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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay, công nghệ thông tin là mối quan tâm hàng đầu của 

Việt Nam và toàn thế giới. Chính mối quan tâm này đã làm nên cuộc 

cách mạng về khoa học và công nghệ. Khởi đầu cho cuộc cách mạng 

khoa học và công nghệ này là sự hình thành và phát triển hàng loạt 

máy vi tính và các phương tiện xử lý thông tin khác. Với sự phát 

triển nhanh chóng của khoa học máy tính cũng như nhu cầu trao đổi 

thông tin trong mọi hoạt động của xã hội đòi hỏi sự phát triển đồng 

bộ các phương tiện truyền thông. Các thành tựu của ngành khoa học 

trí tuệ này đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi bộ mặt của thế 

giới cả về bề mặt lẫn chiều sâu. Việc ứng dụng các thành tựu của nền 

công nghệ hiện đại này trở thành vấn đề chủ chốt, quan trọng, quyết 

định sự thành bại của các thành phần tham gia vào lĩnh vực hoạt 

động trên thế giới từ kinh tế, văn hóa, chính trị đến quân sự. 

Trên thực tế, một xu hướng kỹ thuật mới được hình thành, xu 

hướng phân tán các thành phần tạo nên hệ tin học theo hướng tiếp 

cận nơi sử dụng và sản xuất thông tin trên cơ sở mạng máy tính. 

Nhằm khai thác có hiệu quả toàn hệ, vấn đề quan trọng hàng đầu cần 

tính đến là các tài nguyên và chiến lược khai thác, sử dụng chúng 

một cách có hiệu quả nhất. 

Trong lĩnh vực quản lý giao thông vận tại hiện nay, Chính phủ 

quy định nhiều Nghị định, các Bộ ban hành nhiều quyết định cũng 

như thông tư hướng dẫn, thông tư liên bộ để quản lý phương tiện cơ 

giới như: 

- Nghị định số 23/2004/NĐ-CP, Nghị định số 95/2009/NĐ-

CP “quy định niên hạn sử dụng ô tô tải và ô tô chở người”. 



2 

- Nghị định số 26/2009/NĐ-CP “Quy định bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe cơ giới”. 

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP “Quy định về kinh doanh 

và điều kiện kinh doanh vận tải và ô tô”. 

- Nghị đinh 34/2010/ NĐ-CP ngày 2/4/2010 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20/5/2010 (thay cho Nghị định số 146/2007/NĐ-CP) và 

Nghị định số 67/2008/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 01 /2010/TTLT-BCA-BGTVT “Quy 

định về phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, 

đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. 

 Những quy định trên của Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các 

cấp triển khai thực hiện theo nhiệm vụ của mình nhưng trực tiếp là 

những lực lượng kiểm tra, kiểm soát như: Cảnh sát giao thông, cảnh 

sát quản lý hành chính, thanh tra giao thông,... lập biên bản và xử lý 

những lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ bằng trực quan, ngoài ra 

những lỗi vi phạm khác lực lượng kiểm tra cần phải có những số liệu 

chính xác,tin cậy như: Thông tin đăng ký, đăng kiểm, kinh doanh 

vận tải, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, số lần vi phạm…Tuy vậy, hiện 

nay có một số phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường không 

đăng ký, đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng, giấy tờ giả,biển số giả để 

qua mặt các cơ quan chức năng kiểm tra kiểm soát. 

Mặc khác dữ liệu thông tin về phương tiện giao thông và 

thông tin về xử lý vi phạm của phương tiện đặt ở những nơi khác 

nhau. Mất nhiều thời gian, công sức phối hợp để kiểm tra thông tin 

xử lý vi phạm đối với phương tiện. 
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Từ những thực tế trên chúng ta cần trang bị cho các lực lượng 

kiểm tra, kiểm soát một thiết bị di động có thể lấy được thông tin đến 

phương tiện và cập nhật lỗi phương tiện khi tham gia làm nhiệm vụ 

bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu. 

