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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp tách dữ liệu mới sử dụng trong hệ thống 
truyền dẫn dữ liệu giữa hai điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android qua môi trường 
ánh sáng nhìn thấy. Chúng tôi lần lượt trình bày trong hệ thống thiết kế này, đầu tiên dữ liệu 
được mã hóa thành các hình ảnh. Tiếp đến, các hình ảnh này được hiển thị trên màn hình máy 
phát để truyền qua kênh truyền ánh sáng VLC. Sau đó, camera của máy thu sẽ tiếp nhận các ảnh 
này ở khoảng cách từ 10 đến 35 cm và cuối cùng giải mã khung để tách các dữ liệu ban đầu. Hệ 
thống tự thiết kế và phát triển của chúng tôi được thực thi trên nền tảng Android. Các kết quả 
thực nghiệm đã đánh giá được về tỉ lệ lỗi Bit (BER) dưới tác động của các tham số khác nhau về 
cường độ sáng của màn hình máy phát, khoảng cách truyền dẫn và nhiễu môi trường gây ra bởi 
ánh sáng ngoài. 
 

         Từ khóa: Điện thoại thông minh; Android; Thông tin ánh sáng nhìn thấy; Xử lý ảnh; Tỷ lệ 
lỗi Bit (BER).       

  

Abstrac: 
 

In this paper, we propose a new detection approach fora data transmission system between two 
Android smart-phones over visible light communications (VLC) channels. In the designed 
system, data is firstly encoded into images. Secondly, these images are displayed on the flashing  
transmitter’s screen for transmitting over VLC channels. The receiver’s camera then captures the 
flashing images from the transmitter at distances of 10÷35 cm and finally decodes a frame 
subtraction to detect the transmitted data. The designed system is implemented and developped 
on Android operating  platform. Practical  experiments  are implemented to evaluate Bit error 
rate (BER) performance under the effect of several parameters on the data detection such as the 
bright-ness of the flashing transmitter’s sceen, the transmitting distance and interference caused 
by the lux of lighting sources.  
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