (PPIs) 

and discovering pathways. For our proposal, the mathematical model of the problem is 

given and then a genetic algorithm is designed to find the solution for the problem taking 

into account the problem's characteristics. We conducted multiple runs on the data of 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0169023X


yeast PPI networks to test the best option for the problem. The obtained results were 

compared with a well-known algorithm (ROLS), which was shown to be the best in 

dealing with this problem, in terms of the run time, fitness function values, and especially 

the ratio of matching gold standard pathways. The results show the good performance of 

our approach in addressing this problem 

 

[5] Nguyen Dinh Dung, Ngo Thanh Long, Pham The Long, Witoki Pedrycz, (2/2015),    

Towards hybrid clustering approach to data classification: Multiple kernels based 

interval-valued Fuzzy C-Means algorithms, Fuzzy Sets and Systems (SCI). 

Abstract: In this study, kernel interval-valued Fuzzy C-Means clustering (KIFCM) and 

multiple kernel interval-valued Fuzzy C-Means clustering (MKIFCM) are proposed. The 

KIFCM algorithm is built on a basis of the kernel learning method and the interval-

valued fuzzy sets with intent to overcome some drawbacks existing in the “conventional” 

Fuzzy C-Means (FCM) algorithm. The development of the method is motivated by two 

factors. First, uncertainty is inherent in clustering problems due to some information 

deficiency, which might be incomplete, imprecise, fragmentary, not fully reliable, vague, 

contradictory, etc. With this regard, interval-valued fuzzy sets exhibit advantages when 

handling such aspects of uncertainty. Second, kernel methods form a new class of pattern 

analysis algorithms which can cope with general types of data and detect general types of 

relations (geometric properties) by embedding input data in a vector space based on the 

inner products and looking for linear relations in the space. However, as the clustering 

problems may involve various input features exhibiting different impacts on the obtained 

results, we introduce a new MKIFCM algorithm, which uses a combination of different 

kernels (giving rise to a concept of a composite kernel). The composite kernel was built 

by mapping each input feature onto individual kernel space and linearly combining these 

kernels with the optimized weights of the corresponding kernel. The experiments were 

completed for several well-known datasets, land cover classification from multi-spectral 

satellite image and Multiplex Fluorescent In Situ Hybridization (MFISH) classification 

problem. The obtained results demonstrate the advantages of the proposed algorithms. 

 

[6] Van-Giang Nguyen and Soo-Jin Lee, (2/2015),  Parallelizing a Matched Pair of 

Ray-Tracing Projector and Backprojector for Iterative Cone-Beam CT Reconstruction, 

IEEE Transactions on Nuclear Science, 0018-9499, vol. 62, no. 1, pp. 171-181. 

Abstract: Iterative reconstruction methods in X-ray CT can provide better image quality 

than analytical methods but their applications in practice are still limited due to 

computationally expensive calculations of repeated projection and backprojection 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650114


operations. In the past decade, GPU-accelerated methods have been successfully used to 

reduce the computation time for projection and backprojection. However, it has been of a 

difficult problem to overcome a trade-off between the accuracy of reconstructed images 

and the efficiency of parallel computations. For example, when the size of the voxel in 

the reconstructed volume is larger than that of the detector bin, the use of the 

conventional unmatched projector-backprojector pair can lower the accuracy of 

reconstructed images due to the error caused by the mismatch between the projector and 

backprojector. In this paper, we propose a new GPU-accelerated scheme for the most 

widely used ray-tracing method (RTM) to perform projection and backprojection 

operations. Unlike the previous works that accelerate the computation of backprojection 

by using approximations, our method does not use any approximations for parallelizing 

the projection and backprojection operations. Since our method is exact, the results are as 

accurate as those obtained from the nonaccelerated method. We apply our method to 

iterative reconstruction for dental cone-beam CT systems and test its performance using 

both the simulated data using a 3-D digital phantom and the real data acquired from an 

offset flat-panel X-ray CT system. Our experimental results show that, the proposed 

method achieves a substantially high acceleration rate while retaining the accuracy of the 

RTM for both projection and backprojection. 

 

2. Bài báo trên các tạp chí Quốc tế 

 

[1] Dao Trong Quyet, (10/2014), Asymptotic behavior of strong solutions to 2D g-

Navier-Stokes equations, Comunications of the Korean Mathematical  Society, Vol. 29 

No4,  505-518. 

Abstract: Considered here is the first initial boundary value problem for the two-

dimensional g-Navier-Stokes equations in bounded domains.We first study the long-time 

behavior of strong solutions to the problem in term of the existence of a global attractor 

and global stability of a unique stationary solution. Then we study the long-time finite 

dimensional approximation of the strong solutions. 
 

[2] To Van Ban and Nguyen Thi Quyen, (10/2014),  The Power of Change-Point Test 

for Two-Phase Regression, Applied Mathematics. 

Abstract: In this paper, the roughness of the model function to the basis functions and its 

properties have been considered. We also consider some conditions to take the limit of 



the roughness when the observations are i.i.d. An explicit formula to calculate the power 

of change-point test for the two phases regression through the roughness was obtained. 

[3] Pham Tien Dung, Vu Nhat Huy and  Nguyen Thanh Chung, (9/2014), Error 

inequalities for some new quadrature formulas with weight involving n knots and the Lp-

norm of the m-th derivative on time scales, Владикавказский математический журнал, 

C16, 9-21. 

Abstract: In this paper we generalize the Ostrowski inequality on times scales for n points 

end the Lp norm of m-th derivative, where ,m n  and  1; .p    

 [4] Nguyen Thi Thu Huong and Nguyen Dong Yen, (6/2015),  The Adaptive Parameter 

Control Method and Linear Vector Optimization, Vietnam Journal of Mathematics,Vol. 

