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LỜI MỞ ĐẦU 

 

 

 Với sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực vi n thông di động, những chiếc 

điện thoại di động ngày nay đã dần xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của một chiếc điện thoại 

thông thƣờng và trở thành những chiếc điện thoại thông mình hay còn đƣợc gọi với cái 

tên là smartphone.  

 Trƣớc khi smartphone xu t hiện, những chiếc P   đã trở thành những trợ thủ đầu 

tiên của ngƣời dùng thƣờng phải gắn với việc quản lý công việc nhƣng lại không thể 

thƣờng xuyên giao tiếp với máy tính khi phải di chuyển nhiều  T t nhiên những chiếc 

PDA khi đó so với hiện tại đã r t lỗi thời và không còn nhiều tính ứng dụng, nhƣng những 

gì mà chúng mang lại đang đƣợc các smartphone ngày nay kế thừa và phát huy  

 Những smartphone đầu tiên đƣợc ra đời với định nghĩa đơn giản là một chiếc điện 

thoại có hệ điều hành đã một thời tạo nên cơn sốt. Tuy nhiên theo thời gian, khả năng giao 

tiếp của chúng với con ngƣời cũng không thể khỏa l p đƣợc thực tế rằng chúng vẫn chƣa 

đủ tầm thay thế cho chiếc máy tính  Thế rồi sự ra mắt của một thế hệ smartphone mới với 

những cải tiến cực kỳ đáng kể đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về smartphone, đó không 

còn là một chiếc điện thoại đơn thuần mà trở thành một chiếc máy tính có kích cỡ nhƣ 

điện thoại   

 Đóng vai trò then chốt cho sự chuyển mình đó chính là sự xu t hiện của những hệ 

điều hành mới nhƣ iOS,  ndroid, của thế hệ màn hình cảm ứng mới với giá thành hoàn 

toàn có thể ch p nhận đƣợc và khả năng kết nối giữa smartphone – ngƣời dùng – máy 

tính  Chính những ƣu điểm đó đã phần nào phá bỏ rào cản khoảng cách giữa con ngƣời và 

máy tính. 

 Nắm bắt đƣợc những lợi điểm đó, nhóm làm luận văn đã quyết định chọn ra một 

đề tài với mục tiêu thể hiện khả năng kết nối giữa smartphone – ngƣời dùng – máy tính 

qua hai ứng dụng tuy còn có phần đơn giản nhƣng thể hiện đƣợc đầy đủ những giá trị mà 

một chiếc smartphone thế hệ mới dùng hệ điều hành  ndroid có thể mang đến  Một ứng 



iii 

 

GVH : TS  Nguy n  nh Tu n  SVTH: Lê Đức  nh – Đặng Thành Vinh 

  

  

 

dụng cho phép ngƣời thuyết trình có thể điều khiến slide trình chiếu mà không cần phải 

gò bó với chiếc máy tính hay những thiết bị đi kèm mà vẫn đảm bảo bài nói của mình 

đƣợc liền mạch và suôn sẻ  Ứng dụng thứ hai đƣợc xây dựng là một bàn phím đặc biệt 

dành cho một nhóm đối tƣợng đặc biệt, không có tay và gặp nhiều khó khăn trong việc 

giao tiếp với máy tính  

  o hiểu biết và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên không tránh khỏi trong luận 

văn này có sai sót, hạn chế  Kính mong các Thầy, Cô và các bạn giúp đỡ, đóng góp ý kiến 

để đề tài này hoàn thiện và thực ti n hơn  

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn  

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2011 

Nhóm tác giả    
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LỜI CẢM  N 

 

 

Nhóm chúng tôi muốn g i lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nh t đến TS  Nguy n 
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Nhóm cũng xin chân thành cám ơn các Thầy Cô khoa K  Thuật Máy Tính trƣờng 

Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều 

kiện và cho chúng chúng em những kiến thức nền tảng cần thiết trong thời gian học tập tại 

khoa. 

Cuối cùng, nhóm xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến gia đình, ngƣời cũng nhƣ 

bạn bè đã khích lệ và động viên nhóm hoàn thành đề tài này! 

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2011 

                          Nhóm tác giả   
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LỜI CAM ĐOAN 

 

 

Chúng tôi, Lê Đức  nh và Đặng Thành Vinh xác nhận nội dung trình bày trong 

bản báo cáo này hoàn toàn dựa trên những tổng hợp lý thuyết và hiểu biết thực tế của 

nhóm  Mọi thông tin trích dẫn đều đƣợc chú thích và liệt kê r  ràng thành các tài liệu 

tham khảo. 

Chúng tôi xác nhận đề tài nghiên cứu này là công trình của chúng tôi dƣới sự 

hƣớng dẫn của TS  Nguy n  nh Tu n cũng nhƣ sự giúp đỡ của các bạn học cùng khóa. 

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2011 

Nhóm tác giả    
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TÓM TẮT LUẬN VĂN 

 

Các thiết bị thông minh (smart-devices) đã và đang trở thành một vật b t ly thân 

của ngƣời dùng trong thời hiện đại  Ngoài tính cơ động, d  di chuyển, smart-devices còn 

đƣợc trang bị thêm nhiều bộ cảm biến (sensors) khiến nó trở nên hữu dụng  trong những 

hoàn cảnh s  dụng đòi hỏi tính di động cao và phục vụ cho những ngƣời dùng có nhu cầu 

s  dụng đặc biệt   

Mục tiêu của đề tài "Xây dựng ứng dụng điều khiển máy tính từ xa s  dụng bộ cảm 

biến gia tốc và màn hình cảm ứng của điện thoại di động" là nghiên cứu và ứng dụng 

những tính năng đặc biệt của smart-devices phục vụ công tác giảng dạy và học tập  Thông 

qua việc xây dựng 2 chƣơng trình: N Presentator và iFeehands, luận văn này đã làm nổi 

bật tính cơ động của smart-devices và mức độ hữu dụng của màn hình cảm biến  Ứng 

dụng NDPresentator là 1 chƣơng trình giúp giáo viên có thể điều khiển việc trình chiếu 

slides thông qua việc tƣơng tác với màn hình smartphone mà không phải phụ thuộc vào 

khoảng cách giữa ngƣời dùng và máy tính   

Chƣơng trình iFreehands là chƣơng trình bàn phím ảo cho ngƣời dùng tƣơng tác 

bằng chân trên Tablet PC  Với cách tiếp cận hoàn toàn mới, chúng tôi đã xây dựng thành 

công bàn phím ảo để ngƣời dùng có thể đánh văn bản trên Tablet một cách thuận tiện và 

nhanh chóng.  

Đặc biệt chƣơng trình iFreehands còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi tạo 

một kênh tƣơng tác máy tính mới lạ cho ngƣời dùng không có tay  giúp họ có thể hoà 

nhập một cách bình đẳng với thế giới vi tính mà việc tƣơng tác bằng bàn phím thông 

thƣờng là điều quá khó khăn  
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CHƯ NG 1 

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 

 

1.1 T n    t i 

Xây dựng ứng dụng điều khiển máy tính từ xa s  dụng bộ cảm biến gia tốc và màn 

hình cảm biến của điện thoại  

1.2 T   h   

 Xây dựng ứng dụng – cảm biến gia tốc – màn hình cảm ứng – điện thoại thông 

mình (smartphone) – Android – điều khiển máy tính từ xa  

1.3 Chuy n ng nh 

K  thuật máy tính  

1.4 Thông tin sinh vi n th   hi n 

Lê Đức  nh 

MSSV: 07520008 

Lớp:  KTMT02 

Niên khóa:  2007 – 2011 

Điện thoại:  0937.000.618 

Email:  ducanh1989.cat@gmail.com 

 

Đặng Thành Vinh 

MSSV:  07520413 

Lớp:  KTMT02 

Niên khóa: 2007 – 2011 

Điện thoại: 0908.755.216 

Email:  jutomthephoenix@gmail.com 

 

1.5 Th ng tin gi ng vi n h  ng   n 

Họ tên:  Nguy n  nh Tu n 
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Học vị:  Tiến sĩ 

Khoa:  Mạng máy tính và Truyền thông 

Điện thoại: 0909.277.300 

Email:  tuanna@uit.edu.vn 

 

1.6 N i  ung v  gi i h n        t i  

1.6.1 N i  ung    t i  

Với sự ra đời của nhiều lý thuyết cũng nhƣ công nghệ mới, việc tƣơng tác giữa 

ngƣời s  dụng và máy tính (Human Computer Interaction - HCI) đã mở rộng ra nhiều 

hình thức hơn thay vì chỉ dùng con chuột và bàn phím cổ điển
1
  Ví dụ: màn hình chạm, 

điều khiển bằng giọng nói, bằng hành vi, c  chỉ,…  Hơn thế nữa, với một số trƣờng hợp 

đặc biệt khi tay và mắt đang bận (ví dụ nhƣ đang lái xe), nhƣng ngƣời dùng vẫn có nhu 

cầu thao tác với máy tính  Đề tài này đặt ra là tận dụng bộ cảm biến gia tốc 

(accelerometer 3 ) và màn hình cảm ứng có sẵn trong các smartphone để tƣơng tác với 

máy tính để bàn  

Để thể hiện r  hơn cho việc giải quyết v n đề giao tiếp giữa ngƣời và máy thông 

qua điện thoại di động, phần ứng dụng đƣợc xây dựng trong luận văn sẽ là một ứng dụng 

giúp điều khiển slide thuyết trình thông qua điện thoại, ứng dụng thứ hai là một loại bàn 

phím đặc biệt giúp cho những đối tƣợng đặc biệt có thể giao tiếp với máy tính  

Với ứng dụng điều khiển slide khi thuyết trình, chúng ta đã biết rằng có nhiều ứng 

dụng có thể giúp điều khiển máy tính thông qua điện thoại  Tuy nhiên với trƣờng hợp 

thuyết trình, khi ngƣời thuyết trình cần phải giao tiếp bằng mắt với khán giả, việc liên tục 

nhìn vào màn hình máy tính có thể khiến họ m t đi sự liền mạch trong quá trình thuyết 

trình, từ đó làm giảm hiệu quả trong việc thu hút ngƣời xem  Trong khi đó những thiết bị 

dùng để điều khiển slide đặc biệt lại có giá thành cao và có thể xảy ra những tình huống 

khó x  nhƣ để quên hoặc hết pin đột xu t  Ứng dụng này đƣợc tạo ra là để dành riêng cho 

                                                      
1
 Bàn phím QWERTY. 

mailto:tuanna@uit.edu.vn
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việc trình chiếu slide nhƣng lại s  dụng một công cụ mà hiện đang ngày càng phổ biến, 

đó là chiếc điện thoại di động  

Còn trong ứng dụng bàn phím dành cho đối tƣợng đặc biệt, đối tƣợng cụ thể ở đây 

là những ngƣời không may và bị khiếm khuyết ở tay khiến họ gặp r t nhiều khó khăn 

trong việc s  dụng máy tính  Nhƣng nhƣ chúng ta đã biết, bàn chân vốn quen với việc đi 

lại sẽ r t khó khăn trong việc s  dụng bàn phím thông thƣờng  Vì thế chiếc bạn phím mới 

này, tuy cần có một khoảng thời gian để làm quen, nhƣng một khi đã thành thạo, việc 

dùng bàn phím sẽ vô cùng d  dàng với chỉ 2 đến 4 thao tác đơn giản và có thể thực hiện 

đƣợc r t nhiều ký tự  

1.6.2 Gi i h n    t i 

 Lĩnh vực giao tiếp giữa ngƣời và máy tính là một lĩnh vực hết sức rộng lớn bởi 

những phƣơng thức giao tiếp giữa hai bên r t đa dạng và tùy thuộc vào r t nhiều đối 

tƣợng  Hai đối tƣợng chủ yếu mà nhóm làm luận văn hƣớng đến trong đề tài này là: 

- Những ngƣời thuyết trình có xu hƣớng di chuyển khi trình di n slide  

- Những đối tƣợng không may bị khiếm khuyết phần tay trên cơ thể  

Phần giao tiếp dành cho những đối tƣợng khác nằm ngoài phạm vi của luận văn 

này. 

