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PHẦN 1 

GIỚI THIỆU CHUNG 

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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CHƯƠNG 1:  

NHU CẦU VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

 

1.1. Cơ sở thực tiễn 

Ngành “công nghiệp không khói” là tên gọi không chính thức của ngành 

du lịch đang giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Theo tài liệu Chỉ 

số Cạnh tranh Du lịch 2009, do Diễn đàn Kinh tế Thế giới ấn hành thì ngành 

du lịch và lữ hành hiện chiếm khoảng 9,9 GDP, 10,9 % xuất khẩu, và 9,4 đầu 

tư của thế giới [e1]. Theo báo cáo tóm lược hoạt động du lịch của Tổ chức Du 

lịch Thế giới (World Tourisrm Organization) thì nguồn thu ngoại tệ từ dịch vụ 

du lịch trên thế giới chỉ đứng thứ tư sau nhiên liệu, hóa chất và ngành ô tô. 

Trong năm 2008, doanh thu du lịch trên thế giới đạt 1100 tỷ USD, hay khoảng 

3 tỷ USD mỗi ngày [e1]. 

Ngành du lịch cũng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của 

các nước đang phát triển. Tổ chức Du lịch Thế giới nhận định rằng: tại nhiều 

quốc gia đang phát triển, du lịch là nguồn thu nhập chính, tạo ra nhiều công 

ăn việc làm và cơ hội cho sự phát triển. 

Đối với nền kinh tế Việt Nam, nguồn ngoại tệ du lịch trong những năm 

gần đây lớn dần và trở nên đáng kể, và ngày càng trở thành một ngành kinh tế 

đầy tiềm năng của nước ta. Theo số liệu của Tổng cục thông kê Việt Nam 

năm 2009, ngành du lịch nước ta đạt doanh thu 70 nghìn tỷ đồng, thu hút 8.8 

tỷ USD, chiếm 41% tổng vốn đăng ký FDI vào Việt Nam. Với những kết quả 

đánh giá thông qua các chỉ tiêu về lượng khách, thu nhập, tỷ trọng GDP và 

việc làm đã khẳng định vai trò của ngành Du lịch trong nền kinh tế quốc dân, 

cũng như công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường [v1]. 
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 Điện Biên là tỉnh thuộc vùng Tây Bắc có tiềm năng, lợi thế rất lớn để 

phát triển kinh tế du lịch. Với nhiều địa danh lịch sử, cũng như thắng cảnh nổi 

tiếng được bảo tồn nguyên vẹn như hồ Pá Khoang, rừng nguyên sinh Mường 

Nhé, Mường Toong, động Pá Thơm, suối nước nóng. Thêm vào đó là những 

nét văn hóa dân tộc của 19 dân tộc anh em miền Tây Bắc, mỗi dân tộc đều có 

những nét văn hóa rất đặc sắc, gồm cả văn hóa phi vật thể, văn hóa vật thể, 

những thiết chế văn hóa truyền thống của từng dân tộc, thiết chế văn hóa Bản 

mường, những lễ hội văn hóa như lễ hội Cơm mới, lễ hội hoa Ban và lễ hội 

Thành Bản phủ đã đem lại đặc sắc và đặc sản riêng mà du khách có thể 

thưởng thức khi thăm quan, du lịch Điện Biên. Đồng thời, tỉnh Điện Biên có 

nhiều di tích lịch sử được xếp hạng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di 

tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, cũng như có nhiều hệ sinh thái rừng 

rất đa dạng, phong phú. Đó chính là lợi thế vô cùng quý báu để phát triển kinh 

tế du lịch cho tỉnh Điện Biên.  

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu phát triển du lịch, với những tiềm 

năng và lợi thế của mình, Điện Biên đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng ở khu 

vực Tây Bắc trong những năm qua. Số liệu thống kê thì chỉ tính riêng sáu 

tháng đầu năm 2017, tỉnh Điện Biên đã đón hơn 300 nghìn lượt khách, trong 

đó gần 55 nghìn khách quốc tế; ước tính cả năm sẽ đạt hơn 700 nghìn lượt, 

tăng gần gấp đôi so với năm 2016. Dự kiến, doanh thu ngành du lịch năm 

2017 sẽ cán mốc 1.000 tỷ đồng (năm 2016 là 710 tỷ đồng); tạo việc làm cho 

hơn 12 nghìn lao động, trong đó có hơn 5.000 lao động trực tiếp.  

Qua đó, nhiều tổ chức, cơ quan trong và ngoài tỉnh đánh giá tỉnh Điện 

Biên có rất nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế du lịch. Bởi vậy, tỉnh 

Điện Biên đã và đang có những hoạch định chiến lược, những đề án đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển dự án, đầu tư hạ tầng nhằm xây 

dựng môi trường du lịch hiện đại, với những sản phẩm du lịch đặc sắc, đặc 
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thù, hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao, cũng như đẩy mạnh truyền thông, 

quảng bá văn hóa lịch sử, danh thắng của tỉnh Điện Biên tới đồng bào, dân 

tộc, du khách trong nước và quốc tế [v14].  

Chính vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng Hệ thống hướng dẫn du lịch 

từ xa là cấp thiết và thiết thực. Việc nghiên cứu thành công đề tài sẽ tạo nền 

tảng và cơ sở để đẩy mạnh ứng dụng lĩnh vực công nghệ thông tin để phát 

triển và quảng bá địa danh, di tích lịch sử, cũng như giá trị văn hóa vật thể và 

phi vật thể tới cộng đồng trong và ngoài nước. 

1.2. Cơ sở pháp lý 

Tiềm năng du lịch của Việt Nam đã được khẳng định là rất có triển vọng 

phát triển. Bởi vậy trong thời gian qua, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch nước ta đã có nhiều chủ trương, quyết định chương trình chiến 

lược thúc đẩy du lịch trở thành ngành công nghiệp, phát triển du lịch 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 hiện đại. Một số văn bản, 

chiến lược tiêu biểu đó là: 

- Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [v1]. 

- Quyết định số 201/ QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Chỉ thị số 18/CT-BVHTTDL ngày 06/02/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện 
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Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

- Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu 

du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

Theo kết quả thống kê của Báo Điện Biên Phủ thì lượng khách đến Điện 

Biên ngày một tăng, cả về khách du lịch quốc tế và khách nội địa. Năm 2011, 

toàn tỉnh đón 535.000 lượt, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó 

khách quốc tế 64.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2010. Năm 2012, 

lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng 24% so với năm 2011. Các chỉ tiêu 

về du lịch tăng trưởng bình quân từ 13 - 15%/năm. Theo thống kê sơ bộ từ Sở 

VH-TT&DL, dịp nghỉ 30/4 và 1/5/2013, có khoảng 3.000 khách du lịch đến 

Điện Biên [v5, v6, v7]. 

Bởi vậy, tỉnh Điện Biên đánh giá ngành du lịch là một trong những 

ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Theo 

chiến lược phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Điện 

Biên là một trong 3 địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của vùng du lịch 

trung du miền núi Bắc bộ. Theo đó, tỉnh có 1 điểm đến được xác định đầu tư 

để hình thành khu du lịch quốc gia: Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường 

Phăng. Từ những xu thế trên, trong thời gian qua, các cấp chính quyền của 

tỉnh Điện Biên đã và đang quan tâm triển khai nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ 

tầng, giao thông, bảo tồn di tích lịch sử, phát triển văn hóa phi vật thể, đẩy 

mạnh hoạt động quảng bá du lịch. Một số văn bản điển hình cho kế hoạch và 

chiến lược phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Điện Biên đó là: 

- Quyết định 1081/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND tỉnh Điện 

Biên v/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch 
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tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2004 - 2010 và 

định hướng đến năm 2020 [v8]; 

- Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2006-2020” được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt [v9]. 

- Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên 

giai đoạn đến năm 2020 [v10]. 

- Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện “Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên [v11]. 

1.3. Đánh giá hiện trạng du lịch, mạng Internet của tỉnh và nhu cầu cần 

xây dựng hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa 

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin và 

công nghệ viễn thông đã tạo cơ hội mới cho việc phát triển nhiều dịch vụ 

thông tin đa dạng trên thiết bị di động. Việc giá cả của các thiết bị liên lạc cho 

các nhân ngày càng giảm nhưng tính năng được trang bị ngày càng nhiều đã 

khuyến khích phát triển nhiều dịch vụ mới.Trong đó, các dịch vụ thông tin 

bao phủ hầu hết lĩnh vực của xã hội như giáo dục, kinh tế, ngân hàng, nông 

lâm nghiệp, du lịch, giao thông và hỗ trợ cộng đồng đang dần chuyển sang xu 

thế phát triển trên thế hệ thiết bị di động thông minh. 

Trên thế giới, dịch vụ tổng hợp hỗ trợ và hướng dẫn thông tin tự động 

qua thiết bị di động được phát triển ngày càng phổ biến ở các nước như Nhật 

Bản, Úc, Đức…. Những dịch vụ thông tin này đã trở thành tiện ích bổ ích cho 

cộng đồng trong việc tìm hiểu văn hóa, thích nghi và hòa nhập với môi trường 

mới, cũng như các thông tin giao thông, điển hình như dịch vụ MTIS, 

RailTime trên thiết bị điện thoại thông minh (smartphone) của liên minh Châu 
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Âu với 4 ngôn ngữ (Pháp, Hà Lan, Anh và Đức) 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 và giao thông. Đồng thời, hệ thống này trở thành kênh 

truyền thông, quảng bá thông tin du lịch và dịch vụ cho cộng đồng [v13].  

Tại Việt Nam, nắm bắt được xu thế phát triển đó, hầu hết các nhà cung 

cấp dịch vụ viễn thông như Vinaphone, Viettel đang triển khai dịch vụ thông 

tin trên thiết bị di động như ViTalk, MobileTV, DataSafe, dịch vụ tra cứu 

thông tin và mobile-banking. Tuy nhiên, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ 

thông tin ở Việt Nam đang tập trung chủ yếu vào dịch vụ dựa trên SMS, dịch 

vụ giải trí như trò chơi, nghe nhạc trực tuyến trên smartphone mà chưa chú 

trọng đến dịch vụ thông tin đa phương tiện cho các lĩnh vực khác như giáo 

dục, văn hóa, y tế trên smartphone [v4, v5]. 

Với chủ trương của Đảng và Chính phủ ta về việc đẩy mạnh phát triển 

lĩnh vực du lịch, cùng với sự phát triển bùng nổ mạng Internet trong thời gian 

qua, nhiều website cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực du lịch như: 

- www.dulichdienbienphu.com 

- http://hue.sanphamdulich.vn 

- http://www.dulichhaiphong.gov.vn 

- http://svhttdldienbien.gov.vn 

- http://taybacsensetravel.com. 

Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát về những nội dung các website giới 

thiệu về du lịch của tỉnh Điện Biên, thì chúng tôi đánh giá rằng: hầu hết các 

website chỉ tập trung vào việc giới thiệu khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử dưới dạng văn bản và kèm theo một vài hình ảnh minh họa. Điều này đã 

gây ra những hạn chế và thiếu tính sinh động và hấp dẫn đối với người xem. 
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Bởi vậy, hầu hết các website về quảng bá du lịch hiện nay vẫn chưa phát huy 

được hết khả năng quả bá du lịch.  

Trong công tác phát triển và thu hút du lịch, công tác hướng dẫn du lịch 

đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực du lịch. Công tác 

hướng dẫn du lịch tốt là không chỉ thu hút du khách mà còn đem lại những 

hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa lịch sử, truyền thống và văn hóa của những địa 

danh lịch sử, danh lam thắng cảnh và văn hóa phi vật thể của các địa danh. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều du khách đa phần họ vẫn chưa hiểu đầy 

đủ được giá trị văn hóa, ý nghĩa lịch sử của những địa danh trong quá trình họ 

tới thăm quan tới tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, các thông tin giới thiệu về địa 

danh đó còn khá sơ sài và chưa thân thiện với du khách, đặc biệt là du khách 

quốc tế khi tới Việt Nam nói chung và những di tích Điện Biên nói riêng 

[v12]. Bên cạnh đó, xu thế du lịch tự túc ngày càng phát triển, cho nên du 

khách sẽ ngày càng ít phụ thuộc vào tour du lịch mà thường tự khám phá và 

tìm hiểu trong quá trình đi thăm quan. Điều đó, cho thấy phương thức du lịch 

hiện đại với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông ngày càng 

phát triển và trở thành xu thế phổ biến trong thế giới hiện đại.  

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng mạng viễn thông, mạng Internet ngày 

càng phát triển về chất lượng dịch vụ ở cả nước trong đó có tỉnh Điện Biên. 

Việc phủ sóng Internet/3G và tiến tới đây 4G sẽ ngày càng rộng rãi. Đồng 

thời, việc sử dụng thông dụng thiết bị di động thông minh sẽ được sử dụng 

rộng rãi trong cộng đồng ở mọi vùng miền của tổ quốc.  

Xuất phát từ các xu thế trên, thì việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu và xây 

dựng hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên” có tính thiết thực cao. 

Việc xây dựng thành công hệ thống này sẽ 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 



 

10 

 

thuận lợi hơn cho việc tìm hiểu giá trị văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh của tỉnh Điện Biên. 

1.4. Mục tiêu của đề tài và yêu cầu cần đạt được của hệ thống 

1.4.1 Mục tiêu của đề tài 

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. 

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 ngôn ngữ 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 

(smart phone sử dụng hệ điều hành Android) bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh. 

1.4.2 Yêu cầu cần đạt được của hệ thống 

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

 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. 

1.5 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

1.5.1 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 đề xuất các giải pháp cải tiến cho bài toán 

các định vị trí và phát hiện tiếp cận trên điện thoại thông minh. 

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

1.5.2 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

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

khai thực hiện đề tài: 

 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. 
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1.5.3 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 Việt 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.    

1.6. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả 

1.6.1 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. 

1.6.2 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 

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. 

1.6.3 Mô tả phương thức 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: 
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 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 

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. 

1.7. Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của Đề tài 

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. 
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(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. 

 Nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong tỉnh để 

triển khai thực hiện đề tài. Kết quả của đề tài sẽ được ứng dụng thực nghiệm 

tại một đơn vị do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh giới thiệu. 

 Sau khi kết thúc đề tài, dự kiến hệ thống sẽ được bàn giao, chuyển giao 

công nghệ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai ứng dụng trên  

phạm vi toàn Tỉnh, cũng như đầu tư nâng cấp để sản phẩm của đề tài ngày 

càng được hoàn thiện hơn. 

1.8. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 

1.8.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan 

Dự kiến kết quả của đề tài sẽ có những đóng góp quan trọng về KHCN 

trong nước, có thể đăng ký sở hữu trí tuệ đối với thuật toán xác định vị trí 

người dùng dựa vào cấc cảm biến tích hợp trên smartphone và đăng ký bản 

quyền phần mềm đối với phần mềm tự động hướng dẫn du lịch thông minh. 

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

Đối với tổ chức chủ trì: Được 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: Được ứng dụng các công nghệ cao, công 

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

1.8.3 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 
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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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CHƯƠNG 2:  

CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

 

2.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống 

Hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên cung cấp cho người 

dùng 2 công cụ chính để sử dụng, đó là: Website giới thiệu, quảng bá thông 

tin du lịch và phần mềm iTours chạy trên smartphone chạy hệ điều hành 

Android. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp trang quản trị nội dung và quản trị 

người dùng cho quản trị viên hệ thống. Do hệ thống gồm nhiều phân hệ, cung 

cấp cho nhiều đối tượng sử dụng, các yêu cầu chức năng và phi chức năng 

cũng phải phù hợp tương ứng. 

2.1.1 Yêu cầu chức năng 

 Website giới thiệu, quảng bá thông tin du lịch và Trang web 

quản trị hệ thống. 

o Website giới thiệu, quảng bá thông tin du lịch 

 Giao diện Website cung cấp đẩy đủ các thông tin quảng bá 

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

khách sạn, nhà hàng trung tâm thương mại… Thông tin 

giới thiệu được biểu thị dưới dạng văn bản, hình ảnh và 

video. 

 Giao diện Website đa ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. 

 Cung cấp giao diện tìm kiếm nhanh, tìm kiếm nâng cao. 

 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trong chuyến du lịch như: 

Bản đồ tương tác có thể xác định vị trí của khách du lịch, 

điều kiện thời tiết tại vị trí đó. 
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 Người dùng có thể đăng ký tài khoản và quản trị dữ liệu 

của mình trên Website. 

 Người dùng có thể thay đổi mật khẩu, thông tin cá nhân, 

ảnh đại diện trên hệ thống. 

o Trang web quản trị hệ thống 

 Quản trị hệ thống có quyền tạo tài khoản, phân quyền 

người dùng theo các cấp độ khác nhau bao gồm: Quản trị 

hệ thống (Administrator), Vận hành (Operator), Người 

dùng (User). 

 Trang quản trị cung cấp cho người dùng công cụ soạn bài 

viết dễ dàng, nhiều tính năng. Ngoài ra, Website còn cho 

phép chèn ảnh, video vào bài viết. 

 Đơn vị quản trị bài viết có quyền sửa, xóa bài viết của 

mình và quản trị các thư mục dữ liệu của đơn vị đó trên hệ 

thống. 

 Quản trị hệ thống có quyền duyệt các bài viết trước khi 

các bài viết được đưa lên trang chủ. 

 Mỗi người dùng hoặc đại lý khi đăng ký trên hệ thống, hệ 

thống sẽ tự động tạo thư mục tương ứng để lưu trữ các dữ 

liệu dạng hình ảnh hoặc video cho người dùng hoặc đại lý 

đó. Những người dùng, đại lý này chỉ có quyền sửa, xóa, 

thay đổi tên các file dữ liệu trong thư mục mà mình quản 

lý. 
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 Ứng dụng iTours trên smartphone Android 

 Cung cấp tính năng tự động xác định vị trí theo thuật toán 

kết hợp phương pháp định vị bằng tín hiệu GPS và tín hiệu 

Wi-Fi trên Smartphone. 

 Cung cấp tính 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 dễ 

dàng tùy chỉnh. 

 Ứng dụng có khả năng dẫn hướng cho khách du lịch theo 

tour hoặc theo các vị trí mà khách du lịch lựa chọn. Cung 

cấp các 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. 

 Ứng dụng 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… 

 Ứng dụng 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. Hệ thống cung cấp 

thuật toán tìm kiếm nhanh, áp dụng cho từ khóa có dấu 

hoặc không có dấu, tiếng Việt và tiếng Anh. 

 Ứng dụng 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). 
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 Ứng dụng cho phép người dùng cài đặt các thông số cơ 

bản như ngôn ngữ, âm thanh, máy chủ (nếu cần). 

 Người dùng có thể tạo tài khoản, đồng bộ tài khoản trên 

Website, tạo các địa điểm và quản trị các địa điểm của 

mình. 

 Người dùng có thể thay đổi thông tin, thay đổi mật khẩu, 

ảnh cá nhân trên Smartphone hoặc trên Website. 

 Người dùng có thể bình luận về các địa điểm, xóa hoặc 

chỉnh sửa các bình luận trước đó của mình, xem lại lịch 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. 

 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. 

 Hệ thống máy chủ 

 Khả năng đáp ứng nhanh, kịp thời với các lệnh truy vấn 

được gửi từ Website, Web Service hoặc từ Smartphone 
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 Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn. 

 Hoạt động hiệu quả, 24/24. 

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng 

o Đảm bảo an toàn cho hệ thống máy chủ bao gồm Web Server, 

Database Server và các máy chủ ứng dụng. 

o Đảm bảo tính chính xác bộ dữ liệu mẫu. 

o Ứng dụng iTours tương thích với HĐH Android phiên bản từ 4.0 

trở lên. 

 Ứng dụng iTours có sự liên kết mềm dẻo giữa các tính 

năng của hệ thống. 

 Ứng dụng iTours có giao diện thân thiện, tiết kiệm năng 

lượng và dữ liệu mạng. 

o Giao diện Website dễ nhìn, dễ sử dụng, trễ dữ liệu trả về trong 

thời gian phù hợp đối với các tính năng như tìm kiếm, hiển thị 

thông tin sự vật, địa điểm... 
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2.2. Kiến trúc và các thành phần của hệ thống 

2.2.1 Kiến trúc Hệ thống 

 

Hình 2.1 Sơ đồ tổng quan Hệ thống Hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện 

Biên 

Hệ thống Hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên được xây dựng có kiến 

trúc kết hợp các hạ tầng kỹ thuật sẵn có kết hợp có hiệu quả được xây dựng để 

phục vụ riêng cho hoạt động của hệ thống. 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 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 iTours. Kênh truyền thông 

thông qua giữa thiết bị người dùng (1) và máy chủ Web (2) sử dụng kết hợp 
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nhiều công nghệ như 3G, 4G LTE hay Wi-Fi, điều này tùy thuộcthiết bị của 

người dùng và các dịch vụ Internet được cung cấp tại địa điểm du lịch. 

2.2.2 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. 

2.3 Các nội dung nghiên cứu và triển khai 

2.3.1 Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên smartphone OS Android 

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 
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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 mà nhóm đã triển khai bao gồm: 

 Nghiên cứu cơ chế hoạt động của Dalvik, thư viện nhân viết bằng 

Java phục vụ cho việc 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 cơ sở dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng đồ 

họa,… 

 Nghiên cứu thư viện Media để hỗ trợ phát các định dạng âm thanh và 

video nhằm áp dụng phát triển ứng dụng hướng dẫn du lịch tự động 

đa phương tiện; 

 Nghiên cứu Android SDK; 

 Nghiên cứu giao diện lập trình ứng dụng Google API và thư viện 

Maps cho hệ điều hành Android như các lớp MapView, MapActivity, 

Overlay, MapController,… 

Như vậy, sau khi kết thúc nội dung này, nhóm nghiên cứu đã có nền tảng 

vững chắc, làm tiền đề cho phát triển một sản phẩm hoàn chỉnh chạy trên các 

điện thoại chạy hệ điều hành Android. 
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2.3.2 Nghiên cứu công nghệ định vị vị trí địa lý dựa vào thông tin vệ tinh 

GPS 

Ngày nay, hệ thống định vị vệ tinh được sử dụng nhiều nhất chính là hệ 

thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS. Hệ thống định vị toàn cầu GPS là hệ 

thống được phát triển bởi quân đội Mỹ trong thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ 

trước. Cho đến nay, GPS là hệ thống duy nhất có thể phủ sóng trên toàn thế 

giới. Điều này có nghĩa rằng với một bộ thu GPS là có thể xác định được vị trí 

của bất kỳ điểm nào trên mặt đất. Tuy nhiên GPS có một số hạn chế như sau: 

 GPS là hệ thống được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Mỹ với mục 

đích phục vụ cho quân sự. Từ năm 1993 GPS được phép đưa vào các 

ứng dụng dân sự. Tuy nhiên Bộ quốc phòng Mỹ không cam kết cung 

cấp tín hiệu GPS cho các mục đích dân sự trong một số trường hợp 

đặc biệt, thí dụ như vùng đang xảy ra chiến tranh. 

 Với các ứng dụng dân sự, độ chính xác của hệ thống GPS không cao 

với sai số tối đa có thể lên đến 100 m. 

Do vậy, để có được vị trí chính xác của người dùng, nhằm cung cấp một 

cách hiệu quả các dịch vụ liên quan đến vị trí như xác định tuyến du lịch, điều 

hướng, tự động phát hiện đối tượng tiếp cận và cung cấp dịch vụ tự động 

hướng dẫn, cần phải áp dụng các kỹ thuật nâng cao độ chính xác của phương 

pháp định vị bằng GPS trên smartphone. Chính vì vậy, nội dung nghiên cứu 

này nhóm thực hiện đề tài tập trung vào nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật 

mới nhằm nâng cao độ chính xác phép định vị. Hướng tiếp cận khoa học đã 

được thực hiện trong nội dung này bao gồm phân tích và mô hình hóa các yếu 

tố ảnh hưởng đến sai lệch và đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao độ 

chính xác. Các hoạt động nghiên cứu chính của nội dung này gồm: 
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 Nghiên cứu về hệ thống GPS như sự hoạt động, các thành phần trong 

hệ thống, cũng như độ chính xác của GPS,… 

 Nghiên cứu đặc điểm và các thành phần của tín hiệu GPS, quá trình 

điều chế và giải điều chế tín hiệu GPS, phân tích bản tin định vị; 

 Nghiên cứu phương pháp tính toán vị trí dựa vào thông tin trong tín 

hiệu GPS. 

2.3.3 Nghiên cứu kỹ thuật định vị sử dụng sóng Wi-Fi và xây dựng thuật 

toán kết hợp nhằm nâng cao độ chính xác trong việc định vị đối tượng qua 

smartphone 

Trong nội dung nghiên cứu công nghệ định vị GPS, nhóm nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng, mặc dù công nghệ GPS có phạm vi áp dụng vô cùng lớn, tuy 

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

nhà, đường hầm) thì tín hiệu GPS sẽ bị chặn, bộ thu GPS do đó sẽ không thể 

hoạt động được nữa. Vì vậy, để đảm bảo yêu cầu cung cấp các dịch vụ LBS 

cho khách du lịch khi đang ở trong nhà, hoặc dưới đường hầm, chúng ta cần 

một vài công nghệ khác, trong đó có hệ thống định vị không dây (Wi-Fi 

Positioning System - WPS) là một lựa chọn tốt cho việc chuyển tiếp liên tục 

việc định vị đối tượng. Các hoạt động nghiên cứu khoa học chính đã được 

thực hiện trong nội dung này như sau: 

 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. 
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Như vậy, mô đun GPS được tích hợp sẵn trong điện thoại và hệ thống 

định vị Wi-Fi được xây dựng mới nhằm bổ trợ trong trường hợp một trong hai 

mô đun không thể hoạt động. Ngoài ra, nếu cả 2 mô đun đều có thể hoạt động 

thì kết quả trả về của cả 2 mô đun đã được nhóm nghiên cứu sử dụng để nâng 

cao độ chính xác kết quả định vị cuối cùng. 

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

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 được thực hiện bao gồm: 

 Nghiên cứu về việc xây dựng bản đồ số; 

 Nghiên cứu và khai thác phần mềm MapInfo; 

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

trên smartphone và máy tính. 

Công nghệ xác định vị trí và bản đồ số chính là các thành phần quan 

trọng nhất trong bất kỳ một hệ thống định vị và dẫn hướng nào. Kỹ thuật xây 

dựng bản đồ số mà nhóm xây dựng tạo ra các bản đồ số chi tiết, đáp ứng tốt 

cho bài toán Hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên. 

2.3.5 Nghiên cứu kỹ thuật tự động pháp hiện tiếp cận và hỗ trợ tự động lộ 

trình trên smartphone 

Dựa vào công nghệ xác định vị trí kết hợp GPS và Wi-Fi mà nhóm đã 

xây dựng, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật cho phép 

smartphone tự động phát hiện các đối tượng tham quan (PoI - Point of 
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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 chuyên đề đã nghiên cứu bao gồm: 

 Nghiên cứu về Agent và ứng dụng trên smartphone; 

 Nghiên cứu một số thuật toán tìm đường đi tối ưu; 

 Cài đặt thử nghiệm và đánh giá kết quả của kỹ thuật tự động tiếp 

cận và hỗ trợ tự động lộ trình trên smartphone. 

Để triển khai thành công kỹ thuật tự động phát hiện tiếp cận và hỗ trợ tự 

động lộ trình trên smartphone đòi hỏi các công nghệ tiên tiến đi kèm như: 

công nghệ tự động xác định vị trí, bản đồ số. Ngoài ra, sự thành công của 

chức năng còn có sự đóng góp không nhỏ của kỹ thuật lập trình, kỹ thuật 

truyền thông – mạng máy tính, v.v. 
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CHƯƠNG 3:  

CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÃ TRIỂN KHAI 

 

3.1 . Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Smartphone Android 

Ứng dụng di động trên smartphone là một chương trình máy tính được 

thiết kế để chạy trên các thiết bị di động thông minh như smartphone, máy 

tính bảng hay các thiết bị thông minh khác. Những ứng dụng này được viết 

bởi bất cứ nhà lập trình nào và được đưa tới người sử dụng qua nhiều con 

đường, nhưng phổ biến và tiện lợi nhất là thông qua các trung tâm phân phối 

của chủ sở hữu hệ điều hành đó. Các ứng dụng tạo nên một hệ sinh thái giúp 

người sử dụng hệ điều hành đó tìm được những ứng dụng phù hợp cho mình. 

Các ứng dụng này thường được chia thành 2 loại là miễn phí và trả phí. 

Nguồn thu nhập của các lập trình viên có thể đến từ phí mà người sử dụng trả 

hoặc đến từ quảng cáo trên ứng dụng của họ. 

Cách thức để viết ra các ứng dụng thì rất đa dạng, không những phụ 

thuộc vào nền tảng hệ điều hành, mà còn phụ thuộc vào sở thích và thói quen 

của lập trình viên. Đôi khi, chúng ta sử dụng thuật ngữ “app” như là một lối 

viết tắt cho thuật ngữ “phần mềm ứng dụng”. Vào thời điểm ban đầu, các ứng 

dụng di động cho smartphone chủ yếu nhắm tới mục đích thu nhận thông tin, 

chẳng hạn như gửi/nhận email, lịch, danh bạ điện thoại, giá cả thị trường, biến 

động của thị trường chứng khoán, ghi chú, nhắc nhở. Tuy nhiên, do nhu cầu 

của xã hội cộng với sự mở rộng và phát triển nhanh chóng các công cụ hỗ trợ 

đã thức đẩy việc các lập trình viên, các công ty đưa ra các ứng dụng trong các 

lĩnh vực khác như Game di động, tự động hóa, GPS và dịch vụ dựa trên vị trí, 

ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến và gần đây nhất là ứng dụng chăm 

sóc sức khỏe trên di động. 
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Sự phổ biến của các ứng dụng di động vẫn không ngừng tăng trưởng bởi 

xu hướng di động sẽ vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đặc 

biệt, các số liệu thống kê cho thấy, lưu lượng phát sinh do các thiết bị di động 

đã bắt đầu lớn hơn lưu lượng phát sinh do các thiết bị mạng truyền thống như 

PC – Personal Computer (máy tính cá nhân). Doanh thu mà các ứng dụng di 

động mang lại ngày càng lớn, một nghiên cứu thị trường thực hiện đã chỉ ra 

rằng vào năm 2013 đã có khoảng 102 tỷ ứng dụng được tải xuống (91% trong 

số này là miễn phí) đã tạo ra 26 tỷ đô la, tăng 44.4% nếu so với năm 2012 chỉ 

có 18 tỷ đô la. 

3.1.1 Phát triển một ứng dụng di động cho Smartphone Android 

Khi phát triển ứng dụng cho thiết bị di động thì phải cân nhắc kỹ các ràng 

buộc, hạn chế và tính năng của thiết bị đó. Bất kỳ một thiết bị di động nào đều 

bị rằng buộc bởi: năng lượng cung cấp, khả năng xử lý của CPU (Bộ xử lý 

trung tâm), dung lượng RAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên), khả năng truyền 

thông,… Đặc điểm nổi bật của thiết bị di động là nó chạy bởi nguồn cung cấp 

năng lượng là pin và khả năng tính toán là thấp hơn so với các thiết bị có 

nguồn điện cung cấp xoay chiều khác. Nhưng mặt khác, các thiết bị này được 

trang bị nhiều thành phần khác như: cảm biến góc, gia tốc kế, con quay hổi 

chuyển, GPS, camera (phổ biến nhất là thiết bị được trang bị 2 camera, 1 

trước 1 sau). Ngoài ra, một số nhà sản xuất trang bị các thành phần phần cứng 

đặc biệt trên thiết bị của họ, ví dụ như Samsung cung cấp cảm biến vân tay, 

cảm biến nhịp tim. Chính vì vậy, nhà phát triển ứng dụng phải xem xét thật kỹ 

những thành phần mà có thể sử dụng được. Một điểm khó khăn khác cho nhà 

phát triển ứng dụng di động đó là các thiết bị có vô vàn cấu hình phần cứng 

khác nhau. Điều này đòi hỏi nhà phát triển phải xác định trước ứng dụng của 

họ sẽ chạy trên các thiết bị đáp ứng được yêu cầu về phần cứng và phần mềm. 