2. Mục đích nguyên cứu 

Mục đích của đề tài này là nghiên cứu kiến trúc hệ phân tán, 

qua đó vận dụng để đề xuất một kiến trúc cho phép khai thác hiệu 

quả cơ sở dữ liệu thông tin trên mạng máy tính. Xây dựng hệ thống 

giúp các thiết bị di động triệu gọi phương thức từ máy chủ thông qua 

mạng không dây. Tiếp đó sử dụng kiến trúc vừa xây dựng để giải 

quyết bài toán quản lý và tra cứu thông tin đăng kiểm của các 

phương tiện giao thông đường bộ.  

3. Đối tượng và phạm vi nguyên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu các lý thuyết liên quan hệ phân 

tán, kiến trúc phân tán. Việc triển khai phân tán sử dụng Java. Phân 

tích quy trình làm việc trong quản lý giao thông để xây dựng ứng 

dụng dựa trên kiến trúc phân tán. 

4. Phương pháp nguyên cứu 

Luận văn tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã có để lựa chọn 

cách tiếp cận phù hợp cũng như nhận thức về công nghệ phân tán 

một cách đúng đắn. Kết quả nghiên cứu kết hợp với môi trường thực 

tế từ đó đề ra giải pháp cho bài toán.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận văn có ý nghĩa khoa học trong việc nắm bắt được ý 

tưởng khoa học của công nghệ phân tán và nguyên cứu kiến trúc của 

hệ phân tán với Java. Xây dựng được ứng dụng hỗ trợ cho lực lượng 

quản lý giao thông góp phần tin học hóa trong lĩnh vực giao thông.  
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6. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn sẽ gồm 3 chương:  

Chương 1: Tổng quan về kiến trúc hệ phân tán. 

Chương 2: Xây dựng kiến trúc phân tán cho hệ thống quản lý 

thông tin đăng kiểm. 

Chương 3: Thiết kế và triển khai thử nghiệm hệ thống. 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC PHÂN TÁN 

Chương này sẽ đề cập đến cơ sở lý thuyết liên quan đến kiến 

trúc hệ phân tán, đưa ra những kiểu kiến trúc, hệ thống kiến trúc. Sau 

đó sẽ nêu lên các lý thuyết phân tán đối tượng trong Java. 

1.1. KIẾN TRÚC PHÂN TÁN 

1.1.1.  Những kiểu kiến trúc            

1.1.2.  Hệ thống kiến trúc 

1.1.3.  Kiểu kiến trúc với Middleware 

1.1.4.  Kết luận 

Hệ thống phân phối có thể được tổ chức theo nhiều cách khác 

nhau. Chúng ta có thể phân biệt giữa kiến trúc phần mềm và kiến 

trúc hệ thống. Sau đó xem xét nơi các thành phần tạo thành một hệ 

thống phân phối được đặt trên các máy.  

1.2. PHÂN TÁN ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA BẰNG RMI 

1.2.1 Tổng quan  

1.2.2 Mục đích của RMI 

1.2.3 Các lớp trung gian Stub và Skeleton 

1.2.4 Kiến trúc RMI 

1.2.5 Kết luận 
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RMI là một công nghệ phân tán cho phép các phương thức 

trên các máy ảo Java được gọi từ xa. Đây là cách đơn giản để truyền 

tin giữa một ứng dụng này với ứng dụng khác so với truyền tin trực 

tiếp với TCP socket, cách truyền tin này đòi hỏi cả hai phía đều sử 

dụng cùng một giao thức. 

1.3 KẾT CHƯƠNG 

Hệ phân tán có thể tổ chức theo nhiều cách khác nhau. Chúng 

ta có thể phân biệt giữa kiến trúc phần mềm và kiến trúc hệ thống. 

Sau đó xem xét nơi các thành phần tạo thành một hệ thống phân phối 

được đặt trên các máy. Vấn đề được quan tâm nhiều hơn là về tổ 

chức hợp lý của phần mềm: làm thế nào để thành phần tương tác, 

những cách có thể được cấu trúc, làm thế nào nó có thể được thực 

hiện độc lập, và nhiều hơn nữa. 

CHƯƠNG 2 

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐĂNG KIỂM 

Chương này sẽ trình bày chi tiết về bài toán đặt ra và ý tưởng 

để giải quyết bài toán đó. Sau đó sẽ đi vào chi tiết về các giải pháp 

cho các yêu cầu bài toán đặt ra. Cuối cùng là mô hình chi tiết dựa 

trên các giải pháp đưa ra để giải quyết bài toán. 