1.7   ngh      t i 

 Với mục tiếu và đối tƣợng cụ thể nhƣ đã trình bày, nhóm làm luận văn hy vọng sẽ 

xây dựng ra những ứng dụng dựa trên những thiết bị quen thuộc với giá thành ch p nhận 

đƣợc và cho những đối tƣợng hƣớng đến một sự d  dàng trong giao tiếp với máy tính  

1.8 C u tr    u n văn  

Luận văn dành cho đề tài nghiên cứu này có c u trúc nhƣ sau: Chƣơng 2 nêu khái 

quát các kiến thức có liên quan đƣợc dùng để phục vụ trong quá trình nghiên cứu đề tài, 

đồng thời khảo sát các công việc có liên quan, Chƣơng 3 giới thiệu cách thiết kế và phát 

triển để xây dựng ứng dụng N Presentator dành cho việc trình chiếu slide. Phần trình bày 

thiết kế xây dựng ứng dụng iFreehand cũng nhƣ những v n đề bên ngoài có liên quan đến 
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ứng dụng này đƣợc trình bày trong chƣơng 4  Trong chƣơng 5 cũng là chƣơng cuối, 

chúng tôi tổng kết toàn bộ đề tài và nêu ra một số hƣớng phát triển tiếp theo của đề tài  
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CHƯ NG 2 

KIẾN THỨC NỀN TẢNG – C  SỞ L  THUYẾT 

 

2.1 H   i u h nh An roi  

 ndroid là tên một hệ điều hành đƣợc viết dựa trên nền tảng Linux dành cho các 

thiết bị di động nhƣ smartphone và máy tính bảng  Hệ điều hành này hiện đang đƣợc phát 

triển bởi Open Handset  lliance thuộc Google
2
. 

Google mua lại nhà phát triển ban đầu là  ndroid Inc  vào năm 2005  Sự ra mắt 

của  ndroid vào năm 2007 cũng cùng lúc với sự thành lập của Open Handset  lliance, 

một liên minh bao gồm 86 công ty phần cứng, phần mềm và truyền thông cùng nhau xây 

dựng một chu n mở dành cho các thiết bị di động  Google đã đƣa ra mã nguồn của 

Android và cho phép các tổ chức, cá nhân tự do phát triển hệ điều hành này theo bản 

quyền  pache. 

 Nhờ vào chính sách mã nguồn mở của Google dành cho  ndroid mà hệ điều hành 

này hiện có một cộng đồng những nhà phát triển r t lớn với công việc chủ yếu là viết và 

phát triển các ứng dụng hay thƣờng gọi là  apps  để mở rộng và tận dụng những tính 

năng vốn có của các thiết bị  Ngôn ngữ thƣờng đƣợc các nhà phát triển dùng là một phiên 

bản có điều chỉnh của Java nhằm thuận tiện cho việc phát triển ứng dụng  ndroid  Những 

ứng dụng sau khi đƣợc viết xong có thể đƣợc tải về từ những trang web của bên thứ ba 

hoặc thông qua những c a hàng trực tuyến nhƣ  ndroid Market, một c a hàng ứng dụng 

online của Google  Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2011, số lƣợng ứng dụng dành cho 

 ndroid lên đến hơn 400000 và số lƣợt tải về của các ứng dụng này đã đạt ngƣỡng 10 tỉ. 

  ndroid đã đƣợc xếp vào danh sách những hệ điều hành điện thoại bán chạy nh t 

thế giới với số lƣợng hơn 200 triệu thiết bị vào tháng 11 năm 2011  Theo Google, vào 

thời điểm cuối năm 2011, cứ mỗi ngày có tới 700000 thiết bị s  dụng  ndroid đƣợc kích 

hoạt. 

                                                      
2
 Google Open Handset Alliance, http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
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2.1.1 L  h s  phát tri n 

2.1.1.1  Sáng   p 

 ndroid Inc  đƣợc thành lập tại Palo  lto, California, M  vào tháng 10 năm 2003 

bởi  ndy Rubin, Rich Mine, Nick Sears và Chris White với mục tiêu hƣớng đến là một 

thiết bị di động thông minh hơn với khả năng nhận biết vị trí ngƣời dùng và thích nghi với 

từng điều kiện  Mặc dù vậy, trong suốt khoảng thời gian phát triển của mình,  ndroid Inc  

chủ yếu chỉ tập trung và các phần mềm, ứng dụng dành cho điện thoại di động 

2.1.1.2  M t ph n     Goog   

Google mua lại  ndroid Inc  vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, biến  ndroid Inc  trở 

thành một phần của Google Inc  Những nhân viên chủ chốt của  ndroid Inc  nhƣ  ndy 

Rubin, Rich Miner và Chris White đều ở lại công ty sau cuộc sát nhập này  Không có 

nhiều thông tin về  ndroid Inc  đƣợc đƣa ra vào thời điểm đó nhƣng t t cả đều cho rằng 

với động thái này của mình, Google đang nhắm đến việc chen chân vào thị trƣờng điện 

thoại di động. 

2.1.1.3  Phát tri n 

Tại Google, một đội ngũ đƣợc dẫn dắt bởi Rubin đã phát triển ra một nền tảng 

dùng nhân Linux  cho điện thoại di động  Google đã mang hệ điều hành này với những 

công ty phát triển và sản xu t các thiết bị phần cứng với lời hứa rằng đây sẽ là một hệ 

điều hành d  s  dụng và có thể nâng c p d  dàng.  

2.1.1.4  Open Handset Alliance 

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2007, Open Handset  lliance, một liên minh đƣợc thành 

lập bởi những tập đoàn nhƣ  roadcom Corporation, Google, HTC, Intel, LG, Marvell 

Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel, T-

Mobile và Texas Instruments đƣợc ra mắt  Mục tiêu của liên minh này là phát triển ra một 

chu n mới cho các thiết bị di động  Cùng ngày, liên minh này cũng cho ra mắt sản ph m 

đầu tiên của mình đó chính là hệ điều hành  ndroid phiên bản 2.6. 

Vào ngày  9 tháng 12 năm 2008, Open Handset  lliance đã có thêm 14 thành viên 

mới gồm có  RM Holdings, Atheros Communications, Asustek Computer Inc, Garmin 
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Ltd, Huawei Technologies, PacketVideo, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, and 

Vodafone Group Plc. 

2.1.1.5  Cá  phi n   n    phát h nh 

  ndroid đã có r t nhiều phiên bản đƣợc ra mắt và cập nhật liên tục từ khi ra mắt, 

mỗi phiên bản đều có những cải tiến đáng kể về chức năng cũng nhƣ hoàn thiện hơn khi 

đƣợc s a chữa các lỗi phát sinh trong quá trình s  dụng  Mỗi phiên bản mới đƣợc ra mắt 

đều đƣợc đặt tên dựa theo bảng chữ cái. Trong đó đáng nhớ nh t là những phiên bản: 

 1.5 Cupcake ra đời vào ngày 30 tháng 4 năm 2009 với việc cập nhật giao diện 

ngƣời dùng cùng những tính năng mới nhƣ khả năng ghi và xem lại video thông qua chế 

độ máy ghi hình, tải video lên YouTube và tải ảnh lên Picasa trực tiếp từ điện thoại, xu t 

hiện bàn phím ảo với khả năng đoán trƣớc từ, tự động kết nối với một thiết bị bluetooth 

khác trong một khoảng cách nh t định, các widget và thƣ mục có thể đƣợc chuyển đến 

màn hình chính… 

 1.6 Donut sau đó đƣợc ra mắt với những tính năng nhƣ chỉnh s a  ndroid Market, 

cho những trải nghiệm mới, giao diện của máy ảnh, máy quay và gallery tích hợp, lựa 

chọn nhiều tập tin cùng lúc, Voice Search xu t hiện cho tính năng tìm kiếm cả bookmark, 

lịch s , danh bạ và trang web và những ứng dụng mới, cải thiện tốc độ trong việc tìm 

kiếm và những ứng dụng s  dụng máy ảnh. 

 2.0 Éclair ra đời khoảng một tháng sau 1 6 đã cải thiện tốc độ phần cứng, hỗ trợ 

thêm nhiều loại kích thƣớc và độ phân giải màn hình, cải thiện giao diện ngƣời dùng và 

danh bạ, hỗ trợ thêm HTML5, nâng c p Google Maps, hỗ trợ zoom quang học và flash 

cho máy ảnh, màu sắc của màn hình cũng đƣợc chỉnh s a tỉ lệ đen trắng cho phù hợp. 

 2.2 Froyo ra đời đã cải thiện và tối ƣu hóa toàn bộ hệ điều hành  ndroid về tốc độ, 

bộ nhớ và hiệu năng, kèm theo đó là việc tăng tốc cho những ứng dụng đƣợc thêm vào 

đồng thời hỗ trợ những tính năng r t quan trọng nhƣ JavaScript V8 của Chrome cho trình 

duyệt, Flash 10 1, tính năng cập nhật tự động cho  ndroid Market, và khả năng biến điện 

thoại thành trạm phát WiFi… 
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 2.3 Gingerbread cho ra mắt một giao diện ngƣời dùng đơn giản, tinh tế nhƣng 

cũng hết sức thông minh và tiện lợi, cải thiện chức năng của các phím mềm và tính năng 

copy/ paste, cải thiện hiệu năng chơi game cũng nhƣ hỗ trợ thêm các cuộc gọi VoIP. 

 3.0 Honeycomb đƣợc ra mắt với định hƣớng dành cho các máy tính bảng với việc 

hỗ trợ những màn hình lớn hơn và thêm vào r t nhiều tính năng trên giao diện ngƣời 

dùng, hỗ trợ vi x  lý đa nhân, tăng tốc phần cứng cho đồ họa cũng nhƣ mã hóa toàn hệ 

thống  Thiết bị đầu tiên đƣợc s  dụng phiên bản này là máy tính bảng Motorola Xoom ra 

mắt vào tháng hai năm 2011.  

Phiên bản 3 0 Honeycomb có hai phiên bản update cùng tên là 3 1 và 3 2  Phiên 

bản 3 1 ra mắt và tháng năm năm 2011 với việc hỗ trợ thêm các thiết bị nhập, thêm cổng 

US  hỗ trợ việc truyền tải dữ liệu từ các thiết bị camera… cũng nhƣ sự xu t hiện của 

Google Movies và  ook apps  Phiên bản 3 2 ra mắt một tháng sau đó với việc tối ƣu hóa 

khả năng làm việc với những màn hình rộng hơn, tính năng  zoom-to-fill , chạy những 

tập tin media trực tiếp từ thẻ nhớ S  và một màn hình phụ hỗ trợ  PI  Huawei MediaPad 

chính là máy tính bảng 7inch đầu tiên s  dụng phiên bản này. 

 

Hình  1  Giao diện Galaxy Nexus chạy  ndroid 4 0 



10 

 

GVH : TS  Nguy n  nh Tu n  SVTH: Lê Đức  nh – Đặng Thành Vinh 

  

  

 

4.0 Ice Cream Sandwich ra mắt vào ngày 19 tháng mƣời năm 2011 mang những 

tính năng của Honeycomb vào điện thoại di động kèm theo những tính năng mới đƣợc bổ 

sung nhƣ nhận diện khuôn mặt, quản lý và điều khiển dữ liệu mạng, hợp nh t các địa chỉ 

trên mạng xã hội, cải thiện khả năng ghi hình, tìm kiếm thƣ điện t  offline  Phiên bản mới 

nh t hiện tại là 4 0 3 đƣợc dùng trên điện thoại. 

2.1.2 Thi t    

 ndroid bao gồm phần nhân dựa trên phần nhân Linux với phần dẻo, thƣ viện và 

 PI đƣợc viết bằng ngôn ngữ C, trong khi các phần mềm ứng dụng đƣợc chạy trên những 

framework có chứa các thƣ viện tƣơng thích với Java   ndroid dùng máy ảo  alvik với 

khả năng biên dịch định thời để chạy những đoạn  alvik dex-code thƣờng đƣợc dịch từ 

Java bytecode. 

2.1.2.1  Linux 

Phần nhân của  ndroid đƣợc dựa trên phần nhân của Linux và có kiến trúc vƣợt xa 

bởi đƣợc thay đổi bởi Google so với chu trình phát triển của nhân Linux   ndroid không 

có X Window System hay hỗ trợ toàn bộ thƣ viện chu n GNU, và chính điều này cũng 

khiến cho việc đƣa những ứng dụng hoặc thƣ viện Linux có sẵn sang  ndroid gặp nhiều 

khó khăn. 

Những tính năng hiện tại mà Google muốn đƣa trở lại vào nhân Linux mà đáng kể 

nh t là tính năng quản lý năng lƣợng gọi là wakelocks đã bị bác bỏ bởi những nhà phát 

triển chính, một phần vì những ngƣời làm nhiệm vụ duy trì phần nhân cảm th y Google 

không có nhiều động thái chứng tỏ là họ sẽ duy trì những phần code ban đầu của họ  

Thậm chí cho dùng vào tháng tƣ năm 2010, Google công bố việc sẽ thuê hai nhân viên để 

làm việc với cộng đồng nhân Linux, r t nhiều ý kiến cho rằng Google đã không còn cố 

gắng nào trong việc thay đổi những phần code trong bản Linux truyền thống. 

Tuy nhiên, vào tháng mƣời năm 2010, Linux đã có bản vá cải thiện cho sự kiện 

wakeup  Khi đó những thiết bị dùng  ndroid có dùng wakelocks hoàn toàn có khả năng 

d  dàng đƣợc nhập vào dòng Linux truyền thống  Vào tháng mƣời hai năm 2011 đánh d u 
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sự ra mắt của dự án  ndroid Mainlining với mục tiêu đƣa những trình điều khiển, bản vá 

và tính năng từ  ndroid trở ngƣợc lại nhân Linux, bắt đầu từ Linux 3.3. 

