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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Vài thập kỷ qua, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển vượt bậc

để đáp ứng nhu cầu của của con người. Trong khi chỉ cách đây vài thập kỷ việc

mang một chiếc máy tính theo bên mình còn là chuyện không tưởng khi một chiếc

máy có khả năng xử lý chỉ vào ngàn phép tính một giây đã lớn bằng cả căn phòng

thì giờ đây bất kỳ ai cũng đã có thể hoàn thành công việc của mình ngay trên

đường đi chỉ với một chiếc điện thoại di động.

Bên cạnh sự phát triển của công nghệ chế tạo thiết bị thì kỹ thuật sử dụng

thiết bị, mà cụ thể là các dịch vụ và sản phẩm phần mềm kèm theo cũng có sự tiến

hóa tương ứng. Theo trào lưu ấy, việc kết hợp giữa các thiết bị hiện đại (mang đến

tính tiện dụng) và các dịch vụ mới (mang đến tiện ích) để sinh ra lợi ích tối đa cho

người dùng là tất yếu, mà thiết bị di động đang là trung tâm của xu hướng này, thể

hiện qua hàng loạt các sản phẩm gần đây của các nhà cung cấp dịch vụ có tiếng

trên toàn thế giới như Google với hệ điều hành Android hay Apple với iPhone; giờ

đây người sở hữu thiết bị di động không còn bị gói gọn trong văn phòng nữa mà

có thể thực hiện công việc hàng ngày từ bất cứ nơi đâu.

Khi hướng phát triển truyền thống cung cấp xử lý dựa trên thông tin của

người dùng đã phát triển gần đến mức giới hạn, một hướng mới đã được mở ra:

cung cấp khả năng xử lý dựa trên thông tin của môi trường chung quanh. Từ việc

biết được người dùng đang ở trong hoàn cảnh nào, thiết bị có thể đưa ra những

phương án hỗ trợ người dùng tốt nhất một cách tự động (không đòi hỏi dữ liệu

hoặc thao tác từ phía người dùng). Các thông tin “nền” về môi trường xung quanh

đó bao gồm vị trí của người dùng.

Khả năng định vị đã được bắt đầu có trong một số thiết bị chuyên dụng từ

cách đây vài thập kỉ. Tuy nhiên mãi đến gần đây mới bắt đầu được tích hợp vào
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các thiết bị dành cho người dùng phổ thông, cung cấp nền tảng để các các dịch vụ

quảng cáo dựa trên vị trí (location aware advertising-LAA) có thể hoạt động. Nói

một cách ngắn gọn, quảng cáo dựa theo vị trí là một dịch vụ cung cấp nội dung và

khả năng tương tác với người dùng dựa trên vị trí hiện tại của người dùng.

Loại dịch vụ này tuy ra đời sau nhưng các dịch vụ quảng cáo dựa theo vị trí

đã được kèm theo hầu hết các thiết bị di động có hỗ trợ.

Giờ việc định vị một thiết bị đã trở nên khá dễ dàng vì từ chỗ phụ thuộc

hoàn toàn vào vệ tinh quân sự, giờ đã được cải tiến nhờ sự kết hợp của nhiều công

nghệ khác nhau. Hiện nay trên thế giới đã có nhiều đề tài nghiên cứu và cả ứng

dụng về việc kết hợp công nghệ để cung cấp dịch vụ quảng cáo dựa theo vị trí

người dùng. Tuy nhiên sự phát triển của công nghệ cũng có mặt trái của nó: tạo ra

quá nhiều lựa chọn - các ứng dụng mới có thể sẽ gặp khó khăn trong việc chọn lựa

công nghệ cho mình.

Dân số nước ta tăng nhanh đặc biệt tại các thành phố lớn,do đó nhu về mua

nhà hay thuê nhà ở gia tăng rất nhanh.Và lượng người sử dụng có điện thoại thông

minh (smartphone) có hỗ trợ GPS ngày càng nhiều. Đồng thời, các website mua

bán nhà đất phần lớn chỉ hỗ trợ người dùng desktop. Trong khi đó, nhu cầu đi thực

tế, xem địa điểm căn nhà cũng như khảo sát vị trí của căn nhà là nhu cầu chính

đáng và thiết thực của người mua nhà. Đề tài này giúp người mua có smartphone

khi đi qua các con đường sẽ nhận được thông báo cụ thể về căn nhà lân cận có rao

bán hay không và hiển thị thông tin tóm tắt về căn nhà đó.

Hiện tại có rất nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau để làm điều này,

tùy thuộc vào đối tượng sử dụng và mục đích sử dụng. Mỗi kỹ thuật đều có một

sai số nhất định tuy nhiên, tùy thuộc vào tình huống mà sai số đó có thể chấp nhận

được.

Một công nghệ được sử dụng hiện nay chính là Context-Aware

Advertising (tạm dịch là quảng cáo cảm ngữ cảnh), mà cụ thể là Location-Aware



GVHD TS. Nguyễn Anh Tuấn

3
UIT Khóa Luận Tốt Nghiệp

Advertising (quảng cáo cảm ngữ theo nơi chốn). Các ứng dụng dựa theo quảng

cáo nơi chốn đã có nhiều ở nước ngoài nhưng trong nước thì phát triển vẫn còn

hạn chế, đặc biệt là trong mua bán bất động sản.

Đề tài này sẽ giới thiệu về các công nghệ đang được sử dụng rộng

rãi hiện nay và quảng cáo cảm ngữ cảnh theo nơi chốn; đánh giá các dịch vụ tiêu

biểu có sử dụng công nghệ này, tập trung phân tích và xây dựng một ứng dụng

mua bán bất động sản có dựa trên công nghệ này.

Hiện nay ở Việt Nam các dịch vụ quảng cáo dựa theo vị trí vẫn chưa phát

triển đúng tầm, vẫn chưa có ứng dụng nào tích hợp tất cả các tính năng một người

đi đường bình thường cần. Do đó nhằm mục đích minh họa, đề tài cũng sẽ hướng

đến việc phát triển một ứng dụng cung cấp quảng cáo dựa theo vị trí để người

dùng có thể tương tác với các quảng cáo.
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CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN

QUAN

2.1. Location Aware Advertising

Với sự phát triển của Internet di động hoặc Web di động , vì vậy dịch vụ

sau đó có thể được đi theo công nghệ mạng không dây bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc

nào miễn có cơ sở hạ tầng hỗ trợ các dịch vụ. Các tiêu chuẩn Wireless Application

Protocol và các ứng dụng được phát triển để hỗ trợ các nội dung nhẹ có thể chứa

trong các thiết bị nguồn tài nguyên hạn chế và được kiểm soát với bàn phím điện

thoại . Nội dung đó thậm chí được xử lý hiệu quả hơn với bộ nhớ và sức mạnh tính

toán ít hơn và nghèo hơn với chức năng đa phương tiện so với Web máy tính để

bàn . Gần  đây với sự phát triển của công nghệ mạng không dây băng thông rộng

cao như là 3G và 4G, nội dung đa phương tiện có thể được gửi đến điện thoại

thông minh với tốc độ cao, thậm chí cho phép video thời gian thực của người sử

dụng điện thoại được trao đổi. Công nghệ và thiết bị cầm tay mới hơn như vậy cho

phép dịch vụ được chuyển đến cho người sử dụng bất cứ nơi nào và bất cứ lúc

nào.

2.1.1.  Mobile Context –Aware.

2.1.1.1.  Ngữ cảnh (Context)

Context ta tạm dịch sang Tiếng Việt nghĩa là “Ngữ cảnh”. Nó là bất cứ

thông tin nào có thể dùng để phân biệt, xác định tình trạng hiện thời của thực thể

hoặc các hành động của thực thể. Ngữ cảnh bao hàm các thông tin về hiện trạng,

trạng thái, vị trí, không gian liên quan đến một cá nhân hoặc sự kiện cụ thể. Một

ngữ cảnh là một môi trường mà thực thể đó tồn tại hoặc sự kiện nào đó xảy

ra. Ngữ cảnh là cực kỳ quan trọng vì nó kiểm soát, ảnh hưởng và tác động đến

mọi thứ trong nó. Mọi thứ đều diễn ra trong một ngữ cảnh nhất định. Và ngữ cảnh
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đó là duy nhất, nó chi phối nội dung trong nó. Ta có thể xác định ngữ cảnh của

một thực thể hoặc một sự kiện thông qua đặc điểm riêng của thực thể hoặc sự kiện

đó và môi trường chứa nó. Như vậy với mỗi ngữ cảnh ta cần mã hóa và biểu diễn

theo một dạng nào đó trên máy tính, thông tin dạng số này cho phép máy tính có

thể phân biệt và nhận biết các ngữ cảnh và các thay đổi theo ngữ cảnh mà từ đó

đưa ra các hành động thích hợp.

Khái niệm “context” có thể chia ra làm 2 dạng chính đó là : Ngữ cảnh về

cá nhân (Personal context), Ngữ cảnh môi trường (Environmental context ).

Ngữ cảnh cá nhân ( Personal context) : Nó tồn tại với mỗi người chúng ta,

bao gồm tất cả các thông tin riêng liên quan đến cá nhân đó. Nó được xác địn h bới

các thành phần tĩnh ( không thay đổi ) như tên, sở thích, quê quán và các thành

phần động như tốc độ di chuyển, vị trí hiện tại… Ngữ cảnh cá nhân.

Ngữ cảnh về môi trường : bao gồm tất cả các thông tin về hoàn cảnh,

trạng thái, môi trường mà thực th ể đó đang tồn tại. Ví dụ như vị trí hiện thời của

thực thể, thời tiết ở xung quanh thực thể, …

2.1.1.2. Nhận biết ngữ cảnh (Context-Aware)

Context-aware : Nhận biết ngữ cảnh. Một ứng dụng có khả năng nhận biết

được ngữ cảnh nếu nó sử dụng các thông tin về ngữ cảnh để cung cấp thông tin

hoặc dịch vụ tới người sử dụng sao cho thông tin đó liên quan chặt chẽ đến các

hành động, ứng xử.. của họ. Context-aware sử dụng các luật tự xây dựng và thông

tin đầu vào để xác định và phân loại các ngữ cảnh theo từng lớp sao cho từ đó có

thể định nghĩa, cá thể hóa các hành động(action) hoặc phản ứng của người dùng

cũng như môi trường xung quanh người dùng. Một hệ thống nhận biết ngữ cảnh

thường có các tính năng :

Trình diễn thông tin và các dịch vụ đối với người sử dụng.
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Tự động thực hiện một dịch vụ nào đó ( theo ngữ cảnh)

Gán nhãn cho ngữ cảnh để sử dụng cho lần sau.

Trong môi trường di động,thông tin vị trí là một khía cạnh quan trọng cho

hệ thống context-aware, vị trí là thông tin thực về vị trí hiện tại của người dùng (

của mobile). Ta có thể biểu diễn nó theo kinh độ và vĩ độ. Vị trí chi tiết trở nên

quan trọng tùy thuộc vào ứng dụng . Có 2 lý do cho điều trên, lý do thứ nhất là sau

khi một người sử dụng di động gửi một yêu cầu thì họ có thể di chuyển đến một

địa điểm khác hay tắt thiết bị và khi hệ thống có kết quả đáp ứng và sẵn sàng gửi

chúng đến người dùng thì vị trí người dùng lúc này có thể thay đổ do đó sự quan

tâm của người dùng đến kết quả này không còn quan trọng với họ nữa ,lý do thứ 2,

một số kết quả truy vấn  bao gồm một vài mục ví dụ tất cả các nhà hàng trong

thành phố. Nhưng người dùng chỉ cần thông tin địa phương hóa chẳng hạn như địa

điểm các nhà hàng trong bán kính một dặm nên hệ thống nên biết nơi người dùng

và chỉ cung cấp các thông tin liên quan. Vì 2 lý do đó chúng ta sử dụng mô đun

thông tin bối cảnh để theo dõi vị trí của người dùng trong hệ thống.

Thời gian (Time) : Thời gian ở đây là nhằm chỉ thời gian trong ngày và

ngày trong năm .Thời gian cũng là một thành phần quan trọng trong các thông tin

về trạng thái của ngữ cảnh người sử dụng. Với các dòng điện thoại như hiện nay

thì việc nắm bắt được thời gian hiện tại là không khó khăn lắm.

Không gian xung quanh người dùng : tất cả các thông tin về trạng thái, thể

trạng của môi trường xung quanh người dùng. Thông tin đó có thể là nhiệt độ

ngoài trời, độ sáng, độ ẩm không khí, số lượng người trong cùng không gian, mức

độ ồn. Hệ thống sẽ tự động chọn lựa các thuộc tính sao cho thông tin đó phản ánh

đúng thực trạng của môi trường lúc đó. Thông tin này được lấy từ các công nghệ

được tích hợp sẵn trên di động, tuy không phải máy nào cũng có đầy đủ các công
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nghệ được tích hợp để lấy được hết thông tin từ môi trường nhưng nếu càng nhiều

thông tin được thu thập hơn thì việc chuẩn đoán ngữ cảnh càng chính xác hơn 1.

Đặc điểm của điện thoại (phần cứng, phần mềm) : Thông tin về cấu hình

của điện thoại cũng là một tiêu chí trong “nhận biết ngữ cảnh”. Tùy vào từng cấu

hình mà hệ thống sẽ trích xuất thông tin và định dạng thông tin một cách hợp lý,

nhằm tối ưu hóa khả năng đón nhận cũng như hiển thị nội dung đó trên điện thoại.

Thường thì mỗi dòng điện thoại lại có các thiết kế phần cứng và phần mềm khác

nhau như : kích thước màn hình, dung lượng bộ nhớ, kiểu truyền thông (wifi, 3G,

2G)… Các thông tin này có thể nhận biết được thông qua quá trình truy vấn người

sử dụng hoặc hệ thống cũng có thể đoán nhận một phần nào đó thông qua các

thông điệp gửi lên từ client.

2.1.2. Quảng cáo cảm ngữ cảnh.

Location based services nói chung hay location aware advertising nói riêng

là một ý tưởng trở nên phổ biến cho thương mại dựa trên vị trí.

Các ứng dụng có thể trong nhà hoặc ngoài trời hoặc hỗ trợ cả trong nhà lẫn

ngoài trời vì thế xem xét quan trọng ở đây là các công nghệ định vị có sẵn và vùng

phủ sóng cũng như các thi ết bị hỗ trợ cho các công nghệ mạng này,Ví dụ, có thể

cho các dịch vụ trong nhà để được hỗ trợ cho điện thoại di động bởi một mạng

không dây tầm ngắn như Bluetooth hoặc hồng ngoại, và sau khi di chuyển trong

nhà ra ngoài trời thì thiết bị sẽ chuyển tự động sang công nghệ mạng ngoài trời và

các công nghệ định vị ngoài trời tương ứng.(dựa trên wireless local area network

WLAN hoặc global positioning system GPS và truy cập dịch vụ qua mạng này.

