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LỜI MỞ ĐẦU 

------ 

 

Ngày nay, sự phát triển vƣợt bậc của khoa học công nghệ để đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của con ngƣời, thì phải kể đến việc định vị vị trí vật thể ở ngoài trời ở 

bất cứ vị trí nào trên trái đất đã không còn xa lạ đối với ngƣời dùng Việt Nam nói 

riêng và thế giới nói chung khi nhu cầu đi lại ngày càng cao. Hiện nay, có rất nhiều tổ 

chức, quốc gia phát triển hệ thống định vị toàn cầu
1
 phải kể đến nhƣ: GPS  (Global 

Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu) do Bộ quốc phòng Mỹ thiết kế, xây 

dựng, vận hành, quản lý; Hệ thống Beidou (Bắc Đẩu) là hệ thống riêng của Cộng 

Hòa Dân Chủ Nhân Dân (CHDCND) Trung Hoa phát triển phủ ở châu Á và tây Thái 

Bình Dƣơng; GLONASS là hệ thống định vị toàn cầu của Nga; QZSS là hệ thống 

định vị khu vực Nhật Bản phủ châu Á và châu Đại Dƣơng; ngoài ra còn các hệ thống 

đang phát triển nhƣ: Galileo là hệ thống định vị toàn cầu của liên minh châu Âu EU 

dự kiến đƣa vào sử dụng năm 2014, COMPASS là hệ thống định vị toàn cầu của 

CHDCND Trung Hoa dự kiến đƣa vào sử dụng năm 2020, IRNSS là hệ thống định vị 

khu vực Ấn Độ dự kiến đƣa vào sử dụng năm 2012 phủ Ấn Độ và bắc Ấn Độ Dƣơng. 

Đặc biệt, hệ thống GPS đang đƣợc sử dụng rất phổ biến trên toàn thế giới với 

độ chính xác có thể chấp nhận đƣợc tùy thuộc vào việc dùng trong lĩnh vực quân sự 

(dành riêng cho quân sự Mỹ) hay dân sự (toàn thế giới, đƣợc chính phủ Mỹ cho phép 

từ những năm 1980 mà không tính phí). Chính nhờ điều này, GPS đã đƣợc sử dụng 

trong nhiều lĩnh vực phục vụ con ngƣời: quản lý và điều hành xe, chỉ đƣờng, khảo sát 

trắc địa, môi trƣờng… Ở Việt Nam do nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau 

GPS vẫn chƣa đƣợc sử dụng một cách rộng rãi cũng nhƣ tận dụng đƣợc hết khả năng 

của nó nhất là ở ngƣời dùng đầu cuối. 

Kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của ngƣời dân Việt Nam cũng đã cải 

thiện đáng kể và các dòng điện thoại cao cấp có tích hợp sẵn chip GPS ngày càng có 

xu hƣớng hƣớng tới nhiều đối tƣợng và giá ngày càng rẻ. Do đó, số lƣợng ngƣời dân 

thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nƣớc nói chung sở hữu các dòng điện thoại 

                                            

1 Hệ thống định vị toàn cầu: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_thống_định_vị_toàn_cầu 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_%C4%91%E1%BB%8Bnh_v%E1%BB%8B_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u
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này (iPhone, HTC, SamSung, Sony Ericson, Nokia,…) là không ít. Tuy nhiên, việc 

khai thác ứng dụng trên các thiết bịnày vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức vì nhiều 

khó khăn khách quan lẫn chủ quan. Ứng dụng phổ biến nhất của GPS là Car 

Navigation – dẫn đƣờng cho xe hơi. Tuy nhiên nó cũng còn một số hạn chế nhƣ cập 

nhật tình hình giao thông hiện tại cũng nhƣ khả năng cho những cảnh báo bất thƣờng 

chƣa đƣợc lập trình sẵn trong các navigation. [9] 

Ở Việt Nam, nói đến giao thông là một vấn đề nóng bỏng hiện nay và là một 

vấn nạn quốc gia vì tình trạng kẹt xe diễn ra thƣờng xuyên, liên tục nhiều giờ liền, 

đặc biệt là ở hai thành phố lớn Hồ Chí Minh và Hà Nội. Điều này đã gây nên sự lãng 

phí thời gian, tiền của rất nhiều, đôi khi còn xảy ra những trƣờng hợp đáng tiếc gây 

ảnh hƣởng không tốt cho xã hội. Có nhiều nguyên nhân xảy ra tình trạng này cả 

khách quan lẫn chủ quan nhƣ: hạ tầng giao thông còn hạn chế, ý thức ngƣời tham gia 

giao thông kém, các tòa nhà cao tầng mọc lên trong trung tâm thành phố,…đã có 

nhiều giải pháp đƣợc đƣa ra nhƣng vẫn chƣa thể cải thiện đƣợc tình trạng giao thông 

hiện tại. 

Các smart phone hiện nay hầu hết đều có hỗ trợ chip GPS và cung cấp các thƣ 

viện hỗ trợ lập trình cho phép chúng ta lấy thông tin chính xác và tức thời của thiết bị 

về thời gian, vị trí, tốc độ di chuyển… của vật thể. Chính nhờ những tính năng này 

mà các mạng xã hội lớn nhƣ Google, Facebook....đã sử dụng để cho phép ngƣời dùng 

chia sẻ thông tin cá nhân và nơi chốn. Ví dụ, ứng dụng CenceMe cho phép ngƣời 

dùng chi sẻ thông tin với bạn bè rằng mình đang ở đâu và đang làm gì hoặc ứng dụng 

Latitude của Google cho phép bạn bè xem bạn của họ đang ở đâu trên trái đất 

này…[9] 

Việc ứng dụng công nghệ GPS để theo dõi tình trạng giao thông cũng đã đƣợc 

triển khai ở một số nơi trên thế giới. Chẳng hạn, nhƣ dự án “Digital Kyoty” cả thành 

phố đƣợc số hóa thành các objects và các sensor thông báo tình trạng về trung tâm, 

ngƣời dùng có thể tƣơng tác qua web để biết thông tin. Hay nhƣ dự án Realtime 

Rome ở Italia, nhà quản lý sẽ biết đƣợc nhịp độ của thành phố. Ví dụ tiêu biểu trong 

dự án này là toàn cảnh bức tranh sân vận động thành Rome khi có buổi biểu diễn hòa 

nhạc, có rất nhiều ngƣời tập trung tại khu vực đó làm lƣu lƣợng giao thông tăng đột 

biến. Điểm chung của các dự án trên là chính phủ đầu tƣ mạnh mẽ, trang bị các hệ 
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thống camera hiện đại, và nhiều trung tâm điều khiển giao thông với ngồn nhân lực 

hùng hậu. Điều này sẽ khó áp dụng cho môi trƣờng ở Việt Nam nói chung và thành 

phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tuy nhiên, nếu đƣợc sự chung tay góp sức của cộng 

đồng thì có thể khả thiđối với môi trƣờng Việt Nam.[9] 

Từ những thực tế trên, nhóm tác giả đã đƣa ra một giải pháp là tận dụng sức 

mạnh của cộng đồng dùng Smart Phone để giúp ngƣời dân lựa chọn những hƣớng 

nhũng đƣờng đi thích hợp trong giờ cao điểm nhằm giải quyết một phần tình trạng 

kẹt xe tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Nội dung chính của giải pháp đƣợc gói 

gọn trong hai chữ “đóng góp – cộng đồng”, đó là kêu gọi ngƣời tham gia giao 

thônghãy đóng góp thông tin GPS bao gồm vị trí và tốc độ di chuyển cho một trung 

tâm điều khiển. Từ những thông tin đóng góp này trung tâm điều khiển sẽ tính toán 

và ngƣời dùng có thể truy vấn các các thông tin cần thiết về tình trạng giao thông của 

thành phố[9]. Việc đóng góp thông tin của cộng đồng Việt Nam có thể khả thi vì 

chúng tôi nhận thấy rằng ngƣời dân đã sẵn sàng gọi điện đến tổng đài điện thoại cảnh 

báo giao thông FM 99.9 MHz một cách vô tƣ về thông tin vị trí cũng nhƣ tình trạng 

giao thông mà họ đang gánh chịu [9]. 

Trong đề tài này, nhóm tác giả thực hiện trên nền tảng di động Android, một 

nền tảng di động mã nguồn mở dành cho Smart Phone đang đƣợc sử phổ biến nhất 

thế giới hiên nay.Android đƣợc phát triên bởi Google, cung cấp thƣ viện Goolge 

Maps API
2
 lập trình giao tiếp giữa Goole Maps và GPS rất tốt. Bên cạnh đó, nhóm 

xây dựng một web service bằng ngôn ngữ java để xử lý tính toán thông tin mà ngƣời 

dùng cung cấp. 

Cấu trúc của báo cáo đƣợc chia thành 5 chƣơng. Trong đó:  

- Chƣơng 1: trình bày lý do nhóm tác giả chọn đề tài này, mục tiêu ý nghĩa 

của đề tài, đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu. 

- Chƣơng 2: nêu lên những kiến thức nền tảng để thực hiện đƣợc đề tài và 

nêu ra một số hệ thống tƣơng tự đang đƣợc triển khai trên thế giới.  

- Chƣơng 3: đi vào mô tả hệ thống bao gồm mô hình tổng quan toàn hệ 

thống, mô hình server (web service), mô hình client (Android Application).  

- Chƣơng 4: đi vào triển khai thực tế ứng dụng, tạo ra sản phẩm cụ thể. 

                                            

2 Google Maps API: http://code.google.com/apis/maps/index.html 

http://code.google.com/apis/maps/index.html
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- Chƣơng 5: đƣa ra kết luận về quả đạt đƣợc trong quá trình thực hiện, 

những khó khăn, hạn chế cũng nhƣ hƣớng phát triển trong tƣơng lai của hệ 

thống. 

Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế, kính mong quý Thầy/Cô và các bạn 

đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện hơn, thực tiễn hơn. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012 

Nhóm tác giả 
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LỜI CẢM ƠN 

------ 

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, dựa trên những cố gắng của nhóm 

chúng tôi, nhƣng không thể thiếu sự hỗ trợ của các Thầy/Cô, các anh chị, bạn bè và 

gia đình. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: 

Thầy/Cô trƣờng ĐH Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TP. HCM, đặc biệt là 

Thầy/Cô khoa Mạng máy tính & Truyền thông đã trang bị những kiến thức chuyên 

môn nền tảng vững chắc. 

Đặc biệt chúng tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Anh Tuấn, 

ngƣời Thầy đã tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn cho chúng tôi trong suốt quá trình thực 

hiện đề tài. 

Bạn bè đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quí báu giúp chúng tôi có thể làm tốt 

công việc của mình. 

Gia đình đã tạo điều kiện về vật chất cũng nhƣ tinh thần cho chúng tôi học tập 

và nghiên cứu. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính gởi đến quý Thầy/Cô, anh chị, bạn 

bè, gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất, thành công trong cuộc sống và trong công 

tác. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012 

Nhóm tác giả 
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LỜI CAM ĐOAN 

------ 

 

Chúng tôi, Lê Đức Thịnh, Trƣơng Quang Huy xác nhận nội dung trong báo 

cáo này là dựa trên những tổng hợp lý thuyết, quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực 

tế của nhóm. Mọi thông tin trích dẫn đều đƣợc chú thích và liệt kê rõ 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. Nguyễn Anh Tuấn và sự giúp đỡ của những ngƣời khác đã đƣợc 

ghi nhận trong báo cáo. 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012 

Nhóm tác giả 
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LỜI NHẬN XÉT 

CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN 

------ 
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LỜI NHẬN XÉT 

CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 

------ 
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CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 

1.1 Tên đề tài 

Xây dựng hệ thống thông báo mật độ giao thông và tìm đƣờng đi ở thành phố 

Hồ Chí Minh trên nền tảng Android 

1.2 Từ khóa 

Hệ điều hành dành cho thiết bị di động – Android, Google Maps API, Định vị 

toàn cầu – GPS (Global Positioning System), JAX-RS web service, MySQL, 

Hibernate, REST - Representation State Transfer. 

1.3 Mục tiêu của đề tài 

Trong thời gian qua, tình hình giao thông hỗn loạn trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh nói riêng và cả nƣớc nói chung gây khó khăn trong quá trình đi lại của 

ngƣời dân, lãng phí thời gian, tiền của và gây khá nhiều bức xúc trong xã hội. Hiện 

tại, các cơ quan có thẩm quyền cũng đã có nhiều biện pháp để cải thiện nhƣng chƣa 

mang lại hiệu quả cao. Trƣớc thực tế đó và xu thế ngƣời dùng Smart Phone có tích 

hợp GPS ngày càng nhiều, trong tƣơng lai con số này có thể tăng lên đáng kể, nhóm 

chúng tôi sẽ xây dựng ứng dụng chạy trên Smart Phone nền tảng Android sử dụng 

công nghệ GPS nhằm: 

 Xác định vị trí ngƣời dùng trong địa bàn thành phố, chỉ đƣờng đi cho 

ngƣời dùng đƣờng đi tránh các con đƣờng có mật độ lƣu lƣợng giao thông 

cao. 

 Tận dụng sức mạnh của cộng đồng sử dụng Smart Phone để cung cấp giải 

pháp thông tin giao thông cho thành phố. 

 Xây dựng ứng dụng server thống kê lƣu lƣợng giao thông theo thời gian 

thực. 

 Tiến đến xây dựng hệ thống cảnh báo mật độ giao thông các con đƣờng địa 

bàn Tp. Hồ Chí Minh. 
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1.4 Ý nghĩa của đề tài 

Với những mục tiêu cụ để đã đặt ra nhƣ trên nhóm tác giả hi vọng rằng sẽ xây 

dựng thành công một hệ thống thông báo mật độ giao thông ở các con đƣờng trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh cho ngƣời dùng thiết bị di động nền tảng Android. Khi 

ngƣời dùng mở ứng dụng này lên thì có thể biết đƣợc vị trí hiện tại của mình đang ở 

đâu, di chuyển với tốc độ là bao nhiêu, truy vấn các địa điểm sắp đi qua xem có kẹt 

xe hay không? … 

Kết quả đạt đƣợc của đề tài này sẽ bao gồm: 

 Phiên bản thử nghiệm của hệ thống định vị, cảnh báo mật độ giao thông 

phiên bản dành cho mobile Android. 

 Server chạy web service để xử lý thông tin ngƣời dùng chia sẻ. 

1.5 Đối tƣợng, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 

1.5.1 Đối tƣợng nghiên cứu 

Tìm hiểu kỹ thuật lập trình trên thiết bị di động nền tảng Android. 

Kỹ thuật định vị ngƣời dùng bằng hệ thống GPS thông qua Google Maps 

API và các xử lý trên Google Map. 

Tìm hiểu về web service và sử dụng kiến trúc RESTful để viết ứng dụng. 

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 

Do thời gian có hạn nên chúng tôi giới hạn phạm vi nghiên cứu nhƣ sau: 

 Tập trung vào kỹ thuật phát triển ứng dụng trên Google Maps API trên nền 

tảng Android kết hợp với định vị ngƣời dùng bằng hệ thống GPS. 

 Triển khai hệ thống giao tiếp giữa client và server thông qua web service. 

 Triển khai hệ thống phát hiện tình trạng giao thông dựa trên việc phân tích 

mật độ, và tốc độ giao thông một cách tƣơng đối. 

 Các giá trị về mật độ giao thông đƣợc giả lập thông qua chƣơng trình phụ. 

1.5.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài đƣợc thực hiện dựa trên phƣơng pháp khảo sát, phân tích, ứng 

dụngcác đối tƣợng nghiên cứu để xây dựng hệ thống. 



3 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn   SVTH: Lê Đức Thịnh – Trƣơng Quang Huy 

1.5.4 Thời gian nghiên cứu 

Thời gian bắt đầu: 01/10/2011 

Thời gian kết thúc: 15/02/2012 

1.5.5 Kế hoạch thực hiện đề tài 

Bƣớc 1: Tìm hiểu về Android, GPS, Google Maps API…. 

Bƣớc 2: Xây dựng ứng dụng client 

Bƣớc 3: Xây dựng web service và giao tiếp giữa client – server 

Bƣớc 4: Thực nghiệm hệ thống 

Bƣớc 5: Hoàn tất báo cáo  

Thời gian và công việc cụ thể: 

Các bƣớc Thời gian Công việc 

Tìm hiểu nền tảng 

android, GPS, thuật 

toán  

01/10/2011 - 

12/11/2011 

 (6 tuần) 

- Tìm hiểu và viết ứng dụng Android. 

- Tìm hiểu cách viết ứng dụng với GPS 

- Tìm hiểu mô hình giao tiếp giữa client và 

server theo thời gian thực. 

- Tìm hiểu về sử dụng Google Maps API. 

Xây dựng ứng dụng 

client và thử nghiệm 

13/11/2011 - 

4/12/2011 

(3 tuần) 

- Xây dựng ứng dụng client GPS. 

- Điều chỉnh giao diện. 

- Ứng dụng Google Map vào client  

- Thử nghiệm phần mềm trên thiết bị thật. 

Xây dựng Server và 

thử nghiệm 

05/12/2011 - 

02/01/2012 

(4 tuần) 

- Xây dựng các chức năng server: parse 

thông tin, thống kê, cập nhật. 

