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MỞ ĐẦU 

 

Trong những năm gần đây, du lịch đang trở thành một ngành kinh tế đầy 

tiềm năng của nước ta. Hiện nay, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó 

có dịch vụ du lịch của Việt Nam là một yêu cầu rất cần thiết nhằm tăng nguồn 

thu cho đất nước. Bởi vậy, theo chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thì ngành du lịch của nước ta phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng, 

có trọng tâm trọng điểm, xây dựng thương hiệu mạnh; đồng thời đẩy mạnh 

khai thác giá trị văn hóa, dân tộc, xây dựng mạng truyền thông và dịch vụ 

thông tin hỗ trợ du lịch tiên tiến để đem du lịch đến với mọi người và mọi nơi. 

Điện Biên - địa danh làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn 

động địa cầu” ghi danh vào trang sử oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Với quần 

thể di tích lịch sử, bảo tàng, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa cộng đồng các 

dân tộc đa dạng, phong phú - là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài 

nước. Với lợi thế về nền văn hóa phi vật thể độc đáo của 21 dân tộc anh em 

còn bảo tồn khá nguyên vẹn, cùng nhiều di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng 

mà thiên tạo ban tặng, tỉnh Điện Biên coi du lịch là một ngành kinh tế mũi 

nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế. Nhưng trên thực tế, đến nay, tiềm 

năng tiềm năng lớn này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mực. Các 

thông tin, dữ liệu đa phương tiện về giới thiệu văn hóa, địa điểm lịch sử, văn 

hóa dân tộc trên địa bàn của tỉnh còn rất thiếu. Dịch vụ đưa đón khách để tạo 

nên những tour du lịch không nhiều, đội ngũ hướng dẫn viên còn ít về số 

lượng và thiếu tác phong chuyên nghiệp. Sự hạn chế về vốn ngoại ngữ, am 

hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa phi vật thể của từng bản, từng dân tộc chưa tốt 

nên khi phải “đối mặt” với những đoàn tham quan du lịch người nước ngoài, 

các hướng dẫn viên rất lúng túng. Ngoài ra, thông tin dịch vụ hỗ trợ tự động 
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du lịch cho cộng đồng du lịch như dẫn hướng du lịch, lưu trú, giao thông, giới 

thiệu sản vật của tỉnh Điện Biên cho cộng đồng chưa được trú trọng. 

Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ 

viễn thông hiện nay đã tạo ra một cơ hội mới cho việc phát triển nhiều dịch vụ 

thông tin đa dạng trên thiết bị di động như hỗ trợ cho cộng đồng các thông tin 

về du lịch như dịch vụ, giới thiệu văn hóa, địa điểm lịch sử, hướng dẫn lịch 

trình du lịch.   

Xuất phát từ các yêu cầu trên, đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống 

hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên” nhắm đến việc cung cấp một hệ 

thống hướng dẫn du lịch thông minh, hoàn chỉnh, có tính thiết thực cao, đồng 

thời bổ sung kênh thông tin nhằm quảng bá lĩnh vực du lịch và phát triển dịch 

vụ thông tin hỗ trợ tự động cho cộng đồng khi du lịch tới Điện Biên; giúp cho 

cộng đồng trong và ngoài nước thuận lợi hơn cho việc tìm hiểu giá trị văn 

hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Điện Biên. 
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1  MỤC TIÊU 

1.1  Mục tiêu tổng quát 

 Xây dựng hệ thống hướng dẫn du khách khi tới thăm quan di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh, văn hóa phi vật thể của tỉnh Điện Biên và tạo ra một 

kênh thông tin nhằm quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên tới du khách trong và 

ngoài nước. 

1.2 Mục tiêu cụ thể 

• Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện về một số địa danh 

lịch sử, văn hóa của tỉnh Điện Biên bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

• Xây dựng cơ sở dữ liệu về vị trí địa lý, địa danh lịch sử, khách sạn, nhà 

hàng, hệ thống dịch vụ giao thông trên địa bản tỉnh Điện Biên bằng 

tiếng Việt và tiếng Anh. 

• Xây dựng hệ thống hỗ trợ thông tin về nhà hàng, khách sạn, giao thông, 

bản văn hóa, khu thương mại cho khách du lịch khi tới Điện Biên. 

• Xây dựng hệ thống tự động hướng dẫn và dẫn hướng du lịch dựa trên vị 

trí địa lý cho khách du lịch, có khả năng tương tác và cung cấp nội 

dung du lịch đa phương tiện thông qua smarrt phone của người dùng 

(smartphone hệ điều hành Android) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

2  YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Hệ thống tự động hướng dẫn du lịch cần phải có các chức năng cơ bản 

sau đây: 

• Tự động tương tác trên Smartphone sử dụng hệ điều hành Android. 