Ở đây chúng ta xem xét các ứng dụng quảng quảng dựa trên địa điểm ngoài

trời nơi mà vị trí của thiết bị được xác định bằng công nghệ như GPS và các  mạng

cellular. Công nghệ định vị sẽ xác định vị trí của các đối tượng được tìm thấy hiển

1. Context-Aware Pervasive Systems :SENG LOKE,, public AUERBACH
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thị trên một bản đồ kỹ thuật số. Map được sử dụng phụ thuộc vào khu vực qua đó

các vị trí được xem xét và chi tiết về thông tin vị trí phụ thuộc vào ứng dụng ví dụ

như cells trong trường hợp các mạng cellular .

Dịch vụ quảng cáo hướng vị trí (Location Aware Advertising viết tắt là

LAA) là ứng dụng cung cấp thông tin hay các quảng cáo có ích liên quan đến vị trí

hiện tại của thiết bị di động cho người sử dụng dịch vụ cần như là “quảng cáo mua

bán bất động sản dựa trên địa điểm, Từ vị trí này đi đến vị trí khác thì phải đi

đường nào ?...” với sự giúp đỡ của các yếu tố cơ bản như là: thiết bị di động, mạng

viễn thông di động, nhà cung cấp dịch vụ (Dịch vụ định vị toàn cầu GPS, thông tin

dữ liệu vị trí)

Yếu tố chính của LAA là vị trí của người dùng. Internet là yếu tố quan trọng trong

việc liên lạc giữa người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ.

2.1.2.1. Thành phần của LAA

Các thành phần chính của hệ thống LAA gồm có thiết bị di  động, mạng truyền

thông, hệ thống định vị, nhà cung cấp ứng dụng và dịch vụ, nhà cung cấp nội dung

và dữ liệu.

Thiết bị di động được khách hàng dùng để gửi đi yêu cầu và nhận về kết quả đáp

ứng, nó có thể là điện thoại di động, thiết bị trợ giúp số cá nhân (PDA), máy tính

xách tay, các thiết bị dẫn đường đặt trên xe, các trạm cung cấp thông tin đặt tại các

điểm công cộng. Đây là thiết bị thuộc về phía của người sử dụng (c lient).

Mạng truyền thông đóng vai trò kết nối thiết bị di động và nhà cung cấp dịch vụ.

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ triển khai ứng dụng của họ trên Internet,

mạng truyền thông được hiểu là mạng thông tin di động và mạng Internet. Trong

quá trình hoạt động, yêu cầu được gửi từ khách hàng qua mạng di động đến giao

diện giữa mạng di động và mạng Internet, từ đó yêu cầu được chuyển tiếp đến nhà

cung cấp dịch vụ.

Hệ thống định vị có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu về vị trí của khách hàng như một

tham số đầu vào cho quá trình xử lý yêu cầu. Cụ thể, nếu là yêu cầu chỉ đường thì
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đương nhiên nhà cung cấp dịch vụ cần biết vị trí hiện tại của khách hàng. Còn nếu

khách hàng yêu cầu trợ giúp về mặt kỹ thuật, y tế, nhân lực... thì thông tin vị trí

gửi kèm yêu cầu s ẽ giúp nhà cung cấp dịch vụ tiếp cận khách hàng nhanh hơn.

Trong một số trường hợp khác thì vị trí của khách hàng được nhà cung cấp dùng

làm căn cứ để tính cước cho dịch vụ của mình. Trong thực tế, hệ thống định vị

toàn cầu GPS là lựa chọn số một khi lên phương án xây dựng các hệ thống LAA.

Vì những ưu điểm như diện tích phủ sóng bao phủ toàn bộ bề mặt trái  đất,  độ

chính xác cao, cho phép sử dụng tín hiệu miễn phí mà hiện tại đang xuất hiện xu

hướng tích hợp chức năng  định vị bằng GPS vào các thiết bị di động đặc biệt là

điện thoại, PDA, máy tính xách tay…

Nhà cung cấp ứng dụng và dịch vụ nhận yêu cầu từ khách hàng, xác định vị trí

của họ thông qua dữ liệu  định vị  được gửi kèm yêu cầu, sau  đó xử lý  để cung cấp sự

trợ giúp hoặc thông tin tương ứng với vị trí và yêu cầu của khách hàng. Các ứng dụng và

dịch vụ được nhà cung cấp triển khai thường là định vị dẫn đường, tra cứu thông tin địa

lý, cứu hộ cứu nạn, quản lý điều hành phương tiện giao thông…
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Hình 2.1. Các thành phần của LAA

Trong thực tế, phần lớn các hệ thống LAA được xây dựng theo mô hình nhà cung

cấp dịch vụ đồng thời là nhà cung cấp nội dung, nhưng đôi khi các nhà cung cấp dịch vụ

lại không sở hữu nguồn dữ liệu mà khi cần tham khảo họ phải lấy từ các nhà cung cấp nội

dung. Mỗi nhà  cung cấp nội dung thường sở hữu kho dữ liệu (data warehouse) thuộc các

lĩnh vực khác nhau ví dụ dữ liệu địa lý, dữ liệu về mạng lưới giao thông, dữ liệu về hệ

thống tài chính ngân hàng…

Đứng từ góc độ người sử dụng, ta có thể không cần quan tâm đến sự tồn tại của

nhà cung cấp nội dung vì ta không phải trực tiếp làm việc với thành phần này, nhà cung

cấp dịch vụ và ứng dụng sẽ thay mặt ta làm việc đó 2.

2.1.2.2. Phương thức hoạt động của LAA

Sau khi đã định vị thành công vị trí hiện tại với sự giúp đỡ của các công nghệ định

vị, dựa vào kết quả đó người dùng sẽ đưa ra một số câu truy vấn và gửi những truy vấn

đó về trung tâm xử lý dịch vụ quảng cáo hướng vị trí. Tại đây trung tâm xử lý sẽ tiến

hành xử lý yêu cầu của người dùng, đồng thời kết hợp với dữ liệu của nhà cấp để tạo

thành một nội dung hoàn chỉnh và gửi thông tin trả lời về cho người dùng.

2 CÁC HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DỰA TRÊN VỊ TRÍ ThS. ĐẶNG QUANG THẠCH,

Trường Đại học Giao thông Vận tải



GVHD TS. Nguyễn Anh Tuấn

11
UIT Khóa Luận Tốt Nghiệp

2.2. Công Nghệ Xác Định Vị Trí Và Truyền Tải Dữ Liệu

Vì dựa vào thông tin trong môi trường bên ngoài thiết bị nên các dịch vụ dựa vào

vị trí được xếp vào loại dịch vụ khai thác thông tin từ môi trường xung quanh

(ambience intelligence). Tuy nhiên các dịch vụ loại này còn sử dụng nhiều công

nghệ khác ngoài định vị, chẳng hạn như các công nghệ trên nền web để cung cấp

nội dung hay các công nghệ di động để tạo ra ứng dụng. Do đó có thể nói các dịch

vụ dựa theo vị trí là thành quả nổi bật nhất của sự hội tụ công nghệ thông tin –

truyền thông (telecommunication convergence).

2.2.1. Công nghệ định vị

Việc định vị là cốt lõi của khả năng cung cấp các dịch vụ dựa theo vị trí

(Location-based service, từ đây gọi là LBS). Chỉ khi xác định được vị trí của

người dùng hoặc thiết bị thì hệ thống mới có thể đưa ra nội dung hoặc quyết định

dựa theo thông tin vị trí ấy.

Để có thể định vị được thiết bị, cần có sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như hệ

thống phát và thu. Cơ sở hạ tầng cho các hệ thống này rất đa dạng: từ vệ tinh, trạm

thu phát cho đến các thiết bị cầm tay.

Các hệ thống định vị thường bao gồm:

Một hệ thống phát tín hiệu được phân tán trên diện rộng, chẳng hạn như vệ

tinh hoặc các trạm thu phát sóng. Các hệ thống này thường phát tín hiệu một cách

tự động và liên tục, bất kỳ thiết bị nào trong vùng phủ sóng đều có thể nhận được.

Các đầu thu dựa vào tín hiệu nhận được có thể tính toán ra vị trí của mình

một cách chủ động.

Tuy nhiên vẫn có những hệ thống hoạt động theo cách khác (thiết bị chủ

động gửi tín hiệu đến các hệ thống lớn hơn) nhưng không phát triển mạnh  vì chi

phí cho thiết bị có khả năng phát sóng thường khá lớn.
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Các hệ thống vệ tinh định vị hiện có

Vệ tinh hiện là loại hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất vì các ưu điểm của

nó như tầm bao phủ rộng và có độ chính xác tương đối, đáp ứng được hầu hết các

nhu cầu thông thường. Tuy nhiên phương pháp này không phải không có khuyết

điểm:

Các hệ thống đang hoạt động đều được xây dựng cho mục đích quân sự,

các tổ chức kiểm soát các hệ thống này có quyền hạn chế truy cập của người dùng

dân sự vào bất cứ lúc nào.

Chất lượng tín hiệu phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Các hoạt động thời tiết

thông thường như giông bão có thể gây nhiễu một cách đáng kể vì vệ tinh ở quá xa

so người nhận so với nơi hình thành nhiễu.

Phải có tầm nhìn tới vệ tinh: không nên có vật cản giữa thiết bị nhận và vệ

tinh vì tín hiệu có tính xuyên thấu kém.

Đồng hồ của thiết bị bị lệch dù ít cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến kết

quả, có thể đòi hỏi chi phí sản xuất lớn để tạo ra đồng hồ độ chính xác cao.

Tuy nhiên, vệ tinh vẫn có rất nhiều ứng dụng trong viễn thông như truyền

dẫn, phát hay khảo sát

2.2.2. Cách thức định vị

Tương ứng với số lượng khá lớn các hệ thống có thể phục vụ cho việc định

vị hiện nay là một loạt giải pháp định vị. Các giải pháp này có thể chia thành ba

nhóm: định vị trên thiết bị di động, định vị trên hệ thống mạng lưới và kết hợp cả

hai. Các nhóm này có các ưu / khuyết khác nhau trên nhiều mặt như độ chính xác

hay tốc độ.

Hiểu biết về cách thức hoạt động của từng cách thức định vị sẽ giúp người

phát triển đưa ra lựa chọn thích hợp cho ứng dụng của mình.
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2.2.2.1. Kỹ thuật xác định vị trí bên trong (Indoor Location)

- Định vị bằng vệ tinh: hệ thống định vị toàn cầu (GPS)

Thoạt đầu, khi nghĩ đến  việc xác định  vị trí, chúng ta thường nghĩ ngay

đến định vị toàn cầu dựa trên thiết bị GPS – Global Positioning System nhưng vấn

đề đối với  thiết  bị GPS  là  không  thể hoạt động ở trong các toà nhà, dưới 1

đám rừng  rậm hoặc mây mù… Để giải quyết những trường hợp đó, người ta đưa

ra nhiều giải pháp và kỹ thuật khác nhau như: phương pháp tiệm cận (proximity

sensing), phương pháp phân  tích  cảnh (scene analysis), phương pháp  giao

khoảng cách (lateration), phương pháp  giao  đường  tròn  (circular  lateration),

phương  pháp  giao  Hyperbolic,  phương pháp  dấu  vân  tay  trong  mạng  nội  bộ

không dây (WLAN Fingerprint)… và nhiều  kỹ thuật  khác  nữa.  Mỗi phương

pháp có những ưu điểm  riêng  và ứng  dụng  trong  từng môi trường khác nhau.

Tuy nhiên, trong giới hạn của đề tài này, nhóm tác giả không tập trung vào các  kỹ

thuật Outdoor Location nhiều hơn.

Hiện có khá nhiều hệ thống vệ tinh khác nhau nhưng chúng đều có cách

hoạt động khá giống nhau: thiết bị tính toán vị trí của mình từ tín hiệu nhận được

từ các vệ tinh GPS. Các vệ tinh liên tục phát các thông điệp gồm các thông số như

thời gian gửi thông điệp, vị trí của vệ tinh và tình trạng của vệ tinh. Thiết bị nhận

sẽ đo thời gian truyền của thông điệp để tính toán khoảng cách tới từng vệ tinh, từ

đó có thể dùng hình học để biết được vị trí của mình (giao điểm của các đường cầu

với tâm là các vệ tinh và bán kính là khoảng cách tới thiết bị). (United States Coast

Guard Navigation Center 1996)

- Các thành phần của GPS: user, ground & space section
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Hình 2.2 Các thành phần của GPS

Thành phần không gian (space section) là hệ thống vệ tinh chuyển động quanh trái

đất ở quỹ đạo cao (high orbit) . Ở quỹ đạo cao các vệ tinh di chuyển không đều so với tốc

độ quay của trái đất nên vị trí của các vệ tinh trên bầu trời đối với thiết bị nhận sẽ luôn

thay đổi. Tuy nhiên hệ thống được thiết kế để lúc nào cũng có 4 vệ tinh trong tầm nhìn

của thiết bị.

Thành phần mặt đất (ground section) là các trạm điểu khiển và tính toán sái lệch

của vệ tinh từ đó trả về thông tin hiệu chỉnh. Người dùng: là người sử dụng và các thiết bị

có nhu cầu định vị, xác định phương hướng, v.v…

 Phương pháp định vị
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Hình 2.3 Định vị bằng vệ tinh

Thông thường trong không gian, để xác định vị trí của một điểm chỉ cần tìm

giao điểm của 3 hình cầu (trái đất là hình cầu thứ 4). Tuy nhiên nếu đồng hồ của

thiết bị không chính xác tuyệt đối thì sai số của vị trí ước lượng được sẽ rất lớn do

dùng công thức

Quãng đường = thời gian x vận tốc

Trong đó vận tốc là vận tốc truyền của tín hiệu từ vệ tinh đến thiết bị, cũng

chính là vận tốc ánh sáng – một hằng số lớn.

Vì chế tạo thiết bị đo đếm thời gian chính xác tuyệt đối khá khó khăn (chi

phí đắt đỏ, kích thước lớn) nên thường các thiết bị GPS chỉ hoạt động khi có thể

nhận tín hiệu của ít nhất 4 vệ tinh – 3 vệ tinh để xác định vị trí và 1 để đồng bộ

đồng hồ. Cũng bằng cách này bất kì thiết bị nào cần tính toán thời gian một cách

chính xác đều có thể sử dụng GPS làm đồng .