- Xây dựng giao tiếp giữa client và server.  

Tiến hành thực 

nghiệm 

04/01/2012 - 

09/02/2012 

-Tiến hình thực nghiệm toàn bộ hệ thống. 

Hoàn tất báo cáo  26/1/2012 - 

9/2/2012 

(2 tuần) 

- Hoàn tất báo cáo  

Thời gian dự phòng  9/2/2012 - 

16/2/2012 

- Chỉnh sửa lại hệ thống (nếu có) 

Bảng 1.1 Kế hoạch thực hiện 
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Hình  1.1 Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và đối tượng nghiên cứu trong đề tài 
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CHƢƠNG 2: KIẾN THỨC NỀN TẢNG VÀ KHẢO SÁT 

2.1 Tổng quan về Maps API 

2.1.1 Google Maps API
3
 

Google Maps API (http://maps.google.com) là một tập hợp gồm nhiều API 

với các chức năng hỗ trợ để có thể giao tiếp với những loại bản đồ do Google 

cung cấp nhƣ bản đồ hình ảnh, bản đồ vệ tinh, bản đồ trong hệ thống Google 

Earth. Với các API này ngƣời lập trình có thể sử dụng tích hợp các bản đồ vào 

website, các ứng dụng cần truy vấn thông tin về đại lý, hoặc từ Google API và dữ 

liệu của Google Map, ngƣời lập trình cũng có thể xây dựng nên một bản đồ riêng 

với các dữ liệu riêng cho bản đồ của mình. 

Các API mà Google cung cấp bao gồm: 

a/ Google Maps Javascript API (phiên bản 2 và phiên bản 3): 

API Javascript cho phép ngƣời lập trình có thể tích hợp Google Map cũng 

nhƣ các chức năng của nó vào ứng dụng web cũng nhƣ là Desktop Application. 

API này cung cấp nhiều chức năng tƣơng tác với bản đồvà tƣơng tác với dữ liệu 

của Google nhƣ lƣu hình ảnh, thông tin, nội dung lên Google Map. API này đƣợc 

Google cung cấp nhƣ một dịch vụ miễn phí cho ngƣời dùng. Một ví dụ đặc trƣng 

ứng dụng chạy Javascript API này là trang http://maps.google.com. 

b/ Google Maps API Flash. 

Thay vì sử dụng Javascipt hiển thị bản đồ, API Flash hƣớng tới đối tƣợng 

là các flash chạy trênứng dụng web hoặc các ứng dụng desktop. API Flash có các 

chức năng tƣơng tự nhƣ API Javascript. 

c/ Google Earth API 

Trƣớc đây sự khác biệt chính của Google Earth API so với Google Maps 

Javascript chính là hình ảnh kỹ thuật số 3D. Các chức năng cũng nhƣ dịch vụ 

tƣơng đối giống nhƣ API Javascript. Tuy nhiên để ngƣời dùng có thể hiển thị 

Google Earth thì cần phải cài plugin của Google và web browser cũng cần phải 

phiên bản mới nên bất tiện với ngƣời dùng. 

 

                                            

3Google Maps API Family: http://code.google.com/apis/maps/index.html 

http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://code.google.com/apis/maps/index.html
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d/ Google Maps Image API  

Maps Image API là một API đơn giản nhất và dễ sử dụng nhất trong các 

API. Chức năng của nó cũng chỉcung cấp hình ảnh về khi ngƣời dùng cung cấp 

thông tin về kinh độ, vĩ độ và kích cỡ của hình ảnh. Google trả về hình ảnh tƣơng 

ứng với tọa độ đó. 

e/ Maps API Web service  

Maps API Web service là một tập hợp các phƣơng thức giao tiếp thông qua 

giao thức HTTP với các dịch vụ về dữ liệu bản đồ đƣợc Google cung cấp cho 

ứng dụng sử dụng bản đồ của Google. URL sẽ đƣợc sử dụng để truy vấn thông 

tin. Tuy nhiên chiều dài tối đa của một URL là 2048 ký tự, cho nên không phải 

tất cả thông tin đều đƣợc chèn vào URL của một request. Tất cả thông tin do 

Google Web service trả về cho client là một tập tin có định dạng JSON hoặc 

XML. Web Service bao gồm khá nhiều dịch vụ khác nhau : 

Direction API: cho phép ngƣời dùng có thể tƣơng tác với các hƣớng đi 

trong bản đồ, tính toán hƣớng đi, đƣờng đi để tới một địa điểm nào đó. Direction 

API cung cấp nhiều hƣớng đi, nhiều loại phƣơng tiệnđể đến một đích đến và tính 

toán này là tính toán về mặt lý thuyết  (tính toán tĩnh, không áp dụng cho các 

thay đổi theo thời gian thực).  

Hạn chế: không cung cấp đƣợc toàn bộ chức năng cho ngƣời dùng ở một số 

nƣớc, trong đó có Việt Nam. 

Định dạng URI của Direction API:  

http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/output?parameters 

Distance Matrix API: là một dịch vụ cung cấp khoảng cách và thời gian để 

di chuyển bằng các phƣơng tiện khác nhau giữa 2 điểm khác nhau trên bản đồ. 

Hạn chế: Với phiên bản miễn phí thì ngƣời dùng đƣợc phép sử dụng tối đa 

100 địa điểm một request, 100địa điểm trong 10 giây, và 2500 địa điểm trong 1 

ngày. Còn đối với phiên bản thƣơng mại thì đƣợc sử dụng: 625 địa điểm một 

request, 1000 địa điểm trong 10 giây, và 100000 địa điểm trong 1 ngày 

Định dạng URI của Distance Matrix API: 

http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/output?parameters 
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Elevation API:là dịch vụ cung cấp về độ cao, độ sâu của tất cả các vị trí 

trên bề mặt trái đất. Thật ra Google không thể tính toán hết độ cao tất cả các điểm 

trên trái đất một cách chính xác, mà Google chỉ lấy độ cao trung bình của 4 vị trí 

có trong cơ sở dữ liệu của Googlemà gần nhất điểm cần tính toán. Elevation API 

có thể đƣợc sử dụng để phát triển các ứng dụng hỗ trợ cho việc leo núi, đi xe đạp, 

hoặc định vị tọa độ một cách chính xác hơn. 

Hạn chế: Đối với phiên bản miễn phí chỉ đƣợc sử dụng 2500 request trong 

một ngày và mỗi request chỉ đƣợc tối đa 512 địa điểm. Với phiên bản thƣơng 

mạithì sử dụng đƣợc 100000 request ngày và mỗi request đƣợc 1000000 địa 

điểm. 

Định dạng URI của Elevation API: 

http://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/outputFormat?parameters 

Geocoding API: là dịch vụ cho phép chuyển đổi các địa chỉ  (số nhà, tên 

đƣờng, quận huyện, thành phố, quốc gia)thành tọa độ vật lý bao gồm kinh độ và 

vĩ độ. API này giúp cho ngƣời dùng có thể đánh dấu địa điểm hoặc một vị trí trên 

bản đồ. Ngoài ra API này còn cung cấp việc chuyển đổi ngƣợc từ tọa đồ thành 

địa chỉ (chức năng reverse geocoding), chức năng này đặt biệt hữu dụng khi kết 

hợp với các thiết bị hỗ trợ GPS để có thể định vị dễ dàng. 

Hạn chế: đối với phiên bản miễn phí chỉ đƣợc gởi 2500 request trong một 

ngày. Đối với phiên bản thƣơng mại 100000 request trong một ngày. 

Định dạng URI của Geocoding API: 

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?parameters 

Place API: là dịch vụ cho phép truy vấn thông tin về địa điểm đó nhƣ tên, 

lịch sử, các địa điểm đặc biệt xung quanhmột tọa độ nào đó, cũng nhƣ ngƣời 

dùng có thể tạo thêm địa điểm thêm cho Google.  

Hạn chế: chỉ đƣợc sử dụng 1000 request trong 1 ngày. 

Định dạng URI của Place API:  

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/search/output?parameters 
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2.1.2 Bing Map API
4
 

 

Hình  2.1 Map API của Bing - Microsoft 

Bing Maps (http://www.bing.com/maps/), (tiền thân là Live Search Maps, 

Windows Live Maps và Windows Live Local) là một dịch vụ bản đồ trên web 

đƣợc cung cấp nhƣ một phần của công cụ tìm kiếm mới nổi Microsoft Bing. Các 

tính năng nổi bật mà Bing Maps đem lại cho ngƣời dùng là: bản đồ đƣờng đi, 

hình ảnh vệ tinh, bird’s eyes view, bản đồ 3D, lƣu lƣợng giao thông… 

Không chỉ có vậy, Bing Maps còn cung cấp nhiều API (Ajax control, 

Silverlight, Web services) hỗ trợ ngƣời lập trình có thể lựa chọn các tính năng ƣa 

thích và đƣa vào ứng dụng của riêng mình: 

Bing Maps AJAX Control. 

Bing Maps Silverlight Control. 

Bing Maps Web Services. 

                                            

4 Bing Map : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd877180.aspx 

http://www.bing.com/maps/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd877180.aspx
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2.1.3 Yahoo! MapAPI
5
 

 

Hình  2.2 Map API của Yahoo 

Yahoo Maps (http://maps.yahoo.com/) đƣợc công ty Cartfact thiết kế và 

cung cấp dữ liệu. Yahoo Maps chính thức đi vào hoạt động vào ngày 16/05/2007. 

Yahoo cung cấp hình ảnh bản đồ dƣới 3 dạng: Dạng hình ảnh vẽ, dạng hình ảnh 

vệ tinh, dạng hình ảnh kết hợp hình ảnh vẽ và vệ tinh. 

Từ lúc mới ra đời, dịch vụ này cung cấp chủ yếu về bản đồ đƣờng và 

hƣớng dẫn đƣờng đi ở Mỹ và Canada. Ngày nay API của Yahoo đã phát triển 

thêm một số tính năng đáng kể khác nhƣ: 

Address Book: cho phép ngƣời sử dụng có thể lƣu một danh sách các con 

đƣờng thƣờng dùng cho các lần sau. 

Live Traffic: cho phép ngƣời dùng xem mật độ giao thông trên con đƣờng. 

                                            

5 Yahoo Map: http://developer.yahoo.com/maps/ 

http://maps.yahoo.com/
http://developer.yahoo.com/maps/


10 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn   SVTH: Lê Đức Thịnh – Trƣơng Quang Huy 

Point of Interest Finder: cho phép tìm kiếm các địa chỉ thông dụng gần vị 

trí hiện tại (nhà hàng ở đâu?, ATM ở đâu? …), cũng nhƣ là thể hiện thông tin chi 

tiết: số điện thoại, hình ảnh về địa điểm đó. 

Driving Directions: chỉ dẫn cho ngƣời đi đƣờng để đi đến đích bằng cách 

vẽ lên bản đồ hoặc hiển thị dạng text rồi gửi đến điện thoại di động. 

Yahoo Map cũng cung cấp các API hỗ trợ cho các lập trình viên nhúng bản 

đồ vào các website hoặc ứng dụng của mình: Ajax API, ActionScript 3 Flash 

APIs, Map Image APIs (Rest API), Geocoding API. 

Yahoo Maps không cung cấp dịch vụ địa điểm cho các địa điểm ở Việt 

Nam nên việc ứng dụng vào đề tài là không thực tế tuy nhiên các tính năng phát 

triển của Yahoo Map rất đáng đƣợc lƣu ý. 

2.2 Nền tảng Android 

2.2.1 Giới thiệu 

 

Hình  2.3 Một số thiết bị sử dụng Android 

Nền tảng Android là: [12] 

Một nền tảng phát triển ứng dụng: đƣợc phát triển dựa trên nền nhân 

Linux 2.6.x, đƣợc giới hạn và mở rộng các thƣ viện hỗ trợ cho thiết bị di động, 

chứa các thƣ viện mã nguồn mở cho Web, SQL Lite, OpenGL,…. 
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Phần mềm trung gian: dựa trên các thƣ viện C/C++ từ nhân Linux, hoàn 

toàn hỗ trợ giao diện lập trình với ngôn ngữ Java, tối ƣu và linh động trong định 

nghĩa thiết kế giao diện bằng XML. 

Tổ hợp những phần mềm tiện ích cho thiết bị di động: rất nhiều những 

ứng dụng cho phép quản lý/giải trí cá nhân trên thiết bị di động (Contacts, 

Calendar, Phone, SMS Manager, Browser, Player, ...) 

Đa hỗ trợ: hỗ trợ các chuẩn đa phƣơng tiện phổ biến, thoại trên nền GSM, 

Bluetooth EDGE, 3G và Wifi, camera, GPS, la bàn, máy đo gia tốc,… 

Đƣợc phát triển bởi tập đoàn Google từ năm 2005 và cùng với OHA (Open 

Handset Alliance) công bố hệ điều hành Android với công cụ phát triển ứng 

dụng đầu tiên năm 2008. Quá trình phát triển của Android thể hiện qua biểu đồ 

sau: 

 

Hình  2.4 Lịch sử hình thành Android 

Từ khi ra đời đến nay, do tính mở nên rất nhiều nhà phát triển phần cứng 

lẫn phần mềm phát triển trên nền tảng này làm cho Android có một cộng đồng 

rất lớn. Có thể kể đến các hãng lớn nhƣ: HTC, SAMSUNG, SONY 

ERICSION,… Phiên bản hiện tại của Android là 4.0. Tuy mới ra đời không lâu 

nhƣng hiện nay Android đã là nền tảng di động dành cho Smart Phone có thị 

phần lớn nhất thế giới (tính đến tháng 12/2011)
6
. 

                                            

6 Thị trƣờng di động:  

http://dantri.com.vn/c119/s119-558173/ios-rut-ngan-khoang-cach-voi-android-tren-thi-truong-di-

dong.htm 

http://dantri.com.vn/c119/s119-558173/ios-rut-ngan-khoang-cach-voi-android-tren-thi-truong-di-dong.htm
http://dantri.com.vn/c119/s119-558173/ios-rut-ngan-khoang-cach-voi-android-tren-thi-truong-di-dong.htm
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Hình  2.5 Thị phần nền tảng di động cuối năm 2011 

2.2.1.1 Đặc điểm 

Thông tin chi tiết có thể thao khảo [5], sau đây chúng tôi nêu một số 

đặc điểm chính nhƣ sau 

Tính mở: Android hoàn toàn mở, một ứng dụng có thể gọi tới bất kể 

một chức năng lõi của điện thoại nhƣ tạo cuộc gọi, gửi tin nhắn hay sử dụng 

máy ảnh, cho phép ngƣời phát triển tạo phong phú hơn, liên kết hơn các tính 

năng cho ngƣời dùng. Android đƣợc xây dựng trên nhân Linux mở. Thêm 

nữa, nó sử dụng một máy ảo mà đã đƣợc tối ƣu hóa bộ nhớ và phần cứng với 

môi trƣờng di động. Android là một mã nguồn mở, nó có thể đƣợc mở rộng 

để kết hợp tự do giữa các công nghệ nổi trội. Nền tảng này sẽ tiếp tục phát 

triển bởi cộng đồng phát triển để tạo ra các ứng dụng di động hoàn hảo. 

Tính ngang hàng của ứng dụng: với Android, không có sự khác 

nhau giữa các ứng dụng điện thoại cơ bản với ứng dụng của bên thứ ba. 

Chúng đƣợc xây dựng để truy cập nhƣ nhau tới một loạt các ứng dụng và 

dịch vụ của điện thoại. Với các thiết bị đƣợc xây dựng trên nền tảng 

Android, ngƣời dùng có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu mà họ thích. Chúng 

ta có thể đổi màn hình nền, kiểu gọi điện thoại, hay bất kể ứng dụng nào. 
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Chúng ta thậm chí có thể hƣớng dẫn điện thoại chỉ xem những ảnh mình 

thích. 

Phá vỡ rào cản phát triển ứng dụng:Android phá vỡ rào cản để tạo 

ứng dụng mới và cải tiến. Một ngƣời phát triển có thể kết hợp thông tin từ 

trang web với dữ liệu trên điện thoại cá nhân – chẳng hạn nhƣ danh bạ, lịch 

hay vị trí trên bản đồ – để cung cấp chính xác hơn cho ngƣời khác. Với 

Android, ngƣời phát triển có thể xây dựng một ứng dụng mà cho phép ngƣời 

dùng xem vị trí của những ngƣời bạn và thông báo khi họ đang ở vị trí lân 

cận. Tất cả đƣợc lập trình dễ dàng thông qua sự hỗ trợ của MapView và dịch 

vụ định vị toàn cầu GPS. 

Dễ dàng và nhanh chóng phát triển ứng dụng: Android cung cấp bộ 

thƣ viện giao diện lập trình ứng dụng đồ sộ và các công cụ để viết các ứng 

dụng phức tạp. 

2.2.1.2 Kiến trúc 

Kiến trúc nền tảng Android
7
có thể tóm tắt qua hình sau: 

 

Hình  2.6 Kiến trúc hệ điều hành Android 

                                            

7 Kiến trúc nền tảng android:  

http://anhdoft.blogspot.com/2011/01/android-01-gioi-thieu-ve-android.html 

http://anhdoft.blogspot.com/2011/01/android-01-gioi-thieu-ve-android.html
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Linux Kernel: dựa trên kernel Linux 2.6.x cung cấp các trình điều 

khiển các thiết bị phần cứng (driver), quản lý tiến trình, quản lý tài nguyên, 

bảo mật,…nhƣ sau: 

Security System 

Memory Management 

Proccess Management 

Network Stack 

Driver Model. 