• Tự động xác định vị trí dựa vào GPS và sử dụng Wi-Fi nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ xác định vị trí. 
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• Thông tin đa phương tiện được cung cấp chính xác, kịp thời theo vị trí, 

theo ngôn ngữ được lựa chọn. 

• Hệ thống có thời gian đáp ứng đủ nhanh. 

• Tự động đề xuất tuyến đường phù hợp, cung cấp tính năng tự động dẫn 

hướng tour du lịch cho khách. 

3  KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 

3.1  Kiến trúc tổng quát hệ thống iTour 

 

Kiến trúc hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên được xây 

dựng dựa hạ tầng kỹ thuật sẵn có kết hợp với các công nghệ mới về công 

nghệ thông tin và truyền thông để cung cấp các chức năng theo yêu cầu. Mô 

đun định vị GPS kết hợp với Hệ thống định vị Wi-Fi được xây dựng riêng cho 

hệ thống với mục đích nhằm nâng cao tính sẵn sàng, độ chính xác của cả phân 

hệ tự động xác định vị trí. Hệ thống cụm máy chủ, bao gồm máy chủ dịch vụ 
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xác định vị trí, máy chủ Cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng và máy chủ Web 

tương tác trực tiếp với người dùng thông qua trình duyệt web và phần mềm tự 

động hướng dẫn du lịch thông minh (iTours). Kênh truyền thông giữa thiết bị 

người dùng (1) và máy chủ Web (2) sử dụng kết hợp nhiều công nghệ như 

3G, 4G LTE hay Wi-Fi, điều này tùy thuộc thiết bị của người dùng và các 

dịch vụ Internet được cung cấp tại địa điểm du lịch. Sơ đồ kiến trúc hệ thống 

được chỉ ra trên sau. 

3.2  Các thành phần trong hệ thống 

(1) Client: Thành phần người dùng, ứng dụng sẽ được cài đặt trên 

smartphone hoặc máy tính bảng. Ứng dụng này sẽ cung cấp các tiện ích cho 

người dùng thông qua việc truyền dữ liệu từ hệ thống máy chủ tới thiết bị 

thông qua mạng Internet. 

(2) Web Gateway Server: Là máy chủ Web, thành phần trực tiếp tương 

tác với dữ liệu đến người dùng. Cùng cấp các Web service cho người dùng 

lấy được các dữ liệu từ hệ thống các máy chủ khác. 

(3) Application Server: Máy chủ ứng dụng, kết nối gián tiếp với người 

dùng thông qua Web Gateway Server. Máy chủ này cũng cấp cho người dùng 

dữ liệu đa phương tiện như video, audio. Máy chủ này tương tác trực tiếp với 

máy chủ lưu trữ dữ liệu nhằm lấy ra được dữ liệu đa phương tiện cho mỗi đối 

tượng khác nhau. 

(4) Location Center Server: Hệ thống máy chủ lưu trữ các thông tin về 

bản đồ, nhằm cung cấp cho người dùng hình ảnh chi tết hơn trong từng khu 

vực cụ thể. 

(5)  Database Server: Máy chủ lưu trữ dữ liệu của toàn bộ hệ thống. 

Ngoài ra, hệ thống còn có các thành phần khác như hệ thống GPS sẵn có, 

hệ thống thông tin di động và các Access Point. 
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4  CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH ĐÃ TRI ỂN KHAI 

4.1  Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên smartphone Android OS 

• Mục tiêu: 

Với mục tiêu là xây dựng hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa với rất nhiều 

tính năng chạy trên điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android, nhóm 

nghiên cứu đã thực hiện tìm hiểu, nghiên cứu cấu trúc của hệ điều hành 

Android, ngôn ngữ và cách thức lập trình, mục đích nhằm phát triển bộ thư 

viện nền tảng cung cấp giao diện lập tình ứng dụng (API) cho phép phát triển 

phần mềm ứng dụng trên smartphone và phát triển bộ thư viện nền tảng cung 

cấp API cho các dịch vụ LBS, quản trị hệ thống, và truy xuất cơ sở dữ liệu 

trên smartphone và PC. 

• Các hoạt động nghiên cứu chính đã tri ển khai: 

+ Nghiên cứu cơ chế hoạt động của Dalvik, thư viện nhân Java phục vụ 

phát triển moudule xử lý trên smartphone OS Android; 

+ Nghiên cứu thư viện viết bằng C như quản lý đồ họa, SQLite liên kết 

với hệ thống quản lý CSDL 

+ Nghiên cứu thư viện Media áp dụng phát triển ứng dụng hướng dẫn 

du lịch tự động đa phương tiện; 

+ Nghiên cứu Google API và thư viện Maps cho hệ điều hành Android 

như MapView, MapActivity, Overlay, MapController. 