Điều này không chỉ đúng cho các ứng dụng di động mà còn đúng cho các 
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phần mềm chạy trên mọi thiết bị dựa trên cấu trúc máy tính hiện đại nào khác. 

Ví dụ khi các nhà phát hành game đưa game của họ ra thị trường đều đưa ra 

cấu hình yêu cầu tối thiểu. 

Phát triển ứng dụng di động cần một môi trường phát triển tích hợp – 

IDE (Integrated Development Environment) đặc biệt. Ứng dụng sẽ được kiểm 

tra ngay trong môi trường phát triển này bằng cách sử dụng bộ giả lập và bản 

sau cùng mới được kiểm tra trên thiết bị thật. Tuy nhiên, với phát triển ứng 

dụng cho các thiết bị chạy hệ điều hành Android thì lập trình viên có thể chạy 

và kiểm thử trực tiếp bằng một thiết bị chạy Android bất kỳ. 

Một điều quan trọng khác mà lập trình viên phải thật chú ý là giao diện 

và cách sử dụng ứng dụng của họ. Cách sử dụng trên các thiết bị thông minh 

là hoàn toàn khác khi sử dụng máy tính tính truyền thống khi chủ yếu tương 

tác bằng chuột và bàn phím. Hầu như toàn bộ các thiết bị thông minh đều sử 

dụng màn hình cảm ứng lớn, kèm theo một số rất ít các phím chức năng bằng 

vật lý. Vì vậy, thiết kế giao diện người dùng di động – Mobile UI (User 

Interface) là một phần thiết yếu khi tạo nên một ứng dụng di động. Mobile UI 

xem xét rất kỹ về những ràng buộc và nội dung, màn hình, đầu vào và tính 

linh động như phác thảo khi thiết kế. Người sử dụng thông thường sẽ tập 

trung vào sự tương tác với thiết bị của họ, và đầu ra của thiết bị cho phép hệ 

thống chỉ ra cách thao tác với hệ thống hiệu quả. 

Giới thiệu về hệ điều hành Android 

Android là hệ điều hành trên điện thoại di động (ngoài ra nó còn được cài 

đặt trên nhiều thiết bị đa phương tiện khác như Set-top-Box, đầu phát HD). 

Android được phát triển bởi Google và dựa vào trên nền tảng Linux, cụ thể 

hơn là từ Embedded Linux. Trước đây, Android được phát triển bởi công ty 

liên hiệp Android, và sau đó được Google mua lại vào năm 2005. Các thiết bị 

di động chạy hệ điều hành Android hiện nay là phổ biến nhất. Vì vậy, 
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Android đang là hệ điều hành có lượng nhà phát triển rất lớn. Các nhà phát 

triển Android sử dụng ngôn ngữ lập trình dựa trên ngôn ngữ Java. Do đó, các 

lập trình viên Java rất dễ để chuyển sang lập trình ứng dụng cho Android. 

Tính năng của hệ điều hành Android 

Android có các tính năng như sau: 

- Khung ứng dụng: cho phép tái sử dụng lại các ứng dụng có sẵn. 

- Máy ảo Dalvik: là máy ảo được tinh chỉnh dành riêng cho thiết bị di 

động chạy trên nền Android. Các chương trình Java đa phần chạy 

trên máy ảo Java, trong khi đó, Dalvik là máy ảo dùng để chạy ứng 

dụng Java trên di động Android. 

- Trình duyệt Web được tích hợp sẵn: được dựa trên bộ mã nguồn mở 

Webkit. 

- Hệ thống xử lý đồ họa được tối ưu hóa: gồm thư viện đồ họa 2D, 

thư viện đồ họa 3D dựa trên nền OpenGL tùy theo từng loại phần 

cứng đồ họa di động. 

- SQLite: dùng cho lưu trữ cơ sở dữ liệu cục bộ. 

- Media: hỗ trợ định dạng các tập tin âm thanh, video, và hình ảnh 

thông thường như: MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG 

và GIF. 

- Điện thoại GSM với các chức năng nghe gọi, tin nhắn. 

- Hỗ trợ hầu hết các phương thức kết nối phổ biến như Bluetooth, 

EDGE, 3G, LTE và Wifi (tùy thuộc theo phần cứng điện thoại). 

- Hỗ trợ phần cứng đa dạng: Camera, GPS, la bàn số, và cảm biến gia 

tốc (tùy thuộc theo phần cứng điện thoại), cảm biến vân tay, cảm 

biến nhịp tim, v.v. 
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- Môi trường phát triển đa dạng: bao gồm thiết bị máy ảo, công cụ để 

kiểm lỗi (debug), bộ nhớ và công cụ cung cấp thông tin giả lập và 

plugin cho Eclipse. 

- Tính năng mở: Android được xây dựng để cho phép các nhà phát 

triển để tạo ra các ứng dụng di động hấp dẫn tận dụng tất cả các 

thành phần của một chiếc Smartphone. Nó được xây dựng để được 

thực sự mở. Ví dụ, một ứng dụng có thể kêu gọi bất kỳ chức năng 

lõi của điện thoại như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản, hoặc 

bằng cách sử dụng máy ảnh, cho phép các nhà phát triển để tạo ra 

phong phú, hấp dẫn và tiện ích hơn. Android được xây dựng trên mở 

Linux Kernel. Hơn nữa, nó sử dụng một máy ảo tuỳ chỉnh được 

thiết kế để tối ưu hóa bộ nhớ và tài nguyên phần cứng trong một môi 

trường di động. Android là mã nguồn mở, nó có thể được tự do mở 

rộng. Nền tảng này sẽ tiếp tục tiến triển như cộng đồng nhà phát 

triển công việc cùng nhau để xây dựng các ứng dụng di động sáng 

tạo. 

- Bàn phím thay thế: Nhờ vào tính “mở” của mình, Android có một 

loạt ứng dụng bàn phím khác để thay thế cho bàn phím mặc định 

của Android nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú của người dùng. 

- Tự động hóa: cho phép điện thoại của bạn có thể tự động hóa nhiều 

việc với chiếc điện thoại của mình. 

- Nhiều launcher thay thế: Bạn chỉ cần duyệt qua Market là bạn đã có 

được nhiều tùy chọn để thay thế cho Launcher. 

- Widget: có widget thời tiết, widget lịch, widget âm nhạc, widget ghi 

chú… 
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- Pin và bộ nhớ có thể thay thế: vì tính mở của android nên nó có tác 

động đến phần cứng của máy điển hình là khả năng thay thế pin và 

thay thế nóng thẻ nhớ. 

- Cài đặt ứng dụng không cần dây nối: bạn chỉ cần mở trình duyệt, 

duyệt đến ứng dụng muốn cài, nhấn Install và đợi cho ứng dụng 

được tự động tải và cài đặt lên máy. 

- ROM đa dạng, phong phú. 

- Tích hợp dịch vụ của Google một cách hoàn hảo. 

Khung ứng dụng: Nhờ Android cung cấp nền tảng phát triển mở, các 

nhà phát triển có thể tự do sang tạo, xây dựng các ứng dụng. Các nhà phát 

triển có thể dùng các phần cứng thiết bị, lấy thông tin vị trí, chạy ngầm các 

dịch vụ, thiết lập cảnh báo, thêm thông báo vào thanh trạng thái và nhiều cái 

khác nữa. 

Các nhà phát triển có thể tác động sâu vào khung API mà các ứng dụng 

chính đang dùng. Kiến trúc ứng dụng được thiết kế đơn giản để tái sử dụng lại 

các thành phần trong ứng dụng đó. Như ứng dụng mua sắm xem giá cả có thể 

sử dụng lại ứng dụng chụp mã vạch BarcodeZXing. 

Tất cả các ứng dụng nền là một bộ các dịch vụ và hệ thống, bao gồm: 

- Bộ các View đa dạng và có thể tùy biến, bao gồm: danh sách 

(listView), lưới (GridView), textBox, Button, và các View khác. 

- Content Provider: cho phép ứng dụng lấy dữ liệu từ ứng dụng khác 

(ví dụ danh bạ) hoặc chia sẻ dữ liệu với nhau… 

- Resource Manager: cho phép truy xuất các nguồn tài nguyên cục 

bộ như chuỗi tĩnh, hình ảnh và tập tin khai báo giao diện… 
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- Notification Manager: cho phép ứng dụng hiển thị chú ý tùy biến 

trên thanh trạng thái. 

- Activity Manager: quản lý vòng đời ứng dụng. 

Thư viện: Android bao gồm bộ thư viện C/C++ được dùng bởi ứng dụng 

chính của hệ thống Android. Thông qua khung ứng dụng (Application 

framework), các nhà phát triển có thể tiếp cận sâu vào lõi thư viện bao gồm: 

- Thư viện hệ thống C: được rút ra từ thư viện hệ thống C chuẩn 

(libc). 

- Thư viện media: dựa trên OpenCORE của PacketVideo, một bộ 

thư viện hỗ trợ đọc, ghi lại nhiều định dạng âm thanh video, hình 

ảnh như: MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG. 

- Surface Manager: quản lý giao diện bao gồm lớp giao diện 2D và 

3D. 

- LibWebCore: là bộ thư viện trình duyệt Web mới hỗ trợ trình 

duyệt Android và WebView. 

- SGL: hệ thống đồ họa 2D cơ sở. 

- Thư viện 3D: dựa trên OpenGL ES 1.0 API, thư viện gồm phần 

cứng hỗ trợ 3D và phần mềm hỗ trợ tối ưu 3D. 

- FreeType: trình bày kiểu chữ và hình ảnh. 

- SQLite: hệ thống cơ sở dữ liệu có kích thước nhỏ nhưng hoạt động 

hiệu quả cho hầu hết ứng dụng. 

Android Runtime: Android bao gồm bộ thư viện chính, cung cấp hầu 

hết các tính năng cho bộ thư viện kể trên và dùng ngôn ngữ Java. 

Mỗi ứng dụng Android chạy trên tiến trình riêng với một thể hiện riêng 

trên máy ảo Dalvik giúp thiết bị chạy nhiều máy ảo cùng lúc. Máy ảo Dalvik 
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chạy nhiều tập tin định dạng .dex được tối ưu hóa cho máy có bộ nhớ thấp. 

Máy ảo được khai báo và chạy các lớp được biên dịch bởi trình biên dịch 

ngôn ngữ Java mà mới vừa được chuyển sang định dạng .dex bởi công cụ có 

sẵn “dx”. 

Máy ảo Dalvik phụ thuộc vào lõi Linux cho các tính năng cơ bản như là 

luồng và quản lý bộ nhớ mức độ thấp. 

Lõi Linux: Android dựa trên nền Linux phiên bản 2.6 cho các chương 

trình hệ thống chính như an ninh, quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, mạng và 

mẫu điều khiển thiết bị. Nhân Linux cũng đóng góp vai trò như là lớp áo giữa 

phần cứng và phần còn lại của kiến trúc Android. 

3.1.2 Công cụ lập trình ứng dụng Android 

Một trong số những IDE – môi trường phát triển tích hợp phổ biến nhất 

tại Việt Nam mà cả những lập trình chuyên và không chuyên sử dụng là 

Eclipse. Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp cho Java. Eclipse được 

phát triển ban đầu bởi IBM và hiện nay bởi tổ chức Eclipse 

(http://www.eclipse.org). Đến thời điểm hiện nay, Eclipse không gói gọn 

trong việc cung cấp môi trường phát triển tích hợp cho Java mà còn cho các 

ngôn ngữ khác như C/C++, Python, PHP, JavaScript, Cobol, HTML, XML 

nếu người dùng mở rộng các trình bổ sung (plug-in components) được biết 

dưới tên các bộ công cụ phát triển (Development toolkits). Ngoài việc hỗ trợ 

nhiều ngôn ngữ lập trình, cách tổ chức các trình bổ sung (plug-in framework) 

còn cho phép Eclipse làm việc với ngôn ngữ sắp chữ (typesetting language) 

như LaTEX; ứng dụng mạng như Telnet, trình duyệt Web; hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu,… Để lập trình Android bằng Eclipse, lập trình viên cần sử dụng kết 

hợp với bộ Android SDK. 

http://www.eclipse.org/
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Sau đây nhóm nghiên cứu xin giới thiệu những khái niệm cơ bản nhất về 

Eclipse để có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng thành thạo: 

 Eclipse Workbench: Eclipse được cấu thành bởi nhiều thành phần 

(components), và thành phần cơ bản nhất là Eclipse Workbench. 

Đó chính là phần cửa sổ chính xuất hiện khi Eclipse được gọi thực 

thi. Workbench chỉ có một công việc đơn giản là kết nối các thành 

phần và các trình bổ sung lại với nhau cho phép lập trình viên làm 

việc hiệu quả. Hay nói cách khác, xét ví dụ về lập trình Java, 

Workbench không hề biết gì về biên soạn, thực thi và gỡ rối 

chương trình Java; nó chỉ biết cách điều hướng các dự án và tài 

nguyên (ví dụ tập tin và thư mục). Với những thao tác không thực 

hiện được, Workbench chuyển cho các thành phần khác thực hiện; 

trong ví dụ trên, JDT (Java Development Toolkit) có nhiệm vụ hỗ 

trợ các công cụ cho phép lập trình viên biên soạn, biên dịch, thực 

thi và gỡ rối các chương trình java. 

 Plugins: Trình bổ sung là một thành phần (component) cung cấp 

một số loại dịch vụ trong khuôn khổ của Eclipse Workbench. 

Eclipse là một nền tảng có khả năng mở rộng cho việc xây dựng 

các môi trường phát triển tích hợp (IDE). Eclipse cung cấp lõi các 

dịch vụ (a core of services) điều khiển một tập hợp các công cụ 

(tools) kết hợp với nhau để hỗ trợ các tác vụ lập trình. Các nhà 

cung cấp các công cụ đóng góp vào nền tảng Eclipse bằng cách gói 

gọn các công cụ của họ vào các thành phần có thể gắn vào 

(pluggable) Eclipse, được gọi là trình bổ sung Eclipse (Eclipse 

plug-in). 

 Perspective (phối cảnh), Views (khung nhìn), và Editor (trình 

soạn thảo): Vào một thời điểm bất kỳ, Workbench là một cửa sổ 
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ứng dụng đơn chứa một số lượng các kiểu ô cửa sổ (pane) khác 

nhau hay còn được gọi là các khung nhìn (views), và một view đặc 

biệt là trình soạn thảo (editor). Trong một số tình huống, một ô cửa 

sổ đơn có thể chứa một nhóm các ô cửa sổ khác dưới dạng các thẻ 

(tabs). Tùy vào từng perspective, một ô cửa sổ có thể chứa cửa sổ 

thực thi lệnh trong khi ô cửa sổ khác chứa một bản phác thảo của 

dự án đang làm việc. Tuy nhiên, trình soạn thảo là một thành phần 

cơ bản không thể thiếu của tất cả các perspective. 

Vì có nhiều loại tài liệu (documents) khác nhau nên có nhiều loại trình 

soạn thảo khác nhau. Khi một tài liệu được mở ra hoặc được tạo mới, Eclipse 

tìm đến trình soạn thảo thích hợp nhất để lập trình viên thao tác trên tài liệu 

nào. Nếu một tài liệu là một văn bản thông thường (text document), trình soạn 

thảo văn bản cài đặt sẵn trong Eclipse được lựa chọn. Nếu tài liệu là một tập 

tin code Java, trình soạn thảo Java của JDT được lựa chọn, trình soạn thảo 

này có nhiều tính năng đặc biệt như kiểm tra cú pháp của các mã lệnh được 

soạn, hoàn thành mã lệnh tự động (code completion), v.v. Nếu tài liệu là một 

văn bản Microsoft Word trên Windows và chương trình Word đã được cài đặt 

trên máy đang được sử dụng, tài liệu được mở bởi Word trong Eclipse bằng 

kỹ thuật kết nối và nhúng đối tượng (Object Linking and Embedding – OLE). 

3.2 . Nghiên cứu công nghệ định vị vị trí dựa vào thông tin vệ tinh GPS 

3.2.1 Khái niệm Hệ thống định vị vệ tinh GPS 

Hệ thống Định vị Toàn cầu (tiếng Anh: Global Positioning System - 

GPS) là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ 

Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý. Trong cùng một 

thời điểm, tọa độ của một điểm trên mặt đất sẽ được xác định nếu xác định 

được khoảng cách từ điểm đó đến ít nhất ba vệ tinh. 
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Tuy được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhưng Chính phủ Hoa Kỳ 

cho phép mọi người trên thế giới sử dụng một số chức năng của GPS miễn 

phí, bất kể quốc tịch nào. 

 

Hình 3.1 Định vị sử dụng vệ tinh 

3.2.2 Hoạt động của hệ thống GPS 

Các vệ tinh GPS chuyển động vòng quanh Trái Đất hai lần trong một 

ngày theo một quỹ đạo rất chính xác và liên tục phát tín hiệu chứa thông tin 

định vị xuống Trái Đất. Các máy thu GPS nhận thông tin này và bằng phép 

tính lượng giác tính được chính xác vị trí của người dùng. Về bản chất máy 

thu GPS so sánh thời gian tín hiệu được phát đi từ vệ tinh với thời gian nhận 

được chúng. Sai lệch về thời gian cho biết máy thu GPS ở cách vệ tinh bao 

xa. Rồi với nhiều quãng cách đo được tới nhiều vệ tinh máy thu có thể tính 

được vị trí của người dùng và hiển thị lên bản đồ điện tử của máy. 
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Máy thu phải nhận được tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai 

chiều (kinh độ và vĩ độ) và để theo dõi được chuyển động. Khi nhận được tín 

hiệu của ít nhất 4 vệ tinh thì máy thu có thể tính được vị trí ba chiều (kinh độ, 

vĩ độ và độ cao). Một khi vị trí người dùng đã tính được thì máy thu GPS có 

thể tính các thông tin khác, như tốc độ, hướng chuyển động, bám sát di 

chuyển, khoảng hành trình, quãng cách tới điểm đến, thời gian Mặt Trời mọc, 

lặn và nhiều thứ khác nữa. 

3.2.3 Độ chính xác của GPS 

Các máy thu GPS ngày nay cực kì chính xác, nhờ vào thiết kế nhiều kênh 

hoạt động song song của chúng. Các máy thu 12 kênh song song (của 

Garmin) nhanh chóng khóa vào các quả vệ tinh khi mới bật lên và chúng duy 

trì kết nối bền vững, thậm chí trong tán lá rậm rạp hoặc thành phố với các toà 

nhà cao tầng. Trạng thái của khí quyển và các nguồn gây sai số khác có thể 

ảnh hưởng tới độ chính xác của máy thu GPS. Các máy thu GPS có độ chính 

xác trung bình trong vòng 15 mét. 

Các máy thu mới hơn với khả năng WAAS (Wide Area Augmentation 

System) có thể tăng độ chính xác trung bình tới dưới 3 mét. Không cần thêm 

thiết bị hay mất phí để có được lợi điểm của WAAS. Người dùng cũng có thể 

có độ chính xác tốt hơn với GPS vi sai (Differential GPS, DGPS) sửa lỗi các 

tín hiệu GPS để có độ chính xác trong khoảng 3 đến 5 mét. Cục Phòng vệ Bờ 

biển Mỹ vận hành dịch vụ sửa lỗi này. Hệ thống bao gồm một mạng các đài 

thu tín hiệu GPS và phát tín hiệu đã sửa lỗi bằng các máy phát hiệu. Để thu 

được tín hiệu đã sửa lỗi, người dùng phải có máy thu tín hiệu vi sai bao gồm 

cả ăn-ten để dùng với máy thu GPS của họ. 
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3.2.4 Các phân hệ của hệ thống GPS 

GPS hiện tại gồm 3 phần hệ chính: phân hệ không gian, phân hệ kiểm 

soát và phân hệ người sử dụng. Không quân Hoa Kỳ phát triển, bảo trì và vận 

hành các phân hệ không gian và phân hệ kiểm soát. Các vệ tinh GPS truyền 

tín hiệu từ không gian, và các máy thu GPS sử dụng các tín hiệu này để tính 

toán vị trí trong không gian 3 chiều (kinh độ, vĩ độ và độ cao) và thời gian 

hiện tại. 

Phân hệ không gian: gồm 27 vệ tinh (24 vệ tinh hoạt động và 3 vệ tinh 

dự phòng) nằm trên các quỹ đạo xoay quanh Trái đất. Các vệ tinh bay trên 

quỹ đạo cách mặt đất 20.200 km, bán kính quỹ đạo 26.600 km. Các vệ tinh 

chuyển động ổn định và thực hiện bay hai vòng trên quỹ đạo trong khoảng 

thời gian gần 24 giờ với vận tốc 7 nghìn dặm một giờ. Chùm vệ tinh GPS 

được bố trí sao cho các máy thu GPS trên mặt đất có thể nhìn thấy tối thiểu 4 

vệ tinh vào bất kỳ thời điểm nào, ở bất cứ địa điểm nào trên mặt đất. Các vệ 

tinh được cung cấp bằng năng lượng Mặt Trời. Chúng có các nguồn pin dự 

phòng để duy trì hoạt động khi chạy khuất vào vùng không có ánh sáng Mặt 

Trời. Các tên lửa nhỏ gắn ở mỗi quả vệ tinh giữ chúng bay đúng quỹ đạo đã 

định. 

Phần kiểm soát: Mục đích trong phần này là kiểm soát vệ tinh đi đúng 

hướng theo quỹ đạo và đồng bộ thời gian cho tất cả các vệ tinh. Có 5 trạm 

kiểm soát đặt rải rác trên Trái đất. Bốn trạm kiểm soát hoạt động một cách tự 

động, và một trạm kiểm soát là trung tâm. Bốn trạm này nhận tín hiệu liên tục 

từ những vệ tinh và gửi các thông tin này đến trạm kiểm soát trung tâm. Tại 

trạm kiểm soát trung tâm, nó sẽ sửa lại dữ liệu cho đúng và kết hợp với hai 

antenna khác để gửi lại thông tin cho các vệ tinh. Ngoài ra, còn một trạm 

kiểm soát trung tâm dự phòng và sáu trạm quan sát chuyên biệt. 
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Phân hệ người sử dụng: phân hệ này bao gồm người sử dụng hệ thống 

GPS. Người dùng sử dụng một bộ thu GPS bất kỳ để nhận, giải mã và tính 

toán ra vị trí hiện tại của thiết bị dựa trên tín hiệu GPS mà nó thu được. 

2.2.5 Tín hiệu GPS 

Các vệ tinh GPS phát hai tín hiệu vô tuyến công suất thấp ở dải L1 và L2 

(dải L là phần sóng cực ngắn của phổ điện từ trải rộng từ 0,39 tới 1,55 GHz). 

GPS dân sự dùng tần số L1 1575.42 MHz trong dải UHF. Tín hiệu GPS 

truyền thẳng tới bộ thu của người sử dụng, có nghĩa là chúng sẽ xuyên qua 

mây, thuỷ tinh và nhựa nhưng không qua phần lớn các đối tượng cứng như 

núi và nhà. 

L1 chứa hai mã "giả ngẫu nhiên"(pseudocode random), đó là mã 

Protected (P) và mã Coarse/Acquisition (C/A). Hệ thống GPS sử dụng cơ chế 

đa truy cập phân chia theo mã – CDMA, do đó, mỗi một vệ tinh có một mã 

truyền dẫn nhất định, cho phép máy thu GPS nhận dạng được tín hiệu. Mục 

đích của các mã tín hiệu này là để tính toán khoảng cách từ vệ tinh đến máy 

thu GPS. 

Tín hiệu GPS chứa ba mẩu thông tin khác nhau – mã giả ngẫu nhiên, dữ 

liệu thiên văn và dữ liệu lịch. Mã giả ngẫu nhiên đơn giản chỉ là mã định danh 

để xác định được quả vệ tinh nào là phát thông tin nào. Có thể nhìn số hiệu 

của các quả vệ tinh trên trang vệ tinh của máy thu Garmin để biết nó nhận 

được tín hiệu của vệ tinh nào. 

Dữ liệu thiên văn cho máy thu GPS biết quả vệ tinh ở đâu trên quỹ đạo ở 

mỗi thời điểm trong ngày. Mỗi quả vệ tinh phát dữ liệu thiên văn chỉ ra thông 

tin quỹ đạo cho vệ tinh đó và mỗi vệ tinh khác trong hệ thống. 
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Dữ liệu lịch được phát đều đặn bởi mỗi quả vệ tinh, chứa thông tin quan 

trọng về trạng thái của vệ tinh (lành mạnh hay không), ngày giờ hiện tại. Phần 

này của tín hiệu là cốt lõi để phát hiện ra vị trí. 

3.2.6 Nguyên lý xác định vị trí và tính toán trong GPS 

 

Hình 3.2 Tính toán vị trí trong GPS 

Máy thu GPS qua tính toán xác định được khoảng cách tới một vệ tinh và 

biết được nó đang ở đâu đó trên mặt cầu tâm vệ tinh này. Hai mặt cầu đầu 

giao nhau tạo thành một vòng tròn. Mặt cầu thứ 3 sẽ cắt vòng tròn này chỉ tại 

2 điểm, trong đó 1 điểm là vị trí của máy thu trên mặt đất. Điểm giao cắt thứ 

hai là một nơi nào đó lơ lửng trong không gian, cách xa trái đất hàng ngàn km 

nên có thể bỏ qua. 

Một vệ tinh thứ tư cần thiết để cải thiện tính chính xác của việc xác định 

thời gian, vì chỉ cần sai số 1 phần triệu giây giữa đồng hồ vệ tinh và máy thu 

cũng có thể dẫn đến định vị sai lệch hàng trăm mét. 

http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2014/1235975/how-gps-works-2-copy-w-large.jpg
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Như vậy để xác định vị trí của mình trên mặt đất, máy thu GPS phải tính 

để biết khoảng cách tới 4 vệ tinh và vị trí chính xác của các vệ tinh trên quỹ 

đạo. 

Máy thu GPS tính toán dựa vào khoảng thời gian tính từ khi vệ tinh phát 

tín hiệu đến lúc nó nhận được. Đó là tín hiệu radio tần số cao, công suất cực 

thấp. Sóng radio chuyển động với tốc độ đều, tương đương tốc độ của ánh 

sáng, khoảng 300.000 km/giây trong chân không. 

Để đo chính xác, chúng ta phải chắc chắn là đồng hồ trên vệ tinh và trong 

máy thu phải đồng bộ với nhau, chỉ cần chênh nhau 1 phần triệu giây là đã 

dẫn đến sai số khoảng 300 m. Với độ chính xác như vậy, chỉ có thể là đồng hồ 

nguyên tử. Nhưng đồng hồ nguyên tử có giá quá cao, tới hàng chục ngàn đô la 

Mỹ, nên chỉ có thể trang bị cho các vệ tinh. Với máy thu, người ta buộc phải 

chọn phương án giá rẻ, dùng đồng hồ quartz thông thường. Các đồng hồ 

quartz này được hiệu chỉnh liên tục dựa vào tín hiệu nhận được từ các vệ tinh 

để đồng bộ thời gian chính xác theo đồng hồ nguyên tử trên vệ tinh. Nhờ đó 

mà bốn mặt cầu giao nhau tại một điểm. 

Tính khoảng cách tới vệ tinh. Vào một thời điểm nào đó trong ngày, một 

vệ tinh bắt đầu truyền một chuỗi dài tín hiệu số, được gọi là mã giả ngẫu 

nhiên. Cùng lúc, máy thu cũng bắt đầu tạo ra chuỗi mã giống hệt, sau đó một 

chút mới nhận được chuỗi tín hiệu của vệ tinh. Độ trễ này là khoảng thời gian 

truyền tín hiệu từ vệ tinh tới máy thu. Nhân thời gian trễ này với vận tốc ánh 

sáng, máy thu tính ra quãng đường truyền tín hiệu. Đây là khoảng cách giữa 

máy thu và vệ tinh, với giả thiết tín hiện truyền theo đường thẳng với vận tốc 

truyền không đổi. 

Xác định vị trí vệ tinh. Điều này không quá khó, vì mỗi máy thu đều cập 

nhật và lưu trữ định kỳ một bảng tra cứu (gọi là almanac data) vị trí gần đúng 

của từng vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo vào bất kỳ thời điểm nào. Một số 
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yếu tố như lực hút của Mặt Trăng, Mặt Trời làm lệch quỹ đạo của các vệ tinh 

đôi chút nhưng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ liên tục giám sát vị trí chính xác của 

các vệ tinh và truyền những hiệu chỉnh đến các máy thu GPS thông qua tín 

hiệu từ vệ tinh. 

Dù vậy hệ thống tính toán vẫn còn những sai số. Trước hết là do phương 

pháp này giả định tín hiệu từ vệ tinh truyền thẳng tới các máy thu xuyên qua 

bầu khí quyển với vận tốc không đổi (bằng vận tốc ánh sáng). Trong thực tế, 

bầu khí quyển của Trái đất làm chậm tốc độ truyền xuống một chút, đặc biệt 

là khi tín hiệu xuyên qua tầng điện ly và tầng đối lưu. Độ trễ khác nhau tùy 

thuộc vào vị trí của máy thu trên mặt đất, có nghĩa là rất khó để loại trừ yếu tố 

sai số này trong các tính toán khoảng cách. Vấn đề cũng có thể xảy ra khi các 

tín hiệu radio phản xạ bởi các vật chắn lớn, chẳng hạn như những dãy núi cao 

hay tòa nhà cao tầng, khiến máy thu nhầm vệ tinh xa hơn thực tế. Đôi khi tín 

hiệu từ vệ tinh có sai số, báo sai vị trí của nó. 

Một số kỹ thuật được áp dụng để sửa sai số tính toán của hệ thống GPS. 

Hệ thống định vị toàn cầu vi sai DGPS (Differential GPS) là một dạng nâng 

cao của GPS, trong đó sử dụng thêm một mạng các trạm thu GPS mặt đất cố 

định. Ý tưởng cơ bản là để tính toán sai số tại trạm thu GPS cố định so với số 

liệu đo đạc chính xác đã biết từ trước. Sau đó trạm phát tín hiệu radio cung 

cấp thông tin hiệu chỉnh tín hiệu cho khu vực, giúp những máy thu DGPS 

trong khu vực đó định vị chính xác hơn. DGPS được các nước như Mỹ, Úc và 

Canada dùng cho các hệ thống hỗ trợ tàu bè ven biển. 

Trong khi đó công nghệ hỗ trợ định vị Assisted-GPS (A-GPS) thường 

được dùng cho các thiết bị cầm tay. Ngoài việc định vị GPS, smartphone sử 

dụng A-GPS còn kết nối với máy chủ thông qua mạng 3G, GPRS hay Wi-Fi 

để nhận tín hiệu phát ra từ các trạm phát sóng của nhà mạng. Nhờ thế mà thiết 
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bị khắc phục được sai số từ tín hiệu vệ tinh khi truyền xuống vùng đô thị có 

nhiều tán cây, cao ốc. 

3.3 . Nghiên cứu kỹ thuật định vị sử dụng sóng Wi-Fi và xây dựng thuật 

toán kết hợp nhằm nâng cao độ chính xác trong việc định vị đối tượng 

qua Smartphone 

3.3.1 Công nghệ Wi-Fi 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) hay chuẩn IEEE 802.11 là một tiêu chuẩn công 

nghiệp cho việc truyền dữ liệu không dây. Wi-Fi sử dụng sóng điện từ để 

truyền dữ liệu, hai dải tần số hoạt động là 2.4 GHz và 5 GHz. Tần số này cao 

hơn so với các tần số sử dụng cho điện thoại di động, các thiết bị cầm tay và 

truyền hình. Tần số cao hơn cho phép tín hiệu mang theo nhiều dữ liệu hơn. 