43, No 2, 471-486. 

Abstract: The question of constructing a set of equidistant points, with a given small 

approximate distance, in the efficient and weakly efficient frontiers of a linear vector 

optimization problem of a general form, is considered in this paper. It is shown that the 

question can be solved by combining Pascoletti–Serafini’s scalarization method (1984) 

and Eichfelder’s adaptive parameter control method (2009) with a sensitivity analysis 

formula in linear programming, which was obtained by J. Gauvin (2001). Our 

investigation shows that one can avoid the strong second-order sufficient condition used 

by G. Eichfelder, which cannot be imposed on linear vector optimization problems. 

 

[5] Nguyen Viet Hung and Dang Thi Mai, (12/2014), The Minimum Total Heating 

Lander By The Maximum Principle Pontryagin, Journal of Engineering Research and 

Applications. 

Abstract: The article will research a lander flying into the atmosphere with the flow 

velocity constraint, i.e. the total load by means of minimizing the total thermal energy at 

the end of the landing process. The lander’s distance at the last moment depends on the 

variables selected from the total thermal energy minimum. To deal with the problem we  

apply  Pontryagin maximum  principle and scheme Dubovitsky-  Milutin.  Solving  

boundary  using  the parameter and the solution obtained in the choice of variables. The 

results of simulations performed on Matlab. 

 

 [6] Phan Nguyen Hai and Dao Anh Thu, (10/2014), Service oriented approach in 

development of university management systems, Системный анализ, управление и 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10013-015-0144-0#CR7


обработка информации Труды  5-го Международного научного семинара (п. 

Дивноморское, 2 – 6 октября 2014 г.), 259-262. 

Abstract: Effective  activites  of  universities  are  usually  archieved  with  the  

significant contribution  of  softwares  for  computerizing  many  manage ment  aspects.  

Information Technology in management is a growing necessity for the development of an 

information society.  Howerver  the  fact  that  management -division  softwares  are  

developed  and directed by  different functional departments leads to the lack o f 

synchronization among those  systems,  hence  obstacles  to  the  university  general  

management  activities. Accordingly, there is a rising need for a reasonable and 

synchronous approach to develop and/  or  improve  different  management  systems  for  

different  funct ional  aspects  in  an organization.  In  this  article,  the  authors  clarified  

the  drawbacks  of  inside -the -box development  of  management  systems  and  

proposed  Service  -  Oriented  approach  for systems synchronization. 

 [7] Tran Van An, (1/2015), Об одном подходе тематического моделирования 

текстов наестественном языке, Open Semantic Technologies for Intelligent Systems 

OSTIS-2015, ISBN 978-985-543-034-7. 

Abstract: В статье предлагается новый подход тематического моделирования 

текстов на естественном. Идея заключается в том, что, во-первых, создание метода 

представления текстов, где учитываются смысловые взаимосвязи между 

терминами, во-вторых, создание метода распределения терминов на 

соответствующие тематики. Смысловые взаимосвязи между терминами 

изображаются в виде графа, где, автором предлагается формула для определения 

рѐбер между вершинами графа. 

 

[8] Vu Thi Ly, Do Trung Dung, Nguyen Cong Huan, Chengbin Kim, Edison, Hale Kim 

and Chong Ho Lee, (2/2015),  Improvement of accuracy for human action recognition by 

histogram of changing points and average speed descriptors, Journal of computing 

science and engineering. 
 

Abstract: Human action recognition has become an important research topic in computer 

vision area recently, thanks to many applications in the real world, such as video 

surveillance, video retrieval, video analysis, and human-computer interaction. The goal of 

this paper is to evaluate descriptors which have recently been used in action recognition, 

namely Histogram of Oriented Gradient (HOG) and Histogram of Optical Flow (HOF). 

This paper also proposes new descriptors to represent the change of points within each 



part of a human body, caused by actions named as Histogram of Changing Points (HCP) 

and so-called Average Speed (AS) which measures the average speed of actions. The 

descriptors are combined to build a strong descriptor to represent human actions by 

modeling the information about appearance, local motion, and changes on each part of 

the body, as well as motion speed. The effectiveness of these new descriptors is evaluated 

in the experiments on KTH and Hollywood datasets. 

 

[9] Nguyen Trung Thanh, Nguyen Hieu Minh, (8/2014), Zing Database: high-

performance key-value store for large-scale storage service, 8/2014, Vietnam Journal of 

Computer Science. 
 

Abstract: Nowadays, key-value stores play an important role in cloud storage services 

and large-scale high-performance applications. This paper proposes a new approach in 

design key-value store and presents Zing Database (ZDB) which is a high-performance 

persistent key-value store designed for optimizing reading and writing operations. This 

key-value store supports sequential write, single disk seek random write and single disk 

seek for read operations. Key contributions of this paper are the principles in architecture, 

design and implementation of a high-performance persistent key-value store. This is 

achieved using a data file structure organized as commit log storage where every new 

data are appended to the end of the data file. An in-memory index is used for supporting 

random reading in the commit log. ZDB architecture optimizes the index of key-value 

store for auto-incremental integer keys which can be applied in storing many real-life 

data efficiently with minimize memory overhead and reduce the complexity for 

partitioning data. 

[10] Vu Thi Ly and Chong Hoo LeeRobust, (6/2014), Method to Compute Mutual-

Spatial, Journal of Image and Graphics, Volume 2, No.1. 

