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LỜI MỞ ĐẦU 



 

  Giao thông vận tải (GTVT) là một ngành đóng vai trò quan trọng trong 

nền kinh tế quốc dân. GTVT không trực tiếp tạo ra của cải vật chất như các ngành 

kinh tế khác như: Công nghiệp, Nông nghiệp, Khai khoáng. Nhưng nó là ngành 

không thể thiếu, là tiền đề cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Ngày nay 

trong nền kinh tế thị trường, sự giao lưu hàng hoá, hành khách giữa các vùng kinh 

tế, văn hoá, là một yêu cầu không thể thiếu được của hệ thống giao thông vận tải. 

     Đối với các đô thị, ngoài việc vận chuyển hàng hoá, thực phẩm để cung cấp 

cho nhu cầu sử dụng thì giao thông công cộng phục vụ cho việc đi lại là một yếu 

tố quan trọng, hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) phải được coi 

là yếu tố hàng đầu trong GTVT đô thị. VTHKCC góp phần vào sự giao lưu văn 

hoá, kinh tế, chính trị. Trong một đô thị, việc tạo điều kiện để phát triển nền kinh 

tế trong đô thị cũng như hạn chế được một số lượng lớn phương tiện giao thông 

cá nhân, góp phần làm giảm ách tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, tiết 

kiệm được thời gian, chi phí cho hành khách đi lại. Đồng thời góp phần nâng cao 

tính văn hoá cộng đồng trong đô thị. 

     Sau một thời gian dài hoạt động không hiệu quả, vào đầu thế kỷ XXI hệ thống 

VTHKCC bằng xe Buýt, đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính 

quyền thành phố và sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Tạo ra bước ngoặt làm tiền 

đề cho sự phát triển ngày càng vững chắc, phổ biến của ngành vận tải bằng xe 

Buýt như hiện nay. 

Với số lượng học sinh, sinh viên, người lao động… hàng năm vẫn đổ về TP 

HCM là rất lớn, cộng với lưu lượng xe cộ quá đông như hiện nay, vấn đề xe Buýt 

đang là giải pháp tối ưu để giải quyết tắc nghẽn giao thông, đem lại nhiều lợi ích 

cho kinh kế cũng như môi trường. Với số lượng hàng trăm xe Buýt đang hoạt 

động ở TP HCM, rất khó đối với những người sử dụng xe Buýt có thể biết được 

chính xác lộ trình đường đi cũng như tìm đường một cách chính xác địa điểm cần 
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đến; vì vậy nhóm chúng tôi đã xây dựng một phần mềm chạy trên nền tảng 

Android có thể giải quyết được các vấn đề này.  

Vì thời gian thực hiện luận văn có hạn, với hơn 100 tuyến xe Buýt (có trợ giá) 

đang hoạt động trên địa bàn TP HCM, đi kèm với đó là số lượng trạm dừng tăng 

cao. Để hoàn thành đầy đủ luận văn này cần thời gian khá lớn củng như bỏ ra khá 

nhiều công sức mới có thể hoàn thành. Vì vậy nhóm chúng tôi mới chỉ thực hiện 

tra cứu và tìm kiếm trên 3 tuyến xe Buýt là 8, 19, 150 với đầy đủ các tính năng 

mà người đi xe Buýt cần tới (sẻ đề cập trong Chương 5.5). 

Kết cấu đề tài gồm có 6 phần : 

CHƯƠNG 1 : Tổng quan đề tài 

CHƯƠNG 2 : Bối cảnh giao thông ở TP HCM 

CHƯƠNG 3 : Cơ sở lý thuyết lập trình Android 

CHƯƠNG 4 : Lập trình trên Android 

CHƯƠNG 5 : Các bước xây dựng và triển khai ứng dụng 

CHƯƠNG 6 : Tổng kết 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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chân thành của Thầy Cô, bạn bè để giúp chúng tôi có thể hoàn thành tốt luận văn 

của mình. 
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CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 

1.1 Tên đề tài 

Hệ thống tra cứu và tìm kiếm xe Buýt TP HCM trên hệ điều hành Android 

1.2 Tổng quan về đề tài 

Khi đến một thành phố lớn và nhộn nhịp việc nắm bắt được giao thông và 

đi lại là rất khó khăn. Chẳng hạn như TP HCM có một hệ thống giao thông công 

cộng rất phát triển và cũng rất phức tạp đối với người mới đến đây. Trong khi đó 

điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến. Vì vậy chương trình “Hệ 

thống tra cứu và tìm kiếm xe Buýt TP HCM” ra đời nhằm giúp cho người đi xe 

Buýt ở TP HCM có thể tìm kiếm và tra cứu thông tin, chọn được lộ trình hợp lí 

cho mình. Đây là một ứng dụng cần thiết đối với người hay đi xe Buýt. 

1.2 Lý do chọn đề tài 

Lượng người đổ về TP HCM tìm việc làm ngày một gia tăng. Vấn nạn kẹt xe, 

ùn tắc giao thông tại TP HCM giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh đối với xã hội. 

Với quá nhiều phương tiện giao thông đặc biệt là xe máy lưu hành như hiện nay 

thì vấn nạn kẹt xe, khí thải gây ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành một vấn 

đề nhức nhối đối với người dân. 
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Hình 1.1 : Các phương tiện tham gia giao thông tại TP HCM 

 

Để giải quyết vấn đề trên thì một trong những biện pháp hữu hiệu là giảm số 

lượng phương tiện cá nhân, tăng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó 

xe Buýt là một sự lựa chọn hợp lý để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông ở TP 

HCM nói chung và ở các tỉnh, thành phố lớn nói riêng. 

 Với lượng xe Buýt khá lớn ở TP HCM, rất khó khăn để người dân có thể biết 

được chính xác lộ trình của các tuyến xe, đặc biệt đối với những người mới tới 

tìm việc làm hay học tập… mà số lượng người này là khá lớn hàng năm.  

Vấn đề đặt ra là cần có một phần mềm quản lý các tuyến xe Buýt, có thể giúp 

cho người dân không cần hiểu biết nhiều về các tuyến xe Buýt cũng có thể dễ 

dàng tìm đường đến nơi mong muốn. 

Vì vậy nhóm chúng tôi đã xây dựng phần mềm giúp người sử dụng có thể tìm 

tuyến xe Buýt một cách khá dễ dàng, với yêu cầu đơn giản là có một chiếc điện 

thoại Android, hỗ trợ GPS. Việc cần làm của người sử dụng chỉ là nhập vào địa 

điểm cần đến, điện thoại sẽ tự động xác định vị trí hiện tại của người dùng, sau 

đó hệ thống tìm trạm xe Buýt gần nhất để có thể bắt đầu chuyến đi.  
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1.3 Mục tiêu của đề tài 

 Giúp người dân sinh sống tại TP HCM có thể dễ dàng sử dụng xe Buýt 

mà không cần phải nhớ lộ trình của tuyến. 

 Khuyến khích người dân sử dụng xe Buýt để giảm thiểu tình trạng ùn 

tắc, kẹt xe hiện đang là vấn đề nhức nhối cần giải quyết hiện nay. 

 Tìm hiểu được hệ điều hành Android và cách lập trình cho ứng dụng 

chạy trên hệ điều hành Android. 

 Tìm hiểu Google Location API để phục vụ cho việc xây dựng ứng dụng. 

 Xây dựng được ứng dụng hoàn chỉnh và demo trên điện thoại Android. 

1.4 Đối tượng, phạm vi của đề tài 

Đối tượng : 

 Các loại điện thoại chạy trên hệ điều hành Andoird. 

 Các tuyến xe Buýt chạy trên địa bàn TP HCM. 

 Tất cả những người dân sinh sống ở TP HCM có nhu cầu đi xe Buýt. 

Phạm vi nghiên cứu : 

 Tất cả các tuyến xe Buýt đang chạy trên TP HCM. 

 Nghiên cứu các ngữ cảnh và các ứng dụng dựa trên ngữ cảnh của 

người dùng. 

 Nghiên cứu các dịch vụ định vị của Google (Google maps). 
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CHƯƠNG 2 : BỐI CẢNH GIAO THÔNG Ở TP HCM 

2.1 Giới thiệu 

TP HCM là một trong những thành phố phát triển mạnh của nước ta, có vai 

trò quan trọng hàng đầu về chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước. Thành phố đang 

trong giai đoạn phát triển kinh tế và đô thị hoá rất mạnh mẽ nhưng cũng đang đối 

mặt với rất nhiều thách thức trong quá trình phát triển.  

 

Hình 2.1 : Bản đồ TP HCM qua vệ tinh 

 

Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay bao gồm 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 

2.095,01 km². Theo kết quả điều tra dân số chính thức vào thời điểm 0 giờ ngày 1 

tháng 4 năm 2009 thì dân số thành phố là 7.162.864 người (chiếm 8,34% dân số 

Việt Nam), mật độ trung bình 3.419 người/km². Đến ngày 1/4/2010 theo số liệu 

của Tổng cục thống kê, dân dố thành phố tăng lên 7.382.287 người. Tuy nhiên 

nếu tính những người cư trú không đăng ký thì dân số thực tế của thành phố vượt 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Đông_Nam_Bộ_(Việt_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đồng_bằng_sông_Cửu_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kilômét_vuông
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mật_độ_dân_số
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trên 8 triệu người. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, Thành phố 

Hồ Chí Minh chiếm 20,2 % tổng sản phẩm và 27,9 % giá trị sản xuất công 

nghiệp của cả quốc gia. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh trở thành một đầu mối giao thông quan trọng của Việt Nam và Đông Nam 

Á, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không 
1
. 

2.2 Hiện trạng xe Buýt tại TP HCM 

Theo Một đề tài nghiên cứu khoa học mới đây của Trường ĐH Bách khoa TP 

HCM cho thấy: TP HCM có 2.653 con đường (tổng chiều dài 3.098km) nhưng xe 

Buýt chỉ hoạt động trên 416 con đường với tổng chiều dài là 895km.  

Hiện TP HCM chỉ có 16% số con đường có xe Buýt đi qua; 29% số chiều dài 

đường có xe Buýt đi qua. Mặc dù số tuyến xe Buýt hiện nay (151 tuyến) tăng gấp 

đôi so với năm 2002 nhưng nhìn chung luồng tuyến xe Buýt vẫn còn rất thiếu. 

2.3 Thực trạng giao thông TP HCM hiện nay 

Tại TP HCM, trên 90% dân cư đi lại bằng xe cá nhân, trong đó chủ yếu là xe 

máy. Đó là đặc điểm riêng của TP HCM.   các TP lân cận như Jakarta, 

Bangkok… tỷ lệ người dân dùng phương tiện công cộng (chủ yếu là xe Buýt) là 

30 - 40% nhu cầu đi lại của người dân.   TP HCM, việc phục vụ của xe Buýt chỉ 

chiếm 1 tỷ lệ rất khiêm tốn, 5 - 6%. Chính “đặc điểm riêng” này của TP HCM 

khiến tình hình giao thông trở nên tồi tệ 
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Trích http://www.saigontoserco.com/tinhthanh.php?currentPage=1&vungid=9&id=76 
2 

Trích http://dantri.com.vn/c20/s20-477111/Phat-trien-xe-buyt-buoc-dot-pha-chong-ket-

xe-cua-TPHCM.htm
 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_tế_Việt_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đông_Nam_Á
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đông_Nam_Á
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đường_giao_thông
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đường_sắt
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đường_thủy&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hàng_không
http://www.saigontoserco.com/tinhthanh.php?currentPage=1&vungid=9&id=76
http://dantri.com.vn/c20/s20-477111/Phat-trien-xe-buyt-buoc-dot-pha-chong-ket-xe-cua-TPHCM.htm
http://dantri.com.vn/c20/s20-477111/Phat-trien-xe-buyt-buoc-dot-pha-chong-ket-xe-cua-TPHCM.htm
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Hình 2.2 : Hiện trạng giao thông tại TP  

2.4 Tầm quan trọng của hoạt động xe Buýt đối với việc phát triển đô thị bền 

vững 

Trong bối cảnh giao thông tại TP HCM đang có diễn biến hết sức phức tạp. 

Nhu cầu và áp lực giao thông ngày càng tăng thì hoạt động xe Buýt vẫn luôn 

khẳng định được vai trò là một loại hình vận tải hiệu quả với năng lực vận 

chuyển cao, chiếm dụng diện tích mặt đường thấp và tiêu thụ nhiên liệu thấp.  

 

Hình 2.3 : Lưu lượng xe qua mỗi giờ 
3 
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Từ số liệu điều tra của Trung tâm Quản lý và điều hành GTĐT cho thấy năng 

lực thông qua của xe Buýt tiêu chuẩn mỗi giờ trên một làn đường 3.5m cao hơn 

rất nhiều so với xe con và gần tương đương với xe máy. 

 

 

Hình 2.4 : Tỉ lệ chiếm dụng mặt đường và mức tiêu thụ nhiên liệu 
4 

 

Số liệu điều tra cũng chỉ rõ xe Buýt hiện tại chiếm dụng mặt đường ít hơn và 

tiêu hao nhiên liệu ít hơn so với xe con và xe máy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3  

Theo tramoc 5.2006 
4
 Nguồn tramoc 11.2007  
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CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH ANDROID 

 

Chương này sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về Android, lịch sử Hình 

thành, các hãng điện thoại hiện đang sử dụng hệ điều hành Android và kiến trúc 

của Andoird. 

3.1 Giới thiệu chung về hiệu hành Android 

 

 

Hình 3.1 : Logo Android 

 

Android là một hệ điều hành di động dựa trên nền tảng Linux phiên bản 2.6 

dành cho các dòng điện thoại SmartPhone. Đầu tiên được ra đời bởi công ty liên 

hợp Android, sau đó được Google mua lại và phát triển từ năm 2005 và trở thành 

một hệ điều hành di động mã nguồn mở, miễn phí, mạnh mẽ và được ưa chuộng 

cao trên thế giới. 

Android Phần mềm mả nguồn mở : 

Android được xây dựng trên nhân Linux và được phân phối miễn phí. Không 

giống như Windows Mobile và iOS của Apple, tuy cả hai đều cung cấp một môi 

trường phát triển ứng dụng phong phú và đơn giản dễ tiếp cận nhưng luôn có sự 

ưu tiên cho các ứng dụng mặc định có sẵn của hệ điều hành (native applications). 

Với Android mọi ứng dụng đều được viết trên cùng một tập API
 5
, thế nên không 

 

5
 API : http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=API&i=37856,00.asp 

http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=API&i=37856,00.asp
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có sự phân biệt giữa các ứng dụng mặc định và các ứng dụng của bên thứ ba.[2]  

Người dùng hoàn toàn có thể thay thế mọi ứng dụng mặc định bằng các ứng 

dụng yêu thích của mình, thậm chí ngay cả màn hình thực hiện cuộc gọi và màn 

hình nhà (home screen).  

Các nhà phát triển viết ứng dụng cho Android dựa trên ngôn ngữ Java. Sự ra 

mắt của Android vào ngày 5 tháng 11 năm 2007 gắn với sự thành lập của liên 

minh thiết bị cầm tay mã nguồn mở, bao gồm 78 công ty phần cứng, phần mềm 

và viễn thông nhằm mục đính tạo nên một chuẩn mở cho điện thoại di động trong 

tương lai. Google công bố hầu hết các mã nguồn của Android theo bản cấp phép 

Apache
 6
. 

Hệ điều hành Android một hệ điều hành rất mạnh mạnh, có bảo mật cao, hỗ 

trợ được nhiều công nghệ tiên tiến như 3G, GPS, EDGE, Wifi... tương thích với 

nhiều phần cứng, hỗ trợ nhiều loại bộ nhập dữ liệu như keyboard, touch và 

trackball. Android là hệ điều hành di động nên có khả năng kết nối cao với các 

mạng không dây. Hỗ trợ công nghệ OpenGL nên có khả năng hổ trợ đa phương 

tiện Media, cũng như trình diễn các khả năng đồ họa khác cực tốt, là tiền đề để 

phát triển các ứng dụng có giao diện phức tạp chẳng hạn như là các trò chơi. 

Android liên tục được phát triển, mỗi bản cập nhật từ Google là mỗi lần 

Android được tối ưu hóa để hoạt động tốt hơn, nhanh và ổn định hơn, hỗ trợ thêm 

công nghệ mới. Chẳng hạn như theo một đánh giá thì Android phiên bản 2.2 hoạt 

động nhanh hơn bản 2.1 tới 450%. Hiện nay, phiên bản mới nhất 2.3 phát hành 

ngày 6/12/2010 và đang tiếp tục được cập nhật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Trích : http://www.vietnamandroid.com/gioi-thieu 

http://www.vietnamandroid.com/gioi-thieu
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Hình 3.2 : Giao diện màn Hình Android 2.3 

 

Năm 2008, hệ điều hành Android đã chính thức mở toàn bộ mã nguồn, điều 

đó cho phép các hãng điện thoại có thể đem mã nguồn về tùy chỉnh, thiết kế lại 

sao cho phù hợp với mỗi mẫu mã điện thoại của họ và điều quan trọng nữa là hệ 

điều hành mở này hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền nên giúp họ tiết kiệm 

khá lớn chi phí phát triển hệ điều hành 
7
. Những điều đó là cực kỳ tốt không chỉ 

đối với các hãng sản xuất điện thoại nhỏ mà ngay cả với những hãng lớn như 

Samsung, HTC.... 