Khi truyền đi, sóng radio sẽ trải rộng cùng với đó là sự tăng lên của bán kính 

vùng phủ sóngvà sự giảm dần độ mạnh của tín hiệu. Một kết nối Wi-Fi sẽ cho 

chúng ta biết các thông tin cơ bản về độ mạnh của tín hiệu, địa chỉ MAC và 

can nhiễu. 

Các chuẩn IEEE 802.11 

 Chuẩn 802.11b là phiên bản đầu tiên trên thị trường. Đây là chuẩn 

chậm nhất và rẻ tiền nhất, và nó ít phổ biến hơn so với các chuẩn 

khác. 802.11b phát tín hiệu ở tần số 2.4 GHz, nó có thể xử lý với tốc 

độ11 megabit/s, và nó sử dụng mã CCK (Complimentary Code 

Keying). 

 Chuẩn 802.11g cũng phát ở tần số 2.4 GHz, nhưng nhanh hơn so với 

chuẩn 802.11b, tốc độ xử lý đạt 54 megabit/giây. Chuẩn 802.11g 

nhanh hơn vì nó sử dụng mã OFDM (Orthogonal Frequency-

Division Multiplexing), một công nghệ ghép kênh hiệu quả hơn. 
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 Chuẩn 802.11a phát ở tần số 5 GHz và có thể đạt đến 54 megabit/ 

giây. Nó cũng sử dụng mã OFDM. Những chuẩn mới hơn sau này 

như 802.11n còn nhanh hơn chuẩn 802.11a, nhưng 802.11a vẫn 

chưa phải là chuẩn cuối cùng. 

 Chuẩn 802.11n cũng phát ở tần số 2.4 GHz, nhưng nhanh hơn so với 

chuẩn 802.11a, tốc độ xử lý đạt 300 megabit/giây. 

Trong việc định vị sử dụng Wi-Fi, khoảng cách từ nguồn phát tới nguồn 

thu là một yếu tố đóng vai trò then chốt, để tính toán được khoảng cách đó, 

hai đại lượng RSS (Received Signal Strength) và SNR(Signal Noise Ratio) 

phải được xác định. Do suy hao trên đường truyền nên càng xa nguồn phát, 

tín hiệu càng yếu, dựa vào tính chất của suy hao cũng có thể xác định được 

khoảng cách từ vị trí cần xác định tới nguồn phát. 

Vấn đề chính trong định vị trong nhà dựa trên RSS là xác định mối quan 

hệ giữa RSS và vị trí, qua đó ước lượng vị trí người dùng dựa trên RSS thu 

được tại vị trí đó. Có 2 cách tiếp cận để tìm ra mối liên hệ này: sử dụng mô 

hình lan truyền của tín hiệu và phương pháp đinh vị Finger-printing. Các cách 

tiệp cận này sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo của báo cáo. 

3.3.2 Mô hình mạng trong định vị Wi-Fi 

Trong định vị sóng WiFi có 3 loại đồ hình mạng được sử dụng, đó là: 

 Network-based topology. 

 Terminal- based topology. 

 Terminal-assisted topology. 

Hình vẽ dưới mô tả khái quát 3 đồ hình này. 
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Hình 3.3 Topology – Mô hình mạng trong định vị sử dụng Wi-Fi 

Nguồn: Hệ thống định vị Wi-Fi Robin Henniges, TU-Berlin, 2012 

Network-based Topology 

Phương thức này được sử dụng cho công nghệ Wi-Fi chỉ khi phần mềm ở 

các trạm (station) được thay đổi để có thể chuyển cả thông tin đo đạc được, 

bên cạnh dữ liệu bình thường của mạng, trình tự thực hiện như sau: 

 Thiết bị di động gửi các tập tin báo hiệu (beacons) về cho các trạm 

(stations). 

 Các trạm gửi thông tin đo đạc được về cho server trung tâm. 

 Sever trung tâm kết hợp thông tin nhận được cùng với database để 

tính toán xác định vị trí. 

Ưu điểm: Mobile device không cần cài đặt thêm phần mềm thay vào đó 

là gửi các beacons. Các thiết bị di động thậm chí sẽ không biết mình đang bị 

định vị. 

Terminal-based Topology 
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Ngược lại với Network-based, Terminal-based Topology có đặc điểm là: 

 Mobile device được đặt ở chế độ thụ động, đợi và nhận beacons từ 

trạm phát  

 Dựa vào database để tính toán và định vị. 

 Việc sử dụng đồ hình này có 1 số nhược điểm lớn là: Khoảng cách 

yêu cầu để gửi beacons từ trạm phát tới thiết bị di động phải ngắn 

(10m), và thiết bị di động phải mang theo Database. 

Terminal assisted Topology 

Mô hình là sự kết hợp của 2 mô hình mạng trên, các hoạt động chính xảy 

ra trong mô hình mạng này như sau: 

 Mobile device nhận beacons từ các trạm, thu thập và chọn lọc 1 số 

thông tin cần thiết 

 Các thông tin tính toán được sẽ được mobile device gửi về server 

trung tâm 

 Server trung tâm sử dụng thông tin nhận được từ mobile device, kết 

hợp cùng với database để tính toán và định vị. 

 Server trung tâm gửi trả kết quả về cho mobile device. 

Ưu điểm của phương pháp Terminal assisted Topology: 

 Không cần thay đổi về phần cứng cũng như phần mềm ở các Access 

points.  

 Mobile device không cần phải mang theo Database, vì vậy ứng dụng 

sẽ nhỏ gọn hơn khi cài đăt. 
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3.3.3 Các phép đo và ứng dụng trong công nghệ định vị sử dụng Wi-Fi 

Có nhiều phương pháp khác nhau trong định vị sử dụng công nghệ Wi-

Fi. Nhìn chung, các phương pháp này đều cần biết vị trí của các trạm truy cập 

(AP- Access Point) để làm tham chiếu tính toán vị trí các mục tiêu. Để có hệ 

thống tốt, chất lượng phủ sóng của các trạm phải tốt, do đó người ta chú ý tới 

BSA (Basic Service Area- vùng phục vụ cơ bản). BSA quyết định phương 

thức định vị nào sẽ được chọn lựa cho phù hợp. Các công nghệ hiện có: 

Dựa trên khoảng cách ngắn nhất 

Ưu điểm của phương pháp này là nhanh và đơn giản, chỉ cần duy nhất 

một trạm để tính toán. 

Nhược điểm của phương pháp này là cho kết quả định vị thiếu chính xác 

và thường chỉ áp dụng cho định vị trong nhà với độ chính xác không cần cao. 

Phương pháp Cell Positioning 

Dựa trên việc xác định vị trí của trạm phát ra tín hiệu mạnh nhất ưu điểm 

là: sử dụng tốt khi khoảng cách ngắn. 

Phương pháp này có đặc điểm là: 

 Cần có Database và vị trí địa lý của các trạm (station). 

 Xác định vị trí dựa vào độ mạnh của tín hiệu thu được. 

 Tùy thuộc vào loại topo nào được chọn, 1 yêu cầu được gửi tới 

Database để nhận được ID của trạm phát ra tín hiệu mạnh nhất thu 

được ở thiết bị di động. 

 Database sau đó gửi trả lại tọa độ trạm phát và của thiết bị. 

Khi ứng dụng phương pháp này trong định vị sử dụng công nghệ Wi-Fi, 

địa chỉ MAC của các AP sẽ được sử dụng, với việc dùng Terminal-based, các 

bước định vị một thiết bị di động gồm 3 bước sau: 
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Bước 1: Thiết bị di động dùng passive mode để quét các trạm phát. 

Bước 2: Chọn trạm phát với tín hiệu mạnh nhất. 

Bước 3: Dùng database để tìm vị trí tọa độ. 

Phương pháp này có 1 số ưu điểm là nhanh và đơn giản, cho phép dùng 

cả nNetwork và Terminal-based, có thể định vị thời gian thực. Tuy nhiên 

cũng bộc lộ một số hạn chế như: phạm vi khoảng cách nhỏ 25-200 m và 

không chính xác. 

Phương pháp tam giác lượng 

 

Hình 3.4 Phương pháp tam giác lượng 

Nguồn: Hệ thống định vị Wi-Fi Robin Henniges, TU-Berlin, 2012 

Đây là phương pháp cơ bản và được sử dụng trong nhiều hệ thống định 

vị lớn, trong đó có cả hệ thông định vị vệ tinh GPS. 

Phương pháp tam giác lượng tính toán vị trí dựa vào hình học và cần biết 

trước ít nhất tọa độ của 3 trạm phát. Thách thức lớn nhất với phương pháp này 

là phải đo được khoảng cách từ nguồn phát tới thiết bị di đông. Có hai con 

đường chính là: 

 Đo đạc về thời gian: cần sự đồng bộ về thời gian giữa các trạm và 

thiết bị di động. 
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 Đo đạc độ mạnh của tín hiệu nhận được: Cần giải quyết được vấn đề 

về can nhiễu. 

Dựa vào các cơ sở lý thuyết trên sẽ có 3 phương thức chính để xác định 

khoảng cách giữa các trạm phát và thiết bị di động đó là: 

 Phương thức 1: ToA (Time of Arrival) 

Phương pháp này xác định khoảng cách giữa các trạm phát và thiết bị 

di động như sau: 

 Đo thời gian 1 tín hiệu gửi từ trạm phát tớ thiết bị di động sau 

đó trở lại trạm phát RTT (ROUND TRIP TIME). 

 Kết hợp với vận tốc truyền để tính khoảng cách từ thiết bị tới 

trạm phát. 

Yêu cầu chính: độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc chủ yếu 

vào sự đồng bộ của đồng hồ ở trạm phát và thiết bị di động. Với việc sử dụng 

Wi-Fi, không có sự tác động để thay đổi trên thiết bị di động, như vậy phương 

pháp này không áp dụng được cho WPS. 

 Phương thức 2: TDoA (Time Difference of Arrival) 

Tương tự như ToA, cần sự chính xác về thời gian như vậy cũng 

không dùng được cho WPS. 

 Phương thức 3: Dựa vào Độ mạnh của tín hiệu nhận được 

(Received Signal Strength) 

Phương pháp này sử dụng suy hao lan truyền của cường độ tín hiệu 

Wi-Fi để xác định khoảng cách. Phương pháp này tỏ ra phù hợp với việc định 

vị ngoài trời hơn, do định vị trong nhà gặp phải sự khúc xạ và suy giảm tín 

hiệu khi va đập vào các vật cản. 

Ưu điểm: 
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 Có thể ứng dụng cho Wi-Fi Positioning. 

 Thực hiện tốt ngoài trời. 

 Hỗ trợ tất cả các topology. 

Nhược điểm: 

 Cần ít nhất 3 trạm phát trong phạm vi có thể kết nối của thiết bị 

di động. 

 Tọa độ của các trạm phải chính xác. 

Dựa trên các phép đo góc 

 

Hình 3.5 Nguyên lý xác định vị trí thông qua phép đo góc 

Nguồn: Hệ thống định vị Wi-Fi Robin Henniges, TU-Berlin, 2012 

Phương pháp này cần ít nhất 2 trạm phát. Dựa vào góc của tín hiệu nhận 

được và phương pháp hình học để xác định vị trí của mobile device. Phương 

pháp này cần sự can thiệp vào phần cứng, cần có một loại antenna đặc biệt có 

thể đo được sự thay đổi về góc của tín hiệu tới, antenna đẳng hướng hoặc 

antenna mảng kết hợp với cảm biến có thể là sự lựa chọn thích hợp nhất cho 

phương pháp này. 
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Hình 3.6 Kết quả AOA 

Nguồn: Hệ thống định vị Wi-Fi Robin Henniges, TU-Berlin, 2012 

Khi tín hiệu tới antenna ở góc trực diện, TAoA trả về giá trị 0. Các 

trường hợp khác, khi tín hiệu tới antenna ở một phần nào đó thì nó sẽ chọn 

khoảng cách nhỏ nhất từ antenna tới nguốn phát tín hiệu để tính toán. 

 Các bước thực hiện: 

1. Station lấy các thông tin về mobile device ID và dữ liệu về góc 

(hay TDoA data). 

2. Station sau đó gửi các thông tin này về central server để tính 

toán tìm vị trí. 

Ưu điểm: 

 Dùng cả trong indoor và outdoor positioning. 

 Cho phép định vị thời gian thực. 

 Chính xác. 

Nhược điểm: 

 Cần sự can thiệp phần cứng đặc biệt là ở antenna. 

 Chỉ áp dụng được với network-based topology. 
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3.3.4 Mô hình lan truyền tín hiệu 

Kỹ thuật này sử dụng RSS thu thập được bởi thiết bị mobile để ước tính 

khoảng các của thiết bị từ ít nhất 3 APs đã được biết trước vị trí dựa vào mô 

hình lan truyền của tín hiệu vô tuyến. Sau đó sử dụng tam giác lượng để có 

được vị trí của thiết bị. Tính chính xác của thiết bị này phụ thuộc rất nhiều 

vào việc tìm ra một mô hình đặc tả tốt nhất các đặc tính của kênh truyền vô 

tuyến. Tuy nhiên, kênh truyền vô tuyến trong nhà là không ổn định và thay 

đổi theo thời gian, do tính đa đường trong môi trường trong nhà; ảnh hưởng 

của sự che chắn, khúc xạ, phản xạ và tán xạ gây bởi các chướng ngại vật và 

các bức tường; và do sự can thiệp của các thiết bị hoạt động ở cùng tần số (2.4 

GHz) theo chuẩn 802.11 b/g Wi-Fi như điện thoại di động, các thiết bị sóng 

cực ngắn và thiết bị Bluetooth. Có 2 mô hình thường được sử dụng cho kênh 

lan truyền vô tuyến trong nhà: 

Mô hình tổ hợp giữa suy hao và che chắn: 

Mô hình này kết hợp mô hình suy hao và ảnh hưởng của sự che chắn, 

được giả định là một quá trình ngẫu nhiên theo chuẩn lôga. Công suất nhận 

được từ 1 AP xác định cách d mét được cho bởi công thức: 

 

Trong đó: K là hằng số phụ thuộc vào đặc tính của anten và sự suy hao 

của kênh truyền, p0 là công suất tín hiệu tại điểm tham chiếu cách d0 so với 

anten. 

Mô hình suy hao do yếu tố vật cản: 

Mô hình này gồm các ảnh hưởng của chướng ngại vật giữa bên phát và 

bên thu. Công suất thu có thể cho bởi: 
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C là ngưỡng trên – số chượng ngại vật mà không có sự suy hao đáng kể. 

Và WAF là hệ số suy hao do tường. 

Hai mô hình thực nghiệm này đòi hỏi phải hiệu chỉnh các thông số, chẳng 

hạn như số mũ suy hao thay đổi tùy theo môi trường khác nhau. Điều này 

thường đòi hỏi khảo sát toàn diện về phân bố RSS theo môi trường, dẫn đến 

rất tốn thời gian. Ngoài ra, các mô hình này giả định RSS được phân bố đẳng 

hướng từ máy phát. Tuy nhiên điều này không đúng cho trường hợp môi 

trường trong nhà do sự hiện diện của chướng ngại vật. Hướng của anten của 

thiết bị di động cũng ảnh hưởng đến RSS, nhưng nó không được đề cập đến 

trong 2 mô hình. Cuối cùng, vị trí của các APs có thể không được biết trước 

trong thực tế, cũng như những APs có thể được cài đặt và cung cấp bởi các 

nhà sản xuất khác nhau. 

3.3.5 Thuật toán xác định vị trí dựa trên Finger-printing 

 Mô hình 1: Fingerprint positioning (sử dụng mẫu RSS) 

Còn được gọi là Location Pattern. Dựa trên CSDL về “mẫu cường độ 

tín hiệu” đã được tạo ra từ trước với mục đích định vị. 

Đặc điểm nổi bât: 

 Không cần tác động phần cứng giống như AoA. 

 Không cần đồng bộ thời gian. 

Phương pháp này chia làm hai giai đoạn. 

Giai đoạn 1: Là giai đoạn calibration phase, hay offline phase hay 

training phase, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng 1 radio map: 

 Ghi lại toàn bộ vị trí của khu vực có điểm cần định vị. 
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 Khu vực đó cần được bao phủ bởimột mô hình của các điểm 

thu (pattern of recording point) gọi là fingerprints. 

 Từng bước một, các fingerprint phải được đo đạc để lấy thông 

tin về tất cả các AP và độ mạnh tín hiệu mà nó nhận được 

(RSS). Mỗi Fingerprint sẽ là 1 vector R liên kêt với các phần tử 

AP. 

Yêu cầu: biết được số trạm và nếu có thay đổi số trạm thì giai đoạn 1 

phải được làm lại. 

Giai đoạn 2: Giai đoạn xác định vị trí, các thông tin được chọn lựa sẽ 

được lưu trữ trong Database – gọi là 1 bản đồ sóng vô tuyến, để truy xuất sau 

đó để xác định vị trí.  

  Khi được xác định ở trong khu vực đã xây dựng radio map, thiết bị 

di động sẽ tính toán độ mạnh của tín hiệu nhận được của tất cả các trạm phát 

trong khu vực. Sau đó lưu trữ lại trong vector so sánh P. Tiếp đến so sánh 

vector P và các vector R được lưu trong database sẽ được tính toán. Ở giai 

đoạn 1 nếu database được thêm vào thông tin về hướng thì sẽ cho kết quả tốt 

hơn trong giai đoạn 2. 

 Mô hình 2: Sử dụng network-based topology trong fingerprint 

positioning 

 Mọi vị trí được gửi về AP qua tập tin báo hiệu của mobile 

device. 

 Tùy chỉnh phần mềm của các trạm để có thể phân tích được dữ 

liệu về tín hiệu. 

 Gửi thông tin về cho central server để tính toán xác định vị trí.  

Ưu điểm: 
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 Một ưu điểm lớn của phương pháp này là có thể xác định vị trí 

của cả các đối tượng không có WIFI. Chỉ cần chúng có thể gửi 

beacons về cho các trạm. 

 Có thể không cần biết vị trí các trạm mà chỉ cần biết vị trí của 

các fingerprint. 

 Thích hợp cả indoor và outdoor positioning. 

 Độ chính xác cao. 

 Không cần tác động phần cứng. 

 Nhược điểm: xây dựng Radio Map phức tạp. 

 Mô hình 3: Sử dụngTerminal-assisted topology trong fingerprint 

positioning 

Việc định vị một mobile device trải qua các bước chính: 

 Mobile device nhận beacons từ các trạm, thu thập và chọn lọc 

một số thông tin cần thiết. 

 Các thông tin tính toán được sẽ được mobile device gửi về 

server trung tâm. 

 Server trung tâm sử dụng thông tin nhận được từ mobile 

device, kết hợp cùng với database để tính toán và định vị. 

 Server trung tâm gửi trả kết quả về cho mobile device. 

Ưu điểm: 

 Không cần thay đổi về phần cứng cũng như phần mềm ở các 

Access points.  

 Mobile device không cần phải mang theo Database, vì vậy ứng 

dụng sẽ nhỏ gọn hơn khi cài đăt. 
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3.3.6 Phương pháp xác định vị trí trong Finger-printing 

Có ít nhất 5 phương pháp định vị dựa vào vị trí của fingerprint: K-

Nearest Neighbor (K-NN), phương pháp xác suất, neural networks, support 

vector machine (SVM) và smallest M-vertex polygon (SMP). 

 

Hình 3.7 Các phương pháp xác định vị trí trong Finger-printing 

 K-Nearest Neighbor Algorithms (Các thuật toán K láng giếng 

gần nhất) 

KNN yêu cầu RSS online để tìm kiếm K phối hợp gần nhất của vị trí 

được biết đến trong không gian tín hiệu từ cơ sở dữ liệu được xây dựng từ 

trước theo nguyên lý các lỗi bình phương trung bình gốc. Bằng việc tính trung 

bình K vị trí ứng cử với có hoặc không áp dụng khoảng cách trong không gian 

tín hiệu như trọng số, vị trí được ước lượng được giành được thông qua K-NN 

trọng số hoặc K-NN không trọng số. K-NN phân loại một điểm dữ liệu mới 

trên đa số các K láng giềng gần nhất của nó. Với các ứng dụng khác nhau, các 

hàm khoảng cách khác nhau được xác định định lượng tương tự giữa các 

điểm training và testing. 
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Trong các trường hợp đơn giản nhất (K=1), thuật toán tìm thấy phối 

hợp đơn gần nhất và sử dụng vị trí của fingerprint như dự đoán. Trong thuật 

toán này, K là các thông số được điều chỉnh để cho hiệu suất tốt hơn. 

Cụ thể hơn, bộ dữ liệu đầu tiên là mẫu offline của RSS từ N APs 

trong khu vực. Mỗi thành phần trong một vector là một RSS (dBm) độc lập 

được thu thập từ APs trong vị trí. 

S={𝑠1 …. 𝑠𝑛|𝑠𝑖 ∈ ℜ𝑛}  là một tập các vector lấy mẫu LF online trong 

cơ sở dữ liệu. Tập thứ hai của dữ liệu chứa RSSs online, R={𝑟1 …. 𝑟𝑛|𝑠𝑖 ∈

ℜ𝑛} từ n APs ở một vị trí cụ thể.  

Thuật toán K-NN yêu cầu thu thập dữ liệu {(𝑠𝑖 ,𝑣𝑞),i,q ∈ 𝑁}, cho n vị 

trí trong site, nơi 𝑣𝑞 là vị trí chưa biết của phép đo phép đo thứ q và vector 𝑠𝑖 

là ‘fingerprint’ của vị trí 𝑣𝑖 . Khi một máy thu trong vị trí chưa biết A trở nên 

nhận thức một fingerprint r mới, nó tìm kiếm cho fingerprint 𝑠𝑖 gần nhất với r 

và sau đó ước lượng vị trí. Các vị trí chưa biết cho r được xác định bới đa số 

phiếu bầu từ K fingerprint có khoảng cách ngắn nhất. 

Chúng ta có thể ước lượng vị trí 𝑣𝑞 bằng việc clustering khoảng cách 

giữa vector LF online nhận được r và vector LF lấy mẫu offline 𝑠𝑖 như sau: 

𝑣𝑞(𝑟,𝑓) = (∑ |𝑟 − 𝑠𝑖|
𝑞𝑛

𝑖=1 )
1

𝑞      (3.1) 

𝑣𝑞 được gọi là khoảng cách Manhattan nếu q =1 và khoảng cách 

Euclidean nếu q = 2; sự chính xác là không cần thiết cao hơn khi q tăng. 

Đặt 𝑠𝑖𝑗 là mẫu RSS thứ j tring APs thứ i. m là số các APs, n là số 

lượng dữ liệu mẫu. Khoảng cách giữa 𝑠𝑖 và 𝑠ị𝑗được xác định như sau: 

𝑣𝑗 = √∑ 𝑠𝑖𝑗 − 𝑠𝑖
𝑚
𝑖=1    𝑗 = 1…𝑛      (3.2) 
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Các mẫu K được bầu từ giá trị nhỏ nhất và tình toán tọa độ trung bình 

như các đầu ra theo phương trình sau: 

(𝑥, 𝑦) =
1

𝐾
∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)

𝐾
𝑖=1          (3.3) 

Trong đó (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) là tọa độ đáp ứng với mẫu thứ i. 

K-NN đơn giản để thực hiện và nó cung cấp độ chính xác hợp lý. Tuy 

nhiên, một trở ngại của tiêu chuẩn là K-NN bị dao động tín hiệu vì RSSs được 

phát hiện trong cùng một vị trí có thể được biến đổi từ thời gian này tới thời 

gian khác. Sự dao động có thể gây ra lỗi trong sự ước lượng vị trí. Điều này 

có thể được khắc phục một phần bằng việc có nhiều bộ fingerprint cho một vị 

trí nhất định, ở những thời điểm khác nhau, giả sử rằng một hoặc khác 

fingerprint có thể bao phủ sự dao động đó. 

Redpin Algorithm-AP Similarity 

Thuật toán Redpin (2009) là một sự biến đổi của thuật toán K-NN 

tiêu chuẩn nới mà khoảng cách Euclidean được tăng lên với một hệ số them 

vào để cộng cho các training và testing fingerprint mà có các APs phổ biến và 

một hệ số trừ với các APs không phổ biến trong 2 fingerprint đó. Do đó, 

ngoài cường độ tín hiệu, số lượng các APs phổ biến  (NCAP-number of 

common APs) và số lượng các APs không phổ biến (NNAP) cũng đóng góp 

việc xác định tình tương tự của 2 fingerprint. Thuật toán Redpin chọn K=1 để 

quyết định phối hợp tốt nhất và làm việc như sau. Một hàm mapping 𝛿(𝑟) 

được xác định như sau: 

𝛿 = {
0,𝑠 = 0
1,𝑠 ≠ 0

            (3.3) 

NCAP của 2 fingerprint, r và s, có thể được diễn tả như sau: 

NCAP = ∑ 𝛿(𝑟𝑖)𝛿(𝑠𝑖) 
𝑛
𝑖           (3.4) 



 

61 

 

NNAP của r và s có thể được diễn tả như sau: 

NNAP = ∑ 𝛿(𝑟𝑖)⨁𝛿(𝑠𝑖)
𝑛
𝑖=1          (3.5) 

Trong đó ⨁ diễn tả sự rời rạc riêng biệt. Giá trị tương tự tổng quát 

của r và s như sau: 

(r,s) = 𝛼 ∑ 𝛿(𝑟𝑖)𝛿(𝑠𝑖)− 𝛽∑ 𝛿(𝑟𝑖)⨁𝛿(𝑠𝑖)+ 𝛾⋀(𝑟𝑖 , 𝑠𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  (3.6) 

⋀ là một hàm heuristic được định nghĩa trong thuật toán Redpin mà 

tính toán sự giống nhau của r và s dựa trên những cường độ tín hiệu. Hệ số 

𝛼 𝑣à 𝛾 là các trọng số them vào cho các common APs trong khi 𝛽 là các trọng 

số trừ đi cho các not-common APs. Ý tưởng chính đằng sau Redpin đang sử 

dụng NCAP và NNAP như sự điều chỉnh việc cộng trừ trọng số để làm giảm 

tác động của sự giao động tín hiệu. 

Weight AP Similarity 

Để tiếp tục giảm tác động của biến động tín hiệu, phương pháp tương 

tự AP có trọng số được đưa ra. Cường độ của các điểm truy cập tại một địa 

điểm không phải là luôn luôn giống nhau vì môi trường thay đổi làm cho tín 

hiêu Wi-Fi dao động đáng kể trong cùng một vị trí theo thời gian, đặc biệt bên 

trong một toàn nhà lớn với AP thưa thớt. Bằng trực giác, các APs với cường 

độ cao hơn ở một vị trí v nên có trọng số hơn trong việc xác định có hay 

không một fingerprint nằm ở v. Sự tương quan giữa AP và các địa điểm được 

sử dụng như trọng số cho mối AP. Point-wise Mutual Information (PMI) 

được đưa ra là phép đo tương quan và được xác định như sau: 

𝐼(𝜈|𝐴𝑃) =  log
𝑃(𝜈,𝐴𝑃)

𝑃(𝜈)𝑃(𝐴𝑃)
         (3.7) 

Cao hơn giá trị   I thì nhiều khả năng d sẽ liên kết với AP. Từ 

fingerprint cũ trong cơ sở dữ liệu, giá trị I của mỗi vị trí 𝜈  và các cặp AP có 

thể thể được ước lượng. Giá trị PMI nằm trong khoảng từ 0 (tương quan ít 
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nhất) đến 1(tương quan nhiều nhất). Giá trị PMI được áp dụng như bổ trọng 

để thêm vào mỗi common AP hoặc trừ đi với mỗi not-common AP. Giá trị 

tương tự trọng số của fingerprint được đo hiện tại r và fingerprint được báo 

cáo từ trước s được xác định vị trí ở 𝜈 là: 

𝐷(𝑠, 𝑟) = 𝛼∑ 𝛿(𝑟𝑖)𝛿(𝑠𝑖)𝐼(𝜈|𝐴𝑃𝑖)
𝑛
𝑖=1 − 𝛽∑ 𝛿(𝑠𝑖)⨁𝛿(𝑟𝑖)𝐼(𝜈|𝐴𝑃𝑖) +𝑛

𝑖=1

𝛾Λ(si, ri)                  (3.8) 

Kalman Filter - KF 

Một bộ lọc Kalman được áp dụng để điều chỉnh các đường quỹ đạo. 

Nó được sử dụng để ước tính trạng thái 𝑥 ∈ ℜ2của một quá trình theo dõi thời 

gian rời rạc mà được chi phối bởi các phương trình tuyến tính ngẫu nhiên 

khác nhau. Các phương trình cập nhật thời gian như sau: (3.10) 

𝑥𝑘
−̂  = 𝑥𝑘−1̂          (3.9) 

𝑃𝑘
− = 𝑃𝑘−1 + 𝑄 

Và phương trinh cập nhật phép đo cảu chúng ta như sau: 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−(𝑃𝑘

− + 𝑅)−1 

𝑥�̂� =  𝑥𝑘
−̂ + 𝐾𝑘(𝑧𝑘 − 𝑥𝑘

−̂)                          (3.10) 

𝑃𝑘 = (1− 𝐾𝑘)𝑃𝑘
− 

Trong đó Q là phương sai ồn của quá trình, R là phương sai ồn của 

phép đo. 𝑃𝑘
−  là một phương sai lỗi ước lượng ưu tiên. 𝑃𝑘 là một phương sai lỗi 

ước lượng ở sau. 𝑥𝑘
−̂ là ước lượng trạng thái ưu tiên ở bước k. 𝑥�̂� là ược lượng 

trạng thái sau ở bước k. 𝐾𝑘 là hệ số pha trộn của Kalman. 

 Smallest M-vertex Polygon - SMP (Đa giác M đỉnh nhỏ nhất) 
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Tượng tự như thuật toán KNN, SMP yêu cầu cường độ tín hiệu nhận 

được online để tìm kiếm cho SMP phối hợp gần nhất của một địa điểm chưa 

biết trong không gian tín hiệu từ cơ sở dữ liệu xây dựn từ trước. 

Mỗi một AP sẽ có một tập các cường độ tín hiệu mà có cùng giá trị 

với quá trình online. Một đa giác M đỉnh được hình thành từ các đỉnh cùng 

cường độ tín hiệu từ mỗi AP. Vị trí được ước lượng là trọng tâm của đa giác 

nhỏ nhất với chu vi ngắn nhất 

 

Hình 3.8 Ước lượng tọa độ 

Hình vẽ trên đưa ra một đa giác M đỉnh được hình thành bởi 10 điểm 

với cùng cường độ tín hiệu từ 3 APs. Giả sử đa giác trong hình có chu vi nhỏ 

nhất, khi đó chúng ta lấy trung bình các tọa độ để ước lượng vị trí. 

 Neural Network 

Neural Network là một mô hình tính toán mà bao gồm một nhóm kết 

nối nội của neurons giữa các đầu vào, lớp ẩn và đầu ra như hình dưới: 
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Hình 3.9 Mạng Neural 

Tương tự, trong suôt tầng offline, chúng ta đặt vào cường độ tín hiệu 

nhận được của mỗi AP và tọa độ vị trí tương ứng, ví dụ, nếu ta có 20 APs 

trong khu vực, chúng ta đặt tín hiệu từ thiết bị Wi-Fi tích cực mà hình thành 

một vector LF với 20 kich thước với vị trí tương ứng. Thông thường, một 

mạng perceptron đa lớp (MLP) với một lớp ẩn được sử dụng cho hệ thống 

định vị dựa vào mạng neural. Đầu ra được ước lượng vị trí mà có thể là một 

vector 2 kịch thước hoặc 3 kích thước. Đầu vào được thao tác với chức năng 

vận chuyển f(x) và xác định đích cho đầu ra. Chức năng chuyển f(x) là phi 

tuyến và thường có hình dạng sigma. 

