Khóa xe máy thông minh
Trần Thế Hưởng
Khi biết Thủy Tiên cùng những người bạn thành lập công ty TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VIỆT QUANG1 và mới đưa ra thị trường sản phẩm khóa xe máy thông
minh dựa trên công nghệ thẻ từ MIFARE vào tháng 7-2011, tôi hẹn gặp để tìm hiểu loại sản
phẩm lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam

Thủy Tiên (thứ hai, từ phải sang) chụp cùng tác giả

Thủy Tiên cho biết nguyên lý hoạt động của sản phẩm và đặc tính của sản phẩm.
Nguyên lý làm việc của sản phẩm có thể tóm lược qua sơ đồ sau
Để có tín hiệu mở khóa, có ba công nghệ đang áp dụng: Remote, thẻ từ và RFID (Radio
frequency identification), tuy nhiên chỉ có hai công nghệ đầu được áp dụng vào xe máy vì giá
thành phù hợp.
1

http://vietquangtsip.com.vn/viet-nam/trang-chu/Default.aspx
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Việc dùng thẻ từ không phải là điều mới trên thế giới nhưng chúng tôi tự hào là đơn vị đầu
tiên ở Việt Nam ứng dụng vào sản xuất, mà ứng dụng đầu tiên là sản phẩm khóa xe máy
thông minh. Nói theo ngôn ngữ sáng tạo của các thầy, dòng sản phẩm này tôi xếp nó vào
sáng tạo mức hai trong số năm mức sáng tạo mà mức sáng tạo cao nhất là mức năm – mức
để tạo ra những công nghệ, chất mới hoạt động theo một nguyên lý chưa từng có trên thực
tế.

Dòng sản phẩm SMART MF680 và MF680 AV mà công ty đưa ra thị trường sử dụng chipset
Mifare MFRC500 do hãng NXP (Mỹ) sản xuất và sử dụng chip điều khiển của hãng Microchip
(Mỹ). Chúng có những đặc tính cơ bản sau:


Tự động kích hoạt chế độ bảo vệ sau khi tắt máy



Báo động khi bị phá khóa và không cho khởi
động máy



Báo động khi bị dắt xe hoặc gỡ đồ bằng cảm
biến rung động (MF680AV)



Chế độ khóa yên lặng (MF680AV)



Chế độ SAFE OFF không tiêu thụ điện mà vẫn
bảo vệ xe



Tự động kích hoạt lại chế độ bảo vệ xe trong
vòng 30 giây nếu không bật chìa khóa.



Giá tiền: 1,3 triệu/bộ

Vì sao lại chọn công nghệ thẻ từ MIFARE?
MIFARE là công nghệ đọc thẻ không tiếp xúc hoạt động tại tần số 13.56MHz. Nó được xem
như là một công nghệ “thẻ thông minh” – dựa vào khả năng đọc và ghi dữ liệu lên thẻ. Trong
thực tế, MIFARE hoàn toàn là một thẻ nhớ.
Ban đầu chúng tôi định ứng dụng công nghệ vân tay (M-Touch) vào sản phẩm. Nhưng để
ứng dụng vào khoá bảo vệ xe thì phải biến dạng (khoan lỗ) bề mặt xe. Với yêu cầu khoá bảo
vệ xe phải có khả năng chống bị ăn cắp cho xe vừa không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của xe,
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do đó chúng tôi chọn công nghệ thẻ từ Mifare vì nó có độ bảo mật cao vừa không ảnh
hưởng đến tính thẩm mỹ của xe.
Việc dùng thẻ từ là khuynh hướng của xã hội hiện đại, chúng ta có thể thấy điều này ở các
nước phát triển. Ở Việt Nam, việc dùng thẻ từ ngày càng phổ biến, theo thông tin từ Ngân
hàng Nhà nước, đã có trên 23 triệu thẻ thanh toán ngân hàng được phát hành trên cả nước,
chiếm khoảng gần 1/4 dân số.
Người ta nói: “vạn sự khởi đầu nan”. Bạn có thể kể một vài khó khăn ban đầu được
không?
Khi muốn đưa một sản phẩm ra thị trường, việc đầu tiên của một nhà sản xuất là tìm hiểu
xem trên thị trường đã tồn tại sản phẩm cùng loại với sản phẩm mình định tung ra hay
không. Để làm điều này, chúng tôi mất sáu tháng. Nhớ ngày đầu, khi được phân công tìm
hiểu thị trường, tôi vào các siêu thị xe máy, nên không nắm bắt được thực tế thị trường khóa
chống trộm cho xe máy vì vậy, bạn Tú (hiện là chủ tịch hội đồng thành viên) phải dấn thân
vào phụ bán sản phẩm khóa chống trộm loại điều khiển bằng remote để tìm hiểu thị trường
khóa chống trộm.
Để đưa ra những chức năng của sản phẩm đáp ứng nhu cầu người sử dụng, chúng tôi phải
tìm kiếm thông tin về khóa chống trộm từ những hãng xe hơi danh tiếng như Honda,
Mercedes, BMW… và nói theo ngôn ngữ môn học, chúng tôi đi tìm thông tin có ích từ môi
trường bên ngoài, nghĩa là sử dụng phương pháp Synectics.
Sau khi có thông tin sơ bộ, chúng tôi mất khoảng hai năm để thiết kế sản phẩm rồi đưa ra
dùng thử trên một số khách hàng mà họ có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác.
Phải mất thời gian từng đó vì sản phẩm chống trộm xe hơi của những hãng mà chúng tôi
khảo sát chỉ có thể biết chức năng của sản phẩm, còn nó được làm thế nào thì không biết
được.
Một kỷ niệm và cũng là bài học của chúng tôi trong việc định ra kích thước của thẻ. Lúc đầu,
nghĩ rằng sẽ thuận tiện cho khách hàng trong việc cất giữ khi kích thước thẻ bằng kích thước
cỡ hai ngón tay. Sau khi triển khai, nhiều bất tiện xuất hiện nên chúng tôi phải quay trở lại
đúng kích thước chuẩn của thẻ từ (53x85mm), bài học này lấy đi của chúng tôi một số tiền
không nhỏ.
Trong môn học Phương pháp luận sáng tạo có nói về khái niệm đổi mới. Trong quá trình học
tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, tôi thấy
khái niệm này lý thuyết quá nhưng đến khi triển khai sản phẩm ra thị trường, tôi mới thấy cái
hay của khái niệm này. Cụ thể là, để sản phẩm của chúng tôi được khách hàng sử dụng ổn
định và thường xuyên thì quá trình lắp, gắn sản phẩm vào xe máy là quan trọng. Nhưng
người sử dụng không phải là thợ chuyên nghiệp, còn công ty không thể đảm nhận chuyện
này, vì vậy, chúng tôi phải sử dụng những người thợ ở các tiệm sửa xe gắn máy hoặc những
người thợ của các hệ thống siêu thị xe máy. Để bảo đảm họ lắp đúng theo yêu cầu, chúng tôi
phải tổ chức những buổi thảo luận chuyên đề miễn phí cho những người thợ này, chẳng hạn
chuyên đề “nguyên tắc hoạt động và cách lắp đặt an toàn các thiết bị điện tử bảo vệ xe
máy”…
Cám ơn Thủy Tiên đã dành thời gian cung cấp thông tin về sản phẩm cùng.những vất
vả ban đầu. Chúc các bạn vững bước trên con đường thành công.
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