HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2017-2018
(Thông tin chi tiết trên website khoa: cntt.actvn.edu.vn)
Thời gian: 13h30, thứ Hai ngày 23/4/2018
Địa điểm: Phòng 103 TA2

Danh sách đề tài
TT

Tên đề tài

1. Nghiên cứu
và phát triển
robot dựa
trên Arduino
và Raspberry

2. Nghiên cứu
và phát triển
xe robot điều

Mục tiêu nghiên
cứu
Nghiên cứu cấu
trúc hệ thống và
phát triển phần
mềm trên KIT
Arduino,
Raspberry để ứng
dụng trong xây
dựng robot

Nghiên cứu cấu
trúc hệ thống, hệ
điều hành

Các nội dung cần thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Xe robot cảnh giới có
 Nghiên cứu tổng quan về
khả năng:
robot: cấu trúc, phần cứng,
- Tránh vật cản, dò biên
phần mềm; quy trình thiết
- Điều khiển từ xa qua
kế, xây dựng, v.v.
Internet
 Cấu trúc bo-mạch, phần
- Thu thập thông tin về:
cứng, phần mềm Arduino,
nhiệt độ, độ ẩm, v.v.
Raspberry
- Báo cháy, giám sát an
 Thiết kế, xây dựng robot
ninh thông qua camera
dựa trên Arduino,
Raspberry
Xe robot có khả năng:
 Cấu trúc bo-mạch, phần
- Điều khiển bằng giọng
cứng, phần mềm của xe
nói trên máy tính
robot
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khiển bằng
giọng nói
trên
WindowsIoT

WindowsIoT và
xây dựng thử
nghiệm xe robot
điều khiển bằng
giọng nói

3. Phát triển và
tối ưu hệ
thống điều
khiển chi phí
thấp

Nghiên cứu, triển
khai, tối ưu hệ
thống điều khiển
thiết bị điện chi
phí thấp và ứng
dụng thử nghiệm
tại Học viện
KTMM

4. Tối ưu các
chương trình
mã khối trên
chip đa nhân

Nghiên cứu vấn đề
tối ưu trên chip đa
nhân để ứng dụng
tối ưu các chương
trình mã khối chạy
trên chip đa nhân

 Hệ điều hành Windows IoT
và kỹ thuật, nền tảng nhận
dạng giọng nói
 Thiết kế, xây dựng xe robot
thử nghiệm điều khiển bằng
giọng nói

- Điều khiển từ xa bằng
giọng nói trên điện thoại
- Điều khiển từ xa qua
Internt
- Điều khiển từ xa qua
điện thoại
- Điều khiển từ xa theo
giao thức MQTT cho IoT
Hệ thống điều khiển thiết
 Nghiên cứu, xây dựng giải
bị tự động, từ xa có khả
pháp điều khiển thiết bị
năng:
(điều hòa, đèn, quạt, v.v.)
- Thu thập nhiệt độ, độ
với chi phí thấp
ẩm
 Triển khai hệ thống điều
- Hiển thị thông tin trên
khiển điều hòa tự động
màn LCD
 Phát triển, thử nghiệm kỹ
- Tự động điều khiển các
thuật tối ưu hệ thống
thiết bị điện (điều hòa,
quạt, v.v.) khi có người
và tắt khi không có người
- Hẹn giờ thiết bị
- Điều khiển thiết bị từ xa
qua Internet
- Kiến trúc chip đa nhân
- Báo cáo kỹ thuật và cài
- Phân tích các thuật toán mã đặt thử nghiệm phương
khối và cài đặt
pháp tối ưu
- Tối ưu chương trình mã
- Bộ chương trình mã
khối trên chip đa nhân
khối trên chip đa nhân
- Bộ chương trình mã
khối tối ưu trên chip đa
nhân
- Bộ chương trình tối ưu
trên máy tính nhúng
Raspberry
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5. Nghiên cứu
API
của
mạng xã hội
cho Android
và ứng dụng

6. Nghiên cứu
giải pháp bảo
vệ dữ liệu
SQLite trên
các ứng dụng
android

7. Nghiên cứu
kỹ thuật phân
tích tĩnh các
chương trình
C++
ứng
dụng trong
kiểm thử lại
chương trình

Nghiên cứu API
của mạng xã hội
cho Android để
phát triển các ứng
dụng thu thập,
phân tích thông tin
trên Android

Nghiên cứu giải
pháp đảm bảo an
toàn cho dữ liệu
lưu
trữ
trên
SQLite
tránh
những tấn công
đánh cắp, truy cập
dữ liệu trái phép
tới các ứng dụng
android.
Nghiên cứu các kỹ
thuật phân tích mã
nguồn
chương
trình C++, xây
dựng đồ thị phụ
thuộc giữa các
thành phần. Ứng
dụng kết quả phân

- Kiến trúc của mạng xã hội
và hệ thống API
- Nghiên cứu và phát triển
ứng dụng Android sử dụng
API của mạng xã hội
- Xây dựng ứng dụng thử
nghiệm thu thập quan điểm
cộng đồng

- Nghiên cứu cơ chế làm việc
của SQLite trên môi trường
android
- Nghiên cứu các kỹ thuật mã
hóa dữ liệu
- Đề xuất giải pháp bảo vệ dữ
liệu trên SQLite
- Cài đặt thực nghiệm

Báo cáo kỹ thuật có các
nội dung:
- Đặc tả API của một số
mạng xã hội
- Kỹ thuật lập trình thu
thập, khai thác dữ liệu
thông qua API của mạng
xã hội trên Android
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Đinh Văn Hiếu – CT2B
Vũ Nguyễn Minh Hoàng –
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Chương trình Android
thu thập, tổng hợp thông
tin từ mạng xã hội như
Facebook
Báo cáo kỹ thuật về
- Cơ sở dữ liệu SQLite
trên Androi
- Kỹ thuật lập trình
SQLite trên Android
- Kỹ thuật mã hóa dữ liệu
trên Android
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AT11E
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Chương trình Android
bảo vệ dữ liệu cho
SQLite
- Nghiên cứu kỹ thuật phân Báo cáo kỹ thuật về:
tích mã nguồn
- Phân tích mã nguồn
- Nghiên cứu kỹ thuật phân - Phân tích sự tương tác,
tích sự ảnh hưởng giữa các ảnh hưởng giữa các mômodule
đun
- Đề xuất giải pháp ứng dụng
kết quả phân tích trong kiểm Chương trình thử nghiệm
thử lại
phân tích tĩnh các
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tích vào việc tối - Xây dựng chương trình thực chương trình C/C++
thiểu hóa số lượng nghiệm
các module cần
kiểm thử lại.
8. Nghiên cứu
và ứng dụng
Deep
learning
trong
phát
hiện virus

Tìm hiểu tổng
quan về Deep
Learning.
Sử dụng Deep
Learning phát hiện
virus.

- Tổng quan về Deep
Learning (Các thuật toán,
phân loại, ứng dụng…)
- Tìm hiểu virus, các đặc
trưng của virus.
- Thử nghiệm deeplearning
trong phát hiện virus

Báo cáo kỹ thuật về:
- Kỹ thuật học sâu (deep
learning) và ứng dụng
- Các kỹ thuật phát hiện
virus
- Phát hiện virus dựa trên
học sâu
Bộ chương trình và dữ
liệu thực nghiệm:
- Bộ virus mẫu trên
Android
- Chương trình phát hiện
virus Android dựa trên
học sâu
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