• Kết quả đạt được: 

Kết quả của nội dung nghiên cứu này là các sản phẩm trung gian, làm 

nền tảng để phát triển các chức năng của hệ thống. 

4.2  Nghiên cứu kỹ thuật định vị sử dụng Wi-Fi 

• Mục tiêu: 
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Mặc dù công nghệ định vị GPS vẫn là công nghệ định vị chính, tuy 

nhiên, trong môi trường bị che chắn hoặc trong môi trường indoor (trong tòa 

nhà, đường hầm) định vị GPS không hiệu quả. Nhóm nghiên cứu áp dụng một 

công nghệ định vị mới dựa trên tín hiệu WiFi, cho phép định vị hiệu quả trong 

môi trường indoor. 

• Các hoạt động nghiên cứu chính đã tri ển khai: 

+ Nghiên tổng quan công nghệ Wi-Fi như cấu trúc, chuẩn truyền thông, 

khoảng cách thu phát, độ suy hao tín hiệu. 

+ Nghiên cứu và đánh giá một số phương pháp định vị sử dụng Wi-Fi. 

+ Thiết kế thuật toán kết hợp tín hiệu Wi-Fi và GPS để nâng cao độ 

chính xác cho việc định vị trên smartphone trong môi trường indoor. 

• Kết quả: 

+ Thuật toán định vị bằng WiFi, đã tích hợp vào hệ thống 

+ 01 bài báo khoa học: 

Long Hoang Vu, Hung Nguyen-Manh, Chinh Phan-Duy, Dung Le-Quang, Thanh 
Do-Van and V. Tran-Quang,  “A New Technique to Enhance Accuracy of WLAN 
Fingerprinting Based Indoor Positioning System,” the 2014 IEEE Fifth International 
Conference on Communications and Electronics (ICCE2014), pp. 270-275, Aug. 2014. 

 

4.3  Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng bản đồ số trên smartphone và PC 

• Mục tiêu: 

Dịch vụ bản đồ số Google Maps đang là dịch vụ bản đồ số được sử dụng 

rộng rãi nhất ngày nay. Phạm vi cung cấp dịch vụ của Google Maps là gần 

như trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bản đồ của Google Maps chưa đáp ứng 

được độ chi tiết cần thiết cho Hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện 

Biên. Do đó, nhóm đã thực hiện nghiên cứu kỹ thuật xây dựng bản đồ số với 

độ chi tiết cao có tích hợp với Google Maps chạy trên smartphone và PC.  

• Các hoạt động nghiên cứu chính đã tri ển khai: 
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+ Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng bản đồ số; 

+ Tìm hiểu và khai thác phần mềm MapInfo; 

+ Nghiên cứu kỹ thuật tích hợp WebGIS và Google Map triển khai trên 

smartphone và PC. 

• Kết quả: 

Sản phẩm trung gian là quy trình xây dựng bản đồ số và mẫu bản đồ số 

với độ chi tiết cao một số địa điểm du lịch đáp ứng tốt cho hệ thống hướng 

dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên. 

4.4  Nghiên cứu kỹ thuật tự động pháp hiện tiếp cận trên smartphone 

• Mục tiêu: 

Dựa vào công nghệ xác định vị trí kết hợp GPS, Wi-Fi, và dựa trên các 

cảm biến có sẵn trên điện thoại thông minh, nhóm nghiên cứu và phát triển 

các kỹ thuật cho phép smartphone tự động phát hiện các đối tượng hấp dẫn 

(PoI - Point of Interests) như một bức tranh, cổ vật, một dấu tích lịch sử (hầm 

tướng Đờ cát,…) nằm trong phạm vi quan sát của người, sau đó tự động hiển 

thị trên màn hình điện thoại các thông tin hướng dẫn, giới thiệu về đối tượng 

đó. Đây là các thông tin đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh, video) được 

thiết kế sẵn. Ngoài ra, nội dùng nghiên cứu này còn phát triển các kỹ thuật 

cho phép điều hướng, định tuyến tuyến đường tham quan tối ưu dựa trên các 

địa điểm mà người dùng lựa chọn.  

• Các hoạt động nghiên cứu chính đã tri ển khai: 

+ Nghiên cứu khai thác các cảm biến tích hợp trên smartphone 

+ Nghiên cứu phát triển thuật toán tìm đường đi tối ưu trên bản đồ số 

hóa và bản đồ google map 

+ Phát triển thuật toán tự động phát hiện tiếp cận và hiển thị thông tin đa 

phương tiện 



 

 

+ Cài đặt thử nghi

và hỗ trợ tự đ

• Kết quả: 

+ Thuật toán tự

+ Phần mềm tự

+ 02 bài báo khoa h

Tinh Do-Xuan, V. Tran
based Pedestrian Dead Reckoning and Orientation as an Indoor Positioning System
International Conference
308, Oct. 2014. 

