
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người đi xe Buýt TPHCM. Cần có

một chương trình đễ hỗ trợ người không nắm rành giao thông

TPHCM để tiện lợi trông việc đi xe Buýt.

Sử dụng google Maps để hiển thị trực quan, viết chương trình và

thiết kế cơ sở dữ liệu dùng SQLite để lưu trử. 

Sử dụng google Map API để vẽ đường đi.

Sử dụng LOCATION_SERVICES để lấy vị trí người dùng thông qua 
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Hệ thống tra cứu và tìm kiếm xe buýt TP HCM trên hệ điều hành Android 
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Tìm trạm gần trên bản đồ

Deverlop tools 

1. Tìm thông tin các tuyến xe buýt; thông tin lượt đi, lượt về, thời

gian giản cách, giá vé, đơn vị đảm nhận…..

2. Tìm tuyến xe dựa vào điểm đi, điểm đến: có thể nhập vào, 

chương trình sẽ đưa ra gợi ý hoặc dựa vào vị trí người dùng hiện

tại người dùng chọn đi từ trạm đó.

3. Hiện thị lộ trình đi lượt đi, lượt về của tuyến trên bản đồ, lượt đi

thể hiện bằng icon màu xanh, lượt về thể hiện bằng icon màu vàng.

4. Nhắc nhở khi người dùng gần đến trạm đích: hộp thoại và âm

báo nhắc nhở khi người dùng đến gần trạm đích

5. Vẽ lộ trình đường đi từ điểm đi đến điểm đến theo các đường mà

xe buýt đi qua, màu xanh thể hiện đi tuyến thứ nhất, màu đỏ là đi

tuyến thứ 2.

6. Thông tin về các địa điểm du lịch: thông báo khi đến các điểm du 

lịch, thông tin về các điểm du lịch đó.

7. Xem các trạm gần một vị trí bất kỳ mà người dùng đánh dấu trên

bản đồ: thông tin về tên trạm, tuyến xe đi qua

8. Các tính năng khác : tính năng người dùng thiết lập tùy chọn
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