Quỹ đạo

Người dùng

Vệ tinh GPS

Vệ tinh GPS

Vệ tinh GPS

Trái đất
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Ưu điểm Nhược điểm

Độ chính xác ngoài trời cao từ 2-

10m

TTFF giữa 30s đến 2 phút

Không bao gồm trong nhà

Bảng 2.1 Ưu và khuyết của định vị bàng GPS

2.2.2.2. Kỹ thuật xác định vị trí bên ngoài (Outdoor Location)

Ngoài ra, dành riêng cho điện thoại di động có khả năng GPS còn có

Assisted GPS (A-GPS). A-GPS có thể cho kết quả định vị nhanh hơn GPS thông

thường do A-GPS có thể cung cấp cho điện thoại:

A  GPS - Assisted  Global  Positioning  System  là  một  hệ thống  hỗ trợ định

vị toàn cầu, hỗ trợ điện thoại trong việc tìm kiếm vệ tinh. A GPS giúp nhận được

thông tin  vệ tinh  từ một  máy  chủ dữ liệu  hỗ trợ qua  mạng  tốt hơn hoặc

cung cấp  những thông  tin  tối  thiểu  về vị trí  của người  dùng  cho  tới  khi  kết

nối được  GPS.  Chính  vì vậy, A GPS giúp tăng tốc kết nối một cách đáng kể.

Thông tin và vị trí của các vệ tinh trong vùng, cùng với thông tin vị trí của

trạm thu phát đang phụ trách điện thoại.

Thời gian chính xác.

Một phần thông tin GPS đã xử lý trước, các trạm cũng có thể tính toán sai lệch do

địa hình, thời tiết đã được biết trước trong khu vực của mình và gửi cho điện thoại.
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Hình 2.4 Mô hình A-GPS

Ưu điểm Nhược điểm

TTFF giảm xuống còn 2-15s Bao gồm trong nhà với đọ chính

xác nhỏ hơn Wi-fi

Tiếp nhận được vị trí trong nhà

hoặc trong môi trường không tối

ưu

Hai vệ tinh phải được nhìn thấy

để A-GPS chính xác

Nguồn xử lý ít hơn là được yêu

cầu bởi thiết bị và tiết kiệm pin

Có thể yêu cầu cho phép sóng

mang

Độ chính xác cao điển hình là

5m-50m

Tình trạng sẵn có ở các thiết bị



GVHD TS. Nguyễn Anh Tuấn

18
UIT Khóa Luận Tốt Nghiệp

Bảng 2.2 Ưu và khuyết của định vị băng A-GPS

2.2.3. Tính riêng tư khi sử dụng công nghệ định vị

Thông tin về vị trí của người dùng đôi khi cũng mang tính riêng tư. Trong

luật pháp của hầu hết các nước phát triển, vị trí của người dùng chỉ có thể được

theo dõi khi có sự cho phép của người dùng. Do đó ứng dụng LAA thường phải

thông báo rõ cho người dùng biết rằng vị trí của họ có thể được theo dõi và ứng

dụng sẽ làm gì với thông tin vị trí này.

Với các dịch vụ LAA được cung cấp theo yêu cầu thì vấn để khá đơn giản:

vị trí người dùng chỉ được theo dõi khi người dùng chạy ứng dụng. Tuy nhiên, các

ứng dụng đòi hỏi cập nhật vị trí người dùng liên tục như theo dõi bạn bè, xác định

vị trí người dùng khi có trường hợp khẩn cấp… lại làm phát sinh câu hỏi: người

dùng có muốn mình được theo dõi vào một lúc nào đó không?

Vì theo dõi một máy điện thoại qua phần cứng (gắp rệp, theo dõi sóng vô

tuyến, sao chép SIM…) khá khó thực hiện nên các phần mềm cung cấp LAA phải

thận trọng trong việc truyền tải dữ liệu trên mạng; cung cấp cho người dùng các

tùy chọn bảo vệ tính riêng tư như ngừng các chức năng có liên quan đên theo dõi

trong khoảng thời gian nào đó trong ngày hoặc tắt hẳn đến khi người dùng cần sử

dụng tiếp.[3]

.

2.3. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN NỀN ANDROID
Phần này giới thiệu một cách sơ lược về hệ điều hành Android,các thành

phần cấu tạo,cấu trúc tổng quát của Androi và các thành phần cơ bản của một ứng

3 Khóa luận tốt nghiệp :TÌM HIỂU VỀ LOCATION SERVICES CHO DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MINH HỌA

NGUYỂN VÕ THANH PHÚ ,LÂM THỊ NGỌC NHÀN ,đại học khoa học tự nhiên



GVHD TS. Nguyễn Anh Tuấn

19
UIT Khóa Luận Tốt Nghiệp

dụng được xây dựng trên nền Android.Nắm được một số hiểu biết nhất định về hệ

điều hành Android và định hình được hướng phát triển một ứng dụng Android

trong quá trình thực hiện khóaluận.

2.3.1. Android là gì ?
Android là tên một nền tảng mở cho thiết bị di động của Google dựa trên

kernel Linux 2.6,gồm hệ điều hành,những phần mềm trung gian(middleware) và

một số ứng dụng cơ bản mà người sử dụng cần đến.Bộ công cụ phát triển phần

mềm Android SDK cung cấp các công cụ và các giao diện lập trình ứng dụng API

cần thiết để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền Android bằng ngôn ngữ

lập trình Java.Androi là một tổ hợp với 3 thành phần cơ bản:

 Hệ điều hành mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí cho thiết bị di động.

 Nền tảng phát triền mã nguồn mở cho việc tạo ra các ứng dụng trên thiết bị di

động Android.

 Các thiết bị,cụ thể là thiết bị di động chạy hệ điều hành Android và các ứng dụng

của nó.

Cụ thể hơn,hệ điều hành Android được tạo nên từ một số thành phần cần thiết

và liên quan đến nhau:

 Phần cứng được thiết kế riêng cho các thiết bị di động cùng với các phần mềm của

nó.

 Nhân của hệ điều hành dựa trên kernel Linux cung cấp giao diện lập trình mức

thấp cùng với các tính năng cốt lõi quản lý bảo mật,quản lý tiến trình,quản lý bộ

nhớ,các trình điều khiển phần cứng…đã được tối ưu hóa cho thiết bị di động.

 Thư viện nguồn mở cho việc phát triển ứng dụng , bao gồm SQLite ,Webkit ,

OpenGL

 Mỗi tiến trình được dùng để chạy một ứng dụng Android, bao gồm máy ảo Dalvik

và các thư viện lõi cung cấp chức năng cụ thể.Các tiến trình được thiết kế để chạy

hiệu quả trên các thiết bị di động.
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 Bộ công cụ phát triển phần mềm được dùng để tạo ra các ứng dụng,bao gồm các

công cụ,tài liệu,các plug-in..

Một số đặc trưng của Android SDK:

 Hỗ trợ Wifi,EDGE,3G,Bluetooth(phụ thuộc thiết bị phần cứng).

 Công nghê GSM – GSM Telephony (phụ thuộc nền tảng phần cứng).

 Tích hợp trình duyệt web,cung cấp mã nguồn mở bộ phát triển trình duyệt web

HTML5 WebKit.

 Tăng tốc đồ họa,cung cấp các thư viện đồ họa 2D,3D sử dụng OpenGL ES 2.0.

 Nền tảng ứng dụng giúp sử dụng lại hoặc thay thế các thành phần của ứng dụng

tích hợp sẵn trong thiết bị.

 Cấu trúc dữ liệu lưu trữ SQLite.

 Sử dụng các widget,thư mục,hình ảnh để tùy chỉnh giao diện màn hình chủ.

 Kho lưu trữ các dữ liệu dùng để chia sẻ giữa các ứng dụng.

 Hỗ trợ Camera,GPS,compass,accelerometer(phụ thuộc thiết bị phần cứng).

 Hỗ trợ đa phương tiện: hỗ trợ phần lớn các định dạng âm thanh,hình ảnh,video

phổ biến như MP3,AAC,JPG,PNG,MPEG4,H.264.

Ngoài một số những đặc tính trên,có một số đặc trưng mà chỉ có Android mới

có như:

 Ứng dụng Google Map: Google Map trên điện thoại di động đã trở nên rất phổ

biến,Android đã tích hợp Google Map như một thành phần ứng dụng cho phép

người sử dụng dễ dàng trên điện thoại.

 Tất cả các ứng dụng được tạo ra đều ngang hàng,có vị trí như nhau,Android không

phân biệt giữa các ứng dụng được phát triển bởi chính Google và các bên thứ

ba.Điều này mang lại cho người dùng khả năng thay đổi giao diện thiết bị một

cách mạnh mẽ bằng cách các ứng dụng của bên thứ ba mà chưa từng có một hệ

điều hành nào làm được trước đây.
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 Các widget giao diện màn hình chủ,các thư mục,hình nền,ô tìm kiếm nhanh.

 Giao tiếp chia sẽ dữ liệu và liên tiến trình: bằng cách sử dụng Intent và Content

Providers,Android cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin,chia sẻ dữ liệu,thực

thi các tiến trình.Để giảm bớt rủi ro một cách hiệu quả,mỗi tiến trình ứng dụng,dữ

liệu lưu trữ đều được để private ngoại trừ những dữ liệu chia sẻ với các ứng dụng

khác.

Cấu trúc của Google Android:

Hình 2.5 Cấu trúc tổng quát của Android.



 Có 5 tầng cơ bản trong hệ điều hành Android: Application Framework,Android

Runtime,Native Libraries,Linux Kernel..mỗi tầng làm việc đều nhờ sự giúp đỡ của

tầng dưới.
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 Tầng Application: bao gồm tất cả các ứng dụng có trong thiết bị chạy Android

như: phone,contact,game,browser,… và một số ứng dụng chạy ngầm.Người dùng

có quyền gỡ bỏ hay cài đặt các ứng dụng tùy thích ở tầng này.

 Tầng Application Framework: tầng Google xây dựng cho các nhà phát triển xây

dựng ứng dụng của họ trên Android,bằng cách gọi các API có sẵn mà Google đã

viết để sử dụng các tính năng của phần cứng mà không cần hiểu cấu trúc bên dưới.

 Tầng Native Libraries: bao gồm một số các thư viện C/C++ được sử dụng bởi các

thành phần khác nhau của hệ thống Android,một số thư viện cơ bản như: System

C Library,SQLite, Media Libraries,3D Libraries,…

 Tầng Runtime: mỗi ứng dụng Android chạy trên một tiến trình riêng của máy ảo

Dalvik(vitural machine).Dalvik được viết để chạy nhiều máy ảo cùng lúc mộ cách

hiệu quả trên thiết bị di động.

 Tầng Linux Kernel: đây là nhân của hệ điều hành Android,mọi xử lý hệ thống đều

phải thông qua tầng này.Linux Kernel cung cấp các trình điều khiển thiết bị phần

cứng như: camera,USB,bluetooth…Kernel hoạt động như một lớp trừu tượng giữa

phần cứng và phần mềm còn lại của hệ thống.

2.3.2. Lập Trình Ứng Dụng Trên Android
Để lập trình ứng dụng Android cần phải có bộ Android SDK và JDK 5 hoặc

6,ngoài ra phải phải có một IDE như Eclipse,Netbeans,…Khóa luận sử dụng

Eclipse để phát triển ứng dụng do đây là IDE phổ biến với nhiều tính năng hỗ trợ

lập trình Android.

2.3.2.1. Các Thành Phần Cơ Bản Của Một Ứng Dụng Android

Một ứng dụng Android được xây dựng từ các thành phần cơ bản sau:

 Activities: một activity đại diện cho 1 giao diện người dùng trực quan,ở đó người

dùng có thể thực hiện những gì họ muốn.Ví dụ một chương trình SMS có thể bao

gồm các activity như 1 activity thể hiện list các số liên lạc,1 activity thể hiện một

trang dùng để viết tin nhắn và gửi đi,…Mặc dù tập hợp các activity lại mới tạo nên
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một ứng dụng giao diện cho người sử dụng nhưng mỗi activity vẫn hoạt động độc

lập với những cái còn lại.Thông thường có 1 activity được đánh dấu là activity đầu

tiên và được gọi đầu tiên khi ứng dụng được khởi chạy.Mỗi activity có một cửa sổ

làm việc để sử dụng,thường mỗi cửa sổ này lấp đầy màn hình,những nội dung trực

quan ở mỗi cửa sổ được cung cấp bởi một hệ thống các view như:button ,textfield

,textview ,radio button ,checkbox ,menu item,…

 Services: không có giao diện trực quan nhưng nó có thể chạy ngầm định trên thiết

bị và không bị giới hạn thời gian hoạt động.Ví dụ 1 service giúp thiết bị chơi nhạc

trong khi người sử dụng làm công việc khác.

 Broadcast receivers: các bộ thu phát là thành phần nhận và tương tác với các thông

báo được đưa ra.Ví dụ như thông báo pin yếu,thông báo người dùng vừa đổi ngôn

ngữ hiển thị.Các bộ thu phát không có giao diện sử dụng,tuy nhiên chúng có khởi

động 1 ứng dụng khi có phản hồi thông tin mà chúng nhận được.

 Content providers: là 1 tập hợp các dữ liệu đặc biệt của ứng dụng này mà các ứng

dụng khác có thể dùng chung.Dữ liệu có thể lưu trữ ở file hệ thống,trong cơ sở dữ

liệu SQLite hay bất cứ chỗ nào lưu trữ được trên thiết bị.Intent: nền tàng để truyền

tải các thông báo.Intent được sử dụng để gửi các thông báo đi nhằm khởi tạo 1

Activity hay Service để thực hiện công việc mong muốn.Ví dụ như khi mở 1 trang

web,phải gửi đi 1 intent để tạo 1 activity mới hiển thị trang web đó.

 Notification: đưa ra các cảnh báo mà không làm cho các activity ngừng hoạt động.

Activity, Broadcast receivers, content providers, services là những thành phần

chính cấu thành nên ứng dụng Android.Trong đó,activity là thành phần quan trọng

nhất và đóng vai trò chính trong xây dựng ứng dụng Android.

2.3.2.2.Chu Trình Sống Của Một Ứng Dụng Android

Android có cơ chế quản lý các tiền trình theo chế độ ưu tiên,các tiến trình

có độ ưu tiên thấp sẽ bị Android giải phóng mà không hề cảnh báo trước nhằm

đảm bảo tài nguyên.Các tiến trình với độ ưu tiên:
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 Foreground process: là tiến trình của ứng dụng hiện thời đang được người dùng

tương tác.

 Visible process: là tiến trình của ứng dụng mà activity đang hiển thị với người

dùng.

 Service process: là tiến trình service đang thực thi.

 Background process: là tiến trình của ứng dụng mà các activity của nó không hiển

thị với người dùng.

 Empty process: tiến trình không có bất cứ một thành phần nào đang hoạt động.