2.1 BÀI TOÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÂN TÁN 

2.1.1 Bài toán 

a. Những nghị định liên quan trong quản lý giao thông vận 

tải 

b. Những thách thức trong quản lý dữ liệu và phối hợp 

nghiệp vụ  
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Hình 2.1: Sơ đồ trao đổi thông tin liên ngành GTVT và CA 

Trong hình 2.1 các số 1 đên 6 là các dữ liệu trao đổi thông tin 

phương tiện: Ngành công an cung cấp các thông tin trong nội bộ và 

liên ngành. Ngành Giao thông vận tải cung cấp các thông tin nội bộ 

và liên ngành các thông tin. 
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Cả nước có 86 Trung tâm/Trạm đăng kiểm kiểm tra kỹ thuật 

an toàn phương tiện cơ giới đường bộ có nhiệm vụ tổ chức và thực 

hiện giám sát kỹ thuật, chứng nhận chất lượng và an toàn cho các 

phương tiện đường bộ. Tại các Trung tâm/ Trạm đăng kiểm có thiết 

bị để nhập, lưu trữ và truyền số liệu kết quả kiểm tra. Các thiết bị 

phải được nối mạng nội bộ để bảo đảm việc lưu trữ và truyền số liệu. 

Máy chủ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phải được nối mạng 

với máy chủ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác kiểm định để 

thường xuyên truyền, báo cáo số liệu kiểm định. 

Nội dung trao đổi thông tin giữa 2 ngành Công An và Giao 

thông vận tải trong lĩnh vực quản lý thông tin phương tiện: Thông tin 

đăng kiểm của phương tiện. Thông tin vi phạm của phương tiện. 

Công tác trao đổi thông tin giữa 2 ngành Giao thông vận tải và Công 

an:  Hình thức, thủ tục cung cấp số liệu, Thời gian cung cấp số liệu. 

Bài toán cần một hệ thống tổng thể hỗ trợ các chức năng cơ 

bản: 

- Cung cấp thông tin đăng kiểm từ 86 Trung tâm/trạm đăng 

kiểm  

- Cung cấp thông tin lịch sự vi phạm của phương tiện 

- Cập nhật lỗi phương tiện. 

- Cung cấp thông tin cần thiết khác liên quan: kinh doanh vận 

tải, bảo hiểm,.. 

- Lấy được thông tin đến phương tiện và cập nhật lỗi phương 

tiện  

2.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng kiến trúc phân tán  

a. Sự phát triểu của các cơ cấu tổ chức 

b. Giảm chi phí truyền thông và hiệu quả công việc 
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c. Độ tin cậy và tính sẵn sàng 

2.2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG 

2.2.1 Các thành phần 

 

 

Hình 2.2. Các thành phần của thệ thống quản lý thông tin 

đăng kiểm 
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kiểm 
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2.2.2 Mô hình nghiệp vụ xây dựng hệ thống 

 

Hính 2.3. Mô hình hoạt động của hệ thống quản lý thông tin đăng 

kiểm đề xuất 

2.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHO GIẢI PHÁP 

2.3.1 Giải pháp tổng thể 

 

Hình 2.4. Kiến trúc hệ thống thông tin đăng kiểm 
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Ta sẽ xây dựng hệ thống các server, client để cung cấp thông 

tin cho thiết bị di động: 

 Server Middleman – Server thông tin kiểm soát : 

o Thuộc quản lý của cơ quan công an. 

o Dich vụ thông tin: Có thể truy xuất cơ sở dữ liệu về 

thông tin vi phạm của phương tiện, đồng thời đóng vai trò trung gian 

trong việc kết nối đến các server trung tâm đăng kiểm cung cấp 

thông tin đăng kiểm của phương tiện cho thiết bị di động. 

o Phần quản lý thông tin: Có nhiệm vụ phân quyền cho 

kiểm soát viên. Trong chương trình quản lý có phân quyền người 

dùng. Admin chịu tránh nhiệm quản lý người dùng, và quản lý các 

thống kê về kiểm soát. Kiểm soát viên có thể dùng hệ thống đồng 

thời với thiết bị di động: xem thông tin phương tiện, xem thông tin 

xử phat, xem thông tin vi phạm của phương tiện. 

o Dữ liệu chứa tại đây gồm các thông tin lịch sử xử lý vi 

phạm của phương tiện. 

