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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Đường sắt Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặc trong 

lịch sử vận tải hành khách Việt Nam. Việc quản lý hệ thống vận tải 

hành khách trở nên thuận tiện hơn kể từ khi ứng dụng công nghệ 

thông tin đặc biệt là ra đời website quản lý bán vé tàu. Tuy nhiên, hệ 

thống quản lý bán vé là hệ tập trung và có những hạn chế sau: 

- Hệ thống xử lý không kịp thời khi có nhiều truy cập cùng một 

lúc.  

- Lãng phí tài nguyên: tài nguyên cấp phát cho người dùng theo 

dạng “tĩnh”, tài nguyên bị chiếm dụng mặc cho người dùng không sử 

dụng, tài nguyên đó sẽ ở trạng thái rỗi, dư thừa và không được thu hồi 

lại.  

- Trong trường hợp quá đông lượt truy cập sẽ dẫn đến tình trạng 

quá tải do giới hạn đường truyền, dẫn đến người dùng không thể truy 

cập được trong một khoảng thời gian đáng kể. 

Việc ứng dụng hệ tin học phân tán có thể giúp khắc phục những 

hạn chế trên. Mặc dù hệ tin học phân tán là một lĩnh vực mới và chưa 

được ứng dụng rộng rãi. Đề tài mong muốn bước đầu xây dựng được 

một giải pháp phân tán chống đăng ký trùng vé trong vận tải đường sắt 

Việt Nam. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ  

- Mục tiêu của đề tài: 

o Đề ra một giải pháp mới giải quyết các vấn đề bất cập hiện 

nay trong việc đăng ký vé tàu trực tuyến tại Việt Nam bằng cách xây 

dựng giải pháp phân tán cho hệ thống thông tin của ngành đường sắt 

Việt Nam. 
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o Ứng dụng giải pháp phân tán vào việc giải quyết một bài toán 

thực tế: “Chống đăng ký trùng vé trong vận tải đường sắt”. 

- Nhiệm vụ nghiên cứu: 

o Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ tin học phân tán. 

o Các vấn đề liên quan đến gắn bó dữ liệu trong hệ phân tán. 

o Các vấn đề liên quan đến đồng bộ hóa tiến trình trong hệ phân 

tán. 

o Từ đó nghiên cứu và ứng dụng  giải thuật Vector nhãn thời 

gian và đảm bảo gắn bó mạnh trên nhiều bản sao. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: 

o Xây dựng giải pháp phân tán trong việc chống đăng ký trùng 

vé tàu qua mạng bao gồm việc xây dựng hệ đa server đảm bảo sự gắn 

bó dữ liệu trên các server tại mỗi thời điểm thực hiện cập nhật và thực 

hiện chống đăng ký trùng vé.  

o Các giải thuật liên quan đến đồng bộ hóa tiến trình trong đó đi 

sâu nghiên cứu và ứng dụng giải thuật Vector tem thời gian. 

o Các giải thuật giải quyết vấn đề nhiều bản sao trong đó nghiên 

cứu và ứng dụng giải thuật đảm bảo gắn bó mạnh trên nhiều bản sao. 

- Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng giải pháp phân tán nhằm ứng 

dụng trong ngành vận tải đường sắt ở Việt Nam.  

4. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp nghiên cứu tư liệu: 

o Tìm hiểu thực trạng Hệ thống thông tin đường sắt Việt Nam 

để thấy những bất cập trong việc đăng ký vé tàu trực tuyến hiện nay 

và đề ra giải pháp mới: “Xây dựng giải pháp phân tán chống đăng kỹ 

trùng vé trong vận tài đường sắt”. 

o Thu thập các tài liệu có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu. 
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o Lựa chọn các giải thuật phù hợp để giải quyết bài toán có hiệu 

quả. 

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: 

o Triển khai chương trình ứng dụng trong môi trường giả thuyết 

và chạy chương trình trên dữ liệu mẫu. 

o Kiểm tra, so sánh và đánh giá kết quả. 

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

- Ý nghĩa khoa học: Hệ tin học phân tán đang là vấn đề quan 

tâm và việc ứng dụng vào thực tiễn đang được nghiên cứu triển khai 

bởi các chuyên gia công nghệ thông tin. Đề tài nghiên cứu nhằm làm 

rõ hơn lợi ích của việc ứng dụng hệ phân tán trong thực tiễn. 

- Giá trị thực tiễn: 

o Bước đầu xây dựng một giải pháp mới : giải pháp phân tán 

cho hệ thống thông tin ngành đường sắt Việt Nam, giải pháp đưa ra 

giúp người sử dụng thuận tiện trong việc đăng ký vé tàu trực tuyến và 

đảm bảo việc chống đăng ký trùng vé. 

o Ứng dụng giải pháp phân tán vào một bài toán thực tế. 