2.3.2.3.Chu Trình Sống Của Một Activity

Hệ điều hành Android quản lý các activity theo dạng stack: khi một activity

mới được khởi tạo,nó sẽ được xếp lên đầu của stack và là activity được thực

thi,các activity trước đó sẽ bị tạm dừng và chỉ hoạt động trở lại khi activity mới

này được giải phóng.

Activity bao gồm 4 trạng thái:

 Active: activity đang được hiển thị trên màn hình.

 Paused: activity vẫn hiển thị nhưng không thể tương tác được.

 Stop: activity bị thay thế hoàn toàn bởi activity mới.

 Killed: khi hệ thống thiếu bộ nhớ,nó giải phóng các tiến trình theo nguyên tắc ưu

tiên.Các activity ở trạng thái stop hay paused cũng có thể bị giải phóng và khi các

activitynày được hiển thị lại thì được khởi động lại hoàn toàn và phục hồi lại trạng

thái trước đó.
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Hình 2.6 Chu trình sống của 1 activity.

Vòng đời của một activity bao gồm 3 vòng chính:

 Entire lifetime: từ phương thức onCreate() đến onDestroy().

 Visible lifetime: từ phương thức onStart() đến onStop().

 Foreground lifetime: từ phương thức onResume() đến onPause().

Các phương thức của một activity:

 onCreate(): sẽ được gọi khi lần đầu activity được tạo.Đây là phương thức dùng để

khởi tạo activity.Khi gọi phương thức onCreate(),Android sẽ truyền một đối tượng

chứa trạng thái hoạt động nào đó đã được lưu của activity khi được gọi trước đó.
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 onRestart(): được gọi sau khi activity đã bị stop trước đó,trước khi nó được bắt

đầu trở lại.

 onStart(): được gọi trước khi activity xuất hiện trên màn hình.Khi phương thức

này hoàn thành,nếu activity được hiển thị trên màn hình,điều khiển sẽ được

chuyển cho onResume(),nếu activity không hiển thị trên màn hình vì lý do nào

đó,điều khiển sẽ được chuyển cho onStop().

 onResume(): được gọi ngay sau onStart() nếu activity được hiển thị trên màn

hình,onResume() cũng được gọi khi activity nhường quyền lại cho một activity

khác,khi activity đó kết thúc,lúc đó sẽ được hiển thị lại trên màn hình.

 onPause(): được gọi khi hệ điều hành ưu tiên activity khác,để activity đó đươcj

hiển thị.Ở thời điểm này,activity sẽ không xuất hiện trên màn hình.

 onStop(): được gọi khi activity không còn được hiển thị nữa,và đã bị destroy.

 onDestroy(): nơi activity có thể thực hiện bất kì việc gì trước khi bị destroy.

Khi xây dựng activity cần viết lại phương thức onCreate() để thực hiện quá

trình khởi tạo,các phương thức khác có cần viết lại hay không tùy theo yêu cầu lập

trình.4

2.4. GOOGLE MAP API

Ứng dụng quảng cáo bất động sản dựa trên vị trí trên thiết bị di động sẽ

tương tác với google map api của google nên khóa luận cũng sẽ khỏa sát qua

google map api.

2.4.1.Sơ Lược Google Map Api

Google map là một phần mềm chạy trên các thiết bị hỗ trợ Java. Đó là bản

đồ số một trên thế giới hiện nay. Google map có đầy đủ các tính năng như một bản

đồ địa lý thông dụng : hiện thị địa điểm, vị trí, đường đi và những thông số liên

4 Lập Trình Ứng Dụng Với Android ,Đại Học Hoa Sen
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quan đến địa danh. Điều đặc biệt, Google map có thể định vị với thiết bị GPS hoặc

thiết bị chỉ hỗ trợ Java 2.0 đơn thuần. Nhờ đó nó ngày càng được phổ biến và là

một ứng dụng không thể thiếu đối với những người sử dụng thiết bị di động.

Ngoài những tính năng thông thường, Google map cho phép người dùng tương tác

một cách rất trực quan, dễ dàng. Bạn có thể phóng to thu nhỏ bản đồ trên điện

thoại, bạn chỉ cần gõ tên địa chỉ cần tìm lập tức phần mềm sẽ đánh dấu và chỉ rõ vị

trí trên bản đồ, bạn đánh dấu điểm đầu và điểm cuối và Google map sẽ làm nhiệm

vụ tìm đường đi và vẽ lên bản đồ để bạn theo dõi và nó còn cung cấp cho bạn

chiều dài của đoạn đường, bạn muốn tìm những địa điểm quan trọng và phổ cập

như cột rút tiền ATM, cây xăng, ngân hàng, bệnh viện… chỉ cần bạn gõ tên vào và

Google map sẽ liệt kê cho bạn những địa điểm gần khu vực bạn đứng, ngoài ra

Google map còn cho bạn lựa chọn những kiểu bản đồ để bạn dễ sử dụng ( kiểu ảnh

vệ tinh, kiểu đơn giản…). Và với đội ngũ phát triển, Google map ngày càng hoàn

thiện, bổ sung thêm nhiều chức năng để phù hợp với từng vùng miền địa lý. Có thể

nói đây là bản đồ số chuẩn mực nhất, và điều đặc biệt để nó luôn luôn được tín

nhiệm là : chất lượng nhưng sử dụng miễn phí.
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Hình 2.7 Kiểu hiện thị Satellite view

Hình 2.8 Kiểu hiện thị Traffic view

Hình 2.9 Kiểu hiện thị Street view
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2.4.2. Một Số Class Quan Trọng Trong Google Map Api

 Class MapActivity :

Tóm tắt cấu trúc :

 MapActivity()

 Khai báo thư viện (Import) : com.google.android.maps.MapActivity

Đây là Class cơ sở với những câu lệnh để quản lý những yêu cầu cần thiết của bất

cứ một hoạt động nào liên quan đến việc hiển thị MapView.

Chỉ một MapActivity được hỗ trợ cho mỗi quá trình. Nếu nhiều MapActivitty

chạy đồng thời cùng lúc, nó sẽ gây nên tình trạng xung đột và có những can thiệp không

mong muốn ảnh hưởng tới quá trình xử lý ứng dụng.

 MapView :

Tóm tắt cấu trúc :

 MapView(android.content.Context context, android.util.AttributeSet attrs)

 MapView(android.content.Context context, android.util.AttributeSet attrs, int

defStyle)

 MapView(android.content.Context context, java.lang.String apiKey)

 Khai báo thư viện (Import) : com.google.android.maps.MapView

Một View là cái hiển thị một bản đồ (với dữ liệu thu được từ dịch vụ

Google Maps). Khi tập trung, nó sẽ chụp các phím bấm và thao tác cảm ứng để

xoay và phóng to thu nhỏ bản đồ.

 MapController :

 Khai báo thư viện (Import) : com.google.android.maps.MapController

Đây là một lớp tiện ích quản lý việc điều khiển bản đồ chẳng hạn như :

phóng to thu nhỏ, kéo vị trí bản đồ.

 GeoPoint :

Tóm tắt cấu trúc :

 GeoPoint(int latitudeE6, int longitudeE6)
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 Khai báo thư viện (Import) : com.google.android.maps.GeoPoint

Là một lớp bất biến đại diện cho một cặp vĩ độ - kinh độ, được lưu trữ như

những phần nguyên của một phần triệu đơn vị độ.

 Overlay :

Tóm tắt cấu trúc :

 Overlay()

 Khai báo thư viện : com.google.android.maps.Overlay

Overlay hiểu đơn giản là lớp phủ, là lớp cơ sở đại diện cho lớp phủ để có

thể được hiển thị trên cùng của một bản đồ. Trên cùng ta hiểu cơ bản là lớp ta nhìn

thấy trên màn hình thiết bị. Để thêm một lớp phủ, phân lớp con của lớp này, ta tạo

một phiên bản, và thêm nó vào danh sách thu được từ MapView.getOverlays() .

Để cho phép thiết bị cảm ứng chụp một điểm, phân lớp con nên thực thi giao diện

Overlay.Snappable .

 OverlayItem :

Tóm tắt cấu trúc :

 OverlayItem(GeoPoint point, java.lang.String title, java.lang.String snippet)

 Khai báo thư viện : com.google.android.maps.OverlayItem

Là thành phần cơ bản của bất kỳ ItemizedOverlay nào.

 ItemizedOverlay :

Tóm tắt cấu trúc:

 ItemizedOverlay(android.graphics.drawable.Drawable defaultMarker) .

 Khai báo thư viện : com.google.android.maps.ItemizedOverlay<Item>

Đây là lớp cơ sở cho một lớp Overlay, cái bao gồm một danh sách các

OverlayItem. Lớp này xử lý phân loại bắc-nam để vẽ, để tạo các vùng giới hạn,vẽ

một đánh dấu cho mỗi điểm, và duy trì một mục tin tập trung.

 ItemizedOverlay.OnFocusChangeListener :
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Giao diện cho những người nghe quan tâm trong khi mục tin tập trung thay

đổi.

 MapView.LayoutParams :

Tóm tắt cấu trúc :

 MapView.LayoutParams(android.content.Contextc, android.util.AttributeSet attrs)

: tạo 1 thiết lập mới cho các thông số bố trí.

 MapView.LayoutParams(int width, int height, GeoPoint point, int alignment) : tạo

1 thiết lập mới cho các thông số bố trí với chiều rộng,cao và vị trí cụ thể.

 MapView.LayoutParams(int width, int height, GeoPoint point, int x, int y, int

alignment) : tạo 1 thiết lập mới cho các thông số bố trí với chiều rộng,cao và vị trí

cụ thể.

 MapView.LayoutParams(android.view.ViewGroup.LayoutParams source).

Khai báo thư viện : com.google.android.maps.MapView.LayoutParams

Thông tin bố trí liên quan đến MapView. Khung nhìn con có thể được đặt

ra hoặc được xác định vị trí dựa vào MapView (MODE_VIEW), hoặc xác định vị

trí dựa vào bản  đồ, cái được hiển thị bởi MapView (MODE_MAP) .

 MapView.ReticleDrawMode :

Khai báo thư viện : com.google.android.maps.ReticleDrawMode

Tóm tắt hằng số enum :

 DRAW_RETICLE_NEVER : không bao giờ vẽ bảng kẻ ô.

 DRAW_RETICLE_OVER : vẽ bảng kẻ ô đè lên tất cả các lớp phủ.

 DRAW_RETICLE_UNDER : vẻ bảng kẻ ô trước các lớp phủ.

 MyLocationOverlay :

Tóm tắt cấu trúc :
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 MyLocationOverlay(android.content.Context context, MapView mapView) .

 Khai báo thư viện : com.google.android.maps.MyLocationOverlay

Một lớp phủ để vẽ vị trí hiện tại của người dùng trên bản đồ. Lớp con có thể ghi đè

lên phương thức dispatchTap() để xử lý những nhấp trên vị trí hiện tại.

 Projection :

Một dịch vụ phép chiếu bản đồ chuyển đổi giữa hệ thống tọa độ x/y trên

màn hình thiết bị và vĩ độ/kinh độ trên bề mặt trái đất. Nhận được một phép chiếu

bản đồ từ MapView.getProjection().

 TrackballGestureDetector :

Khai.báo.thư.viện : com.google.android.maps.TrackballGestureDetector.

Phân tích một loạt các sự kiện di động (MotionEvent) và phát hiện những

cử chỉ. Ngay bây giờ chỉ có một cử chỉ được phát hiện : cuộn, nhấp và nhấp đúp.

2.5. CÁC HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.5.1. Hệ Quản Trị Cơ Sỡ Dữ Liệu SQLite

2.5.1.1. Khái niệm SQLite

Khi lập trình trên di động hay các thiết bị có dung lượng bộ nhớ hạn chế, người ta

thường dùng SQLite. SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhúng được hiện thực từ

chuẩn SQL-92. Giống với cái tên của nó, SQLite chiếm dung lượng nhỏ (khoảng 275KB)

nên việc truy xuất dữ liệu được nhanh chóng, không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên hệ

thống. Do SQLIte là phần mềm mã nguồn mở nên nó không bị giới hạn tác quyền. Vì lý

do đó mà SQLite được nhiều hãng sử dụng (Adobe, Apple, Google, Sun, Symbian)  và

các dự án mã nguồn mở (Mozila, PHP, Python).

Đặc biệt, đối với Android, SQLite rất thích hợp để tạo cơ sở dữ liệu cho các ứng

dụng trên nền Android. Từ khi SQLite có giao diện SQL thì nó càng được sử dụng dễ

dàng và thông dụng hơn.
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Sqlite tuy nhẹ hơn so với các hệ cơ sở dữ liệu khác nhưng cũng không khác biệt

nhiều. SQLite cũng sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL (SELECT, INSERT, DELETE…),

thích hợp cho các ứng dụng trên điện thoại, đặc biệt là ứng dụng trên hệ điều hành

Android vì Android Runtime có thể chứa cả SQLite mà không cần phải chia nhỏ ra.

SQLite có một hệ thống câu lệnhSQL đầy đủ với các triggers, transactions... Các

câu truy vấn cũng như các hệ cơ sở dữ liệu khác. SQLite như bản thu nhỏ của so với các

hệ CSDL khác, vì vậy nó không thể có đầy đủ các chứ năng trên chiếc điện thoại di động

của bạn.

SQLite là một lựa chọn thích hợp dành cho ứng dụng trên hệ điều hành Android.

Ngoài dung lượng lưu trữ nhỏ gọn, SQLite còn cho phép sử dụng Unicode, kiểu dữ liệu

không được cài đặt trong một số phiên bản Android.

2.5.1.2. Đặc trưng của SQLite

SQLite được hiện thực từ tiêu chuẩn SQL-92 của một ngôn ngữ SQL nhưng vẫn

còn chứa một số khiếm khuyết.

Tuy SQLite hỗ trợ triggers nhưng bạn không thể viết trigger cho view. Hoặc

SQLite không hỗ trợ lệnh ALTER TABLE, do đó, bạn không thể thực hiện chỉnh sửa

hoặc xóa cột trong bảng.

SQLite không hỗ trợ ràng buộc khóa ngoại , các transactions lồng nhau, phép kết

right outer join, full outer join.

SQLite sử dụng kiểu dữ liệu khác biệt so với hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng.

Bạn có thể insert dữ liệu kiểu string vào cột kiểu integer mà không gặp phải bất kỳ lỗi

nào.

Vài tiến trình hoặc luồng có thể truy cập tới cùng một cơ sở dữ liệu. Việc đọc dữ

liệu có thể chạy song song, còn việc ghi dữ liệu thì không đ ược phép chạy đồng thời.
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Ngoài các khiếm khuyết trên thì Sqlite cung cấp cho người dùng gần như đầy đủ

các chưng năng mà một hệ cơ sở dữ liệu cần có như tạo database; tạo bảng; thêm, xóa,

sửa dữ liệu.