 Server – Server trung tâm đăng kiểm: 

o Gồm nhiều server thuộc quản lý của các trung tâm đăng 

kiểm tại tất cả các tỉnh. 

o Dich vụ thông tin: Có thể truy xuất dữ liệu và cung cấp 

thông tin đăng kiểm của phương tiện cho Server kiểm soát và thông 

tin này sẽ được xử và trả về cho thiết bị di động đóng vai trò là 

Client. 

o Phần quản lý thông tin: Có nhiệm vụ phân quyền người 

dùng cho đăng kiểm viên. Trong qua trình quản lý có phân quyền 

người dùng. Admin chịu trách nhiệm quản lý người dùng, và quản lý 
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thông tin đăng kiểm của phương tiện. Đăng kiểm viên chỉ có thể xem 

thông tin phương tiện đăng kiểm. 

o Dữ liệu chứa tại server này chứa các thông tin đăng kiểm 

của phương tiện. 

 Client – Thiết bị di động kiểm tra thông tin: 

o Thông qua kết nối data qua dịch vụ 3G hoặc là kết nối 

wifi kết nối đến server kiểm soát lấy thông tin về lịch sử vi phạm của 

phương tiện, thông qua server middleman truy vấn được thông tin 

đăng kiểm của phương tiện. 

 Ứng dụng với thiết bị di động: 

 Ứng dụng sẽ liệt kê các thông số của phương tiện các thông 

tin về đăng ký đăng kiểm, xử phạt và nhập thông tin xử phạt.  

 Quá trình hoạt độngtổng thể 

 

Hình 2.5. Hệ thống trao đổi thông tin 

 Tại Client mobile: Thiết bị di động chạy trên nền J2ME thiết 

lập kết nối HTTP đế Sevlet qua mạng data của nhà cung cấp dịch vụ. 
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 Tại Server Middleman: Sau khi nhận được request của client 

mobile, chương trình sẽ tách các yêu cầu. 

- Các yêu cầu về Kiểm soát: Sevlet gọi các hàm truy vấn, cập 

nhật dữ liệu nội tại, xử lý chuỗi và trả về cho client mobile. Thông 

tin phương tiện dựa trên biển số. 

- Các yêu cầu về Thông tin đăng kiểm: Sevlet hoạt hóa RMI 

Client, tùy vào nội dung chuỗi gửi từ client mobile, nó sẽ chỉ ra RMI 

Client cần hoạt hóa. Tiếp theo RMI client gửi các thông điệp để gọi 

phương thức trên một đối tượng từ xa – server trung tâm đăng kiểm. 

 Sau khi nhận được thông tin trả về từ server đăng kiểm, thì 

tại server middleman tiến hành tách lấy dữ liệu, xử lý chuỗi và trả về 

cho thiết bị di động. 

Tại Server đăng kiểm là những RMI Server, sau khi nhận được 

request của RMI client nó tiến hành kiểm tra thông tin biển kiểm soát 

và truy xuất cơ sở dữ liệu và trả về cho RMI client. 

2.3.2 Yêu cầu kỹ thuật 

2.3.3 Giải pháp cho Client 

2.3.4 Giải pháp cho Server 

Server RMI phải đăng ký với một dịch vụ tra tìm và đăng ký 

tên. Dịch vụ này cho phép các client (Server Middleman) truy tìm 

chúng, hoặc chúng có thể tham chiếu tới dịch vụ trong một mô hình 

khác.  

2.3.5 Giải pháp cho Server Middleman 

Server Middleman là việc kết hợp giữa Client RMI và Server 

Servlet. 

          Server Middleman nhận yêu cầu từ Client, phân tích yêu cầu 

để phân loại các yêu cầu có sử dụng RMI và các yêu cầu không sử 
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dụng RMI. Khi có yêu cầu sử RMI, Server Middleman sẽ gửi yêu 

cầu đến Server để tính toán về, sau đó mọi tính toán của phần này sẽ 

được thực hiện ngay trên Server Middleman.  