Với Google, Android hoàn toàn miễn phí, Google không thu tiền từ những 

hãng sản xuất điện thoại, tuy không trực tiếp hưởng lợi từ Android nhưng bù lại, 

những dịch vụ của hãng như Google Search, Google Maps,... nhờ có Android mà 

có thể dễ dàng xâm nhập nhanh vào thị trường di động vì mỗi chiếc điện thoại  

7 
Theo : http://genk.vn/c187n2011031207142982/nhung-dau-moc-quan-trong-trong-

lich-su-he-dieu-hanh-android.chn 

http://genk.vn/c187n2011031207142982/nhung-dau-moc-quan-trong-trong-lich-su-he-dieu-hanh-android.chn
http://genk.vn/c187n2011031207142982/nhung-dau-moc-quan-trong-trong-lich-su-he-dieu-hanh-android.chn
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được sản xuất ra đều được tích hợp hàng loạt dịch vụ của Google. 

Từ đó hãng có thể kiếm bội, chủ yếu là từ các nguồn quảng cáo trên các dịch 

vụ đó. Với các nhà phát triển ứng dụng (developers), việc hệ điều hành Android 

được sử dụng phổ biến đồng nghĩa với việc họ có thể thoải mái phát triển ứng 

dụng trên nền Android với sự tin tưởng là ứng dụng đó sẽ có thể chạy được ngay 

trên nhiều dòng điện thoại của các hãng khác nhau. Họ ít phải quan tâm là đang 

phát triển cho điện thoại nào, phiên bản bao nhiêu vì nền tảng Android là chung 

cho nhiều dòng máy, máy ảo Java đã chịu trách nhiệm thực thi những ứng dụng 

phù hợp với mỗi dòng điện thoại mà nó đang chạy. Tất cả các chương trình ứng 

dụng được viết bằng ngôn ngữ Java kết hợp với XML nên có khả năng khả 

chuyển cao. 

Một số hãng sản xuất điện thoại có sử dụng hệ điều hành Android tiêu biểu : 

 HTC với các dòng Desire HD, Evo 4G, DROID ERIS, Desire Z, Hero, 

Desire, 

 Tattoo, Wildfire, Droid Incredible, Legend, Magic, Google Nexus One, 

Dream, 

 Aria, Paradise 

 LG với các dòng GT540 Optimus, Optimus Chic E720, Optimus One 

P500, 

 GW620, Optimus Z, Optimus Q, KH5200 Andro-1, GW880, C710Aloha 

 MOTOROLA với các dòng MILESTONE 2, BACKFLIP, Droid XTreme, 

 MT710 ZHILING, MILESTONE, XT720 MOTOROI, A1680, XT800 

 ZHISHANG, DEFY, CHARM, XT806... 

 SAMSUNG với các dòng máy I9000 Galaxy S, Galaxy Tab, Epic 4G, 

i5510, 

 I5500 Galaxy 5, I7500 Galaxy, I5800 Galaxy 3, M110S Galaxy S, I6500U 

 Galaxy, Galaxy Q, I5700 Galaxy Spica, I8520 Galaxy Beam, I909 Galaxy 
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 SONY : XPERIA X10, XPERIA X10 mini, XPERIA X8 

 ACER với các dòng máy beTouch T500, Liquid E, Stream, Liquid, 

beTouch 

 E110, beTouch E130, beTouch E400, beTouch E120, Liquid Metal 

 Ngoài ra còn nhiều hãng điện thoại vừa và nhỏ khác nữa cũng sử dụng hệ 

điều hành android trong sản phẩm của mình.... 

3.2 Kiến trúc hệ điều hành Android 

Hệ điều hành Android có 4 tầng từ dưới lên trên là tầng hạt nhân Linux (Phiên 

bản 2.6), tầng Tầng Libraries & Android runtime, Tầng Application Framework 

và trên cùng là tầng Application. 

 

Hình 3.3 : Kiến trúc hệ điều hành Android [1] 

 

3.2.1 Tầng hạt nhân Linux (Linux Kernel Layer) 

Hệ điều hành Android được phát trển dựa trên hạt nhân Linux, cụ thể là hạt 

nhân Linux phiên bản 2.6, điều đó được thể hiện ở lớp dưới cùng này. Tất cả mọi 
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hoạt động của điện thoại muốn thi hành được thì đều được thực hiện ở mức cấp 

thấp ở lớp này bao gồm quản lý bộ nhớ (memory management), giao tiếp với 

phần cứng (driver model), thực hiện bảo mật (security), quản lý tiến trình 

(process). 

Tuy được phát triển dựa vào nhân Linux nhưng thực ra nhân Linux đã được 

nâng cấp và sửa đổi rất nhiều để phù hợp với tính chất của những thiết bị cầm tay 

như hạn chế về bộ vi xử lý, dung lượng bộ nhớ, kích thước màn Hình, nhu cần 

kết nối mạng không dây... [4]. 

Tầng này có các thành phần chủ yếu : 

 Display Driver : Điều khiển việc hiển thị lên màn Hình cũng như thu nhận 

những điều khiển của người dùng lên màn Hình (di chuyển, cảm ứng...). 

 Camera Driver : Điều kiển hoạt động của camera, nhận luồng dữ liệu từ 

camera trả về. 

 Bluetooth Driver : Điều khiển thiết bị phát và thu sóng Bluetooth. 

 USB Driver : Quản lý hoạt động của các cổng giao tiếp USB 

 Keypad Driver : Điều khiển bàn phím 

 Wifi Driver : Chịu trách nhiệm về việc thu phát sóng wifi 

 Audio Driver : điều khiển các bộ thu phát âm thanh, giải mã các tín hiệu 

dạng audio thành tín hiệu số và ngược lại. 

 Binder IPC Driver : Chịu trách nhiệm về việc kết nối và liên lạc với mạng 

vô tuyến như CDMA, GSM, 3G, 4G, E để đảm bảo những chức năng 

truyền thông được thực hiện. 

 M-System Driver : Quản lý việc đọc ghi... lên các thiết bị nhớ như thẻ SD, 

flash 

 Power Madagement : Giám sát việc tiêu thụ điện năng. 

3.2.2 Tầng Library và Android Runtime 

Tầng này có 2 thành phần là Library và Android Runtime 

a. Tầng Libraries : 
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  Tầng này có nhiều thư viện được viết bằng C/C++ để các phần mềm có 

thể sử dụng, các thư viện đó được tập hợp thành một số nhóm như : 

 Thư viện hệ thống (System C library) : thư viện dựa trên chuẩn C, được sử 

dụng chỉ bởi hệ điều hành. 

 Thư viện Media (Media Libraries) : Có nhiều codec để hỗ trợ việc phát và 

ghi các loại định dạng âm thanh, Hình ảnh, video thông dụng. 

 Thư viện web (LibWebCore) : Đây là thành phần để xem nội dung trên 

web, được sử dụng để xây dựng phần mềm duyệt web (Android Browse) 

cũng như để các ứng dụng khác có thể nhúng vào. Nó cực kỳ mạnh, hỗ trợ 

được nhiều công nghệ mạnh mẽ như HTML5, JavaScript, CSS, DOM, 

AJAX.. 

 Thư viện SQLite : Hệ cơ sở dữ liệu để các ứng dụng có thể sử dụng. 

 

b.  Tầng Android runtime : 

Tầng này chứa các thư viện mà một chương trình viết bằng ngôn ngữ Java có 

thể hoạt động. Nó gồm 2 bộ phận tương tự như mô Hình chạy Java trên máy tính 

thường. Thứ nhất là các thư viện lõi (Core Library), chứa các lớp như JAVA IO, 

Collections, File Access. Thứ hai là một máy ảo Java (Dalvik Virtual Machine). 

 Mặc dù cũng được viết từ ngôn ngữ Java nhưng một ứng dụng Java của hệ 

điều hành Android không được chạy bằng JRE của Sun (nay là Oracle) (JVM) 

mà là chạy bằng máy ảo Dalvik do Google phát triển. 

3.2.3 Tầng Application Framework 

Tầng này xây dựng bộ công cụ - các phần tử ở mức cao để các lập trình viên 

có thể nhanh chóng xây dựng ứng dụng. Nó được viết bằng Java, có khả năng sử 

dụng chung để tiết kiệm tài nguyên. 

Đây là một nền tảng mở, điều đó có 2 thuận lợi : 

- Với các hãng sản xuất điện thoại : Có thể tùy biến để phù hợp với cấu 

Hình điện thoại mà họ sản xuất cũng như để có nhiều mẫu mã hợp thị hiếu 



GVHD : Nguyễn Anh Tuấn                           SVTH : Trần Quang Thuấn – Phạm Ngọc Thắng             15 

 

 

người dùng. Vì thế nên tuy cùng chung nền tảng Android mà điện thoại 

của Google có thể khác hẳn với Motorola, HTC, T-Mobile, Samsung... 

- Với lập trình viên : Cho phép lập trình viên có thể sử dụng các API ở tầng 

trên mà không cần phải hiểu rõ cấu trúc bên dưới, tạo điều kiện cho lập 

trình viên tự do sang tạo bởi vì chỉ cần quan tâm đến nội dung mà ứng 

dụng họ làm việc. Một tập hợp API rất hữu ích được xây dựng sẵn như hệ 

thống định vị, các dịch vụ chạy nền, liên lạc giữa các ứng dụng, các thành 

phần giao diện cấp cao... 

 

Giới thiệu một số thành phần của phần này : 

a. Activity Manager : Quản lý các chu kỳ sống của một ứng dụng cũng như 

cung cấp công cụ điều khiển các Activity. 

b. Telephony Manager : Cung cấp công cụ để thực hiện việc liên lạc như gọi 

điện thoại. 

c. XMPP Service : Cung cấp công cụ để liên lạc trong thời gian thực. 

d. Location Manager : Cho phép xác định vị trí của điện thoại thoại dựa vào 

hệ thống định vị toàn cầu GPS và Google Maps. 

e. Window Manager : Quản lý việc xây dựng và hiển thị các giao diện người 

dùng cũng như tổ chức quản lý các giao diện giữa các ứng dụng. 

f. Notication Manager : Quản lý việc hiển thị các thông báo (như báo có tin 

nhắn, có e-mail mới..) 

g. Resource Manager : Quản lý tài nguyên tĩnh của các ứng dụng bao gồm các 

file Hình ảnh, âm thanh, layout, string (những thành phần không được viết bởi 

ngôn ngữ lập trình). [1] 

3.2.4 Tầng Application 

Đây là lớp ứng dụng giao tiếp với người dùng, bao gồm các ứng dụng như : 

Các ứng dụng cơ bản, được cài đặt đi liền với hệ điều hành là gọi điện 

(Phone), quản lý danh bạ (Contacts), duyệt web (Browser), nhắn tin (SMS), lịch 
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làm việc (Calendar), đọc e-mail (Email-Client), bản đồ (Map), quay phim chụp 

ảnh (camera)... Các ứng dụng được cài thêm như các phần mềm chứng khoán 

(Stock), các trò chơi (Game), từ điển... 

Các chương trình có các đặc điểm là : 

 Viết bằng Java, phần mở rộng là apk 

 Khi mỗi ứng dụng được chạy, nó có một phiên bản Virtual Machine được 

dựng lên để phục vụ cho nó. Nó có thể là một Active Program (chương 

trình có giao diện với người sử dụng) hoặc là một background (chương 

trình chạy nền hay là dịch vụ). 

 Android là hệ điều hành đa nhiệm, điều đó có nghĩa là trong cùng một thời 

điểm, có thể có nhiều chương trình cùng chạy một lúc, tuy nhiên, với mỗi 

ứng dụng thì có duy nhất một thực thể (instance) được phép chạy mà thôi. 

Điều đó có tác dụng hạn chế sự lạm dụng tài nguyên, giúp hệ thống hoạt 

động tốt hơn. 

 Các ứng dụng được gán số ID của người sử dụng nhằn phân định quyền 

hạn khi sử dụng tài nguyên, cấu Hình phần cứng và hệ thống. 

 Android là một hệ điều hành có tính mở, khác với nhiều hệ điều hành di 

động khác, android cho phép một ứng dụng của bên thứ ba được phép 

chạy nền. Các ứng dụng đó chỉ có một hạn chế nhỏ đó là nó không được 

phép sử dung quá 5~10% công suất CPU, điều đó nhằn để tránh độc quyền 

trong việc sử dụng CPU. 

 Ứng dụng không có điểm vào cố định, không có phương thức main để bắt 

đầu. 

3.3 Android SDK   

Android SDK, là viết tắt của Android Software Development Kit, có thể gọi 

là “công cụ phát triển phần mềm” mà cụ thể ở đây là phát triển ứng dụng cho 

Android OS. Đến đây thì chắc chúng ta cũng đã hiểu đơn giản Google Adroid 

SDK là bộ công cụ được chính Google xây dựng và phát hành miễn phí đến giới 
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Developer để họ dễ dàng xây dựng và phát triển các ứng dụng chạy được trên 

Android OS.  

 

Hình 3.4 : Môi trường lập trình trong Android 

 

Android SDK có các đặc tính sau:  

 Được phát triển và cung cấp miễn phí  

 Truy cập đến phần cứng Wi-Fi.  

 GSM, EDGE và tính năng mạng 3G cho phép việc chuyển dữ liệu, gọi 

điện hay gửi tin SMS trong mạng di động.  

 Gói API toàn diện cho các dịch vụ nền tảng ví dụ như GPS.  

 Truy cập toàn bộ phần cứng điều khiển đa phương tiện như chơi nhạc, ghi 

âm hay sử dụng microphone và camera.  

 Chia sẽ dữ liệu trong kho dữ liệu.  

 Tích hợp trình duyệt dựa trên bộ WebKit (mã nguồn mở).  
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 P2P hỗ trợ sử dung Google Talk.  

 Hỗ trợ tốt đồ họa 3D nhờ sử dụng OpenGL ES. [3] 

3.4 Máy ảo DALVIK  

Một trong những thành phần quan trọng của Android là máy ảo Dalvik. Thay 

vì sử dụng máy ảo Java như trước kia Android sử dùng máy ảo của riêng nó được 

thiết kế để bảo đảm rằng đa ứng dụng có thể chạy mượt mà trên một thiết bị di 

động.  

Máy ảo Dalvik sử dụng lõi Linux để xử lý các chức năng ở mức thấp bao gồm 

bảo mật, các tiến trình, các luồng và quản lý vùng nhớ. Nó cũng có thể viết bằng 

ứng dụng C/C++ để chạy trực tiếp lên lõi Linux bên dưới. Giữa phần cứng và các 

dịch vụ hệ thống được quản lý bởi máy ảo Dalvik, nó là một thành phần ở giữa. 

Bằng cách sử dụng máy ảo này để chạy ứng dụng, các nhà phát triển hoàn toàn 

không phải bận tâm gì về các phần cứng bên dưới. Khi máy ảo này chạy nó sẽ tạo 

ra tập tin có đuôi là .dex, tập tin này được SDK tạo ra bởi sự chuyển đổi từ các 

lớp biên dịch ngôn ngữ Java. [3] 

3.5 Các gói Java cần thiết 

Các gói Java cần thiết trong lập trình Andorid : [4] 

 java.lang : gói chứa các lớp lõi của Java  

 java.io : xuất nhập.  

 java.net : kết nối mạng.  

 java.util : chứa các lớp tiện ích. Bao gồm: Log thường được dùng để viết 

LogCat.  

 java.text : tiện ích xử lý văn bản.  

 java.math : các lớp toán học.  

 javax.net : các lớp mạng.  
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 javax.security : Security-related classes.  

 javax.xml : các lớp liên quan đến DOM-based XML.  

 org.apache.* : các lớp liên quan đến HTTP-related.  

 org.xml : các lớp liên quan đến SAX-based XML.  

 

Các gói dùng cho lập trình Android: [4] 

 Android.app : Android application model access  

 Android.content : truy xuất dữ liệu trong Android  

 Android.net : bao gồm Uri class dùng cho việc truy xuất các nội dung 

khác  

 Android.graphics : đồ họa  

 Android.opengl : các lớp OpenGL  

 Android.os : truy cập ở mức độ hệ thông đến môi trường Android  

 Android.provider : các lớp liên quan đến ContentProvider  

 Android.telephony : khả năng truy cập Telephony  

 Android.text : Text layout  

 Android.util : tập các tiện thao tác trên văn bản,bao gồm XML  

 Android.view : thành phần UI (giao diện người dùng)  

 Android.webkit : Browser functionality  

 Android.widget : thành phần UI mức độ cao hơn  

 

Trong đó các gói gần như là lõi của mọi ứng dụng trên Android đó là 

Android.app, Android.view và Android.content.  
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3.6 Thành phần chính của Eclipse khi tạo ứng dụng trên Android  

 Môi trường phát triển Rich Java bao gồm trình biên dịch, class 

autocompletion, và tích hợp Javadoc.  

 Quản lý và chạy Android Emulator profile.  

 The Dalvik Debug Monitoring Service (DDMS). 

 Khung nhìn các tiến trình (Thread and heap views).  

 Quản lý Hệ thống tập tin giao diện (Emulator filesystem management).  

 Điều khiển dữ liệu và hội thoại (Data and voice network control).  

 Điều khiển giao diện (Emulator control).  

 Ghi lỗi hệ thống và ứng dụng (System and application logging).  

3.7 Thành phần quan trọng trong một Android Project:  

 Activity (Android.app.Activity): đây là lớp khởi tạo giao diện ứng dụng 

nội bộ trên Android tương tư như MIDlet trong J2ME.  

 Service (Android.app.Service): cung cấp các dịch vụ liên quan đến 

client/service. Một Service sẽ chạy ngầm bên dưới, sau đó các client 

(Activity) sẽ kết nối và truy xuất các hàm trên dịch thông qua Interface 

class.  