6. Cấu trúc của luận văn 

MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN VÀ ỨNG 

DỤNG CHỐNG TRÙNG VÉ 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN BÁN VÉ TRONG 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT 

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÂN TÁN CHỐNG 

ĐĂNG KÝ TRÙNG VÉ TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN VÀ ỨNG DỤNG  

CHỐNG TRÙNG VÉ 

1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN 

1.1.1 Định nghĩa hệ phân tán 

1.1.2 Mục tiêu và đặc trưng của hệ phân tán 

1.1.3 Tiến trình (Process) và luồng (Thread) 

1.1.4 Mô hình Client – Server 

a) Các thành phần trong mô hình Client-Server 

Trong mô hình này, chương trình ứng dụng được chia thành 2 

thành phần:  

- Quá trình chuyên cung cấp một số phục vụ nào đó, chẳng hạn: 

phục vụ tập tin, phục vụ máy in, phục vụ thư điện tử, phục vụ Web... 

Các quá trình này được gọi là các trình phục vụ hay Server.  

- Một số quá trình khác có yêu cầu sử dụng các dịch vụ do các 

server cung cấp được gọi là các quá trình khách hàng hay Client.   

Việc giao tiếp giữa client và server được thực hiện dưới hình 

thức trao đổi các thông điệp (Message). Để được phục vụ, client sẽ gởi 

một thông điệp yêu cầu (Request Message) mô tả về công việc muốn 

server thực hiện. Khi nhận được thông điệp yêu cầu, server tiến hành 

phân tích để xác định công việc cần phải thực thi. Nếu việc thực hiện 

yêu cầu này có sinh ra kết quả trả về, server sẽ gởi nó cho client trong 

một thông điệp trả lời (Reply Message). Dạng thức (format) và ý 

nghĩa của các thông điệp trao đổi giữa client và server được qui định 

rõ bởi giao thức (protocol) của ứng dụng 
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H nh 1.  M  h nh C i nt-Server 

1.2 ỨNG DỤNG CHỐNG TRÙNG VÉ 

1.2.1 Giới thiệu bài toán 

Khi phân tán cơ sở dữ liệu trên tất cả các ga của hệ thống đường 

sắt, các điểm bán vé ở mỗi cụm ga khác nhau có các cơ sở dữ liệu trên 

các server khác nhau. Có một vấn đề đặt ra là làm thế nào để chống 

trùng vé tàu đã được đặt mua. Hệ thống là hệ thống đa truy cập, ngẫu 

nhiên, từ xa với số lượng lớn vào các server không tập trung. 

1.2.2 Các phương pháp đồng bộ hoá tiến trình trong hệ 

phân tán 

a) Khái niệm đồng bộ hóa tiến trình 

Trong hệ tin học phân tán, đồng bộ hóa tiến trình được hiểu như 

là quá trình tạo nên sự hoạt động nhịp nhàng ăn khớp với nhau giữa tất 

cả các đối tượng có tham gia yêu cầu chia sẻ tài nguyên dùng chung. 

Điều kiện chủ yếu của việc đồng bộ hóa các tiến trình trong hệ 

phân tán là: 

- Các tiến trình của hệ phải được phát triển trong cùng chu kỳ 

thực hiện với các thời gian thực hiện lệnh khác nhau do khả năng xử 

lý của các bộ xử lý (hoặc vi xử lý) thành phần khác nhau. 

- Các tiến trình phát triển trong các hệ thống thành phần khác 

nhau, nằm ở các địa điểm khác nhau và nối với nhau qua đường 

truyền trong điều kiện có diễn ra sự cố kỹ thuật. 
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- Không sử dụng bộ nhớ và đồng hồ chung. 

Xuất phát từ yêu cầu và điều kiện kỹ thuật nêu trên, người ta 

cần phải nghiên cứu các giải pháp đủ mạnh và hiệu quả để có thể đồng 

bộ hóa các tiến trình như là đối tượng chủ yếu tham gia tạo nên sự 

hoạt động của hệ thống đồng bộ. 

b. Xác định trật tự cho các sự kiện trong hệ phân tán 

Giới thiệu 

Một hệ thống phân tán bất kỳ nào cũng được cấu tạo từ n thành 

phần. Các thành phần này có thể là các tiến trình hoặc các trạm, các 

nút hoặc các máy Server không dùng bộ nhớ chung và liên lạc với 

nhau bằng cách duy nhất là trao đổi thông điệp. Mỗi một thành phần 

như thế hoạt động như một otomat có nghĩa là nó triển khai các phép 

toán có khả năng thay đổi trạng thái của mình và của toàn hệ thống. 

Các phép toán thực hiện bằng một trong những thành phần vừa 

nêu phải được sắp xếp một cách tự nhiên theo những trình tự diễn ra. 