Abstract:The paper presents new method to improve computational performance by 

introducing the mutual spatial feature in order to make strong visual cue in image parsing 

problem based on non-parametric model. This feature models the spatial context and 

mutual information in our previous study [1] to enhance accuracy andperformance of 

image parsing problem in calculating theprobability of co-occurrence objects. The 

experimental results based on Matlab programming language using SIFTFlow and 

Barcelona datasets showed that the mutual-spatial feature is promising to refine image 

parsing problem 

[11] Ha Chi Trung, (2/2015), Новый симулятор для поддержки изучения и 

преподавания теории автоматов и формальных языков (A new simulator for 



supporting learning, teaching automata and formal language theory). Вестник 

ИМСИТа 2015 № 2(62)  Научно-информационный и учебно-методический журнал, 

Академия ИМСИТа, Краснодар, ISSN 1815-9826. 48-51 с. 

Abstract: Automata and formal languages theory is an important subject in computer 

science. Consequently, simulation of automata and other language-defining tools for 

pedagogical purposes is an important topic in computer science and education research. 

This article describes the development of a simulator and related works for supporting 

learning and teaching automata and formal language theory. This tool has been used to 

improve the quality of teaching and learning in recent years at Le Quy Don technical 

university, Hanoi, Vietnam. 

3. Bài báo trên các tạp chí trong nƣớc 

 

 [1] Dinh Trong Quang, Le Vinh Ha, Nguyen Duc Thiet,  Ho Nhat 

Quang, (6/2015),  Asymptotic Analysis For Transmitted Gaussian Beam Through A 

Plane Dielectric Interface, 6/2015, Tạp chí NCKH-CNQS. 

 

Abstract: In this paper, we have proposed the asymptotic solutions for the transmission 

and scattering of the Gaussian beam that is incident on a plane dielectric interface from 

the denser medium. We have confirmed the validity of the asymptotic solutions by 

compared with the reference solution obtained numerically from the integral 

representation. We have shown that, like the reflected Gaussian beam, the beam shift also 

appears in the transmitted Gaussian beam. We have also derived the asymptotic solution 

for the beam shift. 

 

[2] Lƣu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Hồ Nhật Quang,(6/2015),  Phát triển lược đồ 

chữ ký số trên bài toán Logarit rời rạc, 6/2015, Tạp chí NCKH-CNQS. 

 

Tóm tắt: Bài báo đề xuất phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó giải 

của bài toán logarit rời rạc. Từ dạng lược đồ tổng quát được xây dựng, một số lược đồ 

chữ k ý đã được đề xuất cho các ứng dụng trong thực tế. 

 

 [3] Phạm Thị Bích Vân, ĐỗThị Mai Hƣờng, (6/2015),  Đề xuất giải pháp sử dụng lưới 

thích nghi để nâng cao độ chính xác trong bài toán phân nhóm sinh viên, 6/2015, Tạp chí 

NCKH-CNQS, Số 37, 119-124. 

 

Tóm tắt: Trong những năm gần đây khai phá dữ liệu giáo dục trở thành hướng phát triển 

mới thu hút được đông đảo sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới. Mục đích của 



khai phá dữ liệu giáo dục là nhằm trích rút các tri thức từ tập dữ liệu giáo dục, các tri thức 

này có thể giúp ích để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong bài báo này chúng tôi 

đề xuất một giải pháp sử dụng lưới thích nghi trong bài toán phân nhóm sinh viên theo 

kết quả học tập dựa trên tập cơ sở dữ liệu điểm học tập của sinh viên. Độ chính xác phân 

nhóm của giải pháp đề xuất được so sánh với các thuật toán khác. Quá trình thực nghiệm 

được tiến hành trên tập dữ liệu điểm sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ 

thuật Quân sự. 

 
 

[4] Phạm Tuấn Anh, Chu Thị Hƣờng, Nguyễn Quang Uy, Nguyễn Xuân Hoài, Nguyễn 

Hoàng Quân, Nguyễn Văn Trường, (8/2014),  Phishing Attacks detection using Gennetic 

Programming with features selection,  Journal of Science and Technology, ISSN: 1859-

2171 (ĐH Thái Nguyên). 

 

Tóm tắt: Phishing is a real threat on the Internet nowadays. According to a report 

released by an American security firm, RSA, there have been approximately 33,000 

phishing attacks globally each month in 2012, leading to a loss of $687 million [1]. 

Therefore, fighting against phishing attacks is of great importance. One popular and 

widely-deployed solution with browsers is to integrate blacklisted sites into them. 

However, this solution, which is unable to detect new attacks if the database is out of 

date, appears to be ineffective when there are a lager number of phishing attacks created 

very day. In this paper, we propose a solution to this problem by applying Genetic 

Programming to phishing detection problem. We conducted the experiments on a data set 

including both phishing and legitimate sites collected from the Internet. We compared 

theperformance of Genetic Programming with a number of other machine learning 

techniques and the results showed that Genetic Programming produced the best solutions 

to phishing detection problem. 

 

[5] Đặng Thị Mai, Vi Bảo Ngọc, Ứng dụng nguyên lý cực đại Pontryagin trong bài toán 

cực tiểu tổng nhiệt lượng của thiết bị bay hạ cánh, 12/2014, Tạp chí NCKH-CNQS, số 

34, 14 – 20. 

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu về thiết bị bay vào bầu khí quyển với ràng buộc của dòng 

vận tốc và tổng chịu tải, khi đó, phải cực tiểu hóa tổng nhiệt lượng tại điểm cuối của quá 

trình hạ cánh. Độ xa của thiết bị bay tại thời điểm cuối cùng phụ thuộc vào các biến được 

chọn từ cực tiểu tổng nhiệt lượng. Để giải quyết vấn đề này chúng tôi sử dụng nguyên lý 

cực đại Pontryagin và hệ Dubovitskij Milutin. Bài toán biên được giải nhờ vào sự đưa 

vào các tham biến nhiễu và lời giải theo sự lựa chọn các biến. Các kết quả tính toán mô 

phỏng được thực hiện trên Matlab. 