 

Hình 2 C u trúc của  ndroid 

2.1.2.2  Tính năng 

Cho đến thời điểm hiện tại, hệ điều hành  ndroid hiện đang có những chức năng 

chính nhƣ sau: 

 S p x p gi o  i n: hệ thống có khả năng tƣơng thích với những thƣ viện đồ họa 

VG , 2 , 3  nhờ vào những đặc tính k  thuật của OpenGL ES 2 0 cũng nhƣ khả năng 

sắp xếp truyền thống của những smartphone. 

L u tr : SQLite, một loại cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn đƣợc dùng với mục đích 

lƣu trữ. 

K t n i:  ndroid hỗ trợ những công nghệ kết nối bao gồm GSM/E GE, I EN, 

C M , EV- O, UMTS,  luetooth, Wi-Fi, LTE, NFC và WiM X. 

Nh n tin: tin nhắn thƣờng và tin nhắn đa phƣơng tiện là hai dạng có sẵn và thƣờng 

th y trong các loại điện thoại  Ngoài ra  ndroid còn hỗ trợ thêm dạng  ndroid Cloud to 

 evice Messaging với sự hỗ trợ từ công nghệ điện toán đám mây. 
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H  tr  nhi u ng n ng . 

Duy t w  : trình duyệt web có sẵn trên  ndroid đƣợc viết dựa trên WebKit, một 

loại hệ thống sắp xếp mã nguồn mở cho phép hiển thị nội dung trang web, kèm theo là hệ 

thống JavaScript v8 của Chrome  Trình duyệt này ở phiên bản  ndroid 4 0 đã ghi đƣợc 

điểm số 100/100 trong bài kiểm tra Acid3. 

H  tr  J v : trong khi hầu hết những ứng dụng cho  ndroid đƣợc viết bằng Java, 

 ndroid thực tế lại không có một máy ảo Java và Java bytecode không thể đƣợc thực thi  

Những lớp Java đƣợc biên dịch thành mã  alvik có khả năng biên dịch và chạy trên 

 alvik, một loại máy ảo đƣợc thiết kế dành riêng cho  ndroid và tối ƣu hóa cho những 

thiết bị dùng pin với bộ nhớ và CPU bị hạn chế  Riêng việc hỗ trợ cho J2ME có thể đƣợc 

cung c p từ những ứng dụng của bên thứ ba. 

Cá    nh   ng m  i :  ndroid hỗ trợ những chu n âm thanh/ hình ảnh/ video 

nhƣ WebM, H 263, H 264, MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB, AAC, HE-AAC, MP3, MIDI, 

Ogg Vorbis, FLAC, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP
3
.  

Ch m     i m:  ndroid hỗ trợ cho khả năng chạm đa điểm của màn hình cảm 

ứng điện thoại xu t hiện thời gian gần đây. 

Bluetooth: hỗ trợ chu n  2 P,  VRCP, OPP, P  P, gọi điện bằng giọng nói, g i 

địa chỉ liên lạc giữa hai điện thoại   àn phím, chuột và điều khiển game dùng chu n H I 

cũng đƣợc hỗ trợ từ phiên bản 3 1 trở lên, trong những phiên bản trƣớc chỉ có thông qua 

những ứng dụng của bên thứ ba. 

Th   hi n  u   g i   ng h nh  nh: bản thân  ndroid không hỗ trợ tính năng này, 

nhƣng ở một số phiên bản có chỉnh s a cho một số thiết bị riêng biệt thì lại có hỗ trợ tính 

năng này thông qua mạng UMTS hoặc  Cuộc gọi thoại thông qua Google Talk xu t hiện 

từ phiên bản 2 3 4 trở lên. 

Đ  nhi m. 

                                                      
3
 Android Media support, http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
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Tính năng     tr n gi ng n i: đã xu t hiện từ những phiên bản sơ khai với khả 

năng tìm kiếm thông qua Google bằng giọng nói  Những tính năng nhƣ gọi điện bằng 

giọng nói, nhắn tin, định hƣớng… đƣợc hỗ trợ từ phiên bản 2 2 trở đi. 

Phát s ng:  ndroid cũng hỗ trợ khả năng phát sóng, cho phép điện thoại trở thành 

một trạm phát sóng WiFi  Trƣớc khi phiên bản 2 2 ra đời, tính năng này chỉ xu t hiện trên 

những ứng dụng của bên thứ ba hoặc trong những phiên bản có chỉnh s a. 

Ch p  nh m n h nh:  ndroid hỗ trợ tính năng chụp ảnh màn hình bằng cách 

nh n nút nguồn và nút giảm âm lƣợng cùng một lúc  Trƣớc phiên bản 4 0, tính năng này 

chỉ có thể thực hiện thông qua các phiên bản đƣợc chỉnh s a hoặc phải cần đến việc kết 

nối vào máy tính cá nhân  Những tính năng này tuy đã có thể thực hiện trên phiên bản 

 ndroid gốc nhƣng vẫn đƣợc giữ lại. 

2.1.3 H  ng s    ng 

Mặc dù Google đã cho ra mắt dòng điện thoại thông minh s  dụng  ndroid của 

riêng mình là Google Nexus tuy nhiên với tính mở và khả năng tùy biến cao của  ndroid 

đã cho phép hệ điều hành này xu t hiện trên r t nhiều thiết bị khác nhƣ điện thoại thông 

minh, laptop, netbook, máy tính bảng, sách điện t , truyền hình, đồng hồ điện t , tai nghe, 

thiết bị đọc đĩa C  và  V  trong xe hơi, máy ảnh/ máy quay phim, những thiết bị phát 

hình ảnh cầm tay… 

 

Hình 3 Một chiếc đồng hồ đeo tay s  dụng phiên bản  ndroid đặc biệt 
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Nền tảng phần cứng chính đƣợc dùng cho  ndroid là kiến trúc  RM  Nền tảng này 

có hỗ trợ cả x86 từ dự án  ndroid x86, Google TV cũng s  dụng một phiên bản  ndroid 

x86 r t đặc biệt. 

Điện thoại đầu tiên đƣợc đƣa ra thị trƣờng s  dụng hệ điều hành  ndroid là chiếc 

HTC  ream vào ngày 22 tháng 10 năm 2008  Đầu năm 2010, Google đã hợp tác cùng 

HTC đƣa ra dòng điện thoại của chính Google với cái tên Nexus One. Cuối năm 2010, 

Google tiếp tục cùng Samsung cho ra đời chiếc điện thoại Nexus S và vào năm 2011 là 

Galaxy Nexus. 

2.1.4 Ứng   ng 

Những ứng dụng cho  ndroid thƣờng đƣợc phát triển bằng ngôn ngữ Java với sự 

hỗ trợ từ  ndroid Software  evelopment Kit, nhƣng ngoài ra còn có các gói hỗ trợ khác 

chẳng hạn nhƣ Native  evelopment Kit cho ngôn ngữ C/C  , Google  pp Inventor, một 

môi trƣờng ảo dành cho những lập trình viên chƣa có nhiều kinh nghiệm… 

2.1.4.1  Android Market 

  ndroid Market là một c a hàng ứng dụng trực tuyến đƣợc phát triển bởi Google 

dành cho các thiết bị dùng  ndroid  Một ứng dụng đƣợc sản xu t bởi một bên thứ ba sẽ 

xu t hiện trên  ndroid Market, cho phép ngƣời dùng có thể tải về thiết bị của mình.  

 T t nhiên chỉ có những thiết bị thỏa mãn những yêu cầu về tính tƣơng thích của 

Google mới đƣợc phép truy cập vào  ndroid Market  Những bộ lọc đƣợc s  dụng có khả 

năng cho phép ngƣời dùng biết đƣợc những ứng dụng nào phù hợp và tƣơng thích với 

thiết bị của họ, đồng thời ngƣời phát triển những ứng dụng cũng có thể đƣa ra những yêu 

cầu cũng nhƣ hạn chế cho ngƣời dùng những hãng, nhà mạng hoặc khu vực khác nhau 

cho phù hợp với v n đề về kinh doanh. 

 Google cũng không đứng ngoài  ndroid Market khi tự họ cũng đƣa vào những ứng 

dụng đƣợc phát triển bởi chính họ  Đáng kể nh t trong số đó là những ứng dụng nhƣ 

Google Voice – dành cho dịch vụ s  dụng giọng nói của Google, Sky Map – ứng dụng 

phục vụ cho việc ngắm sao, Places  irectory – dành cho việc tra cứu tại địa phƣơng, 

Google Goggles – cho phép tra cứu bằng hình ảnh, Google Translate, Google Shopper… 



15 

 

GVH : TS  Nguy n  nh Tu n  SVTH: Lê Đức  nh – Đặng Thành Vinh 

  

  

 

2.1.4.2  Tính   o m t      á   ng   ng 

 Các ứng dụng của  ndroid đƣợc chạy trên sandbox, tên gọi của một vùng cách ly 

của hệ điều hành và không có quyền truy cập vào những thành phần khác của hệ thống, 

trừ khi đƣợc sự cho phép của ngƣời dùng trong quá trình cài đặt  Trƣớc khi cài đặt một 

ứng dụng,  ndroid Market sẽ hiển thị t t cả các sự cho phép cần thiết, chẳng hạn nhƣ một 

trò chơi có thể cần mở chế độ rung nhƣng không cần thiết phải đọc tin nhắn hoặc truy cập 

vào danh bạ  Sau khi đọc k  những yêu cầu này, ngƣời dùng có toàn quyền quyết định 

liệu nên hay không nên tiếp tục cài đặt. 

 Một số trƣờng hợp những malware đƣợc viết cho  ndroid đã đƣợc báo cáo là có 

liên quan đến những ứng dụng x u xu t hiện trên  ndroid Market  Vào tháng 10 năm 

2010, Kaspersky Lab đã báo cáo về việc tìm ra mã độc đầu tiên trên  ndroid có tên là 

Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a, một loại trojan thông qua tin nhắn SMS đã lan 

truyền qua r t nhiều thiết bị  Trong một vài trƣờng hợp, những trojan này còn  n n p phía 

sau những ứng dụng không có bản quyền  Google đã chịu trách nhiệm thực hiện việc gỡ 

bỏ những ứng dụng dạng này ra khỏi  ndroid Market và tìm cách vô hiệu hóa chúng trên 

các thiết bị bị nhi m  R t nhiều những phần mềm bảo mật dành cho  ndroid đã đƣợc các 

hãng sản xu t chƣơng trình diệt virus đƣa ra nhƣ  VG Technologies, Avast!, F-Secure, 

Kaspersky, McAfee and Symantec. 

2.2 Smartphone 

2.2.1 Khái ni m 

Smartphone hay điện thoại thông minh là một loại điện thoại công nghệ cao đƣợc 

xây dựng trên nền tảng là một máy tính di động với khả năng tính toán cao c p và kết nối 

vƣợt trội so với những điện thoại thông thƣờng  Những chiếc smartphone sơ khai là 

những chiếc điện thoại có bao gồm tính năng của những chiếc P    Những smartphone 

hiện nay thƣờng đƣợc nhìn th y là một dạng kết hợp giữa những loại máy giải trí đa 

phƣơng tiện cầm tay, máy ảnh, máy quay phim và thậm chí là cả máy định vị toàn cầu  

Những chiếc smartphone mới thƣờng đi kèm theo những màn hình cảm ứng độ phân giải 
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cao, trình duyệt cho phép hiển thị trang web theo cách thông thƣờng thay vì phải hiển thị 

phiên bản dành cho di động và t t nhiên là cả các kết nối dữ liệu tốc độ cao nhƣ WiFi… 

Những hệ điều hành di động thƣờng đƣợc biết đến nh t và s  dụng trong các 

smartphone hiện đại bao gồm  ndroid của Google, iOS của  pple, Window Phone của 

Microsoft, Symbian của Nokia,  lack erry OS của RIM và những dạng Linux nhúng nhƣ 

Maemo hay MeeGo  Những hệ điều hành này có thể đƣợc cài đặt vào những loại điện 

thoại khác nhau, cá biệt có những loại điện thoại có thể cùng lúc chạy nhiều hệ điều hành 

trong suốt khoảng thời gian s  dụng. 

Sự phân biệt giữa một smartphone và một điện thoại thông thƣờng là r t mập mờ 

bởi chƣa hề có b t kỳ một định nghĩa chính thức nào cho sự khác biệt giữa chúng  Một 

trong những sự khác biệt d  dàng nhận ra nh t chính là giao diện ứng dụng lập trình tiên 

tiến của smartphone dành để chạy những ứng dụng của bên thứ ba, giúp những ứng dụng 

này trở nên tƣơng thích với hệ điều hành và cả phần cứng bên trong smartphone  Trong 

khi đó những điện thoại thƣờng lại có thể chạy những phần dẻo riêng biệt, những phần 

mềm từ bên thứ ba chỉ hỗ trợ thông qua những nền nhƣ Java ME và  REW.   