Libraries: là các thƣ viện đƣợc viết bằng ngôn ngữ C/C++ sẽ đƣợc 

các nhà phát triển ứng dụng triển khai thông qua tầng Android Framework: 

 Media Libraries - mở rộng từ Packet Video’s OpenCORE: hỗ 

trợ nhiều định dạng video và image phổ biến: MPEG4, H.264, 

MP3, AAC, AMR, JPG, PNG… 

 Serface Manager: quản lý việc hiển thị và kết hợp đồ họa 2D, 

3D. 

 LibWebCore: dùng webkit engine cho việc render trình duyệt 

mặc định của Android Browser và cho dạng web nhúng. 

 OpenGL|ES: thƣ viện đồ họa 2D, 3D. 

 SQLLite: quản lý database của ứng dụng. 

Android Runtime: gồm một tập hợp các thƣ viện Java Core, máy ảo 

Dalvik thực thi các file định dạng .dex (Dalvik Excutable), mỗi ứng dụng 

Android chạy trên tiến trình riêng của máy ảo Dalvik. Dalvik đƣợc viết để 

chạy nhiều máy ảo cùng một lúc một cách hiệu quả trên cùng một thiết bị. 

Application Framework: Google xây dựng cho các developer để phát 

triển các ứng dụng của họ trên Android chỉ bằng cách gọi các API: 

 View UI: để xây dựng layout của ứng dụng bao gồm: list view, 

text field, button, dialog, form … 

 Content Providers: cho phép các ứng dụng truy cập dữ liệu từ 

các ứng dụng khác hoặc để chia sẻ dữ liệu của riêng ứng dụng. 

 Resource Manager: cung cấp cách thức truy cập đến non-code 

resources nhƣ các asset, graphic, image, music, video … 
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 Notification Manager: cho phép tất cả các ứng dụng hiển thị 

thông báo của nó trên hệ điều hành. 

 Activity Manager: quản lý vòng đời của các ứng dụng. 

Application: là ứng dụng mà các lập trình viên phát triển. 

2.2.1.3 Thành phần của ứng dụng trên nền tảng Android 

Theo [12], có thể tóm tắt các thành phần Android nhƣ sau: 

Mỗi ứng dụng chạy trên một proccess riêng và mỗi proccess có máy 

ảo riêng (Dalvik VM). Đặc biệt ứng dụngAndroid không có điểm bắt đầu 

(không có hàm main()). 

Các thành phần cơ bản để xây dựng ứng dụng Android: View, 

Activity, Intent, Service, Broadcast Receivers, Content Provider, 

AndroidManifest.xml. Tuy nhiên, các thành phần này không nhất thiết lúc 

nào cũng tồn tại trong một ứng dụng đƣợc phát triển, tùy vào mục đích của 

ứng dụng. 

View: thành phần UI thiết lập giao diện ngƣời dùng, View có tính thứ 

cấp. 

Activity: khái niệm giao diện ngƣời dùng, trình bày một màn hình đơn 

trong ứng dụng. Thông thƣờng nó chứa một hay nhiều View. 

Intent: khái niệm nhƣ “Message” cho phép truyền thông giữa các 

thành phần trong ứng dụng, hay giữa các ứng dụng với nhau. Sử dụng Intent 

để thực hiện: truyền message, gọi một Service, mở Activity, hiển trị trang 

web hoặc danh sách Contact 

Content Provider: thông qua Content Provider, có thể trình bày dữ 

liệu, lƣu, truy xuất dữ liệu, và ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu từ ứng dụng 

khác. 

Service: là thành phần ứng dụng có thể thực hiện những công việc 

chạy lâu dài dƣới nền ẩn, không cần giao diện. Service có thể điều khiển việc 

tƣơng tác network,chơi nhạc,thực hiện phép toán I/O, tƣơng tác với Content 

Provider, tất cả từ Background. 
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AndroidManifest file: khai báo tất cả các thành phần của ứng dụng 

(Application); khai báo các quyền hạn đƣợc cho phép của ứng dụng; khai 

báo level API thấp nhất đƣợc yêu cầu bởi ứng dụng; khai báo đặc điểm về 

phần cứng, phần mềm đƣợc sử dụng hay yêu cầu bởi ứng dụng nhƣ Camera, 

Bluetooth,…; thƣ viện API mà ứng dụng cần gọi đến (VD: thƣ viện Google 

Maps; … 

2.2.1.4 Quản lý vòng đời của Activity (Life cycle Activity) 

Vòng đời của một Activity chạy trên nền Android đƣợc tóm tắt qua sơ 

đồ sau: 

 

Hình  2.7 Sơ đồ vòng đời của một Activity 

Quản lý vòng đời Activity bởi thực thi phƣơng thức callback là cốt lõi 

để phát triển ứng dụng tốt và linh động. Vòng đời của Activity ảnh hƣởng 

trực tiếp bởi sự kết hợp của nó với các Activity khác, task, stack. 

Về bản chất tồn tại của 3 trạng thái: [12] 
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Resumed: Activity đang hiển thị ở “Foreground” của màn hình, và 

đang đƣợc “focus”. 

Paused: Activity đang đƣợc “focus”, ở trạng thái “Foreground” 

chuyển qua “Background”. 

Stopped: không còn nhìn thấy ở màn hình, đang ở chể độ 

“Background”. Vẫn có thể sống lại đƣợc, nhƣng có thể bị tắt bởi hệ thống. 

 

Hình  2.8 Sơ đồ lưu trạng thái của Activity 

2.2.2 Google Maps API Android
8
 

Google Maps API là thƣ viện lập trình miễn phí, cung cấp rất nhiều tiện ích, 

hình ảnh đẹp, rõ ràng, tìm kiếm đánh dấu địa điểm trên bản đồ cũng khá đơn 

giản. Đặc biệt, do cùng một nhà phát triển nên Google Maps API hỗ trợ rất mạnh 

mẽ trên nền tảng Android. Tuy nhiên, còn một số tính năng mà Google Maps 

chƣa hỗ trợ tốt ở Việt Nam, chẳng hạn chức năng tìm đƣờng vẫn còn hạn chế. 

Theo [5] trang 42, có thể tóm tắt quá trình sử dụng dịch vụ API của Google 

nhƣ sau: 

                                            

8 Google Maps API Android:  

http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-overview.html#projectsetup 

http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-overview.html#projectsetup
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Để sử dụng đƣợc các dịch vụ và API của Google Maps chúng ta cần phải 

đăng ký với dịch vụ Google Maps và đồng ý với các điều khoản dịch vụ áp dụng 

trƣớc khi chúng ta lấy dữ liệu từ Google Maps. Điều này sẽ đƣợc áp dụng khi 

chúng ta đang phát triển ứng dụng trên máy giả lập hoặc chuẩn bị đƣa ứng dụng 

triển khai đến các thiết bị di động. Việc đăng ký một Maps API key rất đơn giản, 

miễn phí, bao gồm hai phần: 

- Đăng ký mã MD5 mà chúng ta sẽ sử dụng trong ứng dụng. Sau đó,service 

sẽ cung cấp một Maps API Key. 

- Thêm một đoạn tham chiếu đến Maps API trong mỗi MapView. Chúng ta 

có thể sử dụng Maps API Key cho bất kỳ MapView trong bất kỳ ứng dụng 

Android, cung cấp ứng dụng đƣợc ký kết với giấy chứng nhận mã MD5 đã 

đăng ký với service. 

Để đảm bảo rằng các ứng dụng sử dụng dữ liệu bản đồ một cách phù hợp, 

Google Maps Service yêu cầu ngƣời phát triển ứng dụng đăng ký với service, 

đồng ý với điều khoản và cung cấp một mã MD5. Đối với mã đăng ký, service 

cung cấp cho chúng ta một Maps API Key - một chuỗi chữ số xác định duy nhất. 

Google Maps Service cũng đòi hỏi mỗi MapView xác định tới service bằng 

các sử dụng Maps API Key. Trƣớc khi cung cấp map cho MapView, Service 

kiểm tra Maps API Key đƣợc cung cấp bởi MapView. 

Để đăng ký một Maps API Key, chúng ta cần phải cung cấp mã MD5 sẽ sử 

dụng để ký vào đơn xin của chúng ta.  

Bảng dƣới đây liệt kê danh sách mà chúng ta có thể sử dụng: 

Keytool Mô tả 

-list Inra mã MD5 

-keystore <keystorename>.keystore Tên của keystore chứa key đích 

-storepass <password> Mật khẩu cho keystore 

-alias <alias_name> 

Các bí danh cho key để tạo ra các 

mã MD5. 

-keypass <password> Các mật khẩu cho key. 

Bảng 1.2 Tham số keytool 
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2.2.2.1 Lấy mã MD5 

Theo [5],trƣớc tiên cần phải xác định vị trí của file debug.keystore, 

đƣờng dẫn thƣờng đƣợc sử dụng là: 

Windows Vista & Windows 7: 

C:\Users\<user>\.android\debug.keystore. 

Windows XP: 

C:\Documents and Settings\<user>\.android\debug.keystore. 

OS X và Linux:  

~/.android/debug.keystore. 

Nếu sử dụng Eclipse IDE thì có thể vào 

WindowsPrefsAndroidBuild để lấy đƣờng dẫn. 

Sau khi lấy đƣợc đƣờng dẫn của debug.keystore. Bật cmd và chạy 

lệnh sau để lấy mã MD5 fingerprint: 

keytool -list -alias androiddebugkey -keystore 

<path_to_debug_keystore>.keystore -storepass android -keypass 

android 

Kết quả của dòng lệnh trên sẽ tạo ra một chuỗi có dạng nhƣ sau: 

46:2C:DD:3F:5A:4E:97:6E:6E:7F:DD:A3:AD:90:FB:73 

2.2.2.2 Lấy key Google Maps API 

Theo [5], chúng ta truy cập vào đƣờng dẫn sau 

http://code.google.com/android/maps-api-signup.htmlvà làm theo các bƣớc: 

Nếu chƣa có tài khoản của Google thì cần tạo một tài khoản mới. 

Đồng ý các điều khoản từ Android Maps API. 

Chép mã MD5 đã tạo ở trên vào khungvà chọn Generate API Key, 

trang web này sẽ tạo cho chúng ta một key. 

Sau khi đã đăng ký với dịch vụ Google Maps và đã có đƣợc một Maps 

API Key, chúng ta phải bổ sung thêm cho các đối tƣợng MapView trong ứng 

dụng. 

Đối với các yếu tố <MapView> khai báo trong các tập tin bố trí XML, 

thêm Maps API chính là giá trị của một thuộc tính, đặc biệtlà 

android:apiKey. 

 

http://code.google.com/android/maps-api-signup.html
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<com.google.android.maps.MapView 

 android:layout_width="fill_parent" 

 android:layout_height="fill_parent" 

 android:enabled="true" 

 android:clickable="true" 

android:apiKey="example_Maps_ApiKey_String"/> 

 

 

Hình  2.9 Lấy key từ Google Maps 

Để ứng dụng của chúng ta có thể load đƣợc dữ liệu bản đồ từ Google 

thì chúng ta phải ký vào file .apk nằm trong thƣ mục /bin của project với 

debuge.keystore và password khi dùng keytool. 

2.2.2.3 Một số lớp đƣợc dùng để hiển thị và điều khiển Google Map 

trên Android 

Theo [5] và Google APIs Add-On
9
, có thể tóm tắt các lớp đƣợc Google cung 

cấp hỗ trợ lập trình trên Google Maps. 

Class: 

Tên class Chức năng 

GeoPoint Là một bất biến tƣợng trƣng cho một cặp kinh độ và 

vĩ độ, đƣợc lƣu ở kiểu số nguyên microdegrees. Để vẽ 

đƣợc các điểm trên bản đồ ta cần phải sử dụng lớp này để 

                                            

9 Google APIs Add-On: http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/reference/index.html 

http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/reference/index.html
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chuyển đổi các tọa độ điểm. 

ItemizedOverlay Cung cấp phƣơng thức tiện lợi cho việc thêm các 

hình ảnh đánh dấu vào một bản đồ, nó cho phép gán một 

hình ảnh đánh đấu và thông tin liên quan (kiểu text) vào 

một vị trí địa lý cụ thể. Thực thể ItemizedOverlay điều 

khiển công việc vẽ, sắp xếp, sự kiện click, và tối ƣu hóa 

việc sắp xếp mỗi hình OverlayItem 

MapActivity MapActivity là lớp cơ sở mà chúng ta kế thừa để tạo 

các Activity mới có thể bao gồm một MapView. Lớp 

MapActivity điều khiển vòng đời ứng dụng và quản lý các 

dịch vụ bên dƣới cần cho việc hiển thị bản đồ. 

Một lớp kế thừa phải tạo một MapView riêng của 

mình trong hàm 

onCreate(android.os.Bundle),hoặc với 

constructor MapView (sau đó thêm nó vào một layout 

View với ViewGroup.addView(View) hay khởi tạo 

từ layout XML. 

Đây không phải là gói chuẩn trong thƣ viện Android. 

Để sử dụng nó, cần phải thêm một tag sau trong file XML 

trong file AndroidManifest.xml: 

<uses-library 

android:name="com.google.android.maps"/> 

MapControler MapController đƣợc sử dụng để điều khiển bản đồ, 

cho phép thiết lập vị trí giữa của bản đồ và các mức phóng 

to/thu nhỏ. Có một số phƣơng thức đƣợc định nghĩa cho 

việc phóng to, thu nhỏ thông qua lớp này. Android định 

nghĩa 21 mức phóng to/thu nhỏ cho bản đồ. Ở mức 1, xích 

đạo của trái đấtdài 256 pixel. Mỗi lần phóng to thì con số 

này tăng gấp 2 lần.  

Có thểtham chiếu đến controller của MapView bằng 
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cách sử dụng phƣơng thức getController(). 

MapController mMapController = 

mMapView.getController(); 

MapView Một View hiển thị một bản đồ (dữ liệu đƣợc lấy về từ 

dịch vụ Google Maps). Khi đƣợc focus, nó sẽ bắt lấy các 

hành động nhấn phím và chạm vào màn hình để dịch 

chuyển và thay đổi kích thƣớc bản đồ. Nó có thể đƣợc điều 

khiển một cách theo cách lập trình getController() 

và có thể vẽ các Overlay trên bản đồ 

getOverlays(). 

MapView cũng là một ViewGroup với 

LayoutParameterscho phép gán các chế độ hiển thị, 

tại các offset pixel xác định hay các tọa độ xác định. 

Một MapView có thể đƣợc khởi tạo bằng một 

MapActivity do nó phụ thuộc vào các tiến trình truy cập 

vào mạng và các file hệ thống bên dƣới; những tiến trình 

này phải tuân theo lifecycle trong MapActivity. 

MyLocationOverlay Lớp MyLocationOverlaylà một Overlayđặc 

biệt đƣợc thiết kế để hiển thị vị trí hiện tại và hƣớng trên 

bản đồ.  

Để sử dụng đƣợc lớp này chúng ta cần tạo một thực 

thể mới, truyền vào trong ứng dụng Context, MapView 

đích và thêm thực thể này vào danh sách Overlay của 

MapView nhƣ đoạn code dƣới đây: 

List<Overlay>overlays = 

mapView.getOverlays(); 

MyLocationOverlay myLocationOverlay = new 

MyLocationOverlay(this, mapView); 

overlays.add(myLocationOverlay); 

Chúng ta có thể sử dụng MyLocationOverlayđể 

hiển thị cả vị trí và hƣớng đi hiện tại của chúng ta. 

Đoạn code mẫu dƣới đây chỉ cách bật tính năng la 
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bàn và đánh đấu, trong thực thể này MapController của 

MapView cũng đƣợc truyền vào, cho phép Overlay tự động 

cuộn bản đồ nếu marker di chuyển ra màn hình. 

myLocationOverlay.enableCompass(); 

myLocationOverlay.enableMyLocation(mapView.get

MapController()); 

Overlay Là lớp cơ sở đại diện cho một overlay có thể hiển thị 

trên bản đồ. 

OverlayItem OverlayItemsđƣợc sử dụng để cung cấp tính 

năng đánh dấu bằng hình ảnh vào MapView thông qua lớp 

ItemizedOverlay 

TrackballGestureDetect

or 

Xử lý một loạt các MotionEvent và phát hiện cử 

chỉ ngƣời dùng. 

Bảng 1.3 Các class của Google Map hỗ trợ trên Android 

Interface: 

Tên Interface Chức năng 

ItemizedOverlay.OnFocus

ChangeListener 

Interface này lắng nghe sự kiện khi một item thay đổi 

tiêu điểm 

Projection Dùng để chuyển dịch giữa tọa độ hệ thống của các 

pixel trên màn hình và tọa độ kinh/vĩ độ của điểm trên bề 

mặt của Trái Đất trên bản đồ. 