Nếu một tiến trình nào đó cho phép chứa nhiều luồng, trên hệ thống 

đơn bộ xử lý, đó chính là trật tự thực hiện các lệnh trên bộ xử lý này. 

Chính bộ xử lý này sắp xếp các sự kiện. 

Việc xác định trật tự các sự kiện trên hệ thống đa bộ xử lý là 

một vấn đề phức tạp liên quan đến những khó khăn trong việc duy trì 

một thời gian tuyệt đối gắn bó. Đối với hệ tin học phân tán, việc thống 

nhất các giá trị của đồng hồ vật lý để đồng bộ hóa các sự kiện là việc 

làm không khả thi vì những lý do sau đây: 

Độ trễ của truyền thông. 

Sự không thống nhất các đồng hồ vật lý theo một chuẩn nhất 

định. 

Xử lý không theo thời gian thực 

Các khái niệm cơ bản 
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- Trật tự nhân quả 

Trên một trạm, các sự kiện cục bộ có thể sắp xếp bằng trật tự 

thực hiện của chúng hay bằng việc xác định  thời gian tuyệt đối, mặt 

khác sự kiện truyền đi một thông điệp trên trạm truyền luôn diễn ra 

trước sự kiện nhận thông điệp đó. Điều đó được định nghĩa bởi trật tự 

nhân quả (Ký hiệu bằng ). 

Khái niệm này được biểu diễn theo kiểu như sau: 

Sự kiện e1 có trước một sự kiện e2, ta viết e1e2, nếu một trong 

hai điều kiện sau đây là đúng: 

1. e1 và e2 diễn ra trên cũng một trạm và e1 diễn ra trước e2 

theo đồng hồ logic trên chính trạm đó. 

2. e1 tương ứng với việc gửi thông điệp m trên trạm Si và e2 

tương ứng với việc nhận thông điệp này trên trạm Sj với i và j là số 

thứ tự của hai trạm trong hệ. 

Khái niệm có trước/nhân quả được ký hiệu bằng   và phản 

ánh quan hệ bắc cầu giữa các sự kiện.  

3. Nếu e1, e2, e3 là các sự kiện mà e1e2 và e2e3 thì e1e3 

(phép bắc cầu của quan hệ) 

Trật tự của các sự kiện được so sánh bằng quan hệ  gọi là trật 

tự nhân quả. Các sự kiện e1 và e2 không so sánh với nhau bằng quan 

hệ  gọi là quan hệ tương tranh, được ký hiệu là e1||e2. 

- Thời gian  ogic v  hướng 

Định nghĩa 

Khái niệm về thời gian vô hướng được đưa ra bởi Lamport 

nhằm sắp xếp thứ tự các sự kiện trong hệ phân tán.Thời gian logic vô 

hướng được thể hiện bởi các số nguyên không âm. Thời gian logic vô 

hướng còn gọi là đồng hồ toàn cục của hệ. 

Gọi C€ là thời gian logic của sự kiện e. Trật tự toàn bộ diễn ra 
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giữa hai sự kiện e1, e2 được thể hiện như sau: 

e1 e2 => C(e1)<C(e2) 

Đây là trật tự không chặt chẽ vì hai sự kiện riêng rẽ e1 và e2 có 

thể có thời gian logic giống nhau (C(e1)=C(e2)), khi đó chúng được 

gọi là hai sự kiện tương tranh (e1||e2). Một quan hệ trật tự chặt chẽ 

được thiết lập như sau : 

  e1e2 nếu và chỉ nếu Ci(e1)<Cj(e2)  

                                    hoặc Ci(e1)=Cj(e2) và i<j 

              Với i, j  là số thứ tự của hai trạm bất kỳ trong hệ. 

Cập nhật đồng hồ  ogic Lamport 

Gọi Ci  là thời gian logic vô hướng tại trạm Si. Hai quy luật sau 

nhằm cập nhật đồng hồ logic vô hướng của một trạm: 

1. Tăng Ci  mỗi khi có một sự kiện mới bất kỳ xảy ra tại Si. 

2. Khi một trạm Si gửi thông điệp m, nó gán nhãn thời gian t=Ci 

cho thông điệp m truyền đi. Khi một trạm Sj nhận được thông điệp, nó 

sẽ cập nhật nhãn thời gian của mình theo công thức sau:  

  

 Cj= Max (t,Cj) 

Sau đấy nó sẽ áp dụng quy luật 1 cho thông điệp m. 

(i, j là thứ tự của các trạm trong hệ , 1≤ i ≤n, 1≤ j≤ n , n là số 

trạm hoạt động của hệ)  

Ghi chú : Nhãn thời gian được gán cho thông điệp chính là giá 

trị của đồng hồ logic tại thời điểm truyền thông điệp và gọi là dấu của 

thông điệp.  