2.2.2 Touchscreen 

Màn hình cảm ứng hay touchscreen là một loại màn hiển thị điện t  nhƣng có khả 

năng nhận diện đƣợc sự xu t hiện cũng nhƣ vị trí của sự kiện chạm trong khu vực hiển 

thị  Hành động chạm ở đây thƣờng đƣợc thực hiện bởi ngón tay hoặc bàn tay, hoặc những 

loại bút đặc biệt nhƣng ngày nay ít còn phổ biến  Màn hình cảm ứng xu t hiện trong r t 

nhiều những thiết bị mới ngày nay nhƣ máy chơi game, máy tính t t cả trong một, máy 

tính bảng và nh t là smartphone. 

 Màn hình cảm ứng có hai điểm đặc trƣng chính  Đầu tiên là chúng cho phép ngƣời 

dùng tác động trực tiếp và những gì đƣợc hiển thị, thay vì phải qua một con trỏ trung gian 

nhƣ là chuột hoặc touchpad, bút stylus không đƣợc xem nhƣ vật trung gian do những đặc 

điểm k  thuật của chúng, tuy nhiên loại bút này cũng dần ít xu t hiện trong các loại màn 

hình cảm ứng sau này  Điểm đặc trƣng thứ hai của màn hình cảm ứng là có thể đƣợc trang 

bị vào những thiết bị máy tính và chúng cũng đóng một vai trò r t quan trọng trong những 
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thiết bị điện t  nhƣ P  , thiết bị điều khiển vệ tinh, điện thoại di động và các thiết bị giải 

trí hiện đại. 

2.2.2.1  L  h s  

Chiếc màn hình cảm ứng đầu tiên trên thế giới là một màn hình điện dung đƣợc 

chế tạo tại  nh và đƣợc công bố chính thức vào năm 1967  Màn hình cảm ứng này khi đó 

đƣợc mô tổ là ứng dụng của công nghệ chạm để điều khiển không lƣu. 

 Trải qua nhiều thời kỳ, màn hình cảm ứng dần dần trở nên quen thuộc trong đời 

sống hàng ngày  Các công ty s  dụng màn hình cảm ứng cho các hệ thống điều khiển, các 

máy bán hàng tự động, máy  TM, P  … Vào năm 1983 là năm đánh d u sự xu t hiện 

của chiếc máy tính s  dụng màn hình cảm ứng trên thế giới, chiếc HP-150 với công nghệ 

s  dụng là một máy phát hồng ngoại trên một màn hình 9inch ống tia catot hay còn gọi là 

CRT  Màn hình này khi đó có thể nhận diện vị trí của một vật không trong suốt đƣợc đặt 

phía trên. 

 

Hình 4 Một trong những phiên bản màn hình cảm ứng đầu tiên 

 Hiện tại, công nghệ nhận diện chạm đa điểm đã trở thành một chu n cần đạt đƣợc 

trong những thiết bị hiện đại  Tuy nhiên công nghệ đa điểm chỉ vừa đƣợc phát triển trong 

thời gian gần đây  Trƣớc đó t t cả các màn hình cảm ứng chỉ có thể nhận diện đƣợc một 
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điểm chạm trong một thời điểm, và một vài trong số đó có thể nhận ra đƣợc mức độ mạnh 

yếu của sự chạm này. 

2.2.2.2  C ng ngh  

Hiện nay công nghệ làm màn hình cảm ứng r t nhiều, tuy nhiên ở trong luận văn 

này chỉ đề cập đến hai công nghệ có thể xem là thƣờng đƣợc biết đến nh t và thƣờng th y 

trong cuộc sống hàng ngày nh t, đó là màn hình cảm ứng điện trở và màn hình cảm ứng 

điện dung. 

 Đi n tr  

 Một màn hình cảm ứng điện trở bao gồm một số lớp, quan trọng nh t là hai lớp 

điện trở mỏng, trong suốt đƣợc ngăn bởi một khoảng không nhỏ  Những lớp này đƣợc để 

song song nhau và có một khoảng nhỏ giữa các lớp  Một trong hai lớp điện trở kể trên là 

phần nằm ngay bên dƣới bề mặt chạm của màn hình  Trong hai lớp điện trở đó, một lớp 

có các đƣờng dẫn nằm dọc, lớp còn lại có đƣờng dẫn nằm ngang. 

 Khi một vật thể nhƣ ngón tay hoặc bút stylus chạm vào mặt ngoài, hai lớp này va 

chạm vào nhau vào tao ra một kết nối tại một điểm  Màn hình khi này trở thành một thứ 

giống nhƣ máy chia điện thế  Trong một khoảng thời gian r t ngắn, điện thế bên trong 

đƣợc tạo ra giữa hai lớp, từ đó nhận diện đƣợc tọa độ x y của vị trí chạm  Quá trình này 

di n ra liên tục  Kết quả nhận đƣợc sẽ chuyển về CPU của thiết bị để x  lý xem sẽ thực 

thi nhƣ thế nào. 

 Màn hình cảm ứng điện trở đƣợc dùng r t nhiều tại các bệnh viện, khu công nghiệp 

và nhà hàng… do khả năng tránh đƣợc sự hƣ hại từ những tác nhân nhƣ ch t lỏng và hóa 

ch t  Ngoài ra một lợi điểm nữa của màn hình cảm ứng điện trở là giá thành th p  Tuy 

nhiên điểm b t lợi của loại màn hình này, ngoài việc là cần có sự chạm r  ràng và bề mặt 

d  hƣ hại cho những vật sắt nhọn là khả năng phản hồi không cao, đôi khi còn xu t hiện 

sai lệch. 
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Hình  5 Màn hình cảm ứng đang dần chen chân vào các gia đình 

 

 Đi n  ung 

 Màn hình cảm ứng điện dung gồm có một t m cách điện nhƣ kính chẳng hạn, phủ 

bên ngoài là một loạt ch t dẫn, thƣờng th y nh t là oxit thiếc indi   ản thân cơ thể con 

ngƣời cũng là một vật dẫn diện, vì thế khi thực hiện động tác chạm vào bề mặt của màn 

hình sẽ dẫn đến sự biến đổi trƣờng điện từ của màn hình  R t nhiều cách có thể đƣợc áp 

dụng để tìm ra vị trí mà sự kiện chạm đã xảy ra  Vị trí của sự kiện chạm sau đó đƣợc g i 

đến bộ vi x  lý để điều khiển. 

 Không giống nhƣ màn hình điện trở, màn hình điện dung gần nhƣ vô dụng khi 

ngƣời dùng tác động chúng thông qua một vật cách điện nhƣ găng tay chẳng hạn.  

2.2.3 Gi  t      

2.2.3.1  Gi i thi u g i S nsor M n g r 

 ộ quản lý cảm biến thƣờng đƣợc dùng để quản lý những phần cứng cảm biến có 

sẵn trên các thiết bị s  dụng Android
4
  S  dụng câu lệnh getSystemService để tham khảo 

thêm về phần Sensor Service đƣợc đƣa ra trong đoạn code bên dƣới: 

                                                      
4
 Meier, R., Professional Android Application Development, Wrox Press Ltd., 2008, P.321 



20 

 

GVH : TS  Nguy n  nh Tu n  SVTH: Lê Đức  nh – Đặng Thành Vinh 

  

  

 

String service_name = Context.SENSOR_SERVICE; 

SensorManager sensorManager = (SensorManager)getSystemService(service_name); 

   

Phần bên dƣới thể hiện r  hơn cách thức s  dụng bộ quản lý cảm biến để điều 

khiển sự định hƣớng cũng nhƣ gia trốc, nhƣng ngoài ra còn có thể đƣợc dùng để điều 

khiển cảm biến từ b t kỳ một thiết bị phần cứng có cảm biến nào khác: 

SensorListener mySensorListener = new SensorListener() { 

  public void onSensorChanged(int sensor, float[] values) { 

    // TODO Deal with sensor value changes 

  } 

  public void onAccuracyChanged(int sensor, int accuracy) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

  } 

};  

 

Giao diện SensorListener đƣợc dùng để thu nhận những sự thay đổi các giá trị từ 

bộ cảm biến. 

Những thành phần thuộc phƣơng thức onSensorChanged nhận nhiệm vụ x  lý 

những thay đổi giá trị. Tham số sensor có nhiệm vụ nhận diện ra cảm biến đã kích hoạt sự 

kiện trong khi chuổi values float chứa những giá trị mới đƣợc nhận bởi cảm ứng. 

Thành phần thuộc phƣơng thức on ccuracyChanged sẽ x  lý những sự thay đổi 

trong cảm biến  Tham số sensor một lần nữa sẽ nhận diện cảm biến đã kích hoạt sự kiện 

trong khi tham số accuracy chỉ ra độ chính xác của cảm biến bằng cách dùng một trong 

những hằng số sau: 

SensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_HIGH: chứng minh rằng cảm biến đã 

thu nhận số liệu một cách chính xác nh t có thể. 

SensorManager SENSOR ST TUS  CCUR CY LOW : chứng minh rằng cảm biến đã 

thu nhận số liệu sai và cần đƣợc kiểm tra lại. 
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SensorManager.SENSOR_STATUS_ CCUR CY ME IUM: chứng minh dữ liệu của 

cảm biến có mức độ chính xác trung bình và sự kiểm tra có thể làm tăng mức độ chính 

xác trong việc đọc dữ liệu đó. 

SensorManager SENSOR ST TUS UNRELI  LE: chứng minh dữ liệu của cảm biến là 

không đáng tin cậy và cả việc kiểm tra đƣợc yêu cầu cũng nhƣ việc đọc dữ liệu hoàn toàn 

không thể xảy ra. 

 ộ x  lý cảm biến đính kèm hằng số sẽ giúp việc nhận diện ra cảm biến kích hoạt 

thay đổi sự kiện  Sau đây là những cảm biến đƣợc định nghĩa bởi các hằng số  Một hoặc 

t t cả các cảm biến đƣợc nêu có thể có sẵn cho ứng dụng đƣợc xây dựng tùy thuộc vào 

phần cứng trên thiết bị thực thi: 

SensorManager SENSOR  CCELEROMETER: là một cảm biến gia tốc trả về giá trị là 

gia tốc theo thời gian thực theo ba hƣớng theo đơn vị mét trên giây vuông (m/s2).  

SensorManager SENSOR ORIENT TION: là một cảm biến định hƣớng trả về giá trị là 

hƣớng hiện tại theo ba trục với giá trị là độ. 

SensorManager SENSOR LIGHT: là cảm biến ánh sáng môi trƣờng trả về giá trị là một 

số nhằm di n tả mức độ ánh sáng tự nhiên có giá trị là lux. 

SensorManager SENSOR M GNETIC FIEL : là cảm biến dùng xác định mức độ từ 

trƣờng hiện tại với đơn vị là microteslas ( T) theo ba hƣớng. 

SensorManager SENSOR PROXIMITY: là cảm biến khoảng cách trả về giá trị là một số 

di n tả mức độ xa gần giữa thiết bị với một vật thể theo đơn vị mét. 

SensorManager SENSOR TEMPER TURE: là cảm biến nhiệt trả về giá trị là nhiệt độ 

hiện thời với đơn vị là  C. 

Để nhận đƣợc những thông báo về sự thay đổi từ những cảm biến khác nhau, tạo ra 

một tham số Sensor Listener và khai báo nó với gói Sensor manager ghi r  loại cảm biến 

sẽ kích hoạt Listener và chọn ra cảm biến nào sẽ update, chẳng hạn nhƣ trong đoạn code 

sau: 

 

sensorManager.registerListener(mySensorListener,  
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                               SensorManager.SENSOR_TRICORDER, 

                               SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST); 

 

Gói Sensor Manager có chứa các hằng số sau cho phép ngƣời dùng chọn ra mức độ 

update thích hợp nh t: 

SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST: update ở mức độ nhanh nh t. 

SensorManager SENSOR  EL Y G ME  thích hợp cho việc update dành cho game.  

SensorManager SENSOR  EL Y NORM L  mức độ mặc định. 

SensorManager.SENSOR_DELAY_UI thích hợp dành cho update các tính năng trong 

giao diện ngƣời dùng. 

Mức độ đƣợc chọn không có sự liên kết và thƣờng kết quả đƣa ra nhanh hơn hoặc 

chậm hơn so với dự tính  Để giảm thiểu việc gia tăng tài nguyên s  dụng cảm biến trong 

ứng dụng đƣợc xây dựng, có thể th  chọn mức độ update chậm nh t có thể. 

Phƣơng thức tràn registerListener cũng có sẵn để áp dụng mức độ update mặc định 

nhƣ trong đoạn code bên dƣới: 

sensorManager.registerListener(mySensorListener,  

SensorManager.SENSOR_TRICORDER); 

2.2.3.2  S    ng gi  t      v       n 

Việc nhập dữ liệu hoặc điều khiển dựa trên chuyển động hoặc sự định hƣớng là 

một bƣớc tiến r t thú vụ cho ứng dụng của điện thoại  Đó là công nghệ trở thành sự thật 

nhờ vào sự kết hợp giữa la bàn và gia tốc kế trong những thiết bị hiện đại. 