 Broadcast receiver (Android.content.BroadcastReceiver): đây là một ứng 

dụng chạy ngầm dùng để đọc và cập nhật thông tin trên UI, ví dụ như cập 

nhật sự thay đổi giờ, pin...  

 Content Provider: cung cấp chức năng truy vấn dữ liệu giữa các ứng dụng 

của Android.  



GVHD : Nguyễn Anh Tuấn                           SVTH : Trần Quang Thuấn – Phạm Ngọc Thắng             21 

 

 

 Intent: nền tảng để truyền tải các thông báo. Intent được sử dụng để gửi 

các thông báo đi nhằm khởi tạo một Activity hay Service để thực hiện 

công việc mà chúng ta mong muốn.  

3.8 Chu kỳ sống của ứng dụng Android  

Một tiến trình Linux gói gọn trong một ứng dụng Android đã được tạo ra 

cho ứng dụng khi code cần được xây dựng, khởi chạy và sẽ còn chạy cho đến 

khi: [3] 

 Nó không phụ thuộc.  

 Hệ thống cần lấy lại bộ nhớ mà nó chiếm giữ cho các ứng dụng khác.  

Một sự khác thường và đặc tính cơ bản của Android là thời gian sống của 

tiến trình ứng dụng không được điều khiển trực tiếp bởi chính nó. Thay vào đó, 

nó được xác định bởi hệ thống qua một kết hợp của:  

 Những phần của ứng dụng mà hệ thống biết đang chạy.  

 Những phần đó quan trọng như thế nào đối với người dùng.  

 Bao nhiêu vùng nhớ chiếm lĩnh trong hệ thống.  

3.8.1 Chu kỳ sống thành phần 

Các thành phần ứng dụng có một chu kỳ sống, tức là mỗi thành phần từ lúc 

bắt đầu khởi tạo và đến thời điểm kết thúc, đôi lúc chúng có thể là active (visible 

hoặc invisible) hoặc inactive.  

3.8.2 Activity Stack 

Bên trong hệ thống các activity được quản lý như một activity stack. Khi một 

Activity mới được start, nó được đặt ở đỉnh của stack và trở thành activity đang 

chạy activity trước sẽ ở bên dưới activity mới và sẽ không thấy trong suốt quá 

trình activity mới tồn tại. [3] 

Nếu người dùng nhấn nút Back thì activity kết tiếp của stack sẽ di chuyển lên 

và trở thành active. 
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Hình 3.5 : Activity stack 

3.8.3 Các trạng thái của chu kỳ sống 

 

Hình 3.6 : Chu kỳ sống của Activity 

 

Một Activity chủ yếu có 4 chu kỳ chính sau: [3] 
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 Active hoặc running: Khi Active là được chạy trên màn Hình. Activity này 

tập trung vào những thao tác của người dùng trên ứng dụng.  

 Paused: Activity là được tạm dừng (paused) khi mất focus nhưng người 

dùng vẫn trông thấy. Có nghĩa là một Activity mới ở trên nó nhưng không 

bao phủ đầy màn Hình. Một Activity tạm dừng là còn sống nhưng có thể 

bị kết thúc bởi hệ thống trong trường hợp thiếu vùng nhớ.  

 Stopped: Nếu nó hoàn toàn bao phủ bởi Activity khác. Nó vẫn còn trạng 

thái và thông tin thành viên trong nó. Người dùng không thấy nó và 

thường bị loại bỏ trong trường hợp hệ thống cần vùng nhớ cho tác vụ 

khác.  

 Killed: Khi hệ thống bị thiếu bộ nhớ, nó sẽ giải phóng các tiến trình theo 

nguyên tắc ưu tiên. Các Activity ở trạng thái stop hoặc paused cũng có thể 

bị giải phóng và khi nó được hiển thị lại thì các Activity này phải khởi 

động lại hoàn toàn và phục hồi lại trạng thái trước đó.  

3.8.4 Chu kỳ sống của ứng dụng 

Trong một ứng dụng Android có chứa nhiều thành phần và mỗi thành phần 

đều có một chu trình sống riêng. Và ứng dụng chỉ được gọi là kết thúc khi tất cả 

các thành phần trong ứng dụng kết thúc. Activity là một thành phần cho phép 

người dùng giao tiếp với ứng dụng. Tuy nhiên, khi tất cả các Activity kết thúc và 

người dùng không còn giao tiếp được với ứng dụng nữa nhưng không có nghĩa là 

ứng dụng đã kết thúc. Bởi vì ngoài Activity là thành phần có khả năng tương tác 

người dùng thì còn có các thành phần không có khả năng tương tác với người 

dùng như là Service, Broadcast receiver. Có nghĩa là những thành phần không 

tương tác người dùng có thể chạy background dưới sự giám sát của hệ điều hành 

cho đến khi người dùng tự tắt chúng.  
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3.8.5 Các sự kiện trong chu kỳ sống của ứng dụng 

Nếu một Activity được tạm dừng hoặc dừng hẳn, hệ thống có thể bỏ thông tin 

khác của nó từ vùng nhớ bởi việc gọi hàm finish() của nó, hoặc đơn giản giết tiến 

trình của nó. Khi nó được hiển thị lần nữa với người dùng, nó phải được hoàn 

toàn restart và phục hồi lại trạng thái trước. Khi một Activity chuyển qua chuyển 

lại giữa các trạng thái, nó phải báo việc chuyển của nó bằng việc gọi hàm 

transition. 

 

Hình 3.7 : Một số hàm cơ bản trong lập trình Android 

 

Tất cả các phương thức là những móc nối mà chúng ta có thể override để làm 

tương thích công việc trong ứng dụng khi thay đổi trạng thái. Tất cả các Activity 

bắt buộc phải có onCreate() để khởi tạo ứng dụng. Nhiều Activity sẽ cũng hiện 

thực onPause() để xác nhận việc thay đổi dữ liệu và mặt khác chuẩn bị dừng hoạt 

động với người dùng.  

3.8.6 Thời gian sống của ứng dụng 

Bảy phương thức chuyển tiếp định nghĩa trong chu kỳ sống của một Activity. 

Thời gian sống của một Activity diễn ra giữa lần đầu tiên gọi onCreate() đến 

trạng thái cuối cùng gọi onDestroy(). Một Activity khởi tạo toàn bộ trạng thái 

toàn cục trong onCreate(), và giải phóng các tài nguyên đang tồn tại trong 

onDestroy().  

3.8.7 Thời gian hiển thị của Activity 

Visible lifetime của một activity diễn ra giữa lần gọi một onStart() cho đến 

khi gọi onStop(). Trong suốt khoảng thời gian này người dùng có thể thấy 

activity trên màn Hình, có nghĩa là nó không bị foreground hoặc đang tương tác 
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với người dùng. Giữa 2 phương thức người dùng có thể duy trì tài nguyên để hiển 

thị activity đến người dùng.  

3.8.8 Các hàm thực thi 

 onCreate(...): hàm này được gọi khi lớp Activity được khởi tạo, dùng để 

thiết lập giao diện ứng dụng và thực thi những thao tác cơ bản.  

 onStart(): hàm này được gọi khi lớp ứng dụng xuất hiện trên màn Hình.  

 onResume(): hàm được gọi ngay sau OnStart hoặc khi người dùng focus ứng 

dụng, hàm này sẽ đưa ứng dụng lên top màn Hình.  

 onPause(): hàm được gọi khi hệ thống đang focus đến 1 activity trước đó.  

 onStop(): hàm được gọi khi một activity khác được khởi động và focus.  

 onRestart(): được gọi khi ứng dụng chuyển sang onStop(), nhưng muốn khởi 

động lại bằng onStart().  

3.9 Xu hướng phát triển 

Hiện tại android đang phát triển rất nhanh cả về thiết bị lẫn ứng dụng : 

 Về mặt thiết bị : từ cuối năm 2008 HTC đã tung ra sản phẩm đầu tiên chạy hệ 

điều hành Android có tên gọi là “ Dream” hay còn gọi là G1, đến nửa đầu năm 

2009 thì một số các nhà sản xuất lớn đã tung ra các sản phẩm sử dụng hệ điều 

hành android như HTC-mobile, Samsung... và có một số khác đang chuẩn bị tung 

ra sản phẩm của mình như Motorola… 

 Về phần ứng dụng cũng tăng một cách đáng kể trên Android Market, nhằm 

thúc đẩy sự phát triển của Android mới đây Google đã tung ra phiên bản 

Android-sdk 1.5 thay thế cho phiên bản Android-sdk 1.1 cũ với nhiều tính năng 

cải tiến hấp dẫn. Ngoài ra còn tổ chức cuộc thi viết phần mềm cho Android trên 

toàn thế giới như giải ADC1 vào 17/3/2008 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 

10 triệu USD đã thu hút hơn 1700 sản phẩm tham dự. Số lượng sản phẩm đoạt 
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giải chiếm khá nhiều liên quan đến thông tin địa lý như : BreakCrumbz (tìm 

đường bằng Hình ảnh), Locale (ứng dụng tự động cấu Hình thiết bị dựa theo vị 

trí), piggyback (ứng dụng lên lịch lữ hành hợp đồng xe)…. 

Có vẻ như dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Service) sẽ là con át chủ bài 

của Android để cạnh tranh với iPhone. Khi đã có sẵn trong tay các vũ khí cực 

mạnh như Google Maps, Google Earth, thì việc chiến thắng trên lĩnh vực LBS 

không phải là khó đối với Android. Bên cạnh đó cũng còn có nhiều dịch vụ trực 

tuyến miễn phí mà Google cung cấp như Google docs, mail, Google ladtitude... 

Tiếp sau đó là phiên bản Android-sdk 1.6 với tên mã Donut nổi bật trong các 

chức năng mới là công cụ tìm kiếm giúp người dùng điện thoại có thể tìm kiếm 

thông tin trong chính máy của mình, một điểm nữa là Donut có chức năng nhận 

dạng chữ viết tay của người dùng trên màn Hình cảm ứng rồi chuyển thành 

những ký tự chuẩn nhờ vậy việc viết tin nhắn dễ dàng hơn bao giờ hết và mới đây 

nhất là bản 2.0 tên mã Eclair với nhiều sự thay đổi về mạng xã hội, giao diện, bộ 

SDK mới cho các nhà lập trình. Trong một vài năm tới ngoài điện thoại di động 

ra Android còn hướng đến các thiết bị khác nữa như netbook, laptop, PC... nó đều 

có thể thích ứng để hoạt động. 
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CHƯƠNG 4 : LẬP TRÌNH TRÊN ANDROID 

 

4.1 Các thành phần giao diện Android 

4.1.1 View 

 

 
 

Hình 4.1 : Đối tượng View 

 

Trong Android giao diện người dùng được xây dựng từ các đối tượng View. 

Trong Android Platform, các screen luôn được bố trí theo một kiểu cấu trúc phân 

cấp như Hình trên. Một screen là một tập hợp các Layout và các widget được bố 

trí có thứ tự. Để thể hiện một screen thì trong hàm onCreate của mỗi Activity cần 

phải được gọi một hàm là setContentView (R.layout.main); hàm này sẽ load giao 

diện từ file main.xml lên để phân tích thành mã bytecode.  

4.1.2 ViewGroup  

ViewGroup là sự mở rộng của class View hay nói cách khác ViewGroup 

chính là các WidgetLayout được dùng để bố trí các đối tượng khác trong một 

screen.Có các loại ViewGroup như sau: [5] 



GVHD : Nguyễn Anh Tuấn                           SVTH : Trần Quang Thuấn – Phạm Ngọc Thắng             28 

 

 

 Linear Layout : được dùng để bố trí các thành phần giao diện theo chiều 

ngang hoặc chiều dọc nhưng trên một line duy nhất mà không có xuống 

dòng.  

 Frame Layout : được dùng để bố trí các đối tượng theo kiểu giống như là 

các Layer trong Photoshop. Những đối tượng nào thuộc Layer bên dưới thì 

sẽ bị che khuất bởi các đối tượng thuộc Layer nằm trên. FrameLayer 

thường được sử dụng khi muốn tạo ra các đối tượng có khung Hình bên 

ngoài chẳng hạn như contact image button. 

 Table Layout : Layout này được sử dụng khi cần thiết kế một table chứa 

dữ liệu hoặc cần bố trí các widget theo các row và column. Chẳng hạn 

như, giao diện của một chiếc máy tính đơn giản hoặc một danh sách dữ 

liệu.  

 Absolute Layout : Layout này được sử dụng để bố trí các widget vào một 

vị trí bất kì trong layout dựa vào 2 thuộc tính toạ độ x, y. Tuy nhiên, kiểu 

layout này rất ít khi được dùng bởi vì toạ độ của các đối tượng luôn cố 

định và sẽ không tự điều chỉnh được tỷ lệ khoảng cách giữa các đối tượng. 

Khi chuyển ứng dụng sang một màn Hình có kích thước với màn Hình 

thiết kế ban đầu thì vị trí của các đối tượng sẽ không còn được chính xác 

như ban đầu.  

Dùng câu lệnh <AbsoluteLayout></ AbsoluteLayout> để gọi Layout này. 

Muốn định vị một đối tượng, phải định vị hai giá trị Android:layout_x="…" và 

Android:layout_y="…". 

<AbsoluteLayout  

xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"  

Android:layout_width="fill_parent"  

Android:layout_height="fill_parent"  

Android:id="@+id/mainlayout">  

   <Button  

Android:layout_width="wrap_content"  

Android:layout_height="wrap_content"  

Android:text="placed at 100,130 pixels (px)"  
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Android:layout_x="100px"  

Android:layout_y="130px"  

   />  

<AbsoluteLayout> 

 

Ví dụ: Thử tạo ra những button và cho những button này nằm ở những vị 

trí khác nhau : Các button này nằm ở những vị trí khác nhau với các chỉ số đo 

lường khác nhau. 

 

Hình 4.2 : Ví dụ tạo ra các button trong viewgroup 

 

 Relative Layout :Layout này cho phép bố trí các widget theo một trục đối 

xứng ngang hoặc dọc. Để đặt được đúng vị trí thì các widget cần được xác 

định một mối ràng buộc nào đó với các widget khác. Các ràng buộc này là 

các ràng buộc trái, phải, trên, dưới so với một widget hoặc so với layout 

parent. Dựa vào những mối ràng buộc đó mà RetaliveLayout cũng không 

phụ thuộc vào kích thước của screen thiết bị. Ngoài ra, nó còn có ưu điểm 

là giúp tiết kiệm layout sử dụng nhằm mục đích giảm lượng tài nguyên sử 

dụng khi load đồng thời đẩy nhanh quá trình xử lý. 
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Hình 4.3 : Bố trí widget trong RetaliveLayout 

 

     Các đối tượng trong Layout này phải có id để tạo mối quan hệ giữa các đối 

tượng. Android:layout_alignParentRight="true" câu lệnh này giúp đối tượng sau 

không nằm đè lên đối tượng trước đó. 

Android:layout_marginLeft="…" cho biết đối tượng nằm cách lề phải và trái bao 

nhiêu. Đối tượng sau muốn tạo mối quan hệ với đối tượng trước, và muốn cho 

hai đối tượng nằm ở vị trí nào thì sử dụng câu lệnh :  

<Android:layout_alignTop="@id/…">  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<RelativeLayout xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"  

    Android:layout_width="fill_parent"  

    Android:layout_height="fill_parent">  

    <Button  

Android:id="@+id/ok"  

Android:layout_width="wrap_content"  

Android:layout_height="wrap_content"  

Android:layout_alignParentRight="true"  

Android:layout_marginLeft="10dip"  

Android:text="Test" />  

    <Button  

Android:layout_width="wrap_content"  
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Android:layout_height="wrap_content"  

Android:layout_alignTop="@id/ok"  

Android:text="Test" />  

</RelativeLayout>  

 

4.2 Các Thành phần giao diện người dùng 

4.2.1 Button  

Sở dĩ widget button được giới thiệu đầu tiên trong số các widget khác là vì 

đây là đối tượng có thể nói là được dùng nhiều nhất trong hầu hết các ứng dụng 

Android.  

Để thiết kế giao diện với một button ta có 2 cách như sau:  

<Button  

Android:layout_width="wrap_content"  

Android:layout_height="wrap_content"  

Android:id="@+id/cmdButton1"  

Android:text="Touch me!"  

/>  
 

Đây là cách làm ra một button đơn giản. Đoạn mã trên sau khi chạy: 

 

Hình 4.4 : Tạo ra một Button đơn giản 
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     Thực ra nếu không phải đòi hỏi phải custom lại một widget thì không cần phải 

sử dụng tới code. Trong một số trường hợp bắt buộc chúng ta phải custom các 

widget để cho phù hợp với hoàn cảnh. Chẳng hạn như trong game, các menu hay 

các nút điều khiển. 

Để khai báo một Button trong code ta làm như sau:  

void showButton()  

{  

setContentView(R.layout.button);  

Button next = (Button) findViewById(R.id.btnButton);  

next.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  

  public void onClick(View view) {  

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bạn vừa click vào Button",   

Toast.LENGTH_SHORT).show();  

  }  

});  

} 

 

 

Hình 4.5 : Tạo Button 

4.2.2 ListView 

Được sử dụng để thể hiện một danh sách các thông tin theo từng cell. Mỗi cell 

thông thường được load lên từ một file XML đã được cố định trên đó số lượng 

thông tin và loại thông tin cần được thể hiện. [5] 

Để thể hiện được một list thông tin lên một screen thì cần phải có 3 yếu tố chính:  
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 Data Source : Data Source có thể là một ArrayList, HashMap hoặc bất kỳ 

một cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách nào.  

