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MỤC TIÊU 

 Bản đồ, tìm địa chỉ, chỉ đường đi, vị trí, tốc độ di 

chuyển,… 
 Tận dụng sức mạnh cộng đồng smart phone chia sẻ thông 

tin GPS. 

 Tính toán mật độ giao thông dựa trên những thông tin 

được người dùng đóng góp, đưa ra thông báo cho người 

dùng. 

 Truy vấn tình trạng giao thông từ smartphone. 

Kẹt xe ở Việt Nam hiện nay là một vấn nạn quốc gia, gây tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền của, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý người tham gia giao thông,… mà vẫn chưa có 

biện pháp giải quyết hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Smartphone có tích hợp chip cảm biến GPS ngày càng phổ biến ở thị trường Việt Nam và hầu như là vật bất ly thân với một số người dùng. Tuy nhiên, việc khai thác ứng 

dụng trên các thiết bị này chưa được quan tâm đúng mức vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. 

Vì thế, tại sao không tận dụng ưu thế này để thông kê nhịp độ giao thông của TP HCM? Ý tưởng chính của bài viết là người tham gia giao thông sử dụng smartphone tích hợp chip cảm 

biến GPS để chia sẻ thông tin GPS (kinh độ, vĩ độ, tốc đô) khi di chuyển để tính toán nhịp độ giao thông ở TP HCM. Nội dung chính của giải pháp này được gói gọn trong hai chữ “Đóng góp 

– Cộng đồng”. 
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NỘI DUNGTHỰC HIỆN 

 Ứng dụng chia sẻ thông tin GPS trên nền tảng Android 

(client). 

 Ứng dụng xử lý thông tin sử dụng web service (servier). 

 Thu thập thông tin GPS từ client. 

 Phân tích thông tin do người dùng chia sẻ và đưa ra 

những cảnh cho client khi cần thiết. 

 Các chức năng cơ bản của bản đồ dùng Google Maps API 

 Thống kê tình trạng giao thông khi client yêu cầu. 

       Nhóm tác giả xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến TS. Nguyễn Anh Tuấn, 

người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhóm trong suốt thời gian thực hiện đề tài. 

       Nhóm cũng gởi lời cảm ơn đến gia đình, Thầy/Cô trường ĐH CNTT, khoa 

MMT&TT và bạn bè đã truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm cho nhóm để có 

thể thực hiện tốt đề tài. 
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