Gia tốc kế và la bàn đƣợc dùng để cung c p những chức năng dựa trên sự định 

hƣớng và sự di chuyển của thiết bị  Khuynh hƣớng s  dụng chức năng này là để tạo ra 

một phƣơng pháp mới trong việc nhập liệu ngoài những phƣơng pháp truyền thống nhƣ 

bàn phím, phím điều hƣớng… Trong những năm gần đây, những cảm biến loại này đã dần 

trở nên phổ biến hơn, và chúng thƣờng xu t hiện trong những thiết bị điều khiển dành cho 

game nhƣ Nintendo Wii hoặc những thiết bị di động nhƣ  pple iPhone. 
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Những tính năng của la bàn và gia tốc kế đƣợc dùng tùy thuộc vào phần cứng và 

yêu cầu của ứng dụng  Khi có sẵn, chúng đƣợc tìm th y thông qua lớp SensorManager và 

cho phép ngƣời dùng: 

- Xác định hƣớng hiện tại của phần cứng. 

- Giám sát sự thay đổi hƣớng thiết bị. 

- Nhận biết phƣơng hƣớng mà ngƣời dùng đang đứng. 

- Giám sát gia tốc thay đổi theo tốc đợ di chuyển, theo hƣớng… 

Chính điều này đã gợi ra những khả năng mới cho các ứng dụng   ằng việc giám 

sát hƣớng, góc và di chuyển, ngƣời dùng có thể: 

-  ùng la bàn và gia tốc kế để xác định phƣơng hƣớng cũng nhƣ vận tốc  S  dụng 

kèm bản đồ và những dịch vụ định vị khác ngƣời dùng có thể tạo ra giao diện chỉ 

r  hƣớng di chuyển cũng nhƣ vận tốc. 

- Tạo ra giao diện có thể thay đổi tự động sao cho phù hợp với thiết bị   ndroid đã 

thay đổi màn hình khi thiết bị đƣợc xoay từ dọc sang ngang hoặc ngƣợc lại. 

- Nhận biết đƣợc thiết bị đang bị rơi khi cảm th y thay đổi gia tốc lớn. 

- Đo khoảng cách và độ rung  Ngƣời dùng có thể tạo ra một ứng dụng cho phép 

khóa thiết bị, nếu có sự di chuyển nào đƣợc nhận ra trong khi đang khóa, thiết bị 

có thể báo động hoặc làm một việc tƣơng tự cho chủ nhân. 

- Tạo ra những giao diện điều khiển s  dụng những điệu bộ và sự chuyển động nhƣ 

một thiết bị nhập. 

Gi  t      

Đúng nhƣ tên gọi của mình, gia tốc kế dùng để đo gia tốc  Gia tốc là đơn vị dùng 

để đo sự thay đổi của vận tốc, vì thế gia tốc kế đƣợc dùng để đo mức độ thay đổi vận tốc 

của thiết bị theo một hƣớng cho trƣớc. S  dụng gia tốc kế ngƣời dùng có thể nhận diện 

đƣợc sự di chuyển và hơn nữa là mức độ thay đổi vận tốc di chuyển. 

Nhìn chung, khả năng đo đạc gia tốc r t hữu dụng và có thể đƣợc dùng nhƣ một 

loại thiết bị nhập theo một cách nào đó  Ngoài ra thiết bị cũng cần đƣợc hiệu chỉnh những 

thông số về hƣớng… để không bị sai lệch các kết quả về sau. 
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Nh n  i n s  th y  ổi gi  t   

Gia tốc có thể đƣợc đo thông qua ba hƣớng, gói SensorManager cũng báo lại 

những thông tin mà cảm biến thu đƣợc theo ba hƣớng đó là 

 

Hình  6 Các hƣớng đƣợc gia tốc kế nhận diện khi thiết bị đứng thẳng 

Chiều dọc: lên hoặc xuống, đại diện cho những sự chuyển động lên xuống, chẳng hạn nhƣ 

việc ngƣời dùng nh c điện thoại lên. 

Chiều ngang: đại diện cho việc di chuyển tới lùi, một thông số dùng trong việc nhận diện 

chiếc điện thoại khi đang để trên bị di chuyển dọc theo mặt bàn. 

Hai bên: di chuyển trái hoặc phải, nếu thông số thu đƣợc là dƣơng thì thiết bị đang di 

chuyển qua phải và ngƣợc lại, thông số âm nghĩa là thiết bị đang di chuyển về bên trái. 

Nhƣ đã đề cập ở trên, r  ràng ngƣời dùng có thể giám sát việc thay đổi gia tốc 

bằng tham số Sensor Listener  Khai báo mở rộng lớp SensorListener với gói Sensor 
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Manager, s  dụng cờ SENSOR  CCELEROMETER để yêu cầu update thông số của gia 

tốc kế và cảm biến update tần su t nhƣ trong đoạn code sau: 

 

SensorManager sm = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 

sm.registerListener(mySensorListener, 

SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER, 

SensorManager.SENSOR_DELAY_UI); 

 

Gói Sensor Listener phải thực thi phƣơng thức onSensorChanged khi có b t kỳ sự 

thay đổi nào về gia tốc trên ba hƣớng đƣợc nhận diện. 

Phƣơng thức onSensorChanged nhận một chuỗi dạng float chứa thông số gia tốc 

theo ba hƣớng ở định dạng thô  Sensor Manager chứa những hằng số có thể đƣợc dùng để 

tách những gia tốc cần thiết theo yêu cầu.  

Nh n  i n ph  ng h  ng 

Cảm biến nhận diện hƣớng là một loại la bàn phức hợp bên trong thiết bị, cùng với 

gia tốc kế trở thành hai dụng cụ đo đạt giới hạn và độ xoay. 

Việc tính toán phƣơng hƣớng của thiết bị chủ yếu dựa vào kiến thức môn lƣợng 

giác và con số đƣợc gia tốc kế đo đƣợc theo ba hƣớng. 

- Trục Z: đƣợc định nghĩa là khi nằm ở 0/360 độ là hƣớng  ắc, 90 độ là hƣớng 

Đông, 180 độ là hƣớng Nam, 270 độ là hƣớng Tây. 

- Trục Y: đƣợc định nghĩa là 0 độ khi đặt thiết bị trên mặt phẳng, -90 độ khi dựng 

đứng thiết bị, 90 độ khi lật ngƣợc thiết bị và 180/ -180  khi úp mặt thiết bị xuống. 

- Trục X: đƣợc định nghĩa là 0 độ khi thiết bị nằm trên mặt, -90 độ khi màn hình 

nghiêng trái, 90 độ khi màn hình nghiêng phải. 
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Hình  7 Các hƣớng đƣợc gia tốc kế nhận diện khi thiết bị nằm ngang 

Theo những thông số trên, Sensor Manager nhận diện là thiết bị đang đƣợc  nghỉ  

khi t t cả các trục có giá trị bằng 0  Để điều khiến phƣơng hƣớng của thiết bị, khai báo 

tham số Sensor Listener với gói Sensor Manager, chỉ r  cờ SENSOR ORIENT TION 

nhƣ trong đoạn code sau: 

 

SensorManager sm = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 

sm.registerListener(myOrientationListener, 

SensorManager.SENSOR_ORIENTATION, 

SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 

 

Phƣơng thức onSensorChanged trong việc thực thi SensorListener sẽ nhận một 

mảng float chứa thông số các hƣớng nhƣ trong mô tả ở trên. 

Với việc dùng mảng float đó, hằng   T  X,   T  Y,   T  Z của Sensor Manager sẽ 

dùng để ghi nhận thông số từng hƣớng. 

2.2.4  K t n i TCP/IP, UDP trên smartphone 

Nhƣ chúng ta đã biết ở phần trên, việc kết nối giữa máy tính cá nhân và điện thoại 

dị động đƣợc thực hiện qua giao tiếp wireless   o vậy chúng ta sẽ s  dụng hai giao thức 

chính trong lập trình socket để tìm ra giải pháp tốt nh t cho ứng dụng  
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2.2.4.1  Kh o sát quá tr nh truy n nh n     i u qu  gi o th  TCP/IP 

TCP là một giao thức hoạt động bằng cách tạo một kết nối giữa hai thiết bị nguồn 

và đích do đó giao thức này đảm bảo dữ liệu đƣợc trao đổi một cách tin cậy nh t và đúng 

thứ tự g i nhận  TCP còn phân biệt giữa dữ liệu của nhiều ứng dụng (chẳng hạn, dịch vụ 

Web và dịch vụ thƣ điện t ) đồng thời chạy trên cùng một máy chủ  

Sơ đồ khối mô tả quá trình truyền và nhận dữ liệu trong giao thức TCP: 

 Server             Client  

 

 

 

 

 

 

 

  Đ 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ắt đầu 

Khởi tạo Socket 

Thiết lập IP, Port 

Đƣa thông tin Port, IP 

vào Socket 

Lắng nghe kết nối 

Run server 

Ch p nhận kết 

nối (Accept) 

Hủy Socket 

Kết thúc 

Nhận, Truyền 

Đóng kết nối 

 ắt 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 

S 

S 

 

Đ 
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Với cách thức hoạt động này thì giao thức TCP luôn có một hàm để kiểm tra kết 

nối giữa hai thiết bị nguồn và đích do đó ta có thể đƣa ra các kết luận sau  

-  ùng cho mạng W N  

- Không cho phép m t gói tin  

- Đảm bảo việc truyền dữ liệu  

- Tuy nhiên tốc độ truyền th p  

 TCP sẽ giảm tốc độ đƣờng truyền khi phát hiện m t gói tin do có tốc độ truyền 

th p và tính đảm bảo trong việc truyền dữ liệu nên TCP đƣợc s  dụng trong các việc nhƣ 

g i Email, Share File hoặc  ownload… 

2.2.4.2  Kh o sát quá tr nh truy n nh n     i u qu  gi o th   UDP 

UDP là một giao thức  không liên kết  đƣợc s  dụng thay thế trên IP theo yêu cầu 

của các ứng dụng. Khác với TCP, UDP không có các chức năng thiết lập và giải phóng 

liên kế. UDP không cung c p các cơ chế bảo nhận, không sắp xếp tuần tự các đơn vị dữ 

liệu đến   o đó đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị m t dữ liệu hoặc trùng dữ liệu 

mà ngƣời dùng sẽ không thể biết đƣợc.  

 Sơ đồ khối mô tả quá trình truyền và nhận dữ liệu trong giao thức UDP: 

 Server Client 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ắt đầu 

Kết thúc 

Hủy Socket 

Truyền, Nhận 

Kết nối với IP và 

Port của Server 

Thiết lập IP, Port để kết 

nối với Server 

Khởi tạo Socket 

Run server 

Lắng nghe kết nối 

Đƣa thông tin Port, 

IP vào Socket 

Thiết lập IP, Port 

Khởi tạo Socket 

 ắt đầu 

Hủy Socket 

Kết thúc Nhận, Truyền 
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Với cách thức hoạt động này thì giao thức U P không có hàm kiếm tra kết nỗi 

giữa hai thiết bị đích nguồn nên sẽ có những đặc điểm tổng quát sau: 

-  ùng cho mạng L N  

- Cho phép m t dữ liệu  

- Không đảm bảo  

- Tốc độ truyền cao  

  o vậy giao thức U P thƣờng đƣợc s  dụng rộng rãi trong việc truyền và nhận dữ 

liệu liên tục đòi hỏi tốc độ cao nhƣ Video streaming, Voice streaming… 

2.2.4.3  Ứng   ng v   h o sát tr n th   t   

Sau khi có những khảo sát trên chúng ta tiến hành thiết kế và xây dựng ứng dụng 

truyền dữ liệu dựa trên hai giao thức TCP và U P để tìm ra đƣợc những điểm lợi và b t 

lợi từ đó đƣa ra đƣợc giải pháp tốt nh t cho ứng dụng đang phát triển  

 Cơ chế gọi hàm trong TCP: 
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 Nhƣ vậy nhƣ chúng ta th y từ cơ chế gọi hàm trên, cứ mỗi lần g i một gói tin từ 

thiết bị nguồn đến thiết bị đích thì giao tiếp TCP sẽ thiết lập một cơ chế để kiếm tra kết 

nối  Cơ chế này giúp đảm bảo các gói tin khi đƣợc truyền qua sẽ không bị m t   

  V n đề đặt ra ở đây là khi s  dụng giao thức này, mỗi lần ngắt kết nối giữa hai 

thiết bị thì TCP sẽ tự đóng socket   o đó khi muốn kết nối lại ta lại phải tạo một kết nối 

mới  Việc này gây ra một trở ngại r t lớn gây ra cảm giác b t tiện cho ngƣời dùng  Phải 

khởi động lại toàn bộ hệ thống của thiết bị nguồn và thiết bị đích  

 K t  u n: Do đó ta không lựa chọn TCP là giao thức để  kết nối trong ứng dụng 

NDPresentator. 