Bảng 1.4 Các interface của Google Map hỗ trợ trên Android 

2.2.2.4 Cấu trúc dữ liệu của bản đồ số Google Maps 

Theo [11], có thể tóm tắt cấu trúc dữ liệu Google Maps nhƣ sau: 

Google maps sử dụng dữ liệu vệ tinh giống nhƣ của Google Earth.Dữ 

liệu google maps códữ liệu vectơ và dữ liệu hình ảnh, kml. 

Dữ liệu vectơ: bao gồm điểm, đƣờng, đƣờng dẫn, đa giác. Thông 

thƣờng, dữ liệu điểm đƣợc dùng để mô tả vị trí cụ thể nhƣ trung tâm của một 

thành phố và đƣờng dẫn có thể đƣợc dùng cho dữ liệu đƣờng và đƣờng biên 
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giới trong khi đagiác có thể đƣợc dùng để mô tả dữ liệu khu đất hoặc xác 

định các khu vực khác, vídụ nhƣ hồ. 

Dữ liệu hình ảnh: là bản đồ vệ tinh trên không, bản đồ địa hình, gọi là 

hình ảnh GIS 

KML: Ngôn ngữ đánh dấu Keyhole, là định dạng tệp và ngữ pháp 

XML để lập môhình và lƣu trữ các đặc điểm địa lý nhƣ điểm, đƣờng, hình 

ảnh, đa giác, và mô hìnhđể hiển thị trongGoogle Maps.Bạn có thể sử dụng 

KML để chia sẻ thông tin vàđịa điểm với những ngƣời dùng khác về các ứng 

dụng này.Google Maps có thể đọc file .kml hoặc .kmz. Tuy nhiên Google 

Maps có thể chỉ hiển thịmột số dữ liệu từ file kml.Google Maps hỗ trợ các 

tập con của phần tử kml nhƣ: 

 Placemarks với tag là <name> 

 Points 

 Icons 

 Folders 

 HTML trong tag <description> 

 KMZ (dạng nén của KML) 

 LineStrings and Polygons 

 Các kiểu thuộc tính của polylines and polygons,bao gồm màu sắc, độ 

dày, độtrong suốt 

Chi tiết về xử lý Google Map API sẽ đƣợc trình bày trong phần triển khai ứng 

dụng. 

2.3 Web service với RESTful 

Web service là một loại ứng dụng dựa trên nền tảng web, tức là ứng dụng sử 

dụng giao thức HTTP (Hyper Text Transport Protocol) để truyền dữ liệu giữa server 

và client. Một hệ thống web service cũng có thể gọi là một ứng dụng trong môi 

trƣờng phân tán mà các thành phần của nó có thể triển khai và thực thi ở các thiết bị 

khác nhau. [15] 

Web service có thể chia ra làm hai nhóm chính là web service dựa trên nền 

tảngSOAP và web service dựa trên kiến trúcREST. Tuy nhiên không có ranh giới rõ 
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ràng giữa hai nhóm trên, vì thực ra nền tảng SOAP chính là một dạng đặc biệt của 

kiến trúc REST. Ban đầu đƣợc hiểu là SOAP viết tắt của cụm từ Simple 

ObjectAccess Protocol, tuy nhiên hiện nay nó đƣợc biết đến với tên là Service 

Oriented Architecture (SOA) protocol. Kiến trúc chính của SOAP: 

 

Hình  2.10 Kiến trúc đặc trưng của một SOAP 

REST là viết tắt của cụm từ Representation State Tranfer [4]. REST không 

phải là một kiến trúc mà là các ràng buộc để thiết kế một kiểu hệ thống dạng web 

service, REST không phải là một chuẩn kiến trúc giống nhƣ SOAP. Có nhiều kiến 

trúc dựa trên REST, tiêu biểu là kiến trúc RESTful. 

Điểm đặc trƣng của việc ứng dụng web service là ứng dụng có thể giao tiếp 

với server một cách độc lập ngôn ngữ (Language Transparency), độc lập nền, theo 

chuẩn mở do sử dụng HTTP và XML, và modular dễ dàng. 

Web service sử dụng 4 phƣơng thức chính của HTTP: POST, PUT, GET, 

DELETE tƣơng đƣơng với thao tác Create, Read, Update, Delete.[16 trang 11-20] 

Giới thiệu RESTeasy Framework
10

 

RESTEasy là một dự án của JBoss cung một framework giúp ngƣời lập 

trình có thể xây dƣng một web service và ứng dụng java theo kiến trúc RESTful. 

RESTEasy hỗ trợ đầy đủ đặc tả kỹ thuật JAX-RS. JAX-RS là một đặc tả kỹ 

thuật, cũng là một bộ thƣ viện java API để triển khai RESTfull web service 

thông qua giao thức HTTP. 

RESTEasy có thể chạy trên bất kỳ Servlet Container nhƣng đƣợc hỗ trợ tốt 

nhất trên JBoss Application Server. JAX-RS chỉ là bộ thƣ viện cung cấp cho phát 

                                            

10 RESTeasy : http://www.jboss.org/resteasy 

http://www.jboss.org/resteasy
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triển web service trên server, RESTEasy đã phát triển thêm để sử dụng JAX-RS 

cho client. RESTEasy còn hỗ trợ annotation làm cho việc lập trình dễ dàng hơn.  

Ngoài ra RESTEasy còn hỗ trợ đọc, parse định dạng XML và 

JSON,YAML, XOP, Atom... và tƣơng thích tốt với các framework khác nhƣ 

EJB, Spring, Spring MVC, Strut... 

Source code, thƣ viện và các phiên bản cập nhật của RESTEasy đƣợc cung 

cấp tại địa chỉ http://www.jboss.org/resteasy. 

2.4 Hibernate Framework 

Hibernate framework là một bộ thƣ viện hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu bằng sự 

kết hợp thế mạnh của lập trình hƣớng đối tƣợng (object) và các mối quan 

hệ(relational) trong cơ sở dữ liệu. Các đối tƣợng trong ứng dụng đƣợc ánh xạ với các 

mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu. Cơ chế này giúp cho việc lƣu trữ hay truy vấn dữ 

liệu nhanh hơn và tiện lợi cho ngƣời dùng hơn. Hibernate cho phép ngƣời sử dụng có 

thể sử dụng bộ ngôn ngữ Hibernate Query Language (HQL) hoặc là SQL để truy vấn 

cơ sở dữ liệu. 
11

 

Hibernate đƣợc đóng gói và cung cấp chính thức tại trang web 

www.hibernate.org. 

Mô hình hoạt động của Hibernate: 

                                            

11Hibernate Getting Started Guide: http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.6/quickstart/en-

US/html/hibernate-gsg-preface.html#d0e94 

http://www.jboss.org/resteasy
http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.6/quickstart/en-US/html/hibernate-gsg-preface.html#d0e94
http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.6/quickstart/en-US/html/hibernate-gsg-preface.html#d0e94
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Hình  2.11 Mô hình hoạt động của Hibernate 

Khi sử dụng các mô hình dữ liệu quan hệ trong cơ sở dữ liệu, các thực thể đều 

đƣợc lƣu xuống cơ sở dữ liệu thành các Table (bảng). Mỗi table trong database sẽ 

ứng với một object trong Hibernate. Hibernate yêu cầu mỗi object đó phải là một java 

bean (pojo). Các java bean bắt buộc phải có các hàm getter/setter. 

Để nhận biết đƣợc object nào tƣơng ứng với table nào trong cơ sở dữ liệu thì 

Hibernate sử dụng một tập tin ánh xạ. Tập tin này còn gọi là mapping file. File 

mapping này định nghĩa các thuộc tính trong object tƣơng ứng với các field trong 

table, đồng thời nó cũng mô tả mối quan hệ có trong cơ sở dữ liệu.  

 Tập tin cấu hình dùng để cấu hình các thông tin cần thiết cung cấp cho JDBC 

có thể kết nối đƣợc với cơ sở dữ liệu:  

 SQL Dialects : dialect của mỗi loại cơ sở dữ liệu là khác nhau. 

 Các thuộc tính để JDBC kết nối cơ sở dữ liệu : connection (URL, driver class 

name, user name, password, pool size).  

 Hoặc là datasource property: datasource JNDI name, user name, password.  

 Hibernate cache configuration.  

 Hibernate transaction configuration. 

Một số ưu điểm nổi bật của Hibernate: 

 Hibernate cung cấp cơ chế dễ dàng để kết nối với cơ sở dữ liệu. 
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 Hibernate có thể tự động quản lý các Session kết nối để giúp ngƣời lập trình 

tiện lợi hơn trong việc thao tác với Session. 

 Cấu hình hibernate đơn giản. 

Nhược điểm:  

Đối với một số ứng dụng đặt thù đòi hỏi khả năng tùy biến cao thì Hibernate 

không cung cấp đầy đủ công cụ hỗ trợ. 

2.5 Mysql5.5 và Tomcat 6.0 

2.5.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 

a/ Giới thiệu: 

MySQL là hệ cơ sở quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất hiện 

nay. Nó đƣợc phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi Oracle. Oracle đã mua lại công 

ty phát triển MySQL là MySQL AB. 

MySQL server có hiệu suất cao và đáng tin cậy. Tốc độ xử lý của MySQL 

khá nhanh, khả năng lƣu trữ của MySQL lên đến 8GB, có khả năng sử dụng cho 

các ứng dụng tƣơng đối lớn. 

Do tính mở nên số lƣợng nhà phát triển MySQL là rất lớn và đƣợc sử dụng 

rất phổ biến trên thế giới và hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình. 

Thế mạnh của MySQL là tốc độ xử lý, tuy nhiên khả năng quản lý 

transaction của MySQL không đƣợc mạnh. 

b/ Khả năng hỗ trợ của MySQL
12

: 

Mỗi database của MySQL có thể chứa đƣợc hơn 50 triệu record.  

MySQL hỗ trợ tốt trên cả Linux và Windows.  

Có khả năng hỗ trợ hơn 7000 transaction của 32 connection vừa đọc vừa 

ghi trong 1 giây trên linux và hơn 2000 transaction của 32 connection vừa đọc 

vừa ghi trên nền windows
 

                                            

12 Thống kê của Oracle trong tài liệu What’s New in MySQL 5.5  

Performance and Scalability 
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2.5.2 Servlet Container Apache Tomcat 6.0 

Apache Tomcat là một Servlet Container mã nguồn mở của hãng Apache 

Software kếthừa các tính năng nổi bật của công nghệ dựa trên nền tảng Java 

Servlet và Java Server Pages 

Ứng dụng Apache Tomcat có thể xử lý đƣợc số lƣợng lớn các yêu cầu bao 

gồm ứng dụng web trực tuyến, các gói dữ liệu lƣu thông giữa server-client, tùy 

biến dễ dàng theo nhu cầu, quy mô của từng tổ chức, doanh nghiệp. Rất nhiều tổ 

chức, doanh nghiệp và cá nhân đã ứng dụng thành công mô hình hệ thống dựa 

vào Apache Tomcat. 

Apache Tomcat là một phần mềm mã nguồn mở, mọi ngƣời có thể sử dụng 

và tham gia đóng góp. 

Tomcat có hiệu suất cao so với các Servlet Container khác nhƣ Jboss 

hayGeronimo.
13

 

Tomcat có khả năng mở rộng cao, có thể thực hiện load balancer và có thể 

chạy nhiều ứng dụng web trên cùng một server. 

 

Hình  2.12 Hình ảnh chạy load balancer của Tomcat 

                                            

13 Bảng đánh giá của Jonathan Campbell trên javaworld.com 

http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2007/jw-12-appservers.html?page=1 

 
 

http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2007/jw-12-appservers.html?page=1
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2.6 Java Script Object Notation – JSON
14

 

JSON (Java Script Object Notation) là một định dạng dữ liệu nhỏ gọn. Nó 

chuyển dữ liệu thành một định dạng cho con ngƣời có thể dễ dàng đọc đƣợc 

cũng nhƣ máy tính có thể dễ dàng đọc và khởi tạo. JSON là một định dạng chuỗi 

và độc lập với ngôn ngữ. Do đặc tính đó cộng với sự nhỏ gọn của mình, JSON 

thƣờng đƣợc dùng để định dạng dữ liệu để có thể trao đổi thông tin qua mạng. So 

với XML thì JSON nhỏ gọn hơn và khả năng xử lý định dạng JSON nhanh hơn 

XML tuy nhiên khả năng tùy biến của JSON thấp hơn là XML, cho nên JSON 

thƣờng đƣợc dùng cho các hệ thống có các thiết bị bị giới hạn về khả năng xử lý, 

và môi trƣờng truyền dữ liệu có tốc độ thấp. 

JSON có 2 cấu trúc chính: 

- Tập hợp các cặp tên/giá trị. Nó tƣơng đƣơng với các thuật ngữ object, 

hashtable, record trong các ngôn ngữ lập trình 

 

Hình  2.13 Sơ đồ cấu trúc lưu trữ đối tượng của JSON 

- Một tập hợp các giá trị. Nó tƣơng đƣơng với các thuật ngữ array, vector, 

list trong các ngôn ngữ lập trình. 

 

Hình  2.14 Sơ đồ cấu trúc lưu trữ mảng của JSON 

                                            

14Introducing JSON: http://json.org/ 

http://json.org/
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2.7 Tổng quan về các kỹ thuật định vị 

Hiện tại trên thế giới có nhiều hệ thống định vị khác nhau do tổ chức, quốc gia 

khác nhau phát triển, tuy nhiên đa số chỉ phục vụ riêng cho một quốc gia hay một 

khu vực nào đó hoặc đang giai đoạn phát triển. Riêng hệ thống định vị toàn cầu đƣợc 

sử dụng rộng rãi nhất, có thể định vị ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào trên trái 

đất đó là GPS. Thông tin chi tiết có thể tham khảo trong [14]. Sau đây, chúng tôi sẽ 

trình bày sơ lƣợc về hệ thống GPS. 

2.7.1 Giới thiệuGPS 

Hệ thống định vị toàn cầu (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 đƣợc xác định nếu xác định đƣợc khoảng cách từ điểm 

đó đến ít nhất ba vệ tinh. 

Hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ là hệ dẫn đƣờng dựa trên một mạng lƣới 

24 quả vệ tinh đƣợc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đặt trên quỹ đạo không gian. 

GPS ban đầu chỉ dành cho các mục đích quân sự, nhƣng từ năm 1980 

chính phủ Mỹ cho phép sử dụng trong dân sự. GPS hoạt động trong mọi điều 

kiện thời tiết, mọi nơi trên Trái Đất, 24 giờ một ngày. Không mất phí thuê bao 

hoặc mất tiền trả cho việc thiết lập sử dụng GPS nhƣng phải tốn tiền không rẻ để 

mua thiết bị thu tín hiệu và phần mềm nhúng trợ. 

2.7.2 Các thành phần của GPS 

GPS hiện tại có 3 thành phần chính: 

Phần không gian: gồm 24 vệ tinh (21 hoạt động, 3 dự phòng) nằm trên quỹ 

đạo xoay Trái đất cách mặt đất 20.200 km, quay 2 vòng quỹ đạo trong khoảng 

thời gian 24 giờ và đƣợc bố trí sao cho các máy thu GPS trên mặt đất có thể nhìn 

thấy tối thiểu 4 vệ tinh vào bất kì thời điểm nào. 

Phần kiểm soát: để kiểm soát vệ tinh đi đúng hƣớng theo quỹ đạo và thông 

tin thời gian chính xác. Có 5 trạm kiểm soát đặt rải rác trên mặt đất (4 hoạt động 

tự động, 1 trạm kiểm soát là trung tâm). Bốn trạm tự động sẽ nhận thông tin từ 

vệ tinh và gởi các thông tin này đến trạm kiểm soát trung tâm. Tại đây thông tin 
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sẽ đƣợc sửa lại cho đúng và kết hợp với 2 anten khác để gởi lại thông tin cho vệ 

tinh. Ngoài ra còn có 1 trạm trung tâm dự phòng và 6 trạm quan sát chuyên biệt. 

Phần sử dụng: là thiết bị nhận tín hiệu vệ tinh GPS và ngƣời sử dụng thiết 

bị này. 

2.7.3 Sự hoạt động của GPS 

Các vệ tinh GPS bay vòng quanh Trái Đất hai lần trong một ngày theo một 

quỹ đạo rất chính xác và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất. Các máy thu 

GPS nhận thông tin này và bằng phép tính lƣợng giác tính đƣợc chính xác vị trí 

của ngƣời dùng. Về bản chất máy thu GPS so sánh thời gian tín hiệu đƣợc phát 

đi từ vệ tinh với thời gian nhận đƣợc chúng. Sai lệch về thời gian cho biết máy 

thu GPS ở cách vệ tinh bao xa. Rồi với nhiều quãng cách đo đƣợc tới nhiều vệ 

tinh máy thu có thể tính đƣợc vị trí của ngƣời dùng và hiển thị lên bản đồ điện tử 

của máy. 

Máy thu phải nhận đƣợc tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai 

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

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

độ và độ cao). Một khi vị trí ngƣời dùng đã tính đƣợc thì máy thu GPS có thể 

tính các thông tin khác, nhƣ tốc độ, hƣớng 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. 