2.5.2. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MySql

2.5.2.1 Khái niệm MySql

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database

management system –RDBMS) được quản lý bởi công ty Thụy Điển MySQL AB,

nay thuộc sự quản lý của Sun Microsystem (cũng là công ty đã phát triển Java).

MySQL có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, có khả năng mở

rộng cao và trên thực tế được dùng bởi Facebook, Wikipedia và You tube.

MySQL có thư viện hỗ trợ truy xuất cho hầu hết các ngôn ngữ hiện nay. MySQL

miễn phí và có chính sách bản quyền khá thoáng: GPL hoặc giấy phép khác khi

được khách hàng yêu cầu.

2.5.2.2. Một số đặc điểm của MySQL

MySQL là một phần mềm quản trị CSDL dạng server-based (gần tương đươ

ng với SQL Server của Microsoft).                                               .

MySQL quản lý dữ liệu thông qua các CSDL, mỗi CSDL có thể có nhiều

bảng quan hệ chứa dữ liệu.

MySQL có cơchế phân quyền người sử dụng riêng, mỗi người dùng có thể

được quản lý một hoặc nhiều CSDL khác nhau, mỗi người dùng có một tên truy

cập (user name) và mật khẩu tương ứng để truy xuất đến CSDL.

Khi ta truy vấn tới CSDL MySQL, ta phải cung cấp tên truy cập và mật khẩu của

tài khỏan có quyền sử dụng CSDL đó. Nếu không, chúng ta sẽ không làm được gì

cả.
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2.6. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2.6.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Ở Việt Nam thì hiện tại vẫn chưa có nhà phát triển nào cung cấp ứng dụng

mua bán bất động sản theo vị trí trên di động mà là thường tập trung chủ yếu vào

các website trên desktop,đó là một hạn chế lớn trong chu kì hiện nay khi mà số

lượng người dùng sử dụng điện thoại thông minh tăng lên chống mặt cùng với đó

là các nhu cầu dịch vụ như quảng cáo sẽ đi kèm theo.

Website lớn nhất cung cấp về các dịch vụ mua bán nhà đất trực tuyến trên

bản đồ là Bandonhadat.vn có các chức năng Tìm kiếm nhà đất, bất động sản và dự

án HOT nhất trực tiếp trên bản đồ trực tuyến. Đo khoảng cách tới các tiện ích, bản

đồ vệ tinh, ranh giới và nhiều công cụ không thể thiếu cho nhà đầu tư và người

dùng.

Hình 2.10 website quảng cáo bất động sản bandonhadat.vn
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Ở nước ngoài thì đã có xây dựng những ứng dụng mua bán bất động sản

trên di động nhưng chỉ hỗ trợ ở các quốc gia đó đáng kể nhất là các ứng dụng sau:

2.6.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Zillow Real Estate Android™ App

Hình 2.11 ứng dụng zillow map trên android

Là nhà đi đầu trong lĩnh vực điện bất động sản trên thoại di động , Zillow

cung cấp dữ liệu bất động sản và thông tin cho tất cả các nhà ở Mỹ trên các ứng

dụng Android Zillow miễn phí. Xem nhà để bán, nhà cho thuê, cho thuê căn hộ, và

nhiều hơn nữa. Sử dụng Android của tính năng tìm kiếm bằng giọng nói, cộng với

built-in GPS công nghệ để tìm kiếm các nhà khi bạn nói chuyện, đi bộ hoặc lái xe

qua các khu phố.



GVHD TS. Nguyễn Anh Tuấn

37
UIT Khóa Luận Tốt Nghiệp

Ứng dụng này được phát triển tại Mỹ là một thị trường lớn về bất động

sản,ứng dụng cho phép người dùng khi đi vào khu vực có giao dịch bất động sản

thì cho phép người dùng thực hiện chức năng tìm kiếm bất động sản  bằng giọng

nói và hiển thị tất cả các bất động trên map của màn hình và cho phép người dùng

chọn và thao tác với bất động sản mà họ quan tâm  bao gồm nhà bán và nhà cho

thuê.

ZipRealty

Hình 2.12 ứng dụng ZipRealtytrên android

Với ứng dụng này người dùng sử dụng smartphone có thể cạp nhật thông tin về

các bất động sản nhanh nhất về những ngôi nhà biệt thự..ngay trên xe của họ.

ứng dụng cho phép :

Tìm kiếm nhà ở 5000 thành phố, hoàn chỉnh với  hình ảnh rõ nét, định hướng và

Google "Street View" bản đồ, và các chi tiết về nhà.

Lọc tìm kiếm những ngôi nhà bị tịch thu,giá rẽ hay khuyến mãi.

Tìm nhà để bán trong khu phố bạn đang ở ngay bây tức khắc bằng cách sử dụn g

công nghệ dựa trên vị trí GPS .

Xem ước tính giá cả và quang cảnh xung quanh bất đông sản.
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Xem những gì gần đây đã bán trong khu phố bản ở hoặc trên cả nước.

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này tiến  hành  phân  tích  yêu  cầu  của ứng dụng,  những  chức

năng mà một quảng cáo dựa trên vị trí cần phải có để đáp ứng mục tiêu đề tài. Từ

đó, nhóm tác giả sẽ đưa ra những mô hình phù hợp để giải quyết các vấn đề đặt ra,

bao gồm: mô hình dữ liệu, thiết kế xử lý, phương pháp tối ưu kết quả hiển thị và

giao diện của ứng dụng.

3.1. Đặc Tả Tình Huống Và Phân Tích Bài Toán

Bạn có từng nghĩ khi bạn có một nhà ngôi nhà cần bán hay quán cà phê nào đó,

bạn muốn quảng cáo nó. Và có rất nhiều hình thức để quảng cáo nó, bạn chọn hình thức

đắt tiền nhất quảng cáo thông qua truyền hình, đó là cách quảng cáo của những công ty

có nguồn vốn lớn, vì chi phí cho việc quảng cáo đó được tính bằng hàng chục triệu đồng

trên giây. Tuy nhiên bạn chỉ có một cơ sở kinh doanh nhỏ với nguồn vốn nhỏ , một ngôi

nhà cần bán với giá tầm trung, thì việc quảng cáo đó hầu như là không thể. Bạn còn có

nhiều cách quảng cáo khác. Ví dụ như quảng cáo qua website của bạn, hay các website

khác ở trên máy tính desktop… ở đây xin chỉ ch o các bạn một hình thức quảng cáo mới

đó là quảng cáo dựa trên thông tin vi trí.

Sử dụng thông tin về vị trí vào quảng cáo & marketing sản phẩm đã trở nên thành

công lớn trong một số trường hợp. Không giống như quảng cáo trên tivi, báo chí, quảng

cáo trên dựa vào vị trí cho phép chúng ta chọn được đối tượng để quảng cáo, nhằm tập

trung hơn. Kết quả là quảng cáo dựa vào vị trí cung cấp thông tin cho khách hàng về sản

phầm, dịch vụ tương ứng với từng địa phương. Ví dụ khách hàng có thể nhận được
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những thông báo về những về những giảm giá của các căn nhà đang chào bán, bằng cách

gửi thông điệp vào thiết bị di động của người tiêu dùng khi người tiêu dùng đang đi trong

vùng gần các ngôi nhà đang giảm giá đó. Và quảng cáo theo dạng này chỉ hiệu quả khi

người dùng không cảm thấy phiền khi thông điệp quảng cáo tới.

3.1.1. Yêu Cầu Chức Năng

3.1.1.1. Chức năng ứng dụng trên mobile cần có:

 Xem danh sách các nhà bán đã có trên server.

Xem chi tiết thông tin về một bất động sản (gồm hình ảnh và nội dung dạng

text).khi người dùng đi vào vùng có quảng cáo thì ứng dụng trên smartphone sẽ

xuất hiện danh sách các điểm giao dịch mua bán bất động sản sẽ cho phép người

dùng chọn và xem điểm nào có thể quan tâm mà server quảng cáo cung cấp.

 Xem thông tin tóm tắt và vị trí thật trên bản đồ.

Khi người dùng click vào một điểm có bất động sản nào đó mà họ quan tâm trên

bản đồ thì ứng dụng sẽ chuyển đến trang chi tiêt mô tả vắn tắt về thông tin cơ bản

của bất động sản đó ví dụ như giá,diện tích số phòng….ngoài ra có thể có một vài

bức hình cho người dùng xem để đánh giá khách quan về ngôi nhà đó.

 Hiển thị vị trí người dùng và thông báo hiển thị các bất động sản mà họ quan

tâm.

 Tìm đường đi từ vị trí người dùng hiện tại đến vi trí 1 bất động sản bất kỳ.

Lúc người dùng chọn một vị trí bất động sản nào đó trên bản đồ,thì ứng

dụng cũng có nhiệm vụ hướng dẫn đường đi từ vị trí người đó đang đứng đến vị trị

bất động sản mà người dùng chọn nếu người dùng bỡ ngỡ về khu vực đó.

 Chia sẻ với người dùng khác thông qua đánh giá, bình luận.

Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống và họ sử dụng ứng dụng để tìm các

địa điểm bất đống sản sau khi tìm hiểu về các địa điểm đó tất nhiên là họ có các
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nhận xét về địa điểm ấy.do vậy yêu cầu của ứng dụng là cho phép người dùng khi

đăng nhập vào hệ thống thì có thể chia sẽ comment về các địa điểm mà họ đã xem

qua xem địa ddiemr đó như thế nào.

 Tự đăng quảng cáo lên Server.

Yêu cầu của ứng dụng tất nhiên cũng phải cho phép người dùng đăng

quảng cáo của họ lên server của ứng dụng khi họ có nhu cầu giao dịch bán bất

động sản thông qua đăng nhập vào hệ thống.

 Lọc hiễn thị theo yêu cầu người dùng

Khi tìm kiếm các địa điểm bất động sản thì tất nhiên có nhiều nhu cầu khác

nhau về giá cũng như điều kiện xung quanh cho người dùng lựa chọn để đáp ứng

được điều kiện của mình vậy tất nhiên thì ứng dụng phải cho phép có bộ lọc để tìm

kiếm theo yêu cầu của họ ví dụ như người dùng muốn quan tâp đến ngôi nhà nào

đó có giá trị trong khoảng nào đó,hay gần một khu vực nào đó ,…. Thì bộ lọc cho

phép họ tìm được những địa điểm tương tự như trên để người dùng có khả năng

thu hẹp lại kết quả mà tối ưu đối với họ.và tìm kiếm bất động sản thỏa mãn nhu

cầu đối với họ trong số rất nhiều bất động sản có trên ứng dụng.

 Quản lý danh sách bạn bè.

Ứng dụng yêu cầu khả năng quản lý danh sách bạn bè để thêm hay bớt hay

phân loại bạn bè để tiện cho việc liên lạc.

 Thêm 1 bất động sản vào danh sách yêu thích hay theo dõi.

Khi người dùng tìm và lướt qua các địa điểm bất động sản thì tất nhiên sẽ

có rất nhiều lựa chon cho họ và họ cần thời gian để suy nghĩ về địa điểm đó thì

ứng dụng sẽ cho phép họ lưu vết những địa điểm ưa thích đó để họ sau này có thể

tìm lại và đưa ra quyết định đúng đắn  nhất.



GVHD TS. Nguyễn Anh Tuấn

41
UIT Khóa Luận Tốt Nghiệp

3.1.1.2. Yêu cầu các chức năng trên server:

 Cung cấp cho Mobile một giao thức để tương tác với các dữ liệu mà Server

cung cấp.

 Lưu trữ thông tin mà Mobile gửi về.

Server phải lưu giữ các thông tin mà người dùng từ mobile gửi về để quản

lý người dùng như các thông tin là cấu hình người dùng,các chia sẽ và các bình

luận đánh giá của người dùng,….

 Xử lý thông tin và hiển thị trên bản đồ.

 Bản đồ cho phép người dùng:

 Zoom, hiển thị hình ảnh các bất động sản.

 Lọc dữ liệu muốn hiển thị theo nhiều tiêu chí.

 Tìm kiếm thông tin chi tiết.

 Kiểm duyệt, phân loại thông tin.

Khi người dùng đăng quảng cáo trên server thì sẽ không tránh khỏi các

quảng cáo như spam và làm thế nào để kiểm duyệt các quangr cáo đó thì server sẽ

kết hợp với chức năng đánh của người dùng để kiểm duyệt quảng cáo ví dụ như

dựa vào các tố cáo của người dùng để xem xét các ứng dụng đó.và cũng dựa vào

các thông tin người muốn quảng cáo cung cấp để phân loại thông tin của quảng

cáo đó.

 Phân quyền người dùng với từng chức năng cụ thể.

 Các chức năng mở rộng khác

Do giới hạn về thời gian nghiên cứu và phát triển, các chức năng của hệ

thống sẽ được phát triển ở mức trung bình. Một số chức năng sẽ được mở rộng và

phát triển sau, cụ thể:

 Khả năng tương tác cao với bản đồ và các thông tin trên bản đồ.

 Nâng cao chế độ bảo mật và chia sẻ thông tin của người sử dụng.
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 Chức năng lựa chọn nhà cung cấp bản đồ: Google Map hoặc Vietbando.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

 Yêu cầu về nhà cung cấp dịch vụ bản đồ

Hệ thống sẽ sử dụng Google với sản phẩm Google Maps làm nhà cung cấp dịch vụ

bản đồ vì tính toàn cầu và hỗ trợ tốt các thư viện lập trình.

 Yêu cầu về đối tượng sử dụng ứng dụng

Đối tượng sử dụng ứng dụng bao gồm những người sử dụng điện thoại di động

thông minh chạy hệ điều hành Android ,có kết nối GPS và có nhu cầu mua bán

giao dich bất  động sản .

 Yêu cầu về giao diện người dùng

Giao diện người dùng thân thiện, phù hợp với các thao tác trên các thiết bị di

động, đảm bảo giúp người sử dụng thao tác nhanh và chính xác.

 Các yêu cầu khác

- Tối ưu hóa tài nguyên để giảm dung lượng đường truyền, một điều rất cần thiết

đối với đối tượng là các thiết bị di động.

3.1.3. Kết luận

Qua việc phân tích trên, khóa luận đã đưa ra hầu hết tất cả các yêu cầu mà

hệ thống này sẽ có, với những nét đặc trưng của một ứng dụng quảng cáo dựa trên

thông tin vị trí của người dùng. Tuy nhiên, trong giới hạn thời gian nghiên cứu và

phát triển, khóa luận chưa thể hiện  thực hết  tất cả các chức năng này. Khóa luận

này chỉ dừng ở các chức năng cơ bản đã đề cập trong mục Đặc tả tình huống. Chi

tiết những chức năng được hiện thực trong khóa luận này sẽ được trình bày ở

Chương 4.