Ví dụ về sự cập nhật đồng hồ lôgic vô hướng trong quá trình 

gửi và nhận các thông điệp : 
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H nh 1.8 Cập nhật đồng hồ  ogic v  hướng 

Hạn chế của thời gian   gic v  hướng 

 Hệ thống đồng hồ logic dùng thời gian vô hướng không tương 

thích mạnh mẽ bởi vì đồng hồ logic cục bộ và đồng hồ logic của trạm 

chỉ là một nên kết quả bị mất thông tin, nghĩa là ta không biết được 

trạng thái của các trạm khác cũng như trạng thái của các thông điệp 

được truyền đi ở bất cứ thời điểm nào. 

 Thời gian logic vô hướng không đảm bảo được thứ tự nhân 

quả hoàn toàn chặt chẽ. Đối với hai sự kiện e1và e2 với thời gian logic 

vô hướng tương ứng là C(e1) và C(e2) .  

Nếu e1e2 => C(e1) < C(e2) 

Điều ngược lại chưa chắc xảy ra. 

Trong khi đó việc biết được chính xác thứ tự nhân quả chặt chẽ 

giữa hai sự kiện e1 và e2 lại rất quan trọng. Nó giúp cho việc phục hồi 

hệ thống một cách chính xác và hiệu quả nếu trong hệ có phát sinh sự 

cố.  

Cập nhật đồng hồ  ogic v ctor 

Các quy luật để một trạm Si cập nhật lại đồng hồ logic vector 

của mình: 

o Trước khi thực hiện một sự kiện bất kỳ, Si cập nhật lại thời 

gian logic của nó như sau:                                              
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Hi[i]=Hi[i] + d 

(Với d là một số gia) 

o Trước khi gửi một thông điệp m đi, trạm Si sẽ gán nhãn thời 

gian cho thông điệp ấy theo thời gian t mới nhất của trạm Si vào thời 

điểm gửi. Trạm Sj khi nhận được thông điệp sẽ cập nhật lại đồng hồ 

logic của nó theo công thức:              

  Hj = sup( Hj ,t);        

Với sup(u,v)=w; w[i]=max(u[i],v[i])   

(u, v, w là các vector n chiều; 1≤i≤n; 1≤i≤n) 

   Hình vẽ sau minh họa về việc cập nhật lại đồng hồ logic của 

một trạm: 

 

H nh 1.10 Cập nhật đồng hồ  ogic v ctor 

 

c. Phương pháp đồng bộ hóa tiến trình trong hệ phân tán 

Đặt vấn đề 

Trong tất cả các hệ thống tin học, người ta cần nghiên cứu các 

công cụ đủ mạnh và hiệu quả để có thể đồng bộ hóa các tiến trình. 

Trong hệ phân tán việc đồng bộ hóa chỉ đặt ra duy nhất vấn đề là thiết 
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lập một trật tự giữa các sự kiện. Giữa các trạm khác nhau, trật tự đó 

chỉ có thể thực hiện được thông qua việc trao đổi các thông điệp với 

nhau. 

Phương pháp sắp xếp theo kiểu đóng dấu 

Khái niệm đóng dấu 

Đóng dấu là hành vi gán giá trị nguyên cho một thông điệp 

nhằm ghi nhận thời điểm truyền trên cơ sở đồng hồ logic. Nội dung cơ 

bản của phương pháp này là trạm phát được gán một giá trị gọi là dấu. 

Giá trị này có tính chất thời điểm cho trạm phát thông tin và dựa vào 

đồng hồ logic cục bộ của chính trạm.   

Phương pháp đóng dấu dựa trên cơ sở thời gian vector 

Mỗi trạm được trang bị một đồng hồ logic vector H với kích 

thước n với n là số trạm hoạt động trong hệ thống. Với bất kỳ một sự 

kiện nào xảy ra ở trạm Si (i là số thứ tự của trạm trong mạng, 1≤i≤n), 

đồng hồ vector của trạm sẽ được cập nhật theo nguyên tắc: 

Hi[i]=Hi[i] + d  

(Với d là một số gia, Hi[i] là giá trị phần tử thứ i của đồng hồ 

logic Hi trên trạm Si) 

Khi một trạm Sj (j là số thứ tự của trạm trong hệ thống mạng, 

1≤ j ≤n) nhận được một thông điệp t, nó sẽ cập nhật lại đồng hồ logic 

cục bộ của mình theo hai nguyên tắc mục 1.2.2.2.3. 

Hai nguyên tắc cập nhật đồng hồ logic vector cục bộ như trên 

đảm bảo rằng: 

- Hai sự kiện xảy ra trên cùng một trạm thì luôn có thứ tự nhân 

quả.  