 Mô hình chung các thành phần 

 

Hình 2.9. Mô hình chung các thành phần hệ thống 

2.3.6 Mô hình cho Server 

 - Giao tiếp với Server Middleman. 

- Xử lý yêu cầu. 

2.3.7 Mô hình cho Server Middleman 

- Giao tiếp với Client.  

- Giao tiếp với Server. 

- Xử lý yêu cầu. 

2.3.8 Mô hình cho Client/Mobile 

Thiết bị di động gửi request chứa các thông tin yều cầu đến 

Servlet và nhận về thông tin  sau khi Servlet lấy thông tin từ dữ liệu 

tại Server Middleman (RMI Client) hoặc thông tin từ RMI Server.  

KẾT CHƯƠNG 

Chương 2 nêu lên vấn đề cần giải quyết của bài toán đó phải 

xây dựng được một mô hình.  
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CHƯƠNG 3 

THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG 

Chương 3 sẽ tiến hành việc phân tích và thiết kết hệ thống. 

Sau đó xây dựng một thử nghiệm với chương trình cụ thể. 

3.1. PHÂN TÍCH 

3.1.1. Danh sách các tác nhân 

- Kiểm soát viên (Kiemsoatvien): Là người thực hiện các thao 

tác lấy thông số của phương tiện và lưu thông tin vi phạm của 

phương tiện. 

- Quản lý viên kiểm soát phương tiện (QuanlyvienKSPT): 

Người quản lý hệ thống: có chức năng phân quyền người dùng, chịu 

trách nhiệm quản lý các thông số chung của hệ thống, quản lý thông 

tin vi phạm của phương tiện. 

- Quản lý viên thông tien đăng kiểm(QuanlyvienTTDK): 

Người quản lý hệ thống: có chức năng phân quyền người dùng,chịu 

trách nhiệm quản lý thông tin phương tiện đăng kiểm. 

3.1.2. Danh sách các ca sử dụng 

3.2. THIẾT KẾ 

           3.2.1. Biểu đồ lớp 

a. Tại server Lực lượng kiểm soát 

Servlet 

Các gói tại Servlet gồm: Entity, DataAccess, BusinessLogic, 

Process, client. 

Server Manager 

Chứa các gói: Entity, BusinessLogic, DataAccess, Process, 

client, Presentation 

b. Tại server Lực lượng kiểm soát 
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 JavaRMI  Server 

Chứa các gói: Entity, DataAccess, Server, Proccess. 

Server Manager 

Chứa các gói: Entity, BusinessLogic, 

DataAccess,Presentation. 

Biểu đồ tuần tự thêm thông tin phương tiện 

 

Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự Thêm Thông tin phương tiện 
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Biểu đồ tuần tự đăng nhập trên đi động 

 

Hình 3.9.  Biểu đồ tuần tự đăng nhập trên di động 

Biểu đồ tuần tự tra thông tin phương tiện đăng kiểm từ di động  

 

Hình 3.10. Biểu đồ tuần tự Tra thông tin phương tiện đăng 

kiểm từ di động 
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Biểu đồ tuần tự lưu thông tin vi phạm 

 

Hình 3.11. Biểu đồ tuần tự Lưu thông tin vi phạm 

          3.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu tại Server Servlet - RMIClient: 

KIEMSOATINFO 

Cơ sở dữ liệu tại Server RMIServer:  PTDKINFO  

3.3. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH 

Công cụ và môi trường lập trình sau: 

- Server Thông tin đăng kiểm: môi trường Java JDK6, ngôn 

ngữ Java. 
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- Server Thông tin kiểm soát: Tomcat, môi trường Java JDK6, 

ngôn ngữ Java. 

- Client Mobile: có MIDP 2.0, ngôn ngữ Java. 

- Dữ liệu lưu trữ: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL 

Server 2005. 

- Công cụ xây dựng ứng dụng: NetBeans IDE. 

3.4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 

Sơ đồ triển khai  thử nghiệm hệ thống 

 

Hình 3.14. Hệ thống tra cứu thông tin đăng kiểm thử nghiệm 

3.5. THỬ NGHIỆM 

Kết quả thử nghiệm thu được sau khi cài đặt thành công hai 

máy Server, Middleman và sử dụng điện thoại Client 
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Xây dựng chương trình trên điện thoại giả lập (Netbean) 

 

Hình 3.16. Toàn bộ thông tin phương tiện đăng kiểm, thông tin lịch 

sử vi phạm 

 Chạy ứng dụng trên điện thoại Nokia E63.  