3.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2.1. Thiết kế tổng thể
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- Mở rộng đối tượng và loại bất động sản : nhà mua, nhà cho thuê, đất bán, đất

mua,..

- Sử dụng hệ thống bản đồ và tương tác với người sử dụng được thiết kế theo hướng

tập turng vào cung cấp các thông tin hữu ích và cách thể hiện thông tin trực quan

và thân thiện.

- Về kiến trúc, ứng dụng bao gồm 2 thành phần Mobile và Server.

 Mobile là ứng dụng trên smartphone để người dùng cập nhật thông tin hoặc

đưa quảng cáo về Server.

 Server là ứng dụng web-based thực hiện thu thập thông tin và gửi về

cácMobile.

 Mô Hình Tổng quan hệ thống

Hình 3.1 Mô hình kiến trúc hệ thống

Trong đó:

 MySQL server

Android

Web

Service

MySqlSQlite

SQLite

Update rating

Get new data

Tương

tác
Lấy dữ liệu

Import data đến
MySQL server
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Là dữ liệu trên server của ứng dụng. Tất cả các địa điểm, khi được nhập mới đều

lưu trữ tại SQLServer.

 WebServices

Là ứng dụng được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ PHP. Là 1 dịch vụ có nhiệm

vụ lấy tất cả dữ liệu từ MySQLServer, sau đó trích xuất sang 1 file JSON và gởi tới

thiết bị. Ngoài ra, WebService còn có nhiệm vụ ghi nhận việc cập nhật điểm ưa thích từ

thiết bị lên MySQLServer.

 Android

Là thiết bị sử dụng ứng dụng.

Có nhiệm vụ lấy dữ liệu từ WebServices về, cập nhật dữ liệu vừa lấy được vào

SQLite.

Lấy dữ liệu từ SQLite để hiển thị lên các màn hình. Gởi dữ liệu rate của người sử

dụng đến WebServices

 SQLite

Có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu cục bộ. Là nơi thiết bị lưu trử dữ liệu và trích xuất dữ

liệu.

Dựa trên giải pháp kỹ thuật và tổ chức thông tin nêu trên, hệ thống đã xây dựng

mô hình kỹ thuật, tổ chức các thành phần trong hệ thống với các mục tiêu:

Tối ưu hóa việc tổ chức – chia sẻ thông tin trong hệ thống  một cách nhanh

chóng, linh hoạt nhất có thể. Xây dựng chuẩn giao tiếp chung giữa các phân hệ

mobile, web.

Có thể mở rộng, nâng cấp hệ thống gọn nhẹ thông qua cơ chế quản lý các

component,module, API, thư viện mang tính tái sử dụng cao. Từ đó nâng cao khả

năng tận dụng tối đa tài nguyên lập trình, giúp việc vận hành hệ thống nhanh gọn

hơn, cũng như giúp cho các nhà phát tri ển sau này có thể dễ tiếp cận và tham gia

phát triển hệ thống, phát triển các module riêng biệt một cách độc lập.
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Đơn giản khi bảo trì hay tối ưu mã nguồn, tận dụng sức mạnh của tài

nguyên tính toán.

Khi hệ thống xảy ra những lỗi nghiêm trọng mà tự hệ thống không tự khắc

phục được, lúc đó việc bảo trì sẽ tốn kém khá nhiều thời gian nếu như không được

thiết kế tốt. Bởi vậy, mục tiêu cuối cùng mà thiết kế hướng tới là: “Giảm chi phí

bảo trì hệ thống”.
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Hình 3.2 Thiết kế tổng thể hệ thống.

Từ những mục tiêu trên, mô hình kỹ thuật của hệ thống được xây dựng bao

gồm 4 phần chính, mỗi tầng đảm nhận một tác vụ riêng. Việc phân chia này giúp

hệ thống có thể triển khai trên các mô hình phân tán khi cần mở rộng hoặc tăng

hiệu năng hệ thống (hình 3.2), đó là:

 Tầng điều hướng hiển thị: bao gồm các thành phần hỗ trợ điều hướng hiển thị trên

phân hệ Web, nhờ có các thành phần này mà các module tách biệt và độc lập với

nhau có thể sử dụng chung một khung giao diện hoặc có thể tùy chỉnh lại, thêm

bớt các chi tiết hiển thị theo ý muốn, từ đó giúp tận dụng lại tài nguyên lập trình

một cách khoa học.

 Web Service:là thành phần đóng vai trò chính trong việc kết nối giữa các ứng dụng

của phân hệ mobile và Web, định nghĩa ra các chuẩn chung nhất để có thể cập

nhật và chia sẻ thông tin địa điểm giữa mobile và server một cách thuận tiện, dễ

dàng.

 Tầng điều khiển xử lý: đóng vai trò là bộ phận xử lý trung tâm của hệ thống, bao

gồm các thành phần quản lý về bảo mật, các bộ thư viện, API cùng các thành phần

giúp đảm bảo tính thông suốt và trơn tru của hệ thống.

 Tầng dữ liệu: bao gồm các thành phần thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu của hệ

thống, từ đó cung ứng dữ liệu, thông tin, tri thức của hệ thống cho các tầng ở trên.

3.2.2. Thiết kế chi tiết:

3.2.2.1. Nền tảng kỹ thuật:

 Web:

 Apache web server: lưu trữ và quản lý các ứng dụng web của hệ

thống.

 MySQL Database Server: quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống.

 PHP 5.3.0: ngôn ngữ lập trình chính cho phân hệ Web.
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 Javascript – jQuery – jQueryUI: ngôn ngữ lập trình phía Client,

hỗ trợ các hiệu ứng hình ảnh hiển thị và một phần thao tác xử lý

thông tin.

 Google Map API v3: dịch vụ bản đồ số được sử dụng chính trong

hệ thống.

 Mobile:

 Android Framework v2.3.3: hệ điều hành và cũng là khung lập trình

chính cho ứng dụng trên Mobile.

 Google API 10: các giao diện lập trình với bản đồ số do Google

cung cấp, hỗ trợ cho các thiết bị Android.

3.2.2.2. Thiết kế chi tiết các thành phần

 Tầng điều hướng hiển thị:

Với mục tiêu tách riêng các chức năng hiển thị, điều khiển hiển thị

khi tương tác người dùng, chuyển hướng giữa các module với nhau mà

không phải xây dựng quá nhiều giao diện, tăng tối đa tính tái sử dụng trong

lập trình và thiết kế.

 Khối Front-end controller (bộ xử lý giao diện): có nhiệm vụ chính là

xác định các mẫu giao diện cần dùng và các tài nguyên cần hiển thị

(tệp css, ảnh, ..), tùy vào các request từ phía client và tùy vào từng

module, bộ xử lý giao diện sẽ phân tích yêu cầu và xử lý bằng cách

chọn ra các mẫu giao diện tương ứng.

 Khối Template Engine (bộ quản lý mẫu giao diện): bao gồm các

mẫu tương ứng được định nghĩa sẵn, ở đây có thể là một mẫu giao

diện chung nhất, hoặc có thể là một mẫu giao diện chỉ dùng riêng

cho một tính năng, một module nào đó. Các mẫu này không chỉ đơn

thuần là các tệp HTML mà phải được lập trình tuân thủ theo đúng

chuẩn để bộ xử lý giao diện phía dưới có thể xử lý.

 Khối Style Management (bộ quản lý tài nguyên giao diện): bao gồm

các tệp hỗ trợ giao diện như các tệp ảnh, icon, các tệp css, ..
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 Khối UI (giao diện): là kết quả cuối cùng và được hiển thị tại phía

client sau quá trình thao tác của bộ xử lý giao diện để lấy ra mẫu

tương ứng và các tài nguyên giao diện cần thiết.

 Web Service:

 Web Service của hệ thống được viết dựa trên các nguồn tài nguyên

lập trình (thư viện, API, ..) của tầng bên dưới, bởi vậy việc sử dụng

hoặc phát triển thêm các web service mới cho hệ thống rất đơn giản

và dễ dàng. Nhiệm vụ chính của Web Service là cung cấp các dịch

vụ hệ thống tới môi trường bên ngoài (các nhà phát triển, người sử

dụng, ứng dụng mobile) để truy cập và sử dụng được các tính năng

của hệ thống.

 Hiện nay, thành phần Web Service của mạng được phát triển tương

ứng với các chức năng của hệ thống. Cách tổ chức web service theo

chức năng như vậy sẽ giúp cho các ứng dụng bên ngoài sau này sẽ

có thể khả năng phát triển và mở rộng cao hơn.

 Tầng điều khiển xử lý:

Bao gồm các chức năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống, được thiết kế

thành nhiều module, thành phần. Mỗi module lại bao gồm một tác vụ riêng

rẽ, tuy nhiên từ module này có thể gọi tới module khác để yêu cầu thực

hiện tác vụ mong muốn, bởi vậy cách thiết kế tầng điều khiển xử lý đóng

vai trò quan trọng, quyết định khả năng phát triển, mở rộng và tích hợp của

hệ thống. Tầng điều khiển xử lý gồm các thành phần:

 Business Entity (các đối tượng nghiệp vụ): Ánh xạ cơ sở dữ liệu

thành các đối tượng, thực thể theo nguyên lý của lập trình hướng đối

tượng, các đối tượng nghiệp vụ được tạo ra sử dụng thư viện của

Zend Framework, bởi vậy việc sử dụng và phát triển khi lập trình
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tương tác với cơ sở dữ liệu sẽ dễ dàng hơn, không cần thiết phải viết

những câu truy vấn phức tạp.

 Security Module (module bảo mật): Việc phân tầng kiến trúc và xử

lý dữ liệu, đặc biệt là với một sản phẩm đề cao sự chia sẻ thông tin

liên tục qua lại giữa các người dùng của một mạng xã hội cần thiết

phải có một cơ chế bảo mật để chống các cuộc tấn công, hoặc các lỗi

bảo mật của hệ thống. Các lỗi này có thể xảy đến khi viết một

module mới, hoặc ứng dụng cho hệ thống đã cũ so với các bộ thư

viện, API ở thời điểm hiện nay, do đó dễ sinh lỗi và có thể bị tấn

công. Bởi vậy, module bảo mật này giúp cho các nhà phát triển

không cần phải quan tâm tới tính bảo mật của ứng dụng của mình

khi tích hợp vào hệ thống mà chỉ cần quan tâm tới chức năng.

 Business Logic (nghiệp vụ xử lý): bao gồm các quy trình nghiệp vụ

được đóng gói lại thành các lớp, các bộ thư viện chia sẻ trong hệ

thống. Hầu hết các tác vụ cần xử lý đều được xây dựng trong bộ

phận nghiệp vụ xử lý này

 API (giao diện lập trình): các bộ giao diện lập trình hỗ trợ cho việc

phát triển một module hay một ứng dụng mới, trong hệ thống đã

được phát triển một số nhóm API như: hệ thống (kiểm soát lỗi, cơ

chế gọi module khác, …), giao diện (khung cửa sổ, các ô block, màu

sắc, …).

 Back-end Controller (thành phần xử lý cuối): thành phần này là các

tiến trình nghiệp vụ xử lý của hệ thống. Mọi quy trình nghiệp vụ của

các module, các ứng dụng đều phải được xử lý tại bộ phận xử lý cuối

này.

 Tầng dữ liệu:

Tầng này bao gồm các nguồn cung ứng dữ liệu, thông tin, tri thức

của hệ thống cho các tầng trên. Việc giao tiếp với cơ sở dữ liệu một cách

liên tục đòi hỏi phải viết rất nhiều câu truy vấn dài dòng và phức tạp, tuy
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nhiên, tầng dữ liệu của hệ thống được tổ chức thành các module đảm nhận

việc tự sinh các câu truy vấn, tổng hợp kết quả và đưa về dạng chuẩn để

cho các tầng trên tiếp nhận và xử lý. Tầng dữ liệu bao gồm:

 Data Abstract Provider (module mô tả dữ liệu): từ những kết quả trả

về ở dạng thô của các câu truy vấn, module này sẽ đóng gói lại thành

các phương thức, dịch vụ và đối tượng, cung cấp cho các tầng cao

hơn.  Cơ sở dữ liệu có thể dùng là MySQL.

 Data Access Logic (module xử lý dữ liệu): thao tác trực tiếp với cơ

sở dữ liệu, thực thi các câu lệnh truy vấn đầu vào và trả lại kết quả ở

dạng thô, chưa được chuẩn hóa.

Tổng kết lại, với thiết kế chi tiết các tầng và các thành phần trong hệ

thống với các chức năng được liệt kê ở trên, hệ thống có thể đảm bảo khả

năng mở rộng, phát triển các ứng dụng mới cũng như khả năng, hiệu năng

vận hành hệ thống ổn định.

3.3. Mô Tả Thiết Kế Và Truy Vấn Dữ Liệu

3.3.1. CSDL SQLite trên client

Client là nơi hiển thị các chức năng của ứng dụng và tương tác với người dùng và

cũng minh họa tính thực tế của đề tài

 Bảng cơ sở dữ liệu

Tên

thành

phần

Mô tả

User Được dùng để lưu trữ thông tin người dùng

property Được dùng để lưu trữ thông tin về bất động sản

Bảng 3.1:thành phần CSDL SQLite
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 Mô hình ERD :

Hình 3.3:mô hình cơ sỡ dữ liệu SQLite trên Client

 Bàng Property :
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Tên Kiểu
dữ
liệu

Mô tả dữ liệu

propertyId Int Mã bất động sản. (PK)

lat Double Vĩ độ của bất động sản.

lng Double Kinh độ của bất động
sản.

address Text Địa chỉ của bất động sản.

area Text Diện tích của bất động
sản.

price Text Giá trị của bất động sản
tính theo Việt Nam
Đồng

direction Text Hướng của bất động sản
(đối với nhà)

legal Text Giấy tờ chứng minh
pháp lý của bất động
sản.

property_type Text Loại bất động sản.

create_date Text Thời gian bắt đầu đăng
tin quảng cáo (Mặc địch
sẽ là thời gian báo cáo)

userId Int Mã số người dùng (FK)

description Text Thông tin mô tả về bất
động sản do người dùng
nhập vào.

info_more Text Thông tin thêm về bất
động sản như vị trí các
dịch vụ, tiện ích xung
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quanh.

location Text Thông tin vị trí. Ví dụ:
Hồ Chí Minh – Q.3.

image Text Các hình ảnh về bất
động sản.

image_thumbnail BLOB Hình ảnh đại diện cho
bất động sản.

room Int Số phòng.

floor Int Số tầng.

wc Int Số nhà vệ sinh.

contact_name Text Tên người đăng bất động
sản, dùng cho liên hệ.

contact_phonenumber Text Số điện thoại người
đăng.

contact_email Text Email người đăng.