- Với hai trạm Si, Sj bất kì trên hệ thống (1≤i≤n, 1≤j≤n), sự kiện 

nhận một thông điệp trên trạm Sj luôn xảy ra sau sự kiện gửi thông 

điệp đó trên trạm Si. 
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Việc sử dụng thời gian vector luôn đảm bảo trật tự nhân quả 

hoàn toàn chặt chẽ giữa các sự kiện xảy ra trong hệ. Với hai sự kiện 

e1, e2 bất kỳ xảy ra trong hệ với hai nhãn thời gian là H(e1) và H(e2), ta 

luôn đảm bảo được : 

 e1e2 khi và chỉ khi H(e1)<H(e2)  

Giải thuật loại trừ tương hỗ phân tán 

Giải thuật loại trừ tương hỗ có thể được mô tả như sau:  

Trạm Si của mạng có thể gửi cho các trạm khác thông điệp có 

dạng (T,Hi,i) với Hi là dấu của thông điệp mang giá trị là giá trị đồng 

hồ logic của nó, i là số thứ tự của trạm trong hệ thống mạng (1≤i≤n) 

và T có thể nhận được một trong ba giá trị: 

T=”REQ”, thông điệp được phát đi cho tất cả các trạm khi trạm 

Si có tiến trình muốn vào đoạn găng. 

T=”REL”, thông điệp được phát đi cho tất cả các trạm khi trạm 

Si có tiến trình muốn ra khỏi đoạn găng. 

T=”ACK”, thông điệp được gửi đi bởi trạm Sj cho trạm Si khi 

trạm Sj đã nhận được từ trạm Si một thông điệp mang giá trị 

T=”REQ”. 

Mỗi trạm quản lý một hàng đợi các thông điệp được sắp xếp 

hoàn toàn bởi quan hệ “” theo cặp (Thời gian, số) của từng thông 

điệp. Khi một thông điệp được gửi đi bởi trạm Si, đồng thời nó cũng 

được ghi trong hàng đợi của trạm này. Giả sử rằng hàng đợi ban đầu 

của trạm Si chứa các thông điệp, trong đó i, H là thời điểm khởi sự 

giống nhau cho tất cả các trạm.    

Mi=(REL, H, i) 

H: Giá trị ban đầu của đồng hồ logic cục bộ của trạm Si  
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Trên mỗi trạm, khi nhận được một thông điệp dạng (REQ, Hi ,i) 

hay (REL, Hi, i) , thông điệp này thay thế cho thông điệp Mi  bất chấp 

nó là gì. Khi nhận thông điệp loại (ACK,Hii) , trạm sẽ ghi nhận thông 

điệp có giá trị T=”ACK” vừa nhận vào. 

Một tiến trình được quyền vào bãi đỗ xe khi thông điệp có giá 

trị T=”REQ” của nó đến trước (theo nghĩa của quan hệ “”) tất cả 

các thông điệp khác trong hàng đợi của nó. 

c) Phương pháp sắp xếp bằng bộ tuần tự 

Bộ tuần tự T là đối tượng đồng bộ cung cấp cho mỗi yêu cầu 

một số (hay còn gọi là một ticke) nhằm xác lập trật tự. 

Việc vận dụng tương đối tổng quát bộ tuần tự S trong hệ phân 

tán là sự chuyển động giữa các trạm một đối tượng duy nhất gọi là ấn 

phong chứa giá trị hiện hành của bộ tuần tự. Khi một trạm có ấn 

phong, nó có thể thực hiện một hàm phieu(S). 

Phương pháp di chuyển ấn phong 

Để triển khai một ấn phong có kết quả, đầu tiên ta phải xác định 

hành trình của nó trong mạng máy tính. Phương pháp đơn giản là lắp 

đặt các trạm nằm trên một vòng tròn theo chiều xác định. Mỗi trạm 

liên hệ được với hai trạm gần nhất. 

Giải thuật Dijkstra 

Hoạt động không sự cố  

Một số nguyên k (k>1) được chọn cho tập hợp của hệ. T là bộ 

tuần tự được mô tả bằng một vector n chiều với n là số trạm trong hệ 

thống mạng .Trên trạm Si (i, j là số thứ tự của trạm trong hệ, 0≤ i ≤n-1, 

0≤ j ≤n-1) một tiến trình Pi được giao nhiệm vụ di chuyển ấn phong 

tuân thủ các quy tắc sau: 

 Mỗi tiến trình Pi đều có biến trạng thái T[i] có thể nhận được 

các giá trị nguyên từ 0 cho đến k-1. 
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 Mỗi biến T[i] đều được cập nhật bởi Pi và có thể đọc bởi trạm 

kế tiếp sau của Pi. 

Thuật toán  chuyển trạng thái ấn phong được thực hiện như 

sau : 

 Tiến trình Pi có ấn phong khi và chỉ khi 

T[i]<>T[i-1], cho i<>0 

T[0]-T[n-1], cho i=0  

 Khi tiến trình Pi có ấn phong thì nó phải bỏ ấn phong sau một 

khoảng thời gian xác định và phải thay đổi trạng thái. 