 Adapter : Adapter là một class trung gian giúp ánh xạ dữ liệu trong Data 

Source vào đúng vị trí hiển thị trong ListView. Chẳng hạn, trong Data 

Source có một trường name và trong ListView cũng có một TextView để 

thể hiện trường name này. Tuy nhiên, ListView sẽ không thể hiển thị dữ 

liệu trong Data Source lên được nếu như Adapter không gán dữ liệu vào 

cho đối tượng hiển thị.  

 ListView : ListView là đối tượng để hiển thị các thông tin trong Data 

Source ra một cách trực quan và người dùng có thể thao tác trực tiếp trên 

đó.  

 

Hình 4.6 : List view 
 

Để gọi đối tượng ListView trong xml. Mỗi ListView phải có ID để gọi trong 

Activity.  

<ListView Android:id="@+id/ListView01"  
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Android:layout_width="wrap_content"  

Android:layout_height="wrap_content" />  

 

Để tạo các đối tượng trong file Activity thì phải khai báo:  

public class TestActivity extends Activity {  

private ListView lv1;  

private String lv_arr[] = {"Android","iPhone","BlackBerry","AndroidPeople"};  

@Override  

public void onCreate(Bundle icicle) 

{  

super.onCreate(icicle);  

setContentView(R.layout.main);  

lv1=(ListView)findViewById(R.id.ListView01);  

// By using setAdpater method in listview we an add string array in list.  

lv1.setAdapter(new 

ArrayAdapter<String>(this,Android.R.layout.simple_list_item_1, lv_arr));  

} 

 

4.2.3 EditText 

Trong Android đối tượng EditText được sử dụng như một TextField hoặc một 

TextBox. Giá trị Android:singleLine bằng false, edittext sẽ là 1 Texbox, ngược 

lại nó là 1 Textfield.  

<EditText  

Android:id="@+id/EditText01"  

Android:layout_width="wrap_content"  

Android:layout_height="wrap_content"  

Android:textStyle="bold"  

Android:textSize="20dip"  

Android:textColor="#000000"  

Android:text="Hello Android!"  

Android:singleLine="true"  

Android:inputType="textCapWords"  

/> 
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Hình 4.7 : EditText 

 

4.2.4 TextView 

TextView có tác dụng là để hiển thị văn bản.  

<TextView  

Android:layout_width="fill_parent"  

Android:layout_height="wrap_content"  

Android:text="Hello World! Demo TextView"  

Android:textColor="#07a931"  

Android:textSize="20px"  

Android:gravity="center_horizontal"  

/>  

 

Trong đoạn mã trên, Android:text="" dùng để ghi đoạn text muốn thể hiện, 

Android:textColor="" để định dạng màu chữ, Android:textSize="" kích cỡ chữ, 

Android:gravity="" dùng để canh chỉnh cho đoạn text. Nếu muốn tìm hiểu thêm, 

hãy gõ Android: sau đó nhấn Crtl+ Space để tìm hiểu thêm về các thuộc tính của 

nó.  
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4.2.5 CheckBox  

Nhận hai giá trị true hoặc false. Đối tượng CheckBox cho phép chọn nhiều 

item cùng một lúc.  

XML:  

<CheckBox  

Android:id="@+id/CheckBox01"  

Android:layout_width="wrap_content" 

Android:layout_height="wrap_content"  

Android:text="True"  

Android:checked="true"  

/>  

 

Kết quả như sau: 

 

Hình 4.8 : CheckBox 

 

4.2.6 MenuOption 

Có 2 cách tạo một MenuOptions:  

Tạo bằng code và tập tin XML, dưới đây chúng ta dùng XML 
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Hình 4.9 : MenuOption 

Khai báo bằng code XML:  

<menu xmlns:Android="https://schemas.Android.com/apk/res/Android">  

<item Android:id="@+id/checkbox" Android:title="Checkbox" />  

<item Android:id="@+id/button" Android:title="Button" />  

<item Android:id="@+id/edittext" Android:title="Edittext" />  

//tiếp tục cho các menu khác  

……… 

</menu>  

4.2.7 ContextMenu  

ContextMenu được sử dụng để hiển thị các tuỳ chọn khi người dùng nhấn dài 

vào một Button trên màn Hình. Để tạo một ContextMenu ta cũng có 2 cách giống 

như tạo MenuOptions ở trên chỉ khác tên phương thức.  

Phương thức: onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, 

ContextMenuInfo menuInfo) sẽ được gọi và truyền vào 3 tham số là:  
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 ContextMenu: đối tượng để add các context menu item  

 View: Đối tượng nơi mà xảy ra sự kiện  

 ContextMenuInfo: Cho biết vị trí xảy ra sự kiện trong ListView.  

 

Hình 4.10 : ContextMenu 

4.3 Giới thiệu Intents  

Intent là cầu nối giữa các Activity (ứng dụng Android thường bao gồm nhiều 

Activity, mỗi Activity hoạt động độc lập với nhau và thực hiện những công việc 

khác nhau). Intent chính là người đưa thư, giúp chúng ta triệu gọi cũng như 

truyền các dữ liệu cần thiết để thực hiện một Activity từ một Activity khác.[3] 

 

Hình 4.11 : Cầu nối Intent trong các Activity 
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4.3.1 Thành phần Intents 

Thực ra Intent là một cấu trúc dữ liệu được mô tả trong Android.content.Intent. 

 

Hình 4.12 : Thành phần các Intent 
 

 Các Action định nghĩa sẵn:  

 

Hình 4.13 : Các Action định nghĩa sẵn 
 

Tự định nghĩa action:  
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Về nguyên tắc chúng ta có thể đặt tên action của một intent là bất cứ thứ gì 

theo chuẩn đặt tên thông thường, hay thậm chí dùng luôn hằng action đã định 

nghĩa sẵn như ACTION_VIEW (hay “Android.intent.action.VIEW”). Cái tên 

VIEW thực chất chỉ là một tên gợi tả, chúng ta có thể dùng nó với mục đích thực 

hiện một activity để … gửi mail! Tuy nhiên điều đó rõ ràng là rất “ngớ ngẩn”. 

Thay vào đó ta hãy dùng ACTION_SEND hay ACTION_SENDTO.  

Việc đặt tên action cho intent đúng tên gợi tả còn có một ý nghĩa khác đó là 

app của chúng ta có thể được triệu gọi từ một app khác. Ví dụ chúng ta viết một 

app có activity đáp ứng intent ACTION_SEND và để chia sẽ một bức ảnh lên 

trang web của chúng ta (giống như ta làm với Facebook, Flickr…) Khi đó có thể 

app của chúng ta sẽ là một lựa chọn chia sẽ ảnh của người dùng điện thoại.  

4.3.2 Sử dụng Intents khởi động cho Activities  

Phổ biến nhất trong Intents là việc liên kết dữ liệu giữa các thành phần ứng 

dụng, Intents được dùng để bắt đầu, dừng lại và chuyển tiếp giữa các Activities 

trong ứng dụng.  

Để mở một ứng dụng khác trong một ứng dụng có sẵn, chúng ta gọi 

startActivity như sau: startActivity(myIntent);  

Để theo dõi thông tin phản hồi từ phương thức startActivity(myIntent) ta sử dụng 

phương thức : startActivityForResult(Intent). 

4.3.3 Intent không tường minh thực thi Activity: 

Trong trường hợp này intent không chỉ định một lớp cụ thể mà thay vào đó 

dùng các dữ liệu khác (action, data, type…) và để hệ thống tự quyết định xem lớp 

nào (app nào) sẽ thích hợp để đáp ứng intent đó.  

Thông tin action và category của activity trong một app đáp ứng intent đó phải 

được khai báo trong Manifest của app (AndroidManifest.xml) dưới dạng Intent-

filter (tất nhiên nếu chúng ta muốn gọi một built-in action thì ta không cần quan 

tâm đến vấn đề này).  
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Ví dụ: chúng ta muốn cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi từ một ứng dụng, 

hơn là thực hiện quay số mới, chúng ta có thể sử dụng một ý định ngầm yêu cầu 

hành động ("quay số") được thực hiện trên một điện thoại như trong đoạn mã 

dưới đây:  

if (somethingWeird && itDontLookGood)  

{  

Intent intent = newIntent(Intent.ACTION_DIAL,Uri.parse(“tel:555-2368”)); 

startActivity(intent);  

}  

4.3.4 Intent tường minh thực thi Activity  

Như đã trình bày ở phần trên, intent có thể dùng thuộc tính phụ component để 

chỉ định đích danh tên lớp sẽ thực thi Activity. Để thực hiện điều này, lớp Intent 

cung cấp các hàm đó là setComponent(ComponentName) và setClass(Context, 

Class) và setClassName(Context, String) setClassName(String, String).  

Chỉ được dùng để gọi các Activities trong cùng một application 

Intent intent = new Intent(); intent.setClassName("ten_package", 

"ten_lop_ben_trong_package"); startActivity(intent); 

4.3.5 Sử dụng Intents gửi đi thông điệp ra ngoài ứng dụng hoặc Activity 

Là một cơ chế truyền tin cấp hệ thống, có khả năng gửi tin đến một tiến trình. 

Chúng ta có thể sử dụng Broadcast Receivers để nhận, để trả lời hoặc phát đi các 

dữ liệu mà chúng ta muốn.  

Broadcast Intent dùng để thông báo cho các ứng dụng khác các sự kiện của hệ 

thống hay ứng dụng, mở ra các mô Hình lập trình hướng sự kiện giữa các ứng 

dụng. Broadcast Intent giúp cho ứng dụng của chúng ta cởi mở hơn bởi vì nó 

phát đi một sự kiện bằng cách sử dụng Intent.  

4.4 Giới thiệu Adapters  

Adapter là cầu nối để liên kết dữ liệu với giao diện người dùng.  
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4.4.1 Một số Adapter  

Để sử dụng được Adapter ta phải kế thừa lớp trừu tượng AdapterView, và 

chúng ta cũng có thể tạo ra một Adapter tùy ý bằng cách này.  

ArrayAdapter : là một lớp chung để gắn các Adapter Views vào một mảng đối 

tượng, theo mặc định thì ArrayAdapter liên kết cá giá trị toString của từng đối 

tượng ra TextView trong layout, chúng ta có thể thay thế TextView bằng các điều 

khiển khác phức tạp hơn bằng cách sử dụng kỹ thuật Overriding phương thức 

getView(). 

SimpleCursorAdapter : dùng để liên kết các View với con trỏ để trả về câu truy 

vấn cho Content Provider, nó được định nghĩa trong file XML layout và liên kết 

các giá trị ràng buộc bên trong mỗi cột kết quả với View trong layout. [3] 

4.4.2 Sử dụng Adapter hiển thị dữ liệu:  

Để áp dụng một Adapter đến một class AdapterView ta chỉ cần gọi phương 

thức setAdapter của View đưa vào trong tập Adapter được minh họa trong đoạn 

code sau: [3]  

ArrayList<String> myStringArray = new ArrayList<String>();  

ArrayAdapter<String> myAdapterInstance;  

int layoutID = Android.R.layout.simple_list_item_1;  

myAdapterInstance = new ArrayAdapter<String> (this, layotID,myStringArray);  

myListView.setAdapter(myAdapterInstance);  

 

SimpleCursorAdapter cho phép chúng ta load dữ liệu từ Cursor đến List 

View. SimpleCursorAdapter được tạo ra bằng cách truyền vào các tham số bối 

cảnh (context) hiện hành, một layout, một Cursor và hai giá trị: tên các cột và 

một mảng các giá trị chứa dữ liệu cột để hiển thị:  

String uriString = “content://contacts/people/”;  

Cursor myCursor = managedQuery(Uri.parse(uriString), null, null, null, null);  

String[] fromColumns = new String[] {People.NUMBER, People.NAME};  

int[] toLayoutIDs = new int[] { R.id.nameTextView, R.id.numberTextView};  

SimpleCursorAdapter myAdapter;  

myAdapter = new SimpleCursorAdapter(this,R.layout.simplecursorlayout,  

myCursor, fromColumns,toLayoutIDs);  
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myListView.setAdapter(myAdapter);  

 

4.5 Kỹ thuật lưu trữ dữ liệu trong Android  

Các kỹ thuật duy trì dữ liệu trong Android nhanh chóng, gọn nhẹ, hiệu quả và 

mạnh mẽ:  

 Shared Preferences: Khi muốn lưu trữ UI state, user preferences hay 

application setting, chúng ta muốn có một cơ chế gọn nhẹ để lưu trữ một 

tập hợp các giá trị được biết đến, Shared Preferences cho phép chúng ta 

lưu trữ nhóm của key/value của dữ liệu gốc.  

 Files: Android cho phép tạo và tải các tập tin trên thiết bị di động.  

 SQLite Databases: quản lý cấu trúc dữ liệu là cách tốt nhất. Android cung 

cấp thư viện quan hệ cơ sở dữ liệu SQLite, mỗi ứng dụng có thể tạo ra một 

cơ sở dữ liệu của mình để nó kiểm soát hoàn toàn trên đó.  

 Content Providers: Thay vì theo cơ chế lưu trữ riêng, Content Providers 

cung cấp nội dung cho phép đưa ra một giao diện để sử dụng và chia sẽ dữ 

liệu cá nhân. Chúng ta có thể truy cập Content Providers để sử dụng hệ 

thống được phép.  

4.6 Lưu trữ dữ liệu ứng dụng một cách đơn giản 

Có hai cơ chế để lưu dữ liêu trong Android là lưu theo kiểu name/value hoặc 

key/value.  

4.6.1 Tạo và lưu dữ liệu với Share Preferences  

Để tạo hoặc sửa đổi dữ liệu dùng Shared Preferences chúng ta gọi hàm 

getSharedPreferences trong ứng dụng Context, đưa vào tên Shared Preferences 

muốn thay đổi, Shared Preferences sẽ chia sẽ giữa các thành phần dữ liệu trong 

ứng dụng hiện sử dụng nó nhưng không có sẵn trong ứng dụng khác.  
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Để sửa đổi Shared Preferences Chúng ta gọi lớp Shared Preferences.Editor, 

nhận đối tượng Editor bằng cách gọi edit trong đối tượng ShardePreferences 

muốn thay đổi. Để sửa, lưu gọi commit trên Editor, như đoạn code sau:  

public static final String MYPREFS = “mySharedPreferences”;  

protected void savePreferences(){  

// tạo đối tượng lưu trữ và truy xuất dữ liệu shared preference  

int mode = Activity.MODE_PRIVATE;  

SharedPreferences mySharedPreferences = getSharedPreferences(MYPREFS,  

mode);  

// nhận về một editor để sửa đổi shared preferences.  

SharedPreferences.Editor editor = mySharedPreferences.edit();  

// lưu trữ vào shared preference  

editor.putBoolean(“isTrue”, true);  

editor.putFloat(“lastFloat”, 1f);  

editor.putInt(“wholeNumber”, 2);  

editor.putLong(“aNumber”, 3l);  

editor.putString(“textEntryValue”, “Not Empty”);  

// Commit the changes.  

editor.commit();  

}  

4.6.2 Truy xuất Shared Preferences  

Để lưu truy cập Shared Preferences thì cũng dùng phương thức 

getSharedPreferences, đưa vào tên của Shared Preferences mà Chúng ta muốn 

truy cập, dùng phương thức type-safe get<type> để trích xuất các giá trị lưu. 

Ví Dụ :  

public void loadPreferences() {  

      // lấy về đối tượng Shared Preferences  

     int mode = Activity.MODE_PRIVATE;  

     SharedPreferences mySharedPreferences = getSharedPreferences(MYPREFS,  

mode);  

     // nhận giá trị  

     boolean isTrue = mySharedPreferences.getBoolean(“isTrue”, false);  

     float lastFloat = mySharedPreferences.getFloat(“lastFloat”, 0f);  

     int wholeNumber = mySharedPreferences.getInt(“wholeNumber”, 1);  

     long aNumber = mySharedPreferences.getLong(“aNumber”, 0);  

     String stringPreference;  

     stringPreference = mySharedPreferences.getString(“textEntryValue”,“”);  

}  
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4.7 Lưu và đọc các tập tin trong Andoird 

Cũng như các tiêu chuẩn java I/O các lớp và phương thức trong Android cũng 

cung cấp openFileInput và openFileOutput để đơn giản hóa việc đọc và viết từ 

những dòng và từ local file, như đoạn code dưới đây:  

String FILE_NAME = “tempfile.tmp”;  

//mở một file mới  

FileOutputStream fos = openFileOutput(FILE_NAME, 

Context.MODE_PRIVATE);  

// đọc file.  

FileInputStream fis = openFileInput(FILE_NAME); 

 

Nhưng phương pháp này chỉ hộ trợ các tập tin trong các thư mục ứng dụng 

hiện hành. Nếu tập tin chúng ta chỉ định khi tạo một FileOutputStream không tồn 

tại, thì Android sẽ tạo nó cho chúng ta, để thêm một tập tin hiện có thì xác định 

cơ chế Context.MODE_APPEND.  

Theo mặc định, các tập tin được tạo ra bằng cách gọi phương thức 

openFileOutput để gọi tới một ứng dụng khác, ngoài ra chúng ta có thể chỉ định 

một Context.MODE_WORD_READABLE hoặc Context.MODE_WORD 

_WRITEABLE khi tạo ra mộ tập tin có sẵn trong các ứng dụng như trong đoạn 

code sau:  

String OUTPUT_FILE = “publicCopy.txt”;  

FileOutputStream fos = openFileOutput(OUTPUT_FILE, 

Context.MODE_WORLD_WRITEABLE);  

4.7.1 Truy xuất các tập tin trong Resources  

Nếu ứng dụng của chúng ta đòi hỏi nguồn tài nguyên từ tập tin bên ngoài 

chúng ta có thể gộp chúng trong gói res/raw trong project của chúng ta.  