 

 



[6] Hoàng Tuấn Hảo, Lê Nam, Vũ Văn Cảnh, (4/2015),   Self-adaptive crossover and 

mutation parameters in tree adjoing grammared gernetic programming, 4/2015 , Tạp chí 

khoa học và kỹ thuật, Chuyên san CNTT và truyền thông (LQDTU JICT), Vol 6.1, 5-15, 

ISSN: 1859:0209 
 

Tóm tắt: In some Evolutionary Computations such as Genetic Algorithms or Evolution 

Strategies, it is well known that the choice of genetic operator rates is important to the 

success of these algorithms. Researchers mainly focused on choosing genetic operator 

rates appropriate to specific problems. Several papers work on adapting crossover and 

mutation rate in evolutionary algorithms showing potential results that adaptive 

algorithms may out-perform non-adaptive ones. In this paper, we examine the application 

of adaptive operator selection rates to genetic programming and propose a new algorithm 

for self-adapting crossover and mutation rates in the specific genetic programming - Tree 

Adjoining Grammar Guided Genetic Programming (TAG3P). Experimental results 

showed that our proposed algorithm improved the performance of TAG3P than previous 

works. 

 
 

[7] Hoàng Tuấn Hảo, Vũ Văn Cảnh, Đặng Hoàng Anh, (5/2015),   Một số phương pháp 

lọc các sự kiện rác trong hệ thống theo dõi cảnh báo an ninh mạng, Tạp chí khoa học và 

công nghệ môi trường công an số Vol. 58, ISSN: 1859-4514.  

Tóm tắt: Trong bài báo số 46 tháng 04/2014 chúng tôi đã đề xuất sự cần thiết nghiên cứu, 

xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo an ninh mạng. Trong bài này chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu quá trình phân tích xử lý các tập tin nhật ký tạo ra các sự kiện an ninh trong 

hệ thống theo dõi, cảnh báo an ninh mạng, từ đó đề xuất phương pháp cấu hình giải quyết 

vấn đề về các sự kiện “rác” được cảnh báo quá nhiều do từ nhiều thiết bị khác nhau trên 

hệ thống cho cùng một sự việc và phương pháp xây dựng bộ luật phát hiện các cuộc tấn 

công trên mạng. Thử nghiệm cho thấy các sự kiện “rác” đã được loại bỏ đáng kể, hệ 

thống làm việc hiệu quả hơn sau khi các luật xây dựng được cấu hình tích hợp. 

 

[8] Lƣu Hồng Dũng, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Vĩnh Thái, (10/2014),   Lược đồ chữ 

ký số mù xây dựng trên bài toán khai căn, 10/2014, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học 

viện Kỹ thuật Quân sự) – Chuyên san CNTT và TT (LQDTU JICT) số 5. 

Tóm tắt: Bài báo đề xuất một lược đồ chữ ký số mù phát triển từ một dạng lược đồ chữ 

ký số được xây dựng dựa trên tính khó của bài toán khai căn trên vành Zn=p.q, ở đây p, q là 

các số nguyên tố phân biệt. Lược đồ chữ ký mới đề xuất có mức độ an toàn cao hơn so 



với các lược đồ đã được công bố trước đó về khả năng giữ bí mật nguồn gốc bản tin được 

ký. 

 

[9] Tô Văn Ban, (5/2015),  Cần nhanh chóng đưa loại toán gắn với thực tiễn vào nội 

dung giảng dạy ở Việt Nam,Tạp chí Khoa học - ĐHSP Hà Nội. Vol. 60, No. 2, pp. 76-82. 

Tóm tắt: Bài viết phân tích tình trạng thiếu hụt loại bài toán gắn với các vấn đề liên quan 

đến thực tiễn trong các giáo trình toán hiện nay ở Việt Nam. Một quy trình hợp lí để vấn 

đề định hướng thực tiễn có vị trí xứng đáng trong giảng dạy toán học, nhất là ở các 

trường kĩ thuật được đề xuất. Bài báo đưa ra một số kinh nghiệm, cũng như một vài 

khuyến nghị như đưa bài tập định hướng thực tiễn vào nội dung thi tuyển sinh Đại học – 

Cao đẳng. 

 

[10] Phan Thu Hà, (6/2015),  Áp dụng tính đối xứng của độ thô nháp hàm mô hình để 

tính toán kiểm định điểm gãy trong phân tích hồi quy, Tạp chí NCKH-CNQS. 

 

Tóm tắt: Bài báo điểm lại một loạt phương pháp phân tích điểm gãy hiệu quả hay được 

sử dụng, trong đó có phương pháp tiêu chuẩn thông tin Schwartz SIC của Chen, phương 

pháp kiểm định sự tồn tại hệ số xu thế của Jaruskova, phương pháp tỷ số hợp lý số ELR 

của Liu và Qian, phương pháp tỷ số hợp lý số hiệu chỉnh MELR của Zhao, Chen và Ning 

cũng như một số ưu - nhược điểm của chúng. Tính đối xứng của độ thô nháp của hàm mô 

hình gãy khúc liên tục được thảo luận. Các phương pháp trên được áp dụng trong phân 

tích dữ liệu bảo hiểm. 

 

4. Bài báo đăng trong các kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

 

[1] Vu Chi Cuong, Bui Thu Lam, (10/2014),   The Direction-based Evolutionary 

Algorithm with a Crowding Mechanism, 10/2014, The proceedings of The International 

Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp 175 - 180., ISBN 

978-1-4799-6955-5. 