T[i]:=T[i-1] nếu i<>0 

T[0]:=T[0] + 1 mod k nếu i=0 

Đó là trường hợp duy nhất mà tiến trình có thể cập nhật các 

biến trạng thái của mình. Nếu tất cả các tiến trình loại Pi đều sử dụng 

thuật toán này thì quyền bình đẳng giữa các trạm được bảo đảm bởi vì 

mỗi tiến trình nhận được ấn phong khi tới phiên mình. 

Trạm bị sự cố được đưa vào lại trong hệ thống 

Để đưa trạm bị sự cố đã khắc phục xong vào lại mạng ta cần 

định lại cấu hình vòng tròn ảo, sau đó tiến hành khởi động lại S[j]: 

Nếu j<i thì T[i]:=T[i]-1 mod k 

Nếu không thì T[i]:=T[j] 

Kết thúc nếu 

Giải thuật Lelann 

Trong thuật toán này, ấn phong được cụ thể hóa bằng một thông 

điệp đặc biệt và gọi là Jeton tuần hoàn trên vòng tròn. Như thế, việc sự 

cố xảy ra trên trạm có thể dẫn đến mất Jeton. Các biến trạng thái được 

duy trì trên mỗi trạm cho phép tái sinh Jeton trong trường hợp bị mất. 
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Thuật toán triển khai ý tưởng này là : 

 Jeton mang giá trị là v. Mỗi một trạm Sj có biến trạng thái 

T[j]. Trước khi phát lại Jeton vào mạng, các tác động sau được thực 

hiện : 

T[j] :=v  cho j≠0 

v :=v+1 mod k;T[j]:=v cho j=0 

 Mỗi một lần chuyển Jeton trên trạm Sj; một đồng hồ bảo vệ 

được trang bị. Nếu nó phát động trước khi Jeton đến thì Sj tham chiếu 

đến biến trạng thái T[i] của trạm kề liền trước Sj=pred (Si) trên vòng 

tròn. 

Nếu một trong hai điều kiện sau đây được kiểm tra:  

j>i và T[j]≠T[i] 

 hay 

j<i và T[j]=T[i] 

thì Jeton được coi như đã bị mất. Trong trường hợp đó, trạm Sj 

cần phải tái sinh lại nó và cho giá trị chính xác T[i] và tái trang bị 

đồng hồ bảo vệ. 

CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN BÁN VÉ TRONG VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH ĐƯỜNG SẮT 

 

2.1 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 

2.1.1 Giới thiệu bài toán 

Bài toán được phát biểu như sau: Hệ thống đường sắt Việt Nam 

có nhiều ga, mỗi ga có nhiều tàu, mỗi tàu có nhiều vị trí ngồi, nhân 

viên bán vé có nhiệm vụ đăng ký vé tàu cho khách hàng.  

Hành vi tại mỗi ga: 
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- Tham chiếu vào hệ thống thông tin về vé của mình. Thông 

tin phải giống nhau tại mọi thời điểm. 

- Đăng ký cho khách hàng 

- Bán vé (trực tiếp hoặc qua đăng ký) 

- Cập nhật thông tin 

2.1.2 Vấn đề của hệ thống bán vé tàu khi phân tán CSDL 

Có 2 trường hợp xảy ra như sau:  

- Trường hợp tại thời điểm t trước đó một vị trí xác định có 

người đã đăng ký mua vé nhưng tại thời điểm t’ thì vị trí đó không có 

người vì khách đã huỷ bỏ đăng ký vé. Như vậy, các nhân viên bán vé 

phải phối hợp với nhau để đăng ký chính xác các vé tàu cho khách 

hàng.  

- Ngược lại, khi hai hành khách tại hai trạm khác nhau cùng 

đăng ký một vị trí trên tàu như nhau làm thế nào để nhân viên bán vé 

có thể nắm rõ tình trạng của vé tàu đã được đăng ký hay chưa. Như 

vậy, làm thế nào để chống trùng vé tàu đã được đăng ký. 

Thực trạng không đồng bộ trong hệ thống bán vé tàu như 

trên 

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do các thông điệp các 

trạm nhận được không đúng theo thứ tự ràng buộc từ trước. Các nhân 

viên bán vé muốn nắm được số lượng vé trống như nhau thì phải có 

một trật tự cập nhật phải giống nhau trên tất cả các trạm. 