Để chỉ đọc các tập tin gốc chúng ta gọi phương thức openRawResource từ nguồn 

ứng dụng, để nhận được một InputStream dựa trên các quy định nguồn, đưa vào 

một filename là tên biến từ lớp R.raw như sau:  

Resources myResources = getResources();  

InputStream myFile = myResources.openRawResource(R.raw.<tên file>);  
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4.7.2 Các công cụ quản lý tập tin  

Android cung cấp một số công cụ quản lý tập tin cơ bản để giúp quản lý hệ 

thống tập tin.Trong số những tiện ích này nằm trong gói java.io.File.  

 deleteFile : xóa tập tin được tạo bởi ứng dụng hiện hành.  

 fileList : trả về mảng các tập tin được tạo bởi ứng dụng hiện hành.  

4.8 Cơ sở dữ liệu trong Android  

Android cung cấp đầy đủ các quan hệ cơ sở dữ liệu thông qua thư viện SQLite 

mà không áp đặt bất kỳ hạn chế nào. Sử dụng SQLite có thể tạo cơ sở dữ liệu 

quan hệ độc lập cho mỗi ứng dụng. [3] 

Tất cả các cơ sở dữ liệu trong Android được lưu trong thư mục 

/data/data/<package_name>/databases để chia sẽ cơ sở dữ liệu qua các ứng dụng 

ta dùng Context Provider (như ở phần sau):  

Những phần sau đây sẽ tập trung vào tính thiết thực của việc tạo và quản lý cơ sở 

dữ liệu SQLite trong Android.  

4.8.1 Giới thiệu SQLite  

SQLite là hệ thống quản lý các quan hệ cơ sở dữ liệu (RDBMS), nó cũng 

được coi là : 

 Mã nguồn mở  

 Tiêu chuẩn  

 Gọn nhẹ  

 Đơn lớp  

4.8.2 Cursors và Content Values  

Content Values là một đối tượng sử dụng để chèn các dòng mới vào bảng cơ 

sở dữ liệu, mỗi đối tượng Content Values đại diện giá trị cho một dòng.  

Truy vấn trong Android được trả về là đối tượng Cursor. Thay vì giải nén và trả 

lại một bản sao của các giá trị kết quả, Cursors hành động như con trỏ đến một 
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tập hợp các dữ liệu nằm bên dưới. Cursor quản lý việc kiểm soát vị trí (row) 

trong tập kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu.  

Các lớp con trỏ bao gồm một số chức năng để điều hướng kết quả truy vấn 

bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:  

 moveToFirst : chuyển con trỏ tới dòng đầu tiên  

 moveToNext : chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo.  

 moveToPrevious : chuyển con trỏ tới dòng duyệt trước đó.  

 getCount : trả về số dòng của kết quả truy vấn.  

 getColumnIndexOrThrow : trả về chỉ số của cột xác định  

 getColumnName : trả về tên của cột có chỉ số truyền vào  

 getColumnNames : trả về mảng tên các cột  

 moveToPosition : đưa con trỏ đến dòng xác định.  

 getPosition : trả về vị trí con trỏ  

Khi muốn bắt đầu vòng đời hoạt động của Cursor thì gọi phương thức : 

startManagingCursor vào kết thúc vòng đời con trỏ thì gọi : stopManagingCursor.  

4.8.3 Sử dụng SQLiteOpenHelper  

SQLiteOpentHelper là một lớp trừu tượng và là môi trường tốt để tạo, truy 

xuất và cập nhật cơ sở dữ liệu. Gọi getReadableDatabases hoặc 

getWriteableDatabases để mở hoặc trả về dữ liệu trong trường hợp đọc/ghi trong 

cơ sở dữ liệu như sau:  

dbHelper = new myDbHelper(context, DATABASE_NAME, null, 

DATABASE_VERSION);  

SQLiteDatabase db; try {  

db = dbHelper.getWritableDatabase();  

}  

catch (SQLiteException ex){  

db = dbHelper.getReadableDatabase(); 

db = dbHelper.getReadableDatabase(); 
} 
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4.8.4 Truy xuất và tạo Cơ sở dữ liệu không dùng SQLiteHelper: 

Chúng ta có thể truy xuất đến cơ sở dữ liệu mà không cần sử dụng lớp 

SQLiteHelper với phương thức openorCreateDatabases trong ứng dụng Context như 

sau:  

private static final String DATABASE_NAME = “myDatabase.db”;  

private static final String DATABASE_TABLE = “mainTable”;  

private static final String DATABASE_CREATE =  

“create table “ + DATABASE_TABLE + “ (_id integer primary key 

autoincrement,” + “column_one text not null);”;  

SQLiteDatabase myDatabase;  

private void createDatabase() {  

myDatabase = openOrCreateDatabase(DATABASE_NAME,  

Context.MODE_PRIVATE, null);  

myDatabase.execSQL(DATABASE_CREATE);  

}  

4.8.5 Truy vấn cơ sở dữ liệu  

Ví Dụ:  

// trả về tất cả các cột 1,3 và ID 

String[] result_columns = new String[] {KEY_ID, KEY_COL1, KEY_COL3};  

Cursor allRows = myDatabase.query(true, DATABASE_TABLE, result_columns,  

null, null, null, null, null, null);  

//trả về tất các cột với cột 3 có giá trị định sẵn  

// sắp xếp theo cột 5  

String where = KEY_COL3 + “=” + requiredValue;  

String order = KEY_COL5;  

Cursor myResult = myDatabase.query(DATABASE_TABLE, null, where,  

null, null, null, order);  

4.8.6 Lấy kết quả từ Cursors  

Ví dụ:  

int GOLD_HOARDED_COLUMN = 2;  

Cursor myGold = myDatabase.query(“GoldHoards”, null, null, null, null,  

null, null);  

float totalHoard = 0f;  

if (myGold.moveToFirst()) {  

do {  

  float hoard = myGold.getFloat(GOLD_HOARDED_COLUMN);  

   totalHoard += hoard;  

} while(myGold.moveToNext());  

}  
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float averageHoard = totalHoard / myGold.getCount();  

4.8.7 Thêm, cập nhật và xóa dòng  

 Thêm:  

ContentValues newValues = new ContentValues();  

//đưa dữ liệu vào content  

newValues.put(COLUMN_NAME, newValue);  

[ ... các cột khác tương tự ... ]  

// thêm vào CSDL  

myDatabase.insert(DATABASE_TABLE, null, newValues);  

 

 Cập nhật:  
ContentValues updatedValues = new ContentValues();  

// đưa dữ liệu vào content  

updatedValues.put(COLUMN_NAME, newValue); 

[ ... các cột khác tương tự... ]  

String where = KEY_ID + “=” + rowId;  

// cập nhật.  

myDatabase.update(DATABASE_TABLE, updatedValues, where, null);  

 

 Xóa dòng:  

myDatabase.delete(DATABASE_TABLE, KEY_ID + “=” + rowId, null);  

4.8.8 Thao tác trên cơ sở dữ liệu Android  

import Android.content.Context;  

import Android.database.*;  

import Android.database.sqlite.*;  

import Android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory;  

import Android.util.Log;  

public class MyDBAdapter {  

private static final String DATABASE_NAME = “myDatabase.db”;  

private static final String DATABASE_TABLE = “mainTable”;  

private static final int DATABASE_VERSION = 1;  

// khóa chính.  

public static final String KEY_ID=”_id”;  

// tên và chỉ só cột.  

public static final String KEY_NAME=”name”;  

public static final int NAME_COLUMN = 1;  

// TODO: Create public field for each column in your table.  

// câu SQL tạo bảng  
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private static final String DATABASE_CREATE = “create table “ + 

DATABASE_TABLE + “ (“ + KEY_ID + “ integer primary key autoincrement, “ 

+ KEY_NAME + “ text not null);”;  

// biến Database  

private SQLiteDatabase db;  

// áp dụng cho ứng dụng nào  

private final Context context;  

//database helper  

private myDbHelper dbHelper;  

public MyDBAdapter(Context _context) {  

 context = _context;  

  dbHelper = new myDbHelper(context, DATABASE_NAME, null,  

DATABASE_VERSION);  

} 

public MyDBAdapter open() throws SQLException {  

db = dbHelper.getWritableDatabase();  

return this;  

}  

public void close() {  

db.close();  

}  

public long insertEntry(MyObject _myObject) {  

ContentValues contentValues = new ContentValues();  

return db.insert(DATABASE_TABLE, null, contentValues);  

}  

public boolean removeEntry(long _rowIndex) {  

return db.delete(DATABASE_TABLE, KEY_ID +  

“=” + _rowIndex, null) > 0;  

}  

public Cursor getAllEntries () {  

return db.query(DATABASE_TABLE, new String[] {KEY_ID, 

KEY_NAME},  

null, null, null, null, null);  

}  

public MyObject getEntry(long _rowIndex) {  

MyObject objectInstance = new MyObject();  

return objectInstance;  

}  

public int updateEntry(long _rowIndex, MyObject _myObject) {  

String where = KEY_ID + “=” + _rowIndex;  

ContentValues contentValues = new ContentValues();  

return db.update(DATABASE_TABLE, contentValues, where, null);  
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}  

private static class myDbHelper extends SQLiteOpenHelper {  

public myDbHelper(Context context, String name,  

CursorFactory factory, int version) {  

super(context, name, factory, version);  

}  

// Called when no database exists in  

@Override  

public void onCreate(SQLiteDatabase _db) {  

_db.execSQL(DATABASE_CREATE);  

}  

//gọi khi database có phiên bản mới  

@Override  

public void onUpgrade(SQLiteDatabase _db, int _oldVersion, int _newVersion) {  

// Log the version upgrade.  

Log.w(“TaskDBAdapter”, “Upgrading from version “ +  

_oldVersion + “ to “ + _newVersion + “, which will destroy all old data”);  

_db.execSQL(“DROP TABLE IF EXISTS “ + DATABASE_TABLE);  

//tạo csdl mới  

onCreate(_db);  

}  

}  

}  

 

4.8.9 Giới thiệu Content Providers  

Sử dụng Content Provider bằng lớp ContenResolver.  

ContentResolver cr = getContentResolver();  

4.8.9.1 Truy vấn trong Content 

Như trong cơ sở dữ liệu, kết quả tìm kiếm sẽ được trả về Cursors trong một 

tập kết quả. Chúng ta có thể trích xuất các giá trị từ Cursor bằng cách sử dụng các 

kỹ thuật được mô tả trước đó trong phần cơ sở dữ liệu trên “lấy kết quả từ 

Cursors”:  

Content Provider có cách truy vấn Hình thức rất giống với các truy vấn cơ sở 

dữ liệu. Sử dụng phương pháp query trên đối tượng ContentResolver.  

// lấy tất cả dòng  

Cursor allRows = getContentResolver().query(MyProvider.CONTENT_URI,  

null, null, null, null);  



GVHD : Nguyễn Anh Tuấn                           SVTH : Trần Quang Thuấn – Phạm Ngọc Thắng             52 

 

 

//trả về tất các cột với cột 3 có giá trị định sẵn  

// sắp xếp theo cột 5  

String where = KEY_COL3 + “=” + requiredValue;  

String order = KEY_COL5;  

Cursor someRows = 

getContentResolver().query(MyProvider.CONTENT_URI,null, where, null, 

order);  

4.8.9.2 Thêm, cập nhật và xóa dòng  

Được thể hiện qua các đoạn code sau : 

 Thêm :  

// tạo contentvalues  

ContentValues newValues = new ContentValues();  

// cho vào csdl  

newValues.put(COLUMN_NAME, newValue);  

[ ... lặp lại tương tự như những cột khác ... ]  

Uri myRowUri = getContentResolver().insert(MyProvider.CONTENT_URI,  

newValues);  

// tạo dòng cho việc thêm  

ContentValues[] valueArray = new ContentValues[5];  

int count = getContentResolver().bulkInsert(MyProvider.CONTENT_URI,  

valueArray);  

 

 Xóa :  

// xóa dòng xác định  

getContentResolver().delete(myRowUri, null, null);  

// xóa 5 dòng  

String where = “_id < 5”;  

getContentResolver().delete(MyProvider.CONTENT_URI, where, null);  

 

 Cập nhật :  

ContentValues newValues = new ContentValues();  

newValues.put(COLUMN_NAME, newValue);  

// cập nhật cho 5 dòng  

String where = “_id < 5”;  

getContentResolver().update(MyProvider.CONTENT_URI, newValues, where,  

null);  
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4.8.9.3 Sử dụng Media Store Provider  

Các Android Media Store quản lý tập tin Hình ảnh, kho video, âm thanh. Bất 

cứ khi nào chúng ta thêm một tập tin đa phương tiện mới cho hệ thống tập tin 

Android là có thể bổ sung vào Media Store để dùng cho các ứng dụng khác. 

Lớp MediaStore bao gồm một số phương pháp tiện lợi để đơn giản hóa các tập tin 

chèn vào Media Store. Ví dụ, đoạn mã sau đây cho thấy làm thế nào để chèn một 

Hình ảnh trực tiếp vào Media Store:  

Android.provider.MediaStore.Images.Media.insertImage( 

getContentResolver(),  

sourceBitmap,  

“my_cat_pic”,  

“Photo of my cat!”);  

4.8.9.4 Sử dụng Contacts Provider  

Truy cập vào Content Provider đặc biệt mạnh mẽ trên một thiết bị truyền 

thông. Android đã phơi bày tất cả các thông tin có sẵn từ các databases địa chỉ 

liên hệ đến bất kỳ ứng dụng qua READ_CONTACTS.  

Trong ví dụ sau, Activity’s một con trỏ đến tất cả mọi người trong cơ sở dữ liệu 

liên lạc, tạo ra một mảng các chuỗi chứa tên của mỗi liên lạc và số điện thoại.  

// lấy dữ liệu vào cursor  

Cursor cursor = getContentResolver().query(People.CONTENT_URI,  

null, null, null, null);  

// quản lý cursor  

startManagingCursor(cursor);  

// lấy chỉ số cột  

int nameIdx = cursor.getColumnIndexOrThrow(People.NAME);  

int phoneIdx = cursor. getColumnIndexOrThrow(People.NUMBER);  

String[] result = new String[cursor.getCount()];  

if (cursor.moveToFirst())  

do {  

  //lấy tên  

  String name = cursor.getString(nameIdx);  

   // số điện thoại.  

   String phone = cursor.getString(phoneIdx);  

   result[cursor.getPosition()] = name + “ (“ + phone + “)”;  

} while(cursor.moveToNext());  
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CHƯƠNG 5 : CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 

 

5.1 Thiết kế phần mềm tìm kiếm trên bản đồ số của Google 

5.1.1 Giới thiệu về dịch vụ vị trí và bản đồ trong Android 

Sự định vị, các ứng dụng nền bản đồ và các dịch vụ của nó luôn hấp dẫn đối 

với người sử dụng di động. Bạn có thể xây dựng những khả năng này trong ứng 

dụng bằng cách sử dụng những lớp của gói android.location và những thư viện 

bên ngoài của Google maps. 

5.1.2 Dịch vụ vị trí 

Thành phần trung tâm của cơ cấu tổ chức location là lớp LocationManager nó 

cung cấp một api để xác định vị trí và phương hướng. Như các dịch vụ hệ thống 

khác, bạn không khởi tạo LocationManager trực tiếp, mà ta yêu cầu một trường 

hợp LocationManager từ hệ thống bằng cách gọi 

getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE), khi đó ứng dụng của bạn có 

thể : 

 Truy vấn vào tất cả danh sách LocationProviders được biết trong 

LocationManager. 

 Đăng ký hoặc không đăng ký cho cập nhật tuần hoàn của vị trí hiện tại từ 

một LocationProvider. 

 Đăng ký hoặc không đăng ký cho một intent được phát ra 

Tuy nhiên trong thời gian đầu phát triển trên Emulator, bạn có thể không truy cập 

được dữ liệu thực từ một vị trí thực (ví dụ GPS). Trong trường hợp này sẽ cần 

một vài dữ liệu giả thay thế trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng Mock 

location provider. Có 2 cách để sử dụng dữ liệu mock location, dùng công cụ 

DDMS hoặc truy vấn “geo” trong Emulator console : 

 Với DDMS bạn có thể mô phỏng dữ liệu vị trí bằng một số cách như gửi 

bằng tay các tọa độ cá nhân để thiết bị hoặc có thể sử dụng file GPX mô tả 
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tuyến đường đến thiết bị hoặc có thể sử dụng file KML mô tả vị trí được 

đánh dấu theo một trình tự tới thiết bị. 

 Với “geo” trên Emulator console, bạn khởi động Android Emulator và mở 

một terminal/console, bạn có thể gửi một địa chỉ cố định gồm kinh độ, vĩ 

độ và độ cao của vị trí đó. 

Ví dụ : geo fix -121.45356 46.51119 4392  

Hoặc lệnh “geo nmea” để gửi một câu NMEA 0183 

ví dụ : geo nmea 

$GPRMC,081836,A,3751.65,S,14507.36,E,000.0,360.0,130998,011.3,E*62 

5.1.3 Thư viện hỗ trợ của Google maps 

Google cung cấp thư viện về map trong gói com.google.android.maps bạn có 

thể sử dụng các phương thức trong các lớp của gói này để thực thi với dữ liệu 

map của Google maps, cho phép ứng dụng hiển thị và điều khiển một interface 

Google map.    

