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1. Mở đầu

Đám đông con người là một hiện tượng xã hội thú vị và quan trọng luôn được quan tâm
trong nhiều lĩnh vực khoa học như sử học, tâm lý học, xã hội học,. . . thậm chí cả triết học.
Trong thời gian gần đây, với sự phát triển của công nghệ máy tính, nhiều lý thuyết về mô
hình hóa và công nghệ mô phỏng máy tính đã xuất hiện để hỗ trợ nghiên cứu về sự biến
động của đám đông trong các điều kiện khác nhau, ví dụ như hành vi của đám đông dưới
tình huống bình thường và tình huống khẩn cấp. Mô hình hóa và mô phỏng đám đông hiện
nay là một vấn đề thiết kế quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm mô phỏng
quân sự, kỹ thuật bảo đảm an toàn, công nghệ giải trí. . . Một số phần mềm như Massive,
AI.implant , NetLogo, MASON, Autodesk Maya, Golaem Crowd, CROCADILE, . . . đã được
phát triển và sử dụng thành công để mô phỏng đám đông với mục đích giải trí (ví dụ những
cảnh đám đông trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, trong trò chơi Age of Empires,. . . )
hay nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu và nhiều ứng dụng của mô hình hóa và mô phỏng
đám đông, đây vẫn là một lĩnh vực rất mới. Hiện nay chưa có một định nghĩa duy nhất cho
khái niệm đám đông. Trong mỗi lĩnh vực lại có một định nghĩa dành riêng cho lĩnh vực đó.
Tuy nhiên, tổng quát nhất về đám đông có thể định nghĩa như là “một sự tụ tập lớn các cá
nhân” (xem hình 1). Nhưng xét một cách đầy đủ, một đám đông không chỉ đơn giản là một
sự tụ tập các cá nhân hành động độc lập. Hành vi của một cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi
những người khác trong đám đông, có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố sinh lý, tâm lý và xã
hội. Nghĩa là, một cá nhân có thể bị buộc phải cư xử một cách được coi là thích hợp với
đám đông trong những tình huống nhất định.

Trong những năm gần đây, các công nghệ mô hình hóa và mô phỏng đã có những bước
tiến dài trong việc khám phá sự biến động của đám đông. Nhiều kiến trúc mô phỏng khác
nhau đã được phát triển [1, 2, 3, 4]; nhiều công nghệ biểu diễn môi trường ảo cũng đã được

(1) Học viện kỹ thuật quân sự
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Hình 1. Ví dụ đám đông: (a) Một đám đông tuần hành; (b) Một đám đông đang vào nhà ga. [1]

xây dựng để mô phỏng đám đông. Để tái hiện lại hành vi của một đám đông, một số mô
hình hành vi đã được đề xuất [5, 6, 7, 8] với các cách tiếp cận khác nhau.

2. Cách tiếp cận mô hình hóa và mô phỏng

Hiện nay có thể phân loại các mô hình và hệ thống mô phỏng tương ứng theo các đặc
điểm kích thước và quy mô thời gian tồn tại của đám đông. Đối với các mô hình và hệ thống
trong mỗi phân nhóm, lại có thể tiếp tục phân loại dựa trên hai khía cạnh. Khía cạnh thứ
nhất là cách tiếp cận mô hình hóa được sử dụng, hiện nay các cách tiếp cận chủ yếu là dựa
trên luồng (flow), hạt (particle) và tác tử (agent). Khía cạnh thứ hai là các yếu tố hành vi
được xem xét. Những yếu tố này bao gồm các yếu tố hữu hình như các yếu tố thể chất và
đặc điểm sinh lý của các cá nhân (ví dụ vị trí, tốc độ,. . . ) và các yếu tố vô hình như yếu tố
xã hội và yếu tố tâm lý (ví dụ quan hệ gia đình, tình cảm,. . . ).

Theo các đặc điểm kích thước và quy mô thời gian tồn tại, các mô hình đám đông hiện
nay có thể được phân loại thành ba loại: mô hình của đám đông tồn tại lâu, mô hình của
đám đông tồn tại ngắn nhưng có kích thước lớn và mô hình của đám đông tồn tại ngắn có
kích thước nhỏ và trung bình. Trên hình 2, mỗi loại mô hình được bố trí tương ứng với một
khu vực trong không gian hai chiều xác định bởi kích thước đám đông và quy mô thời gian
tồn tại.

Cách tiếp cận mô hình hóa đám đông phản ánh cơ chế mô phỏng tổng thể để kiểm soát
cách cá nhân được mô phỏng trong đám đông. Các cách tiếp cận mô hình hóa khác nhau có
thể tái hiện các tính năng, các trạng thái và hành vi của một đám đông ở thế giới thực theo
những chi tiết khác nhau khi mô hình hóa. Hiện nay có ba cách tiếp cận chủ yếu: dựa trên
luồng, dựa trên thực thể và dựa trên tác tử.

Cách tiếp cận dựa trên dòng chảy (luồng) (Flow-based): Theo cách tiếp cận này đám đông
được mô hình hóa như một dòng chất lỏng chảy liên tục (xem hình 3). Về ví dụ mô hình hóa
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Hình 2. Phân loại mô hình theo kích thước và quy mô thời gian. [1]

Hình 3. Ví dụ đám đông được mô phỏng theo cách tiếp cận flow-based. [1]

dựa trên cách tiếp cận này có thể kể đến các công trình EVACNET4 và Flow Tiles Technique
[9]. Cách tiếp cận này về cơ bản bỏ qua các đặc điểm của cá nhân, do đó các mô hình dựa
trên nó thường chỉ được sử dụng trong mô phỏng các đám đông lớn.