2.1.3 Mô hình hoá bài toán 

Ta có thể xem các trạm là các server, nhân viên bán vé tàu như là 

chương trình cài đặt trên các server, còn vị trí ngồi trên tàu là tài 

nguyên. Tại mỗi trạm sẽ có hai tiến trình, trong đó một tiến trình phát có 

nhiệm vụ truyền đi các thông điệp: thông điệp yêu cầu đăng ký vé tàu 

hoặc huỷ bỏ việc đăng ký, hoặc yêu cầu cung cấp tài nguyên; tiến trình 
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nhận có nhiệm vụ nhận các thông điệp truyền đến nó.  Khi một khách 

hàng đăng ký mua vé nghĩa là tiến trình yêu cầu sử dụng tài nguyên 

dùng chung. Ngược lại khi một khách hàng huỷ bỏ đăng ký vé nghĩa là 

tiến trình giải phóng tài nguyên dùng chung. 

Bài toán bán vé tàu có rất nhiều ga khác nhau, ở đây ta xây 

dựng 4 ga, tại mỗi ga đặt 4 server tương ứng cho 4 ga: Hà Nội, Đà 

Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, có nhiều chuyến tàu khác nhau và số vị trí 

ngồi trên mỗi tàu cũng khác nhau có thể 500,1000,2000,… Như vậy, 

mỗi ga tương ứng với một trạm trong mạng. Mỗi trạm này có một địa 

chỉ IP duy nhất cho phép xác định chính xác trạm trong mạng và một 

địa chỉ cổng Port để xác định chính xác chương trình cung cấp trên 

trạm đó. Các địa chỉ IP và địa chỉ cổng Port được cập nhật vào một 

table thuộc database nằm trên trạm đó. 

 

 

H nh 2.1 M  h nh hệ thống th ng tin giữa các trạm 

Các trạm phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Mỗi trạm sử dụng bộ nhớ tức thời hoặc đĩa cứng của mình 

trong quá trình xử lý thông tin và cập nhật cơ sở dữ liệu dùng chung 

cho chính trạm đó. 

- Việc trao đổi dữ liệu của hệ thống được tiến hành thông qua 

sự trao đổi thông điệp giữa các trạm với nhau. 
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- Mỗi khi có sự cố trên một trạm thì các trạm trong hệ đều phải 

biết. 

2.2 THUẬT TOÁN LOẠI TRỪ TƯƠNG HỖ 

Vấn đề đồng bộ hóa các tiến trình của bài toán được giải quyết 

dựa trên giải thuật loại trừ tương hỗ phân tán sử dụng thời gian logic 

vector. 

 

 

H nh 2.2 Giải thuật để một tiến tr nh i vào đoạn găng 

 

 

H nh 2.3 Giải thuật để một tiến tr nh i ra khỏi đoạn găng 
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H nh 2.4 Giải thuật xử  ý khi nhận th ng điệp vào đoạn găng 

 

H nh 2.  Giải thuật xử  ý khi nhận th ng điệp có T=”ACK” 

CHƯƠNG 3 

 XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÂN TÁN CHỐNG ĐĂNG KÝ 

TRÙNG VÉ TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 
 

3.1 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 

3.1.1 Công cụ lập trình 

Chương trình cài đặt được lập trình bằng ngôn ngữ Java, việc 

gửi và nhận dữ liệu giữa các Server được thực hiện trên giao thức 



 

 

20 

UDP. Một số lớp hỗ trợ được sử dụng để khai báo trong chương trình 

như DatagramSocket, DatagramPacket, Thread,… 

3.1.2 Cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu được cài đặt trên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 

Server 2008.  

a) Đối tượng sử dụng 

- Nhân viên: Người trực tiếp quản lý mọi thông tin về ga tàu, 

tàu, lịch trình, giá vé, tông hợp báo cáo cũng như việc câp nhật mọi 

thông tin về quản lý khách hàng. 

b) Thiết kế cơ sở dữ liệu 

Sơ đồ thực thể quan hệ kết hợp 

 

3.1.3 Trình tự đăng ký mua vé tàu 

- Bước 1: Khách sử dụng web browser trên máy tính nối mạng 

truy xuất vào địa chỉ của server đặt vé tàu 
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- Bước 2: Khách đăng nhập 

- Bước 3: Hệ thống kiểm tra hợp lệ và trả lời thông báo 

- Bước 4: Khách yêu cầu tra cứu thông tin <tuyentau> 

- Bước 5: Hệ thống xuất dữ liệu về thông tin <tuyentau> 

- Bước 6: Khách chọn và đăng ký đặt vé <dang ky dat ve> 

- Bước 7: Hệ thống gọi đối tượng <dang ky dat ve> ở server từ 

xa  

- Bước 8: Đối tượng <dang ky dat ve> xử lý yêu cầu (thao tác 

dữ liệu) và trả kết quả về server 

- Bước 9: Server kết tập các kết quả và trả kết quả về cho 

Khách 

 

 Thiết kế ứng dụng 

 

Hình 3.3 Mô hình tại trạm với yêu cầu mua vé 

3.2 CHẠY THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH 

Khởi động client và các server đã kết nối với nhau. 
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Trình tự người dùng thực hiện chương trình : 