ItemizedOverlay.OnFocusChangeListener Interface này lắng nghe sự kiện 

khi một item thay đổi tiêu điểm. 

Overlay.Snappable Interface này định nghĩa cho 

overlay chứa các item mà có thể 

canh về một bên. 

Projection Dùng để chuyển dịch giữa tọa độ 

hệ thống của các pixel trên màn 

Hình và tọa độ kinh/vĩ độ của 

điểm trên bề mặt của trái đất 

trên map. 

MapView.ReticleDrawMode 

 

Cho phép người dùng chỉ ra kiểu 

đã được vẽ. 

Bảng 5.1 : Một số interface Google maps 
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5.1.4 Cấu trúc dữ liệu của bản đồ số Google maps 

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

Google maps có dữ liệu vectơ và dữ liệu Hình ảnh, kml. 

Dữ liệu vectơ : bao gồm điểm, đường, đường dẫn, đa giác. Thông thường, dữ 

liệu điểm được dùng để mô tả vị trí cụ thể như trung tâm của một thành phố. 

Đường và đường dẫn có thể được dùng cho dữ liệu đường và đường biên giới 

trong khi đa giác có thể được dùng để mô tả dữ liệu khu đất hoặc xác định các 

khu vực khác ví dụ như hồ. 

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

ảnh GIS. 

KML : Ngôn ngữ Đánh dấu Keyhole, là định dạng tệp và ngữ pháp XML để 

lập mô Hình và lưu trữ các đặc điểm địa lý như điểm, đường, Hình ảnh, đa giác, 

và mô Hình để hiển thị trong Google Maps. Bạn có thể sử dụng KML để chia sẽ 

thông tin và địa điểm với những người dùng khác về các ứng dụng này. 

Google maps có thể đọc file .kml hoặc kmz. Tuy nhiên Google maps có thể chỉ 

hiển thị một số dữ liệu từ file kml. Google maps hỗ trợ các tập con của phần tử 

kml như: 

 Placemarks với tag là <name> 

 Points 

 Icons 

 Folders 

 HTML trong tag <description> 

 KMZ (dạng nén của KML) 

 LineStrings and Polygons 

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

độ trong suốt. 
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5.2 Chi tiết cách lấy dữ liệu của Google maps 

5.2.1 Đăng ký một api key và hiện map đơn giản với một MapActivity 

Về ứng dụng này sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu bản đồ của Google nên ta phải đăng 

ký một api key để có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu của Google và sử dụng đó. 

Vậy trước hết là đăng ký một api key, muốn đăng ký api key ta phải lấy mã 

chứng nhận MD5 của ứng dụng. 

      Để lấy mã này trước hết ta copy file “debug.keystore” (file này được tạo ra 

khi lần đầu tiên ta chạy ứng dụng Android từ Eclipse) ở thư mục "C:\Documents 

and Settings\<username>\.Android" đặt vào thư mục “C:\Android”(thư mục 

này là thư mục chưa Android sdk). Sau đó dùng công cụ keytool.exe của java (ở 

thư mục C:\Program Files\Java\<JDK_version_number>\bin) để lấy mã MD5 

trong file “debug.keystore”. Ta khởi động command prompt, chỉ dẫn đến thư mục 

bin chứa keytool.exe và đánh lệnh : keytool.exe -list -alias androiddebugkey -

keystore "C:\android\debug.keystore" -storepass android -keypass android. 

ta sẽ thu được mã MD5 như Hình dưới đây : 

 

 

Hình 5.1 : Dùng keytool để lấy mã MD5 

 

Tiếp theo truy cập vào địa chỉ : http://code.Google.com/android/maps-

apisignup.html và dùng mã MD5 để đăng ký api key một cách dễ 

http://code.google.com/android/maps-apisignup.html
http://code.google.com/android/maps-apisignup.html
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dàng. Trong demo này dùng api key : 

0gzto9ELvbtULxcmJ3nv3Kj5DAb2Z0E7zRxfeDA 

Các bước : 

Bước 1. Tạo một AVD sử dụng nền tảng Google-APIs-1.5 bằng cách vào 

Eclipse, trên thanh menu chọn Windows  Android AVD Manager sau đó điền 

các thông số và chọn Create AVD như Hình dưới đây : 

 

Hình 5.2 : Tạo AVD 

 

Bước 2. Tạo dự án mới lấy tên là AppMapView và các thông số như Hình 

dưới : 
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Hình 5.3 : Tạo dự án AppMapView 

 

Bước 3. Mở file AndroidManifest.xml của dự án, thêm dòng code 

<uses-library android:name="com.Google.android.maps" /> phía trong 

tag <Application>, dòng code này giúp ta sử dụng được thư viện của 

Google maps. 

Để ứng dụng truy cập INTERNET được, ta thêm dòng code : 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
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vào trong tag <manifest> của file AndroidManifest.xml. Khi đó file 

AndroidManifest.xml sẽ là : 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="net.learn2develop.GoogleMaps" 

android:versionCode="1" 

android:versionName="1.0.0"> 

<application android:icon="@drawable/icon" 

android:label="@string/app_name"> 

<uses-library android:name="com.Google.android.maps" /> 

<activity android:name=".MapsActivity" 

android:label="@string/app_name"> 

<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

<category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 

</activity> 

</application> 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

</manifest> 

</xml> 

 

Bước 4. Mở file layout main.xml, lập một layout với phương thức một 

com.Google.android.maps.MapView bên trong lớp layout 

android.widget.RelativeLayout. File main.xml thành : 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:id="@+id/mainlayout" 

android:orientation="vertical" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" > 

<com.Google.android.maps.MapView 

android:id="@+id/mapview" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 

android:clickable="true" 

android:apiKey="Your Maps API Key" 



GVHD : Nguyễn Anh Tuấn                           SVTH : Trần Quang Thuấn – Phạm Ngọc Thắng             61 

 

 

/> 

</RelativeLayout> 

 

Thuộc tính clickable thiết lập giá trị “true” để cho người dùng tương tác 

với bản đồ. 

Giá trị apiKey là key bạn đã đăng ký với Google. 

 

Bước 5. Mở file AppMapView.java, ta import thêm 2 gói là 

- com.Google.android.maps.MapActivity; 

- com.Google.android.maps.MapView; 

Chỉnh cho lớp AppMapView kế thừa lớp MapActivity thay vì Activity 

mặc định. Thêm một phương thức isRouteDisplayed() được yêu cầu của lớp 

MapView vào lớp chung và cho trả về giá trị “false”. Sau khi chỉnh sửa file 

java thành : 

import com.Google.android.maps.MapActivity; 

import com.Google.android.maps.MapView; 

import android.os.Bundle; 

public class AppMapView extends MapActivity { 

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

} 

@Override 

protected boolean isRouteDisplayed() { 

return false; 

} 

} 

 

Bây giờ đã có thể cho chạy ứng dụng nhưng mới dừng lại ở mức xem bản đồ. Ta 

cần thêm chức năng zoom cho ứng dụng để xem bản đồ dễ hơn. 

 

Bước 6. Ta thêm một LinearLayout vào file layout với nội dung : 

<LinearLayout 
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android:id="@+id/zoomview" 

android:layout_width="wrap_content" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_alignBottom="@id/mapview" 

android:layout_centerHorizontal="true" 

/> 

 

Và đặt LinearLayout này nằm trong RelativeLayout.Layout này giúp 

định hướng việc zoom. 

 

Bước 7. Trong file AppMapView.java ta tạo một đối tượng ZoomControls 

của lớp MapView và thêm vào layout mới. Trước hết ta khởi báo các đối 

tượng LinearLayout, MapView, ZoomControl sau đó khởi tạo giá trị cho 

chúng trong hàm onCreate() lần lượt là : 

linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.zoomview); 

mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapview); 

mZoom = (ZoomControls) mapView.getZoomControls(); 

Để sử dụng các đối tượng này ta cần import thêm 2 gói : 

- import android.widget.LinearLayout; 

- import android.widget.ZoomControls; 

Bằng cách sử dụng các đối tượng ZoomControl được cung cấp bởi MapView, 

chúng ta thực sự không cần thiết phải làm bất cứ hành động khó khăn để thực 

hiện zoom. Công cụ ZoomControls được đưa vào trong MapView cho chúng ta. 

Các control sẽ xuất hiện khi user chạm vào map, và biến mất sau một lúc không 

được sử dụng. 

 

Bước 8. Giờ ta chuyển các ZoomControl vào LinearLayout : 

linearLayout.addView(mZoom); 

File AppMapView.java sau khi viết : 

package com.AppMapView; 

import com.Google.android.maps.MapActivity; 

import com.Google.android.maps.MapView; 
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import android.widget.LinearLayout; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.ZoomControls; 

public class AppMapView extends MapActivity { 

LinearLayout linearLayout; 

MapView mapView; 

ZoomControls mZoom; 

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.zoomview); 

mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapview); 

mZoom = (ZoomControls) mapView.getZoomControls(); 

linearLayout.addView(mZoom); 

} 

@Override 

protected boolean isRouteDisplayed() { 

return false; 

} 

} 

  

  Sau khi hoàn thành, để chạy ứng dụng ta click chuột phải vào dự án 

chọn run as  Android Application và chờ cho Emulator khởi động màn 

đầu xong sẽ hiện ra : 
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Hình 5.4 : MapActivity đơn giản 

 

5.2.2 Tìm vị trí và đường đi trên bản đồ của Google maps 

5.2.2.1 Tìm vị trí 

Trong gói com.location của Android có cung cấp một lớp là Geocoder nó 

cung cấp cho ta các phương thức để chuyển đổi từ một địa chỉ đường phố hoặc 

những mô tả của vị trí thành tọa độ (kinh và vĩ độ) và ngược lại ví dụ một hàm 

tìm tọa độ vị trí khi biết tên : 

private void NameToCoordinate(String nameposition){ 

Geocoder geoCoder=new Geocoder(this,Locale.getDefault()); 

try{ 

List<Address> addresses = geoCoder.getFromLocationName(nameposition, 5); 

if (addresses.size() > 0) { 

p = new GeoPoint( 

(int) (addresses.get(0).getLatitude() * 1E6), 

(int) (addresses.get(0).getLongitude() * 1E6)); 

} 

else Toast.makeText(getBaseContext(), 

"Position not found", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

}catch (IOException e) { 
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e.printStackTrace(); 

} 

} 

 

Và hàm tìm tên của một tọa độ đã biết: 

private void CoordinateToName(GeoPoint p){ 

Geocoder geoCoder = new Geocoder(getBaseContext(), 

Locale.getDefault()); 

try { 

List<Address> addresses = geoCoder.getFromLocation( 

p.getLatitudeE6() / 1E6, 

p.getLongitudeE6() / 1E6, 1); 

point = ""; 

if (addresses.size() > 0) 

{ 

for (int i=0; i<addresses.get(0).getMaxAddressLineIndex(); 

i++) 

point+= addresses.get(0).getAddressLine(i) + " "; 

} 

} 

catch (IOException e) { 

     e.printStackTrace(); 

        } 

} 

 

Trong 2 hàm trên, dùng 2 phương thức là getFromLocationName và 

getFromLocation để lấy tọa độ và địa chỉ của vị trí tương ứng. 

5.2.2.2 Tìm đường đi giữa 2 điểm 

Trong phần này sẽ trình bày cách gửi yêu cầu lên trang web Google maps 

thông qua các tham biến được qui định và nhận về tuyến lộ trình cần tìm được 

lưu trong file *.kml. Từ đó lọc dữ liệu trong file kml đó và thể hiện tuyến lộ trình 

giữa 2 điểm trên bản đồ bằng cách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể cho người dùng và 

vẽ tuyến lộ trình đó trên bản đồ nhờ vào thông tin lấy trong file kml. 

Để lấy dữ liệu về lộ trình thì trước hết cần gửi lên maps.google.com câu truy vấn 

Ví dụ: 



GVHD : Nguyễn Anh Tuấn                           SVTH : Trần Quang Thuấn – Phạm Ngọc Thắng             66 

 

 

http://maps.google.com/maps?f=d&hl=en&saddr=25.04202,121.534761&daddr=

25.05202,121.554761&ie=UTF8&0&om=0&output=kml 

Trong câu truy vấn trên ta hiểu saddr=điểm bắt đầu và daddr=điểm kết thúc, 

f=d là kiểu hiển thị direction từ 2 điểm, ie=UTF8 chỉ định dạng ký tự nhập là kiểu 

utf8, output=kml là định dạng file sẽ xuất ra là kml. 

      Trước hết gửi câu truy vấn này lên maps.google.com, trước tiên gán nó vào 

một chuỗi dạng StringBuilder như : 

StringBuilder urlString = new StringBuilder(); 

  urlString.append("http://maps.google.com/maps?f=d&hl=en"); 

  urlString.append("&saddr=");//from 

urlString.append(Double.toString((double)src.getLatitudeE6()/1.0E6 )); 

  urlString.append(","); 

urlString.append(Double.toString((double)src.getLongitudeE6()/1.0E6 

)); 

urlString.append("&daddr=");//to 

urlString.append(Double.toString((double)dest.getLatitudeE6()/1.0E6 

)); 

urlString.append(","); 

urlString.append(Double.toString((double)dest.getLongitudeE6()/1.0E6 )); 

urlString.append("&ie=UTF8&0&om=0&output=kml"); 

  

Hai tọa độ của điểm src và dest được lấy từ 2 vị trí do người dùng nhập vào, 

lưu ý là ta phải chia tọa độ đó cho 1E6 (1 triệu) vì cấu trúc của GeoPoint trong 

Android lưu nhưng tọa độ micro degrees.Sau đó gửi lên Google bằng phương 

thức HttpURLConnection của java : 

HttpURLConnection urlConnection= null; 

URL url = null 

url = new URL(urlString.toString()); 

urlConnection=(HttpURLConnection)url.openConnection(); 

urlConnection.setRequestMethod("GET"); 

urlConnection.setDoOutput(true); 

urlConnection.setDoInput(true); 

urlConnection.connect(); 

    

Sau đó parse file kml thu được sang dạng doc 

http://maps.google.com/maps?f=d&hl=en&saddr=25.04202,121.534761&daddr=25.05202,121.554761&ie=UTF8&0&om=0&output=kml
http://maps.google.com/maps?f=d&hl=en&saddr=25.04202,121.534761&daddr=25.05202,121.554761&ie=UTF8&0&om=0&output=kml
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Tra cứu thông 

tin xe Buýt 

<<extend>> <<extend>> 

<<extend>> 

<<extend>> Người dùng 

DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

  DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder(); 

  doc = db.parse(urlConnection.getInputStream()); 

   

Trong file kml có 1 đoạn dữ liệu lưu các điểm trong tuyến lộ trình : 

 

   Ta lấy các tọa độ này để làm dữ liệu vẽ tuyến lộ trình trên bản đồ. 

5.3 Mô hình Use case 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 5.5 : Mô hình Use case 

 

Người dùng tra cứu thông tin các tuyến xe Buýt TP HCM, thông tin bao gồm : 

thông tin tuyến, xác định vị trí hiện tại của người dùng, tìm đường đi giữa các 

trạm, thông báo người dùng đang ở gần các điểm du lịch… 

 

Tìm kiếm 

xe Buýt 

Tìm đường 

đi 

Xác định vị 

trí hiện tại 

Thông báo 

đang ở gần các 

điểm du lịch 
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5.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 

5.4.1 Phân tích mô Hình cơ sở dữ liệu 

5.4.1.1 Mô Hình DFD (Data Flow Diagram) cấp 0  

 

 
Hình 5.6 : Mô Hình DFD cấp 0 

5.4.1.2 Mô Hình DFD cấp 1  

 
Hình 5.7 : Mô Hình DFD cấp 1 
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5.4.2 Sơ đồ quan hệ 

 

 

Luot  

Maluot (PK) 

Tenluot 

  

 

Tram 

Matram (PK) 

Kinhdo 

Vido 

 

 

Hanhtrinh  

Matuyen (PK) 

Sothutu (PK) 

Matram  

Maluot (PK) 

Bảng 5.2 : Mối quan hệ cơ sở dữ liệu 

 

5.4.3 Bảng quan hệ 

 Thực thể Lượt 

LUOT(MALUOT,TENLUOT) 

 Thực thể Tuyến 

TUYEN(MATUYEN,TENTUYEN) 

 Thực thể Trạm 

TRAM(MATRAM,KINHDO,VIDO) 

 Thực thể Thông tin 

THONGTIN(MATUYEN,LUOTDI,LUOTVE,THONGTINKHAC,DON

VIDAMNHAN) 

Tuyen 

Matuyen (PK) 

Tentuyen 

Thongtin  

Matuyen (PK) 

Luotdi 

Luotve 

Thongtinkhac 

Donvidamnhan 
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 Thực thể Hành trình 

HANHTRINH(MATUYEN,SOTHUTU,MATRAM,MALUOT) 

Dữ liệu quan hệ : 

Bảng 5 3 : Thông tin Lượt 

STT Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Ràng buộc Ý nghĩa 

1 MALUOT Int  Primary key Mã lượt 

2 TENLUOT Text  Tên lượt 

 

Bảng 5.4 : Thông tin Tuyến 

STT Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Ràng buộc Ý nghĩa 

1 MATUYEN Int Primary key Mã tuyến 

2 TENTUYEN Text  Tên tuyến 

 

Bảng 5.5 : Thông tin Trạm 

STT Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Ràng buộc Ý nghĩa 

1 MATRAM Text Primary key Mã trạm 

2 KINHDO Double  Kinh độ 

3 VIDO Double  Vĩ độ 

 

Bảng 5.6 : Bảng Thông tin 

STT Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Ràng buộc Ý nghĩa 

1 MATUYEN Int Primary 

key 

Mã tuyến 

2 LUOTDI Int  Lượt đi 

3 LUOTVE Int  Lượt về 

4 THONGTINKHAC Text  Thông tin 

khác 
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5 DONVIDAMNHAN Text  Đơn vị đảm 

nhận 

 

Bảng 5.7 : Dữ liệu Hành trình 

STT Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Ràng buộc Ý nghĩa 

1 MATUYEN Int Primary key Mã tuyến 

2 SOTHUTU Int Primary key Số thứ tự 

3 MATRAM Text  Mã trạm 

4 MALUOT Int Primary key Mã lượt 
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5.5 Chức năng của phần mềm 

Với giao diện đơn giản và khá dễ sử dụng, người dùng chỉ cần nhấn vào các 

nút chức năng tương ứng để có thể sử dụng phần mềm. 