2.7.4 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.Trạng thái của khí quyển và các nguồn gây sai số 

khác có thể ảnh hƣởng 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 dƣới 3 mét. Ngƣời 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. 
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2.8 Khảo sát một số hệ thống giám sát giao thông trên thế giới 

2.8.1 Dự ánMobile Millennium 

Bài viết “Hệ thống mạng di động và tƣơng lai cho việc giám sát giao thông” 

– tác giả Haomiao Huang đƣợc đăng trên http://www.wired.com vào ngày 2-3-

2011. Bài viết nói về xu hƣớng phát triển của GSP và khả năng ứng dụng GPS và 

việc phân tích tình trạng giao thông ngoài các phƣơng pháp phổ biến khác nhƣ 

CCTV, RFID. Bài viết đề cập tới dự dán Mobile Millennium hợp tác của đại học 

Berkeley tại California, trung tâm nghiên cứu Nokia, và công ty NAVTEQ với 

nguồn kinh phí của California Department of Transportation. Hệ thống đã đƣợc 

nghiên cứu từ 10-11-2008 và đƣợc đã đƣợc đƣa vào sử dụng. Trang chủ của dự 

án http://traffic.berkeley.edu 

 

 

Hình  2.15 Mô hình triển khai hệ thống của Mobile Millennium 

2.8.2 Hệ thống giám sát giao thông trên nền tảng GPS 
15

 

Hệ thống giám sát giao thông trên nền tảng GPS– GPS-Based traffic 

monitoring system của tác giả Sutardja, Sehat là một hệ thống làmô hình hệ 

                                            

15 GPS-Based traffic monitoring system- United State Patent – Patent Number: US 7260472B2 

http://www.wired.com/
http://traffic.berkeley.edu/
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thống đƣợc đăng ký độc quyền tại Mỹ với mã số tài liệu US 7260472B2 đƣợc 

công nhận vào ngày 21 tháng 8 năng 2007 do tác giảSutardja, Sehat. [8] 

 

Hình  2.16 Mô hình giải thuật của hệ thống US 7260472B2 

Hệ thống này sẽ nhận biết client đang ở trạng thái là đỗ xe hay là di chuyển. 

Nếu client di chuyển thì các thông tin về tốc độ và hƣớng di chuyển sẽ đƣợc gởi 

về server. Hệ thống server sẽ nhận các thông tin trạng thái của client để phân tích 

tình trạng mật độ giao thông cũng nhƣ tốc độ của client trên đƣờng. Server có 

các dữ liệu về các bãi đỗ xe thông minh trên đƣờng tại Mỹ, nhờ đó hệ thống có 

thể xác định đƣợc liệu là khi tốc độ của client là 0 km/h là đang kẹt xe hay là 

đang đỗ xe. Hoặc khi trạng thái client không đổi, server cũng có chức năng truy 

vấn đến client để xác định xem client có xảy ra tai nạn hay không. Sau khi phân 

tích tình trạng giao thông, nếu có dấu hiệu là kẹt xe thì server sẽ gởi thông tin về 

cho client bằng RSS. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các bãi đỗ xe chức năng 

thống kê hoạt động của bãi nhờ việc cung cấp các thông tin client ra vào bãi.  

Ưu điểm: có thể phân tích dữ liệu tƣơng đối chính xác, ngƣời dùng có thể 

theo dõi đƣợc tình trạng giao thông, cũng nhƣ lịch sử lƣu thông của mình, cung 

cấp nhiều chức năng khác nhau. 

Hạn chế: Khó có thể áp dụng ở Việt Nam khi cơ sở hạ tầng chƣa đáp ứng 

đủ. Cần có các thiết bị GSP riêng biệt do hệ thống cung cấp. 
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2.8.3 Trang web giao thông www.traffic.com 

2.8.3.1 Mô tả 

Traffic.com còn đƣợc biết nhƣ là Navteq Traffic, Traffic Pulse và 

Mobility Technology. Nólà một website của Mỹ dùng để thuthập và cung 

cấp thông tin về giao thông thông qua các phƣơng tiện truyền thông, thiết bị 

kỹ thuật số. Các thông tin về giao thông của traffic.com đƣợc sử dụng cho 

các bản tin, những thông báo về giao thông trên các phƣơng tiện radio, 

truyền hình của nhiều tiểu bang ở Mỹ nhƣ Philadelphia, Chicago, Miami. Hệ 

thống của traffic.com có thể thu thập hầu nhƣ toàn bộ các thành phố lớn của 

tất cả các tiểu bang ở Mỹ. 

 

Hình  2.17 Hình ảnh thể hiện tình trạng giao thông ở Philadelphia 

2.8.3.2 Cách thức hoạt động 

Traffic.com nguồn nhận biết tình trạng giao thông nhờ 4 nguồn thông 

tin: các cảm biến giao thông trên các con đƣờng, các thiết bị GPS, các thống 

kê của chính phủ, và những trạm trung tâm xử lý của traffic.com 

http://www.traffic.com/
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Hệ thống cảm biến giao thông đƣợc đặt ở nhiều địa điểm quan trọng 

trong các thành phố, và ngày càng đƣợc mở rộng. 

Traffic.com đƣợc các tổ chức chính phủ cung cấp các thông tin thông 

kê về tình trạng giao thông. 

Các trung tâm xử lý của traffic.com đặt ở các thành phố thu thập 

thông tin về giao thông bằng nhiều nguồn khác nhau nhƣ các thông tin từ 

cảnh sát, lính cứu hỏa, các hình ảnh từ camera giao thông, từ các xe tham gia 

giao thông, từ các máy bay trực thăng. 
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CHƢƠNG 3: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 

3.1 Thiết kế hệ thống 

Hệ thống Traffic Supervisor là một hệ thống chạy theo mô hình client – 

server. Client là các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android và có hỗ trợ GPS 

và có khả năng kết nối mạng bằng công nghệ mạng 3G hoặc Wifi. Server là một 

máy tính cho chạy hệ điều hành Linux hoặc Windows, chạy ứng dụng Apache 

Tomcat và một cơ sở dữ liệu MySQL. MySQL server có thể cài đặt chung trên 

server chạy Tomcat hoặc dùng riêng một server. 

Client và server giao tiếp với nhaubằng web service tức là giao tiếp thông 

qua giao thức HTTP, kênh truyền là mạng 3G hoặc wifi hoặc cũng có thể là 

cable. Do đặc thù của web service là có thể đáp ứng một số lƣợng client lớn truy 

cập vào hệ thống. 

Ngoài ra hệ thống cũng sử dụng những hệ thống phụ trợ nhƣ Web Service 

của Google Maps cung cấp cho cả client và server, hệ thống GPS đƣợc hỗ trợ 

trên thiết bị di động Android. 

 

Hình  3.1 Mô hình kiến trúc hệ thống. 
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Nhƣ hình 3.1, thiết bị di động Android dùng công nghệ GPS để lấy tọa độ 

bao gồm kinh độ, vĩ độ của thiết bị. Tọa độ đó đƣợc sử dụng với hai mục đích: 

một là kết hợp với bản đồ hỗ trợ trong thiết bị di động để hiển thị vị trí hiện tại 

của ngƣời dùng trên bản đồ, hai là gởi tọa độ đó về cho server để server lƣu trữ. 

Server sẽ lƣu trữ tất cả các tọa độ của tất cả các client gởi vào cơ sở dữ liệu, đồng 

thời cũng phân tích tình trạng giao thông dựa trên các tọa độ đã lƣu. Với tình 

trạng giao thông lƣu đƣợc, server sẽ trả về cho client hoặc khi đƣợc client truy 

vấn. Tất cả tình trạng giao thông đƣợc lƣu lại và có thể thống kê đƣợc. 

Ngoài ra trên thiết bị di động còn hỗ trợkhả năng tìm đƣờng đi giữa hai vị 

trí trên bản đồ để hƣớng dẫn ngƣời dùng đi đến vị trí mình cần, khả năng tìm vị 

trí trên bản đồ khi ngƣời dùng cung cấp địa chỉ thực tế. 

 

Hình  3.2 Mô hình chức năng tổng quát của hệ thống. 

3.2 Mô tả ứng dụng web service trên server 

Ứng dụng web service đƣợc triển khai trên Tomcat Apache Server. Server sẽ 

mở port 80 đợi các kết nối bằng giao thức HTTP request.Server có khả năng trả lời 

nhiều request trong cùng một thời gian nhƣ là một ứng dụng web thông thƣờng. Gói 

tin trả lời từ server là một HTTP response. 

Server phân biệt các request theo chức năng nhờ cấu trúc URI mà client gởi 

lên. Một số request thì thông tin gởi kèm trong URI và một số đƣợc gởi kèm trong 

payload của gói tin request. Server sẽ dựa vào những cú pháp này để xử lý các chức 

năng tƣơng ứng. 
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Nhiệm vụ cụ thể của server bao gồm các nhƣ hình 3.2: 

Trả lời truy vấn giao thông: server lƣu trong cơ sở dữ liệu các địa điểm kẹt xe, 

khi client truy vấn, server sẽ trả về các vị trí kèm theo tên đƣờng của vị trí đó. 

Lưu trạng thái người dùng: các trạng thái của client đƣợc cập nhật liên tục lên 

và server sẽ ghi nhận các thông tin đó để từ đó tính toán các địa điểm đang xảy ra 

tình trạng kẹt xe hoặc đi với tốc độ chậm. 

Mở rộng dữ liệu bản đồ: dữ liệu bản đồ của Google Maps API không cung cấp 

đầy đủ và chính xác tên đƣờng tuy nhiên khi server muốn lƣu thông tin tên các tuyến 

đƣờng thì vẫn phải dựa vào Google Maps. Chức năng này hƣớng đến mục tiêu lƣu 

trữ thông tin của Google Maps vào hệ thống nhằm để phát triển một cơ sở dữ liệu 

bản đồ riêng. 

Phân tích tình trạng giao thông: server có khả năng tính toán liên tục để xác 

định xem có vị trí nào đang xảy ra tình trạng kẹt xe hay không để lƣu vào cơ sở dữ 

liệu nhằm cung cấp cho việc thống kê và thông báo cho client. 

Phân quyền: hệ thống sử dụng chức năng này nhằm hạn chế các tài nguyên 

đối với các client. 

3.3 Mô tả ứng dụng Android trên di động 

3.3.1 Mô hình thiết kế giao diện 

Phần thiết kế giao diện trên Android dựa theo ý tƣởng của ứng dụng có sẵn 

là Google Map. Vì mục đích của ứng dụng là cho biết ngƣời dùng đang ở vị trí 

nào? Tốc độ di chuyển là bao nhiêu?...nên giao diện chính của ứng dụng là bản 

đồ (MapView). Sơ đồ thiết kế giao diện đƣợc tóm tắt qua mô hình sau: 
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Hình  3.3 Mô hình thiết kế giao diện ứng dụng trên Android 

Theo mô hình trên, ngƣời dùng di chuyển qua lại thông qua Option Menu, 

Context Menu. Mỗi chức năng đƣợc thiết kế một Activity riêng tiện dụng cho 

ngƣời dùng, trở lại màn hình chính nhanh chóng qua nút Back của điện thoại. 

3.3.2 Mô hình xử lý của ứng dụng 

Ứng dụng khi hoạt động cần phải kết nối đến Google Maps Service, do đó 

thiết bị nhất thiết phải kết nối Internet để tải đƣợc thông tin từ Google Maps và 

hiển thị lên giao diện màn hình. Bên cạnh đó, chức năng định vị của ứng dụng 

dựa trên hệ thống GPS nên thiết bị phải có chip cảm biến thông tin GPS và phải 

đƣợc bật mới có thể sử dụng đƣợc hết chức năng của ứng dụng này. 

Để xử lý đầy đủ các chức năng về bản đồ và truy vấn giao thông, ứng dụng 

cần kết nối đến hai web service, đó là: Google Maps Service và Traffic 

Supervisor Service (đã đƣợc đề cập ở 3.2). Sau đây, sẽ tìm hiểu chi tiết quá trình 

xử lý đối với từng web service. 
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Google Maps Service: dữ liệu ứng dụng hoàn toàn hoạt động trong môi 

trƣờng Internet, khi ứng dụng hoạt động nó sẽ tải dữ liệu trên Google Maps 

Service thông qua Internet (mạng 3G, wifi,…) để hiển thị lên màn hình. Google 

Maps Service là dịch vụ chính để chạy ứng dụng này. Nó cung cấp hình ảnh, dữ 

liệu bản đồ, thông tin địa chỉ, các thuật toán tìm kiếm cho ứng dụng. Chúng ta có 

thể tóm tắt quá trình kết nối đến dịch vụ này qua mô hình xử lý nhƣ sau: 

 

Hình  3.4 Mô hình Traffic Supervisor giao tiếp Google Maps Service 
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Traffic Supervisor Service: đây là web service do nhóm phát triển, mục 

đích của dịch vụ là lƣu trữ thông tin giao thông mà ngƣời dùng chia sẻ, xử lý tính 

toán các thông tin này để đƣa ra những thông báo về tình hình giao thông trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh mà ngƣời dùng đang quan tâm. Chính vì mục đích 

đó nên ứng dụng chỉ giao tiếp với dịch vụ này khi ngƣời dùng sử dụng các truy 

vấn thông tin giao thông hoặc chia sẻ thông tin vị trí hiện tại của họ. Chúng ta có 

thể tóm tắt quá trình kết nối đến dịch vụ này qua mô hình xử lý sau: 

 

Hình  3.5 Mô hình Traffic Supervisor giao tiếp với server 
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CHƢƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 

4.1 Triển khai ứng dụng web service trên server 

4.1.1 Các thƣ viện hỗ trợ chính 

JDK 1.6 (Java Development Kit): đây là bộ thƣ viện, công cụ cũng nhƣ tài 

liệu để phát triển và kiểm tra ứng dụng đƣợc viết bằng ngôn ngữ java đƣợc cung 

cấp bởi Oracle. Phiên bản mới nhất là JDK 1.7. Bộ JDK gồm có các thành phần 

sau: 

- Development tool: bộ công cụ giúp phát triển, thực thi, debug và tạo java 

doc cho ứng dụng java 

- Runtime Enviroment: môi trƣờng thực thi ứng dụng java bao gồm máy ảo 

java, các thƣ viện hỗ trợ. 

- Source code: bao gồm toàn bộ source code của JDK để ngƣời sử dụng có 

thể nắm bắt đƣợc các xử lý của bộ thƣ viện. 

JDBC Driver for MySQL (Connector/J): MySQL cung cấp một thƣ viện 

chuẩn đƣợc gọi là driver để các framework nhƣ JDBC, ODBC, .NET tạo một 

ứng dụng sử dụng đƣợc hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Phiên bản hiện tại là 

5.1.18. Bộ thƣ viện này đƣợc cung cấp tại trang web: 

http://www.mysql.com/products/connector/ 

Jersey (jersey-bundle-1.11.jar): Jersey là một bộ thƣ viện nguồn mở hỗ 

trợ JAX-RS dùng để triển khai RESTful service. Nó cung cấp công cụ để dễ 

dàng triển khai RESTful service. Phiên bản hiện tại của jersey là 1.9. Jersey đƣợc 

cung cấp tại trang web:http://jersey.java.net/ 

Hibernate (hibernate3.jar): Bộ thƣ viện này dùng để triển khai ứng dụng 

sử dụng framework Hibernate hỗ trợ cho quá trình làm việc với hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu. Phiên bản đƣợc sử dụng trong đề tài là Hibernate 3, phiên bản Hibernate 

mới nhất là Hibernate 4. Hibernate đƣợc cung cấp tại trang web 

http://www.hibernate.org/ 

 

http://www.mysql.com/products/connector/
http://jersey.java.net/
http://www.hibernate.org/
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Jackson: bộ thƣ viện này đƣợc phát triển với mục đích là xử lý định dạng 

dữ liệu JSON. Jackson có khả năng xử lý nhanh, nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng. 

Các chức năng chính của Jackson là: 

Đọc và ghi dữ liệu dƣới định dạng JSON. 

Hỗ trợ lƣu trữ JSON dƣới dạng cây trong bộ nhớ, tƣơng tự nhƣ XML 

DOM. 

Hỗ trợ chuyển đổi JSON thành POJO dựa trên file cấu hình hoặc là 

annotation. 

Jackson đƣợc cung cấp tại địa chỉ: http://jackson.codehaus.org/. Phiên bản 

sử dụng trong đề tài là 1.6.3. Phiên bản mới nhất là 1.9 

4.1.2 Cấu trúc ứng dụng 

Ứng dụng đƣợc lập trình dựa trên mô hình web 3 lớp (Three tier), tƣơng 

ứng với chức năng của 3 lớp trên là các packet resource, bussiness và persitent. 

Ngoài ra còn có các packet phụ trợ khác là Util, Geocoding, Model. Mỗi packet 

có một chức năng riêng. 

 

Hình  4.1 Các gói xử lý chính của ứng dụng 

 

 

http://jackson.codehaus.org/
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Chức năng cụ thể của từng lớp nhƣ sau: 

Resource Packet: 

Resource Packet bao gồm các lớp định nghĩa những tài nguyên cho phép 

client sử dụng. Client truy xuất các tài nguyên này bằng các URI đƣợc nhập từ 

phía client. 

 

Hình  4.2 Các class trong Resource package 

Resource Packet gồm các class sau: 

- UserResource: cung cấp các tài nguyên truy xuất về thông tin ngƣời dùng 

nhƣ đăng nhập, đăng xuất, đăng ký vào hệ thống. 