Abstract: In evolutionary computation, crowding is a popular technique to handle multi-

modal optimization problems, which include many possible local or global optimal 

solutions. In our previous publication, we proposed a new evolutionary algorithm, called 

DEAL (Direction-guided Evolutionary Algorithm). It works effectively on non-linear 

optimization problems. In this paper, we extend further DEAL towards the area of multi-

modality by applying a crowding mechanism, called as CrowdingDEAL. We validated 

CrowdingDEAL algorithm with a wide range of benchmark problems. The obtained 



results indicated a strong performance of CrowdingDEAL in dealing with multi-modality 

and in comparison with other algorithms. 

[2] Pham Đinh Thanh; Huynh Thi Thanh Binh, Bui Thu Lam, New mechanism of 

combination crossover operators in genetic algorithm for solving the traveling salesman 

problem, (10/2014), In the Proceedings of the Sixth International Conference on 

Knowledge and Systems Engineering (KSE 2014), pp pp 367-379, ISBN 978-3-319-

11679-2. 

 

Abstract: Traveling salesman problem (TSP) is a well-known in computing field. There 

are many researches to improve the genetic algorithm for solving TSP. In this paper, we 

propose two new crossover operators and new mechanism of combination crossover 

operators in genetic algorithm for solvingTSP. We experimented on TSP instances 

from TSP-Lib and compared the results of proposed algorithm with genetic 

algorithm(GA), which used MSCX. Experimental results show that, our proposed 

algorithm is better than the GA using MSCX on the min, mean cost values. 

 

[3] Nguyen Long, Bui Thu Lam and Tran Quang Anh,  (12/2014), DMEA-II and its 

application on spam email detection problems, The proceedings of IEEE CISDA2014. pp 

1-6, ISBN 978-1-4799-5431-5 

Abstract: This paper deals with multi-objectivitv in the problem of Vietnamese spam 

detection. We first analyze the problem taking into account the specific Vietnamese 

characterises as well as multi-objectivity, With the use of multi-objectivity, we can allow 

the users more flexibility on selecting the solution. Our proposal is to extende a multi-

objective optimization algorithm using directional information, called DMEA-II for 

finding sets of feasible trade-off solutions for an anti-spam email system (using Apache 

SpamAssassin). The two objectives for considering are the Spam Detection Rate (SDR) 

and False Alarm Rate (FAR). The experiments were conducted based on spam data sets 

through several scenarios with different numbers of SpamAssassin rules. According to 

the obtained results, the new approach based on DMEA-II not only achieved more 

efficient results but also created a set of ready-to-use rule scores trading-off between 

SDR and FAR. It demonstrates the ability to give users more flexibility and efficiency in 

the Anti-spam email System 

 [4] Nguyen Viet Hung, (3/2015), Применение нейросетевого  алгоритма в задаче 

обнаружения атак типа «отказ в обслуживании», 3/2015, III Всероссийская 

Научная Конференция «Нейрокомпьютеры и их применение». 



  

Abstract: В настоящее время интенсивность и количество распределенных атак 

типа «отказ в обслуживании» (Distributed denial of service – DDoS) постоянно 

растут. Обнаружение таких атак является непростой алгоритмической задачей, так 

как не существует простых и универсальных признаков, по которым можно было 

бы отличить сетевые запросы законопослушных пользователей к ресурсам сервера 

от запросов, посылаемых на сервер с целью атаки.  В данной работе представлен 

нейросетевый алгоритм для обнаружения сигнатур атак этого типа. Приводятся 

результаты экспериментальных исследований с данными реальных атак. 

 

[5] Nguyen Viet Hung, (4/2015),  Применение нейронных сетей в системе 

обнаружения DDos-ATAK, Вьетнамо-российская  международная  научная  

конференция 2015г. 

 

Abstract: Обнаружение DDos-ATAK является сложной задачей, так как не 

существует универсальных признаков, по которым можно было бы отличить 

сетевые запросы законопослушных пользователей к ресурсам сервера от запросов, 

посылаемых на сервер с целью атаки. В работе рассматривается нейросетевый 

алгоритм для обнаружения сигнатура DDos-ATAK и показаны некоторые 

результаты экспериментальных исследований. 

 

 [6] Dao Thanh Tinh, Nguyen Mau Uyen, Ngo Thanh Long, (12/2015),  Fuzzy 

approach in approximating depth information using rgb-d images, 12/2014, The 

proceedings of IEEE CISDA2014. 

 

Abstract: Robot navigation has several security and defence applications. The major 

technical challenges include measuring the distance between a robot and its surrounding 

obstacles and modelling the sensing environment. Existing methods using stereo cameras, 

laser sensors, and low-cost MS Kinect cameras have been suggested for the problems. In 

this paper, we propose a fuzzy-based approach for approximating the missing depth 

values in RGB-D images collected from a MS Kinect camera. By investigating different 

noise models, the missing information, and the relations between the depth and colour 

images, the proposed approach produces an accurate approximation for missing depth 

values, which enhances results of subsequent steps in RGB-D image processing. 

 



[7] Van-Giang Nguyen and Soo-Jin Lee, (11/2014), Parallelizing Ray-Tracing Method 

for Matched Conical Projector and Backprojector in Compton Imaging,  Proceedings 

IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Seattle USA. 

