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Sản phẩm ứng dụng cao trong 
xã hội

trước nhu cầu phát triển nhanh chóng 
của truyền thông số, đặc biệt là nhu cầu 
truyền thông và giám sát hình ảnh với độ 

nét cao và băng thông giảm, kĩ thuật nén 
video dựa vào các mạch vi điều khiển và 
lập trình máy tính truyền thống không 
còn đáp ứng được nhu cầu xã hội mà 
cần phải có các vi mạch mã hóa video 

chuyên dụng. từ năm 2003, chuẩn nén 
video công nghiệp h.264 đã và đang 
được sử dụng rộng rãi để ghi, nén và 
chia sẻ video có độ phân giải cao trong 
lĩnh vực đa phương tiện. chuẩn này được 
trang bị một tập các công cụ mã hoá có 
khả năng hỗ trợ cho nhiều ứng dụng 
khác nhau, từ các dịch vụ di động và hội 
nghị truyền hình, truyền hình số... đến 
các ứng dụng truyền hình độ phân giải 
cao, truyền hình ip và các thiết bị lưu trữ 
số. So với các chuẩn mã hoá video trước 
thì chuẩn h.264/aVc tiên tiến đang áp 
dụng hiện nay có thể làm giảm được 
lượng tốc độ bit đến 80%. 

VEngmE h.264/aVc là sản phẩm của 
đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học 
Quốc gia hà nội mã số QgĐa.10.02 do 
pgS.tS trần xuân tú chủ trì với tên gọi 
“nghiên cứu và thiết kế bộ mã hoá video 
cho các thiết bị đa phương tiện thế hệ 
mới”. nhóm nghiên cứu đã thiết kế, xây 
dựng kiến trúc phần cứng để thực hiện 
chức năng mã hoá video tương thích với 
chuẩn h.264/aVc dùng cho các thiết bị 
di động. Sau khi thiết kế thành công, bản 
thiết kế đã được gửi đi sản xuất tại hãng 
global Foundry với công nghệ bán dẫn 
cmoS 130 nm.

pgS.tS trần xuân tú cho biết, 
VEngmE h.264/aVc là vi mạch chuyên 
dụng thế hệ vi mạch đang sử dụng 
rộng rãi nhất hiện nay trên thế giới và 
có độ phức tạp rất cao, tích hợp trên 2 
triệu cổng lô-gic (tương đương 8 triệu 
transistors).

chuẩn này được trang bị một tập 

nhóm nghiên cứu của phòng thí nghiệm mục tiêu các hệ 
tích hợp thông minh (SiS) của trường Đại học công nghệ, 
Đại học Quốc gia hà nội đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo 
thành công vi mạch chuyên dụng mã hoá video đầu tiên 
tại Việt nam VnU-UEt VEngmE h.264/aVc @2014 (gọi 
tắt là VEngmE h.264/aVc). 

Vi maïch maõ hoùa Video tieân tieán 
laàn ñaàu xuaát hieän taïi Vieät nam
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các công cụ mã hoá có khả năng hỗ 
trợ cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ 
các dịch vụ di động và hội nghị truyền 
hình, truyền hình số... đến các ứng dụng 
truyền hình độ phân giải cao, truyền 
hình ip và các thiết bị lưu trữ số. So với 
các chuẩn mã hoá video trước thì chuẩn 
h.264/aVc tiên tiến đang áp dụng hiện 
nay có thể giảm được lượng tốc độ bit 
đến 80%.

trong quá trình nghiên cứu, ngoài việc 
tiếp cận, nắm vững công nghệ thiết kế 
đáp ứng chức năng mã hóa theo chuẩn 
của vi mạch, nhóm nghiên cứu còn có 
một số phát triển giải pháp tối ưu riêng, 
như: kĩ thuật xử lí đường ống 4 tầng; 
phương pháp tái sử dụng dữ liệu; kĩ 
thuật tính toán trong quá trình truyền dữ 
liệu giữa các khối cơ bản; kĩ thuật thiết 

kế công suất thấp. do đó, sản phẩm 
có một số tính năng vượt trội so với các 
sản phẩm công nghệ cùng lĩnh vực ứng 
dụng đang được nghiên cứu và triển khai 
trên thế giới về hiệu năng, năng lượng 
tiêu thụ và giá thành thiết kế.