Một mạng neural lan truyền ngược (BPNN) có thể được sử dụng để 

ước lượng vị trí. Một mạng neural feed-forward ba tầng điển hình được cho ở 

trên. Các nodes là các đơn vị xử lý, mà nhận đầu vào từ bên trái và đầu ra 

phân bố trên mặt bên phải. Fingerprint đầu vào được áp dụng cho lớp đầu 

vào. Các mô hình đầu vào được truyền đến đầu vào của lớp ẩn thông qua các 

kêt nối mạng có trọng số. Các đơn vị ẩn nhận mô hình có trọng số, nơi mà vị 

trí được ước lượng trong một hàm kích hoạt. 

Output Node Calculation (Tính toán node đầu ra) 
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Các node đầu ra 𝑜𝑧 được tính toán bới phương trình (3.11) và (3.12) 

𝑦𝑖 = 𝑓(∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑗 − 𝜈𝑖
𝑛
𝑗=1 )      (3.11) 

𝑜𝑧 = 𝑓(∑ 𝑤𝑖,𝑗 − 𝜈𝑧
𝑛
𝑖=1 )      (3.12) 

Trong đó 𝑤𝑖,𝑗  là trọng số kết nối giữa hai node i và j, 𝑤𝑧,𝑖 là trọng số 

kết nối giữa hai node z và i. 𝜈𝑖 , 𝜈𝑧  là các ngưỡng riêng của node i và node z. f 

là một hàm kích hoạt. Ví dụ đơn giản, chúng ta chọn hàm xichma f như một 

hàm kích hoạt. Một hàm xichma giá trị thực và khả vi, có chính xác một điểm 

uốn và  có bắt nguồn đầu tiên không âm hoặc không dương. 

𝑓(𝑡) =
1

1+𝑒𝑡
         (3.13) 

Output node Adjustment (Điều chỉnh node đầu ra) 

Sự điều chỉnh của node đầu ra được cho bởi phương trình (3.14, 15, 

16) và (3.17) 

Δ𝑤𝑖,𝑗 = −𝜂(𝜕𝑒𝑘
/𝜕𝑤𝑧,𝑗 

)        (3.14) 

Trong đó 𝜂 là tỉ lệ học mà chỉ ra kích thước tương đối của sự thay đổi 

trong trọng số. 

Quy luật học của các node đầu ra như sau: 

𝛿𝑧 = (𝑡𝑧 − 𝑜𝑧)𝑓
′(𝑛𝑒𝑡𝑧)         (3.15) 

Chúng ta cập nhật lặp đi lặp lại (k+1) tiếp của 𝑤𝑧,𝑗 và  𝜈𝑧,𝑗  như sau: 

𝑤𝑧,𝑗(𝑘 + 1) = 𝑤𝑧,𝑗 + Δ𝑤𝑧,𝑗 = 𝑤𝑧,𝑗 + 𝜂𝛿𝑧𝑦𝑖   (3.16) 

𝜈𝑧,𝑗 (𝑘 + 1) = 𝜈𝑧,𝑗 + 𝜂𝛿𝑧      (3.17) 

Hidden Node Adjustment (Điều chỉnh node ẩn) 

Sự điều chỉnh của các node ẩn được cho bởi các phương trình (3.18, 

3.19, 3.20) 
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𝛿 = 𝑦𝑖(1− 𝑦𝑖)∑ 𝛿𝑧𝑤𝑧𝑖
𝑛
𝑧=1        (3.18) 

Chúng ta cập nhật lặp đi lặp lại (k+1) tiếp theo của 𝑤𝑖 ,𝑗 𝑣à 𝜈𝑖,𝑗 của lớp 

ẩn như sau: 

𝑤𝑖,𝑗  (𝑘 + 1) = 𝑤𝑖,𝑗 + 𝛥𝑤𝑖,𝑗 = 𝑤𝑖,𝑗 + 𝜂′𝛿𝑖𝑥𝑗   (3.19) 

𝜈𝑖,𝑗  (𝑘 + 1) = 𝜈𝑧,𝑗 + 𝜂′𝛿𝑖        (3.20) 

Trong đó 𝜈′ là tỉ lệ học của lớp ẩn. Sự xác định ngưỡng của 

𝑣𝑧𝑗  𝑣à 𝜈𝑖,𝑗 phụ thuộc vào yêu cầu định vị trong nhà. Việc học mạng tiếp tục 

bới trọng số training. 

Để tiếp tục cải thiện hiệu năng của sự hội tụ, một hệ số động lực 𝛽 

được thêm vào phương trình (3.16) và 3.19:  

Δ𝑤𝑧,𝑗 (𝑘 + 1) = 𝜂𝛿𝑧𝑦𝑗 + 𝛽Δ𝑤𝑧,𝑖 (𝑘)     (3.18) 

𝛥𝑤𝑖,𝑗 (𝑘 + 1) = 𝜂′𝛿𝑖𝑦𝑗 + 𝛽𝛥𝑤𝑖,𝑗  (𝑘)         (3.19) 

Nếu lỗi việc tính kết quả là dưới ngưỡng quy định 𝜈𝑧,𝑗 và 𝜈𝑖,𝑗, sau đó 

training bị dừng lại. 

Location Estimation 

Sau khi training bị dừng lại, chúng ta đưa vào thông tin fingerprint 

nhận được tới mạng neural và các trường đầu ra ở các vị trí. Nếu lỗi vị trí xảy 

ra, chúng ta lặp lại thủ tục từ (a) tới (c) cho tới khi mạng gặp ngưỡng. 

 Support Vector Machine - SMV 

SVM là một khái niệm trong thống kê và khoa học máy tính cho một 

tập hợp các phương pháp học có giám sát liên quan đến nhau để phân loại và 

phân tích hồi quy. SVM dạng chuẩn nhận dữ liệu vào và phân loại chúng vào 

các lớp khác nhau. Do đó SVM là một thuật toán phân loại nhị phân. Với một 

bộ các ví dụ training thuộc hai thể loại cho trước, thuật toán training SVM 
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xây dựng một mô hình SVM để phân loại các ví dụ khác vào hai thể loại đó. 

Một mô hình SVM là một cách biểu diễn các điểm trong không gian và lựa 

chọn ranh giới giữa hai thể loại sao cho khoảng cách từ các ví dụ luyện tập tới 

ranh giới là xa nhất có thể. Các ví dụ mới cũng được biểu diễn trong cùng một 

không gian và được thuật toán dự đoán thuộc một trong hai thể loại tùy vào ví 

dụ đó nằm ở phía nào của ranh giới. 

SVM xây dựng một siêu phẳng hoặc một tập các siêu phẳng trong 

một không gian nhiêu chiều hoặc vô hạn chiều, có thể được sử dụng cho phân 

loại, hồi quy hoặc các nhiệm vụ khác. Một cách trực giác, để phân loại tốt 

nhất thì các siêu phẳng nằm ở càng xa các điểm dữ liệu của tất cả các lớp (gọi 

là hàm lề) càng tốt vì nói chung lề càng lớn thì sai số tổng quát hóa của thuật 

toán càng bé. 

Ý tưởng là tìm một siêu phẳng mà tách các positive samples từ các 

negative ones trong tập training trong khi tối đa hóa khoảng cách của chúng 

từ mặt siêu phẳng. Mục đích chúng ta tách bộ training location fingerprint và 

ước lượng vị trí bới SVM. 

Đặt 𝑥𝑖  là vector cường độ tín hiệu nhận được (RSS) và n là số lượng 

các AP và có thể được xem như kích thước của không gian cường độ tín hiệu, 

và  𝑦𝑖  bằng +1 nếu vị trí đề cập đến một khu vực được lựa chọn, nếu không 𝑦𝑖  

= -1. Chúng ta đưa ra một tập các dữ liệu training của Location Fingerprint, 

X. 

X={(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)|𝑥𝑖 ∈ ℜ𝑛 ,𝑞𝑖 ∈ {−1,1}}
𝑖=1

𝑛
     (3.20) 

P(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) biểu thị xác suât 𝑥𝑖 → 𝑦𝑖 .Chúng ta định nghĩa một hàm giả 

thuyết  h(x,𝜃) và không gian giả thuyết H={h(x,𝜃),𝜃 ∈ Θ}. Θ là chỉ số giả 

thuyết mà xác định có hay không giả thuyết nắm giữ. 

Linear Separable Problems 
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Hình 3.10 Phân tích hai chiều tuyến tính 

Hình vẽ trên minh họa các trường hợp phân chia hai chiều tuyến tính. 

Các vector chuẩn �⃗⃗�  đưa ra hướng của việc tách siêu phẳng, mà được tính 

bằng một tập các vector hỗ trợ trong một trường hợp tuyến tính, mỗi phương 

trình tách dòng có thể được diễn tả như sau: 

�⃗⃗� .𝑥 + 𝑏 = 0            (3.21) 

Trong đó ‘.’ biểu thị tích chấm và b là độ lệch hay gọi là thiên vị. 

Chúng ta cũng phải ngăn chặn các điểm dữ liệu rơi vào bờ, chúng ta có thể 

chọn hai siêu phẳng của bờ theo cách mà có hay không các điểm giữa chúng 

và sau đó thử tối đa hóa khoảng cách của chúng. H là một dòng phân loại mà 

tách hai kiểu của training samples không cùng với lỗi. 𝐻1,𝐻2 là đường thẳng 

gần nhất đên các dòng phân loại mà song song với chúng. Khoảng cách giữa 

𝐻1 ,𝐻2 được gọi là khoảng cách của hai loại hoặc khoảng thời gian phân loại 

(margin). Các đường phân loại tối ưu đòi hỏi các dòng phân loại không chỉ có 

thể phân rẽ hai loại mà không có lỗi mà còn phải tối đa khoảng thời gian phân 

loại. 

Dòng chấm 𝐻1 và 𝐻2 có thể được xác định như sau: 
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𝐻1: �⃗⃗�  .𝑥𝑖 + 𝑏 ≥ 1        (3.22) 

𝐻2 ∶  �⃗⃗�  . 𝑥𝑖 + 𝑏 ≤  −1        (3.23) 

Điều này có thể được đơn giản hơn nữa như sau: 

𝑦𝑖(�⃗⃗�  .𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1 ∀𝑖 ∈ [1,𝑛]       (3.24) 

Khoảng cách giữa hai siêu phẳng đó là 
2

||�⃗⃗� ||
 . Để tối đa hóa khoảng 

cách của chúng, chúng ta cần phải tối thiểu hóa ||�⃗⃗� ||. Tuy nhiên, nó khá khó 

để tối thiểu ||�⃗⃗� || vì vector chuẩn �⃗⃗�  liên quan tới căn bậc hai. Thay vì việc tối 

thiểu ||�⃗⃗� ||, chúng ta giải quyết vấn đề như sau:  

Minimize
||�⃗⃗� ||

2

2
           (3.25) 

Subject to𝑦𝑖(�⃗⃗�  .  𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1,∀𝑖 ∈ [1,𝑛]   (3.26) 

Bây giờ, nó trở thành vấn đề lập trình bậc hai. Chúng ta có thể áp 

dụng nhân tử Lagrange, 𝛼 và chuyển đổi nó thành hình thức kép như sau: 

Maximize  L(�⃗⃗� ,𝑏, 𝛼) = ∑ 𝛼𝑖 −
1

2
∑ 𝛼𝑖𝛼𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗(𝑥𝑖  .  𝑥𝑗)

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1        (3.27) 

Subject to∑ 𝑦𝑖𝛼𝑖 = 0,𝛼𝑖  ≥ 0,∀𝑖 ∈ [1,𝑛]𝑛
𝑖=1    (3.28) 

Vấn đề phân loại bây giờ được chuyển thành vấn đề tìm cực đại của 

phương trình (3.27,28). Location fingerprint vector 𝑥𝑖  với 𝛼 ≥ 0 được gọi là 

vector hỗ trợ (support vector). Nếu �⃗⃗� ∗ được coi như là giá trị tối ưu của 

�⃗⃗�  𝑣à 𝛼𝑖
∗ là giải pháp tối ưu của phương trinh 3.27,28, khi đó: 

�⃗⃗� ∗ = ∑ 𝛼𝑖
∗𝑦𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1            (3.29) 

Hàm phân loại tuyến tính tối ưu là: 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛((�⃗⃗�  .𝑥) + 𝑏∗) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(∑ 𝛼𝑖
∗𝑦𝑖(𝑥 . 𝑥𝑖) + 𝑏 ∗𝑛

𝑖=1 )  (3.30) 

Linear Inseparable Problems 
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Nếu bộ dữ liệu training là không thể tách rời tuyến tính, nhưng giả 

thuyết có thể tách rời tuyến tính là không đổi. Trong trường hợp này, chúng ta 

có thể  giới thiệu một biến yếu 𝜉𝑖 . Thay vì việc giải quyết vấn đề của phương 

trình (3.25,26) ta giải quyết theo vấn đề sau: 

Minimize
||�⃗⃗� ||

2

2
+ 𝐶 ∑ 𝜉𝑖

𝑛
𝑖=1  

Subject to𝑦𝑖(𝑤 ⃗⃗⃗⃗  . 𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖   , 𝜉𝑖  ≥ 0,∀𝑖 ∈ [1,𝑛] (3.31) 

Trong đó C là một hằng số để kiểm soát mức độ “trừng phạt” của 

mấu đúng hay sai. Hình vẽ dưới đây thể hiện ý tưởng ánh xạ phi tuyến sử 

dụng hàm 𝜙(. ) 

 

Hình 3.11 Ánh xạ phi tuyến sử dụng hàm ϕ(.) 

Nonlinear Hypotheses 

Nếu các tập dữ liệu training chỉ có thể được ngăn cản bởi một bộ phi 

tuyến, một hàm phi tuyến, 𝜙(.) được sử dụng để ánh xạ location fingerprint 

từ một không gian mẫu tới một không gian kích thước cao hơn, được gọi là 

không gian đặc trưng. Mở rộng không gian kích thước cao hơn, đường tách 

tối ưu sẽ trở thành mặt tách tối ưu. Việc hình thành siêu phẳng trong tình 

trạng phi tuyến trở thành. 
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𝑦𝑖(�⃗⃗�  .𝜑(𝑥𝑖)+ 𝑏) ≥ 1,∀𝑖 ∈ [1,𝑛]      (3.30) 

Tương tự, chúng ta có thể áp dụng nhân tử Lagrange, 𝛼 và chuyển đổi 

nó vào trong dạng song song như sau: 

Maximize𝐿(�⃗⃗� ,𝑏, 𝜉, 𝛼) = ∑ 𝛼𝑖 −
1

2
∑ 𝛼𝑖

′𝛼𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗𝜙(𝑥𝑖)𝜙(𝑥𝑗)
𝑛
𝑖,𝑗=1

𝑛
𝑖=1  

 Subject to∑ 𝑦𝑖𝛼𝑖 = 0,𝐶 ≥ 0,∀𝑖 ∈ [1,𝑛]𝑛
𝑖=1      (3.31) 

Vấn đề phân loại bây giờ chuyển thành vấn đề tìm cực đại của 

phương trình (3.31) 

Lớp phân loại tối ưu là :  

 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(∑ 𝛼𝑖
∗𝑦𝑖𝜙(𝑥) .𝜑(𝑥𝑖) + 𝑏∗𝑛

𝑖=1 )    (3.32) 

Sau khi giới thiệu các hàm hạt nhân k(x,y) = 𝜙(𝑥) .𝜙(𝑦) , lớp phân 

loại là : 

 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(∑ 𝛼𝑖
∗𝑘(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)+ 𝑏∗𝑛

𝑖=1 )    (3.33) 

Vấn đề chính của ứng dụng SVM là lựa chọn một hàm hạt nhân 

tương đối, tham số của hàm hạt nhận và các hệ số ‘trừng phạt’. Có bốn hàm 

hạt nhân phổ biến. như sau: 

 Tích chấm: k(x,y) = x . y  . Không có ánh xạ được thực hiện trong 

trường hợp này 

 Radial Basic Function (RBF) kernel: k(x,y) = 𝑒
(−||𝑥−𝑦||2)

𝜎2  với biến 𝜎 

 Sigmoid kernel: k(x,y) = tanh(ax . y + b)  với biến a và b 

 Polynominal kernel: k(x,y) = (𝑥 . 𝑦 + 1)𝑑𝑒𝑔   trong đó độ deg đã biết 

Hầu hết các location fingerprint dựa vào SVM chọn RBF, vì nó ánh 

xạ lên mẫu của location fingerprint vào trong một không gian rộng hơn. 
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Sau khi chúng ta huấn luyện tập dữ liệu của location fingerprint, X 

cho bởi thuật toán SVM ở trên, mẫu của LF nên được tách bởi lớp phân loại 

SVM. Sau đó chúng ta có thể sử dụng mô hình SVM đã được huấn luyện để 

ước lượng vị trí. 

 Probabilistic Algorithms (các thuật toán xác suất) 

Probabilistic LF tính toán hầu hết các vị trí có thể xảy ra bên ngoài cơ 

sở dữ liệu LF đã được ghi trước. Chúng ta chọn một vị trí 𝑣𝑖  nếu 𝑃(𝑣𝑖|𝑠) >

𝑃(𝑣𝑗 |𝑠), với 𝑖, 𝑗 = 1,2,3,… , 𝑛, 𝑗 ≠ 𝑖 

P(𝑣𝑖|𝑠) biểu diễn xác suất mà thiết bị WLAN trong vị trí 𝑑𝑖 , cho rằng 

vector tín hiệu nhận được là s. Cũng giả sử rằng  𝑃(𝑣𝑖) là xác suất mà node di 

động trong vị trí 𝑣𝑖 . Nguyên tắc quyết định được cho là dựa vào xác suất hậu 

nghiệm. 

Sử dụng công thức Bayes, và giả sử rằng P(𝑣𝑖|𝑠) = 𝑃(𝑣𝑗 |𝑠) với i,j 

=1,2,3,…,n. Chúng ta quy luật quyết định sau dựa vào khả năng P(𝑠|𝑣𝑖) là xác 

suất mà vector tín hiệu s được nhận, cho rằng thiết bị WLAN được xác định 

đúng vị trí 𝑣𝑖 . Chúng ta có thể ước lượng 𝑣𝑖  bởi : 

𝑃(𝑣𝑖|𝑆) =
𝑃(𝑆|𝑣𝑖)𝑃(𝑣𝑖)

𝑃(𝑆)
           (3.34) 

Khi đó P(S) là hằng số cho tất cả 𝑣, thuật toán có thể được viết lại 

như sau: 

P(𝑣𝑖|𝑆) = 𝑃(𝑆|𝑣𝑖)𝑃(𝑣𝑖)          (3.35) 

Vị trí được ước lượng 𝑣 vị trí mà giành được giá trị cực đại của xác 

xuất trong phương trình (III.36): 

𝑣 = arg max
𝑣𝑖

[𝑃(𝑣𝑖|𝑆)] = argmax
𝑣𝑖

[𝑃(𝑆|𝑣𝑖)𝑃(𝑣𝑖)]   (3.36) 
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Khi 𝑃(𝑣𝑖) có thể là thừa số lấy ra từ quá trình cực đại hóa, vị trí được 

ước lượng 𝑣 là: 

𝑣 = argmax
𝑣𝑖

[𝑃 (𝑆|𝑣𝑖)] =argmax
vi

[∏ 𝑃(𝑠|𝑣𝑖)
𝜋
𝑖=1 ] (3.37) 

Ngoài thuật toán Bayes, thuật toán hạt nhân được sử dụng trong việc 

tính toán xác suất. Giả sử cơ sở dữ liệu của location fingerprint được phân bố 

theo phân phối Gaussian, do đó giá trị trung bình và độ lệch chuẩn có thể 

được tính toán. Giả sử máy thu Wi-Fi đo được RSS độc lập, chúng ta có thể 

tính toán toàn bộ xác suất của một vị trí bởi việc nhân trực tiếp với xác suất 

của máy thu Wi-Fi. Do đó, mỗi một vị trí ứng cử có thể được tính toán từ 

cường độ tín hiệu được quan sát trong suốt tầng online, và vị trí được ước 

lượng được quyết định bởi quy luật quyết định trước. Tuy nhiên điều này chỉ 

áo dụng cho các vị trí ứng cử rời rạc. Các đơn vị di động có thể được xác định 

chính xác vị trí ở bất kỳ vị trí nào, không chỉ ở các điểm rời rạc. Vị trí 2D 

được ước lượng (�̂�, �̂�) được cho bởi (III.38), có thể suy vị trí tọa độ và cung 

cấp kết quả chính xác hơn. Nó là bình quân trọng số của các tọa độ của tất cả 

các vị trí lấy mẫu: 

(�̂�, �̂�) = ∑ (𝑃(𝑣𝑖|𝑆)(𝑥𝑣𝑖
,𝑦𝑣𝑖

))𝑛
𝑖=1        (3.38) 

3.4 . Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng bản đồ số trên Smartphone PC 

3.4.1 Nghiên cứu hệ thống thông tin địa lý GIS 

Công nghệ GIS được ứng dụng trong các điều tra nghiên cứu khoa học 

quản lý tài nguyên, đất đai, đánh giá các tác động của môi trường, quy hoạch 

đô thị, lịch sử địa lý, khoa học bản đồ, marketing, vận tải… ví dụ GIS có thể 

được ứng dụng để quản lý các vùng đất đai và nước bị ô nhiễm, hỗ trợ các 

nhà hoạch định, chuyên gia ra quyết định kịp thời và đúng đắn trên các vùng 

bị ô nhiễm. GIS cũng có thể dùng để thống kê, phân tích, lập bản đồ phân bố 
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khách hàng, các vị trí kinh doanh hay hệ thống bán hàng để hỗ trợ việc ra các 

quyết định kinh doanh.  

 Lịch sử phát triển 

Người ta đã phát hiện các bức tưởng của hang động gần Lascausx – 

Pháp, cách đây khoảng 15.550 năm, những người thợ săn Cro-Magnon đã vẽ 

những hình ảnh của các con vật mà họ săn được, liên kết các hình vẽ và gắn 

nhãn cho chúng để mô tả đường di chuyển của các con vật. So sánh với hệ 

thống GIS hiện đại ngày nay, chúng thấy rằng cách làm đơn giản này đã chứa 

đựng một cấu trúc hình ảnh – thông tin, liên kết hình ảnh, vị trí với các thuộc 

tính thông tin, đó là cốt lõi trong GIS.  

Năm 1954, John Snow đã mô tả một ổ dịch bệnh tả ở London (Anh) bằng 

cách sử dụng các điểm đại diện cho vị trí của một số người bệnh, lần đầu tiên 

sử dụng phương pháp địa lý. Ông nghiên cứ sự phân bố của dịch bệnh tả để 

tìm ra nguồn gốc lây lan và ngăn chặn dịch bệnh. Bản đồ bệnh dịch của John 

Snow không chỉ mô tả mà còn phân tích các hiện tượng phụ thuộc liên kết với 

vị trí địa lý. 

Năm 1962 đánh dấu sự phát triển đầu tiên của thế giới về ứng dụng của 

GIS tại Ottawa, Ontario, Canada do Cục Lâm nghiệp và phát triển nông thông 

bang tiến hành. Là công trình được phát triển của tiến sĩ Roger Tomlinson, nó 

được gọi là Hệ thống thông tin địa lý Canada (viết tắt là CGIS) và đã được sử 

dụng để lưu trữ, phân tích và vận dụng cá dữ liệu thu thập được cho Trung 

tâm quản lý đất Canada (CLI), một sáng kiến để xác định khả năng đất đai 

cho nông nghiệp bằng cách lập bản đồ thông tin về đất, nông nghiệp, động vật 

nuôi, động vật hoang dã, tài nguyên nước, rừng và bản đồ sử dụng đất với tỷ 

lệ 1:50. 000. Một yếu tố được đánh giá, phân loại được thêm vào cho phép 

thực hiện phân tích bản đồ. 
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CGIS là “hệ thống” đầu tiên trên thế giới và được cải tiến hơn các ứng 

dụng bản đồ là nó có khả năng che phủ, đo đạc, số hoát/quét. Nó hỗ trợ một 

hệ thống tọa độ quốc gia liên kết các châu lục và lưu các thông tin vị trí và 

thuộc tính trong các tệp dữ liệu riêng biệt. Với kết quả này, Tomlinson được 

biết đến như cha đẻ của GIS, đặc biệt là việc sử dụng phép che phủ của ông 

trong việc xúc tiến phân tích không gian trên dữ liệu địa lý hội tụ. CGIS tồn 

tại đến những năm 1990 và xây dựng được cơ sở dữ liệu số hóa tài nguyên 

lớn nhất của Canada. Nó đã được phát triển như một khung hệ thống cơ sở 

trong việc hỗ trợ chính phủ liên bang và các tỉnh trong việc quản lý cũng như 

hoạch định tài nguyên. Sức mạnh của nó là sự phân tích các dữ liệu phức tạp 

toàn châu lục. CGIS không bao giờ xuất hiện dưới một hình thức thương mại. 

Năm 1964, Howard T Fisher thành lập phòng thí nghiệm cho Đồ họa 

máy tính và Phân tích không gian tại trường đại học Harvard, nơi mà một số 

khái niệm lý thuyết quan trọng về xử lý dữ liệu không gian, và vào những 

năm 1970 đã phân phối mã phần mềm cơ sở và các hệ thống như SYMAP, 

GRID và ODYSSEY, từng là nguồn cảm hứng cho sự phát triển các ứng dụng 

thương mại, tới các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và các tập đoàn toàn 

cầu. 

Đầu những năm 1980, công ty điện toán M&S (M&S computing sau này 

là Intergraph), viện nghiên cứu hệ thống môi trường (ESRI – Environmental 

Systems Research Institute) và CARIS (hệ thống tài nguyên thông tin trợ giúp 

bằng máy tính) nổi lên như các nhà cung cấp thương mại các phần mêm GIS, 

hợp nhất thành công nhiều tính năng của CGIS, kết hợp cách tiếp cận sơ khai 

là phân tách thông tin thuộc tính và tọa độ không gian với cách tiếp cận mới 

là tổ chức các dữ liệu thuộc tính bằng cấu trúc dữ liệu. Cuối những năm 1980 

và 1990, sự tăng trưởng của công nghiệp được thúc đẩy bởi ứng dụng rộng rãi 

GIS trên các máy trạm Unix và máy tính cá nhân. Cuối thế kỷ 20, sự phát 
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triển nhanh chóng trong các hệ thống khác nhau được thống nhất trên nền 

tảng tương tối hẹp và người sử dụng bắt đầu có khái niệm xem dữ liệu GIS 

trên Internet, yêu cầu các tiêu chuẩn về chuyển đổi và định dạng dữ liệu. Gần 

đây, có một sự gia tăng số lượng các gói phần mềm GIS mã nguồn mở hoặc 

miễn phí, chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau và có thể tùy biến cho phù 

hợp với từng nhiệm vụ cụ thể.  

 Nền tảng 

Từ khi ra đời cuối những năm 1990, khi dữ liệu GIS hầu hết dựa trên các 

máy tính lớn và sử dụng để bảo trì các bản ghi bên trong, phần mềm là các 

sản phẩm độc lập. Tuy nhiên với sự truy cập gia tăng vào mạng Internet, cùng 

với nhu cầu phân phối các dữ liệu địa lý tăng, phần mềm GIS dần dần thay 

đổi toàn bộ giao diện của nó để cho phép chia sẻ trực tuyến. Phần mềm GIS 

hiện nay thường được giới thiệu như sự kết hợp của các ứng dụng tương tác 

và các API (giao diện lập trình ứng dụng). 

 Xây dựng dữ liệu 

Các công nghệ GIS hiện đại sử dụng các thông tin dưới dạng số, với nhiều 

phương pháp được sử dụng để tạo ra các dữ liệu số hóa khác nhau. Phương 

pháp chính để xây dựng dữ liệu là số hóa, ở đó một bản đồ giấy hay một bản vẽ 

trắc địa được chuyển để về dạng số trung gian bằng cách sử dụng một chương 

trình thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) và khả năng tham chiếu địa lý. 

 Thu thập dữ liệu 

Thu thập dữ liệu và việc đưa thông tin vào hệ thống, tiêu tốn khá nhiều 

thời gian của những người thực hiện. Có nhiều phương pháp khác nhau được 

sử dụng để đưa thông tin vào một hệ thống thông tin địa lý, mà ở đó nó được 

lưu trữ dưới dạng số. 
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Các dữ liệu bản đồ được in trên giấy hay phim, có thể được số hóa hay 

quét để tạo ra dữ liệu số. Một công cụ số hóa tạo ra dữ liệu vector như một 

hoạt động vẽ các điểm, đường, đa đường, đường bao từ một bản đồ. Quét một 

bản đồ cho ra kết quả là dữ liệu raster và có thể tiếp tục xử lý để có được dữ 

liệu vector.  

Các dữ liệu điều tra có thể được đưa trực tiếp vào GIS từ các hệ thống 

thu thập dữ liệu số trên các thiết bị thu thập dữ liệu sử dụng một kỹ thuật gọi 

là Hình học tọa độ (COGO). Các vị trí từ Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) 

hay một công cụ thu thập khác cũng có thể được đưa trực tiếp vào GIS.  

Các cảm biến dữ liệu từ xa cũng giữ vai trò quan trọng trong thu thập dữ 

liệu, bao gồm các cảm biến (như máy quay phim, máy quét số…) gắn trên các 

máy bay, vệ tinh hay tàu vũ trụ.  

Sau khi dữ liệu vào GIS, dữ liệu thường được yêu cầu được chỉnh sửa, 

loại bỏ lỗi và thực hiện các phép xử lý sâu hơn.  

 Dữ liệu địa lý 

Một dữ liệu địa lý là một cơ sở dữ liệu với các phần mở rộng cho việc 

lưu trữ, đánh chỉ mục, truy vấn và thao tác trên thông tin địa lý và dữ liệu 

không gian. Trong khi một vài cơ sở dữ liệu địa lý có những chức năng được 

thiết kế cho phép thực hiện việc xử lý địa lý thì lợi ích chính của một cơ sở dữ 

liệu địa lý nằm ở khả năng “kiểu cơ sở dữ liệu” mà nó có thể đưa đến cho các 

dữ liệu không gian. Một vài trong số các khả năng này bao gồm dễ truy cập, 

sử dụng các trình điều khiển cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn như ODBC, khả năng 

liên kết và tập hợp bảng dữ liệu, cũng như khả năng đánh chỉ mục, nhóm các 

tập dữ liệu không gian độc lập với nền tảng của phần mềm. 

 Dữ liệu phi không gian 
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Dữ liệu phi không gian bổ sung cũng có thể được lưu trữ cùng với các dữ 

liệu không gian được biểu diễn với tọa độ của một vector hình học hay vị trí 

của một ô raster. Trong dữ liệu raster, một ô có thể chứa các thông tin thuộc 

tính, nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một ký hiệu nhận dạng mà có 

thể liên kết tới các bản ghi trong một bảng khác.  

Cũng có những phần mềm được phát triển để hỗ trợ cả việc quyết định 

không gian và phi không gian. Trong phần mềm này, các giải pháp của vấn đề 

không gian được tích hợp với các giải pháp của vấn đề phi không gian. 

 Biểu diễn dữ liệu 

Phần mềm xử lý GIS được dùng cho các nhiệm vụ chuẩn bị dữ liệu để sử 

dụng cho GIS. Sự chuyển đổi các dữ liệu địa lý thô sang định dạng tương 

thích với các sản phẩm GIS.  