- StatusResource: cung cấp các tài nguyên cho phép ngƣời dùng cập nhật 

trạng thái lên server, thu thập các trạng thái của ngƣời dùng khác. 

- SituationResource: cung cấp các tài nguyên về tình trạng giao thông ở các 

tuyến đƣờng. 

- RequestResource: cung cấp tài nguyên về tốc độ trên các tuyến đƣờng. 

Bussiness Package: 

Bussiness Package bao gồm các lớp xử lý trung gian với hai chức năng: một 

là chuẩn bị thông tin để cung cấp cho Resouce và gởi về cho client, hai là thu 

nhận thông tin từ Resource, xử lý và chuyển xuống Persistent để lƣu vào cơ sở 

dữ liệu. 

 

Hình  4.3 Các class trong Business package 
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Persistent Package  

Persistent Package bao gồm các class cung cấp các thao tác với cơ sở dữ 

liệu nhƣ lƣu, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu. 

 

Hình  4.4 Các class trong Pesistent package 

Util Package:  

Util Package gồm các lớp cung cấp những chức năng về thời gian, đọc file, 

xử lý định dạng. 

 

Hình  4.5 Các class trong Util package 

Model Package: 

Model Package gồm các lớp Java Bean dùng để ánh xạ với các bảng trong 

cơ sở dữ liệu. Các lớp này đƣợc các lớp trong Persistent package sử dụng trƣớc 

khi lƣu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 

 

Hình  4.6 Các class trong Model package 
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Geocoding package: 

Geocoding package là một gói hỗ trợ giao tiếp với Google API, các lớp 

trong gói này có chức năng truy vấn dữ liệu từ Google để cung cấp cho việc phát 

triển dữ liệu bản đồ cho hệ thống. 

 

Hình  4.7 Các class trong Geocoding package 

4.1.3 Thế kế hệ thống 

4.1.3.1 Phƣơng thức giao tiếp 

Nhƣ đã đề cập ở các chƣơng trƣớc phƣơng thức giao tiếp giữa client server 

dùng là giao thức HTTP. Web Service sử dụng giao thức HTTP bao gồm 

4phƣơng thứcGET, POST, PUT và DELETE. Trong hệ thống này sử dụng 2 

phƣơng thức là GET và POST. 

GET: yêu cầu của client gởi kèm trong URI tới server. Client sử dụng 

phƣơng thức GET để lấy dữ liệu từ server. 

POST: yêu cầu của client gởi trong payload của gói tin HTTP request. Đối 

với phƣơng thức post đƣợc dùng để upload dữ liệu cũng nhƣ lấy dữ liệu từ 

server. 

Các tài nguyên mà server cung cấp cho các client truy nhập vào đƣợc gọi là 

resource. Các resource đƣợc định danh bằng một URI. Tƣơng ứng với một URI 

sẽ có một resource duy nhất.  

URI có dạng: 

 

Hình  4.8 URI ánh xạ với resource 
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Các resource cùng bảng chức năng của từng resource: 

User resource: 

Phƣơng 

thức 
URI Chức năng 

POST /user Tạo user  

POST /user/login Đăng nhập hệ thống 

POST /user/logout/token={token} Đăng xuất hệ thống 

Bảng 1.5 Các user resource 

Status resource: 

Phƣơng 

thức 
URI Chức năng 

POST /status Upload trạng thái ngƣời dùng 

GET /status/street={tên 

đƣờng}&date={ngày}&time

={giờ}&token={token} 

Nhận thông tin trạng thái 

theo tên đƣờng, ngày, giờ 

Bảng 1.6 Các status resource 

Situation resource: 

Phƣơng 

thức 
URI Chức năng 

GET /situation/street={tên 

đƣờng}&token={token} 

Nhận thông tin kẹt xe theo 

tên đƣờng 

GET /situation/date={ngày}&tim

e={giờ}&token={token} 

Nhận thông tin kẹt xe theo 

ngày, giờ 

GET  /situation/state={trạng 

thái}&token={token} 

Nhận thông tin kẹt xe tại các 

điểm theo tình trạng kẹt xe, hoặc 

đi chậm 

GET /situation/lonlat={kinh 

độ},{vĩ độ}&dis={bán 

kính}&token={token} 

Nhận thông tin kẹt xe tại địa 

điểm gồm kinh độ vĩ độ và bán 

kính khu vực 
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GET /situation/state={trạng 

thái}&now&token={token} 

Nhận thông tin kẹt theo tình 

trạng kẹt hoặc đi chậm trong thời 

gian hiện tại 

Bảng 1.7 Các situation resource 

Request resource: 

Phƣơng 

thức 
URI Chức năng 

GET /request/speed/street={tên 

đƣờng}&token={token} 

Truy vấn tốc độ trung bình 

tại một con đƣờng 

GET /request/speed/street={tên 

đƣờng}&date={ngày}&time

={giờ}&token={token} 

Truy vấn tốc độ trung bình 

tại một con đƣờng theo ngày và 

giờ. 

GET /request/speed/lonlat={kinh 

độ},{vĩ độ}&dis={bán 

kính}&token={token} 

Truy vấn tốc độ trung bình 

tại kinh độ vĩ độ và bán kính khu 

vực 

GET  /request/speed/lonlat={kinh 

độ},{vĩ độ}&dis={bán 

kính}&date={ngày}&token

={token} 

Truy vấn tốc độ trung bình 

tại kinh độ vĩ độ và bán kính khu 

vực theo ngày 

GET  /request/speed/lonlat={kinh 

độ},{vĩ độ}&dis={bán 

kính}&date={ngày}&time=

{giờ}&token={token} 

Truy vấn tốc độ trung bình 

tại kinh độ vĩ độ và bán kính khu 

vực theo ngày và giờ 

Bảng 1.8 Các request resource 

4.1.3.2 Chức năng xử lý 

4.1.3.2.1 Cập nhật trạng thái của client 

Khi server nhận đƣợc một gói tin với HTTP request có URI có dạng 

http://địa chỉ máy chủ/status với giao thức POST và trong payload của gói 
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tin HTTP request có chứa thông tin về trạng thái của client thì server sẽ xử 

lý chức năng cập nhật trạng thái của client. 

 

Hình  4.9 Mô hình xử lý chức năng cập nhật trạng thái của client 

Trạng thái của client bao gồm 3 thành phần là longitude (kinh độ), 

latitude (vĩ độ) và speed (tốc độ) hiện tại của client. Các thông tin đƣợc 

định dạng bằng định dạng JSON có dạng: {lon:kinh độ, lat: vĩ độ, speed: 

tốc độ}. 

Khi nhận đƣợc thông tin trên, sever sẽ lƣu trạng thái vào bảng 

STATUS trong cơ sở dữ liệu. Đồng thời cũng xử lý thêm 2 chức năng : 

một là thu thập dữ liệu bản đồ từ Google, hai là dựa trên trạng thái của 

client để tính toán khả năng kẹt xe ở khu vực của client. 

Sau khi lƣu trạng thái của client, chƣơng trình sẽ kiểm tra xem trong 

thời gian hiện tại có vị trí nào xảy ra tình trạng kẹt không, nếu có thì 

chƣơng trình sẽ trả về cho client tập hợp các điểm kẹt xe thông qua gói tin 

HTTP Response. 

4.1.3.2.2 Xử lý phân quyền 

Chức năng phân quyền trong chƣơng trình này dùng để hạn chế các 

chức năng truy cập cho ngƣời dùng chƣa đăng ký với hệ thống. Chức năng 

phân quyền không có chức năng theo dõi ngƣời dùng, không lƣu lịch sử 

ngƣời dùng. 
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Để có tài khoản ngƣời dùng có thể thực hiện chức năng đăng ký. 

Thông tin ngƣời dùng chỉ bao gồm username, password và email. Cơ chế 

phân quyền dựa vào token. Khi ngƣời dùng khi đăng nhập vào username 

và password và gởi lên server. Server sẽ dựa vào thông tin đó để kiểm tra 

với cơ sở dữ liệu. Nếu username và password trùng khớp thì server sẽ phát 

sinh ra một token ứng với username đó. Ngƣời dùng sẽ dùng token đó để 

truy xuất những tài nguyên đƣợc phân quyền trên hệ thống. 

Khi ngƣời dùng thực hiện chức năng đăng xuất, token sẽ đƣợc xóa 

đi.  

 

Hình  4.10 Mô hình trao đổi giữa client-server khi đăng nhập 

 

Hình  4.11 Mô hình trao đổi giữa client-server khi đăng nhập 



52 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn   SVTH: Lê Đức Thịnh – Trƣơng Quang Huy 

4.1.3.2.3 Thu thập số liệu bản đồ Google 

Chức năng thu thập dữ liệu là một phần mở rộng của ứng dụng bắt 

nguồn từ sự khó khăn và mất thời gian khi truy vấn dữ liệu bảng từ 

Google. Hiện tại ứng dụng chỉ có thể trả lời dữ liệu về tên đƣờng từ tọa độ 

do client gởi lên bằng cách xác định liệu tọa độ đó có trong cơ sở dữ liệu 

hay không. Nếu có thì có thể trả lời trực tiếp cho client. Nếu không server 

phải thực hiện thao tác truy vấn Google và lƣu thông tin đó vào cơ sở dữ 

liệu của mình. Thao tác này sẽ đƣợc lập đi lập lại trong quá trình client gởi 

trạng thái lên cho server. Với cách làm nhƣ vậy ứng dụng ngày càng có thể 

mở rộng dữ liệu bản đồ, cải thiện đƣợc tốc độ giao tiếp giữa client và 

server. Ngoài ra có thể tự xây dựng bản đồ, thêm các thông tin cụ thể cho 

bản đồ trong tƣơng lai. 

4.1.4 Phƣơng thức phát hiện kẹt xe 

4.1.4.1 Phƣơng thức phát hiện kẹt xe 

 

Hình  4.12 Sơ đồ tính phương thức phát hiện kẹt xe 
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Ghi chú: Tốc độ chậm là ngƣỡng tốc độ qui định có nguy cơ xảy ra 

kẹt xe. 

Khi có một trạng thái đƣợc gởi từ client lên server, trong trạng thái đó 

sẽ có tốc độ của client. Dựa vào tốc độ này để áp dụng tính toán. Khi tốc độ 

của client gởi lên server với tốc độ thấp hoặc rất thấp (các giá trị để xác định 

các tốc độnày đƣợc cấu hình trong hệ thống) thì server sẽ thực hiện kiểm tra 

các trạng thái khác đƣợc lƣu trong cơ sở dữ liệu. Cụ thể là hệ thống sẽ lấy tất 

cả các trạng thái mà có tọa độ trong cùng một khu vực với tọa độ của client 

và cùng thời gian. 

Khu vực ở đây đƣợc tính là một hình tròn với tâm là tọa độ của client 

và bán kính do hệ thống định nghĩa. Khi lấy đƣợc các trạng thái nằm trong 

khu vực trên nếu số lƣợng trạng thái là đủ lớn (số lƣợng này đƣợc hệ thống 

định nghĩa)thì chƣơng trình sẽ tính tốc độ trung bình của tập hợp đó. Nếu tốc 

độ trung bình đó là thấp hoặc rất thấp thì sẽ xác định khu vực đó đang xảy ra 

kẹt xe và ghi nhận vào cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên nếu ghi nhận tất cả các trạng 

thái kẹt xe nhƣ vậy sẽ gây ra sự trùng lấp giữa các tình trạng thái kẹt xe khi 

các client ở gần nhau. Vì vậy cần phải kiểm tra khu vực đó đã lƣu trạng thái 

kẹt xe chƣa, nếu chƣa thì trạng thái đó mới đƣợc lƣu vào cơ sở dữ liệu. 

Hạn chế của việc tính toán này là khu vực chỉ đƣợc tính toán tƣơng 

đối, không thể chính xác đƣợc về con đƣờng, cụ thể là khu vực không phải là 

diện tích mặt đƣờng mà client đang di chuyển, mà khu vực sẽ lấy các 

điểmcủa các con đƣờngkhác nhau nếu chúng nằm trong bán kính khu vực. 

4.1.4.2 Phƣơng thức tính toán bán kính trên bản đồ 

Do điều kiện ở Việt Nam, Google API không cung cung cấp đầy đủ 

các chức năng nhƣ cung cấp chính xác địa chỉ thực tế, lấy các tọa độ nằm 

trên một con đƣờng, cũng nhƣ hƣớng di chuyển của client, vì vậy để tính 

toán khu vực của client, hệ thống sử dụng khu vực hìnhtròn với tâm là tọa độ 

client và bán kính cụ thể. 

Phƣơng thức tính toán này dùng để truy vấn các vị trí có tọa độ đƣợc 

lƣu trong cơ sở dữ liệu trong phạm vi bán kính cho trƣớc và tọa độ một điểm. 
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Tọa độ này bao gồm kinh độ và vĩ độ. Phƣơng thức này tính toán chính xác 

trong bán kính ngắn lẫn dài với bất cứ tọa độ vật lý nào kể cả tọa độ vùng 

cực. 

Các tính toán cần thiết để khoanh vùng khu vực: 

a. Tính khoảng cách giữa 2 tọa độ trên bản đồ 

Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 tọa độ trên mặt cầu của Trái Đấtáp 

dụng với bán kính Trái Đất là R=6371km. Khoảng cách này đã bao gồm độ 

cong của bề mặt Trái Đất. Công thức để tính khoảng cách với 2 tọa độ 

x(lat1,lon1)và y(lat2,lon2): 

d=arccos(sin(lat1)*sin(lat2)+cos(lat1)*cos(lat2)

*cos(lon1-lon2))*R 

b. Tính vĩ độ thấp nhất và cao nhất trong khu vực 

Khi có đƣợc bán kính khu vực d và tâm khu vực M thì có thể tính 

đƣợc vĩ độ thấp và cao nhất bằng cách giữ nguyên kinh độ, tính góc radian 

từM đến điểm cao nhất H với khoảng cách d. 

Góc đƣợc tính bằng công thức: 

r = d/R 

Từ đó suy ra đƣợc vĩ độ cao nhất và thấp nhất cách tâm M là d 

kilomet: 

latmin = latM – r  

latmax = latM + r  

c. Tính kinh độ thấp nhất và cao nhất trong khu vực 

Một khó khăn khi tính kinh độ cao nhất và thấp nhất theo bán kính vì 

càng về vùng cực thì các kinh tuyến sẽ gần nhau hơn, cho nên áp dụng cách 

tính nhƣ ở phần b không còn chính xác nữa. 
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Hình  4.13 Hình vẽ về cách tính khu vực với bán kính r và tâm M 

Công thức để áp dụng cho trƣờng hợp này nhƣ sau: 

latT= acsin(sin(lat)/cos(r))  

lonmin = lonT1= lonM - ∆lon 

lonmax = lonT2 = lonM+ ∆lon 

Với ∆lon đƣợc tính theo công thức: 

∆lon=arccos((cos(r)–

sin(latT)*sin(latM))/(cos(latT)*cos(lat))=arcsin(sin

(r) / cos (lat)) 

Áp dụng cách tính trên để truy vấn cơ sở dữ liệu theo dạng: 

SELECT * FROM SITUATION WHERE (lat >= latmin AND lat <=latmax) 

AND (lon >= lonmin AND lon <=lonmax) AND arcos(sin(latM) * sin(lat) + 

cos(latM)*cos(lat)*cos(lon – (lonM))) <= r 

4.1.5 Triển khai thực tế 

4.1.5.1 Cách triển khai ứng dụng trên server 

4.1.5.1.1 Cấu hình 

Trƣớc khi đƣa ứng dụng lên server thì phải cấu hình hai thành phần: 

- Cấu hình các thông số kết nối cơ sở dữ liệu: 

o Các thông số này đƣợc khai báo trong file cấu hình 

hibernate.xml trong thƣ mục /WEB-

INF/classes/hibernate.conf.xml 

 

 

 

o Các thông số đƣợc cấu hình nhƣ sau: 

<property name = “hibernate.connection.url”>url</property> 

<property name=”hibernate.connection.username”>username</property> 

<property name=”hibernate.connection.password”>password</property> 

Ví dụ: 
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<property name = “hibernate.connection.url”>jdbc:mysql//mysql-

traffic.jelastic.com/TRAFFIC?useUnicode=true&amp;characterEncoding=

UTF-8&amp;autoReconnect=true</property> 

<property name=”hibernate.connection.username”>truonghuy</property> 

<property name=”hibernate.connection.password”>123456</property> 

 url: đƣờng dẫn tới cơ sở dữ liệu, tùy thuộc vào cơ sở dữ 

liệu đƣợc cài đặt chung server hay khác server với web có 

url khác nhau. 

 usrename: tên của user có quyền truy cập cơ sở dữ liệu 

 password: mật khẩu của user trên. 