 

Hình 5.8 : Một số chức năng của ứng dụng  
 

Để có thể tải được bản đồ về điện thoại thì yêu cầu điện thoại của người sử 

dụng hỗ trợ Android và có kết nối internet hỗ trợ GPS. 

Chương trình hỗ trợ các chức năng như tìm vị trí hiện tại của người sử dụng, 

cung cấp thông tin về các tuyến xe, tìm kiếm địa điểm đến, có lựa chọn xem bằng 

bản đồ hay vệ tinh, thiết lập các sao lưu của người sử dụng lúc mới bắt đầu vào 

Tìm trạm tại địa 

điểm bất kỳ 
Nhắc nhở khi 

gần tới trạm 

đích 

 Khoảng cách 

nhắc nhở, âm 

báo khigần tới 

trạm đích 

 Lựa chọn chế 

độ xem bằng vệ 

tinh hay bản đồ Hiển thị lộ trình 
các tuyến xe 

Buýt bằng hình 

ảnh 

Nhắc nhở khi đến 

các khu tham 

quan du lịch 

 

Thông tin chi 

tiết về các tuyến 

xe Buýt TP 

HCM 
 

 

Tìm kiếm 

đường đi xe 

Buýt TPHCM 
 

Tìm trạm gần vị 

trí hiện tại 

 

 

Xác định vị 

trí hiện tại 
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chương trình hay hỗ trợ thông tin giúp cho người sử dụng dễ dàng tìm được tuyến 

xe Buýt cần tìm. 

1. Giao Diện chính của phần mềm 

Giao diện chính đơn giản dễ sử dụng, các chức năng của chương trình được 

thể hiện ra giữa màn Hình giúp cho người dùng dễ dàng chọn lựa. 

 

Hình 5.9 : Giao diện chính của phần mềm 
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2. Vị trí hiện tại 

Xác định vị trí hiện tại của người sử dụng thông qua hệ thống GPS. 

 

 Hình 5.10 : Xác định vị trí hiện tại của người dùng 

3. Tuyến xe 

Thông tin các tuyến xe : Cung cấp thông tin chi tiết về các tuyến xe chạy 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin được lấy từ trang web chủ xe 

Buýt TP HCM http://www.buytTP HCM.com.vn/ 

http://www.buyttphcm.com.vn/
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 Hình 5.11 : Thông tin các tuyến xe Buýt 
 

4. Tìm kiếm  

Tìm kiếm đường đi của các tuyến xe Buýt. 

Chương trình sẻ ưu tiên hiển thị kết quả ít tuyến xe Buýt : 

Tìm kiếm cho ra kết quả 1 tuyến xe Buýt : 
 

 
Hình 5.12 : Kết quả tìm kiếm 1 tuyến 
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Tìm kiếm cho ra kết quả 2 tuyến xe Buýt : 

 

 
Hình 5.13 : Kết quả tìm kiếm 2 tuyến 

 

Tùy chọn chức năng nhắc nhở người đi khi gần đến trạm đích : 

Nếu người dùng chọn vào mục “Nhắc nhở khi đến gần nới đến”, chương trình sẽ 

đưa ra cảnh báo khi xe gần tới trạm đích; có thể tùy chọn âm cảnh báo (sẽ đề cập 

ở mục 7.1). 

 

Hình 5.14 : Nhắc nhở gần tới trạm đích 
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5. Lộ Trình 

Xem lộ trình các tuyến xe Buýt, người dùng nhấn vào nút lộ trình, chương 

trình sẽ hiện ra danh sách các tuyến xe Buýt để lựa chọn. 

 

Hình 5.15 : Chọn lộ trình của một tuyến 

 

 Khi chọn vào một tuyến nhất định và nhấn OK thì chương trình sẽ vẽ lộ 

trình tuyến xe Buýt đó :  

 Lượt đi thể hiện bằng các icon màu xanh 

 Lượt về thể hiện bằng các icon màu vàng 
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Hình 5.16 : Lộ trình lượt đi và lượt về của một tuyến 

 

6. Chế độ xem 

Cho phép người sử dụng chọn lựa giữa 2 chế độ xem là bản đồ hoặc vệ tinh 

(yêu cầu điện thoại phải có kết nối internet). 

 

 Hình 5.17 : Tùy chọn chế độ xem bản đồ 
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Chế độ xem bằng vệ tinh 

 

 Hình 5.18 : Chế độ xem bản đồ bằng vệ tinh 

 

Chế độ xem bằng Hình vẽ 

 

 Hình 5.19 : Chế độ xem bản đồ bằng Hình vẽ 
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7. Chức năng khác : 

 

Hình 5.20 : Các chức năng khác 

 

7.1 Thiết lập  

Người dùng tùy chọn các thiết đặt như : 

Khoảng cách nhắc nhở : thiết lập khoảng cách trước khi xe Buýt tới trạm, 

nếu người dùng chọn vào mục “Nhắc nhở khi đến gần nơi đến” trong mục “Tìm 

kiếm”, chương trình sẻ phát âm cảnh báo với khoảng cách được chọn. 

Ngoài ra chương trình còn có 2 tùy chọn : 

 Đánh dấu điểm bắt đầu : Lưu vị trí người dùng muốn đến khi bắt đầu vào 

chương trình. 

 Mức độ Zoom : Đặt mức độ zoom ban đầu khi bắt đầu vào chương trình. 
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Hình 5 21 : Thiết lập khoảng cách nhắc nhở khi gần đến trạm đích 

 

Tùy chọn âm báo nhắc nhở : Tùy chọn các âm báo khác nhau khi xe Buýt gần 

tới trạm đích 

 

Hình 5.22 : Thiết lập âm báo nhắc nhở khi gần tới trạm đích 

 

Tùy chọn xem lộ trình : Chọn chế độ hiển thị của các tuyến xe Buýt : 
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 Lượt đi : Chỉ hiển thị lượt đi khi hiển thị lộ trình tuyến xe Buýt. 

 Lượt về : Chỉ hiển thị lượt về. 

 Cả đi và về : Hiển thị cả lượt đi và về (đây là chế độ mặc định của chương 

trình) 

 

Hình 5.23 : Thiết lập chế độ xem lộ trình khi tra cứu tuyến xe Buýt 

 

7.2 Xóa tất cả  

Xóa các Icon hiển thị các trạm xe Buýt khi người dùng chạy chức năng 

“Lộ trình” (hiển thị các trạm mà tuyến xe Buýt đó đi qua) 

7.3 Đến vị trí ban đầu  

Hiển thị vị trí ban đầu đã được đánh dấu bởi người dùng (mục này chỉ có 

tác dụng khi người dùng chọn vào mục “Thiết lập” và đánh dấu vào mục 

“Đánh dấu điểm bắt đầu”) 

7.4 Địa điểm tham quan du lịch  

Ngoài chức năng tìm kiếm tuyến xe Buýt, cung cấp thông tin về các tuyến xe 

Buýt, chương trình còn có thêm chức năng quảng cáo các địa điểm du lịch, địa 

điểm lớn trong Thành phố. Giúp những người tham quan du lịch, muốn tìm hiểu 

thêm về các địa điểm vui chơi giải trí, các vị trí quan trọng của Thành phố có 
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được thêm thông tin về điểm mà mình đi qua, đồng thời phát ra âm cảnh báo (đây 

là một tùy chọn của chương trình, có thể không chọn một mục nào nếu không 

muốn chương trình quảng cáo về các địa điểm lớn mà người dùng đi qua). 

 

Hình 5 24 : Thiết lập âm báo nhắc nhở khi đi qua một địa điểm du lịch 

Hiển thị thông tin về điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí…  

 

Hình 5.25 : Thông tin chi tiết về điểm du lịch 
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8. Chức năng tìm các trạm gần kề : 

 a. Tìm các trạm gần kề vị trí hiện tại : 

Xác định vị trí hiện tại của người dùng và các trạm xe Buýt gần kề, 

khoảng cách các trạm gần kề được xác định trong phần “Thiết lập”. Người 

dùng có thể nhấn vào biểu tượng các trạm, chương trình sẻ hiện thị các thông 

tin có liên quan tới trạm đó.  

Thông tin các trạm bao gồm :  

 Các tuyến xe Buýt đi qua 
 Sử dụng để đánh dấu vị trí bắt đầu : “Đi từ trạm này”. 

 

 
 

b. Tìm các trạm gần kề tại vị trí bất kỳ: 

Để dể dàng cho người sử dụng trong việc tìm đường, chương trình có hổ 

trợ tìm kiếm các trạm gần kề tại một vị trí bất kỳ trên bản đồ. Người sử dụng 

chỉ việc nhấn và giử một vị trí bất kỳ trên bản đồ trong vòng 2 giây, chương 

trình sẻ hiển thị thông báo người dùng có muốn tìm các trạm gần kề tại vị trí 

đó hay không. Nếu nhấn “OK” chương trình sẻ hiện thị các trạm gần kề đó 

tương tự như mục a. 
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Hình 5.26 : Thông báo xem thông tin các trạm gần vị trí chọn 

 

8. Trợ giúp  

Giới thiệu thông tin về tác giả và người hướng dẩn viết ra chương trình. 

 

Hình 5.27 : Thông tin về tác giả 
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CHƯƠNG 6 : TỔNG KẾT 

6.1 Kết Quả đạt được 

Các kết quả đạt được : 

 Tiếp cận được việc lập trình cho thiết bị di động chạy hệ điều hành 

Android. 

 Xây dựng được ứng dụng hoàn chỉnh và demo trên thiết bị Android. 

 Tìm hiểu được cách thức hoạt động của hệ điều hành Android. 

 Tìm hiểu được các thành phần quan trọng cơ bản của hệ điều hành 

Android như : Activity, Intent, Broadcast Resever, Content Provider, 

Location Base Services… các thành phần giao diện cơ bản của Android 

như : TextView, EditText, Button, ImageButton, CheckBox, RadioButton, 

RadioGroup…các kiểu layout trong Android như : LinearLayout, 

AbsoluteLayout, TableLayout, FrameLayout… 

 Tìm hiểu được Google Location API, Google Maps Services… 

6.2 Những mặt hạn chế 

 Vì thời gian xây dựng ứng dụng hạn chế nên nhóm chúng tôi chỉ mới thực 

hiện 3/107 tuyến xe Buýt (Theo http://www.buytTP HCM.com.vn), của 

các tuyến 8, 19 và 150. 

 Chỉ có thể chạy trên các điện thoại Android có hỗ trợ GPS. 

 Việc đặt tên các trạm và tọa độ các trạm xe Buýt được lấy từ Website xe 

Buýt của TP HCM nên tên gọi có phần chưa chính xác và khó nhớ với 

người dùng. 

 Do đặc thù hệ điều hành Android nên phần mềm không hổ trợ tra cứu 

bằng tiếng việt. 

http://www.buyttphcm.com.vn/
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6.3 Hướng nghiên cứu và phát triển 

 Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh với đầy đủ 107/107 tuyến xe Buýt ở TP 

HCM và có thể xây dựng ứng dụng để dành cho các thành phố lớn khác 

như Hà Nội, Đà Nẵng… 

 Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu cho 107 tuyến. 

 Đặt tên các trạm một cách chính xác và tên các trạm phải dễ nhớ với người 

dùng. 

 Tích hợp thêm một số tính năng về dịch vụ vị trí như : Tìm địa điểm máy 

ATM, Tìm ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, trường học… theo tiêu chí 

của người dùng. 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC A : GIỚI THIỆU, TÌM HIỂU VỀ GPS, ỨNG DỤNG CỦA GPS 

VÀ A-GPS TẠI VIỆT NAM 

A.1 Giới thiệu chung 

Ngày nay, hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global PositioningSystem 

/NAVigation System with Time and Ranging Global Positioning System) của Bộ 

Quốc phòng Mỹ ngày càng phát triển và được sử dụng rộng rãi trên khắp Thế 

giới với mục đích chung duy nhất là xác định toạ độ các vật thể tĩnh hay động 

trên mặt đất. 

Hệ thống này hiện tại gồm có tổng cộng 24 vệ tinh bay quanh Trái đất với 6 

mặt phẳng quỹ đạo nghiêng 55
o
 so với xích đạo. Độ chính xác trong công tác 

định vị bằng GPS có nhiều cấp độ khác nhau: thấp (5 – 15m), trung bình (vài 

cm), và cao (mm – cm). 

 

 

Hình A.1 : Các vệ tinh GPS 

 

Cho dù ở độ chính xác nào thì nguyên lý để xác định được tọa độ của máy thu 

cần phải biết được 2 yếu tố chính, đó là: tọa độ của vệ tinh và trị đo khoảng cách 

từ máy thu đến vệ tinh. 
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Để thu được trị đo khoảng cách chính xác thì đồng hồ vệ tinh và đồng hồ máy 

thu phải đồng bộ. Tuy nhiên, sai số đồng hồ luôn tồn tại nên ta cần biết chính xác 

số hiệu chỉnh đồng hồ để có được trị đo tốt.  

Vì thế, việc xác định toạ độ vệ tinh và số hiệu chỉnh đồng hồ vệ tinh là rất cần 

thiết. Tuy nhiên, 2 yếu tố này không được cung cấp trực tiếp từ vệ tinh đến thu 

mà thông qua các tham số quỹ đạo vệ tinh, các tham số nhiễu loạn, và các tham 

số hiệu chỉnh đồng hồ được cho trong Bản lịch Phát tín (Broadcast Ephemeris). 

Từ các tham số này, ta sẽ giải ra toạ độ vệ tinh trong hệ WGS84 và số hiệu chỉnh 

đồng. Vì vậy, việc xác định chính xác toạ độ vệ tinh và số hiệu chỉnh đồng sẽ góp 

phần quyết định đến độ chính xác trong việc xác định toạ độ máy thu GPS
 8

. 

        

A.2 TÌM HIỂU VỀ GPS !   

Trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hơn những chiếc điện thoại di động 

tích hợp sẵn chip định vị GPS và được hỗ trợ công nghệ A-GPS. GPS là gì? A-

GPS hữu ích ra sao?  

GPS  

     Cơ bản, GPS (Global Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu) là hệ 

thống dựa vào các vệ tinh toàn cầu để xác định vị trí trên trái đất. Vị trí cần được 

xác định được ghi nhận bởi thiết bị có tích hợp chip định vị GPS bất kì. Thiết bị 

này liên tục truyền nhận thông tin với hệ thống vệ tinh quanh trái đất và từ đó tính 

toán ra vị trí tại thời điểm ghi nhận thông tin. Vị trí chính xác trên thực tế được 

tính toán bởi một phép đo tam giác, dựa vào khoảng cách từ điểm cần xác định 

đến 3 vệ tinh khác nhau chứ không phải chỉ 1 vệ tinh riêng lẻ.  

     

 

 

8 
Trích http://dainamhcm.com/index.php?option=com_content&view=category& 

layout=blog&id=114&Itemid=34&lang=en
 

http://my.opera.com/xuansonvntb/blog/index.dml/tag/T%C3%ACm%20hi%E1%BB%83u%20v%E1%BB%81%20GPS%20!
http://dainamhcm.com/index.php?option=com_content&view=category&%20layout=blog&id=114&Itemid=34&lang=en
http://dainamhcm.com/index.php?option=com_content&view=category&%20layout=blog&id=114&Itemid=34&lang=en
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A-GPS  

     Trên thực tế, hầu hết các thiết bị cầm tay (điện thoại di động, PDA,…) GPS 

hiện nay đều ứng dụng công nghệ A-GPS (Assisted GPS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình B.2 : Nguyên lý hoạt động của A-GPS 

 

Trong nhiều điều kiện thực tế, việc truyền dẫn tín hiệu GPS giữa vệ tinh và 

thiết bị nhận trên mặt đất hoạt động rất kém hoặc thậm chí không thể hoạt động, 

nhất là trong các thành phố lớn nhiều nhà cao tầng hoặc ở trong không gian kín. 

A-GPS chính là giải pháp cho vấn đề này.  

     Đơn giản, thay cho việc truyền tín hiệu trực tiếp với vệ tinh, A-GPS kết nối tín 

hiệu qua một “trạm trung chuyển” là một hệ thống máy chủ hỗ trợ. Hệ thống 

trung gian này xác định vị trí của thiết bị so với các trạm thu phát sóng của các 

mạng điện thoại trung gian trong khu vực và từ đó tính toán ra vị trí trên hệ thống 

GPS. Có thể nói, nếu không có sự hỗ trợ của các trạm trung chuyển qua mạng 

điện thoại di động này, thiết bị A-GPS vẫn có thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh 

nhưng không có khả năng giải mã vị trí.  