Vi mạch này có thể xử lí thời gian thực 
các video có độ phân giải lên tới hd 
720p ở tần số 100mhz với công suất 
tiêu thụ khá nhỏ (53 mW). các nội dung 
sáng tạo này là cơ sở để nhóm tác giả 
công bố 10 bài báo trong hệ thống iSi/
Scopus. các bài báo này đã được cộng 
đồng khoa học quốc tế quan tâm, trích 
dẫn đến 26 lần.

ngoài ra, sản phẩm công nghệ của 
đề tài cũng đã được chia sẻ một phần 
với Viện Điện tử và tin học thuộc Uỷ ban 
năng lượng nguyên tử (cEa-LEti) của 

cộng hoà pháp để tiếp tục phát triển 
theo hướng giảm sâu công suất tiêu thụ 
- một trong những yêu cầu ngày càng 
gắt gao của các thiết bị di động hướng 
công nghệ xanh. thông qua hợp tác 
này, hai bên đã đào tạo thành công một 
nghiên cứu sinh. 

Qua quá trình nghiên cứu, pgS.tS. 
trần xuân tú chia sẻ trường Đại học 
công nghệ đã xây dựng được một đội 
ngũ cán bộ khoa học tương đối mạnh, 
làm chủ được công nghệ thiết kế mạch 
tích hợp và có khả năng giải quyết các 
vấn đề công nghệ hiện đại, cho phép 
triển khai thiết kế các vi mạch quan trọng 
phục vụ cho lĩnh vực quốc phòng và an 
ninh quốc gia bằng nội lực.

VEngmE h.264/aVc được thiết kế 
nhắm tới các ứng dụng như camera an 
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ninh, camera giao thông, camera giám 
sát hiện trường hay đơn giản là các 
camera giám sát toà nhà, trường học, 
các địa điểm công cộng… và các thiết 
bị di động như điện thoại thông minh, 
máy quay video. Sản phẩm này đã được 
trường Đại học công nghệ và công ty 
tnhh giải pháp thông minh Sài gòn 
chuyển giao công nghệ và hợp tác phát 
triển thiết bị ứng dụng. 

Việt nam Làm chủ công nghệ Vi 
mạch

Việc nghiên cứu, thiết kế thành công 
vi mạch VEngmE h.264/aVc của nhóm 
nghiên cứu trường Đại học công nghệ 

nhận được đánh giá cao để phát triển 
sản phẩm ứng dụng của các chuyên gia, 
công ty trong lĩnh vực vi mạch. Đồng 
thời, nhiều chuyên gia cho rằng Việt 
nam cũng có thể làm chủ được công 
nghệ vi mạch mã hóa video tiên tiến theo 
chuẩn h.264/aVc nhờ vào sự ra đời của 
sản phẩm.

phó giám đốc ĐhQghn nguyễn hữu 
Đức nhận định, vi mạch là một sản phẩm 
công nghiệp cơ bản, mấu chốt trong tất 
cả các sản phẩm công nghiệp, nhất là 
công nghiệp điện tử. có thể ví vi mạch 
là “gạo công nghiệp”. Việc chủ động 
thiết kế được các dòng vi mạch điện tử 

có chức năng đa dạng và cập nhật công 
nghệ hiện đại nhất của thế giới giúp 
nâng cao giá trị sản phẩm điện tử sản 
xuất tại Việt nam với mức lợi nhuận đến 
30%. ngoài ra, việc nghiên cứu và chế 
tạo thành công vi mạch còn đóng góp 
vào công tác đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho nền kinh tế tri thức; 
giảm nhập siêu linh kiện điện tử và giải 
pháp công nghệ; tạo ra các sản phẩm có 
ảnh hưởng và tác động lớn đến sự phát 
triển của nền kinh tế đất nước, có ưu thế 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và 
quốc tế, góp phần đẩy nhanh quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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Đặc biệt, việc các nhà khoa học Việt 
nam thiết kế và chế tạo thành công chip 
VEngmE h.264/aVc mở ra hướng làm 
chủ công nghệ điện tử phục vụ an ninh 
quốc phòng, thiết kế và chế tạo các vi 
mạch điện tử quan trọng trong hệ thống 
vũ khí, khí tài quân sự, hệ thống định 
vị mục tiêu; bảo mật thông tin. Đây là 
những vấn đề không thể đặt hàng hoặc 
thuê nước ngoài thiết kế và chế tạo.

phó giám đốc ĐhQghn nguyễn hữu 
Đức đánh giá, nhóm nghiên cứu của 
pgS. trần xuân tú đã kết hợp tốt các 
quan điểm về nghiên cứu gắn thực tiễn 
và hội nhập quốc tế (xuất phát từ yêu cầu 

thực tiễn của đất nước, nhưng cần được 
triển khai theo cách tiếp cận chuẩn mực 
quốc tế); nghiên cứu cơ bản và phát triển 
công nghệ với trình độ cao (đảm bảo 
phát hiện tri thức mới, giải pháp mới có 
giá trị công bố được trên các tạp chí quốc 
tế, hoặc đăng kí phát minh, sáng chế) và 
quan điểm nghiên cứu ứng dụng có hàm 
lượng khoa học cao (các nghiên cứu ứng 
dụng và kết quả chuyển giao công nghệ 
của ĐhQghn phải có tính khoa học cao 
và giá trị sở hữu trí tuệ lớn; sản phẩm 
kh&cn có thể tạo ra yếu tố cạnh tranh 
cho nền kinh tế tri thức).