Dữ liệu GIS biểu diễn các đối tượng của thế giới thực (đường, sử dụng 

đất, độ cao) với dữ liệu số. Các đối tượng này có thể được chia làm hai khái 

niệm trừu tượng: các vật thể rời rạc (nhà) và các trường liên tục (lượng mưa 

hay độ cao). Có hai phương pháp được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu 

GIS, cho cả hai đối tượng trên là: Raster và Vector. 

 

Hình 3.12 Biểu diễn dữ liệu trong GIS 
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 Raster: 

Một dạng dữ liệu Raster về cơ bản là bất kỳ dạng ảnh số nào biểu diễn 

dưới dạng lưới. Bất kỳ người nào đã quen thuộc với ảnh số sẽ nhận ra rằng 

pixel là đơn vị nhỏ nhất của một bức ảnh. Sự kết hợp của nhiều pixel tạo 

thành ảnh, khác biệt với các dạng đồ họa vector có tỷ lệ thường được sử dụng 

dựa trên nền tảng là mô hình vector. Trong khi một bức ảnh số đề cập tới đầu 

ra như là sự miêu tả thế giới thực, thì một bức ảnh hay bản vẽ được gửi tới 

máy tính sẽ phản ánh một trừu tượng hóa của thế giới thực. Các bức ảnh chụp 

từ trên không thường là các định dạng được sử dụng chính của dữ liệu Raster, 

với chỉ một mục đích, là hiển thị một bức ảnh chi tiết trên bản đồ hay cho mục 

đích số hóa.  

Dạng dữ liệu Raster có chứa các hàng và cột của các ô, với mỗi ô chứa 

một giá trị đơn. Dữ liệu Raster có thể là các bức ảnh (ảnh raster), với mỗi 

pixel (hay ô) có chứa một giá trị màu. Trong khi một ô raster lưu trữ một giá 

trị đơn, nó có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các dải raster để biểu diễn 

các màu RGB hay các bảng thuộc tính mở rộng với một hàng cho mỗi giá trị 

duy nhất, độ phân giải của tập dữ liệu raster là kích thước các ô của nó.  

Không gian lưu trữ cơ sở dữ liệu, khi được đánh chỉ mục sẽ cho phép tìm 

kiếm và truy xuất nhanh hơn tuy nhiên đòi hỏi một không gian lưu trữ đáng 

kể với hàng triệu bản ghi.  

 Vector: 

 Trong GIS, các đối tượng địa lý thường được biểu diễn dưới dạng 

vector, xem xét các đối tượng này như các đường hình học. Các đối tượng 

khác nhau được biểu diễn bởi các dạng đường hình học khác nhau: 

o Điểm: Các điểm có kích thước bằng 0, được sử dụng cho các đối 

tượng địa lý mà có thể diễn tả bởi một điểm đơn, hay nói cách khác 
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là vị trí đơn. Ví dụ các điểm có độ cao lớn nhất, độ cao nhỏ nhất, 

các đối tượng quan tâm trên bản đồ. Các điểm truyền đạt hàm 

lượng thông tin tối thiểu của dạng dữ liệu này. Các điểm cũng có 

thể được sử dụng để biểu diễn các vùng khi hiển thị ở tỉ lệ nhỏ. 

Không có phép đo nào có thể thực hiện đối với các đối tượng điểm.  

o Đường hay đa đường: Đường hay đa đường một chiều được sử 

dụng cho các đối tượng tuyến tính như: sông, đường, đường xe lửa 

và các đường địa hình. Cũng như các đối tượng điểm, các đối tượng 

tuyến tính được thể hiện như các đường hơn là đa giác, các đối 

tượng đường có thể đo khoảng cách.  

o Đa giác: Các đa đường hai hướng được sử dụng cho các đối tượng 

địa lý mà bao phủ một vùng bề mặt trái đât riêng biệt. Những đối 

tượng này như hồ, đường bao công viên, đường bao thành phố… 

Các đa giác truyền đạt hàm thông lượng thông tin lớn nhất của kiểu 

dữ liệu này. Các đối tượng đa giác có thể tính toán chu vi, diện tích.  

Mỗi một đường hình học này liên kết với một hàng trong cơ sở dữ liệu để 

mô tả các thuộc tính của chúng. Ví dụ, một cơ sở dữ liệu mô tả các hồ nước 

có thể chứa thông tin về độ sâu, mức độ ô nhiễm… Thông tin này có thể được 

sử dụng để tạo bản đồ cho phép mô tả các thuộc tính riêng của tập dữ liệu. 

Các đường hình học khác nhau cũng có thể được so sánh. GIS có thể được sử 

dụng để nhận ra tất cả các điểm hình học trong phạm vi bán kính 1km của 

một hồ nước có độ ô nhiễm cao nhất.  

Dữ liệu vector cũng có thể được sử dụng để biểu diễn các hiện tượng liên 

tục khác nhau. Các đường đồng mức và các lưới tam giác bất chính quy (TIN) 

được sử dụng để diễn tả độ cao hay các giá trị thay đổi liên tục khác. Các lưới 

tam giác ghi các giá trị tại một vị trí mà được kết nối với nhau thành một 
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đường tạo thành một lưới tam giác bất chính quy. Bề mặt tam giác biễu diễn 

bề mặt địa hình.  

 Ưu và nhược điểm: 

Có các ưu điểm và nhược điểm khác nhau khi sử dụng các dạng mô hình 

dữ liệu raster và vector để biểu diễn thế giới thực. Các tập dữ liệu Raster lưu 

các giá trị cho tất cả các điểm trong một vùng được bao phủ, và đòi hỏi không 

gian lưu trữ lớn hơn so với biểu diễn dữ liệu dạng vector. Dữ liệu Raster cũng 

dễ dàng cho phép thực hiện các lớp che phủ, điều khó hơn với dữ liệu vector. 

Dữ liệu vector có thể được hiển thị như các đồ họa vector sử dụng trong các 

bản đồ truyền thống, ở đó các dữ liệu raster xuất hiện như một bức ảnh. Dữ 

liệu vector dễ dàng kết hợp các lớp vector từ nhiều nguồn khác nhau, tương 

thích với các môi trường cơ sở dữ liệu quan hệ. Dữ liệu vector có thể được 

cập nhật bảo trì, trong khi dữ liệu raster phải xây dựng từ đầu. Hơn nữa, dữ 

liệu vector cho phép nhiều khả năng phân tích, đặc biệt cho các mạng lưới, 

như các đường sắt, lưới điện, hệ thống viễn thông… 

 Biên dịch Raster sang Vector 

Xây dựng lại dữ liệu có thể được thực hiện bởi GIS để chuyển đổi dữ liệu 

sang các định dạng khác nhau. GIS có thể sử dụng để chuyển đổi một bức ảnh 

vệ tinh sang một cấu trúc vector bằng cách vẽ các đường xung quanh các cell 

trong cùng một phân loại, trong khi quyết định mối quan hệ không gian giữa 

các ô, như sự liền kề hay bao hàm. Ngoài ra các phép xử lý dữ liệu tiên tiến 

có thể thực hiện với xử lý ảnh – một công nghệ được phát triển vào cuối 

những năm 60 bởi NASA. 

 Chiếu bản đồ và các hệ tọa độ 

Trái đất có thể được biểu diễn dưới nhiều mô hình khác nhau, mỗi một 

cách cũng cấp một tập tọa độ khác nhau (như kinh độ, vĩ độ, độ cao) cho bất 
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kỳ điểm nào trên bề mặt Trái đất. Mô hình đơn giản nhất là giả sử Trái đất là 

một hình cầu hoàn hảo. Càng nhiều phép đo của Trái đất được tích lũy thì các 

mô hình của Trái đất càng trở nên phức tạp và chính xác hơn.  

Chiếu bản đồ là một phần cơ bản của việc xây dựng bản đồ. Một phép 

chiếu bản đồ là một phương tiện toán học chuyển đổi thông tin từ một mô 

hình của trái đất, biểu diễn một bề mặt cong trong hệ tọa độ 3 chiều sang hệ 

tọa độ hai chiều trên giấy hay màn hình máy tính. Các phép chiếu bản đồ khác 

nhau được sử dụng cho các loại bản đồ khác nhau được sử dụng cho các loại 

bản đồ khác nhau.  

Hầu hết thông tin trong GIS được lấy từ các bản đồ đã có, GIS được sử 

dụng các công cụ xử lý của máy tính để chuyển đổi thông tin số, thu thập từ 

các nguồn dữ liệu bản đồ với các phép chiếu bản đồ khác nhau hay các hệ tọa 

độ khác nhau, về một phép chiếu và hệ tọa độ chung. 

Ở mỗi quốc gia đều xây dựng một hệ quy chiếu tọa độ - độ cao (gọi tắt là 

hệ quy chiếu) phù hợp riêng, cho từng vùng miền. Hiện nay có 3 dạng hệ quy 

chiếu phổ biến được sử dụng: 

 Hệ quy chiếu vuông góc không gian: gồm điểm gốc tọa độ và 3 

trục tọa độ x, y, z trong không gian Euclide 3 chiều.  

 Hệ quy chiếu Ellipsoid: gồm điểm tâm ellipsoid, 2 bán trục 

ellipsoid, tọa độ 3 chiều là vĩ tuyến B, kinh tuyến L và độ cao H. 

Hệ quy chiếu này được coi mô hình toán học của bề mặt Trái đất.  

 Hệ quy chiếu mặt bằng: được xác định nhờ một phép biến đổi nào 

đó từ hệ quy chiếu mặt ellipsoid về mặt phẳng, nhằm biểu diễn bề 

mặt Trái đất lên mặt phẳng, được sử dụng để xây dựng các loại 

bản đồ. Hệ quy chiếu mặt bằng gồm gốc tọa độ và hai trục tung và 

trục hoành.  
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 Mã hóa địa lý các địa chỉ 

Mã hóa các địa lý là quá trình tìm các tọa độ địa lý (thường được diễn tả 

bằng kinh độ và vĩ độ) từ các dữ liệu địa lý khác, như địa chỉ đường phố hay 

mã bưu điện. Mỗi đoạn đường được gắn thuộc tính với một dải địa chỉ. Mã 

hóa địa chỉ sẽ lấy địa chỉ và tìm kiếm đoạn đường có chứa địa chỉ đó, sau đó 

nội suy vị trí của địa chỉ nằm trong dải địa chỉ của tuyến đường. 

Mã hóa ngược địa chỉ địa lý: Mã hóa ngược địa chỉ địa lý là quá trình trả 

về một địa chỉ địa lý ước lượng tại một tọa độ cho trước. Địa chỉ này cũng 

được nội suy từ dải địa chỉ gắn với đoạn đường. Mã hóa ngược địa chỉ địa lý 

không trả về địa chỉ thực tế, mà chỉ ước lượng địa chỉ ở gần đó nhất dựa trên 

dải xác định trước.  

 Thống kê 

Phần mềm GIS sử dụng các truy vấn cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn để đọc và 

phân tích dữ liệu cho việc hỗ trợ ra quyết định. Ví dụ, nếu chúng ta có dữ liệu 

địa lý bao gồm các thông tin nhân khẩu, chúng ta có thể quyết định xem có 

bao nhiêu nhân khẩu trong một độ tuổi nhất định, thu nhập và sắc tộc sinh 

sống trong một khu phố. Dữ liệu thường được tham chiếu với mã bưu điện 

hay địa chỉ đường phố hơn là với dữ liệu đo đạc. phần mềm có thể được sử 

dụng bởi các nhà khoa học máy tính hay các nhà thống kê với các kỹ năng về 

khoa học máy tính, với mục tiêu của việc mô tả một vùng để hỗ trợ cho việc 

ra quyết định trong marketing, các dịch vụ xã hội, quy hoạch, tình huống khẩn 

cấp… Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn có thể được sử dụng hay thiết 

kế cho phần mềm thống kê GIS. Chúng thường được đặt trên các máy chủ và 

truy vấn qua các trình duyệt web, ví dụ như MySQL hay ArcSDE. 

 Bộ đọc GIS 
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Các bộ đọc GIS là các ứng dụng máy tính được thiết kế cho phép người 

sử dụng dễ dàng xem các bản đồ số cũng như truy vấn các dữ liệu quản trị bởi 

GIS. Chúng thường cho phép rất ít sự chỉnh sửa bản đồ hay dữ liệu bản đồ. 

Các bộ đọc có thể là các ứng dụng độc lập, được cài đặt trên các máy tính cá 

nhân, cho dù chúng thường được thiết kế để kết nối với máy chủ dữ liệu qua 

Internet để truy cập các thông tin cần thiết. Các bộ đọc cũng có thể được bao 

gồm như một ứng dụng nhúng trong một trang web. 

 Web API 

Đây là sự cách mạng của các Script được sử dụng chính trong hầu hết các 

hệ thống GIS trước đây. Một giao diện lập trình ứng dụng (API) là một tập 

của các chương trình con (được tổ chức như lập trình hướng đối tượng) được 

thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. GIS APIs được thiết kế để quản lý 

dữ liệu GIS cho phép phân phối tới các trình duyệt web trên máy khách từ 

một máy chủ GIS. Chúng thường được truy cập sử dụng các ngôn ngữ kịch 

bản (script) như VBA hay JavaScript, và dùng để xây dựng một hệ thống máy 

chủ cho phép phân phối GIS trên mạng nội bộ intranet hay phân phối rộng rãi 

trên Internet. 

 Các thành phần của GIS 
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Hình 3.13 Các thành phần của một hệ thống thông tin địa lý GIS 

Hệ thống thông tin địa lý GIS được hình thành bởi 5 thành phần: 

 Con người: là thành phần quan trọng trong GIS giữ vai trò thực 

hiện các thao tác, quản lý hoạt động của GIS.  

 Dữ liệu: bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính (phi 

không gian) đã được thu thập và tổ chức trong hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu.  

 Phần cứng: là các máy tính điện tử, máy vi tính, các thiết bị mạng 

hay các thiết bị biên tập dữ liệu vào/ra như máy số hóa, máy vẽ, 

máy quét… 

 Phần mềm: là công cụ cho phép phân tích dữ liệu và hiển thị thông 

tin địa lý, tương tác với người sử dụng thông qua các giao diện đồ 

họa (GUI).  

 Phương pháp phân tích.  

 Phần mềm GIS 
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Thông tin địa lý có thể được truy xuất, truyền tải, chuyển đổi và hiển thị 

bằng nhiều ứng dụng phần mềm. Trong công nghiệp, các sản phẩn thương 

mại từ các công ty như SmallWorld, Manifold System, ESRI, Intergraph, 

Mapinfo và Autodesk giữ ưu thế với các bộ công cụ toàn diện. Chính phủ và 

các cơ quan an ninh, quân đội thường sử dụng các phần mềm riêng, các sản 

phẩm mã nguồn mở như GRASS và nhiều sản phẩm riêng biệt khác đáp ứng 

tốt các nhu cầu cụ thể. Các công cụ miễn phí để xem tập dữ liệu GIS, truy cập 

công cộng các thông tin địa lý được thống trị bởi các nguồn tài nguyên trực 

tuyến như Google Earth và bản đồ web tương tác. 

3.4.2 Nghiên cứu kỹ thuật tích hợp WebGIS và Google Maps triển khai 

trên Smartphone và PC 

 Giới thiệu về dịch vụ bản đồ trực tuyến Google Maps 

Google Maps là một dịch vụ bản đồ mà người dùng xem trong trình 

duyệt web của mình. Tuỳ thuộc vào vị trí của mình, bạn có thể xem bản đồ và 

thông tin về doanh nghiệp địa phương ở dạng cơ bản hoặc tuỳ chỉnh; bao gồm 

vị trí, thông tin liên hệ và chỉ đường lái xe của doanh nghiệp. Nhấp và kéo 

bản đồ để xem ngay các khu vực lân cận. Xem hình ảnh vệ tinh của vị trí 

mong muốn mà bạn có thể thu phóng và quay. 

Các tính năng của Google Maps gồm: 

 Tìm chỉ đường - Nhấp vào tính năng này để tìm chỉ đường.  

 Bản đồ của tôi - Sử dụng tính năng này để xem và tạo các bản đồ 

tuỳ chỉnh.  

 Tìm kiếm - Sử dụng tính năng này để tìm kiếm địa điểm và doanh 

nghiệp. Nhấp vào nút màu xám ở bên phải hộp tìm kiếm để sử 

dụng, xem hoặc chỉnh sửa các vị trí đã lưu của bạn.  
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 Hiển thị/Ẩn - Nhấp vào mũi tên bên trái để ẩn hoặc hiển thị bảng 

điều khiển bên trái và mũi tên bên phải để thu nhỏ và mở rộng bản 

đồ.  

 Giao thông - Nhấp vào đây để xem thông tin giao thông.  

 Khác. . . - Nhấp vào đây để bật hoặc tắt các lớp khác. Tuỳ thuộc 

vào khu vực bạn đang xem, bạn có thể xem bản đồ chuyển tuyến, 

ảnh, thông tin trên Wikipedia và các thông tin khác.  

 In/Gửi - Nhấp vào các tính năng này để in hoặc gửi bản đồ.  

 Liên kết đến trang này - Nhấp vào tính năng này để tạo địa chỉ 

web (URL) cho bản đồ trong trình duyệt mà bạn có thể chia sẻ với 

người khác. Tìm hiểu thêm.  

 Kết quả tìm kiếm - Bảng điều khiển này hiển thị các kết quả tìm 

kiếm. Nhấp vào bất kỳ kết quả nào để xem thêm thông tin.  

 Công cụ điều hướng - Sử dụng công cụ này để điều hướng.  

 Bản đồ - Khu vực này hiển thị bản đồ, kết quả tìm kiếm, Bản đồ 

của tôi và hơn thế nữa.  

 Chế độ xem Phố - Nhấp vào tính năng này để xem và điều hướng 

hình ảnh mức đường phố.  

 Cửa sổ thông tin - điểm đánh dấu hoặc kết quả tìm kiếm.  

 Bản đồ Toàn cảnh - Bản đồ toàn cảnh này hiển thị bản đồ bạn 

đang xem khớp với khu vực địa lý rộng hơn như thế nào.  

 Kỹ thuật tích hợp WebGIS và Google Maps 

Các thông tin bản đồ sẽ được xử lý với phần mềm MapInfo 11 để xây 

dựng thành dữ liệu GIS của các lớp bản đồ, từ đó sử dụng PostgreSQL và 
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Geoserver để tạo thành một GIS Server hoàn chỉnh. Với việc sử dụng một 

Web Server và Map API cung cấp bởi OpenLayers, những thông tin dữ liệu 

bản đồ trên GIS Server sẽ được hiển thị trên nền web, với các tính năng: hiển 

thị các lớp bản đồ trên nền Google Streets, Google Satellite và Google 

Hybrid, ngoài ra ứng dụng WebGIS này còn có thêm các tính năng: thu 

phóng, hiển thị thông tin, đo khoảng cách, diện tích và hiển thị tọa độ của con 

trỏ chuột trên bản đồ.  

Phần mềm GeoServer đóng vai trò là WebGIS application 

3.4.3 Nghiên cứ bộ phần mềm GeoServer và hệ quản trị CSDL 

PostGreSQL phục vụ quản lý dữ liệu bản đồ 

 Tổng quan về GeoServer 

GeoServer là một bộ mã nguồn mở được phát triển bởi trung tâm 

nghiên cứu Refractions (nơi phát triển PostGIS cho postgreSQL). Nó được 

viết bằng ngôn ngữ Java (J2EE) và là phần mềm mã nguồn mở được xây 

dựng với các thành phần cũng ở dạng nguồn mở hoặc phi lợi nhuận. 

GeoServer cài đặt đầy đủ 2 chuẩn của tổ chức OGC là WFS (Web Feature 

Service) và WMS (Web Map Service) nên cũng có thể gọi GeoServer là Web 

Feature Server hoặc Web Map Server. GeoServer có khả năng quản lý dữ liệu 

địa lý từ nhiều nguồn khác nhau cũng như cho phép người dùng xem và hiệu 

chỉnh thông tin địa lý. Khi xây dựng GeoServer, các nhà phát triển đã đề ra 

những tiêu chí quan trọng là tính dễ sử dụng và hỗ trợ các chuẩn OpenGIS 

nhằm cho phép người dùng có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu địa lý với nhau một 

cách dễ dàng và nhanh chóng. 

GeoServer có thể cung cấp dữ liệu địa lý dưới 2 dạng: 

 Hình ảnh bản đồ dạng dữ liệu raster (sử dụng WMS).  
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 Dữ liệu thực sự dạng GML (sử dụng WFS) và cho phép người 

dùng hiệu chỉnh thông tin (sử dụng WFS-T) 

Hình vẽ sau đây mô tả kiến trúc của GeoServer: 

 

Hình 3.14 Kiến trúc GeoServer 

Các đặc điểm của GeoServer: 

 Hỗ trợ đầy đủ 2 chuẩn WFS và WMS, được kiểm tra bởi CITE.  

 Hỗ trợ công cụ cấu hình GeoServer dưới dạng web rất dễ sử dụng.  

 Hỗ trợ tốt dữ liệu PostGIS, Shapefile, ArcSDE và Oracle, dưới 

một mức là VPF, MySQL, MapInfo, và Cascading WFS.  

 Xuất dữ liệu ảnh dưới nhiều dạng như jpeg, gif, png, SVG… 
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 Đã tích hợp MapBuilder, ứng dụng hiển thị bản đồ ở client áp 

dụng công nghệ AJAX. 

 Bộ đọc dữ liệu streaming: không giới hạn số lượng dữ liệu trả về.  

 Hỗ trợ đầy đủ khả năng lọc cho tất cả các dạng dữ liệu trong WFS.  

 Có thể thêm các dạng dữ liệu mới một cách dễ dàng với Interface 

DataStore GeoTools dạng plug-in vào GeoServer.  

 Được thiết kế theo hướng dễ mở rộng, tài liệu đầy đủ.  

 Được cộng đồng GIS mã nguồn mở ủng hộ và góp sức phát triển.  

 GeoServer sử dụng shapefile (ESRI) làm định dạng dữ liệu mặc 

định. Bên cạnh đó, nó hỗ trợ hầu hết các định dạng dữ liệu phổ 

biến hiện nay như ESRI ArcSDE, MapInfo …GeoServer có mã 

nguồn mở nên người dùng có thể thay đổi để thêm bớt các định 

dạng dữ liệu không muốn hỗ trợ.  

 Mô hình xử lý của GeoServer 

Các thành phần chính của GeoServer 

Ứng dụng GeoServer sử dụng các tài nguyên như sau: 

 Một HTTP Server như Apache, IIS, Tomcat đóng vai trò là web 

server.  

 Phần mềm GeoServer đóng vai trò là WebGIS application.  

 Tệp cấu hình cho GeoServer 

 Tập dữ liệu GIS 

Mô hình xử lý 

Hình vẽ sau mô tả tiến trình xử lý trong hệ thống GeoServer: 
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Hình 3.15 Mô hình xử lý chức năng GetFeature trong GeoServer 

 Giới thiệu dịch vụ WMS 

Web Map Service (WMS) là một chuẩn do tổ chức OGC đưa ra. 

Trong đó web server sẽ trở thành web map service có service phục vụ cho 

chia sẻ dữ liệu. Các họat động mà client có thể thực hiện thông qua service 

này gồm: nhận mô tả các bản đồ, nhận bản đồ, và các thông tin truy vấn các 

đặc điểm được thể hiện trên bản đồ. Chuẩn này không áp dụng cho việc nhận 

dữ liệu về dữ liệu thô (dữ liệu chưa xử lý dạng thuộc tính hay không gian) mà 

thường nhận về một ảnh bản đồ dạng đồ họa. Những bản đồ này thường được 

tạo ra với các định dạng như PNG, GIF, JEPG hoặc cũng có thể là dưới dạng 

các yếu tố đồ họa như SVG (dạng XML) hoặc là định dạng WebCGM (Web 

computer Graphics Metafile). 

Những chức năng được hỗ trợ bởi web map service: 

 GetCapabilites – khả năng hỗ trợ (bắt buộc) Client nhận một mô tả 

thông tin về WMS, các tham số được chấp nhận và hỗ trợ, bảng 

mô tả, thường dưới dạng tệp XML.  
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 GetMap – lấy bản đồ (bắt buộc): Client nhận về một ảnh bản đồ 

phù hơp với tham số mà client gửi lên server.  

 GetFeatureInfo – lấy thông tin đặc điểm (không bắt buộc): Client 

hỏi thông tin về đặc điểm nào đó (đối tượng) xuất hiện trên bản 

đồ.  

 

Hình 3.16 Các chức năng của WMS 

 Giới thiệu WFS 

Web Feature Service (WFS) là một chuẩn do tổ chức OGC đưa ra. 

Trong đó web server sẽ trở thành web map service có service phục vụ cho 

việc chia sẽ dữ liệu. WFS cung cấp các giao tác thông thường đến cơ sở dữ 

liệu GIS như là thêm, xóa, sửa, truy vấn các đối tượng thông tin địa lý.  

Tiến trình yêu cầu dịch vụ WFS được tiến hành lần lượt theo trình tự 

sau: 

(1) Ứng dụng Client gửi yêu cầu tài liệu mô tả khả năng của dịch vụ 

WFS. Đó là tài liệu mô tả các giao tác mà WFS hỗ trợ và liệt kê 

các kiểu feature mà nó hỗ trợ.  



 

93 

 

(2) Ứng dụng Client có thể gửi thông tin mô tả chi tiết một hay nhiều 

kiểu feature đến WFS.  

(3) Dựa trên thông tin mô tả chi tiết của các kiểu feature này, Client 

có thể gửi một yêu cầu 

(4) Yêu cầu này được gửi đến Server.  

(5) WFS thực thi yêu cầu đó.  

(6) Sau khi đáp ứng xong yêu cầu, WFS sẽ gửi trả về trạng thái kết 

quả của việc đáp ứng (thành công hay thất bại).  

Để hỗ trợ cho các giao tác thêm, xóa, sửa và truy vấn dữ liệu GIS, 

WFS hỗ trợ các giao tác sau: 

o GetCapabilities: WFS bắt buộc phải mô tả khả năng của nó qua 

giao tác này. Nó chỉ ra các kiểu feature mà nó hỗ trợ và các giao 

tác được hỗ trợ trên mỗi kiểu feature.  

o DescribeFeatureType: Khi có yêu cầu, WFS sẽ trả về mô tả cấu 

trúc của Feature.  

o GetFeature: WFS sẽ trả về các thể hiện của feature. Hơn nữa 

Client có thể chỉ rõ thuộc tính nào của feature mà nó muốn lấy 

kèm theo các ràng buộc trên chúng.  

o Transactinon: WFS có khả năng hỗ trợ các yêu cầu thêm, xóa, 

sửa các feature.  

o Lockfeature: WFS có khả năng đáp ứng các yêu cầu khóa các thể 

hiện thuộc tính trong khoảng thời gian thực hiện giao tác.  

 Giới thiệu về PostGreSQL 

PostGreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng 

dựa trên POSTGRES, bản 4.2, được khoa điện toán của đại học California tại 
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Berkeley phát triển. POSTGRES mở đường cho nhiều khái niệm quan trọng 

mà các hệ quản trị dữ liệu thương mại rất lâu sau mới có.  

PostgreSQL là một chương trình mã nguồn mở xây dựng trên mã 

nguồn ban đầu của đại học Berkeley. Nó theo chuẩn SQL99 và có nhiều đặc 

điểm hiện đại: 

 Câu truy vấn phức hợp (complex query) 

 Khóa ngoại (foreign key) 

 Thủ tục sự kiện (trigger) 

 Các khung nhìn (view) 

 Tính toàn vẹn của các giao dịch (integrity transactions) 

PostGreSQL được phổ biến bằng giấy phép BSD cổ điển. Nó không 

quy định những hạn chế trong việc sử dụng mã nguồn của phần mềm. Bởi vậy 

PostGreSQL có thể được dùng, sửa đổi và phổ biến bởi bất kỳ ai cho bất kỳ 

mục đích nào.  

PostGreSQL cũng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ mạnh trong việc 

lưu trữ dữ liệu không gian. PostGreSQL kết hợp với module PostGis cho 

phép người dùng lưu trữ các lớp dữ liệu không gian. Khi sử dụng 

PostGreSQL, Postgis kết hợp với các phần mềm GIS hỗ trợ hiển thị, truy vấn, 

thống kê hoặc xử lý dữ liệu không gian. 
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Hình 3.17 Giao diện làm việc của PostGreSQL 

3.4.4 Phần mềm MapInfo 

 Giới thiệu về MapInfo 

MapInfo là một phần mềm nhằm giúp chúng ta xử lý bản đồ số cũng 

như các thông tin liên quan đến địa lý. Trước đây xử lý bản đồ là một chức 

năng chuyên nghiệp của ngành bản đồ học. Với sự ra đời của MapInfo, việc 

xử lý bản đồ trở nên một công việc mà mọi người đều có thể làm được. 

Không những có các chức năng của bản đồ thông dụng như cung cấp thông 

tin địa lý, giúp định vị trong thực địa… MapInfo còn là một phần mềm rất 

mạnh giúp xử lý và phân tích thông tin trên bản đồ số. Chức năng này của 

MapInfo khiến cho nó trở thành một hệ cơ sở dữ liệu địa lý. Tính năng này 

còn được tăng cường thêm nhờ khả năng liên kết được với các hệ cơ sở dữ 

liệu khác như Microsoft Access, SQL Server, Oracle… Sử dụng MapInfo có 
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thể hỗ trợ giải quyết được nhiều vấn đề thực tế một cách nhanh chóng và 

chính xác. 

Một bản đồ trong MapInfo bao gồm hai phần: Phần bản đồ (hay phần 

đồ họa) và phần dữ liệu (hay phần thông tin) 

 Đồ họa 

Phần đồ họa của MapInfo là những vật thể được biểu hiện trên màn 

hình máy tính giống như bản đồ giấy nhưng có bản chất khác. Phần đồ họa 

được hiển thị trong cửa sổ bản đồ (Map Window). MapInfo sử dụng các khái 

niệm toán học để biểu diễn các chi tiết trên bản đồ. Có ba kiểu khái niệm toán 

học chính sử dụng để xây dựng bản đồ trên MapInfo. 

 Điểm: là một vật thể toán học không có kích thước, không có 

chiều dài, chỉ có tọa độ (trong một hệ trục tọa độ nào đó). Người 

sử dụng vật thể điểm để minh họa cho một thành phố, một trạm 

xăng, một trường học, … Điểm được tượng trưng bằng một chấm 

trong toán học. Trong MapInfo, tùy theo nội dung của điểm đó 

(minh họa cho cái gì) mà người ta có thể sử dụng một trong nhiều 

biểu tượng khác nhau để minh họa cho một điểm. Vì vậy điểm 

trong MapInfo được gọi là biểu tượng (symbol).  

 Đường: là một vật thể hình học không có chiều rộng nhưng có 

chiều dài. Đường trong MapInfo bao gồm các thành phần nhỏ 

được gọi là đoạn (segment). Giữa hai đoạn liền nhau là nốt (node). 

Các điểm nốt này cho phép ta chỉnh sửa các đường. Đường được 

sử dụng để minh họa cho một con sông, một đường giao thông, … 

 Vùng: là một vật thể có diện tích. Vùng cũng bao gồm các thành 

phần nhỏ là đoạn và các điểm nốt nhưng đoạn đầu tiên và đoạn 

cuối cùng gặp nhau nên tạo ra một đường khép kín và phần phía 
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trong đường ranh giới đó có diện tích. Vùng có chu vi là đường 

giới hạn ranh giới của vùng đó. Vùng thực chất là một hình đa 

giác. Vùng được sử dụng để minh họa cho một quận, một tỉnh, 

một cái ao, … 

 

Hình 3.18 Các kiểu vật thể đồ họa chính trong MapInfo 

Các thông tin đồ họa trên MapInfo được gọi là các vật thể (object). 