Cơ chế gọi hàm trong U P: 

 

 

 

Theo nhƣ sơ đồ biểu hiện cơ chế nhận và truyền dữ liệu của giao thức U P khác 

với TCP ở điểm giao thức này không cần phải tạo ra kết nối giữa hai thiết bị   o vậy chỉ 
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cần thiết lập địa chỉ IP và Port là đã có thể truyền dữ liệu từ thiết bị nguốn đến thiết bị 

đích  

Nhƣ ta đã biết ƣu điểm của U P chính là tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn TCP r t 

nhiều do U P không chứa b t kỳ k  thuật nào để kiểm tra kết nối cũng nhƣ quản lý việc 

m t gói tin   ữa liệu đƣợc truyền bởi giao thức U P thƣờng là những dữ liệu có tính liên 

tục cao nhƣ Video, Voice, Game… 

K t  u n: Từ những đặc điểm nêu trên U P thích hợp cho việc thực hiện ứng 

dụng điều khiển, đòi hỏi việc truyền dữ liệu liên tục, không đòi hỏi cơ chế kiểm tra phức 

tạp  Tạo thuận lợi cho ngƣời s  dụng  
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CHƯ NG 3 

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NDPRESENTATOR 

ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH SỬ DỤNG SMARTPHONE 

 

3.1 Gi i thi u  h  ng tr nh 

Ứng dụng NDPresentator đƣợc xây dựng nhằm hỗ trợ cho việc điều khiển trên 

máy tính cá nhân  bằng điện thoại chạy hệ điều hành android  ứng dụng này tận dụng bộ 

cảm biến gia tốc (accelerometer 3 ) và màn hình cảm ứng có sẵn trong các smartphone 

để tƣơng tác với máy tính để bàn thông qua giao tiếp wireless  

 Ứng dụng NDPresentator đƣợc phát triển trên các thiết bị di động s  dụng hệ điều 

hành mã nguồn mở  ndroid  Hiện ứng dụng đã cài đặt thành công và chạy th  nghiệm 

trên điện thoại SonyErricson s  dụng hệ điều hành  ndroid 2 3 4 phiên bản gingerbread. 

 o s  dụng bộ công cụ phát triển ứng dụng là  ndroid S K hỗ trợ cho t t cả các thiết bị 

di động có cài đặt  ndroid 2 2 trở lên, vì vậy ứng dụng N Presentator cũng có thể s  

dụng cho các dòng điện thoại và tablet nhƣ Samsung Galaxy, HTC, Galaxy Tab… 

 N Presentator chủ yếu hƣớng đến việc hỗ trợ ngƣời dùng điều khiển việc trình 

chiếu một bài phát biểu mà không cần phải điều khiển qua máy vi tính cá nhân  Khi s  

dụng ứng dụng ngƣời dùng sẽ r t chủ động về việc đi lại, và di n đạt sẽ hay và thu hút 

hơn so với việc ngồi điều khiển một thiết bị  

3.2 Ph n tí h v  xá    nh y u   u      ng   ng 

 Mục đích chình của ứng dụng là thực hiện việc trao đổi thông tin điều khiển bằng 

màn hình cảm ứng và bộ cảm biến gia tốc đến với máy tính cá nhân  Trong đó màn hình 

cảm ứng sẽ đảm nhận vai trò điều khiển thiết bị chuột của máy tính cá nhân, bộ cảm biến 

gia tốc sẽ điều khiển việc chuyển slide, mở file và đóng file  

 Ứng dụng N Presentator bao gồm hai phần chính: Phần ứng dụng chạy trên điện 

thoại và phần ứng dụng chạy trên máy tính cá nhân: 

 Các yêu cầu của ứng dụng: 

- Thực hiện kết nối giữa điện thoại di động và máy tính qua giao tiếp wireless  
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- Xây dựng các giải thuật nhận dạng hành vi tƣơng tác với điện thoại di động  

- Điều khiển các thao tác cơ bản trong việc trình chiếu Slide  

3.3 X y   ng  á  gi i thu t nh n   ng h nh vi t  ng tá  v i sm rphon  

Đây là phần xây dựng ứng dụng trên điện thoại đóng vai trò là Client g i thông tin 

điều khiển đến server là máy tính cá nhân  

 Yêu cầu đặt ra đối với phần ứng dụng trên điện thoại là: 

- Thực hiện việc kết nối với máy tính cá nhân  

- S  dụng các phần cứng của điện thoại nghiên cứu hành vi để điều khiển 

máy tính cá nhân. 

- X  lý dữ liệu thu đƣợc từ phần cứng để g i đến máy tính cá nhân  

3.3.1 X y   ng vi     t n i gi    i n tho i  i   ng v  m y tính  á nh n:   

 Các lớp thuộc phần kết nối của ứng dụng trên điện thoại di động: 

STT TÊN LOẠI CHỨC NĂNG 

1 OSCPort Lớp 
Là một lớp trừu tƣợng, nền tảng khi 

thực hiện một c u trúc kết nối 

2 OSCPortIn Lớp 
Là lớp đƣợc s  dụng để nhận thông tin 

g i từ thiết bị nguồn  

3 OSCPortOut Lớp 
Là lớp dùng để g i dữ liệu đến một 

địa chỉ và port cụ thể  

4 OSCMessage Lớp 

Là lớp đƣợc s  dụng để thông báo 

việc kết nối giữa hai thiết bị có thành 

công hay không. 

5 OSCListener Interface 

Là Interface đƣợc s  dụng để chờ 

nhận sự thông báo từ lớp đối tƣợng 

thuộc lớp OSCMessage  

6 OSCPacket Lớp 
Là lớp đƣợc s  dụng để đóng gói các 

dữ liệu g i đi từ nguồn đến đích  
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Sơ đồ mô tả quá trình kết nối: 

Hình  8 Sơ đồ di n tả quá trình kết nối giữa máy tính và smartphone 

3.3.2 Gi i thu t nh n   ng h nh vi t  ng tá  v i sm rtphon  qu  m n h nh   m 

 ng 

Mô tả các lớp đƣợc s  dụng để tƣơng tác với màn hình cảm ứng: 

STT TÊN LOẠI CHỨC NĂNG 

1 WrappedMotionEvent Lớp 
Là lớp đƣợc s  dụng để l y các thông 

số từ màn hình cảm ứng  

2 PadActivity Lớp 

Đây là một actitvity s  dụng để x  lý 

các thông số nhận đƣợc từ màn hình 

cảm ứng  Đồng thời đây cũng chính là 

phần giao diện thể hiện ứng dụng  

 

Mô tả chức năng của các hàm trong lớp WrappedMotionEvent. 

 Hàm getPointerId là hàm đƣợc s  dụng để xác định số lƣợng chạm trên màn hình 

cảm ứng   

Ví dụ: Khi chạm một ngón tay và màn hình cảm ứng, thì hàm  getPointerId sẽ trả 

về giá trị là 1  

 Hàm getX và getY là hàm đƣợc s  dụng để xác định tọa độ chạm trên màn hình 

cảm ứng  

Mô tả chức năng của các hàm trong lớp Pad ctivity  
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Màn hình cảm ứng sẽ làm việc nhƣ một touchpad dành cho máy tính với các tính 

năng nhƣ điều khiển chuột, click chuột trái, chuột phải và nút cuộn ở giữa   o vậy lớp 

này chứa những hàm nhƣ sau để x  lý các hành vi đó  

 Hàm initTouchpad(): khai báo 1 Framelayout hiển thị phần điều khiển sự đi 

chuyển của chuột máy tính cá nhân  

 Hàm initLeft utton(): khai báo 1 Framelayout hiển thị phần điều khiển việc click 

chuột trái  

 Hàm initRightButton(): khai báo 1 Framelayout hiển thị phần điều khiển việc click 

chuột phải  

 Hàm onMouseMove(): là hàm đƣợc s  dụng để l y sự thay đổi của tọa độ khi 

touch move trên màn hình cảm ứng, từ đó sẽ g i dữ liệu đến máy tính đích phân 

tích và điều khiển chuột di chuyển  

Sơ đồ khối giải thuật của hàm onMouseMove: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ắt đầu 

Kiểm tra sự kiện 

Sự kiện Move Sự kiện Scroll 

G i sự kiện  

điều khiển Move 

G i sự kiện  

điều khiển Scroll 
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 Hàm onleftTouch(): khi gọi hàm này ta sẽ x  lý sự kiện chuột trái của PC 

Sơ đồ khối giải thuật của hàm onleftTouch(): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hàm onrightTouch(): khi gọi hàm này ta sẽ x  lý sự kiện chuột phải PC 

Sơ đồ khối giải thuật của hàm onrightTouch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ắt đầu 

Kiểm tra 

Sự kiện nh n 

chuột trái 

Sự kiện thả 

chuột trái 

 

Sự kiện Move 

G i sự kiện điều 

khiển lệnh nh n 

chuột trái 

 

G i sự kiện điều 

khiển lệnh thả 

chuột trái 

G i sự kiện điều 

khiển Move 

 ắt đầu 

Kiểm tra 

Sự kiện nh n 

chuột phải 

Sự kiện thả 

chuột phải 

Sự kiện Move 

G i sự kiện điều 

khiển lệnh nh n 

chuột phải 

 

G i sự kiện điều 

khiển lệnh thả 

chuột phải 

G i sự kiện điều 

khiển Move 
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 Hàm firstTapUp(): hàm này đƣợc s  dụng để kiểm tra sự kiện nh n chuột có phải 

là one click hay không. 

 Hàm secondTapUp(): hàm này đƣợc s  dụng để kiểm tra sự kiện nh n chuột có 

phải là double click hay không. 

 Hàm moveMouseWithSecondFinger(): đây là hàm đƣợc dùng để điều khiển chức 

năng cuộn của chuột  

Ngoài các hàm x  lý sự kiện trên, lớp Pad ctivity còn có các hàm với chức năng 

nhận dữ liệu để chu n bị cho việc truyền sang bên máy tính đích: 

o Hàm left uttonUp(): khi gọi hàm này ta sẽ g i đi lệnh điểu khiển sự kiện 

thả chuột trái của PC 

o Hàm left utton own():khi gọi hàm này ta sẽ g i đi lệnh điểu khiển sự kiện 

nh n chuột trái của PC 

o Hàm right uttonUp(): khi gọi hàm này ta sẽ g i đi lệnh điều khiển sự kiện 

thả chuột phải của PC  

o Hàm right utton own(): khi gọi hàm này ta sẽ g i đi lệnh điều khiển sự 

kiện nh n chuột phải của PC  

o Hàm sendMouseEvent(): khi gọi hàm này ta sẽ g i đi lệnh điều khiển sự 

kiện di chuyển chuột của PC  

o Hàm sendScrollEvent(): khi gọi hàm này ta sẽ g i đi lệnh điều khiển sự kiện 

của nút cuộn chính giữa thiết bị chuột, cho phép chúng ta xem những văn bẳn 

có độ dài lớn  

3.3.3 Gi i thu t nh n   ng h nh vi t  ng tá  v i sm rtphon  qu  gi  t      

Mô tả các lớp đƣợc s  dụng để tƣơng tác với  cảm ứng gia tốc  

 

STT TÊN LOẠI CHỨC NĂNG 

1 SensorManager Lớp Là lớp đƣợc s  dụng để quản lý cảm 

biến gia tốc  
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2 SlideActivity Lớp Đây là một actitvity s  dụng để làm 

giao diện điều khiển các thao tác trong 

trình chiếu slide  

 

- Lớp SenSorManager là lớp cơ bản trong android, và để biết thêm cách hoạt động 

của lớp này trên android chúng ta hãy xem xét tại phần kiến thức nền có để cập r t 

rõ. 

- Lớp Slide ctivity là một lớp thể hiện giao diện và các môt phần hoạt động của ứng 

dụng trong việc điều khiển slide  Lớp này có t t cả những đặc tính của một 

 ctivity  Tuy nhiên nó mở rộng thêm của lớp SensorEventListener  Để lắng nghe 

các sự kiện thay đổi của mà cảm ứng gia tốc thu đƣợc  

Sơ đồ giải thuật sự kiện lắc điện thoại di động: 

 

 

 

 

 N Y 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Đi u  hi n  á  th o tá       n trong vi   tr nh  hi u s i   

Đây là phần ứng dụng chạy trên máy tính cá nhân đóng vai trò là server nhận thông 

tin điều khiển từ client là điện thoại di động   

Yêu cầu đặt ra đối với ứng dụng trên máy tính cả nhân là: 

Nhận thông tin 

điều từ cảm biến 

Điều kiện 

Disable Sensor Enable Sensor 

G i thông tin 

điều khiển 
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 Nhận thông tin từ điện thoại di động  

 Phân tích thông tin điều khiển hoạt động của máy tính cá nhân  

3.4.1 Th   hi n vi   nh n th ng tin t   i n tho i  i   ng 

Theo nhƣ phần giới thiệu các lớp thuộc phần kết nối trong điện thoại  Chúng ta 

cùng nhắc lại một số lớp đƣợc s  dụng tại chƣơng trình trên máy tính cá nhân: 

STT TÊN LOẠI CHỨC NĂNG 

1 OSCPort Lớp 
Là một lớp trừu tƣợng, nền tảng khi 

thực hiện một c u trúc kết nối 

2 OSCPortIn Lớp 
Là lớp đƣợc s  dụng để nhận thông tin 

g i từ thiết bị nguồn. 

