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Tóm tắt: 
 

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đặc biệt hướng tới cách mạng 4.0 việc nghiên 
cứu giải mã các công nghệ là điều tất yếu. Trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ 
thông minh trong nuôi trồng thủy hải sản đang được áp dụng rộng rãi. Do đó, nhóm tác giả tập 
trung vào giải mã các công nghệ thông minh ứng dụng trong nuôi tôm, đặc biệt là tôm chân trắng 
một trong những loại hải sản được nuôi trồng trên cả nước. Bài báo tập trung tổng hợp việc giải mã 
các công nghệ thông minh trong nuôi trồng thủy hải sản và đề ra một giải pháp tổng thể gồm cả 
phần cứng và phần mềm cho một hệ thống hoàn chỉnh. Trong bài báo, nhóm tác giả đặc biệt đề 
xuất việc giải mã công nghệ LoRa (Long Range Radio) một công nghệ mới trong truyền thông. 
Các kết quả thử nghiệm chứng minh công nghệ này hoàn toàn có khả năng thay thế và áp dụng cho 
truyền thông trong mạng cảm biến không dây.  
 

           Từ khóa: Mạng cảm biến không dây; Giải mã công nghệ; Tôm chân trắng; Công nghệ 
LoRa; Năng lượng tiêu tốn.  

 
Abstract:  
 

With the rapid development of science and technology, especially in orientation towards the 
4.0 revolution, the conduct of researches into decoding new technologies is a matter-of-
course. In recent years, the application of smart technologies in aquaculture has been widely 
applied. Therefore, we focus on decoding smart technologies used in farming shrimp, 
especially white shrimp, one of the marine species raised throughout the country. This paper 
focuses on the synthesis of smart technologies in aquaculture and provides a solution that 
includes both hardware and software to be implemented in a completed system. In this paper, 
we specially propose the decoding of the LoRa technology - a new technology in 
communications. Results from expriments demonstrate that this technology is completely 
substitutable and applicable to communications in wireless sensor networks.   
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