 

Abstract: We propose a new GPU (graphics processing unit)-accelerated method for 

iterative image reconstruction for Compton imaging, where an exactly matched pair of 

ray-tracing conical projector and backprojector is parallelized. Unlike the conventional 

methods including our own previous methods, which use an unmatched pair of ray-

tracing forward projector and voxel-based backprojector with approximations, our new 

method does not involve any approximation in both the forward projection and 

backprojection operations. To calculate conical forward projection, we accumulate the 

intersecting chord lengths of the conical rays passing through the voxels using the fast 

ray-tracing method (RTM). For conical backprojection, to obtain the true adjoint of the 

conical forward projector, while retaining the computational efficiency of the GPU, we 

use a voxel-based RTM which is essentially the same as the standard RTM used for the 

conical forward projector. Our simulation results show that, while the previous methods 

using unmatched projector-backprojector pairs propagate errors through iterations, our 

new method is guaranteed to retain the reconstruction accuracy by providing a perfectly 

matched projector-backprojector pair. 

 

 [8] Le Thi Anh, Chu Thi Huong, Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, (12/2014), 

Malware Detection using Genetic Programming, The proceedings of IEEE CISDA2014. 

Abstract: Malware is any software aiming to disrupt computer operation. Malware is also 

used to gather sensitive information or gain access to private computer systems. This is 

widely seen as one of the major threats to computer systems nowadays. Traditionally, 

anti-malware software is based on a signature detection system which keeps updating 

from the Internet malware database and thus keeping track of known malwares. While 

this method may be very accurate to detect previously known malwares, it is unable to 

detect unknown malicious codes. Recently, several machine learning methods have been 

used for malware detection, achieving remarkable success. In this paper, we propose a 

method in this strand by using Genetic Programming for detecting malwares. The 

experiments were conducted with the malwares collected from an updated malware 

database on the Internet and the results show that Genetic Programming, compared to 

some other well-known machine learning methods, can produce the best results on both 

balanced and imbalanced datasets. 

 



[9] Chu Thi Huong, Nguyen Quang Uy, (1/2015),  A new implement to speed up 

Genetic Programming, In  the Proceedings of  RIVF 2015. 

Abstract: Genetic Programming (GP) is an evolutionary algorithm inspired by the 

evolutionary process in biology. Although, GP has successfully applied to various 

problems, its major weakness lies in the slowness of the evolutionary process. This 

drawback may limit GP applications particularly in complex problems where the 

computational time required by GP often grows excessively as the problem complexity 

increases. In this paper, we propose a novel method to speed up GP based on a new 

implementation that can be implemented on the normal hardware of personal computers. 

The experiments were conducted on numerous regression problems drawn from UCI 

machine learning data set. The results were compared with standard GP (the traditional 

implementation) and an implementation based on subtree caching showing that the 

proposed method significantly reduces the computational time compared to the previous 

approaches, reaching a speedup of up to nearly 200 times. 

[10] Nguyen Thi Huong, Chu Thi Huong, Nguyễn Quang Uy, (5/2015),  Transfer 

Learning in Genetic Programming, In  the Proceedings of  2015 IEEE Congress on 

Evolutionary Computation (CEC2015). 

Abstract: Transfer learning is a process in which a system can apply knowledge and 

skills learned in previous tasks to novel tasks. This technique has emerged as a new 

framework to enhance the performance of learning methods in machine learning. 

Surprisingly, transfer learning has not deservedly received the attention from the Genetic 

Programming research community. In this paper, we propose several transfer learning 

methods for Genetic Programming (GP). These methods were implemented by 

transferring a number of good individuals or sub-individuals from the source to the target 

problem. They were tested on two families of symbolic regression problems. The 

experimental results showed that transfer learning methods help GP to achieve better 

training errors. Importantly, the performance of GP on unseen data when implemented 

with transfer learning was also considerably improved. Furthermore, the impact of 

transfer learning to GP code bloat was examined that showed that limiting the size of 

transferred individuals helps to reduce the code growth problem in GP. 

 [11] Mai Dinh Sinh and Ngo Thanh Long, (3/2015),  Interval Type-2 Fuzzy C-Means 

Clustering with Spatial Information for Land-Cover Classification, ACIIDS 2015. 

Abstract: The paper proposes a method to use spatial information to interval type-2 fuzzy 

c-Means clustering (IT2-FCM) for problems of land cover classification from multi-



spectral sattelite images. The spatial information between a pixel and its neighbors on 

individual band is used to calculate an interval of membership grades in IT2-FCM 

algorithm. The proposed algorithm, called IIT2-FCM, is implemented on Landsat7 

images in comparison with previous algorithms like k-Means, FCM, IT2-FCM to 

demonstrate the advantage of the approach in handling uncertainty or noise. 

[12] Pham Truong Son, Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, (11/2014), Generating 

artificial attack data for intrusion detection system using machine learning, 11/2014, 

Symposium on Information and Communication Technology, 286-292. 
 

Abstract: Intrusion detection based upon machine learning is currently attracting 

considerable interests from the research commu- nity. One of the appealing properties of 

machine learning based intrusion detection systems is their ability to detect new and 

unknown attacks. In order to apply machine learn- ing to intrusion detection, a large 

number of both attack and normal data samples need to be collected. While, it is often 

easier to sample benign data based on the normal behaviors of networks, intrusive data is 

much more scarce, therefore more difficult to collect. In this paper, we propose a novel 

solution to this problem by generating artificial at- tack data for intrusion detection based 

on machine learning techniques. Various machine learning techniques are used to 

evaluate the effectiveness of the generated data and the results show that the data set of 

synthetic attack data com- bining with normal one can help machine learning methods to 

achieve good performance on intrusion detection problem. 

 

[13] Vu Thi Ly, Do Trung Dung, Nguyen Cong Huan, Hale Kim, (8/2014), Full 

weighting Hough Forests for object detection, 11th IEEE International conference on 

Advanced Video and Signal-Based Surveillance,  pp.253-258. 
 