3 OSCListener Interface 

Là Interface đƣợc s  dụng để chờ 

nhận sự thông báo từ lớp đối tƣợng 

thuộc lớp OSCMessage  

 

3.4.2 Ph n tí h th ng tin  i u  hi n ho t   ng     máy tính  á nh n 

Sau khi tiếp nhận thông tin điều khiển từ điện thoại, máy tính cá nhân sẽ bắt đầu 

phân tích và truyền đạt thông tin điều khiển đến các thiết bị  

STT TÊN LOẠI CHỨC NĂNG 

1 AppFrame Lớp 
Lớp đƣợc s  dụng để thiết kế giao 

diện của ứng dụng  

2 DiscoverableThread Lớp 

Là lớp thừa kế từ lớp Thread để thực 

hiện việc nhận thông tin liên tục từ 

client. 

3 OSCWorld Lớp 

Là lớp quan trọng nh t, đảm nhận vai 

trò nhận thông tin từ client, phân tích 

các thông tin để đƣa ra mệnh lệnh điều 

khiển các thiết bị của máy tính cá 
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nhân. 

4 RemoteDroidServer Lớp 
Là lớp chứa hàm main()  Đƣợc dùng 

để thực thi chƣơng trình  

 

Mô tả các hàm trong lớp  ppFrame: 

 Hàm  ppFrame() là hàm khởi tạo đƣợc s  dụng để tạo ra một ứng dụng kế thừa từ 

lớp Frame trong thƣ viện awt của java  

 Hàm getImage(): đƣợc s  dụng để mở một hình ảnh  khi chạy ứng dụng  

 Hàm init(): đƣợc s  dụng để set các thuộc tính của giao diện ứng dụng nhƣ, logo, 

background, font chữ … 

 Hàm paint(): hàm này đƣợc overide lại để xu t ra màn hình windows một c a sổ 

ứng dụng  

Mô tả các hàm trong lớp  iscoverablThread 

 Hàm run(): đây là hàm đƣợc overide lại, nên chức năng của nó đƣợc dùng để chạy 

các hàm nhận dữ liệu  

 Hàm handlePacket(): hàm này dùng để x  lý các gói dữ liệu  

Mô tả các hàm trong lớp OSCWorld  

 Hàm onEnter(): hàm có chức năng nhận các gói tin đã đƣợc g i đến máy tính cá 

nhân  Phân tích và gọi các phƣơng thức điều khiển máy vi tính  

 Hàm mouseEvent(): điều khiển chức năng chuột của máy vi tính  

 Hàm buttonEvent(): điều khiển chức năng nh n chuột trái hoặc phải của máy tính 

cá nhân. 

 Hàm scrollEvent(): điều khiển chức năng của nút cuộn  ở giữa thiết bị chuột  

Mô tả các hàm trong lớp Remote roidServer: 

 Đây là lớp chứa phƣơng thức main() đƣợc dùng để thực thi các chƣơng trình con. 

3.4.3 C i  ặt v  h  ng   n s    ng  ng   ng NDPr s nt tor 

- Yêu cầu cài đặt: 

 Môi trƣờng cài đặt ứng dụng: từ  ndroid 2 0 đến các phiên bản hiện nay  
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 Môi trƣờng phát triển ứng dụng:  ndroid S K  

 Công cụ phát triển Eclipse 3 7 0 

- Yêu cầu phần cứng: 

 Điện thoại di động hoặc máy tính bảng có màn hình cảm ứng  

 Có kết nối wifi  

 Có thiết lập một mạng wifi cục bộ  

- Giao diện và hƣớng dẫn s  dụng: 

 Phần giao diện điều khiển thiết bị chuột 

 

Hình  9 Giao diện phần điều khiển slide 

Mô tả: 

 Giao diện có c u trúc nhƣ thiết bị touchpad mà chúng ta thƣờng gặp trên các 

laptop  Tuy nhiên chỉ khác một đặc điểm duy nh t là nút SLI E SHOW.  
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Hoạt động của các phím nhƣ sau: 

 

Hình  10 Hoạt động của các phím 

Mô tả 

 Đây là hai phím đƣợc s  dụng để điều khiển hành vi click chuột trái và phải trên 

máy vi tính cá nhân  Hơn thế nữa khi chúng ta nh n vào phần touch pad màu đen với 

hành động click nhẹ thì ứng dụng cũng sẽ hiểu bạn đang điều khiển lệnh click chuột trái  
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Hình  11 Công dụng của phím SLI E SHOW 

Mô tả: 

 Phím này có tác dụng nhƣ phím F5 trên bàn phím, dùng để trình chiếu slide trên 

máy vi tính cá nhân thông qua chƣơng trình PowerPoint  Khi nh n phím này giao diện 

điều khiển chuột sẽ tự động chuyển sang một giao diện mới đóng vai trò điều khiển các 

Slide đang đƣợc trình bày  

 

 Phần giao diện điều khiển thiết bị trình chiếu slide  
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Hình  12 Giao diện điều khiển slide 

Mô tả:   

Giao diện có bốn phím, để điều khiển những thao tác chuyển trang lùi trang khi slide đang 

đƣợc trình chiếu  
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Hình  13 Hoạt động của phím HOL &SH KE 
 

Mô tả: 

 Phím HOLD&SHAKE ở hình 13 có tác dụng khởi động chức năng lắc để di 

chuyển trang đang đƣợc trình chiếu  Khi không giữ phím HOL &SH KE thì chức năng 

lắc di chuyển trang sẽ bị vô hiệu hóa, việc này làm giảm khả năng nhận thông 
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Hình  14 Chức năng chuyển trang 

Mô tả: 

 Trong hình 14 là hai phím đƣợc s  dụng để chuyển trang đang đƣợc trình chiếu 

đến trang tiếp theo hoặc trở lại trang trƣớc đó  
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Hình  15 Thoát trình chiếu 

Mô tả: 

 Phím F5 end slide sẽ tƣơng đƣơng với lệnh thoát trình chiếu slide, trở lại dạng edit 

bình thƣờng trong power point  

 



48 

 

GVH : TS  Nguy n  nh Tu n  SVTH: Lê Đức  nh – Đặng Thành Vinh 

  

  

 

CHƯ NG 4 

MÔ HÌNH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 

DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG ĐẶC BIỆT 

 

4.1  Gi i thi u 

Ngày nay khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, đã đem đến cho con ngƣời 

nhiều tiện ích khác nhau  Tuy nhiên những tiện ích mà chúng ta đang s  dụng thật ra là nó 

phục vụ cho những đối tƣợng giống nhau, có đầy đủ điều kiện về c u trúc vật lý, hình thể 

và sinh hoạt bình thƣờng  Cho nên yêu cầu đặt ra ở đây là chúng ta sẽ phát triển một ứng 

dụng hƣớng đến đối tƣợng đặc biệt không có đầy đủ điều kiện nhƣ một ngƣời bình 

thƣờng  

 Đối tƣợng của chúng ta hƣớng đến hiện nay đó là những ngƣời tàn tật bị khiếm 

khuyết một phần cơ thể, cụ thể ở đây là phần tay  Hiện tại đối tƣợng của chúng ta chỉ có 

thể s  dụng các công việc nhƣ sinh hoạt cá nhân, học tập bằng chân bình thƣờng  Tuy 

nhiên khác với ngƣời bình thƣờng đối tƣợng đặc biệt này gặp r t nhiều khó khăn trong 

những thao tác đòi hỏi độ khéo léo, và độ chính xác cao mà chỉ có cánh tay mới giải quyết 

đƣợc  Thao tác mà chúng ta sắp nghiên cứu để phát triển một công cụ hỗ trợ cho đối 

tƣợng đặc biệt này chính thao tác đánh máy trên máy vi tính cá nhân
5
. 

 Nhƣ chúng ta đã biết trên một bàn phím máy vi tính cá nhân bình thƣờng có tổng 

cộng 120 phím gốm cả số chữ và các phím chức năng   ình thƣờng khi chúng ta g  các 

phím trên bàn phím chúng ta vận dụng khéo léo của các ngón tay, tuy nhiên đối tƣợng của 

chúng ta đang nghiên cứu hiện nay chỉ có thể s  dụng đôi bàn chân với các ngón chân thì 

sẽ gặp r t nhiều khó khăn  Vì về độ khéo léo thì các ngón chân không thể bằng các ngón 

tay   o vậy v n đề của chúng ta ở đây là tạo ra một công cụ có tách dụng nhƣ một bàn 

phím máy vi tính cá nhân, nhƣng thiết bị này đƣợc điều khiển bằng đôi bàn chân   

                                                      
5
 Máy tính để bàn hoặc laptop  
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4.2  Ph n tí h v  xá    nh y u   u      ng   ng 

Vì đối tƣợng mà chúng ta đạt ra r t đạc biệt do đó trƣớc tiên chúng ta phải tìm hiểu 

các hành vi c  động của đối tƣợng, ở đây đó chính là hành vi của đôi bàn chân  

4.2.1 Ph n tí h h nh vi v       ng       i t  ng 

Nhƣ chúng ta đã biết đôi bàn chân đóng một vai trò r t lớn trong việc đi đứng giữ 

thăng bằng của con ngƣời, nó phải chịu đựng một sức nặng r t lớn từ cơ thể của chùng ta, 

do đó c u tạo vật lý của chân r t rắn chắc, với các khớp xƣơng to, và liên kết r t chặt chẽ 

với nhau vì thế đôi bàn chân không thể khéo léo c  động tùy thích nhƣ bàn tay   

Qua đó ta nhận th y rằng nếu chúng ta s  dụng chân để đánh máy vi tính với bàn 

phím bình thƣờng có 120 phím thì có nghĩa rằng bàn chân sẽ phải thao tác r t nhiều c  

động trong quá trình g  phím máy vi tính   o vậy chúng ta sẽ tìm mọi cách để giảm thiểu 

số lƣợng c  động  y xuống, mà vẫn đảm bảo phát huy tối đa đƣợc tốc độ đối tƣợng đặc 

biệt này  

 

Hình  16 Ví dụ minh họa về việc phân tích c  động của các ngón tay 

Phƣơng án đƣa ra ở đây là chúng ta chỉ cần dùng những mẫu nhận dạng có sẵn để 

phát triển nên một ứng dụng giao tiếp  Chúng ta th y rằng khi g  bàn phìm bằng chân 

chúng ta phải nh c chân lên và đặt chân xuống nhiều lần, điều này sẽ gây r t nhiều khó 

khăn vì cá phím quá nhỏ so với kích thƣớc của bàn chân, và vì các ngón chân không  thể 
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c  động khéo léo đƣợc nên ta chỉ có thể điều khiển linh hoạt hai ngón chân cái để g  

phím. 

Khi quan sát ta th y rằng bàn chân c  động theo chiều ngang lắc qua trái phải sẽ 

r t d  dàng và linh hoạt   

 

Hình  17 Sự vận động đơn giản của bàn chân 

Từ đây ta có thể rút ra kết luận để có thể tăng tốc độ đánh g  phím của đối tƣợng 

này, ta phải thiết kế một ứng dụng có hỗ trợ các hành vi g  và quét trái phải, nhƣ vậy bàn 

chân chỉ việc thực hiện hai loại hành vi nhƣng có thể tạo ra nhiều mẫu nhận dạng khác 

nhau. 

4.2.2 Ph n tí h  á  m u nh n   ng    th  t o r  t    i t  ng 

Đầu chúng ta xét đến cách nhận dạng này: 

 

Hình  18 Hƣớng s  dụng các phím số trên bàn phím 
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Nhƣ minh họa ở hình 18 trên ta có thể d  dàng nhận biết đây là các dãy phím số 

nằm trên bàn phím máy vi tính, chỉ cần tập vẽ các ký tự bằng những mẫu có sẵn, nhƣ ví 

dụ trên ta th y: 

Khi di chuyển từ phím số 1 4 7 8 9 ta sẽ thu đƣợc một mẫu hình ảnh có ký hiệu giống với 

chữ  L  trong bảng chữ cái  

Tƣơng tự nhƣ vậy với các hình còn lại ta sẽ thu đƣợc các mã nhƣ sau: 

 147896321 →  O  

 1478963 →  U  

 1478621 →     

Theo đó thì ý tƣởng s  dụng những mẫu có sẵn dựa trên các phím số mang một ý 

nghĩa r t quan trọng, vì việc nh n phím để xu t các ký tự đã chuyển thành hành động vẽ 

các ký tự trên các phím số để tạo ra một đoạn mã và khi thu đƣợc đoạn mã này ta sẽ có 

thể thiết lập một thƣ viện bao gốm các mã số, mỗi một mã số sẽ tƣơng ứng với một ký tự 

hoặc một ký hiệu nào đó  

  Nhƣng nhận th y rằng nếu nhƣ ứng dụng đƣợc thiết kế nhƣ trên ta sẽ gặp r t nhiều 

khó khăn khi s  dụng bằng chân, do đó ta sẽ xem xét đến việc sắp xếp các phím sao cho 

d  dàng nh t đối với c  động của bàn chân. 