Vinh Tran-Quang, 
based on Smart-phone Sensors for Smart
Technology, No 107, 20
 

5 CÁC KẾT QUẢ

5.1  Hệ thống CSDL và b

• Hệ cơ sở dữ liệu:

Dựa trên yêu c

triển khai xây dựng các 

+ Cơ sở dữ liệu quan

+ CSDL quan h

9 

nghiệm và đánh giá kết quả của kỹ thu

động lộ trình trên smartphone 

ự động phát hiện tiếp cận 

ự động hướng dẫn du lịch thông minh 

02 bài báo khoa học 

V. Tran-Quang, Tuy Bui-Xuan, Vinh Vu-Thanh
based Pedestrian Dead Reckoning and Orientation as an Indoor Positioning System
International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 303

, Vu Thanh Vinh, Do Xuan Tinh, “An Indoor Positioning System 
phone Sensors for Smart-Tour Applications,” Journal of Science and 

Technology, No 107, 2015, pp. 118-122, ISSN: 0868-3980. 

Ả ĐẠT ĐƯỢC 

ng CSDL và bộ CSDL mẫu 

u: 

a trên yêu cầu chức năng của hệ thống iTour, nhóm nghiên c

các hệ CSDL quan hệ phục vụ hệ thống g

u quan hệ cho quản trị người dùng: 

quan hệ quản trị danh mục địa điểm du lịch: 

thuật tự động tiếp cận 

Thanh, “Smartphone-
based Pedestrian Dead Reckoning and Orientation as an Indoor Positioning System,” 

on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 303-

An Indoor Positioning System 
,” Journal of Science and 

ng iTour, nhóm nghiên cứu đã 

ng gồm: 

 

 



 

 

+ CSDL quan h

• Bộ cơ sở dữ liệu 

Một số địa điểm du l

và đưa vào hệ thống làm m

iTour.  

10 

quan hệ quản lý địa điểm PoIs: 

 mẫu: 

m du lịch và các PoIs (Bảng 1) được chu

ng làm mẫu dữ liệu đa phương tiện phục v

 

 

c chuẩn hóa, biên tập 

c vụ các chức năng 
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Việc biên tập, chuẩn hóa và xây dựng bộ CSDL hoàn chỉnh cho hệ thống 

có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí. Nhóm 

nghiên cứu đã phát triển các công cụ cho phép người dùng được quyền có thể 

biên tập và chuẩn hóa thông tin và đưa vào hệ thống. 

Danh mục Địa điểm Vị trí Dữ liệu Text Dữ liệu video/audio Dữ liệu ảnh Bản đồ số hóa
Đồi A1 � � � � �

Hầm Tướng Đờ Cát � � � � �

Cánh đồng Mường Thanh � � � �

Hầm Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp

� � � �

Hang Thẩm Báng � � � � �

Uva � � � � �

Đền Hoàng Công Chất � � � �

Bản Ten � � � � �

Động Pa Thơm � � � � �

Khách sạn Mường Thanh 
Điện Biên Phủ

� � �

Khách sạn Điện Biên Phủ - 
Hà Nội

� � �

Khách sạn Thanh Bình 
Mường Lay

� � �

Khách sạn ASEAN � � �

Khách sạn Him Lam � � �

Khách sạn Công Đoàn Điện 
Biên Phủ

� � �

Khách sạn Bình Long � � �

Khách sạn Ruby � � �

Khách sạn Phương Linh � � �

Nhà hàng Tiến Oanh � � �

Nhà hàng Gà Tây Bắc � � �

Nhà hàng Lợi Trà � � �

Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn tỉnh 
Điện Biên

� � �

Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam chi nhánh 
Điện Biên

� � �

Ngân hàng Công thương 
Việt Nam chi nhánh Điện 
Biên

� � �

Hãng taxi Xuân Long � � �

Bến xe khách TP. Điện 
Biên Phủ

� � �

Chợ phiên Xá Nhè, Tủa 
Chùa

� � �

Trung tâm thương mại Him 
Lam Plaza

� � �

Chợ phiên Tả Sình Thàng � � �

Bản văn hóa Him 2 � � � �

Hội Hạn Khuống � � � �

Lễ mừng cơm mới của 
người La Hủ

� � � �

Lễ hội thành Bản Phủ � � � �

Hội Hao Ban � � � �

Lễ Dù Su � � � �

Địa danh văn hóa, lịch 
sử và danh lam thắng 

cảnh

Vị trí địa lý các dịch 
vụ du lịch

Lễ hội văn hóa, phong 
tục tập quán



 