Phần đồ họa trong MapInfo được quản lý theo lớp (layer), có nghĩa là các 

thông tin địa lý được tổ chức theo từng nhóm, ví dụ như trên bản đồ một 

thành phố, ta có lớp đường xá, lớp quận, lớp địa danh, lớp sông suối, … Nhờ 

khả năng này mà ta có thể hiển thị thông tin theo ý muốn. Khi muốn sử dụng 

những thông tin nào ta có thể mở những lớp thông tin đó ra. Cửa sổ bản đồ có 

thể chứa một hay nhiều lớp bản đồ đang được mở. Nếu các lớp bản đồ thuộc 

cùng một vị trí địa lý thì có thể hiển thị chồng lên nhau. Ta có thể hình dung 

mỗi lớp bản đồ như là một tờ giấy kính (transparency) có hình vẽ và bản đồ 

giống như nhiều tờ giấy kính chồng lên nhau để tạo ra một cái nhìn cuối cùng. 

Các lớp bản đồ được sắp xếp theo thứ tự trên dưới, có nghĩa là lớp ở dưới bị 

lớp ở trên che khuất những phần chung. Ngoài ra phía trên cùng các lớp bản 

đồ được mở luôn luôn có một lớp mặc định được gọi là lớp Cosmetic 
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(Cosmetic Layer). Lớp này giống như một lớp nháp, ta có thể đánh dấu chỉnh 

sửa vào lớp này và thêm bớt các vật thể đồ họa vào nó nhưng không ảnh 

hưởng đến các lớp bản đồ khác ở dưới. Những vật thể được vẽ thêm vào lớp 

bản đồ này có thể lưu vào những lớp bản đồ đang được mở hoặc được lưu 

thành một lớp bản đồ riêng. Lớp Cosmetic còn được sử dụng trong việc trình 

bày bản đồ khi in ấn, ví dụ thêm các chi tiết để trình bày bản đồ. Các vật thể 

trong lớp này không có phần dữ liệu.  

 Dữ liệu 

Ngoài phần vật thể đồ họa, bản đồ số trong MapInfo còn có dữ liệu 

được hiển thị trong một cửa sổ được gọi là cửa sổ Browser (cửa sổ dữ liệu). 

Dữ liệu trong MapInfo hiển thị trên một bảng và chúng được cấu trúc theo 

kiểu dữ liệu tương tự các kiểu dữ liệu khác như Excel, Access, … Ngoài ra 

MapInfo cũng có thể mở các dữ liệu khác. Ta có thể mở một tập tin Excel hay 

Access trong MapInfo và xử lý chúng như những bảng dữ liệu bình thường 

của MapInfo.  

Mỗi cửa sổ dữ liệu có thể hiển thị thông tin của một lớp bản đồ hay 

một phần của một lớp bản đồ. Cửa sổ này bao gồm các ô giống như bảng tính 

Excel. Các ô được xếp theo chiều dọc được gọi là trường (field) hay cột 

(column). Mỗi cột hiển thị một loại thuộc tính của vật thể bản đồ số, ví dụ đối 

với bản đồ các tỉnh của Việt Nam chẳng hạn, ta có thể có các cột tên tỉnh, 

diện tích tỉnh, chu vi tỉnh, dân số, … Mỗi một cột có một định dạng khác nhau 

tùy theo nội dung chứa trong cột đó. Ta có thể thêm bớt trường cũng như thay 

đổi định dạng các trường. Tên trường không hiển thị tiếng Việt được nên khi 

tạo trường ta không được gõ dấu tiếng Việt vào tên trường. Trên cùng cửa sổ 

dữ liệu có tiêu đề cột (in đậm) tức tên trường. Các hàng trong cửa sổ dữ liệu 

được gọi là bản ghi (record). Bên trái mỗi hàng có một ô vuông. Khi sử dụng 

công cụ c họn, ta có thể nhắp chuột lên ô vuông đó để chọn bản ghi đó. Khi 
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được chọn, ô vuông biến thành màu đen. Mỗi một bản ghi liên kết với một vật 

thể đồ họa trên cửa sổ bản đồ, hay nói cách khác mỗi vật thể đồ họa trên cửa 

sổ bản đồ có thông tin nằm trên một hàng trong cửa sổ dữ liệu. Vật thể đồ họa 

và dữ liệu là hai thành phần thống nhất của một bản đồ số trong MapInfo. 

Nếu mở cửa sổ đồ họa và cửa sổ dữ liệu của một lớp bản đồ cùng một lúc thì 

khi sử dụng công cụ chọn, ta có thể nhắp chuột lên chọn một vật thể đồ họa 

trên cửa sổ bản đồ. Khi một vật thể trên cửa sổ bản đồ được chọn thì bản ghi 

tương ứng trong cửa sổ dữ liệu cũng được chọn và ngược lại. 

Nếu ta quan niệm bản đồ số như là các lớp vật thể đồ họa thì cửa sổ 

dữ liệu là thông tin của vật thể trên bản đồ. Nếu ta quan niệm bản đồ số như là 

một cơ sở dữ liệu thì các vật thể đồ họa trên một lớp bản đồ là một “cột”, 

được gọi là “cột vật thể” (object column hay obj column), vì cột đó không 

hiển thị được trong cửa sổ dữ liệu nên được hiển thị riêng trong cửa sổ bản 

đồ. Vì MapInfo quan niệm bản đồ số như một cơ sở dữ liệu với các vật thể 

trong cửa sổ bản đồ được gọi là một “cột” nên một bản đồ cũng được gọi là 

một bảng (table). MapInfo sử dụng thuật ngữ này để chỉ cả dữ liệu lần đồ họa 

(“cột” vật thể) trong một bản đồ số. Một bảng của MapInfo có thể không có 

“cột” vật thể. Lúc đó chúng hoàn toàn giống như một cơ sở dữ liệu bình 

thường, kiểu dữ liệu của Excel hay Access. Cửa sổ dữ liệu có thể là dữ liệu 

nguyên thủy của MapInfo (native) hay dữ liệu của có các định dạng khác (như 

Excel, Access, …) nhưng được đăng kí vào MapInfo.  

Những tính chất liên quan đến đồ họa của bản đồ số được xử lý trong 

cửa sổ bản đồ. Những thông tin liên quan đến dữ liệu (tên, dân sô, thuộc tinh, 

đặc điểm, …) được xử lý trong các trường của cửa sổ dữ liệu. Những thông 

tin về dữ liệu này có thể được đưa lên bản đồ bằng một lệnh khác nhau để 

minh họa làm rõ bản đồ lúc trình bày bản đồ để in hoặc tiến hành phân tích 

như một hệ cơ sở dữ liệu bình thường và kết quả phân tích cũng có thể được 
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phản ánh trên cửa sổ bản đồ. Ngược lại, một số thông tin trên bản đồ có thể 

được cập nhập vào dữ liệu bằng một số lệnh. Tùy nhu cầu người dùng có thể 

mở cửa sổ bản đồ hay cửa sổ dữ liệu hay cả hai.  

3.5 . Nghiên cứu kỹ thuật tự động phát hiện tiếp cận và hỗ trợ tự động lộ 

trình trên Smartphone 

3.5.1 Kỹ thuật tự động tiếp cận 

Kỹ thuật tự động tiếp cận dựa vào thông tin về vị trí người sử dụng đang 

đứng (vị trí này được xác định thông qua vị trí của Smartphone thông qua các 

phương pháp định vị khác nhau như GPS, sóng Wi-Fi) kết hợp với thông tin 

về vị trí của các đối tượng đã biết. Dựa trên thông tin chứa cơ sở dữ liệu về tất 

cả các địa điểm tham quan được số hóa. Và dựa vào vị trí hiện tại của người 

dùng, kết hợp với ngưỡng cự ly được thiết đặt trước, hệ thống sẽ tự động nhận 

diện được những địa điểm xung quanh người sử dụng để đưa ra các gợi ý hữu 

ích. Thông tin về các địa điểm xung quanh sẽ được Server truyền đến client 

thông qua Web service. 

Quá trình hoạt động như sau: 

Sau khi thực hiện xác định vị trí người dùng, hệ thống bắt đầu theo vết 

người dùng (nếu cho phép bật chức năng này). Khi người dùng di chuyển đến 

một vị trí nào đó sao cho khoảng cách từ vị trí hiện tại đến vị trị của một đối 

tượng (đối tượng có thể là địa điểm, vật thể), đối tượng gần nhất và bé hơn 

Rs, thì hệ thống tiếp tục tính toán gia tốc của thiết bị. Với gia tốc nhỏ hơn β 

(m/s2), hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin về đối tượng này 
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Hình 3.19 Sơ đồ hoạt động tính năng tự động phát hiện và tiếp cận 

3.5.2 Kỹ thuật tự động chuyển đổi định vị Indoor/Outdoor 

Như đã đề cập trước đó, cả hai kỹ thuật định vị GPS và Wi-Fi đều có 

những ưu nhược điểm riêng. GPS có phạm vi phục vụ lớn, không phát sinh 

nhu cầu truyền thông. Tuy nhiên, độ chính xác của GPS sẽ giảm rất nhanh 

nếu tín hiệu GPS bị suy giảm hoặc bị phản xạ hay khúc xạ. Đặc biệt, do đặc 

thù là tín hiệu GPS nhận được là rất yếu nên sẽ gây mất tín hiệu khi bị che 

chắn. Còn về định vị Wi-Fi thì phạm vi phủ sóng nhỏ, nhưng bù lại lại cho độ 

chính xác tốt hơn GPS.  

Với yêu cầu là định vị mọi lúc, mọi nơi và phải đảm bảo nhanh, chính 

xác thì rất cẩn một pha trung gian chuyển đổi qua lại giữa 2 kỹ thuật định vị.  
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Smartphone thực hiện đo lường tín hiệu Wi-Fi và GPS. Tuy nhiên, do độ 

chính xác của định vị Wi-Fi là tốt hơn so với GPS, vì vậy, chỉ khi không định 

vị được bằng Wi-Fi thì kết quả định vị GPS mới được sử dụng.  

 

Hình 3.10 Chu trình định vị tự động 

Tuy nhiên, để cho người sử dụng có thể chủ động, nhóm nghiên cứu mở 

chức năng cho phép người sử dụng bật/tắt chế độ tự động chuyển đổi. Nếu 

không muốn tự động bị chuyển đổi, người sử dụng hoàn toàn có thể lựa chọn 

ngưỡng tín hiệu Wi-Fi tối thiểu. Nếu tín hiệu Wi-Fi nhận được dưới mức này, 

hệ thống sẽ tự động chọn định vị theo GPS. 

3.5.3 Hỗ trợ tự động lộ trình trên Smartphone 

Chức năng hỗ trợ tự động lộ trình là một trong những chức năng quan 

trọng nhất trong Hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên. Chức năng 

này cần biết thông tin về vị trí hiện tại của người sử dụng được cung cấp bởi 

chức năng tự động xác định vị trí kết hợp với thuật toán tìm đường tối ưu 

được cài đặt sẵn trên hệ thống. Để bắt đầu trình bày các thuật toán tìm đường 

tối ưu, nhóm nghiên cứu xin trình bày các lý thuyết về Lý thuyết đồ thị. Có 

thể nói, Lý thuyết đồ thị mở ra một ngành khoa học hoàn toàn mới và có ứng 

dụng rộng khắp. 

Thực hiện định vị 

Wi-Fi

Thành công?

Yes

Thực hiện định vị 

GPS
No

Kiểm tra
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 Giới thiệu chung về Lý thuyết đồ thị 

Lý thuyết đồ thị là ngành khoa học đã được phát triển từ vài thế kỳ 

trước nhưng vẫn còn được áp dụng trong rất nhiều ứng dụng mà chúng ta vẫn 

sử dụng hiện nay. Một trong những kết quả đầu tiên trong lý thuyết đồ thị 

chính là bài báo của L. Euler về Bảy cây cầu ở Konighberg, vào thế kỉ thứ 18. 

Các tính chất của lý thuyết đồ thị đã được nghiên cứu rất sâu trong cả 

toán học và tin học. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối 

tượng được gọi là các đỉnh (hoặc nút) nối với nhau bởi các cạnh (hoặc cung, 

kết nối). Cạnh có thể là vô hướng hoặc có hướng. Cách biểu diễn thường thấy 

của đồ thị được vẽ dưới dạng một tập các điểm (các đỉnh) nối với nhau bằng 

các đoạn thẳng (các cạnh). 

Đồ thị biểu diễn được rất nhiều vấn đề, nhiều cấu trúc và nhiều bài 

toán trong thực thế. Ví dụ sơ đồ hệ thống cung cấp nước, hệ thống cung cấp 

điện, hoặc thường thấy nhất trong viễn thông chính là sơ đồ hệ thống mạng. 

Hai đối tượng quan trọng nhất trong lý thuyết đồ thị là đỉnh và cạnh. 

Các cạnh nối 2 đỉnh với nhau. Người ta thường ký hiệu đồ thị là G = (V, E), 

trong đó V là tập hợp các đỉnh (Vertex), E là tập hợp các cạnh (Edge). Trong 

bài toán tìm đường thì mỗi cạnh được gán 1 trọng số duy nhất (thông thường 

trọng số này sẽ là không âm). Trong bài toán tìm đường thì tổng chi phí (cost) 

hay tổng quãng đường phải đi chính là bằng tổng trọng số của các cạnh mà 

phải đi qua. Nhiệm vụ quan trọng của bài toán là tìm ra 1 đường (path) sao 

cho có tổng chi phí là nhỏ nhất. 

 Các khái niệm trong Lý thuyết đồ thị 

Mặc dù lý thuyết đồ thị đã tồn tại từ lâu, nhưng hệ thống các thuật 

ngữ được sử dụng vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Vì thế có thể sử dụng một 

số thuật ngữ khác nhau để lập mô hình đồ thị cho mạng cần xây dựng. Để cho 
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thống nhất, chúng tôi giới thiệu các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này. 

Các thuật ngữ này đã được công nhận và sử dụng rộng rãi. 

Ngoài các định nghĩa về đồ thị G = (V, E), thì chúng tôi sẽ giải thích 

thêm về tập đỉnh V và tập cạnh E, và trọng số của các cạnh. 

Như đã biết, tập V là tập các đỉnh trong đồ thị, V được biểu diễn như 

sau: 

 | 1, 2,...,iV v i N 
 

Trong đó iv  là đỉnh thứ i  trong tập N đỉnh (đỉnh hay còn được gọi là 

nút). 

Tập các cạnh E được biểu diễn như sau: 

 | 1, 2,...,iE e i M   

Trong đó ie  là cạnh thứ i  trong tập M cạnh. Một liên kết, ie , tương ứng 

với một kết nối giữa một cặp nút (đỉnh). Cách biểu diễn phổ biến của je  giữa 

nút i và k  như sau:  ,j i ke v v  hoặc  ,je i k . 

Một liên kết gọi là đi tới một nút nếu nút đó là một trong hai điểm 

cuối của liên kết. Nút i và k được gọi là kề nhau nếu tồn tại một liên kết (i, k) 

giữa chúng. Những nút như vậy được xem là các nút láng giềng của nhau. Bậc 

của nút là số lượng liên kết đi tới nút hay là số lượng nút láng giềng. Tuy 

nhiên, với các Đồ thị có nhiều hơn một liên kết giữa cùng một cặp nút, thì hai 

khái niệm trên là không tương đương. Trong trường hợp này, bậc của một nút 

được định nghĩa là số lượng liên kết đi tới nút đó. 

Tuy nhiên, nếu chỉ cho thông tin là cạnh je  thì rất khó để biết được nó 

nối 2 nút nào. Do vậy, chúng tôi đề xuất đồng thời sử dụng cách ký hiệu sau: 

,i ke  là cạnh nối giữa 2 nút ,i k . Cũng dựa theo cách biểu diễn này, thì trọng số 
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hay chi phí của cạnh ,i ke  được biểu diễn như sau: ,i kc . Nếu đồ thị của chúng ta 

là vô hướng, hay là tất cả các cạnh là song hướng với các tính chất cho mỗi 

hướng là giống hệt nhau, thì chúng ta có: , ,i k k ie e  và , ,i k k ic c . 

Một đồ thị có các liên kết gọi là đồ thị vô hướng, tuy nhiên một đồ thị 

có các cung gọi là đồ thị hữu hướng. Một đồ thị hữu hướng có thể có cả các 

liên kết vô hướng. Thông thường, các đồ thị được giả sử là vô hướng, hoặc sự 

phân biệt đó là không có ý nghĩa. 

Bài toán tự động dẫn hướng trong Đề tài này có mối liên hệ rất gần 

với bài toán tìm đường tối ưu trong lý thuyết đồ thị. Do vậy, trong nội dung 

báo cáo này, nhóm nghiên cứu trình bày các kiến thức nghiên cứu về các 

thuật toán tìm đường tối ưu trong lý thuyết đồ thị. Cụ thể là hai thuật toán 

kinh điển: Kruskal và Dijkstra. 

 Thuật toán Kruskal 

Thuật toán Kruskal là một trong số những thuật toán kinh điển nhất 

của bài toán cây bắc cầu tối thiểu, Minimum Spanning Tree – MST. Bài toán 

MST được áp dụng vào việc giải quyết các bài toán về thiết kế Topo của 

mạng sao cho chi phí xây dựng là tối ưu nhất. 

Trên thực tế, chi phí , ,i k k ic c  có thể là khoảng cách, giá hoặc là một 

đại lượng đánh giá độ trễ, độ tin cậy. Vì vậy, mục tiêu của MST là từ một đồ 

thị cho trước, tìm ra một cây phủ kín tất cả các nút mà có tổng chi phí là tối 

ưu nhất. Cây tìm được gọi là cây bắc cầu tối thiểu hay còn gọi là cây MST. 

Bài toán này có thể được xem như là việc lựa chọn một đồ thị con của một đồ 

thị gốc mà đồ thị này chứa tất cả các nút của đồ thị gốc và các cạnh được lựa 

chọn theo “tối ưu nhất”. Tiêu chí “tối ưu nhất” liên quan trực tiếp tới mục 

đích của bài toán. Nếu mục đích là tối thiểu, như quãng đường phải di chuyển, 

thì “tối ưu nhất” là ngắn nhất, hoặc thời gian di chuyển là ít nhất. Ngược lại, 
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trong trường hợp chúng ta quan tâm tới độ tin cậy thì “tối ưu nhất” là lớn 

nhất. 

Quá trình thực hiện của MST diễn ra như sau. Đầu tiên, tạo một đồ thị 

có n nút, n thành phần và không có cạnh nào cả. Mỗi một chu kỳ lặp hoạt 

động, chúng ta chọn một cạnh để thêm vào đồ thị này hai thành phần liên 

thông trước đó chưa được kết nối được liên kết lại với nhau tạo ra một thành 

phần liên thông mới (chứ không chọn các cạnh thêm vào một thành phần liên 

thông trước đó và tạo ra một vòng). Vì vậy, tại bất kỳ giai đoạn nào của thuật 

toán, quan hệ: n c e   luôn được đảm bảo, trong đó n là số lượng nút trong đồ 

thị, e là số lượng cạnh được chọn tính tới thời điểm đang xét và c là số lượng 

các thành phần trong đồ thị tính tới thời điểm đang xét. Ở cuối thuật toán, e 

bằng n trừ đi số thành phần trong đồ thị gốc. Nếu đồ thị tạo ra là liên thông, 

chúng ta sẽ tìm được một cây có (n-1) cạnh.  

Thuật toán Kruskal dựa trên mô hình xây dựng cây khung nhỏ nhất 

bằng thuật toán hợp nhất. Thuật toán Kruskal có những đặc điểm khác biệt 

sau: 

- Thuật toán không xét các cạnh với thứ tự tùy ý. 

- Thuật toán xét các cạnh theo thứ tự đã sắp xếp theo trọng số. 

Để xây dựng tập 1n  cạnh của cây khung nhỏ nhất – chúng tôi tạm 

gọi là tập newE , thuật toán Kruskal kết nạp lần lượt các cạnh vào tập đó theo 

nguyên tắc như sau: 

- Ưu tiên các cạnh có trọng số nhỏ hơn. 

- Thêm các cạnh khi nó không tạo vòng với các cạnh nằm trong 

tập newE . 

Thuật toán Kruskal được diễn tả qua những bước như sau: 



 

107 

 

Bước 1: Sắp xếp các cạnh theo thứ tự tăng dần theo trọng số tương 

ứng và lưu nó vào một danh sách có thứ tự. 

Bước 2: Kiểm tra xem tất cả các nút đã được nối chưa, 

 Nếu đã nối đầy đủ thì Kết thúc. 

 Nếu chưa → chuyển tới bước 3. 

Bước 3: Chọn cạnh đứng đầu danh sách. 

Bước 4: Kiểm tra xem cạnh vừa chọn có tạo ra vòng lặp hay không? 

 Nếu có tạo vòng lặp thì xóa nó ra khỏi danh sách và quay trở 

lại bước 2. 

 Nếu không tạo lặp thì thêm cạnh này vào tập newE , rồi quay trở 

lại bước 2. 

 Thuật toán Dijkstra 

Song song với bài toán tìm cây bắc cầu tối thiểu thì bài toán tìm 

đường đi ngắn nhất (Shortest Path Tree - SPT) cũng là một bài toán rất quan 

trọng trong quá trình thiết kế và phân tích sơ đồ mạng. Đầu vào của bài toán 

SPT cũng tương tự như MST. Đầu ra đơn giản nhất của bài toán này là tìm 

đường đi ngắn nhất giữa hai nút cho trước. Loại bài toán này có thể là bài 

toán tìm đường đi ngắn nhất từ một nút tới tất cả các nút còn lại, tương đương 

với bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ tất cả các điểm đến một điểm. Đôi khi 

đòi hỏi phải tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp nút. Các đường đi đôi 

khi có những giới hạn nhất định (chẳng hạn như giới hạn số lượng các nút có 

thể đi qua), hoặc cũng có khi là giới hạn về số lượng các path có thể đi qua 

một kết nối (giới hạn về mặt dung lượng của kết nối). 

Khi nghiên cứu về SPT thì chúng ta xét các đồ thị là hữu hướng và 

giả sử đã biết độ dài (hay ở trên gọi là chi phí) của một cung giữa mỗi cặp nút 
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i và j là ijl  (thay vì sử dụng ijc như ở MST). Độ dài cung ijl  có thể khác độ dài 

cung jil . Khi một cung không tồn tại thì độ dài ijl được giả sử là rất lớn 

(thường xét là vô cùng  ). Chú ý rằng, cách làm này hoàn toán đúng khi áp 

dụng vào mạng vô hướng bằng cách thay đổi mỗi cạnh bằng hai cung có cùng 

độ dài. Ban đầu chúng tôi giả sử là các độ dài ijl là dương hoàn toàn, sau đó 

giả thiết này có thể được thay đổi, tức là chấp nhận các độ dài âm. 

Tất cả các thuật toán tìm đường ngắn nhất đều dựa vào minh họa sau: 

 

Hình 3.21 Mô tả các đường đi ngắn nhất lồng nhau 

Thuật toán Dijkstra, mang tên của nhà khoa học máy tính người Hà 

Lan E. Dijkstra vào khoảng cuối thập kỷ 50 của thế kỷ 20. Thuật toán Dijkstra 

giải quyết rất tốt bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ một nguồn đơn trong một 

đồ thị có hướng mà không chứa cạnh mang trọng số âm. Thuật toán Dijkstra 

thường được điều chỉnh cho phù hợp để áp dụng cho nhiều vấn đề trong thực 

tế, đặc biệt là bài toán dẫn đường. 

Thuật toán bắt đầu với cách thiết lập: 

iid  = 0 

  và ijd    i j   

Sau đó thiết lập: 

  ij ijd l  j  là nút kề cận của i. 

Sau đó tìm nút j có ijd  là nhỏ nhất. Tiếp đó lấy chính nút j vừa chọn 

để khai triển các khoảng cách các nút khác, nghĩa là bằng cách thiết lập: 

i k j
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 min , ijik ik jkd d d l   

Tại mỗi giai đoạn của quá trình, giá trị của ikd  là giá trị ước lượng 

hiện có của đường đi ngắn nhất từ i tới k; và thực ra là độ dài đường đi ngắn 

nhất đã được tìm cho tới thời điểm đó. Xem ikd  như là nhãn trên nút k. Quá 

trình sử dụng một nút để triển khai các nhãn cho các nút khác gọi là quá trình 

quét nút. 

Thực hiện tương tự, tiếp tục tìm các nút chưa được quét có nhãn bé 

nhất và quét nó. Chú ý rằng, vì giả thiết rằng tất cả các jkl  đều dương do đó 

một nút không thể gán cho nút khác một nhãn bé hơn chính nhãn của nút đó. 

Thuật toán Dijkstra được trình bày như sau: 

Cho Đồ thị liên thông  ,G V E , cần tìm khoảng cách ngắn nhất và 

đường đi từ nút s đến tất cả các nút còn lại trong mạng. 

Bước 1: thiết lập i=0, tập chứa các nút có giá cố định  0S u s  , gán 

d(v) bằng: 

    với 0v u  

 0    với 0v u  

Bước 2: với mỗi / Sv V , thay thế:       min , i iu vd v d v d u l  . Nếu 

 d v  thay đổi giá trị, đặt nhãn   , id v u  cho v. 

Bước 3: Trong số các v vừa được cập nhất giá, tìm 1iu   có giá nhỏ 

nhất, gán  1iS S u   thay thế bơi i+1. Nếu 1i V   thì kết thúc. Nếu không 

quay về bước 2. 
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3.6 . Nghiên cứu các kỹ thuật trao đổi thông tin qua mạng Internet, kỹ 

thuật lập trình Web và quản trị hệ Cơ Sở Dữ Liệu 

Ngày nay, hầu hết các hệ thống công nghệ thông tin đều sử dụng một 

hoặc kết hợp nhiều phương pháp trao đổi thông tin qua mạng, mà hầu hết là 

thông qua mạng Internet. Trong số đó, hai phương thức cơ bản và phổ biến 

nhất là Socket và Web Service. Thêm vào đó, tất cả các hệ thống đều có một 

bộ CSDL phục vụ cho chính hệ thống đó hoặc cho những người sử dụng hệ 

thống đó. 

3.6.1 Socket 

Khái niệm socket xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng năm 1980 tại trường 

đại học Berkeley, Mỹ. Đó là một chương trình được thiết kế để giúp máy tính 

nối mạng ở khắp mọi nơi có thể trao đổi thông tin với nhau. Lúc đầu có được 

sử dụng trên các máy UNIX và có tên gọi là Berkeley Socket Interface. 

Tiếp đó cùng với sự phát triển của các ứng dụng mạng, socket được hỗ 

trợ trong nhiều ngôn ngữ lập trình và chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành 

khác nhau. Ví dụ như WinSock dùng cho các ứng dụng của Microsoft, 

Socket++ dùng cho các lập trình viên sử dụng UNIX… 

Định nghĩa Socet: Có nhiều định nghĩa khác nhau về socket tùy theo 

cách nhìn của người sử dụng. Một cách tổng quát có thể định nghĩa: Một 

socket là một điểm cuối trong một kết nối giữa hai chương trình đang chạy 

trên mạng. Nếu nhìn trên quan điểm của người phát triển ứng dụng, người ta 

có thể định nghĩa Socket là một phương pháp để thiết lập kết nối truyền thông 

giữa một chương trình yêu cầu dịch vụ (Client) và một chương trình cung cấp 

dịch vụ (Server) trên mạng hoặc trên cùng một máy tính. Đối với người lập 

trình, họ nhìn nhận Socket  như một giao diện nằm giữa tầng ứng dụng và 
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tầng khác trong mô hình mạng OSI có nhiệm vụ thực hiện việc giao tiếp giữa 

chương trình ứng dụng với các tầng bên dưới của mạng. 

Tuy nhiên, các lập trình viên hiện nay gần như luôn luôn bị ngăn cản tạo 

Socket riêng bằng cách thủ công bởi dù bạn dùng Java, PHP, … có thể bạn sẽ 

không bao giờ mở được cổng một cách tưởng minh. Thay vào đó, các lập 

trình viên sử dụng thư viện Socket được hỗ trợ sẵn bởi cách ngôn ngữ lập 

trình. Như vậy, các Socket vẫn tồn tại để kết nối các ứng dụng của người 

dùng, nhưng các chi tiết của Socket được ẩn trong những lớp sâu hơn để một 

người không cần quan tâm đến nó. 

 

Hình 3.22 Mô hình truyền thông Client-Server dựa trên Socket 

Số hiệu cổng của Socket: Để có thể thực hiện các cuộc giao tiếp, một 

trong hai tiến trình phải công bố số hiệu cổng của Socket mà mình sử dụng. 

Mỗi cổng giao tiếp thể hiện một địa chỉ xác định trong hệ thống. Khi tiến 
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trình được gán một số hiệu cổng, nó có thể nhận dữ liệu gửi đến cổng trình từ 

các tiến trình khác. Quá trình còn lại cũng được yêu cầu tạo ra một Socket. 

Ngoài số hiệu cổng, hai bên giao tiếp còn phải biết địa chỉ IP của nhau. Địa 

chỉ IP giúp phân biệt máy tính này với máy tính kia trên mạng Internet. Trong 

khi số hiệu cổng dùng để phân biệt các quá trình khác nhau trên cùng một 

máy tính. Tiến trình truyền thông của Socket được diễn tả trong hình 3.22. 

3.6.2 Web Services 

Giới thiệu chung 

Theo định nghĩa của W3C (World Wide Web Consortium), dịch vụ Web 

là một hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ khả năng tương tác giữa 

các ứng dụng trên các máy tính khác nhau thông qua mạng Internet, giao diện 

chung và sự gắn kết của nó được mô tả bằng XML. Dịch vụ Web là tài 

nguyên phần mềm có thể xác định bằng địa chỉ URL, thực hiện các chức năng 

và đưa ra các thông tin người dùng yêu cầu. Một dịch vụ Web được tạo nên 

bằng cách lấy các chức năng và đóng gói chúng sao cho các ứng dụng khác dễ 

dàng nhìn thấy và có thể truy cập đến những dịch vụ mà nó thực hiện, đồng 

thời có yêu cầu thông tin từ dịch vụ Web khác. Nó bao gồm các mô đun độc 

lập cho hoạt động của khách hàng và doanh nghiệp và bản thân nó được thực 

thi trên server. 

Trước hết, có thể nói rằng ứng dụng cơ bản của Dịch vụ Web là tích hợp 

các hệ thống, và là một trong những hoạt động chính khi phát triển hệ thống. 

Trong khi thực hiện chuyên đề này, các ứng dụng cần được tích hợp với 

CSDL và các ứng dụng khác. Người sử dụng sẽ giao tiếp với CSDL để tiến 

hành phân tích và lấy dữ liệu. Trong thời gian gần đây, việc phát triển mạnh 

mẽ của thương mại điện tử và B2B cũng đòi hỏi các hệ thống phải có khả 

năng tích hợp với CSDL của các đối tác kinh doanh (nghĩa là tương tác với hệ 
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thống bên ngoài – bên cạnh tương tác với các thành phần bên trong của hệ 

thống của doanh nghiệp). 

Các đặc điểm của Web Service 

Web service có các đặc điểm sau: 

 Dịch vụ Web cho phép client và server tương tác được với nhau 

ngay cả trong những môi trường khác nhau. Ví dụ, đặt Web server 

cho ứng dụng trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux (Ubuntu 

Server, CentOS, Red Hat,…) trong khi người sử dụng dùng máy 

tính chạy hệ điều hành Windows, ứng dụng vẫn có thể chạy và xử 

lý bình thường mà không cần thêm các yêu cầu đặc biệt nào để 

tương thích giữa hai hệ điều hành này. 

 Phần lớn kỹ thuật của Dịch vụ Web được xây dựng dựa trên mã 

nguồn mở (Open Source) và được phát triển từ các chuẩn đã được 

công nhận, ví dự như XML. 

 Một dịch vụ Web bao gồm có nhiều mô đun và có thể công bố lên 

mạng Internet. 