 

 

  

Xây dựng chương trình quản lý tại  server quản lý thông tin 

kiểm soát 

Hình 3.20. Màn hình thông tin phương tiện đăng kiểm, thông tin lịch sử vi phạm 
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Hình 3.23. Giao diện chương trình quản lý server thông tin kiểm soát 

Xây dựng chương trình quản lý tại  server quản lý thông tin 

đăng kiểm 

 

Hình 3.24. Giao diện chương trình quản lý server thông tin đăng 

kiểm 
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Đánh giá kết quả 

Chương trình hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kết đặc ra, các 

truy vấn từ thiết bị di động đều được server trả về và hiển thị kết quả 

lên màn hình, các thao tác nhập dữ liệu xử phạt hoạt động đúng. Tuy 

nhiên, trong điều kiện thử nghiệm có độ trễ đăng nhập thì hệ thống 

mất 21 giây, nhưng sau khi đăng nhập thành công, nếu thoát ra và 

đăng nhập lại thì hệ thống có đỗ trễ (<1s). Một số thao tác trên 

CSDL của ứng dụng chưa được tối ưu và có nhiều lần truy vấn dữ 

liệu tương tự nhau. 

Về mặt ứng dụng, chưa cung cấp thêm quyền xem thông tin 

cho người sử dụng khác ngoài kiếm soát viên là công an và thêm các 

tính năng như tra thông tin về điều khoản luật trên thiết bị di động. 

3.6. KẾT CHƯƠNG 

Chương 3 xây dựng được mô hình thử nghiệm trong thực tế, 

các chức năng hoạt động đúng mô tả. Thông tin được yêu cầu và trả 

về cho Client: việc giao tiếp giữa các sever qua kiến trúc phân tán 

kiểu Java/RMI và server trả về kết quả cho thiết bị di động. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Sau thời gian nghiên cứu và xây dựng mô hình với mục đích 

xử lý thông tin, phân tải cho Server, hỗ trợ Client sử dụng Server 

trung gian, tôi đã tiếp cận được những kiến thức cơ bản về các các 

kiến trúc hệ phân tán, hệ thống mạng, cách triển khai nó và các lý 

thuyết cũng như thực hành về phương thức phân tán, cụ thể RMI 

Java, đưa ra được Middleman (server trung gian) trên mô hình Client 

– Middleman – Server. Mô hình đưa ra này có thể ứng dụng được 

vào thực tế để giải quyết được bài toán đặt ra là giảm tải cho các 

Server, thiết bị di động đồng thời giảm được lượng thông tin truyền 

trên Internet, cung cấp thông tin nhanh chóng. Mô hình đưa ra này 

hoàn toàn có thể trở thành giải pháp quan trọng cho việc triển khai 

các mô hình tính toán phân tán trong tương lại không xa. Những kết 

quả chính mà chúng tôi đã đạt được và chưa đạt được, hướng phát 

triển tiếp theo có thể được tổng kết lại như dưới đây: 

1. Kết quả thu được 

Đưa ra được mô hình Server trung gian có khả năng ứng dụng 

được vào thực tế. Mô hình này được xây dựng dựa trên khái niệm về 

phân tán RMI và các ứng dụng liên quan đến nó. Mô hình bao gồm 

hai thành phần chính là Server trung gian (Middleman) và những 

Server khác cung cấp thông tin cho hệ thông. Middleman làm nhiệm 

vụ cầu nối trung gian giữa Client và Server, có chức năng cơ bản là 

truyền tải yêu cầu từ phía Client đến cho Server và đưa thông tin trả 

lời từ Server về cho Client. Để có thể đạt được mục tiêu giảm tải cho 

Server, hỗ trợ Client là thiết bị di động sử dụng được các ứng dụng 

phân tán. 
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Với mô hình này, việc giảm tải cho Client Mobile, Server 

được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là trong các hệ thống lớn với lượng 

người dùng đông, yêu cầu xử lý lớn và các yêu cầu về tính toán được 

lặp lại nhiều lần. Đã xây dựng được một thử nghiệm chứng minh tinh 

thực tế của mô hình đề ra. 