 

5.2  Website cung c

Hệ thống website 

chức năng chính: giớ

nội dung (quản trị các đ

• Website giới thi ệ

+ Giao diện Website cung c

như: Tour du l

hàng trung tâm th

+ Có chức năng

+ Cung cấp các d

định vị trí của khách du l

12 

Website cung cấp dịch vụ và quảng bá du lịch 

website hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên cung c

ới thiệu, quảng bá thông tin du lịch và 

các điểm du lịch, PoIs,…) và quản trị phân c

ệu, quảng bá thông tin du lịch 

n Website cung cấp đẩy đủ các thông tin qu

: Tour du lịch, văn hóa lễ hội, địa điểm du lị

hàng trung tâm thương mại…bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

ăng tìm kiếm nhanh, tìm kiếm nâng cao. 

p các dịch vụ hỗ trợ du lịch như: Bản đồ tươ

a khách du lịch, điều kiện thời tiết tại v

n Biên cung cấp 2 

ch và cho phép quản trị 

phân cấp người dùng. 

các thông tin quảng bá du lịch 

ch, khách sạn, nhà 

ng Anh. 

 

tương tác có thể xác 

i vị trí đó. 

 



 

 

• Trang web quản tr

+ Chức năng t

khác nhau bao g

(Operator), Ngư

+ Cung cấp cho 

năng (chèn ảnh, video)

+ Đơn vị quản tr

trị các thư mụ

+ Quản trị hệ th

được đưa lên trang ch

5.3  Phần mềm tự

• Các chức năng chính:

Đây là sản phẩm chính c

13 

n tr ị hệ thống 

tạo tài khoản, phân quyền người dùng theo các c

khác nhau bao gồm: Quản trị hệ thống (Administrator), V

(Operator), Người dùng (User). 

p cho người dùng công cụ soạn bài viết d

nh, video) 

n trị bài viết có quyền sửa, xóa bài viết c

ục dữ liệu của đơn vị đó trên hệ thống. 

thống có quyền duyệt các bài viết trư

đưa lên trang chủ. 

 

ự động hướng dẫn du lịch trên smartphone (iTour)

ăng chính: 

m chính của đề tài, cung cấp các chức nă

i dùng theo các cấp độ 

ng (Administrator), Vận hành 

t dễ dàng, nhiều tính 

t của mình và quản 

 

t trước khi các bài viết 

 

ch trên smartphone (iTour) 

c năng sau: 
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+ Chức năng tự động xác định vị trí theo thuật toán kết hợp phương 

pháp định vị bằng tín hiệu GPS, Wi-Fi, và cảm biến trên Smartphone. 

+ Chức năng tự động phát hiện tiếp cận và đáp ứng theo vị trí trên 

Smartphone. Các thông số phát hiện tiếp cận như: thời gian cập nhật, 

bán kính tiếp cận có thể tùy chỉnh được. 

+ Chức năng dẫn hướng cho khách du lịch theo tour hoặc theo các vị trí 

mà khách du lịch lựa chọn. Thông tin dẫn hướng theo các chặng bao 

gồm vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc, khoảng cách, thời gian ước lượng, 

hiển thị đường đi trên bản đồ số. 

+ Cung cấp cho người dùng các thông tin hỗ trợ dịch vụ du lịch như: 

thông tin về nhà hàng, bến xe, khách sạn, ngân hàng… 

+ Cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm theo các danh mục, theo 

phạm vi. Ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm các tour du lịch theo từ 

khóa. Thuật toán tìm kiếm nhanh, áp dụng cho từ khóa có dấu hoặc 

không có dấu, tiếng Việt và tiếng Anh. 

+ Cung cấp thông tin về địa điểm, đối tượng dưới dạng văn bản, hình 

ảnh và video giới thiệu. Ngoài ra ứng dụng còn cung cấp thêm các 

thông tin như các tour du lịch đi qua địa điểm này, dự báo thời tiết, số 

điện thoại liên hệ hoặc website (nếu có). 

+ Cho phép người dùng cài đặt các thông số cơ bản như ngôn ngữ, âm 

thanh, máy chủ (nếu cần). 

+ Chức năng bình luận về các địa điểm, xóa hoặc chỉnh sửa các bình 

luận trước đó của mình, xem lại l ịch sử truy vấn, xóa lịch sử truy vấn. 

+ Người dùng có thể tạo nhóm, kết bạn, trò chuyện với bạn bè và chia sẻ 

địa điểm mà mình thích cho bạn bè, hoặc cho nhóm. 

+ Ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ vị trí hiện tại của mình cho 

cac thành viên trong nhóm. 
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+ Ứng dụng cung cấp các tính năng quản trị nhóm như: xóa thành viên, 

xóa nhóm, thêm thành viên và các tính năng kết bạn, hủy kết bạn, xin 

tham gia vào nhóm. 

+ Ứng dụng cung cấp tính năng hiển thị chi tiết hóa bản đồ bằng việc 

thêm các lớp cho bản đồ số Google Maps. Các lớp bản đồ được cung 

cấp từ máy chủ chạy bản đồ số Geo Server. 

• Phần mềm đáp ứng được các yầu phi chức năng: 

+ Chức năng bảo mật, đảm bảo an toàn cho hệ thống máy chủ bao gồm 

Web Server, Database Server và các máy chủ ứng dụng. 

+ Phần mềm iTours tương thích với HĐH Android phiên bản từ 4.0 trở 

lên, được thiết kế mở, dễ sử dụng và dễ nâng cấp. 

• Một số hình ảnh sản phẩm phần mềm iTour 

+ Giao diệnchính của phần mềm iTour: 
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+ Trang thông tin các địa điểm du lịch và dịch vụ du lịch 

 

 

+ Trang thông tin giới thiệu địa điểm du lịch và bản đồ du lịch: 
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+ Chức năng tìm kiếm: 

 

 

+ Chức năngdẫn đường thông minh qua các địa điểm du lịch (đa điểm): 
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+ Chức năng tự động phát hiện tiếp cận và tự động hướng dẫn đa 

phương tiện; người dùng di chuyển đến gần vị trí có PoI, ứng dụng sẽ 

tự động thông báo cho người dùng biết bạn đang gần vị trí đó bằng âm 

thanh và bản tin trên màn hình. Người dùng có thể bấm vào biểu 

tượng xem video trên thông báo để xem video giới thiệu về địa điểm. 
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+ Các chức năng khác (đăng nhập, quản trị, thiết lập cấu hình,…) 

 

6 CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1  Cách tiếp cận 

• Điều tra, tham khảo và chọn lọc, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong 

lĩnh vực liên quan. 

• Khai thác kết quả nghiên cứu đã có của nhóm nghiên cứu, nhất là 

những kinh nghiệm về thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng trên di 

động. 

• Phát triển các thuật toán và các giải pháp cải tiến cho bài toán các định 

vị trí và phát hiện tiếp cận trên smartphone. 

• Tích hợp hệ thống, chạy thử, đánh giá kết quả và tối ưu hóa hệ thống. 

6.2  Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu sẽ áp dụng các phương pháp sau trong quá trình triển 

khai thực hiện đề tài: 
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• Phương pháp lý luận: Sử dụng các phương pháp xấp xỉ, dự đoán để 

giảm bớt độ phức tạp tính toán và tài liệu kỹ thuật, công nghệ có liên 

quan đến đề tài 

• Phương pháp thực nghiệm: Khảo sát thực tiễn, đề xuất giải pháp thiết 

kế cho hệ thống, phát triển phân hệ và triển khai chạy thử, đo đạc các 

tham số chất lượng dịch vụ và hiệu năng của hệ thống. 

6.3  Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo 

• Trên thế giới, một số phần mềm phục vụ cho du khách khi du lịch như 

TripAdvisor, WorldMate, và gần đây nhất là Clonmacnoise đã và đang 

ngày càng phát triển nhằm cung cấp thông tin liên quan đến địa danh, 

tour du lịch, dịch vụ như đặt vé, thanh toán trực tuyến. 

• Tại Vi ệt Nam, sản phẩm trên thiết bị di động phục vụ cho du lịch còn 

rất mới mẻ, đặc biệt việc phát triển ứng dụng có tương tác và tự động 

hướng dẫn du lịch dựa trên vị trí người dùng là hoàn toàn mới, độc đáo.    

7 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO, VÀ HI ỆU QUẢ 

7.1  Khả năng về thị trường 

Trên toàn tỉnh Điện Biên hiện có rất nhièu di tích lịch sử, cách mạng, văn 

hóa. Những di tích này từ lâu đã là điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong 

và ngoài tỉnh, thu hút được hàng vạn lượt du khách đến Điện Biên mỗi năm. 

Đây sẽ là thị trường lớn để triển khai hệ thống hướng dẫn du lịch thông minh. 