Bảng 3.2 : Bảng property

 Bảng User :

Tên Kiểu dữ
liệu

Mô tả

userId Int Mã ID người dùng (PK)

name Varchar Tên người dùng

email String Địa chỉ thư điện tử dùng để
đăng ký tài khoản
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password Varchar Mật khẩu tài khoản người dùng

login_state Int Trạng thái đăng nhập của người
dùng.

phone_number Varchar Số điện thoại người dùng

favorites Text Danh sách các bất động sản yêu
thích

rate Text Danh sách các bất động sản
được đánh giá

friends Text Danh sách bạn bè

Bảng 3.3 Bảng User

3.3.2. CSDL MySQL trên server

Server là thành phần có nhiệm vụ quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu và thao tác với các

dữ liệu xử lý do phân hệ client gửi đến.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên hệ thống server nhằm quản lý được một nguồn

dữ liệu thống nhất đồng thời giảm thời gian truy xuất và xử lý trên máy client.

Vì đặc điểm của dịch vụ quảng cáo dựa trên địa điểm là tính cập nhật phải cao,

khả năng hỗ trợ tốt, tốc độ nhanh nên cơ sở dữ liệu được thiết kế trên phân hệ

server để mọi thao tác đều được xử lý trên máy server, máy client chỉ gửi yêu cầu

và nhận kết quả từ server trả về.

 Bảng cơ sở dữ liệu
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Thành phần Mô tả

User Chứa các thông tin của người dùng

Property Chứa các thông tin về bất động sản

comment Chứa các thông tin về các bình luận về bất động sản

Bảng 3.4 Bảng CSDL MySql

 Mô hình ERD :
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Hình 3.4:mô hình cơ sở dữ liệu  MySql trên server

 Bảng Property :

Tên Kiểu dữ
liệu

Mô tả dữ liệu

propertyId Int Mã bất động sản. (PK)

lat Double Vĩ độ của bất động sản.

lng Double Kinh độ của bất động sản.

address TEXT Địa chỉ của bất động sản.

area Decimal Diện tích của bất động sản.
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price float Giá trị của bất động sản tính
theo Việt Nam Đồng

direction Int Hướng của bất động sản
(đối với nhà)

legal Varchar Giấy tờ chứng minh pháp lý
của bất động sản.

property_type Int Loại bất động sản.

create_date Datetime Thời gian bắt đầu đăng tin
quảng cáo (Mặc địch sẽ là
thời gian báo cáo)

userId Int Mã số người dùng (FK)

description Text Thông tin mô tả về bất động
sản do người dùng nhập
vào.

info_more Text Thông tin thêm về bất động
sản như vị trí các dịch vụ,
tiện ích xung quanh.

location Varchar Thông tin vị trí. Ví dụ: Hồ
Chí Minh – Q.3

image Text Các hình ảnh về bất động
sản.

room Int Số phòng

floor Int Số tầng

wc Int Số nhà vệ sinh.

Bảng 3.5 Bảng property trên server

 Bảng User :
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Tên Kiểu dữ
liệu

Mô tả

userId Int Mã ID người dùng (PK)

name Varchar Tên người dùng

email String Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng
ký tài khoản

password Varchar Mật khẩu tài khoản người dùng

user_type Int Phân quyền người dùng

phone_number Varchar Số điện thoại người dùng

favorites Text Danh sách các bất động sản yêu
thích

rate Text Danh sách các bất động sản
được đánh giá

friends Text Danh sách bạn bè

Bảng 3.6 Bảng user trên server

 Bảng Comment :

Tên Kiểu dữ
liệu

Mô tả

commentId Int ID của bình luận (PK)
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userId Int ID của người dùng đăng bình luận

propertyId Int ID của bất động sản được bình
luận

create_date Date Ngày đăng bình luận

Content Text Nội dung của bình luận

Bảng 3.8 Bảng comment trên server

3.3.3. Truy vấn dữ liệu tổng quan

Hình 3.5 mô tả quy trình xử lý tổng quan của ứng dụng bắt đầu từ client

phát sinh yêu cầu gửi đến server cuối cùng.phần tiếp theo sẽ mô tả chi tiết về quá

trình này.

Hình 3.5 mô hình truy vấn dữ liệu tổng quan
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3.3.3.1. Mô hình truy vấn dữ liệu ở Client

Hình 3.6.Mô hình truy vấn dữ liệu ở Client

Người dùng thực hiện yêu cầu hoặc đăng nhập và hệ thống thực hiện

chuyển đến web service  sau đó web service sẽ chuyển tiếp đến server ,tại server

sẽ thực hiện các tính toán và trả lại kết quả về client thông qua web service.quá

trình này được mô tả ở hình 3.6 ở trên.

3.3.3.2.Mô hình truy vấn dữ liệu ở Server

User

Interf

ace

SERVERWeb service

Getting Result

display

proccess

froward
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Hình 3.7.Mô hình truy vấn dữ liệu ở Server

Tại server việc xử lý yêu cầu thông qua hai thao tác kiểm tra các giá trị đầu

vào thông qua các controller và thực thi các yêu cầu thông qua các model. Hình

3.7 mô tả luồng sự kiện diễn ra tại server :bắt đầu từ khi server nhận được yêu cầu

từ client yêu cầu này được bộ controller kiểm tra và điều khiển,nếu yêu cầu này

không hợp lệ thì kết quả sẽ gửi ngay về client,nếu kết quả hợp lệ thì model sẽ kết

nối đến CSDL và lấy kết quả truy vấn và sẽ gửi về client thông qua web service.

User Interface
SERVERWeb service

controller

display

proc

cess
froward

Model
connect

process

MySql
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3.3.4. Web Service

Là  thành phần quan trọng nhất bắt buộc xây dựng trên phân hệ server.

Các yêu cầu xử lý từ client gửi tới server đều được cung cấp qua webservice.

3.3.4.1. Mô Tả Thành Phần Hệ Thống

Hình 3.8:Mô hình tương tác của web service

 Web application

Phần mềm web server cho hệ thống là nơi cung cấp các dịch vụ cho phép quản trị

viên lưu trữ, chỉnh sửa các thông tin, hình ảnh các bất động sản được người dùng

chia sẻ từ thiết bị di động.

 Yêu cầu chung đối với ứng dụng web:

- Người dùng có thể tra cứu thông tin trên hệ thống mà không cần đăng

nhập.

- Chỉ có tài khoản admin mới có thể chinh sửa thông tin của một bất động

sản bất kỳ.

Web
Service

Mobile

ApplicationAndroid

MySQLSQLite

Web Application

Map

view

Quản lý nội

dung
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- Phân tách kiến trúc trang web với 3 thành phần độc lập: dịch vụ web, trang

web người dùng và trang web quản trị (back office).

- Xây dựng kiến trúc mở cho CSDL để có thể dễ dàng mở rộng trong tương

lai.

 Yêu cầu về chức năng của web service:

- Người dùng trên điện thoại có thể tự post quảng cáo về bất động sản của

mình lên server gồm có ảnh chụp, mô tả chi tiết, tọa độ. ..

- Người dùng có thể lấy được các thông tin bất động sản mà họ gửi lên

server, chỉnh sửa, xóa.

- Người dùng có thể tìm kiếm các thông tin dịch vụ xung quanh khu vực họ

đang đứng.

- Dữ liệu trả về hỗ trợ JSON/XML.

 Yêu cầu về bảo mật:

- Mỗi người dùng được cung cấp một tài khoản và phải đăng nhập trước khi

post quảng cáo.

- Quản lý việc sử dụng của người dùng theo session.

 Yêu cầu về chức năng với bản đồ:

- Bản đồ số, có thể tương tác trực tiếp được, zoom, kéo thả.

- Hiễn thị thông tin về tiêu đề, ảnh, mô tả của các bất động sản.

- Cho phép lọc dữ liệu muốn hiển thị.

- Cho phép tìm kiếm.

 Mobile application

Phần mềm cho phép người dùng có thể xem thông tin về 1 bất động sản đang

được rao bán, cho thuê …, thông báo khi nhận biết được bất động sản mà người

dùng quan tâm khi họ đi ngang qua khu vực đó. Ngoài ra, còn cho phép ngư ời sử

dụng tự đăng quảng cáo về bất động sản của họ.

 Yêu cầu chung đối với phần mềm di động :

- Người dùng phải đăng nhập tài khoản mới có thể đăng quảng cáo.



GVHD TS. Nguyễn Anh Tuấn

64
UIT Khóa Luận Tốt Nghiệp

- Giao thức gửi/nhận dữ liệu giữa máy di động và trung tâm qua http/https.

- Download và cài đặt phần mềm tự động qua web.

- Phần mềm di động có thể được cập nhật tự động thông qua kết nối mạng

khi có phiên bản mới hoặc dữ liệu cấu hình mới.

3.3.4.2. Thiết Kế Web-Service

Hệ thống sử dụng công nghệ REST để xây dựng ứng dụng webservice.

REST là một tập hợp các nguyên tắc kiến trúc và một kiểu kiến trúc phần

mềm để xây dựng các hệ thống dùng mạng (network -enabled system) dựa trên các

cơ cấu mà định nghĩa và truy cập các tài nguyên, chẳng hạn như WWW (World

Wide Web). Thuật ngữ REST, được Roy Fielding định nghĩa trong luận án của

ông , thường được dùng một cách khá lỏng lẻo để mô tả một khung làm việc để

chuyển tải dữ liệu qua một giao thức chẳng hạn như HTTP mà không phải bổ sung

các lớp ngữ nghĩa hoặc quản lý phiên làm việc.

REST định nghĩa một sự phân cách nghiêm ngặt của các mối liên hệ giữa

các thành phần có tham gia vào một hệ thống khách -chủ mà đơn giản hoá việc

thực hiện các vai yêu cầu. REST cũng phấn đấu để đơn giản hoá ngữ nghĩa truyền

thông trong một hệ thống được nối mạng để làm tăng khả năng mở rộng và cải

thiện hiệu năng. REST liên quan đến yêu cầu tự quản, giữa các thành phần tham

gia trong một trao đổi thông điệp mà ngụ ý các yêu cầu đó phải gồm toàn bộ các

thông tin mà một máy khách hoặc máy chủ yêu cầu để hiểu được ngữ cảnh của

yêu cầu. Trong một hệ thống dựa trên REST, bạn sử dụng các tập hợp tối thiểu các

yêu cầu khả dĩ để trao đổi các kiểu phương tiện truyền thông chuẩn.

Nguyên tắc REST sử dụng các bộ định danh tài nguyên đồng bộ (uniform

resource identifiers) (URIs) để định vị và truy cập một đại diện đã cho của tài

nguyên. Đại diện Nguồn, gọi là Trạng thái đại diện, có thể được tạo, lấy ra, sửa

đổi, và xoá bỏ. Ví dụ, bạn có thể áp dụng REST cho tài liệu xuất bản để làm cho

các tài liệu này sẵn có cho các độc giả. Tại bất kỳ thời điểm nào cho trước, nhà
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xuất bản có thể trình bày các URL Web để các độc giả có thể truy cập thông tin

(trạng thái đại diện) về các tài liệu của nhà xuất bản. Các độc giả của tài liệu chỉ

cần biết các URL để đọc thông tin tài liệu, và nếu được ủy quyền thì sửa đổi thông

tin.

Như Roy Fielding đã mô tả, một trong các nguyên tắc hạn chế nội dung của

REST là ở chỗ nó có thể khai thác các công nghệ, chuẩn, giao thức hiện hành liên

quan đến Web, chẳng hạn như HTTP. Sự trông mong này về các công nghệ và

giao thức hiện hành làm cho REST dễ học hơn và sử dụng đơn giản hơn phần lớn

các chuẩn thông báo dựa trên Web khác, vì các chi phí phụ bổ sung đòi hỏi ít hơn,

cho phép việc trao đổi thông tin hiệu quả.

Các thực thể chủ yếu của REST

REST định nghĩa các thực thể chủ yếu sau đây:

 Các phần tử dữ liệu:

Dữ liệu, các bộ định danh (các URL và URI), và các đại diện của dữ liệu chẳng

hạn như tài liệu HTML, tài liệu XML, và hình ảnh.

 Các thành phần:

Các máy chủ nguồn chẳng hạn như Apache httpd và Các Dịch vụ Thông tin

Internet Microsoft® (IIS), các cổng vào chẳng hạn như Squid và CGI, các proxy

chẳng hạn như Gauntlet và Netscape, và các đại lý người sử dụng chẳng hạn như

các trình duyệt Web hoặc các thiết bị lưu động.

 Các đầu nối:

Các đầu nối khách hàng chẳng hạn như libwww, các đầu nối máy chủ chẳng hạn

như NSAPI, các cache, chẳng hạn như một cache trình duyệt, và một số khác.

Hình 1 minh hoạ một số thực thể REST chủ yếu và cách chúng có thể

tương tác trong một hệ thống được nối mạng điển hình. Chú ý rằng các yêu cầu

được truyền và nhận bởi các đầu nối mà được nối với một thực thể cho trước,

chẳng hạn như một máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu. Các đầu nối x ử lý các nhiệm vụ

chuyển tải cho một giao thức cho trước, bằng cách ấy cho phép một thực thể
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truyền hoặc nhận các yêu cầu theo cách thức tương tự qua bất kỳ giao thức nào,

cho đến khi một đầu nối có mặt cho giao thức mong đợi đó 5.

Hình 3.9. Tương tác trong số các thực thể REST

Như bạn đã thấy, các đầu nối cho một hệ thống như vậy biểu hiện như là

các cổng giao thức, cho phép việc truyền thông giữa các thành phần. Lưu ý rằng

bất kỳ thành phần nào trong một hệ thống REST cũng có thể có nhiều đầu nối máy

khách và/hoặc máy chủ để xử lý việc truyền thông giữa các thành phần khác và

chính nó.

 REST và HTTP

Theo luận án của Fielding, trong một hệ thống REST dựa trên HTTP, bạn

phải sử dụng cá phương thức HTTP chuẩn — có nghĩa là GET, PUT, POST,

và DELETE — để truy cập trạng thái đại diện cho tài nguyên:

 GET : Sử dụng phương thức này để chuyển giao trạng thái đại diện hiện tại của

một tài nguyên từ nhà xuất bản đến người tiêu dùng.

5 Writing Rest Services , J.Jeffrey Hanson , eReinsure.com,INC.
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 PUT : Sử dụng phương thức này để chuyển giao trạng thái đại diện được sửa

đổi của một tài nguyên từ người tiêu dùng đến nhà xuất bản.