- Cấu hình các thông số tính toán cho chƣơng trình 

o Chƣơng trình thực hiện các việc tính toán về kẹt xe, bán kính, 

khoảng thời gian, tốc độ để xác định kẹt xe đƣợc xác định trong 

file /WEB-INF/classes/ conf.properties 

o Các thông số nhƣ sau: 

distance=50 

earthRadius=6371.01 

minuteSituation=5 

minuteStatus=1 

stuckSpeed=5 

normalSpeed=30 

sizeOfConsumerStuck=50 

sizeOfConsumerSlow=20 

disFromClient=2 

 distance (km) : bán kính mặt định để xác định bán kính vùng 

kẹt xe  

 earthRadius (km): bán kính trái đất  

 minuteSituation (phút) : khoảng thời gian giữa 2 lần lƣu vị trí 

kẹt xe có cùng nằm trong một khu vực. 

 minuteStatus (phút) : khoảng thời gian để lấy các trạng thái 

trong cơ sở dữ liệu để tính toán kẹt xe trong khu vực. 

 stuckSpeed (km/h) : tốc độ trung bình tối đa để xác định là 

kẹt xe 
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 normalSpeed (km/h) : tốc độ trung bình tối thiểu để xác định 

là giao thông bình thƣờng 

 sizeOfConsumerStuck (trạng thái): số lƣợng trạng thái tối 

thiểu có trong khu vực để xác định kẹt xe. 

 sizeOfConsumerSlow (trạng thái): số lƣợng trạng thái tối 

thiểu có trong khu vực để xác định khu vực di chuyển chậm. 

 disFromClient (km): khi có tình trạng kẹt xe xảy ra trong bán 

kính disFromClientvới tâm là client thì server sẽ báo về cho 

client.  

4.1.5.1.2 Triển khai ứng dụng 

Phần ứng dụng cho server đƣợc built thành một file ROOT.war. File 

này bao gồm cả phần thực thi và source. 

Chép hoặc upload file ROOT.war vào thƣ mục webapp của server 

Tomcat khi đó ứng dụng sẽ đƣợc triển khai trên web server. 

4.1.5.1.3 Triển khai database 

Do database trong ứng dụng này đƣợc thiết kết đơn giản nên phần 

báo cáo này không tập trung vào thiết kết cơ sở dữ liệu. 

Để triển khai dữ liệu lên cơ sở dữ liệu chỉ cần upload file 

TRAFFIC.sql đƣợc cung cấp trong CD-ROM của báo cáo lên MySQL và 

thực thi script này để tạo ra cơ sở dữ liệu cho chƣơng trình 

4.1.5.2 Triển khai trên host thực tế 

Ứng dụng đƣợc triển khai trên một host miễn phí jelastic.com. Host 

chạy tƣơng đối ổn định, đăng ký sử dụng dễ dàng nhanh chóng, dễ mở rộng 

mô hình, hỗ trợ các chức năng quản lý trực quan, thuận tiện cho ngƣời dùng. 

Tuy nhiên tốc độ xử lý tƣơng đối yếu đối với tài khoản miễn phí. 

Host jelastic gồm các chức năng sau: 

 Servlet Container Apache Tomcat6 và 7, GlassFish 3. 

 Hỗ trợ JDK 6 và 7 

 Hỗ trợ SSL 
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 Database : MySQL 5.5, MariaDB 5.2, PostgreSQL 8.4 

 Hỗ trợ tối đa 4 server Tomcat chạy load balancing.  

 

Hình  4.14 Tùy biến môi trường trong jelastic.com. 

Sau khi tạo mô hình hệ thống nhƣ trên, Jelastic.com cho phép upload 

ứng dụng lên.  

 

Hình  4.15 Cấu hình host Jelastic.com 

Upload và restart server, ứng dụng sẽ chạy trên port 80 mà có tên 

miền là traffic.jelastic.com 
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4.2 Triển khai ứng dụng Android trên điện thoại đi động 

4.2.1 Cách tạo ứng dụnggiao tiếp với Google Maps API 

Trong môi trƣờng Android, để lập trình giao tiếp với với Google Maps, 

Google có cung cấp một thƣ viện maps.jar. Thƣ viện cung cấp đủ các lớp để 

giúp cho ngƣời lập trình tƣơng tác với các dịch vụ mà Google Maps cung cấp. 

Để có thể sử dụng thƣ viện này, khi tạo project trên trên Android, chúng ta chọn 

SDK Target là Google APIs tƣơng ứng với các platform mà chúng ta muốn. 

Trong hình sau, tôi chọn Google APIs, platform 2.2. 

 

Hình  4.16 Chọn SDK cho thiết bị di động 
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Sau khi tạo project thành công trong phần thƣ viện của của project sẽ có 

thêm một bộ thƣ viện maps: 

 

Hình  4.17 Cấu trúc chương trình client 

Tiếp theo chúng ta cần import key mà chúng ta lấy từ Google (đã đề cập 

trong phần 2.2.2.2) vào /res/layout/main.xml: 

 

Hình  4.18 Import key vào MapView 

Trong Android, file AndroidManifest.xml quản lý tất cả tài nguyên của ứng 

dụng đang xây dựng, do đó chúng ta cần khai báo các quyền hạn truy cập của 
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ứng dụng, thƣ viện trong file này để ứng dụng giao tiếp đƣợc với Internet để tải 

bản đồ từ Google. 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

<uses-library android:name="com.google.android.maps"/> 

Cuối cùng, chúng ta cần ký vào file .apk trong thƣ mục /bin của project 

bằng keytore và password lúc dùng keytool tạo ra bằng cách Export nhƣ sau: 

 Click phải vào project chọn Export. 

 

Hình  4.19 Export chương trình để cài vào thiết bị thật 

 Chọn nơi lƣu file keystore, nhập password lúc đầu tạo bằng 

keytool. 

 

Hình  4.20 Dùng keystore cho ứng dụng 
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 Nhập lại password 

 

Hình  4.21 Nhập password cho keystore 

 Chọn file .apk của project 

 

Hình  4.22 Hoàn tất export ứng dụng client 

Sau đó triển khai trên thiết bị hoặc máy ảo (có kết nối internet) chúng ta sẽ 

tải đƣợc bản đồ từ Google Maps. Cuối cùng là viết code xử lý những chức năng 

mong muốn. 

Để triển khai trên thiết bị có thể sử dụng một trong những cách sau: 

 Trực tiếp bằng eclipse IDE: bấm vào biểu tƣợng Run trên eclipse 

hoặc vào menu Run  Run hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F11. 
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 Chép file .apk đã đƣợc ký trong /bin vào thiết bị rồi tiến hành cài 

đặt nhƣ cài một ứng dụng bình thƣờng. 

 Dùng công cụ adb
16

: Mở commandline, di chuyển đến thƣ mục 

chứa công cụ này trong SDK. Ví dụ:  

cd D:\ThinhLD\SoftLapTrinh\android-sdk-windows\platform-

tools. 

o Để cài đặt ứng dụng lên thiết bị dùng lệnh sau: adb –{e,d} 

install <đường dẫn đến file .apk>. Trong đó, tùy chọn e là 

thực thi trên máy ảo (emulator), d là thực thi trên máy thực 

(device). Ví dụ: 

D:\ThinhLD\SoftLapTrinh\android-sdk-windows\platform-tools> adb -e 

install 

“D:\ThinhLD\LuanVan\Projects\TrafficGuiding\bin\TrafficGuiding.apk” 

o Để gỡ cài đặt ứng dụng cũng dùng tƣơng tự nhƣ trên với cấu 

trúc nhƣ sau: adb –{e,d} uninstall <tên packet của ứng 

dụng>. Ví dụ:  

D:\ThinhLD\SoftLapTrinh\android-sdk-windows\platform-tools>adb 

uninstall -e vn.edu.uit.TrafficGuiding 

Lưu ý: Mỗi khi chỉnh sửa và build lại project, chúng ta phải tiến hành ký 

lên file .apk lại mới có thể sử dụng đƣợc dịch vụ của Google Maps. 

4.2.2 Các xử lý chính trong chƣơng trình 

4.2.2.1 Xử lý bắt thông tin GPS 

Android cung cấp một bộ thƣ viện để ứng dụng có thể giao tiếp đƣợc 

với dịch vụ định vị nằm trong packageandroid.location. Trong đó, 

lớp Location đại diện cho một vị trí địa lý đƣợc cảm biến tại một thời gian cụ 

thể. Vị trí này bao gồm vĩ độ, kinh độ, thời gian UTC, các tùy chọn về cao 

độ, tốc độ, độ chính xác của vị trí …. 

Thông tin đặc thù của nhà cung cấp hoặc các lớp nhà cung cấp có thể 

giao tiếp với ứng dụng bằng cách sử dụng phƣơng thức getExtras(), sẽ 

                                            

16 adb: http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html 

http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html
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trả về một Bundle của các cặp key/value. Mỗi nhà cung cấp sẽ chỉ cung cấp 

những thông tin sẵn sàng. 

Để lấy thông tin vềLocation
17

 ta dùng các phƣơng thức sau: 

Location mLocation; 

mLocation.getLatitude(); //lấy latitude 

mLocation.getLongitude() //lấy longitude 

mLocation.getProvider(); //lấy thông tin nhà cung cấp 

mLocation.getSpeed(); //lấy thông tin tốc độ 

Ngoài ra, để nhận thông báo từ LocationManager
18

 khi vị trí thay 

đổi thì chúng ta cần 

phảiimplementsinterfaceLocationListenerđể@Overidecác hàm lắng 

nghe sự thay đổi Location 

@Override 

 publicvoid onLocationChanged(Location arg0) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 @Override 

 publicvoid onProviderDisabled(String arg0) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 @Override 

 publicvoid onProviderEnabled(String arg0) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 @Override 

 publicvoidonStatusChanged(String arg0, int arg1, Bundle arg2) { 

  // TODO Auto-generated method stub    

 } 

Các hàm này đƣợc gọi nếu LocationListener
19

 đăng kí với dịch 

vụ LocationManager bằng phƣơng thức: 

requestLocationUpdates(String, long, float, 

LocationListener). Trong đó: 

 String: provider 

 long: thời gian cập nhật, đơn vị mili giây 

 float: khoảng cách cập nhật, đơn vị mét 

 LocationListener: class implement interface này 

                                            

17 Location: http://developer.android.com/reference/android/location/Location.html 
18 LocationManager: http://developer.android.com/reference/android/location/LocationManager.html 
19 LocationListener: http://developer.android.com/reference/android/location/LocationListener.html 

http://developer.android.com/reference/android/location/Location.html
http://developer.android.com/reference/android/location/LocationManager.html
http://developer.android.com/reference/android/location/LocationListener.html
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Xác định provider thông qua lớp LocationManager bằng cách: 

 LocationManager.GPS_PROVIDER: định vị dựa trên GPS, 

yêu cầu ứng dụng phải đƣợc cấp quyền 

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION. 

 LocationManager.NETWORK_PROVIDER: định vị dựa trên 

hệ thống mạng wifi, yêu cầu ứng dụng phải đƣợc cấp quyền: 

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION hoặc 

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 

Bên cạnh đó, Google cung cấp một lớp Overlay đặc biệt để vẽ vị trí 

hiện tại của thiết bị với một chấm tròn và độ chính xác bằng vòng tròn màu 

tím trên bản đồ, hƣớng di chuyển của thiết bị đó là MyLocationOverLay
20

. 

Để sử dụng lớp này, chúng ta tạo một lớp kế thừa từ MyLocationOverLay, 

sau đó dùng đối tƣợng lớp này gọi phƣơng 

thức:myLocationOverlay.enableMyLocation(),myLocationOverl

ay.enableCompass()trong phƣơng thức callbackonResume()của 

Activity. 

4.2.2.2 Xử lý tìm đƣờng đi 

Để thực hiện chức năng này, nhóm đã sử dụng dịch vụ tìm đƣờng đi 

ngắn nhất của Google, Google cung cấp nhiều loại chỉ đƣờng đi khác nhau 

nhƣ: xe hơi, xe máy, đi bộ, xe buýt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng quốc gia 

mà có hỗ trợ đầy đủ hay không. Ở Việt Nam có thể sử dụng kiểu tìm đƣờng 

đi là ô tô (driving) tuy nhiên cũng ở mức tƣơng đối vì thông tin về đƣờng ở 

Việt Nam còn hạn chế, đây cũng là kiểu tìm đƣờng mặc định của Google. Để 

sử dụng dịch vụ này chúng ta chỉ cần truyền thông số latitude, longitude của 

vị trí bắt đầu và vị trí cần đến kèm theo URL đến Google Maps Service. Cấu 

trúc URL nhƣ sau:  

                                            

20 MyLocationOverLay: http://code.google.com/android/add-ons/google-

apis/reference/com/google/android/maps/MyLocationOverlay.html 

 

http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/reference/com/google/android/maps/MyLocationOverlay.html
http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/reference/com/google/android/maps/MyLocationOverlay.html
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http://maps.google.com/maps?f=d&hl=vi&saddr=lat,lon&daddr=lat,lo

n &ie=UTF8&0&om=0&output=kml. 

Trong đó các tham số cần chú ý: [5] 

 hl= ngôn ngữ của host. Chỉ một số ngôn ngữ đƣợc hỗ trợ. Ví 

dụ: để sử dụng tiếng Việt ta chọn hl=vi. 

 saddr= vĩ độ, kinh độ của điểm bắt đầu 

 daddr=vĩ độ, kinh độ của điểm cần đến 

 ie=có thể đƣợc sử dụng để chỉ định rõ tập hợp mã hóa ký tự 

đầu vào. Ví dụ: ie=UTF8. 

 output= định dạng dữ liệu xuất. 

o output=html: sử dụng định dạng trang Google Local 

phong cách cũ trƣớc khi đƣợc hợp nhất với Google Maps. 

o output=kml: xuất ra một file KML chứa thông tin biểu 

diễn bản đồ hiện tại. 

o output=embed: xuất ra file HTML phù hợp cho việc tích 

hợp vào các site cung cấp thứ ba. 

o output=dragdir:trả về một đối tƣợng JSON chứa 

geocode đƣợc chuyển đổi và một tập nhiều đƣờng thẳngsử 

dụng trong tham số saddr (địa chỉ bắt đầu của tuyến đƣờng) 

và daddr (điểm cuối của tuyến đƣờng). 

Khi ta thực hiện truy vấn với đƣờng link trên đến Google thì nó sẽ trả 

về file kml chứa đầy đủ thông tin về đƣờng đi từ 2 địa điểm mà chúng ta yêu 

cầu, chúng ta thực hiện đọc file này để lấy thông tin chỉ đƣờng. Truy xuất 

thông tin từ file kml mà Google Maps trả về ta sử dụng XML DOM
21

. Đây là 

mô hình đối tƣợng và giao diện lập trình chuẩn cho văn bản XML. XML 

DOM định nghĩa các đối tƣợng và thuộc tính của tất cả thành phần XML, và 

các phƣơng thức (interface) để truy cập chúng [5]. 

Đọc tọa độ các đƣờng đi để vẽ lên bản đồ: Trong kml, một đƣờng đi 

đƣợc tạo ra bởi thành phần <LineString> [5], dƣới đây là ví dụ về 

                                            

21 XML DOM: http://www.w3schools.com/dom/dom_intro.asp 



67 

 

GVHD: TS. Nguyễn Anh Tuấn   SVTH: Lê Đức Thịnh – Trƣơng Quang Huy 

một đƣờng đi có điểm bắt đầu từ Ngã Tƣ Hàng Xanh đến Thành Đoàn thành 

phố Hồ Chí Minh: 

<GeometryCollection> 

<LineString> 

<coordinates> 

106.711640,10.801600,0.000000 

106.711480,10.801780,0.000000 

106.711340,10.801820,0.000000 

106.711130,10.801750,0.000000 

106.710980,10.801540,0.000000 

106.710980,10.801540,0.000000 

106.711000,10.801340,0.000000 

106.711060,10.801250,0.000000 

106.711270,10.801140,0.000000 

106.711270,10.801140,0.000000 

106.711030,10.798640,0.000000 

106.710930,10.798130,0.000000 

106.710710,10.797360,0.000000 

106.710040,10.795630,0.000000 

106.709900,10.795390,0.000000 

106.707400,10.792750,0.000000 

106.707400,10.792750,0.000000 

106.705650,10.790870,0.000000 

106.705650,10.790870,0.000000 

106.701610,10.786540,0.000000 

106.701610,10.786540,0.000000 

106.703080,10.785180,0.000000 

106.703080,10.785180,0.000000 

106.700410,10.782390,0.000000 

106.698450,10.780250,0.000000 

106.698450,10.780250,0.000000 

106.697560,10.781080,0.000000  

</coordinates> 

</LineString> 

</GeometryCollection> 

Sau khi đọc lấy đƣợc thông tin này thì tiến hành vẽ lên bản đồ theo 

những tọa độ trên. 

Tƣơng tự nhƣ trên, trong file kml nhận về cũng chứa tên đƣờng đi. Ta 

thực hiện đọc để lấy thông tin tên đƣờng chi tiết khi di chuyển. Thông tin về 
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đƣờng đi đƣợc lƣu trong tag <Placemark>[5]. Đọc thông tin này lƣu ra 

mảng và hiển thị lên ListView. 