7.2  Khả năng về ứng dụng 

Với vị trí địa lý tự nhiên đặc biệt, có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và 

nét văn hóa đặc sắc, Điện Biên có nhiều điều kiện để phát triển ngành du lịch, 

nhất là các loại hình du lịch lịch sử, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Tỉnh ủy 

và UBND tỉnh Điện Biên cũng đã xác định ngành du lịch đóng vai trò quan 
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trọng cơ cấu kinh tế của tỉnh. Do vậy, việc ứng dụng hệ thống hướng dẫn du 

lịch thông minh vào tỉnh Điện Biên là phù hợp với định hướng phát triển 

trung, góp phần nâng cao chất lượng du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Điện 

Biên đến cộng đồng. 

7.3  Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng 

Hệ thống hướng dẫn du lịch thông minh tỉnh Điện Biên hướng đến mục 

tiêu phục vụ cả 3 đối tượng: 

(1)Người dùng cuối hay khách du lịch: download và cài đặt phần mềm 

trên smartphone, sử dụng các chức năng mà phần mềm cung cấp để lựa chọn 

các điểm du lịch, lập kế hoạch ăn – ngủ – nghỉ – đi lại – thăm quan, thanh 

toán trực tuyến, trải nghiệm thực địa và trải nghiệm các tính năng thông minh 

mà hệ thống cung cấp ngay trên điện thoại di động của mình. 

(2)Doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành, chủ nhà hàng, khách sạn… hay 

gọi chung là nhà cung cấp dịch vụ: được cấp tài khoản trên hệ thống, được 

cung cấp các công cụ cho phép tạo gian hàng riêng của mình, upload, cập 

nhật, chỉnh sửa thông tin, cung cấp các dịch vụ du lịch trên website tương tác 

của hệ thống. 

(3) Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch hay nhà quản lý: xử dụng các 

công cụ được cung cấp trong hệ thống để kiểm soát thông tin, định hướng, và 

thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về du lịch. 

7.4  Khả năng chuyển giao 

Sau khi hoàn tất các nội dung nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ 

tiến hành các hoạt động sau để đưa sản phẩm vào ứng dụng: 

• Phối hợp với các phòng ban của cơ quan chủ trì để cài đặt sản phẩm là 

hệ thống thử nghiệm trong khuôn viên một khu du lịch (Dự kiến ứng 

dụng thử nghiệm tại Khu du lịch lịch sử Điện Biên). Quảng bá, giới 
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thiệu và hướng dẫn người dân và khách du lịch để mời họ tham gia 

dùng thử và đưa ý kiến phản hồi. 

• Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thử 

nghiệm và phố biến sản phẩm đề tài trên địa bàn của tỉnh Điện Biên. 

• Sau thời gian thử nghiệm, sản phẩm sẽ được đánh giá, tối ưu hóa và lập 

kế hoạch chuyển giao thông qua hình thức đào tạo và bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ về lĩnh vực CNTT&TT của tỉnh. Từ đó, cán bộ của tỉnh có 

thể làm chủ về công nghệ, xây dựng và phát triển các nội dung đa 

phương tiện phục vụ phát triển ngành du lịch của tỉnh Điện Biên. 

7.5  Đánh giá hiệu quả của đề tài 

• Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: 

+ Đối với tổ chức chủ trì: Đưa kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà 

nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, tạo cơ hội cho nhóm các sinh viên 

tham gia thực hiện đề tài có tiếp xúc và trải nghiệm thực tế. 

+ Đối với cơ sở ứng dụng kết quả: Ứng dụng các công nghệ cao, công 

nghệ mới vào phát triển các loại hình dịch vụ du lịch thông minh. 

• Đối với kinh tế - xã hội và môi trường 

Việc xây dựng và triển khai thành công hệ thống này sẽ tạo ra các sản 

phẩm du lịch dộc đáo, cung cấp các dịch vụ hướng dẫn tự động cho du khách 

khi đi du lịch tới Điện Biên, góp phần nâng cao chất lượng du lịch, bổ sung 

kênh thông tin quảng bá lĩnh vực du lịch và phát triển kinh tế du lịch, giúp 

cho cộng đồng trong và ngoài nước thuận lợi hơn cho việc tìm hiểu giá trị văn 

hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Điện Biên. 
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8 KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

8.1  Kết luận 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công hệ thống hướng dẫn du lịch từ 

xa cho tỉnh Điện Biên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu đặt ra. Kết quả 

của đề tài bao gồm 

(1)Bộ cơ sở dữ liệu đa phương tiện về địa danh lịch sử, văn hóa, giới 

thiệu sản vật của tỉnh Điện Biên; hệ thống sơ sở dữ liệu hạ tầng du lịch như 

nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán café, địa điểm đặt máy ATM, giao thông, 

khu thương mại của tỉnh Điện Biên;  

(2) Phần mềm tích hợp hệ thống quản lý thông tin du lịch, quản lý khách 

sạn, nhà hàng, quản lý người dùng, và quản lý hệ thống; Phần mềm cung cấp 

chức năng hướng dẫn du lịch tự động dựa trên vị trí địa lý của du khách, cung 

cấp giao diện đồ họa tương tác giữa người dùng và hệ thống, cung cấp các 

chức năng như tự động xác định vị trí, tự động phát hiện tiếp cận và cung cấp 

các thông tin hướng dẫn tương ứng cho du khách. Phần mềm chạy ổn định 

trên điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android. 