 Là sự kết hợp hoàn hảo của việc phát triển theo hướng từng thành 

phần với những lĩnh vực cụ thể và cơ sở hạ tầng Web, đưa ra 

những lợi ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng, những nhà cung 

cấp khác và cả những cá nhân thông qua mạng Internet. 

 Một ứng dụng khi được triển khai sẽ hoạt động theo mô hình 

Client – Server. Nó có thể được triển khai bởi một phần mềm ứng 

dụng phía Server ví dụ PHP, Oracle Application server hay 

Microsoft.Net, … 



 

114 

 

 Ngày nay dịch vụ Web đang rất phát triển, những lĩnh vực trong 

cuộc sống có thể áp dụng và tích hợp dịch vụ Web là khá rộng lớn 

như dịch vụ chọn lọc và phân loại tin tức (hệ thống thư viện có kết 

nối đến Web portal để tìm kiếm các thông tin cần thiết); ứng dụng 

cho các dịch vụ du lịch (cung cấp giá vé, thông tin về địa điểm,…), 

các đại lý bán hàng qua mạng, hay dịch vụ giao dịch trực tuyến 

(cho cả B2B và B2C) như đặt vé máy bay, thông tin thuê xe,… 

 Các ứng dụng có tích hợp dịch vụ Web đã không còn là xa lạ, đặc 

biệt trong môi trường thương mại điện tử đang bùng nổ và phát 

triển không ngừng cùng với sự lớn mạnh của Internet. Bất kỳ một 

lĩnh vực nào trong cuộc sống cũng có thể tích hợp với dịch vụ 

Web, đây là cách thức kinh doanh và làm việc có hiệu quả bởi thời 

đại ngày nay là thời đại của truyền thông Internet. Do vậy, việc 

phát triển và tích hợp các ứng dụng với các dịch vụ Web đang 

được quan tâm phát triển là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

Ưu điểm: 

 Dịch vụ Web cung cấp các khả năng hoạt động lớn với các ứng 

dụng phần mềm khác nhau chạy trên những nền tảng khác nhau. 

 Sử dụng các giao thức và chuẩn mở. Giao thức và định dạng dữ 

liệu dựa trên văn bản (text), giúp các lập trình viên dễ dàng hiểu 

được. 

 Nâng cao khả năng tái sử dụng. 

 Thúc đẩy đầu tư các hệ thống phần mềm đã tồn tại bằng cách cho 

phép các tiến trình/chức năng nghiệp vụ đóng gói trong giao diện 

dịch vụ Web. 
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 Tạo mối quan hệ tương tác lẫn nhau và mềm dẻo giữa các thành 

phần trong hệ thống, dễ dàng cho việc phát triển ứng dụng phân 

tán. 

 Thúc đẩy hệ thống tích hợp, giảm sự phức tạp của hệ thống, hạ giá 

thành hoạt động, phát triển hệ thống nhanh và tương tác hiệu quả 

với hệ thống của các doanh nghiệp cùng hợp tác khác. 

Nhược điểm: 

 Những thiệt hại lớn sẽ xảy ra vào khoảng thời gian chết của Dịch 

vụ Web, giao diện không thay đổi, có thể lỗi nếu một máy khách 

không được nâng cấp, thiếu các giao thức cho việc vận hành. 

 Có quá nhiều chuẩn cho dịch vụ Web khiến người sử dụng khó 

nắm bắt. 

 Phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn và bảo mật thông tin. 

Kiến trúc của Web Service 

 

Hình 3.23 Chồng giao thức của dịch vụ Web 
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Dịch vụ Web gồm 3 chuẩn chính: SOAP (Simple Object Access 

Protocol), WSDL (Web Service Description Language) và UDDI (Universal 

Description, Discovery, and Integration). Hình 2 mô tả chồng giao thức của 

dịch vụ Web, trong đó UDDI được sử dụng để đăng ký khám phá dịch vụ 

Web đã được miêu tả cụ thể trong WSDL. Giao thức UDDI sử dụng SOAP để 

truyền thông với UDDI server, sau đó các ứng dụng SOAP yêu cầu một dịch 

vụ Web. Các bản tin được SOAP được gửi đi chính xác bởi các giao thức 

HTTP và TCP/IP. 

Chồng giao thức dịch vụ Web là tập hợp các giao thức mạng máy tính 

được sử dụng để định nghĩa, xác định vị trí, thi hành và tạo nên các dịch vụ 

Web tương tác với những ứng dụng hay dịch vụ khác. Chồng giao thức này 

gồm 4 thành phần chính: 

 Dịch vụ truyền vận (Transport Service): có nhiệm vụ truyền các 

bản tin giữa các ứng dụng mạng, bao gồm những giao thức HTTP, 

SMTP, FTP, JSM và gần đây nhất là giao thức thay đổi khối mở 

rộng (Blocks Extensible Exchange Protocol - BEEP). 

 Giải mã XML (Encoding XML): có nhiệm vụ giải mã các thông 

điệp định dạng XML để có thể hiểu được ở mức ứng dụng tương 

tác với người dùng. Hiện tại, những giao thức thực hiện nhiệm vụ 

này là XML – RPC, SOAP, và REST. 

 Mô tả dịch vụ (Description): được sử dụng để miêu tả các giao 

diện chung cho một dịch vụ Web cụ thể. WSDL thường được sử 

dụng cho mục đích này. WSDL là một ngôn ngữ mô tả giao tiếp và 

thực thi trên XML. Dịch vụ Web sẽ sử dụng ngôn ngữ này để 

truyền tham số và các loại dữ liệu cho các thao tác và chức năng 

mà dịch vụ Web này cung cấp. 
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 Khám phá dịch vụ (Discovery): tập trung dịch vụ vào trong một 

nơi được đăng ký, từ đó giúp một dịch vụ Web có thể dễ dàng 

khám phá được ra những dịch vụ nào đã có trên mạng, tốt hơn 

trong việc tìm kiếm những dịch vụ khác để tương tác. Một dịch vụ 

Web cũng phải tiến hành đăng ký để các dịch vụ khác có thể truy 

cập và giao tiếp. Hiện tại, UDDI API thường được sử dụng để thực 

hiện tác vụ này. 

Trong đó, tầng giao thức tương tác dịch vụ (Service Communication 

Protocol) với công nghệ chuẩn là SOAP. SOAP là giao thức nằm giữa tầng 

vận chuyển và tầng mô tả thông tin về dịch vụ, cho phép người dùng gọi một 

dịch vụ từ xa thông qua một thông điệp XML. Ngoài ra, dịch vụ Web có thêm 

các tầng Policy, Security, Transaction, và Management để các dịch vụ Web 

có tính an toàn, toàn vẹn và bảo mật thông tin. 

Quy trình xây dựng một dịch vụ Web bao gồm các bước sau: 

1. Định nghĩa và xây dựng các chức năng, các dịch vụ mà dịch vụ sẽ 

cung cấp (sử dụng ngôn ngữ Java chẳng hạn). 

2. Tạo WSDL cho dịch vụ. 

3. Xây dựng SOAP server. 

4. Đăng ký WSDL với UDDI registry để cho phé các client có thể tìm 

thấy và truy xuất. 

5. Client nhận file WSDL và từ đó xây dựng SOAP client để có thể kết 

nối với SOAP server. 

6. Xây dựng ứng dụng phía client (chẳng hạn sử dụng Java) và sau đó 

gọi thực hiện dịch vụ thông qua việc kết nối tới SOAP server. 
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Lựa chọn một ngôn ngữ, xây dựng các tiến trình nghiệp vụ và chúng ta 

bắt đầu tạo nên một dịch vụ Web như ý muốn. Sau đó là cung cấp dịch vụ 

Web này trên Internet. 

3.6.3 ASP.NET và MVC – Model Control View 

ASP.NET 

Từ khoảng cuối thập niên 90, ASP (Active Server Page) đã được nhiều 

lập trình viên lựa chọn để xây dựng và phát triển ứng dụng web động trên 

máy chủ sử dụng hệ điều hành Windows. ASP đã thể hiện được những ưu 

điểm của mình với mô hình lập trình thủ tục đơn giản, sử dụng hiệu quả các 

đối tượng COM: ADO (ActiveX Data Object) - xử lý dữ liệu, FSO (File 

System Object) - làm việc với hệ thống tập tin…, đồng thời, ASP cũng hỗ trợ 

nhiều ngôn ngữ: VBScript, JavaScript. Chính những ưu điểm đó, ASP đã 

được yêu thích trong một thời gian dài. 

Tuy nhiên, ASP vẫn còn tồn tại một số khó khăn như Code ASP và 

HTML lẫn lộn, điều này làm cho quá trình viết code khó khăn, thể hiện và 

trình bày code không trong sáng, hạn chế khả năng sử dụng lại code. Bên 

cạnh đó, khi triển khai cài đặt, do không được biên dịch trước nên dễ bị mất 

source code. Thêm vào đó, ASP không có hỗ trợ cache, không được biên dịch 

trước nên phần nào hạn chế về mặt tốc độ thực hiện. Quá trình xử lý Postback 

khó khăn… 

Đầu năm 2002, Microsoft giới thiệu một kỹ thuật lập trình Web khá mới 

mẻ với tên gọi ban đầu là ASP+, tên chính thức sau này là ASP.Net. Với 

ASP.Net, không những không cần đòi hỏi bạn phải biết các tag HTML, thiết 

kế web, mà nó còn hỗ trợ mạnh lập trình hướng đối tượng trong quá trình xây 

dựng và phát triển ứng dụng Web. 
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ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server 

(Server-side) dựa trên nền tảng của Microsoft .Net Framework. 

Hầu hết, những người mới đến với lập trình web đều bắt đầu tìm hiểu 

những kỹ thuật ở phía Client (Client-side) như: HTML, Java Script, CSS 

(Cascading Style Sheets). Khi Web browser yêu cầu một trang web (trang 

web sử dụng kỹ thuật client-side), Web server tìm trang web mà Client yêu 

cầu, sau đó gởi về cho Client. Client nhận kết quả trả về từ Server và hiển thị 

lên màn hình. 

ASP.Net sử dụng kỹ thuật lập trình ở phía server thì hoàn toàn khác, mã 

lệnh ở phía server (ví dụ: mã lệnh trong trang ASP) sẽ được biên dịch và thi 

hành tại Web Server. Sau khi được Server đọc, biên dịch và thi hành, kết quả 

tự động được chuyển sang HTML/JavaScript/CSS và trả về cho Client.Tất cả 

các xử lý lệnh ASP.Net đều được thực hiện tại Server và do đó, gọi là kỹ 

thuật lập trình ở phía server. 

Ưu điểm của Asp.net 

 ASP.Net cho phép bạn lựa chọn một trong các ngôn ngữ lập trình 

mà bạn yêu thích: Visual Basic.Net, J#, C#… 

 Trang ASP.Net được biên dịch trước. Thay vì phải đọc và thông 

dịch mỗi khi trang web được yêu cầu, ASP.Net biên dịch những 

trang web động thành những tập tin DLL mà Server có thể thi hành 

nhanh chóng và hiệu quả. Yếu tố này là một bước nhảy vọt đáng kể 

so với kỹ thuật thông dịch của ASP. 

 ASP.Net hỗ trợ mạnh mẽ bộ thư viện phong phú và đa dạng của 

.Net Framework, làm việc với XML, Web Service, truy cập cơ sở 

dữ liệu qua ADO.Net… 

 ASPX và ASP có thể cùng hoạt động trong 1 ứng dụng. 
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 ASP.Net sử dụng phong cách lập trình mới: Code behide. Tách code 

riêng, giao diện riêng -> Dễ đọc, dễ quản lý và bảo trì. 

 Kiến trúc lập trình giống ứng dụng trên Windows. 

 Hỗ trợ quản lý trạng thái của các control 

 Tự động phát sinh mã HTML cho các Server control tương ứng với 

từng loại Browser. Hỗ trợ nhiều cơ chế cache. 

 Triển khai cài đặt dễ dàng. 

 Không cần lock, không cần đăng ký DLL. 

 Cho phép nhiều hình thức cấu hình ứng dụng. 

 Hỗ trợ quản lý ứng dụng ở mức toàn cục. 

 Global.aspx có nhiều sự kiện hơn. 

 Quản lý session trên nhiều Server, không cần Cookies. 

Mô hình MVC 

Khái niệm về mô hình MVC: Ý niệm chính của mô hình này là tách 

biệt phần ánh xạ, lưu trữ và xử lý dữ liệu (model) tách biệt hoàn toàn với 

thành phần trình bày giao diện kết quả cho người dùng hay phần giao diện 

giúp đón nhập nhập xuất cho người dùng (View). Ý niệm trên cho phép người 

lập trình có thể tách biệt công việc trong quá trình xây dựng chức năng cho 

ứng dụng và quá trình xây dựng giao diện cho người dùng. 
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Hình 3.24 Mô hình MVC 

Bên cạnh đó, ý niệm trên cho phép việc thay đổi thành phần của dữ liệu 

(model) sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giao diện của người dùng vì mô hình 

đưa ra Model để không cho người dùng thao tác trực tiếp vào dữ liệu vật lý 

(Cơ sở dữ liệu hay là tập tin) mà phải thông qua Model, do vậy cho dù dữ liệu 

vật lý thay đổi cấu trúc nhưng cấu trúc Model cho việc truy cập, xử lý, lưu trữ 

dữ liệu sẽ không bị ảnh hưởng. Nhìn theo khái niệm các thành phần giao tiếp 

trên Model là tên hàm – tham số truyền (interface) ít khi thay đổi, nội dung 

thay đổi chính là cách thức cài đặt bên trong hàm. Nhưng nội dung đó người 

sử dụng chức năng trên giao diện không quan tâm vì đa số họ chỉ quan tâm 

interface là gì, giá trị nhập và kết xuất ra sao. Do vậy, đây là một trong tính 

linh hoạt và uyển chuyển của mô hình MVC 

Ngoài ra, việc tách biệt rời rạc giữa Model và View theo nhóm nghiên 

cứu đang thể hiện tính uy việt. Tuy nhiên, một ứng dụng có rất nhiều Model 

và nhiều View, do vậy, mô hình cần có một thành phần lựa chọn và kết nối 

các thành phần này lại với nhau theo cách hiệu quả nhất. Controller là một 

trong những đối tượng đưa ra để đón nhận yêu cầu nhập xuất từ người dùng, 

xác định model tương ứng với view nhập để đưa model xử lý, kết quả xử lý 
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của model sẽ được chuyển đến controller để controller xác định view kết xuất 

để đổ kết quả xử lý và hiển thị cho người dùng. 

3.6.4 MySQL 

Với đặc thù riêng của hệ thống như số lượng dữ liệu lưu trữ lớn và yêu 

cầu thời gian truy xuất nhanh, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải đảm bảo khả 

năng quản trị khối lượng lớn cơ sở dữ liệu một cách an toàn, đáng tin cậy. 

Trong môi trường nhiều người dùng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải đảm bảo 

việc nhiều người dùng có thể truy xuất đồng thời đến một đơn vị dữ liệu với 

thời gian ngắn. Tất cả các yếu tố trên phải được tiến hành trong tốc độ cao và 

an toàn, đồng thời có khả năng: 

 Chống truy xuất bất hợp pháp. 

 Khôi phục dữ liệu khi có sự cố. 

Với những yêu cầu trên, chúng ta sẽ sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MySQL. 

MySQL không chỉ là cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế 

giới, nó còn trở thành cơ sở dữ liệu được chọn cho thế hệ mới của các ứng 

dụng xây dựng trên nền Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python. MySQL 

chạy trên hơn 20 flatform bao gồm: Linux, Windows, OS/X, HP-UX, AIX, 

Netware, mang đến cho bạn tính linh hoạt trong việc sử dụng. 

Đặc điểm nổi bật của MySql Database Server 

 Tính linh hoạt: Máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL cung cấp đặc tính 

linh hoạt, có sức chứa để xử lý các ứng dụng được nhúng sâu với 

dung lượng chỉ 1MB để chạy các kho dữ liệu đồ sộ lên đến hàng 

terabytes thông tin. 
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 Tính thực thi cao: Kiến trúc storage-engine cho phép các chuyên 

gia cơ sở dữ liệu cấu hình máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL đặc trưng 

cho các ứng dụng đặc thù. Dù ứng dụng là một hệ thống xử lý giao 

dịch tốc độ cao hay web site dung lượng lớn phục vụ hàng triệu yêu 

cầu mỗi ngày, MySQL có thể đáp ứng khả năng xử lý những đòi hỏi 

khắt khe nhất của bất kì hệ thống nào. Với các tiện ích tải tốc độ 

cao, đặc biệt bộ nhớ caches, và các cơ chế xử lý nâng cao khác. 

 Hỗ trợ giao dịch mạnh: MySQL đưa ra một trong số những engine 

giao dịch cơ sở dữ liệu mạnh nhất trên thị trường. Các đặc trưng bao 

gồm hỗ trợ giao dịch ACID hoàn thiện (Atomic – tự động, 

Consistent – thống nhất, Isolated – độc lập, Durable – bền vững), 

khóa mức dòng không hạn chế, khả năng giao dịch được phân loại, 

và hỗ trợ giao dịch đa dạng (multi-version) mà người đọc không bao 

giờ gây trở ngại cho người viết và ngược lại. Tính toàn vẹn của dữ 

liệu cũng phải được bảo đảm trong suốt quá trình server có hiệu lực, 

các mức giao dịch độc lập được chuyên môn hóa, và phát hiện khóa 

chết ngay lập tức. 

 Nơi lưu trữ web và dữ liệu đáng tin cậy 

 Chế độ bảo mật dữ liệu mạnh: MySQL đưa ra tính năng bảo mật 

đặc biệt chắc chắn dữ liệu sẽ được bảo mật tuyệt đối. Trong việc xác 

nhận truy cập cơ sở dữ liệu, MySQL cung cấp  các kĩ thuật mạnh 

mà chắc chắn chỉ có người sử dụng đã được xác nhận mới có thể 

truy nhập được vào server cơ sở dữ liệu, với khả năng này để chặn 

người dùng ngay từ mức máy khách là điều có thể làm được. SSH 

và SSL cũng được hỗ trợ để chắc chắn các kết nối được an toàn và 

bảo mật. 
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 Dễ dàng quản lý: MySQL trình diễn khả năng cài đặt nhanh đặc 

biệt với thời gian ở mức trung bình từ lúc download phần mềm đến 

khi cài đặt hoàn thành chỉ mất chưa đầy 15 phút. Điều này đúng cho 

dù platform là Microsoft Windows, Linux, Macintosh hay UNIX. 

Khi đã được cài đặt, tính năng tự quản lý như tự động mở rộng 

không gian, tự khởi động lại, và cấu hình động sẵn sàng cho người 

quản trị cơ sở dữ liệu làm việc. 

 Mã nguồn mở tự do 

3.7 . Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho Hệ thống 

3.7.1 Xây dựng dữ liệu phục vụ cho du lịch về một số địa danh văn hóa, 

địa danh lịch sử và danh lam thắng cảnh của tỉnh Điện Biên. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp dữ liệu, tài liệu, thông tin về một 

số địa danh văn hóa, địa danh lịch sử và danh lam thắng cảnh của tỉnh Điện 

Biên. Thực hiện việc xây dựng tài liệu chuyên phục vụ cho phát triển Hệ 

thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên, trong đó có các dữ liệu đa 

phương tiện nhằm giới thiệu một cách nhanh chóng, dễ dàng để khách du lịch, 

hoặc những người có quan tâm sử dụng hiệu quả. 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng dữ liệu đa phương tiện cho: 

 Quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ gồm: Đồi A1, hầm Tướng 

Đờ Cát, cánh đồng Mường Thanh và hầm Võ Nguyên Giáp cả bản 

tiếng Việt và tiếng Việt. 

 Các địa danh văn hóa và danh lam thắng cảnh gồm: Hang Thẩm 

Báng, Uva, đền Hoàng Công Chất, bản Ten, động Pa thơm cả bản 

tiếng Việt và tiếng Anh. 
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3.7.2 Xây dựng dữ liệu phục vụ cho du lịch về một số địa điểm cung cấp 

dịch vụ du lịch của tỉnh Điện Biên. 

Các địa điểm cung cấp dịch vụ du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong 

việc phát triển ngành công việc tại bất cứ địa phương nào có cung cấp dịch vụ 

du lịch. Các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, dịch vụ taxi, khu thương mại – 

trung tâm mua sắm, ngân hàng, khu ẩm thực, … được quan tâm hàng đầu. Do 

đó, nhóm nghiên cứu đã triển khai xây dựng bộ dữ liệu cho hơn 20 địa điểm 

bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, gồm: 

 Khách sạn: Mường Thanh Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ - Hà 

Nội, Thanh Bình Mường Lay, ASEAN, Him Lam, Công Đoàn 

Điện Biên Phủ, Bình Long, Ruby. 

 Nhà hàng: Phương Linh, Tiến Oanh, Gà Tây Bắc, Lợi Trà. 

 Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Điện Biên, Công thương 

Việt Nam chi nhánh Điện Biên. 

 Giao thông – Vận tải: Hãng Taxi Xuân Long, Cảng hàng không 

Điện Biên, Bến xe khách TP. Điện Biên Phủ. 

 Siêu thị, khu mua sắm, chợ phiên: chợ phiên Tả Sình Thàng, chợ 

phiên Xá Nhè, Tủa Chùa, trung tâm thương mại Him Lam Plaza. 

3.7.3 Xây dựng dữ liệu phục vụ cho du lịch về lễ hội văn hóa, phong tục 

tập quán của một số dân tộc tỉnh Điện Biên 

Nhóm nghiên cứu đã cùng phối hợp với các chuyên gia về văn hóa lịch 

sử để xây dựng cho Hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên một bộ 

cơ sở dữ liệu đa phương tiện giới thiệu về bản văn hóa Him Lam 2, hội Hạn 
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khuống, lễ mừng cơm mới của người La Hủ, lễ hội thành Bản Phủ, hội Hao 

Ban, lễ Dù su) bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. 

Bảng thống kê bộ cơ sở dữ liệu mẫu cho hệ thống du lịch thông minh từ 

xa Điện Biên: 

  

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

Đồi A1 P P P P P

Hầm Tướng Đờ Cát P P P P P

Cánh đồng Mường Thanh P P P P

Hầm Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp
P P P P

Hang Thẩm Báng P P P P P

Uva P P P P P

Đền Hoàng Công Chất P P P P

Bản Ten P P P P P

Động Pa Thơm P P P P P

Khách sạn Mường Thanh 

Điện Biên Phủ
P P P

Khách sạn Điện Biên Phủ - 

Hà Nội
P P P

Khách sạn Thanh Bình 

Mường Lay
P P P

Khách sạn ASEAN P P P

Khách sạn Him Lam P P P

Khách sạn Công Đoàn Điện 

Biên Phủ
P P P

Khách sạn Bình Long P P P

Khách sạn Ruby P P P

Khách sạn Phương Linh P P P

Nhà hàng Tiến Oanh P P P

Nhà hàng Gà Tây Bắc P P P

Nhà hàng Lợi Trà P P P

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn tỉnh 

Điện Biên

P P P

Ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam chi nhánh 

Điện Biên

P P P

Ngân hàng Công thương 

Việt Nam chi nhánh Điện 

Biên

P P P

Hãng taxi Xuân Long P P P

Bến xe khách TP. Điện 

Biên Phủ
P P P

Chợ phiên Xá Nhè, Tủa 

Chùa
P P P

Trung tâm thương mại Him 

Lam Plaza
P P P

Chợ phiên Tả Sình Thàng P P P

Bản văn hóa Him 2 P P P P

Hội Hạn Khuống P P P P

Lễ mừng cơm mới của 

người La Hủ
P P P P

Lễ hội thành Bản Phủ P P P P

Hội Hao Ban P P P P

Lễ Dù Su P P P P

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
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PHẦN 2 

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 

CHƯƠNG 4:  

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 

4.1. Các bảng cơ sở dữ liệu 

4.1.1 Bảng phân quyền người dùng theo nhóm 

Bảng 4.1 Bảng phân quyền người dùng theo nhóm quản trị - group 

 

 

Bảng group bao gồm các nội dung: 

 Id: Mã của nhóm, có kiểu dữ liệu integer 

 Group_name: Tên của nhóm 

Bảng group có chức năng phân quyền người sử dụng hệ thống theo các nhóm. 

Các nhóm ở bao gồm: 

 Administrator: Nhóm có quyền hạn cao nhất, có quyền thêm, sửa, xóa 

bất kỳ nội dung nào trong hệ thống 

 Operator: Nhóm vận hành, có quyền sau administrator. Quyền hạn có 

nhóm do Administrator quy định 
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 Guess: Nhóm khách hàng: là khách tham quan, du lịch. Các thành viên 

thuộc nhóm này có quyền xem các địa điểm được đưa lên, đồng thời có 

thể tạo và quản trị địa điểm của mình 

4.1.2 Bảng phân quyền người dùng theo đại lý 

Bảng 4.2 Bảng phân quyền người dùng theo đại lý - agent 

 

Bảng agentlà bảng phân quyền người dung theo mức đại lý. Mỗi đại lý sẽ 

nằm trong một nhóm (group), quyền hạn của đại lý sẽ do quản trị hệ thống 

quy định. Bảng agent gồm các nội dung sau: 

 Agent_id: Mã đại lý 

 Agent_name: Tên của đại lý 

 Agent_des: Mô tả tên đại lý 

 Group_id: Nhóm của đại lý 

Bảng dưới đây thể hiện dữ liệu thực tế của một số đại lý được tạo: 

Bảng 4.3 Bảng dữ liệu phân quyền theo các đại lý - agent 

 

4.1.3 Bảng cấp quyền cho đại lý theo các danh mục 

Bảng 4.4 Bảng cấp quyền cho đại lý theo các danh muc – 

agent_category_permission 
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Bảng agent_category_permission gám quyền hạn quản trị các danh mục cho 

các đại lý. Chỉ có quản trị hệ thống mới có quyền quản lý việc gán quyền này. 

Bảng agent_category_permission bao gồm các nội dung sau: 

 Agent_id: đại lý được gán quyền 

 Category_id: danh mục mà agent_id được gán quyền 

 Permission: quyền của nhóm 

 User_created: người tạo 

 Time_create: thời gian tạo 

Bảng dưới đây thể hiện dữ liệu thực tế của việc phân quyền cho các đại lý 

Bảng 4.5 Dữ liệu gán quyền cho các đại lý theo các danh mục 

 

4.1.4 Bảng phân loại các danh mục địa điểm 

Bảng 4.6 Bảng phân loại danh mục địa điểm 
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.  

Bảng smt_sub_category giúp phân loại các địa điểm, đối tượng thành các 

danh mục để dễ dàng cho quá trình truy xuất cũng như quản trị dữ liệu. Bảng 

gồm các nội dung sau: 

- Sub_category_id: mã của danh mục, là khóa định danh cho mỗi 

danh mục và có kiểu dữ liệu integer 

- Parent_category_id: mã của danh mục cha. Các danh mục này sẽ 

được phân loại theo các tính chất như: Dịch vụ du lịch, địa điểm 

du lịch, lễ hội văn hóa. 

- Sub_category_name_vi: tên bằng Tiếng Việt của danh mục 

- Sub_category_name_en: tên bằng Tiếng Anh của danh mục 

- Sub_category_user_created: Người tạo danh mục 

- Sub_category_time_created: Thời gian tạo 

Bảng dưới đây thể hiện một số dữ liệu thực tế của các danh mục 

 

 



 

131 

 

Bảng 4.7 Bảng dữ liệu các danh mục địa điểm 

 

 

4.1.5 Bảng dữ liệu địa điểm 

Bảng 4.8 Bảng dữ liệu địa điểm 

 

Bảng smt_location chứa các thông về tất cả các địa điểm phục vụ cho hệ 

thống hướng dẫn du lịch thông minh. 

Bảng dưới đây thể hiện dữ liệu các địa điểm thực tế cho hệ thống. 
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Bảng 4.9 Bảng dữ liệu của các địa điểm cho hệ thống du l ịch thông minh 

 

4.1.6 Bảng lớp bản đồ 

Bảng 4.10 Bảng quản lý các lớp bản đồ số hóa 

 

Bảng smt_layer chứa danh sách các lớp bản đồ số hóa. Bảng này bao gồm các 

nội dung sau: 

 Layer_id: mã lớp bản đồ số hóa 

 Layer_name: tên lớp bản đồ số hóa 

 Layer_des_vi: mô tả lớp bản đồ số hóa theo Tiếng Việt 
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 Layer_des_en: mô tả lớp bản đồ số hóa theo Tiếng Anh 

 Layer_url: địa chỉ lớp bản đồ số hóa theo Geoserver 

Bảng dưới đây thể hiện dữ liệu các lớp bản đồ số hóa của hệ thống 

Bảng 4.11  Bảng dữ liệu các lớp bản đồ số hóa của hệ thống 

 

 

4.1.7 Bảng quản lý hỗ trợ trực tuyến 

Bảng 4.12  Bảng hỗ trợ trực tuyến 

 

4.1.8 Bảng lưu thông tin các Access Point cho hệ thống WPS 

Bảng 4.13  Bảng lưu thông tin các Access Point 

 

Bảng wps_accesspoint chứa các thông tin về địa chỉ MAC và lớp bản đồ mà 

các access point này được đặt 

Bảng dưới đây chứa danh sách các Access point theo các khu vực 
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Bảng 4.14  Bảng dữ liệu địa chỉ MAC  các Access Point 

 

4.1.9 Bảng dữ liệu chứa các điểm tham chiếu 

Bảng .15 Bảng wps_referencepoint chứa các điểm tham chiếu 

 

4.1.10 Bảng dữ liệu chứa quan hệ về cường độ tín hiệu, điểm tham chiếu, 

access point 

Bảng 4.16  Bảng wps_signalstrengthrelationship 
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4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 

4.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho việc quản trị người dùng 

 

Hình 4.2 Cơ sở dữ liệu quan hệ cho quản trị người dùng 

 

3.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho viêc quản trị danh mục địa điểm 

 

Hình 4.3 Cơ sở dữ liệu quan hệ cho việc quản trị danh mục địa điểm 
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4.2.3 Thiết kếcơ sở dữ liệu quan hệ cho việc quản lý địa điểm 

 

Hình 4.4 Cơ sở dữ liệu quan hệ cho việc quản lý địa điểm 
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CHƯƠNG 5:  

THIẾT KẾ WEBSITE QUẢNG BÁ THÔNG TIN DU LỊCH 

5.1 . Website quảng bá thông tin du lịch tỉnh Điện Biên 

5.1.1 Bố cục giao diện website 

 

Hình 5.1 Bố cụ giao diện website quảng bá du lịch 

Website quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên được chia thành các phần: 

 Banner 

 Menu: Danh sách các danh mục địa điểm và tính năng của website 

Banner

Menu

Image slide show

Nội dung

Thời tiết

Hỗ trợ trực 
tuyến

Website liên 
kết

Footer
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 Image slide show: Danh sách các ảnh làm cho website thêm sinh động 

 Nội dung: Danh sách các địa điểm được phân loại theo các danh mục 

 Thời tiết: Thời tiết tỉnh Điện Biên theo thời gian thực 

 Hỗ trợ trực tuyến: Danh sách người hỗ trợ trực tuyến bằng skypee 

 Webiste liên kết: Danh sách các website liên kết 

 Footer 

5.1.2 Giao diện website quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên 

 

 

Hình 5.2 Giao diện trang chủ website quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên 
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Hình 5.3 Banner cho website và lựa chọn ngôn ngữ 

 

 

Hình 5.4 Menu, image slide show và lựa chọn đăng nhập, đăng ký 

 

Hình 5.5 Các thông tin bổ trợ cho website 
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Hình 5.6 Danh sách các địa điểm được phân loại theo danh mục 
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Hình 5.7 Giao diện người dùng đăng ký tài khoản trên hệ thống 

 

Hình 5.8 Giao diện người dùng đăng nhập hệ thống 
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5.1.3 Trang thông tin giới thiệu các di tích lịch sử 

 

Hình 5.9 Danh sách các di tích lịch sử trên website 
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Hình 5.10 Thông tin giới thiệu khu di tích Đồi A1 

 

Hình 5.11 Danh sách các địa điểm chi tiết trong khu di tích Đồi A1 
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5.1.4 Trang thông tin giới thiệu các danh lam thắng cảnh 

 

Hình 5.12 Danh sách các danh lam thắng cảnh 

 

Hình 5.13 Thông tin giới thiệu về Hang Thẩm Báng 
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5.1.4 Trang thông tin giới thiệu về các dịch vụ du lịch 

 

Hình 5.14 Danh sách các khách sạn 
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Hình 5.15 Danh sách các trung tâm mua sắm, chợ 

 

Hình 5.16 Danh sách các nhà hàng trong tỉnh Điện Biên 
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5.1.5 Trang thông tin giới thiệu văn hóa, lễ hội Điện Biên 

 

Hình 5.17 Danh sách các lễ hội văn hóa tỉnh Điện Biên 
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5.1.6 Trang thông tin giới thiệu và liên hệ 

 

Hình 5.18 Thông tin giới thiệu về hệ thống du lịch thông minh từ xa 

 

Hình 5.19 Thông tin liên hệ 
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5.2. Website quản trị dữ liệu về địa điểm và quản lý người dùng 

5.2.1 Thiết kế sơ đồ tuần tự cho việc quản trị địa điểm 

 Tạo địa điểm mới 

 

Hình 5.20 Sơ đồ tuần tự quá trình tạo địa điểm mới 

1- Người dùng mở trình duyệt, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện 

việc tạo mới địa điểm. 