Thử nghiệm này dựa trên mô hình xử lý luồng công việc trong 

thực tế, đó là sự trong đổi thông tin về phương tiện đường bộ giữa 

hai ngành công an và giao thông vận tải. 

Mô hình đưa ra và thử nghiệm đã chứng minh tính khả thi của 

mô hình này trong việc áp dụng vào thực tế, tạo tiền đề cho các bước 

nghiên cứu và phát triển tiếp theo để có thể đưa ra được một mô hình 

hoàn thiện hơn và những thử nghiệm về sau sẽ chứng minh được 

những ưu điểm của mô hình này. 

2. Hướng phát triển tiếp theo 

Trong quá trình nghiên cứu này, mặc dù đã đưa ra được thử 

nghiệm để chứng tỏ tính khả thi của mô hình đã đưa ra, nhưng do 

thời gian có hạn nên thử nghiệm này vẫn còn một số hạn chế để có 

thể chứng minh được những ưu điểm của mô hình này. Lý do là thử 

nghiệm đưa ra là một tính toán đơn giản, không đòi hỏi nhiều khả 

năng xử lý của 

Server, thêm vào đó, việc kiểm tra kết quả của thử nghiệm chỉ 

được thực hiện trong một phạm vi nhỏ với số lượng máy tham gia là 

rất ít, trong khi đó những ưu điểm của mô hình đưa ra chỉ có thể 

được thể hiện rõ khi nó được áp dụng vào mô hình tính toán lớn, đòi 

hỏi khả năng xử lý lớn ở Server, đồng thời số lượng máy tham gia 

nhiều và phải thường xuyên có yêu cầu tính toán trên Server. 

Mục tiêu tiếp theo của quá trình nghiên cứu sắp tới là thực 
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hiện được một thực nghiệm có quy mô lớn để có thể kiểm chứng 

được những ưu điểm của mô hình đã đưa ra, đồng thời tìm hiểu 

những khuyết điểm của mô hình khi được áp dụng vào thực tế để có 

những sự sửa chữa và bổ sung cho phù hợp với thực tế. 

Mục tiêu lâu dài của quá trình nghiên cứu này là đưa ra mô 

hình cụm Server Middleman  phân tải cho cụm Server và xử lý cho 

Client Mobile. Theo đó, một cụm Middleman là một tập hợp rất 

nhiều Middleman kết nối đến nhau và được đặt giữa một mạng cục 

bộ lớn và một cụm các Server. Mô hình này sẽ được kế thừa từ mô 

hình đã đưa ra trong luận văn này do đó nó vẫn giữ được khả năng 

giảm tải cho Client, Server và tăng hiệu quả sử dụng đường truyền 

Internet. Tuy nhiên mô hình mới với cụm Middleman đặt giữa Client 

và cụm Server sẽ tăng khả năng chịu lỗi của hệ thống khi có sự cố 

xẩy ra. Với cách bố trí một Middleman nằm giữa Client và Server, 

khi Middleman bị lỗi và không thể hoạt động bình thường, toàn bộ 

Client Mobile phía sau Middleman sẽ không thể liên kết các server 

chứa dữ liệu khác và các công việc liên quan cũng sẽ phải tạm dừng 

và hạn chế hơn, gây tổn thất lớn về kinh tế. 

Khi các Middleman được bố trí để liên kết với nhau, một 

Middleman hỏng có thể được tạm thời thay thế bằng cách hướng đường 

truyền của các Client phía sau nó sang cho Middleman khác. Việc áp 

dụng mô hình đã đưa ra ở luận văn này sẽ giúp cho Server có thể đưa tính 

toán của nó về các Middleman khác nhau vào các thời điểm khác nhau, 

cho nên khả năng giảm tải cho phía Server là không đổi. Như vậy mô 

hình mới ngoài khả năng giảm tải cho Server, nó còn có thêm khả năng 

chịu lỗi trong chính các Middleman, giảm thiểu đáng kể rủi ro do khi một 

Middleman gặp sự cố gây ra. 