4.2.2.3 Xử lý chia sẻ thông tin GPS 

Khi ngƣời dùng đồng ý chia sẻ thông tin GPS của họ bao gồm: 

latitude, longitude, speed cho server thì quá trình xử lý nhƣ sau: 

Đƣờng dẫn đến server lƣu trữ: http://traffic.jelastic.com/status(http:// 

địa chỉ server/status) 

Nội dung chia sẻ sẽ đƣợc định dạng kiểu định dạng json. Ví dụ đoạn 

mã json sau:{"lon":"106.711664","lat":"10.802071","speed":"150"} 

Để đƣa thông tin này lên server, sử dụng phƣơng thức POST của giao 

thức HTTP, hàm này đƣợc xử lý trong một Thread định kỳ trong khoảng thời 

gian do ngƣời dùng chọn hoặc là có thể chọn chế độ tự động sẽ upload thông 

tin lên server. Ở chế độ tự động thì tùy theo tốc độ mà ngƣời dùng di chuyển 

sẽ có những thời gian upload khác nhau, tốc độ càng nhanh thì thời gian 

upload càng ngắn. Xem chi tiết phƣơng thức doPost() phần phụ lục. 

Sau khi thực hiện hàm doPost()server sẽ trả về status code xác 

nhận quá trình upload có thành công hay không? Nếu trả về 200 là thành 

công, 204 là không thành công. Tùy vào status code trả về mà xử lý thông 

báo cho ngƣời dùng biết. 

Cách xử lý thông tin file json và cách thức giao tiếp với server có thể 

tìm hiểu trong [10]. 

4.2.2.4 Xử lý đăng nhập/Đăng xuất 

Tƣơng tự nhƣ trên, chức năng đăng nhập/đăng xuất cũng sử dụng 

phƣơng thức POST, cụ thể xử lý nhƣ sau: 

Đăng nhập: 

 Đƣờng dẫn: http://traffic.jelastic.com/users/login 

 Nội dung đƣa lên server bao gồm: username, password đƣợc định dạng 

chuỗi json:{"name":"thinhld","password":"123"} 

http://traffic.jelastic.com/status
http://traffic.jelastic.com/users/login
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 Server sẽ trả về status code: 200 đăng nhập thành công đồng thời trả về 

chuỗi json thông tin của user đó kèm theo token, 204 lỗi truy vấn cơ sở dữ 

liệu (đúng username, password), 401 không có username hiện tại trong cơ 

sở dữ liệu. Tùy theo status code trả về mà ta xử lý thông báo cho ngƣời 

dùng biết. Riêng đăng nhập thành công, ứng dụng lƣu lại thông tin, đặc 

biệt là userid và token. Đối với những tính năng yêu cầu đăng nhập mới 

thực hiện đƣợc thì khi gởi yêu cầu phải kèm token này nào URI, đồng thời 

disable chức năng đăng nhập cho đến khi ngƣời dùng logout thành công. 

Đăngxuất: 

 Đƣờng dẫn: http://traffic.jelastic.com/users/logout/token={token} 

 Nội dung cần gởi lên server là userid đƣợc định dạng kiểu json. 

 Server trả về status code: 200 logout thành công, 204 lỗi trong quá trình 

logout, 401 không tồn tại userid hoặc token. Căn cứ vào status code mà 

xử lý thông báo cho ngƣời dùng. Khi logout thành công sẽ tiến hành xóa 

tất cả dữ liệu đƣợc lƣu trữ lúc login thành công.  

 Chức năng này sẽ disable cho đến khi ngƣời dùng đăng nhập thành công. 

Đăng ký: 

 Đƣờng dẫn: http://traffic.jelastic.com/users 

 Nội dung cần gởi lên server bao gồm: username, password và email đƣợc 

định dạng kiểu json nhƣ ví dụ sau: 

{"name":"thinhld","password":"123","email":"thinhld@uit.edu.vn"} 

 Server sẽ trả về status code: 200 đăng ký thành công, 204 username đã có 

ngƣời dùng. Căn cứ vào status code trên xử lý thông báo cho ngƣời dùng 

biết. 

4.2.2.5 Truy vấn dữ liệu từ webservice 

Tƣơng tự nhƣ phần đăng nhập, việc truy vấn thông tin về tình trạng 

giao thông từ server cũng dựa trên giao thức HTTP, tuy nhiên ở đây chủ yếu 

là sử dụng phƣơng thức GET. Sau đây là một số truy vấn cụ thể: 

 Truy vấn tình trạng giao thông theo thời gian: 

http://traffic.jelastic.com/users/logout/token=%7btoken%7d
http://traffic.jelastic.com/users
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http://traffic.jelastic.com/situation/date={date}&time={time}&token={to

ken} 

 Truy vấn địa điểm đang kẹt xe hiện tại: 

http://traffic.jelastic.com/situation/state=3&token={token} 

 Truy vấn địa điểm có nguy cơ kẹt xe hiện tại: 

http://traffic.jelastic.com/situation/state=2&token={token} 

 Truy vấn tình trạng giao thông theo tên đƣờng: 

http://traffic.jelastic.com/situation/street={streetname}&token={token} 

tên đƣờng ở đây đƣợc truy xuất từ cơ sở dữ liệu trong chƣơng trình. 

 Truy vấn tình trạng giao thông trong bán kính vòng tròn có tâm là tọa độ 

đƣợc chọn trên bản đồ. 

http://traffic.jelastic.com/situation/lonlat={lon},{lat}&dis={distance}&to

ken={token} 

 Truy vấn tốc độ theo tên đƣờng hiện tại 

http://traffic.jelastic.com /request/speed/street={stree}&token={token} 

 Truy vấn tốc độ theo tên đƣờng theo thời gian 

http://traffic.jelastic.com 

/request/speed/street={street}&date={date}&time={time}&token={token

} 

 Truy vấn tốc độ theo tọa độ và bán kính 

http://traffic.jelastic.com/request/speed/lonlat={lon},{lat}&dis={dis}&to

ken={token} 

 Truy vấn tốc độ theo tọa độ, bán kính và thời gian 

http://traffic.jelastic.com/request/speed/lonlat={lon},{lat}&dis={dis}&dat

e={date}&time={time}&token={token} 

Thông tin trả về từ server: tùy từng truy vấn mà có kết quả trả về khác 

nhau. Tuy nhiên, tất cả đều là dạng file json nếu truy vấn thông tin thành 

công, nếu truy vấn có lỗi xảy ra thì xử lý thông báo cho ngƣời dùng biết. 

http://traffic.jelastic.com/situation/date=%7bdate%7d&time=%7btime%7d
http://traffic.jelastic.com/situation/state=3
http://traffic.jelastic.com/situation/state=2
http://traffic.jelastic.com/situation/street=%7bstreetname%7d
http://traffic.jelastic.com/situation/lonlat=%7blon%7d,%7blat%7d&dis=%7bdistance%7d&token=%7btoken%7d
http://traffic.jelastic.com/situation/lonlat=%7blon%7d,%7blat%7d&dis=%7bdistance%7d&token=%7btoken%7d
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4.2.2.6 Giao diện của chƣơng trình 

Màn hình chính: Màn hình chính là giao diện Google Maps quen 

thuộc với hệ thống các OptionMenu bên dƣới, trên có trƣờng tìm kiếm địa 

chỉ giúp ngƣời dùng nhanh chóng tìm đƣợc địa điểm mình mong muốn 

 

Hình  4.23 Màn hình chính và tìm địa chỉ 

Màn hình chính đƣợc thiết kế với các đối tƣợng và chức năng nhƣ 

sau: 

 MapView: hiển thị bản đồ Google. 

 EditText: nhập địa chỉ khi ngƣời dùng muốn tìm kiếm, có thể 

nhập Tiếng Việt không dấu, có dấu. 

 ImageButton Search: thực hiện chức năng tìm kiếm 

 ImageButton Clear: xóa chữ trong EditText hoặc xóa các 

OverLay trên bản đồ tùy vào ngƣời dùng chọn. 

 OptionMenu “Cài Đặt”: thiết lập một số chức năng muốn sử 

dụng: cập nhật liên tục khi di chuyển, chuyển đổi kiểu hiển thị, 

chia sẻ thông tin vị trí, xác định địa chỉ server,… 
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 OptionMenu “Vị Trí Của Tôi”: di chuyển đến vị trí hiện tại của 

thiết bị (ngƣời dùng). 

 OptinMenu “Đăng Xuất”: thực hiện đăng xuất khi ngƣời dùng 

đã đăng nhập thành công, nếu chƣa đăng nhập sẽ không thao 

tác đƣợc trên Menu này. 

 OptionMenu “Chỉ Đƣờng”: Thực hiện tìm đƣờng đi giữa 2 địa 

điểm đƣợc đánh dấu trên bản đồ. 

 OptionMenu “Đăng Nhập”: Ngƣời dùng có thể tùy chọn là 

đăng nhập (nếu có tài khoản rồi) hoặc đăng ký mới (nếu chƣa 

có tài khoản). 

 OptionMenu “Truy Vấn”: thực hiện chức năng truy vấn các 

thông tin về giao thông 

Màn hình đăng ký, đăng nhập: Mỗi chức năng đƣợc thiết kế riêng 

biệt trong mỗi Activity khác nhau. Để lựa chọn đƣợc những chức năng này 

thì sẽ thông qua ContextMenu. 

 

Hình  4.24 Màn hình đăng ký & đăng nhập 
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Trong từng Activity là các TextView để hiển thị các thông tin; 

EditText cho phép nhập dữ liệu; Button để thực hiện việc đƣa kết quả lên 

server hoặc xóa chữ. 

Đăng nhập là yếu tố bắt buộc để ngƣời dùng có thể truy xuất đƣợc 

thông tin giao thông từ server, nếu không thì chỉ sử dụng đƣợc các chức năng 

bản đồ thông thƣờng. 

 

Màn hình chỉ đường đi: 

 

Hình  4.25 Màn hình chỉ đường đi 

Màn hình chính của tìm đƣờng đi là giao diện chính của chƣơng trình 

để thể hiện trực quan các con đƣờng và vị trí hiện tại của ngƣời dùng bằng 

cách vẽ các đoạn thẳng theo đƣờng đi trên bản đồ. Bên cạnh đó cần một 

ListView để thể hiện chi tiết danh sách các con đƣờng sẽ đi cũng nhƣ khoảng 

cách, thời gian giữa 2 địa điểm. 

Để thực hiện chức năng này ngƣời dùng có thể tìm chỉ dẫn đƣờng đi 

từ: vị trí củamình đến một điểm nào đó đƣợc tìm kiếm trên bản đồ; bấm giữ 

lâu trên bản đồ 2 điểm để đánh dấu điểm đầu và điểm cuối; vị trí của mình 
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đến một điểm bấm giữ lâu trên bản đồ… Lưu ý, khi bấm giữ trên bản đồ thì 

chọn điểm nào trƣớc thì điểm đó sẽ là điểm bắt đầu, điểm còn lại là điểm kết 

thúc. 

Sau khi chọn đƣợc 2 địa điểm, vào menu chọn “Chỉ Đƣờng” thì hình 

ảnh về đƣờng đi sẽ đƣợc tô màu đỏ lên bản đồ. Bên cạnh đó, ImageButton 

danh sách chi tiết tên đƣờng sẽ hiển thị trên thanh tìm kiếm để ngƣời dùng có 

thể chuyển qua lại giữa bản đồ và danh sách tên đƣờng. 

Màn hình truy vấn giao thông: Thông tin truy vấn đƣợc cung cấp từ 

server Traffic Supervisor do nhóm phát triển, các thông tin này đƣợc tính 

toán dựa trên những thông tin GPS mà ngƣời tham gia giao thông chia sẻ. 

Một số truy vấn có thể thực hiện nhƣ: truy vấn tình trạng giao thông theo 

thời gian, theo tên đƣờng, các con đƣờng đang kẹt xe hoặc có nguy cơ kẹt xe, 

theo bán kính tính từ vị trí của ngƣời dùng… Sau đây là một số hình ảnh của 

các truy vấn trên. 

 

Hình  4.26 Màn hình truy vấn điểm kẹt xe 
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CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

5.1 Kết luận 

Khóa luận đã trình bày một cách có hệ thống về các kiến thức nền tảng, kiến 

thức về công nghệ để thiết kế đƣợc hệ thống thu thập và phân tích tình trạng giao 

thông trên con đƣờng cụ thể ở TP. Hồ Chí Minh. 

Đề tài đã xây dựng đƣợc ứng dụng hoàn chỉnh trên client bao gồm hƣớng dẫn 

đƣờng đi, cung cấp dữ liệu cho server, và các chức năng truy vấn server. Chƣơng 

trình đã đƣợc triển khai trên host thực tế thu thập đƣợc dữ liệu của các client gởi về, 

cũng nhƣ thông báo tình hình giao thông cho client.Nắm đƣợc kiến thức vững chắc 

về các nội dung, kiến thức, công nghệ đã thực hiện. Cụ thểhệ thống đã giải quyết 

đƣợc vấn đề sau: 

 Triển khai giao tiếp giữa client và server. 

 Chức năng tìm đƣờng đi giữa hai điểm trên bản đồ. 

 Thu thập và phân tích đƣợc tình trạng giao thông trên một tuyến đƣờng. 

 Đƣa ra giải pháp phân tích tình trạng giao thông.  

 Thu thập dữ liệu bản đồ nhằm xây dựng bản đồ riêng sau này. 

Tóm lại, đề tài “Xây dựng hệ thống thông báo mật độ giao thông và tìm 

đường đi ở TP.HCM trên nền tảng Android” đã hoàn thành các yêu cầu đặt ra và có 

khả năng mở rộng ứng dụng vào thực tế. Điểm quan trọng nhất của đề tài là đã nhấn 

mạnh đƣợc tính cộng đồng cùng tham gia đóng góp thông tin để chung tay giải quyết 

vấn đề chung của hiện trạng giao thông. 

5.2 Những khó khăn, hạn chế 

Trong quá trình thực hiện nhóm tác giả gặp phải nhiều khó khăn khác nhau về 

thiết bị, công cụ, kinh phí thực hiện nên các kết quả về số liệu chỉ mang tính chất 

tham khảo. 

Cụ thể các khó khăn hạn chế gặp phải nhƣ sau: 

 Những công nghệ áp dụng trong đề tài là những công nghệ khá mới đối với 

nhóm nên đầu tƣ thời gian cho việc nghiên cứu khá nhiều. 
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 Google Maps API không cung cấp đầy đủ các tính năng cho môi trƣờng ở 

Việt Nam. Nguồn dữ liệu về các con đƣờng của Google không đủ để thực 

hiện định vị chính xác vị trí theo địa chỉ thật. 

 Thiếu điều kiện về thiết bị di động chạy trên nền Android để kiểm tra thực tế. 

 Chức năng phát hiện kẹt xe chỉ mang tính chất tƣơng đối, các thông số dùng 

cho chức năng này là cố định, chƣa phù hợp với nhiều loại tuyến đƣờng có 

điều kiện khác nhau. 

 Server có hiệu suất tốt nhƣng chƣa đủ để đáp ứng cho hệ thống mang tính 

chất thời gian thực nhƣ Traffic Supervisor. Ngoài ra server đặt ở nƣớc ngoài 

nên độ trễ sẽ cao. 

 Chƣa thực hiện đƣợc khả năng chọn đƣờng đi tránh kẹt xe giữa hai điểm trên 

bản đồ. 

5.3 Hƣớng phát triển 

Đề tài đã bƣớc đầu xây dựng đƣợc hệ thốngthu thập và cảnh báo tình trạng 

giao thông cho ngƣời dùng thông qua thiết bị di động nền tảng Android. Nếu đƣợc 

đầu tƣ, sự hƣởng ứng của các cơ quan chức năng và ngƣời dân thì tƣơng lai có thể 

phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh nhƣ các hệ thống đã đƣợc trình bày trong 

chƣơng 2. Hệ thống giúp cho các cơ quan chức năng quản lý và điều hành giao thông 

tốt hơn từ những thông tin mà ngƣời dùng chia sẻ và có thể dùng cho dự báo tình 

hình giao thông,…. Một số hƣớng có thể phát triển nhƣ: 

 Tiếp tục cải thiện hiệu suất truyền giữa client server để hạn chế độ trễ dữ 

liệu. 

 Xây dựng một ứng dụng web cho phép hiển thị bản đồ và thông báo tình 

trạng giao thông ngay trên bản đồ đó để hỗ trợ cho các nhà quản lý giao 

thông. 

 Thêm các chức năng thống kê về tình trạng giao thông cho client. 

 Cải thiện chức năng xác định khả năng kẹt xe bằng các thông số phù hợp cho 

từng tuyến đƣờng khác nhau. 

 Hƣớng dẫn đƣờng đi giữa 2 điểm để hạn chế đƣợc tình trạng kẹt xe nhất có 

thể.  
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC A: XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN CLIENT 

 

1. Lấy thông tin chi tiết từng tên đƣờng đi 

 

 

 

2. Vẽ đƣờng dẫn hiển thị trên Google Maps 
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3. Phƣơng thức doPost(): gởi dữ liệu lên server 
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4. Phƣơng thức doGet(): lấy thông tin từ server, nếu truy vấn thành công thì trả 

về nội dung ngƣời dùng truy vấn, nếu không thành công sẽ trả về lỗi của trạng 

thái kết nối: 
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PHỤC LỤC B: CÁC XỬ LÝ TRÊN SERVER 

1. Class hỗ trợ kết quản lý session cho kết nối cơ sở dữ liệu 
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2. Phƣơng thức xử lý việc upload trạng thái của client 
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3. Phƣơng thức tìm những điểm kẹt xe trong khu vực của client 
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