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Thuật ngữ HCI  

(Human Computer Interaction) 

Làm rõ một phần nào đó khả 

năng kết nối gần như không giới 

hạn giữa con người và máy tính 

   



Ứng dụng trình chiếu slide Ứng dụng cho người khuyết tật 

- Tích hợp nhiều chức năng không 

cần thiết. 

- Mã nguồn đóng. 

- Đa phần có tính phí. 

- Chức năng giới hạn. 

- Không hỗ trợ nhiều cho việc giao 

tiếp với máy tính khi cần.  
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- Lược bỏ những tính năng không 

cần thiết, giao diện mới, dễ dùng. 

- Mã nguồn mở cho phép phát triển 

về sau. 

- Hoàn toàn miễn phí. 

- Một cách thức giao tiếp với máy 

tính hoàn toàn mới. 

- Hoàn toàn mới lạ nên có thể nâng 

cấp lên thêm chức năng. 

 



Gia tốc kế (Accelerometer) 

-   Gia tốc kế trong các smartphone mới = gia tốc kế + con quay hồi 

chuyển 

-   Đóng vai trò then chốt trong việc phát triển nhiều ứng dụng điều khiển 

dựa trên chuyển động cơ thể người. 

-   Trở thành một dạng thiết bị nhập theo một cách nào đó. 



Màn hình cảm ứng điện dung 

-   Có nhiều ưu điểm dành cho đối tượng người dùng là cá nhân. 

-   Mức độ phổ biến ngày càng tăng, giá thành cũng giảm dần. 

-   Cho đến hiện nay là loại màn hình cảm ứng duy nhất hỗ trợ đa điểm. 



Bàn phím DSK (Dvorak Simplified Keyboard) 

-   Layout phím được tính toán một cách khoa học. 

-   Tốc độ gõ phím nhập liệu gần như tối ưu. 

-   Áp dụng vào layout bàn phím cho ứng dụng. 



Khảo sát kết nối 

thông qua TCP 

Bắt đầu Khởi tạo Socket 

Thiết lập IP, Port 

Đưa thông tin Port, IP 
vào Socket 

Lắng nghe kết nối 

Run 
server 

Chấp nhận 
kết nối 

(Accept) 

Hủy Socket 

Kết thúc 

Nhận, Truyền 

Đóng kết nối 

Bắt đầu 

Khởi tạo Socket 

Thiết lập IP, Port để kết 
nối với Server 

Kết nối với IP và Port 
của Server 

Truyền, Nhận 

Đóng kết nói 

Hủy Socket 

Kết thúc 



Khảo sát 

kết nối 

thông 

qua UDP  



Sơ đồ mô tả quá trình 

kết nối giữa máy tính 

và điện thoại di động 

Bắt đầu 

Kiểm tra sự kiện 

Sự kiện Move Sự kiện Scroll 

Gửi sự kiện điều 

khiển Move 

Gửi sự kiện điều 

khiển Scroll 

 

Sơ đồ khối giải thuật của 

hàm onMouseMove 



Bắt đầu 

Kiểm tra 

Sự kiện nhấn chuột 
trái 

Sự kiện thả chuột trái 

 

Sự kiện Move 

Gửi sự kiện điều 
khiển lệnh nhấn 

chuột trái 

 

Gửi sự kiện điều 
khiển lệnh thả chuột 

trái 

Gửi sự kiện điều khiển 
Move 

Sơ đồ khối giải thuật hàm onLeftTouch 



Bắt đầu 

Kiểm tra 

Sự kiện nhấn chuột 
phải 

Sự kiện thả chuột phải 
Sự kiện Move 

Gửi sự kiện điều khiển 
lệnh nhấn chuột phải 

 

Gửi sự kiện điều khiển 
lệnh thả chuột phải 

Gửi sự kiện điều khiển 
Move 

Sơ đồ khối giải thuật hàm onRightTouch 



Nhận thông tin điều 

từ cảm biến 

Điều kiện 

Disable 

Sensor 

Enable 

Sensor 

Gửi 

thông tin 

điều 

khiển 

Sơ đồ khối giải thuật sự kiện lắc của điện 

thoại di động  





• Tìm hiểu được quá trình xây dựng một ứng dụng dành cho smartphone sử 

dụng hệ điều hành Android. 

• Hoàn thành khảo sát khả năng truyền dữ liệu giữa máy tính và smatphone 

thông qua giao thức TCP, UDP. 

• Xây dựng thành công ứng dụng điều khiển slide thuyết trình thông qua 

smartphone. 

• Xây dựng thành công ứng dụng bàn phím ảo dành cho người khuyết tật sử 

dụng bằng chân để nhập dữ liệu. 

 

Những kết quả đạt được 



Ứng dụng điều khiển slide: 

• Touchpad có thể thêm một số chức năng như touchpad của MacBook. 

• Xây dựng thêm một số ứng dụng khác cho những chương trình riêng 

biệt. 

 

Ứng dụng bàn phím ảo: 

• Tinh chỉnh lại giao diện phù hợp với bàn chân. 

• Cải thiện bảng mã để có thể gõ tất cả các phím nhập trên bàn phím. 

• Phát triển thêm bảng mã cho những ngôn ngữ khác. 

  

Hướng phát triển 