Abstract: Object detection plays an important role in autonomous video surveillance 

systems nowadays. Models based on the Hough Forests are widely applied, which use the 

local patches that vote for the object centers in images. Since these patches vote 

independently from each other, there is no guarantee that trees built in Hough Forests can 

obtain optimal parameters for the entire model. This paper proposes a novel method to 

improve the Hough Forests by introducing weights to each offset in the positive training 

images to specify the importance of the patch to the training object. Also, all patches in 

the dataset are weighted and updated during the training process by minimizing the 

global loss function. The weights are used in both the training and detection phases to 

obtain a more accurate location of instances in detection images. The proposed method is 



then evaluated on TUD pedestrian and UIUC car datasets showing promising results 

compared to recent methods such as Hough Forests, and Alternating Decision Forests. 

 [14] Nguyen Trung Thanh, Nguyen Hieu Minh and  Vu Khac Tin,  (6/2015), BFC: 

High-performance distributed Big-file cloud storage based on key-value store, 16th 

IEEE/ACIS International conference on Software engineering, arfitical inteligence, 

Networking and Parallel/Distributed computing (SNPD 2015). 

Abstract: Nowadays, cloud-based storage services are rapidly growing and becoming an 

emerging trend in data storage field. There are many problems when designing an 

efficient storage engine for cloud-based systems with some requirements such as big-file 

processing, lightweight meta-data, low  latency, parallel I/O, deduplication, distributed, 

high scalability. Key-value stores played an important role and showed many advantages 

when solving those problems. This paper presents about Big File Cloud (BFC) with its 

algorithms and architecture to handle most of problems in a big-file cloud storage system 

based on keyvalue store. It is done by proposing low-complicated, fixed-size meta-data 

design, which supports fast and highly-concurrent, distributed file I/O, several algorithms 

for resumable upload, download and simple data deduplication method for static data. 

This research applied the advantages of ZDB - an in-house keyvalue store which was 

optimized with auto-increment integer keys for solving big-file storage problems 

efficiently. The results can be used for building scalable distributed data cloud storage 

that support big-file with size up to several terabytes. 

 

[15] Vu Thi Ly, Nguyen Van Cuong, Nguyen Kim Thanh and Nguyen Hieu Minh, 

(1/2015),  Interval type 2 fuzzy logic c-means clustering algorithm on GPU for intrusion 

detection problem, International conference on Green and Human information 

technology. 

Abstract: Interval type 2 fuzzy logic c-means (IT2FCM) is an efficient method to 

distinguish normal and attack events by clustering data packets due to its natural 

property. However, the drawback of this algorithm is time-consuming with huge dataset 

of network environment. The aim of this paper is to accelerate the IT2FCM algorithm on 

Graphic Processing Unit (GPU) architecture for an intrusion detection system (IDS). 

GPU is a stream processing device where objects are processed parallel by same 

programs known as kernels. Therefore, GPU technology is a promise way to improve 

performance of the IT2FCM algorithm. Our experiments on the KDD’s 99 dataset proves 

the efficient of our propose algorithm. 



 

[16] Nguyen Hieu Minh,  Ho Nhat Duy, Dinh Van Binh, Moldovyan N.A, (10/2014),  

240-bit collective signature protocol in a noncyclic finite group,  Advanced technologies 

for communications (ATC), 2014 international conference on 978-1-4799-6955-5. 

Abstract: The article describes a collective digital signature protocol based on the 

difficulty of the discrete logarithm problem modulo a composite number that is a product 

of two strong primes having the 2:1 size ratio. The usage of difficult problems provide 

signature protocol with security improvement, because the probability to break the 

protocol has been reduced significant. This can be achieved due to the appearance of 

breakthrough solutions in the area of the factoring problem and the discrete logarithm 

modulo a prime problem. One of the features of the protocol is using the non-cyclic finite 

group. After selecting appropriate parameters which provide 80-bit security, the size of 

the proposed collectively signature is 240 bits and is not dependent on the number of 

signers. 

 

5. Bài báo đăng trong các kỷ yếu Hội nghị trong nƣớc 

 

 

[1] Đỗ Thị Mai Hƣờng, Nguyễn Mạnh Hùng, (10/2014),  Thuật toán APRIORI song 

song hạt mịn khai phá tập phổ biến, FAIR2014, 630-635. 

Tóm tắt: Apriori là một thuật toán nổi tiếng trong khai phá tập phố biến. Tuy nhiên, đây 

là một thuật toán có độ phức tạp tính toán cao và thời gian chạy có thể kéo dài đến vài 

ngày khi cơ sở dữ liệu có kích thước lớn từ vài Gigabyte. Song song hóa được sử dụng để 

tăng hiệu suất và giảm thời gian thực hiện khai phá tập phổ biến. Đã có nhiều đề xuất 

song song hóa thuật toán Apriori trên cả hai mô hình: mô hình bộ nhớ phân tán và mô 

hình bộ nhớ chia sẻ. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán Apriori song 

song hạt mịn khai phá tập phổ biến trên mô hình bộ nhớ chia sẻ. Thuật toán song song đề 

xuất giảm được thời gian khai phá do thực hiện cân bằng tải trên hệ thống tính toán đa 

nhân với bộ nhớ chia sẻ. Thuật toán song song đề xuất được thử nghiệm trên tập dữ liệu 

lớn và so sánh với thuật toán đã được đề xuất trước đây. 

 
 

[2] Hoàng Văn Việt, Lƣu Hồng Dũng, Phan Thanh Sơn, (9/2014), Xây dựng hệ mật 

khóa công khai dựa trên giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman và hệ mật ElGamal, Kỷ 

yếu Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin. 