Cách tiếp cận dựa trên thực thể (Entity-based): Trong cách tiếp cận này, các cá nhân được
mô hình hóa như một tập hợp các thực thể đồng nhất. Một ví dụ điển hình của cách tiếp cận
này là mô hình hệ thống hạt, mô hình này coi các cá nhân trong một đám đông như các hạt
trong thế giới vật chất (xem hình 4). Một ví dụ hệ thống hạt là mô hình lực lượng xã hội
của Helbing [5]. Một số hiện tượng như sự tắc nghẽn, chen lấn, tụ tập, xô đẩy có thể được
tái hiện bởi các mô hình này.

Cách tiếp cận dựa trên tác tử (Agent-based): Cách tiếp cận dựa trên tác tử coi các cá nhân
trong một đám đông như những tác tử thông minh và hoạt động độc lập, có thể có khả năng
ra quyết định hành động để thích nghi với môi trường xung quanh phức tạp và luôn biến
động. Cách tiếp cận dựa trên tác tử trong mô hình hóa và mô phỏng đám đông đã đạt được
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Hình 4. Mô phỏng đám đông qua hệ thống hạt. [1]

những kết quả rất khả quan gần đây do sự gia tăng đáng kể của năng lực tính toán máy tính.

Đặc tính thời gian tồn tại xác định mục tiêu của một hệ thống mô phỏng đám đông cùng
với lĩnh vực ứng dụng của nó. Mô hình mô phỏng đám đông với thời gian tồn tại dài thường
tập trung vào một số đặc trưng vô hình như đặc điểm xã hội hay đặc điểm tâm lý chứ không
phải các đặc điểm thể chất của đám đông. Những loại mô hình này thường gặp trong nghiên
cứu về xã hội hoặc nghiên cứu các hoạt động ở mức độ vĩ mô. Ngược lại, mô hình mô phỏng
đám đông với quy mô thời gian ngắn thường tập trung vào mô tả các đặc tính thể chất của
đám đông. Bên cạnh việc nghiên cứu học thuật, các mô hình này được áp dụng rộng rãi trong
huấn luyện quân sự, công nghệ giải trí kỹ thuật số.

3. Một số công trình về mô phỏng đám đông

Hiện nay, việc nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng đám đông đã đạt được một số kết
quả nhất định. Những công trình nghiên cứu tiêu biểu được tóm tắt trong bảng 1.

4. Kết luận

Việc tìm hiểu, mô hình hóa và mô phỏng đám đông luôn là một vấn đề khó và phức tạp.
Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều lý thuyết mô hình hóa và công nghệ mô
phỏng đã được phát triển, đây vẫn là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và có nhiều triển vọng
ứng dụng, luôn rất cần có sự nghiên cứu sâu hơn nữa trong tương lai.
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Bảng 1. Một số công trình tiêu biểu

Tổ chức, nhóm nghiên cứu Mã công trình Đặc điểm nghiên cứu Lĩnh vực áp dụng
Viện Tin học Slovakia EUSAS Đám đông trong đô thị châu Âu,

agent-based
Huấn luyện lực
lượng an ninh

Học viện quốc phòng Úc CROCADILE Đám đông trong hoạt động quân
sự, agent-based

Huấn luyện quân
sự, đa mục tiêu

Guillaume Deffuant tại Phòng thí
nghiệm các hệ thống phức tạp, Cema-
gref, Pháp

Deffuant Các đám đông tồn tại lâu, agent-
based

Nghiên cứu xã hội

Laurent Salzarulo tại Viện Toán ứng
dụng, đại học Lausanne, Thụy Sĩ

Salzarulo Các đám đông tồn tại lâu, agent-
based

Nghiên cứu xã hội

Thomas M. Kisko et al. tại đại học
Florida, Mỹ

EVACNET4 Đám đông lớn trong môi trường đô
thị phức tạp, flow-based

Quản lý công dân

Adrien Treuille et al. tại đại học Wash-
ington, Mỹ

Continuum
Crowds

Đám đông lớn trong môi trường đô
thị phức tạp, flow-based

Giải trí

Dirk Helbing tại đại học công nghệ
Dresden, Đức

Helbing Đám đông độ lớn trung bình trong
môi trường đơn giản, entity-based

Nghiên cứu hành vi

Viện Vật lý lý thuyết của đại học
Cologne, Đức

ITP@UC Đám đông độ lớn trung bình trong
môi trường đơn giản, entity-based,
mô hình cellular automata

Nghiên cứu hành vi

Trung tâm phân tích nâng cao về không
gian, London, Anh

CASA@UCL Đám đông độ lớn trung bình trong
môi trường phức tạp, entity-based,
mô hình cellular automata

Quản lý công dân

Crowd Dynamics Pte Ltd Legion@Crowd
Dynamics

Đám đông độ lớn trung bình trong
môi trường đô thị, agent-based

Quản lý công dân

Phòng thí nghiệm thực tại ảo, Viện
Công nghệ Thụy Sĩ, Thụy Sĩ

VRLab@EPFL Đám đông độ lớn trung bình trong
môi trường đô thị, agent-based

Giải trí

Media Research Lab, đại học New
York, Mỹ

MRL@NYU Đám đông độ lớn trung bình trong
môi trường đô thị, agent-based

Giải trí

Trung tâm mô hình hóa, phân tích và
mô phỏng Virginia, Mỹ

VMASC Đám đông nhỏ và trung bình trong
hoạt động quân sự, agent-based

Huấn luyện quân sự

Trung tâm mô hình hóa và mô phỏng
con người, đại học Pennsylvania, Mỹ

CHMS@UPenn Đám đông nhỏ và trung bình,
agent-based

Huấn luyện quân
sự, đa mục tiêu
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