- Bước 1 : Người dùng chọn tuyến (ví dụ : Hà Nội-> Sài Gòn 

hoặc Sài Gòn-> Hà Nội) 

- Bước 2 : Người dùng chọn ngày (ví dụ : Ngày 10/11/2012) 

- Bước 3 : Client kết nối với server dựa vào thông tin tuyến đi 

và ngày tháng trả dữ liệu về client bao gồm các thông tin như : Mã 

tàu, ga đến, ga đi, sau đó fill vào những combox phía dưới 

- Bước 4 : Dựa vào các thông tin mà client nhận được từ server 

sẽ hiển thị thông tin lên form. 

- Bước 5 : Người dùng chọn Mã tàu, ga đến, ga đi và click nút 

tra cứu (nếu chưa chọn đủ thông tin thì hiển thị message báo lỗi nhắc 

người dùng phải chọn). 

- Bước 6 : Dữ liệu hiển thị trên lưới sau khi tra cứu 

- Bước 7 : Chọn một loại tàu trên lưới và hiển thị 

- Bước 8 : Xác nhận đặt vé 
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3.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 Một số đánh giá kết quả thử nghiệm chương trình đã thực hiện 

được như sau: 

- Client kết nối đến một server để lấy thông tin 

- Các server kết nối với nhau đồng bộ dữ liệu.CSDL sử dụng là 

MySQL. 

- Mỗi server kết nối đến một CSDL riêng và các CSDL này 

luôn luôn được đồng bộ với nhau đảm bảo tính gắn bó dữ liệu và tránh 

đăng ký trùng vé tàu. 

- Server hỗ trợ đa kết nối (nhiều client kết nối đồng thời đến 

Server) 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Đề tài bước đầu xây dựng một giải pháp mới trong quản lý hệ 

thống thông tin đường sắt ở Việt Nam: giải pháp phân tán chống đăng 

ký trùng vé.  

Trong đó, đề tài xác định được thực trạng đăng ký vé tàu qua 

website bán vé của đường sắt Việt Nam đang còn tồn tại nhiều vấn đề. 

Theo đó, đề xuất xây dựng một giải pháp mới trên cơ sở hệ tin học 

phân tán để khắc phục những hạn chế của hệ tập trung. Với mô hình 

CSDL minh hoạ còn đơn giản nhiều so với thực tế song đề tài tập 

trung mô phỏng một giải pháp mới nhằm ứng dụng hệ tin học phân tán 
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vào thực tiễn. Việc thực hiện giải pháp này là sự kết hợp nghiên cứu 

mô hình hệ tin học phân tán, các phương pháp đồng bộ hoá tiến trình 

trong hệ phân tán, đặc biệt là phương pháp sử dụng giải thuật loại trừ 

tương hỗ phân tán nhờ dấu trên cơ sở thời gian vector. Việc nghiên 

cứu và áp dụng thời gian vector của Fidge, Mattern và Schumuck đã 

giải quyết mạnh mẽ trật tự nhân quả chặt chẽ giữa các sự kiện diễn ra 

trong hệ thống mạng, đảm bảo việc chống  đăng ký trùng tài nguyên 

khi các thông điệp đang ở trên đường truyền và một số vấn đề khác 

như việc xác lập khung nhìn toàn cảnh giữa các trạm tại thời điểm 

đang xét, điều mà thời gian logic vô hướng đã không thực hiện được 

trước đó.  

Trên cơ sở lý luận đã nêu, xây dựng giải pháp phân tán chống 

đăng ký trùng vé trong vận tải đường sắt đã đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Mô phỏng bài toán trên hệ đa server trong hệ phân tán 

- Xác lập trật tự nhân quả chặt chẽ của các thông điệp trên cơ 

sở thời gian vector 

- Xây dựng giải pháp đồng bộ hoá các tiến trình sử dụng tài 

nguyên dùng chung trên cơ sở đảm bảo một trật tự duy nhất của các 

thông điệp yêu cầu tài nguyên, từ đó thực hiện đồng bộ hoá dữ liệu 

trên tất cả các trạm của hệ thống phân tán, đảm bảo việc chống đăng 

ký trùng vé. 

- Kết quả thu được cho thấy sự hợp lực chính xác giữa các nhân 

viên bán vé tại các trạm bằng cách trao đổi thông điệp đã đảm bảo 

điều khiển chính xác việc đăng ký vé. 

Hướng phát triển đề tài: không dừng lại ở việc đăng ký vé mà 

triển khai các ứng dụng khác cho người dùng như các dịch vụ vận tải 

hàng hóa qua mạng, chuyển phát nhanh, liên kết hợp tác với các dịch 

vụ vận tải ngoài hoặc các dịch vụ du lịch. 