Tóm tắt: Bài báo đề xuất một hệ mật khóa công khai, được phát triển dựa trên cơ sở kết 

hợp ưu điểm của giao thức trao đổi khóa công khai Diffie-Hellman và mức độ an toàn 

của hệ mật ElGamal với một số thiết kế bổ sung nhằm đáp ứng các yêu cầu bảo mật đặt 

ra. Chúng tôi cũng đưa ra những phân tích, đánh giá về độ an toàn của hệ mật khóa công 

khai đề xuất, cũng như khả năng ứng dụng trong thực tiễn. 

[3] Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Khánh Linh, Hà Chí Trung, Nguyễn 

Hải Thanh, Hồ Ngọc Vinh, (11/2014), Phương pháp tăng tốc cho hệ thống tóm tắt tin tức 

tiếng Việt trực tuyến dựa trên phân loại SVM có tích hợp công cụ gán nhãn từ loại 

VnTagger. Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ 

thông tin và Truyền thông" – Viện CNTT, Buôn Mê Thuật, ISBN 978-604-67-0426-3. 

Trang 286-292. 
 

Tóm tắt: Các phương pháp tóm tắt văn bản tiếng Việt được đề xuất chủ yếu sử dụng kỹ 

thuật học không giám sát và sử dụng công cụ tách từ để xử lý tính toán trọng số của câu. 

Do vậy, thời gian xử lý tóm tắt thường lâu, chất lượng tóm tắt chưa tốt, rất khó xây dựng 

thành những ứng dụng phù hợp với yêu cầu của người dùng hiện nay. Trong bài báo này, 

chúng tôi đề xuất phương pháp tóm tắt văn bản tiếng Việt sử dụng kỹ thuật học giám sát 

SVM kết hợp với phương pháp giảm chiều đặc trưng bằng cách tích hợp công cụ 

VnTagger nhằm tăng tốc cho quá trình xử lý tóm tắt tin tức trực tuyến. Chúng tôi đã thử 

nghiệm phương pháp đề xuất bằng cách xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức trực tuyến 

tổng hợp từ một số trang tin tức tiếng Việt, sau đó hệ thống thực hiện tóm tắt tự động và 

hiển thị kết quả tóm tắt trên giao diện của người dùng. 
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2 Giảm thiểu lượng tia trong chụp 

cắt lớp CT sử dụng các phương 

pháp khôi phục thống kê 

Nguyễn Văn Giang 

 

2014-

2016 

Đang thực 

hiện 

3 Các kỹ thuật ngữ nghĩa và thông 

kê trong học và tối ưu phỏng tiến 

hóa sinh học 

Nguyễn Quang Uy 

 

2015-

2017 

Đang thực 

hiện 

 

2. Đề tài cấp Bộ và tƣơng đƣơng 

 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT Thời gian Tình trạng 

1  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ 

thống mô phỏng huấn luyện chỉ 

huy bắn pháo binh 
Ngô Thành Long 

 

2012-2014 

 

Đã nghiệm 

thu 

2 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống 

giám mạng tập trung Hoàng Tuấn Hảo 

2013-2014 Đang thực 

hiện (gia hạn 

thêm 6 

tháng) 

3 Nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ đa tác tử trong mô phỏng và 

điều khiển đám đông 
Bùi Thu Lâm 

 

2013-2014 

 

Đã nghiệm 

thu 

 

3. Đề tài cấp ngành 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT Thời 

gian 

Tình trạng 

 

1 

 

Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong tổ chức và quản lý 

thi trắc nghiệm  khách quan. 

 

Nguyễn Hiếu Minh                           

 

 

  

2014-

2015 

 

 

Đang thực 

hiện 



 

 

                 4. Đề tài cấp Học viện 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT Thời 

gian 

Tình 

trạng 

1 Xây dựng hệ thống phân tích tự động 

hành vi của mã độc (Malware) 

Nguyễn Văn 

Cường 

 

2014-

2015 

Đang thực 

hiện 

2 Nghiên cứu sự chuyển đổi trạng thái 

trong mô hình hồi quy tuyến tính và 

ứng dụng 

Phan Thu Hà 

 

 

2014-

2015 

Đã nghiệm 

thu (ĐT 

mở) 

3 Nghiên cứu ứng dụng tính toán thông 

minh trong lĩnh vực tin sinh học 

Nguyễn Hoài Anh 2014-

2015 

Đã nghiệm 

thu (ĐT 

mở) 

4 Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của 

nghiệm mạnh đối với hệ phương 

trình g-Navier - Stokes 

 

Đào Trọng Quyết 

 

 

2014-

2015 

Đang thực 

hiện 

5 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được 

các hệ điều khiển trên mặt cong có 

biên và tính ổn định hóa của hệ điều 

khiển rời rạc 

 

Hy Đức Mạnh 

 

 

2014-

2015 

Đang thực 

hiện 

6 Phương pháp biến đổi thích nghi giải 

một lớp số bài toán tối ưu rời rạc. 

Vũ Thanh Hà 

 

2014-

2015 

Đang thực 

hiện 

7 Nghiên cứu lớp mới những công 

thức cầu phương có trọng chơá n nút, 

chuẩn Lp của đạo hàm cấp m trên 

thang thời gian. 

 

Phạm Tiến Dũng 

 

 

2014-

2015 

Đã nghiệm 

thu  

8 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giả 

lập tấn công hệ thống thông tin, phục 

vụ đào tạo nguồn lực an toàn an ninh 

thông tin 

 

Trần Nguyên Ngọc 

 

2014-

2015 

Đang thực 

hiện 



 

 