Chúng ta xem xét đến việc xếp các chữ số theo hàng ngang: 

 

Hình  19 Các phím số đƣợc xếp theo hàng ngang  

Từ kết quả hình ảnh đem lại ta th y rằng từ việc vẽ những mẫu phức tạp ta đã 

chuyển thành các mẫu đơn giản  Nhƣ vậy bàn chân bây giờ chỉ việc làm các động tác vẽ 

ngang qua trái qua phải, hoặc nh n một số lƣợng phím r t nhỏ để tạo thành các ký tự hoặc 

các ký hiệu đặc biệt  Chúng ta có t t cả 10 chữ số cơ bản, nhƣ vậy số mẫu đƣợc tạo thành 

từ 10 chứ số này ta chia là 2 bên trái phái để tạo hoặt động linh hoạt ở cả hai bên chân trái 

và phải  



52 

 

GVH : TS  Nguy n  nh Tu n  SVTH: Lê Đức  nh – Đặng Thành Vinh 

  

  

 

Tuy nhiên chúng ta nhận th y rằng nếu nhƣ s  dụng đoạn mã giống nhƣ trên thì 

các thao tác chân vẫn chƣa đƣợc chu n, vẫn còn nhiều động tác thừa và nhiều ký tự khó 

để làm đƣợc   o đó cần phải nghiên cứu một bảng mã mới để giúp cho việc đánh máy 

đƣợc thuận lợi hơn  

4.2.3 Thi t      ng m     xu t  ho  á   ý t  

Giới thiệu về bàn phím  SK( vorak Simplified Keyboard): 

 

Hình  20 Bàn Phím DSK 

Là một bàn phím đƣợc bố trí bởi tiến sĩ  ugust  vorak và anh trai, nó đƣợc c p 

bằng sáng chế vào năm 1936  Trong những năm qua nó đã đƣợc biến thể đi nhiều lần bởi 

các nhóm nghiên cứu khác nhau  Qua những lần biến thể này nó còn đƣợc gọi với nhiều 

cái tên khác nhau nhƣ:   àn phím giản thể  hay    àn phím đơn giản kiểu M    Những 

ngƣơi s  dụng bàn phím theo cách bố trí của  vorak cho biết rằng các ngón tay khi đánh 

chữ sẽ thao tác ít hơn, từ đó làm tăng tốc độ g  và giảm sai sót so với việc s  dụng bàn 

phím QWERTY  Điều này cũng làm giảm khoảng cách giữa các ngón tay cho phép tỷ lệ 

đánh máy nhanh hơn  

Tận dụng lợi thế về tốc độ thao tác và cách bố trí của bàn phím  SK chúng ta tôi 

xây dựng bảng mẫu cho việc nhận dạng ký tự. 
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Hình  21 Thiết kế mẫu thể hiện ký tự dựa theo bàn phím DSK
6
 

Theo nhƣ cách bố trí trên, chúng ta chia bàn phím  SK thành hai phần trái và phải, 

các chữ cái và các phụ âm hay dùng nh t ta sẽ s  dụng làm những phím chính, còn các ký 

tự còn lại ta sẽ s  dụng các mẫu nhận dạng đơn giản để tạo thành một tập hợp các đoạn 

mã khác nhau  Từ đó ta th y rằng ngƣời dùng chỉ cần g  mỗi chân là năm vị trí khác nhau 

cũng nằm trên một phƣơng, hoặc di chuyển lƣớt các ngón chân qua trái phải trên cùng 

một phƣơng ngang   o đó ta th y các hành động để s  dụng loại bàn phím này r t đơn 

giản và d  s  dụng   

4.3  Thi t     h  ng tr nh 

Mô tả các lớp trong chƣơng trình: 

Chƣơng trình bao gồm các phần sau: 

 Giao diện ứng dụng  

Ứng dụng s  đụngcó một giao diện tƣơng đối đơn giản  La một dãy gồm 10 ký tự 

theo hàng ngang  Và lớp FreeHand ctivity có tác dụng tạo nên giao diện này  

 

                                                      
6
 Theo mẫu thiết kế của TS  Nguy n  nh Tu n  
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Hình  22 Giao diện ứng dụng trên simulator 

 Lớp giao tiếp: 

Đây đƣợc xem là lớp đóng vai trò nhận diện các mẫu hành vi trên giao diện để tạo 

ra các đoạn mã mapping đến nơi lƣu trữ các đoạn mã mẫu để nhận biết và xu t ra các ký 

tự  Cơ chế hoạt động của lớp này đƣợc mô tả qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  lý xu t ra 

đoạn mã 

Trở về trạng thái 

nhận dạng mẫu 

 ắt đầu 
Cập nhập mẫu 

nhận dạng 

So sánh với cơ sở 

dữ liệu 

 

Xu t ký tự 
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 Cơ sở dữ liệu lƣu trữ:  

Ở phần này của ứng dụng ta s  dụng một file xml để lƣu trữ các đoạn mã thành 

những node con trong một cây dữ liệu  Mỗi một node con tƣơng đƣơng với một ký tự 

hoặc một ký hiệu nào đó  

C u trúc của file XML: 

<root> 

 <L…></L…> 

 <R…></R…> 

<root> 

 

Các node bắt đầu bằng chữ L đƣợc dùng để lƣu các mã đƣợc xu t ra từ các mẫu 

nhận dạng bên trái, các node bắt đầu bằng chữ R dùng để lƣu các mã đƣợc xu t ra từ các 

mẫu nhận dạng bên phải  

Ví dụ ta nh n phím   sẽ cho ra đoạn mã là R1  Tƣơng tự nhƣ vậy phần hoạt động 

của chƣơng trình sẽ đƣợc giới thiệu trong phần sau  

Cơ chế hoạt động của ứng dụng  

 

Hình  23 Giao diện ứng dụng 
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Phần khoanh tròn màu vàng là textview để hiển thị kết quả  Theo nhƣ hình trên thì 

ta chạm vào button   thì ta sẽ thu đƣợc kết quả là chữ   tƣơng ứng  

 

Hình  24  Sự kiện chạm hai phím cùng lúc để ra ký tự mới 

Tƣơng tự nhƣ hình trên khi ta kéo tay từ button   đến button   ta sẽ thu đƣợc kết 

quả là chữ P  

 

 

Hình  25 Một động tác chạm 2 phím khác để tạo ra ký tự 
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Khi touch ngƣợc từ button E đến button O ta sẽ thu đƣợc chữ    Tƣơng tự với các 

chữ còn lại, dựa theo thiết kế của (Hình ảnh: kết hợp bàn phím  SK và cách bố trí các 

phím) 

Tƣơng tự nhƣ nhóm button bên phải, bên trái cũng hoạt động nhƣ trên  

 

Hình  26 Động tác chạm ở bàn phím bên trái 

 

Hình  27 Touch từ button   sang button H để hiển thị ký tự R 
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Hình  28 Touch từ button T đến button   để hiển thị ký tự W 

 

4.4  K t  u n 

- Hiện thì ứng dụng đã có thể mô tả các ký tự của bảng chữ cái, các d u cơ bản nhƣ 

ch m ph y hoặc ch m ph y… 

- Ứng dụng hiện tại vẫn chỉ hiển thị các chữ cái tiếng anh thông thƣờng, chƣa hỗ trợ 

s  dụng đa ngôn ngữ  
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CHƯ NG 5 

KẾT LUẬN VÀ HƯ NG PHÁT TRIỂN 

 

5.1 Cá    t qu    t      

Với tính uyển chuyển, mạnh mẽ và sự phổ biến khắp mọi nơi, các thiết bị thông 

minh đã trở thành vật b t ly thân của con ngƣời và có thể đƣợc s  dụng một cách hữu 

hiệu vào việc tƣơng tác giữa ngƣời và máy
7
  Đề tài đã vận dụng sáng tạo những cách thức 

tƣơng tác giữa ngƣời và máy để tạo ra những tiện ích cho ngƣời s  dụngSau khi hoàn 

thành, đề tài này đã đạt đƣợc những kết quả sau: 

- Tìm hiểu đƣợc quá trình xây dựng một ứng dụng dành cho smartphone s  dụng hệ 

điều hành  ndroid  

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

qua giao thức TCP, U P và tìm ra điểm mạnh yếu của mỗi giao thức  

- 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 ngƣời khuyết tật s  dụng 

bằng chân để nhập dữ liệu bằng tablet  

Tóm lại, đề tài  của nhóm sau khi hoàn thành đã phần nào chứng minh đƣợc năng 

kết nối gần nhƣ vô hạn của những thiết bị thông minh s  dụng hệ điều hành  ndroid và 

có trang bị thêm màn hình cảm ứng, từ đó khiến cho sự tƣơng tác giữa ngƣời và máy tính 

thêm d  dàng hơn, không còn gò bó về mặt không gian cũng nhƣ những yếu tố khác  

5.2 Nh ng  h   hăn h n  h  

Tuy quá trình nghiên cứu và xây dựng hai ứng dụng trên bƣớc đầu đã đạt đƣợc 

những thành công và dần định hình, nhƣng không phải là không có những nhƣợc điểm 

cần khắc phục  Cụ thể những nhƣợc điểm đó là: 

- Ứng dụng điều khiển slide: 

                                                      
7
 Cụ thể trong luận văn là máy tính cá nhân, laptop  
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o Chỉ có thể thực hiện những thao tác căn bản nh t của việc trình chiếu slide  

Điều đó đồng nghĩa với việc ngƣời thuyết trình cần phải chu n bị phần slide 

thuyết trình hoàn hảo hết mức có thể để tránh những trục trặc trong quá 

trình thuyết trình của mình  

o Chƣa tích hợp bàn phím ảo vào ứng dụng và ngoài việc mở các chƣơng 

trình khác trong máy thì không thể s  dụng đƣợc chúng nếu đòi hỏi có bàn 

phím. 

- Ứng dụng bàn phím ảo: 

o  ảng mã tạo ra cho bàn phím chƣa hoàn toàn tối ƣu và cần có thời gian để 

ngƣời dùng mới có thể ghi nhớ tổ hợp  

o Chỉ mới có thể g  những ký tự căn bản nh t trên bàn phím, chƣa thể dùng 

những phần mềm hỗ trợ đánh tiếng Việt  

o Chƣa hỗ trợ thêm những ngôn ngữ không dùng ký tự La tinh. 

Những khiếm khuyết đƣợc nêu trên có thể đƣợc tối ƣu trong thời gian tới  

5.3 H  ng nghi n   u v  phát tri n 

Cả hai ứng dụng trên đƣợc xây dựng nhằm vào những mục đích phi lợi nhuận  Có 

thể áp dụng trong việc giảng dạy tại các trƣờng trung học, đại học và những ngƣời có 

công việc thƣờng xuyên phải thuyết trình trƣớc đám đông   ƣớc kế tiếp, chúng tôi sẽ cải 

thiện các tính năng bàn phím ảo để thuận tiện hơn trong việc tƣơng tác  

Ngoài ra ứng dụng bàn phím ảo đặc biệt còn hƣớng đến những ngƣời có hoàn cảnh 

không may, bị khiếm khuyết một phần thân thể, hy vọng có thể mang đến cho họ một 

chút sự d  dàng trong việc giao tiếp với máy tính vốn cần r t nhiều thao tác từ đôi bàn 

tay. Chúng tôi sẽ hoàn thiện các tính năng g  d u Tiếng Việt và thêm các tính năng gợi ý 

và hoàn thiện từ, khiến cho việc nhập liệu đƣợc nhanh chóng hơn   

Ngoài ra, sự tiện lợi và đào tạo thói quen s  dụng cho ngƣời dùng cũng là một 

phần r t quan trọng đóng góp vào sự thành công của chƣơng trình HCI
8
. Tuy nhiên, do 

giới hạn thời gian của đề tài, phần đánh giá, và thiết kế tiện lợi chƣa đƣợc quan tâm đúng 

                                                      
8
 Human – Computer Interaction. 
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mức  Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đánh giá chƣơng trình có sự tham gia của ngƣời 

dùng cụ thể trong thời gian dài để có một cái nhìn toàn diện hơn  
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