(3) Website cung cấp và quảng bá thông tin đa phương tiện về các khu di 

tích lịch sử, văn hóa; cung cấp các thông tin về cơ sở hạ tầng và các sản phẩm 

du lịch như các tour du lịch, nhà hàng, khách sạn, khu thương mại. 

8.2  Kiến nghị 

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống, nhóm nghiên cứu xin 

được đưa ra các đề xuất và kiến nghị sau đây: 

• Mặc dù phần mềm đã đáp ứng đầy đủ các chức năng theo yêu cầu 

trong thuyết minh đề tài, tuy nhiên giao diện của phần mềm chưa thực 

sự chuyên nghiệp và bắt mắt. 
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• Bộ cơ sở dữ liệu đa phương tiện, các thông tin đưa ra trên website mới 

chỉ là các bộ dữ liệu mẫu, cần được tiếp tục cập nhật và phát triển để 

có được bộ cơ sở dữ liệu phong phú, đa dạng, đầy đủ hơn về mọi lĩnh 

vực, mọi khía cạnh liên quan đến du lịch và phục vụ du lịch. 

• Phần mềm cần được phát triển trên các điện thoại di động, thiết bị 

cầm tay chạy trên nhiều hệ điều hành khác như Windows Phone, 

BlackBerry, iOS. 

• Hệ thống nên được phát triển trên nhiều ngôn ngữ khác bên cạnh tiếng 

Việt và tiếng Anh đã có. 

Hiện tại, trong phạm vi của đề tài tuy đã thiết kế thành công quy trình số 

hóa bản đồ và đưa bản đồ số hóa vào Google Maps, tuy nhiên mới chỉ dừng 

lại ở việc số hóa chi tiết một số khu vực để thử nghiệm. Việc số hóa và chi tiết 

hóa bản đồ phục vụ du lịch của tỉnh Điện Biên một cách đầy đủ gặp rất nhiều 

khó khăn do nhóm thực hiện đề tài không có dữ liệu về bản đồ. Việc số hóa 

bản đồ toàn tỉnh cũng vượt ra khỏi phạm vi của đề tài nên các tính năng liên 

quan đến bản đồ số của hệ thống bị hạn chế.  

Về việc khai thác hạ tầng hệ thống thông tin di động phục vụ phát triển 

du lịch: Hạ tầng hệ thống thông tin di động ở Việt Nam đã phát triển rất hoàn 

thiện. Ở các vùng đô thị người dùng có thể sử dụng 3G, trong tương lại gần là 

4G, ở vùng nông thôn và miền núi có thể sử dụng 2,5G để truy cập và sử 

dụng hệ thống hướng dẫn du lịch thông minh. Với CSDL đa phương tiện 

được thiết kế tối ưu, kỹ thuật Node.js đã được ứng dụng để truy xuất CSDL 

và khai thác các dịch vụ Web, hạ tầng viễn thông ở Việt Nam hoàn toàn đáp 

ứng được các yêu cầu khai thác và sử dụng hệ thống du lịch thông minh. 

Tuy nhiên, để cung cấp khả năng khai thác và sử dụng hệ thống trong 

mọi điều kiện, nhóm nghiên cứu đề xuất việc phát triển tính năng cung cấp 
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các dịch vụ tự động hướng dẫn và cung cấp thông tin du lịch offline. Chức 

năng này cho phép người sử dụng khai thác hệ thống ngay cả khi không có 

kết nối viễn thông. 

Về khả năng đáp ứng của hệ thống máy chủ: Hệ thống máy chủ hiện tại 

(đặt tại Trung tâm Mạng thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) có 

thể phục vụ tốt hệ thống phần mềm trong phạm vi tỉnh Điện Biên (với khả 

năng cung cấp dịch vụ cho khoảng 1000 người cùng lúc). Nếu muốn phát 

triển và mở rộng hệ thống phần mềm này, cần phải đầu tư nâng cấp hệ thống 

máy chủ cũng như áp dụng các công nghệ mới như công nghệ máy chủ phân 

tán, công nghệ lưu trữ đám mây. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất cần phải có một đơn vị chuyên 

môn làm nhiệm vụ biên soạn, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu để đảm 

bảo tính chuẩn xác, thống nhất, và chuyên nghiệp nhằm thu hút và hấp dẫn 

khách du lịch. 

 