 POST : Sử dụng phương thức này để chuyển giao trạng thái đại diện mới của một

tài nguyên từ người tiêu dùng đến nhà xuất bản.

 DELETE : Sử dụng phương thức này để chuyển giao thông tin cần có để thay đổi

trạng thái đại diện của một tài nguyên sang xóa .

Các công nghệ máy chủ Java, chẳng hạn như các tiện ích và các trang

JavaServer (JSP™), hỗ trợ các phương thức HTTP chuẩn. Các mục sau đây bàn

luận về cách mở rộng các công nghệ này để hỗ trợ APP từ một hệ th ống dựa trên

REST bằng cách sử dụng công nghệ Java.

Dưới đây là các chức năng cơ bản của webservice.

 Đăng tin bất động sản lên hệ thống

- Định dang dữ liệu trả về : JSON/XML

- Phương thức : HTTP/POST

- Danh sách tham số:

Tên tham số Kiểu dữ
liệu

Mô tả dữ liệu

propertyId Int Mã bất động sản.

lat float Vĩ độ của bất động sản.

lng float Kinh độ của bất động sản.

address String Địa chỉ của bất động sản.

area Decimal Diện tích của bất động sản.

price float Giá trị của bất động sản tính
theo Việt Nam Đồng

direction Int Hướng của bất động sản (đối
với nhà)
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legal int Giấy tờ chứng minh pháp lý
của bất động sản.

property_type Int Loại bất động sản.

create_date Datetime Thời gian bắt đầu đăng tin
quảng cáo (Mặc địch sẽ là thời
gian báo cáo)

userId Int Mã số người dùng

description String Thông tin mô tả về bất động
sản do người dùng nhập vào.

info_more String Thông tin thêm về bất động
sản như vị trí các dịch vụ, tiện
ích xung quanh.

location String Thông tin vị trí. Ví dụ: Hồ Chí
Minh – Q.3

image File Các hình ảnh về bất động sản.

room Int Số phòng

floor Int Số tầng

wc Int Số nhà vệ sinh.

Bảng 3.9 Danh sách tham số bất động sản

 Xóa tin bất động sản trên hệ thống

Các quảng cáo bất động sản có thể xóa là các quảng cáo do người dùng đăng tải

hoặc đã hết hạn.

- Định dang dữ liệu trả về : JSON/XML

- Phương thức : HTTP/DELETE

- Danh sách tham số:

Tên tham Kiểu Mô tả dữ liệu
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số dữ
liệu

propertyId Int ID của quảng cáo muốn xóa

Bảng 3.10 Danh sách tham số xóa bất động sản

 Lấy thông tin chi tiết bất động sản

Người dùng có thể lấy thông tin các bất động sản trong 1 phạm vi xác định (một

phạm vi hình chữ nhật được xác định theo kinh độ và vĩ độ của 2 góc màn hình)

khi đó người dùng sẽ gửi thông tin về phạm vi lên server kèm vơi các thông tin

khác để tìm kiếm

- Phương thức : HTTP/GET

- Định dang dữ liệu trả về : JSON/XML

- Lấy danh sách bất động sản

Lấy thông tin cụ thể của một bất động sản

- Phương thức : HTTP/GET

- Định dang dữ liệu trả về : JSON/XML

- Dữ liệu trả về : Dữ liệu trả trong trường hợp truyền đúng tham số lên sẽ

bao gồm số lượng dữ liệu lấy được và 1 mảng danh sách các dữ liệu.

Danh sách tham số:

Tên

tham số

Kiểu
dữ
liệu

Mô tả dữ liệu

property_type Int Loại bất động sản.

price_range Int Xác định khoảng giá trị của bất động sản

direction Int Xác định hướng của bất động sản.

area int Xác định diện tích sử dụng.
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Latsw Float Vĩ độ điểm hướng Tây Nam của khu vực
muốn lấy dữ liệu

Lngne Float Kinh độ điểm hướng Tây Nam của khu
vực muốn lấy dữ liệu

Latne Float Vĩ độ điểm hướng Đông Bắc của khu
vực muốn lấy dữ liệu

Lngne Float Kinh độ điểm hướng Đông Bắc của khu
vực muốn lấy dữ liệu

Bảng 3.11 bảng danh sách tham số chi tiết bất động sản

Dữ liệu trả về

Dử liệu trả về dưới dạng JSON hoặc mảng danh sách dữ liệu được tìm thấy. Cấu

trúc dữ liệu được truyền về gồm có: XML tùy vào yêu cầu truyền lện. Dử liệu trả

về có trường status lưu số lượng dữ liệu được tìm thấy

Tên dữ
liệu

Kiểu dữ
liệu

Mô tả dữ liệu

propertyId Int ID của bất động sản truyền về

Address String Địa chỉ cũa bất động sản.

latitude Float Vĩ độ tại nơi xảy ra bệnh dịch

longtitude Float Kinh độ tại nới xảy ra bệnh dịch

Image_path String Đường dẫn link đến ảnh chụp  của bất
động sản.

Create_date Datetime Thời gian đăng quảng cáo bất động sản.

price String Giá của bất động sản.

direction String Hướng của bất động sản.

legal String Giấy tờ pháp lý của bất động sản.

Area String Diện tích của bất động sản.
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Location String Vị trí của bất động sản.

 Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập vào tài khoản người dùng, phải điền email và password để xác thực

người dùng có điền chính xác thông tin không,

- Phương thức : HTTP/POST

- Định dạng dữ liệu trả về : JSON/XML

- Danh sách tham số

Tên
tham số

Kiểu dữ
liệu

Mô tả dữ liệu

email String Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng ký
tài khoản

password string Mật khẩu tài khoản người dùng

Bảng 3.12 Danh sách tham số đăng nhập

 Tạo tài khoản người dùng

Tạo một tài khoản mới cho người dùng, kiểm tra có tồn tại nào trùng không.

- Phương thức : HTTP/POST

- Định dạng dữ liệu trả về : JSON/XML

- Danh sách tham số

Tên Kiểu dữ
liệu

Mô tả

userId Int Mã ID người dùng (PK)

name Varchar Tên người dùng
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email String Địa chỉ thư điện tử dùng để
đăng ký tài khoản

password Varchar Mật khẩu tài khoản người dùng

user_type Int Phân quyền người dùng

phone_number Varchar Số điện thoại người dùng

Bảng 3.13 Danh sách tham số đăng ký

 Đăng bình luận

Trong thông tin chi tiết về bất động sản người dùng có thể đăng bình luận của

mình về bất động sản đó, những người khác có thể đọc được chúng.

- Phương thức : HTTP/POST

- Định dạng dữ liệu trả về : JSON/XML

- Danh sách tham số

Tên Kiểu dữ
liệu

Mô tả

commentId Int ID của bình luận

userId Int ID của người dùng đăng bình luận

propertyId Int ID của bất động sản được bình
luận

create_date Date Ngày đăng bình luận

Content string Nội dung của bình luận

Bảng 3.14 Danh sách tham số đăng bình luận
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3.4. Thiết kế giao diện

 Giao diện trên Mobile

Main View

Đăng nhập

Trang chủ

Cập nhật thông tin
Trang đánh giá

Trang đăng bài

Map View
List BĐS

Layout detail

Đăng quảng cáo

BĐS Ưa Thích
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Hình 3.10 layout màn hình

 Layout màn hình xem danh sách báo cáo dưới dạng list và bản đồ:

Hình 3.11:Layout màn hình xem danh sách

l

i

s

t

l

i

s

t

Bản đồ

Hiển thị bản đồ

m

a

p

m

a

p

D/s bất động sản.

Hình
ảnh

Địa chỉ
Tóm tắt nội dung

Thời gian

Hình

ảnh

Địa chỉ
Tóm tắt nội dung

Thời gian

Hình

ảnh

Địa chỉ
Tóm tắt nội dung

Thời gian

Hình

ảnh

Địa chỉ
Tóm tắt nội dung

Thời gian
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 Layout màn hình tạo mới quảng cáo:

Người dùng có thể đăng quảng cáo và bất động sản của họ lên server ,họ đăng

nhập vào hệ thống và sau đó mở màn hình đăng quản cáo ra và điền các thông tin

về bất động sản mà họ muốn quảng cáo sau đó gửi lên server. Server sẽ xác định

vị trí và lưu trữ quảng cáo đó và sẽ hiển thị trên bản đồ đối với những người dùng

đi vào khu vực đó.

Hình 3.12:Layout màn hình tạo mới quảng cáo

Đăng quảng cáo

Hình ảnh

Nhập vi trí bất động sản.

Nội dung quảng  cáo

Gửi Hủy
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 Layout xem chi tiết bất động sản:

Khi người dùng click vào một bất động sản trên hiển thị trên map thì ứng dụng sẽ

chuyển đến thông tin chi tiết của bất động sản đó để người dùng nắm rõ thông tin

về bất động sản đó để có quyết định đúng đắn với bất động sản đó.

Hình 3.13:Layout xem chi tiết bất động sản

Thông tin chi tiết

Hình ảnh

Nội dung bất động sản.

Thông tin liên hệ
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2.2. Giao diện trên server

Vì server là nơi thực hiện đa phần tính toán, client sẽ là nơi biểu diễn kết quả nên:

- Ở server không cần phải tạo giao diện cho người dùng mà chỉ cần cung cấp giao

diện cho client sử dụng. Loại ứng dụng phù hợp nhất cho mục đích này là web

service.
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CHƯƠNG 4:HIỆN THỰC CHƯƠNG TRÌNH

Màn hình chính của chương trình.

Màn hình chính của ứng dụng

4.1. Tính Năng Tìm Kiếm Theo Bộ Lọc

Tính năng này cho phép người dùng nhập vào các điều kiện của bất động

sản như loại bất động sản, giá, hướng hay quận huyện mà họ quan tâm và nói cho

ứng dụng biết để lọc những bất động sản theo đúng yêu cầu của họ.
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Tìm kiếm bất động sản theo bộ lọc

4.2. Hiển thị các bất động sản lên map view
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Khi khởi chạy các bất động sản sẽ hiển thị lên map view ở từng khu vực có

bất động sản được chào bán hoặc cho thuê. Khi đó người dùng sẽ xem xét bất

động sản ở vị trí thích hợp và chọn bất động sản theo ý muốn của họ.
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Hiển thị các bất động sản lên mapview

4.3. Hiển thị danh sách các bất động sản yêu thích

Khi người dùng xem qua các bất động sản và họ có nhu cầu mua hoặc thuê mà

chưa quyết định vào thời điểm đó thì họ có thể đưa vào danh sách bất động sản ưa

thích để sau này có thể tiện tìm lại và quyết định như thế nào với bất động sản đó.
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Hiển thị danh sách bất động sản ưa thích

4.4. Chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản vào hệ thống

Nếu người dùng đã có tài khoản thì họ có thể vào thao tác với một vài chức

năng quan trọng của ứng dụng còn nếu người dùng chưa có tài khoản thì ho phải

đăng ký 1 tài khoản để thao tác vơi một vài chức năng của ứng dụng như đăng

quảng cáo hay bình luận về một bất động sản nào đó chẳng hạn.

4.5. Đăng quảng cáo lên server mà người dùng có nhu cầu bán hoặc cho thuê

bất động sản

Với chức năng tự quảng caó này người dùng có thể tự đăng bất động sản có

nhu cầu bán hoặc cho thuê của họ lên server . Bằng cách nhập các thông tin đầy đủ
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của bất động sản vào form và chọn tọa độ hiển thị lên mapview để sau này khách

hàng của họ có thể thấy được vị trí và các đặc tính của bất động sản mà họ có nhu

cầu.

Đăng quảng cáo lên server
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4.6. Chức năng hiển thị chi tiết bất động sản

Khi người dùng click vào danh sách bất động sản hay bất động sản trên

mapview thì chi tiết bất động sản sẽ được hiển thị để người dùng có thể biết được

đặc điểm chi tiết của bất động sản.

Chi tiết bất động sản
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4.7. Thông tin của ứng dụng

Hiển thị các thông tin về tác giả hay và chi tiết version của ứng dụng.

Thông tin chi tiết ứng dụng
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CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết Quả Đạt Được

Đề tài đã cố gắng bao quát các công nghệ và kỹ thuật được sử dụng để cung

cấp quảng cáo cảm ngữ dựa theo vị trí, đề ra một hướng xây dựng LAA và xây

dựng một ứng dụng minh họa . Ứng dụng này đã phần nào lấp được khoảng trống

trong các ứng quảng cáo theo vị trí trên di động ở Việt Nam nói chung và về bất

động sản nói riêng, ứng dụng có khả năng cung cấp quảng cáo bất động sản đến

với người dùng có sử dụng smartphone một cách linh hoạt và khả năng tìm kiếm

các bất động sản và dẫn đường cho người dùng hoạt động trên thiết bị di động

trong cùng một ứng dụng.Tuy ứng dụng cũng còn không ít hạn chế như:

- Quy mô dịch vụ còn nhỏ.

- Chức năng chưa phong phú.

- Hiệu năng chưa đủ cao để đáp ứng nhu cầu thực tế.

- Còn  phụ thuộc  nhiều  vào  các  service  bên  ngoài  mà  chưa  có  khả năng

thay  thế bằng các service có chức năng tương tự .

Tuy nhiên có thể nói ứng dụng đã đáp ứng được mục tiêu đặt ra ban đầu của đề tài.

5.2. Hướng Phát Triển

5.2.1. Cải thiện hiệu năng của ứng dụng

Chúng ta thấy hiệu năng thao tác với cơ sở dữ liệu còn quá chậm do đó để cải

thiện tốc độ chúng ta có thể tổ chức lại cơ sở dữ liệu để tối ưu hóa cơ sở dữ liệu

thao tác với ứng dụng.

5.2.2. Cải thiện mô hình triển khai

Nếu đề tài được đánh giá cao thì trong tương lai nhóm sẽ tiếp tục phát triển để đưa

vào sử dụng trong thực tê và cung cấp cho những khách hàng có nhu cầu thực tế

về mua bán bất động sản.
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5.2.3. Thêm tính năng cho ứng dụng

Đề tài còn hạn chế là có ít chức năng và nhiều chức năng chưa hoàn thiện trong

tương lai nhóm sẽ cố gắng tập trung thêm hoàn thiện các chức năng chưa hoàn

thành và thêm các tính năng thực tế hơn cho ứng dụng,thêm các tính năng đòi hỏi

sự quản lý của người dùng.các tính năng như kết nối bạn bè hay comment bằng tài

khoản của người dùng về bất động sản...

5.2.4. Tăng tính tiện dụng cho người dùng

Nhóm sẽ cố gắng sắp sếp các layout và các view sao cho tiện lợi hơn đối với

người dùng để người dùng có thể thao tác một cách đơn giản và hiệu quả đối với

ứng dụng.
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