gS. nguyễn hữu Đức còn cho biết, 
cùng với chương trình phát triển công 
nghiệp vi mạch thành phố hồ chí 
minh, sản phẩm vi mạch mã hoá video 
VEngmE h.264/aVc của ĐhQghn góp 
phần nâng cao vị thế của Việt nam trên 
bản đồ sản xuất chip của thế giới, củng 
cố vị trí thứ 3 trong khu vực aSEan. theo 
kế hoạch, ĐhQghn sẽ tiếp tục hỗ trợ, 
đầu tư để nhóm nghiên cứu phát triển 
ứng dụng của vi mạch đã chế tạo được 
và phát triển các thế hệ vi mạch mới có 
thể cạnh tranh toàn cầu. ngoài ra, có thể 
phát triển ptn tích hợp thông minh của 
trường Đh công nghệ thành một trung 
tâm đào tạo và thiết kế vi mạch ở khu 
vực phía Bắc.

ông darence tan, đại diện của 
Synopsys đánh giá, việc thiết kế và chế 
tạo thành công sản phẩm vi mạch mã 
hoá video VEngmE h.264/aVc là một 
minh chứng sống động cho khả năng 
của người Việt trong việc làm chủ công 
nghệ thiết kế vi mạch. Điều này đồng 
thời mở ra khả năng hợp tác rộng mở 
giữa kết quả nghiên cứu của các nhà 
khoa học Việt nam với các tập đoàn, 
doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước 
về thiết kế, chế tạo chíp. Việt nam sẽ là 
một trong những thị trường giàu tiềm 
năng về chế tạo vi mạch điện tử để các 
tập đoàn lớn trên thế giới quan tâm đầu 
tư thời gian tới.

Là người đã có kinh nghiệm về nghiên 

cứu, thiết kế vi mạch tại nước ngoài, tS. 
hoàng Văn phúc - giảng viên, chuyên gia 
thiết kế vi mạch học viện kĩ thuật quân 
sự đã đánh giá cao sự thành công của sản 
phẩm. Ở Việt nam điều kiện, cũng như 
khả năng thiết kế chip và thử nghiệm 
vẫn gặp nhiều khó khăn. tuy nghiên, khi 
được trao đổi với pgS. tS. trần xuân tú 
tôi nhận thấy phòng thí nghiệm SiS đã có 
những chiến lược, bước chuẩn bị nghiên 
cứu, thiết kế chip rất tốt. thành công của 
sản phầm là một bước đóng góp vào sự 
phát triển của lĩnh vực nghiên cứu phát 
triển vi mạch nói chung của Việt nam. 
tôi hi vọng lĩnh vực này sẽ nhận được hỗ 
trợ từ phía nhà nước, các doanh nghiệp 
và cộng đồng nghiên cứu nói chung để 
xây dựng một nền công nghiệp vi mạch 
phát triển và tạo ra những sản phẩm 
của người Việt dành cho người Việt. Bên 
cạnh đó, nhằm hướng tới sản phẩm có 
hàm lượng chất xám cao và giá trị gia 
tăng cao.

ông Lê ngọc hưng - đại diện của 
công ty tnhh giải pháp thông minh 
Sài gòn, đơn vị kí kết văn bản nhận 
chuyển giao công nghệ và hợp tác phát 
triển thiết bị ứng dụng đối với vi mạch 
mã hoá video VEngmE h.264/aVc của 
trường Đh công nghệ, ĐhQghn đánh 
giá VEngmE h.264/aVc có khả năng 
phát triển sản phẩm ứng dụng rất cao và 
có giá trị kinh doanh. VEngmE h.264/
aVc được thiết kế nhắm tới các ứng 
dụng như camera an ninh, camera giao 
thông, camera giám sát hiện trường hay 
đơn giản là các camera giám sát toà nhà, 
trường học, các địa điểm công cộng… và 
các thiết bị di động như điện thoại thông 
minh, máy quay video. trường Đại học 
công nghệ và phía công ty đều kỳ vọng 
vào sự hợp tác song phương để sớm ứng 
dụng sản phẩm vào cuộc sống và phát 
triển tối ưu hơn theo yêu cầu của người 
sử dụng.
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