2- Controler “Create” sau nhận được yêu cầu tạo mới địa điểm của người 

dùng (Http create request)  gửi lệnh kiểm tra quyền của người dùng tới 

User model. 

3- User model trả lại thông báo cho controller cho biết người dùng được 

phép tạo địa điểm. 

4- Controller tiếp tục gửi yêu cầu tạo mới địa điểm tới “Location Model”. 

5- “Location model” kiểm tra thông tin địa điểm và cập nhật vào cơ sở dữ 

liệu. 

6- Cơ sở dữ liệu thông báo tạo mới thành công địa điểm cho “Location 

model”. 
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7- “Location model” gửi lại thông tin về địa điểm mới cho controller. 

8- Controller trả dữ liệu vừa tạo về cho “Create View”. 

9- “Create view” thực hiện định dạng dữ liệu muốn hiển thị từ controller. 

10- Control chuyển đối dữ liệu sang định dạng “html” và hiển thị cho 

người dùng tại trình duyệt. 

 Chỉnh sửa địa điểm 

 

Hình 5.21 Sơ đồ tuần tự quá trình chỉnh sửa địa điểm 
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1- Người dùng gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin tới hệ thống. 

2- “Edit controller” nhận được yêu cầu và kiểm tra quyền của người dùng 

thông qua “User model”. 

3- User model gửi lại thông tin về quyền cho “Edit controller”. 

4- Nếu được quyền chỉnh sửa, “Edit controller” tiếp tục gửi yêu cầu hiển 

thị thôn tin chi tiết về vị trí tới “Location model”. 

5-  “Location model” nhận được yêu cầu và trả toàn bộ dữ liệu của vị trí. 

6- Location model nhận được thông tin về vị trí từ cơ sở dữ liệu 

7- Location model gửi thông tin vị trí tới controller 

8- Controller gửi toàn bộ thông tin về vị trí của địa điểm tới View 

9- “View” định dạng dữ liệu muốn hiển thị và trả về cho controller 

10-  Controller chuyển đổi dữ liệu về địa điểm theo định dạng html và hiển 

thị toàn bộ thông tin về địa điểm cho người dùng chỉnh sửa lại 

11-  Ngời dùng gửi yêu cầu lưu thông tin. 

12-  Controller nhận được yêu cầu cập nhật thông tin vị trí và gủi bản tin 

cập nhật tới cho “Location model” 

13-  Location model cập nhật dữ liệu lên database 

14-  Database gửi thông tin kết quả cập nhật dữ liệu cho model 

15-  Location model gửi thông tin vừa mới cập nhật của vị trí cho 

controller 

16-  Controller gửi thông tin cập nhật thành công và nội dung địa điểm 

mới chỉnh sửa cho View. 

17-  View định dạng dữ liệu, thông báo, và gửi cho Controller 
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18-  Controller gửi thông báo cập nhật thành công và địa mới cập nhật 

dưới dạng html 

 Xóa địa điểm 

 

Hình 5.22 Sơ đồ tuần tự quá trình xóa địa điểm 

1- Người dùng gửi yêu cầu xóa địa điểm 

2- “Delete controller” sau nhận được yêu cầu xóa địa điểm của người 

dùng sẽ gửi thông tin đến “User model” để kiểm tra quyền 

3- “User model trả về kết quả cho controller” 

4- Nếu người dùng được phép xóa, controller sẽ thông báo xóa đia điểm 

tới “Location model” 

5- Sau khi nhận được yêu cầu xóa, “Location model” sẽ gửi lệnh xóa địa 

điểm tới cơ sở dữ liệu 

6- Cơ sở dữ liệu trả về kết quả cho model 

7- Model trả về kết quả cho controller 
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8- Controller thông báo cho View kết quả xóa vị trí, và gửi nội dung hiển 

thị 

9- View xử lý thông tin nhận được từ việc xóa địa điểm và truyền về cho 

controller bản tin thông báo 

10-   Controller chuyển đổi dữ liệu sang dưới dạng html và gửi về cho 

trình duyệt của người dùng. 

5.2.2 Thiết kế sơ đồ thuật toán cho việc quản trị người dùng  

 Người dùng đăng nhập 

 

Hình 5.23 Thuật toán người dùng đăng nhập 

 Người dùng đăng ký tài khoản 
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Hình 5.24 Thuật toán đăng ký tài khoản 

 

5.2.3 Thiết kế giao diện trang quản trị  

 

Hình 5.25 Bố cục trang quản trị 

Trang quản trị có bố cục bao gồm các phần: 

- Banner: Hiển thị trang quản trị người dùng 
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- Menu left: Chứa các nội dung và quyền hạn của người dùng. Người 

dùng chỉ có thể can thiệp vào các nội dung được hiển thị ở menu bên 

trái này. 

- Phần nội dung: Phần quản trị dữ liệu, cho phép người dùng có thể 

thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các phần nội dung tương ứng. 

5.2.3 Thiết kế trang quản lý người dùng 

 Mô hình phân quyền người dùng theo các mức 

Người dùng trong hệ thống được chia thành nhiều lớp với các chức 

năng và quyền hạn khác nhau được quy định bởi quản trị hệ thống. 

Hệ thống chia người dùng thành 3 lớp chính: 

Người dùng thông thường: Người dùng có thể xem các thông tin về 

các vị trí, tour du lịch mà hệ thống cập nhật. 

Người dùng cao cấp: được phép quản trị trang riêng, ví dụ quản trị 

một nhà hàng. 

Quản trị hệ thống: Người dùng quản trị hệ thống. Tương tác với trang 

quản trị để thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu phụ thuộc vào quyền hạn được 

cấp. 

 Trang quản lý người dùng theo nhóm và các đơn vị 

 

Hình 5.26 Giao diện quản trị các nhóm người dùng 



 

156 

 

 

Hình 5.27 Giao diện quản trị các đơn vị 

 

Hình 5.28 Giao diện trang phân quyền quản lý cho các đơn vị 

 Trang quản trị thông tin người dùng 
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Hình 5.29 Trang quản lý danh sách người dùng đối với Administrator 

 

Hình 5.30 Trang quản lý thông tin cá nhân cho mỗi người dùng 

5.2.3 Thiết kế trang quản lý dữ liệu địa điểm 

 Quản lý các danh mục 
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Hình 5.31 Giao diện quản lý các danh mục địa điểm 

 

Hình 5.32 Giao diện chỉnh sửa thông tin danh mục 

 Giao diện quản lý các địa điểm 
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Hình 5.33 Giao diện quản lý các địa điểm phân theo danh mục 

 

Hình 5.34 Giao diện tạo địa điểm mới 



 

160 

 

 

Hình 5.35 Giao diện chỉnh sửa thông tin địa điểm 

 

Hình 5.36 Giao diện xóa địa điểm 

 Giao diện quản lý danh sách các liên kết tour du lịch 
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Hình 5.37 Giao diện quản lý danh sách các liên kết tour du lịch 

 

Hình 5.38 Giao diện quản lý liên kết tour du lịch 

 Giao diện quản lý các nội dung khác 

 

Hình 5.39 Giao diện quản lý phần hỗ trợ trực tuyến 
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Hình 5.40 Giao diện quản lý giới thiệu hệ thống 

 

Hình 5.41 Giao diện quản lý phần liên hệ 
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CHƯƠNG 6:  

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM HƯỚNG DẪN DU 

LỊCH TỪ XA 

 

6.1. Thiết kế phân hệ tự động xác định vị trí theo thuật toán kết hợp 

phương pháp định vị bằng tín hiệu GPS và  tín hiệu Wi-Fi 

6.1.1 Sơ đồ khối Client khi thực hiện định vị bằng tín hiệu Wi-Fi 

 

Hình 6.1 Sơ đồ khối Client 

Quy trình thực định vị bằng tín hiệu Wi-Fi phía Client được chia thành 3 khối 

chính 

- Fingerprint Reading: Khối đọc tín hiệu cường độ các Access Point. 

Chu kỳ đọc các cường độ Access Point phụ thuộc vào cài đặt của người 

sử dụng. 

- Network: Khối Network chuyên xử lý việc gửi dữ liệu nhận được từ 

khối Fingerprint Reading về máy chủ. Máy chủ có nhiệm vụ nhận dữ 

liệu này và thu thi thuật toán định vị để đưa ra vị trí người dùng 

- GUI: Khối hiển thị  thông tin vị trí người dùng sau khi khối Network 

trả về kết quả thông tin vị trí người dùng. 

Network

Client

program
GUI

Fingerprint

Reading
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6.1.2 Kỹ thuật tự động phát hiện và tiếp cận đối tượng 

 Dựa trên thông tin chứa cơ sở dữ liệu về tất cả các địa điểm tham quan 

được số hóa. Và dựa vào vị trí hiện tại của người dùng, kết hợp với ngưỡng 

cự ly được thiết đặt trước, hệ thống sẽ tự động nhận diện được những địa 

điểm xung quanh người sử dụng để đưa ra các gợi ý hữu ích. Thông tin về các 

địa điểm xung quanh sẽ được Server truyền đến client thông qua Web service. 

 

Hình 6.2 Sơ đồ hoạt động tính năng tự động phát hiện và tiếp cận 

Quá trình hoạt động như sau: 

Sau khi thực hiện xác định vị trí người dùng, hệ thống bắt đầu theo vết người 

dùng (nếu cho phép bật chức năng này). Khi người dùng di chuyển đến một vị 

trí nào đó sao cho khoảng cách từ vị trí hiện tại đến vị trị của một đối tượng 

(đối tượng có thể là địa điểm, vật thể), đối tượng gần nhất và bé hơn Rs, thì hệ 

thống tiếp tục tính toán gia tốc của thiết bị. Với gia tốc nhỏ hơn β (m/s2), hệ 

thống sẽ tự động hiển thị thông tin về đối tượng này. 
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6.1.3 Thuật toán tự động chuyển đổi định vị Indoor/Outdoor 

Như đã đề cập trước đó, cả hai kỹ thuật định vị GPS và Wi-Fi đều có 

những ưu nhược điểm riêng. GPS có phạm vi phục vụ lớn, không phát sinh 

nhu cầu truyền thông. Tuy nhiên, độ chính xác của GPS sẽ giảm rất nhanh 

nếu tín hiệu GPS bị suy giảm hoặc bị phản xạ hay khúc xạ. Đặc biệt, do đặc 

thù là tín hiệu GPS nhận được là rất yếu nên sẽ gây mất tín hiệu khi bị che 

chắn. Còn về định vị Wi-Fi thì phạm vi phủ sóng nhỏ, nhưng bù lại lại cho độ 

chính xác tốt hơn GPS. 

Với yêu cầu là định vị mọi lúc, mọi nơi và phải đảm bảo nhanh, chính 

xác thì rất cẩn một pha trung gian chuyển đổi qua lại giữa 2 kỹ thuật định vị.  

Smartphone thực hiện đo lường tín hiệu Wi-Fi và GPS. Tuy nhiên, do độ 

chính xác của định vị Wi-Fi là tốt hơn so với GPS, vì vậy, chỉ khi không định 

vị được bằng Wi-Fi thì kết quả định vị GPS mới được sử dụng. 

 

Hình 6.3 Chu trình định vị tự động 

Tuy nhiên, để cho người sử dụng có thể chủ động, nhóm nghiên cứu 

mở chức năng cho phép người sử dụng bật/tắt chế độ tự động chuyển đổi. 

Nếu không muốn tự động bị chuyển đổi, người sử dụng hoàn toàn có thể lựa 

chọn ngưỡng tín hiệu Wi-Fi tối thiểu. Nếu tín hiệu Wi-Fi nhận được dưới 

mức này, hệ thống sẽ tự động chọn định vị theo GPS. 
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6.2 Thiết kế thuật toán dẫn hướng thông minh 

6.2.1 Thuật toán tìm đường ngắn nhất – SPT 

Song song với bài toán tìm cây bắc cầu tối thiểu thì bài toán tìm đường đi 

ngắn nhất (Shortest Path Tree - SPT) cũng là một bài toán rất quan trọng 

trong quá trình thiết kế và phân tích sơ đồ mạng. Đầu vào của bài toán SPT 

cũng tương tự như MST. Đầu ra đơn giản nhất của bài toán này là tìm đường 

đi ngắn nhất giữa hai nút cho trước. Loại bài toán này có thể là bài toán tìm 

đường đi ngắn nhất từ một nút tới tất cả các nút còn lại, tương đương với bài 

toán tìm đường đi ngắn nhất từ tất cả các điểm đến một điểm. Đôi khi đòi hỏi 

phải tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp nút. Các đường đi đôi khi có 

những giới hạn nhất định (chẳng hạn như giới hạn số lượng các nút có thể đi 

qua), hoặc cũng có khi là giới hạn về số lượng các path có thể đi qua một kết 

nối (giới hạn về mặt dung lượng của kết nối). 

Khi nghiên cứu về SPT thì chúng ta xét các đồ thị là hữu hướng và giả sử đã 

biết độ dài (hay ở trên gọi là chi phí) của một cung giữa mỗi cặp nút i và j là   

(thay vì sử dụng  như ở MST). Độ dài cung   có thể khác độ dài cung  . Khi 

một cung không tồn tại thì độ dài  được giả sử là rất lớn (thường xét là vô 

cùng  ). Chú ý rằng, cách làm này hoàn toán đúng khi áp dụng vào mạng vô 

hướng bằng cách thay đổi mỗi cạnh bằng hai cung có cùng độ dài. Ban đầu 

chúng tôi giả sử là các độ dài  là dương hoàn toàn, sau đó giả thiết này có thể 

được thay đổi, tức là chấp nhận các độ dài âm. 

Tất cả các thuật toán tìm đường ngắn nhất đều dựa vào minh họa sau: 

 

Hình 6.4 Mô tả các đường ngắn nhất lồng nhau 
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Trong số rất nhiều các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất đã được công bố, 

nhóm nghiên cứu sẽ trình bày hai thuật toán cơ bản và phổ biến nhất là 

Dijkstra và Bellman-Ford. Tuy nhiên, trong dự án này, chúng tôi sử dụng 

thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất tới các địa điểm du lịch 

6.2.2 Thuật toán Dijkstra 

Thuật toán Dijkstra, mang tên của nhà khoa học máy tính người Hà Lan 

E. Dijkstra vào khoảng cuối thập kỷ 50 của thế kỷ 20. Thuật toán Dijkstra giải 

quyết rất tốt bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ một nguồn đơn trong một đồ 

thị có hướng mà không chứa cạnh mang trọng số âm. Thuật toán Dijkstra 

thường được điều chỉnh cho phù hợp để áp dụng cho nhiều vấn đề trong thực 

tế, đặc biệt là bài toán dẫn đường. 

Thuật toán bắt đầu với cách thiết lập: 

iid  = 0 

  và ijd    i j   

Sau đó thiết lập: 

  ij ijd l  j  là nút kề cận của i. 

Sau đó tìm nút j có ijd  là nhỏ nhất. Tiếp đó lấy chính nút j vừa chọn để 

khai triển các khoảng cách các nút khác, nghĩa là bằng cách thiết lập: 

 min , ijik ik jkd d d l   

Tại mỗi giai đoạn của quá trình, giá trị của ikd  là giá trị ước lượng hiện 

có của đường đi ngắn nhất từ i tới k; và thực ra là độ dài đường đi ngắn nhất 

đã được tìm cho tới thời điểm đó. Xem ikd  như là nhãn trên nút k. Quá trình 

sử dụng một nút để triển khai các nhãn cho các nút khác gọi là quá trình quét 

nút. 
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Thực hiện tương tự, tiếp tục tìm các nút chưa được quét có nhãn bé nhất 

và quét nó. Chú ý rằng, vì giả thiết rằng tất cả các 
jkl  đều dương do đó một 

nút không thể gán cho nút khác một nhãn bé hơn chính nhãn của nút đó. 

Thuật toán Dijkstra được trình bày như sau: 

Cho Đồ thị liên thông  ,G V E , cần tìm khoảng cách ngắn nhất và 

đường đi từ nút s đến tất cả các nút còn lại trong mạng. 

Bước 1: thiết lập i=0, tập chứa các nút có giá cố định  0S u s  , gán 

d(v) bằng: 

    với 0v u  

 0    với 0v u  

Bước 2: với mỗi / Sv V , thay thế:       min , i iu vd v d v d u l  . Nếu  d v  

thay đổi giá trị, đặt nhãn   , id v u  cho v. 

Bước 3: Trong số các v vừa được cập nhất giá, tìm 1iu   có giá nhỏ nhất, 

gán  1iS S u   thay thế bơi i+1. Nếu 1i V   thì kết thúc. Nếu không quay về 

bước 2. 

Khác với MST thì chúng tôi miêu tả quá trình hoạt động của SPT nói 

chung và Dijkstra nói riêng theo một cách khác, đó là sử dụng bảng. Cụ thể 

với Topo mạng như hình 1 và nút nguồn là A ta có bảng miêu tả quá trình 

hoạt động của thuật toán Dijkstra như sau: 

Bảng 6.1 Quá trình hoạt động của thuật toán Dijkstra 

Nút Init. A (0) B (1) D (1) F (2) C (3) E (3) G (3) H (4) 

A 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 
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B (-) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 

C (-) (-) 3 (B) 3 (B) 3 (B) 3 (B) 3 (B) 3 (B) 3 (B) 

D (-) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 

E (-) (-)  (-) 3 (D) 3 (D) 3 (D) 3 (D) 3 (D) 3 (D) 

F (-) 3 (A) 3 (A) 2 (D) 2 (D) 2 (D) 2 (D) 2 (D) 2 (D) 

G (-) (-)  (-) 3 (D) 3 (D) 3 (D) 3 (D) 3 (D) 3 (D) 

H (-) (-)  (-) 4 (D) 4 (D) 4 (D) 4 (D) 4 (D) 4 (D) 

 

Topo mạng đầu ra của thuật toán Dijkstra là: 

 

Hình 6.5 Kết quả đầu ra thuật toán Dijkstra 

A D E

B C

F G H

1

2

1 2

1 2 3



 

170 

 

6.3 . Phần mềm iTour hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên 

6.3.1 Trang chủ và bố cục của phần mềm 

 

Hình 6.6 Giao diện trang chủ của 

phần mềm iTours 

 

Hình 6.7 Menu chính của ứng 

dụng 

Giao diện của phần mềm được chia thành 3 phần chính: 

1- Các tab tính năng chính cho hệ thống (footer) bao gồm:  

a. Trang chủ: Trang thông tin giới thiệu về phần mềm và hệ thống 

du lịch thông minh từ xa Điện Biên 

b. Du lịch: Giới thiệu các địa điểm du lịch và các dịch vụ du lịch 

phục vụ cho hệ tohnogs 

c. Bản đồ: Bản đồ số phục vụ cho việc hiển thị thông tin về vị trí 

của địa điểm 

d. iTour: Tính năng tự động hướng dẫn lộ trình và hướng dẫn tour 
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e. Dẫn hướng: Tính năng dẫn đường thông minh cho phép đi qua 

các địa điểm du lịch 

f. Tiện ích: Các tiện ích khác của hệ thống như: chia sẻ, người 

dùng đăng nhập, đăng ký tài khoản 

2- Phần hiển thị thông tin và bản đồ số 

3- Menu cài đặt, cấu hình và một số tính năng khác 

a. Tài khoản: Cho phép người dùng đăng nhập, đăng xuất hoặc 

đăng ký tài khoản mới 

b. Bản đồ: Cho phép người dùng xem các chế độ bản đồ số như: vệ 

tinh, giao thông 

c. Định vị: Cho phép người dùng lựa chọn các chế độ định vị và 

thiết lập các thông số cho tính năng iTour 

d. Bản đồ du lịch: Cho phép người dùng có thể xem được các bản 

đồ du lịch phân loại theo các danh mục. 

e. Cài đặt: Cài đặt các thông số cho hệ thống như: âm thanh, máy 

chủ, ngôn ngữ 

4- Trợ giúp: thông tin trợ giúp người dùng 

5- Liên hệ: hiển thị thông tin liên hệ 
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6.3.2 Trang thông tin các địa điểm du lịch và dịch vụ du lịch 

 

Hình 6.8 Trang thông tin giới thiệu 

địa điểm du lịch 

 

Hình 6.9 Danh sách các địa danh 

văn hóa và danh lam thắng cảnh 

Khi bấm vào tab “Du lịch”, chúng ta sẽ xem được tất cả các địa điểm du lịch 

được chia theo các danh mục: 

- Di tích lịch sử 

- Địa danh văn hóa 

- Danh lam thắng cảnh 

- Lễ hội 

- Văn hóa 

- Khách sạn 

- Nhà hàng 
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Khi bấm và địa điểm, giao diện giới thiệu thông tin chi tiết về địa điểm sẽ 

được hiển thị. 

 

Hình 6.10 Danh sách các lễ hội văn 

hóa tỉnh Điện Biên 

 

Hình 6.11 Danh sách các khách 

sạn và nhà hàng phục vu du lịch 
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6.3.3 Giao diện tìm kiếm địa điểm 

 

Hình 6.12 Tìm kiếm địa điểm trong 

cơ sở dữ liệu sẵn có của thiết bị 

 

 

Hình 6.13 Kết quả tìm kiếm dữ liệu 

trên máy chủ 

Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm các địa điểm du lịch hoặc dịch vụ 

du lịch có sẵn trên thiết bị hoặc trên máy chủ. Người dùng có thể tìm kiếm địa 

điểm bằng cách bấm giao biểu tượng “Search” trên giao diện chính của 

chương trình. 

Khi nhập ký tự vào thanh công cụ tìm kiếm, ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm dữ 

liệu sẵn có trong thiết bị và hiển thị lên giao diện người dùng. Hoặc người 

dùng có thể bấm vào biểu tượng “Search” trên bàn phím để tìm kiếm địa điểm 

trên máy chủ. 
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Khi bấm vào kết quả tìm kiếm, vị trí của địa điểm sẽ được đánh dấu trên bản 

đồ số kèm theo các thông tin về tên, địa điểm, ảnh đại diện. 

 

Hình 6.14 Tìm kiếm địa điểm địa 

điểm theo danh mục 

 

 

Hình 6.15. Tìm kiếm nâng cao 

Người dùng có thể lựa chọn tìm kiếm địa điểm theo các danh mục hoặc tìm 

kiếm theo tất cả. Ngoài ra, ứng dụng được bổ sung thêm tính năng tìm kiếm 

nâng cao. 

Để thực hiện tìm kiếm nâng cao, bạn bấm Menu -> chọn tìm kiếm nâng cao. 

Giao diện tìm kiếm nâng cao cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm theo 

danh mục và phạm vi quanh một vị trí trung tâm nào đó.  
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6.3.4 Trang thông tin giới thiệu địa điểm du lịch 

 

Hình 6.16 Trang thông tin chi tiết 

về địa điểm 

 

Hình 6.17 Dữ liệu dưới dạng hình 

ảnh và lựa chọn xem video 

Thông tin chi tiết của địa điểm bao gồm các nội dung: 

- Tên địa điểm 

- Địa điểm địa lý 

- Danh mục  

- Giới thiệu chi tiết 

- Số lượt xem 

- Video giới thiệu 

Người dùng có thể chọn xem thông tin thời tiết hoặc xem vị trí của địa điểm 

này trên bản đồ số. 
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6.3.5 Bản đồ du lịch tỉnh Điện Biên 

 

Hình 6.18 Bản đồ du lịch các di 

tích lịch sử Điện Biên 

 

Hình 6.19 Bản đồ các danh lam 

thắng cảnh Điện Biên 

Bản đồ du lịch thể hiện tất cả các địa điểm du lịch hoặc dịch vụ du lịch trên 

bản đồ số. Các bản đồ du lịch được phân loại theo danh mục các địa điểm cu 

thể như sau: 

- Bản đồ các di tích lịch sử Điện Biên 

- Bản đồ các danh lam thắng cảnh Điện Biên 

- Bản đồ các nhà hàng, khách sạn 

- Bản đồ các dịch vụ giao thông (bến xe, taxi), ngân hàng, chợ, trung tâm 

thương mại 
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Hình 6.20 Bản đồ các nhà hàng 

trên tỉnh Điện Biên 

 

Hình 6.21 Bản đồ các khách sạn 

trên tỉnh Điện Biên 
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Hình 6.22 Bản đồ du lịch các bến 

xe trên tỉnh Điện Biên 

 

Hình 6.23 Bản đồ du lịch các ngân 

hàng trên tỉnh Điện Biên 
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Hình 6.24 Bản đồ du lịch các bến 

xe trên tỉnh Điện Biên 

 

Hình 6.25 Bản đồ du lịch các ngân 

hàng trên tỉnh Điện Biên 

 

6.3.6 Dẫn hướng thông minh qua các địa điểm du lịch 

Tính năng dẫn hướng thông minh cho phép người dùng chọn địa điểm bắt đầu 

và các địa điểm muốn đi qua cho chuyến đi của mình. Người dùng có thể 

chọn phương tiện đi lại là ô tô hoặc đi bộ. Ứng dụng sẽ thực hiện thuật toán 

định tuyến thông minh và hiển thị thông tin dẫn đường sao cho người dùng có 

thể đi hết tất cả các điểm du lịch với đường đi ngắn nhất. 
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Hình 6.26 Chọn phương tiện khi di 

chuyển 

 

Hình 6.27 Chọn vị trí bắt đầu cho 

chuyến du lịch 
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Hình 6.28 Chọn các địa điểm mà 

bạn muốn đi qua trong chuyến 

tham quan 

 

Hình 6.29 Lộ trình chuyến đi trên 

bản đồ 
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Hình 6.30 Thông tin lộ trình 

chuyến tham quan 

 

Hình 6.31 Lộ trình chi tiết theo 

từng chặng 

Lộ trình du lịch được hiển thị cụ thể và rõ ràng trên bản đồ số. Sau khi có kết 

quả dẫn đường, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng chặng hoặc 

của toàn bộ lộ trình chuyến đi. 

Khi bấm vào thông tin chi tiết của từng chặng, ứng dụng sẽ hiển thị vị trí các 

điểm du lịch và đường đi kèm theo mũi tên chỉ dẫn. 

6.3.7 Tự động hướng dẫn lộ trình, giới thiệu địa điểm du lịch  

Tính năng tự động hướng dẫn lộ trình, giới thiệu địa điểm du lịch là một trong 

những tính năng quan trọng và cần thiết nhất đối với ứng dụng. Khi người 

dùng bật tính năng “iTour” ứng dụng sẽ sử dụng ba kỹ thuật sau: 
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1- Kỹ thuật dẫn hướng thông minh: Kỹ thuật này cho phép định tuyến 

từ vị trí hiện tại của người dùng đến các địa điểm của một khu du 

lịch nào đó sao cho đường đi tới các địa điểm là ngắn nhất 

2- Kỹ thuật định vị: Ứng dụng sẽ sử dụng kỹ thuật định vị GPS để xác 

định vị trí hiện tại của người dùng và chạy các dịch vụ liên quan đến 

vị trí như: xác định vị trí ở gần nhất, xác định địa điểm tiếp theo bạn 

đang đi tới 

 

Hình 6.32 Tự động hướng dẫn 

lộ trình 

 

Hình 6.33 Thông tin địa điểm 

trong khu vực 
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3- Kỹ thuật chi tiết hóa bản đồ: Nếu khu du lịch được số hóa cụ thể trên 

bản đồ thì ứng dụng sẽ tự động chèn thêm các lớp bản đồ trên nền 

Google Map 

Khi người dùng di chuyển đến gần vị trí nào đó, 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. 

 

 

 

 

Hình 6.34 Thông báo khi đến 

gần địa điểm  

 

 

Hình 6.35 Mở video giới thiệu về 

địa điểm khi đến gần 
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Hình 6.36 Thông tin lộ trình của 

iTours 

 

Hình 6.37 Thay đổi lộ trình du lịch 

Để biết thêm thông tin về lộ trình của chuyến đi, người dùng bấm vào menu 

“more” để xem  thông tin. 

Thông tin về lộ trình bao gồm tổng khoảng cách di chuyển, khoảng cách di 

chuyển từng chặng. Đặc biệt, người dùng có thể đặt lại lịch trình chuyến đi 

bằng cách thay đổi vị trí bắt đầu của lộ trình. 
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6.3.8 Các giao diện chương trình khác 

 

Hình 6.38 Trang khởi động chương 

trình 

 

Hình 6.39 Trang thông tin liên hệ 

 

Trang khởi động chương trình sẽ xuất hiện 3s trước khi vào giao diện chính, 

trang khởi động giúp ứng dụng hoạt động mượt hơn đồng thời cũng là một 

kênh thông tin giới thiệu về hệ thống du lịch thông minh từ xa Điện Biên. 

Trang thông tin liên hệ hiển thị thông tin của thành viên chịu trách nhiệm về 

đề tài. 
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Hình 6.70 Giao diện cài đặt dịch vụ 

vị trí 

 

Hình 6.71 Giao diện cài đặt chung 

cho ứng dụng 

 

Giao diện cài đặt dịch vụ vị trí giúp người dùng tủy chỉnh các thông số cho 

dịch vụ vị trí của mình. Người dùng có thể thay đổi thời gian cập nhật dữ liệu, 

bán kính tiếp cận vị trí, công nghệ định vị,.. 

Giao diện cài đặt chung cho phép người dùng thiết lập các thông số liên quan 

đến hệ thống như: máy chủ, âm thanh thông báo, ngôn ngữ. 

Ngoài ra, ứng dụng còn tính năng đăng nhập, đăng ký tài khoản, chia sẻ thông 

tin địa điểm. Khi người dùng đăng nhập, người dùng có thể dùng các tiện ích 

bổ trợ như trò chuyện, chia sẻ thông tin vị trí cho nhóm người dùng. 



 

189 

 

 

Hình 6.72 Tiện ích chia sẻ dữ liệu 

 

Hình 6.73 Giao diện quản lý tài 

khoản 
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Hình 6.74 Giao diện đăng nhập 

 

Hình 6.75 Giao diện đăng ký 
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CHƯƠNG 7:  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

7.1  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. 

(4) Bài báo 03 bài báo đăng tại tạp chí, kỷ yếu hội thảo. 

(5) Đào tạo 01 luận văn thạc sỹ   

7.2  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: 
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 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. 

 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 
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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 

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 để thử 

nghiệm 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. 
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