     Một thiết bị tích hợp công nghệ A-GPS điển Hình cần có các kết nối dữ liệu 

(qua mạng GPRS, 3G hoặc Wi-fi) để có thể truyền tải dữ liệu qua lại với máy chủ 

trung gian. Nhiều thiết bị hỗ trợ A-GPS vẫn có thể hoạt động với công nghệ GPS 
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chuẩn không qua hỗ trợ của mạng truyền dẫn, tuy nhiên trong một số trường hợp, 

việc xác định vị trí theo thời gian thực sẽ gặp nhiều khó khăn do thông tin từ vệ 

tinh đến thiết bị không ổn định
 9
.  

A.3 Ứng dụng GPS và A-GPS tại Việt Nam : 

    Điện thoại di động tích hợp chip GPS và hỗ trợ công nghệ A-GPS hiện nay có 

khá nhiều tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế hệ thống định vị toàn cầu 

GPS hiện hoạt động không tốt do vẫn chưa được cập nhật đầy đủ thông tin địa 

phương. Vì thế, A-GPS gần như chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc định vị, dẫn 

đường hay tìm thông tin, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà 

Nẵng…  

 

 

 

Hình A.3 : HTC Touch Cruise 09 

 
9 Trích : http://hoangbao.net/tim-hieu-ve-a-gps/ 

http://hoangbao.net/tim-hieu-ve-a-gps/
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     Thông qua một số máy chủ (tùy thuộc chương trình sử dụng của người dùng), 

các điện thoại di động với A-GPS hiện đang được sử dụng nhiều hơn. Các hãng 

sản xuất cũng rất “chiều chuộng” người dùng khi tích hợp sẵn trong bộ sản phẩm 

hoặc tặng kèm các phần mềm bản đồ phù hợp. Quen thuộc nhất trên thị trường 

vẫn là các dòng sản phẩm Nokia Navigator, Communicator hoặc Nseries với bản 

đồ Nokia Maps tích hợp. Phần mềm bản đồ Vietmap với đầy đủ thông tin về 

nhiều tỉnh thành trong cả nước và được cập nhật thường xuyên cũng khá quen 

thuộc với người dùng các dòng PDA phone chạy trên hệ điều hành Windows 

Mobile như của HTC hay Samsung.  

      Hiện tại, do hạ tầng mạng viễn thông Việt Nam vẫn chưa đáp ứng nhu cầu 

truyền tải dữ liệu tốc độ cao nên việc sử dụng A-GPS vẫn phải phụ thuộc vào các 

kết nối Wi-fi là chính. Tuy nhiên, hạ tầng mạng 3G đang được các nhà cung cấp 

dịch vụ chuẩn bị khá rầm rộ và hứa hẹn một tương lai sáng sủa hơn cho các ứng 

dụng với nhu cầu truyền tải dung lượng băng thông rộng này. 

PHỤ LỤC B : NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU 

(GPS) VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG THU THẬP, 

CẬP NHẬT VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CƠ SỞ HẠ TẦNG. 

Bài này trình bày cách làm như thế nào dữ liệu đo đạc vị trí các công trình hạ 

tầng cơ sở đô thị nhận được từ thiết bị GPS cầm tay Garmin 12XL có thể được 

tích hợp và quản lý trong hệ GIS. Để đánh giá độ chính xác vị trí có thể đạt được 

từ thiết bị đo GPS cầm tay, 3 phương pháp xử lý dữ liệu đo GPS khác nhau đã 

được thực hiện. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ chính xác vị trí mặt bằng có thể 

đạt đến 5m với phương pháp định vị tương đối dùng trị đo mã C1 trong thời gian 

thu từ 1 - 1,5 phút.
 10 

 

 

 
10 

Trích: http://www.damtecgps.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 

49:nghien-cu-ng-dng-h-nh-v-toan-cu-gps-va-cong-ngh-thong-tin&catid=34:ungdunggps  
&Itemid=29 

http://www.damtecgps.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:nghien-cu-ng-dng-h-nh-v-toan-cu-gps-va-cong-ngh-thong-tin&catid=34:ungdunggps&Itemid=29
http://www.damtecgps.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:nghien-cu-ng-dng-h-nh-v-toan-cu-gps-va-cong-ngh-thong-tin&catid=34:ungdunggps&Itemid=29
http://www.damtecgps.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:nghien-cu-ng-dng-h-nh-v-toan-cu-gps-va-cong-ngh-thong-tin&catid=34:ungdunggps&Itemid=29
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B.1 Đặt vấn đề 

Công nghệ GPS bắt đầu được giới thiệu và ứng dụng vào Việt Nam từ giữa 

những năm 1990 chủ yếu để phục vụ cho việc thu thập số liệu toạ độ chính xác 

(X, Y, Z) của các điểm trắc địa gốc làm cơ sở phát triển các lưới trắc địa cấp thấp 

hơn, mà từ các điểm này công tác đo vẽ hiện trạng mặt đất sẽ được tiến hành. 

Trong những năm gần đây, với việc xuất hiện các thiết bị đo GPS cầm tay đơn 

giản, rẻ tiền, việc ứng dụng công nghệ GPS vào công tác thu thập thông tin vị trí 

càng trở nên phổ biến trên thế giới, Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc phổ biến rộng 

rãi công nghệ GPS cầm tay vào thu thập dữ liệu hạ tầng cơ sở đô thị vẫn còn 

nhiều hạn chế do một số nguyên do như sự phức tạp của công nghệ đo GPS, hiểu 

biết về công nghệ GPS còn hạn chế, hạn chế về độ chính xác của thiết bị GPS 

cầm tay... Nhằm phổ biến việc sử dụng các thiết bị GPS cầm tay vào công tác thu 

thập dữ liệu hạ tầng cơ sở đô thị ra ngoài thực tiến sản xuất, đòi hỏi phải có sự 

nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng các thiết bị GPS cầm tay.  

Do ưu điểm thu thập nhanh dữ liệu vị trí của các thiết bị GPS cầm tay, một 

khối lượng dữ liệu quan trọng và to lớn về vị trí hạ tầng đô thị có thể được tạo 

nên trong thời gian ngắn. Do vậy, để có thể khai thác hiệu quả lượng dữ liệu to 

lớn này, đòi hỏi phải ứng dụng công nghệ GIS vào việc lưu trữ, xử lý, quản lý, 

truy cập và biểu diễn chung. Quản lý thông tin vị trí hiệu quả chính là cơ sở cho 

việc quản lý hiệu quả thông tin đô thị về cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, xây 

dựng... 

Từ các phân tích trên có thể thấy rằng một chương trình nghiên cứu về việc 

ứng dụng kết hợp GPS cầm tay và GIS trong thu thập, phân tích, biểu diễn dữ 

liệu cơ sở hạ tầng đô thị là hoàn toàn cần thiết.  

 

B.2 Phương pháp 

Hệ thống GIS có thể được xem như là “hệ thống các công cụ nền máy tính 

dùng thu nhập, lưu trữ, truy cập và biến đổi, phân tích và thể hiện dữ liệu liên 
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quan đến vị trí trên bề mặt trái đất, và tích hợp các thông tin này vào quá trình lập 

quyết định”. Từ định nghĩa trên, có thể thấy rằng có năm thành phần quan trọng 

cấu thành nên GIS: phần cứng, phần mềm máy tính, các công cụ và phương pháp 

phân tích; con người và dữ liệu. Đối với công tác quản lý thông tin đô thị, thì 

thành phần thứ 5 đề cập đến dữ liệu vị trí của cơ sở hạ tầng đô thị, cùng các thuộc 

tính liên quan của chúng. Với vai trò như là công nghệ giúp thu thập thông tin vị 

trí, hệ thống định vị toàn cầu GPS có thể làm tốt vai trò là nguồn thu dữ liệu đưa 

vào hệ GIS. 

Có nhiều cách cho phép tích hợp GPS với GIS.   đây chúng tôi chọn phương 

pháp tích hợp nền dữ liệu. Phương pháp này sử dụng một hệ thống GPS tách biệt 

phục vụ cho việc thu thập và lưu trữ dữ liệu ngoài thực địa. Dữ liệu thu thập 

ngoài thực địa sẽ được chuyển về một máy PC trong nhà để thực hiện các bước 

xử lý cần thiết và cuối cùng sẽ xuất sang 1 dạng có thể đọc được bởi hệ thống 

GIS. Trong quá khứ, dữ liệu được chuyển 1 chiều từ hệ GPS sang hệ GIS, tuy 

nhiên xuất phát từ yêu cầu cập nhật, bảo trì dữ liệu đô thị, các hệ thống GPS ngày 

nay cho phép nạp ngược dữ liệu GIS vào trong hệ thống.  

Thuận lợi cơ bản của phương pháp kết hợp này là người làm công tác thu thập 

hoặc xử lý dữ liệu với GPS chỉ làm việc với GPS, còn người làm công tác quản lý 

dữ liệu với GIS chỉ cần biết GIS. Trao đổi giữa 2 hệ thống thông qua làm việc với 

dữ liệu xuất hoặc nhập từ 2 hệ thống. Các dữ liệu này được tổ chức theo 1 định 

dạng lưu trữ phù hợp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc dữ liệu vào GIS, 

cần thiết phải phát triển thêm công cụ cho phép đọc tập tin dữ liệu GPS đã xử lý 

vào GIS được. Tương tự để đưa dữ liệu GIS vào lại GPS, cũng cần thiết phải phát 

triển thêm công cụ cho phép xuất dữ liệu GIS ra một tập tin mà thiết bị GPS có 

thể đọc. Trong đề tài, các công cụ phát triển thêm sẽ được viết sử dụng ngôn ngữ 

Avenue của phần mềm GIS Arcview. 

Để phổ biến việc sử dụng các thiết bị GPS cầm tay vào công tác thu thập dữ 

liệu hạ tầng cơ sở đô thị, cần phải có hiểu biết nhất định về phương pháp xác định 
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toạ độ dùng GPS. Trong phương pháp đo GPS, vị trí của máy thu GPS có thể 

được xác định dựa vào phương pháp định vị tuyệt đối. Nguyên lý xác định vị trí 

như sau: Giả sử toạ độ vệ tinh đã biết ( r ), véc tơ từ máy thu đến vệ tinh đo được 

là p   thì toạ độ của máy thu ( R ), có thể xác định được.  

Tuy nhiên trong thực tế, không đo được p   mà chỉ đo được khoảng cách từ 

máy thu đến vệ tinh p. Các máy thu GPS, cho phép đo khoảng cách dựa vào trị đo 

mã hoặc trị đo pha.  

Thường từ các máy thu, có thể đo được đồng thời khoảng cách đến nhiều vệ 

tinh. Giải hệ các phương trình khoảng cách, toạ độ của máy thu có thể được xác 

định. Xem xét phương trình (1) có thể thấy rằng có số nguồn sai số ảnh hưởng 

đến khoảng cách đo được từ máy thu đến vệ tinh nên toạ độ xác định bằng cách 

này có thể sai từ vài mét đến vài chục mét. Để giảm thiểu các nguồn sai số này 

hoặc để nâng cao độ chính xác vị trí máy thu, tốc độ của máy thu GPS thường 

được xác định sử dụng phương pháp định vị tương đối. 

Nguyên lý định vị tương đối được xác lập dựa trên cơ sở lý luận sau: hầu hết 

các nguồn sai số trong giá trị đo khoảng cách có thể được khử hoặc giảm đi đáng 

kể trong trị đo hiệu khoảng cách giữa hai máy thu đến cùng vệ tinh do sự tồn tại 

các sai số đo giống nhau trên các máy thu. Tuy nhiên để làm điều đó cần phải có 

ít nhất hai máy thu đồng thời quan trắc một số lượng vệ tinh chung. Kết quả xử lý 

cho ta hiệu toạ độ giữa hai điểm đặt máy thu (còn gọi là baseline vector). Nếu 

một điểm đã biết toạ độ chính xác, toạ độ điểm thứ 2 có thể được xác định dựa 

vào điểm thứ 1 và baseline vector). 

Về mặt lý thuyết, thì trị đo pha chính xác hơn trị đo mã trong GPS, nên trong 

định vị tương đối, trị đo khoảng cách được sử dụng có thể là trị đo pha.  

Xuất phát từ đặc điểm của sự đa dạng các phương pháp đo GPS như trình bày 

ở trên, cần thiết đánh giá độ chính xác có thể đạt được từ các phương pháp đo 

này. Trên cơ sở các kết quả đánh giá, có thể rút ra được kết luận về khả năng sử 

dụng của thiết bị đo GPS cầm tay trong thu thập dữ liệu vị trí về hạ tầng đô thị. 
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Để làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá độ chính xác vị trí đạt được của thiết 

bị đo GPS cầm tay trong công tác thu thập dữ liệu vị trí của các đối tượng trên bề 

mặt đất như tim đường, ranh đường, cột đèn, cột điện, hầm ga... một khu đo mẫu 

phải được thành lập. Các điểm trên khu đo mẫu sẽ được xác định vị trí với độ 

chính xác cao nhất có thể. Vị trí các điểm trên khu đo mẫu này sau đó sẽ được 

xác định sử dụng thiết bị đo GPS cầm tay. Trên cơ sở so sánh vị trí nhận được từ 

2 phương pháp, độ chính xác của thiết bị đo GPS cầm tay có thể được xác định. 

 

B.3 Thực nghiệm 

B.3.1 Chọn khu đo mẫu 

Khu đo mẫu được chọn là khu vực xung quanh sân bóng đá của trường Đại 

học Bách Khoa TP. HCM. Đây là khu vực có độ thông thoáng tốt nhất trong 

khuôn viên trường, tương đối thích hợp với việc định vị bằng GPS. 

Có tất cả 20 điểm đo phân bố trên các biên của khu đo mẫu, các điểm này 

được đánh dấu bằng đinh thép và nằm ở những vị trí đặc trưng của khu đo như: 

miệng cống, các góc của khu đo, điểm giữa của các cạnh biên. Các điểm được đặt 

tên theo các chữ số từ 1 đến 20. Phần lớn các điểm này nằm dưới các tán cây lớn 

và nằm gần các dãy nhà. 

 - Các điểm 4,13,14,15 có độ thông thoáng tốt nhất trong tất cả các điểm, bị 

che khuất bởi tầm nhìn vệ tinh bởi chướng ngại vật trên bầu trời khoảng 15%. 

 - Các điểm 2,3,5,11,12,16,18,20 bị che khuất tầm nhìn vệ tinh bởi chướng 

ngại vật trên bầu trời khoảng 50% - 70%. 

 - Các điểm 1,6,7,8,10,19 bị che khuất tầm nhìn vệ tinh bởi chướng ngại vật 

trên bầu trời lớn hơn 70%. 

Ngoài ra, trên khu đo mẫu còn có một điểm gốc (BK00) do Bộ môn địa Tin 

học Xây dựng và bảo quản. Toạ độ của điểm này đã được xác định chính xác 

trong hệ toạ độ WGS 84. 
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Việc tạo ra khu đo mẫu như trên có thể giúp chúng tôi khảo sát ảnh hưởng 

phức tạp của độ che phủ, hiện tượng đa đường… đến độ chính xác định vị GPS. 

 

B.3.2 Xác định vị trí chính xác của khu đo mẫu 

Vị trí chính xác của các điểm trên khu đo mẫu được xác định như sau : 

 - Vị trí các điểm này được xác định bằng phương pháp định vị GPS tĩnh sử 

dụng thiết bị đo GPS Topcon Legacy E. Đây là máy thu GPS hai tần số chính xác 

cao do công ty Topcon sản xuất. 

 - Hậu xử lý số liệu đo GPS bằng phần mềm Pinnacle. Phần mềm Pinnacle 

là phần mềm dùng để trút và xử lý dữ liệu GPS của máy thu do hãng TOPCON 

sản xuất. Theo lý thuyết, toạ độ các điểm sau khi xử lý có thể đạt được độ chính 

xác mặt bằng là 3mm + 1ppm và độ cao là 5mm + 1ppm. 

Để kiểm tra độ chính xác, vị trí của các điểm trên khu đo mẫu đã được xác 

định bằng phần mềm Pinnacle, chiều dài các cạnh xác định bằng đo GPS sẽ so 

sánh với chiều dài các cạnh đo bằng máy toàn đạc điện tử TCR 307. Đây là loại 

máy chất lượng cao do côgn ty Leica sản xuất, nó có khả năng đo khoảng cách 

với sai số trung bình đo cạnh là:  

 

Ms = 3 mm + 3ppm 

  

Muốn so sánh khoảng cách đo được bằng máy TCR 307 với khoảng cách 

xác định bằng đo GPS, ta phải lấy kết quả đo GPS trong hệ trục toạ độ NEU và 

tính khoảng cách giữa hai điểm (điểm gốc và điểm cần xác định) bằng công thức: 

 

    DGPS =      ΔN
2
 + ΔE

2 

 

  Kết quả đo thực nghiệm cho thấy khoảng cách khác biệt giữa 2 phương 

pháp chỉ là ở bậc mm. Do vậy, có thể kết luận rằng các điểm đo này được đảm 
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bảo về độ chính xác, có thể được dùng làm các điểm cơ sở trong việc so sánh và 

đánh giá độ chính xác của máy thu GPS cầm tya sử dụng phương pháp đo động 

xử lý sau này. 

 

B.3.3 Thu thập dữ liệu vị trí khu đo sử dụng GPS cầm tay 

Máy GPS Garmin 12XL sẽ được dùng để thu thập dữ liệu vị trí của các điểm 

trên khu đo mẫu. Đây là một trong những loại máy định vị cầm tay do Công ty 

Garmin (Mỹ) chế tạo. Máy có thể bắt được tín hiệu từ vệ tinh với độ nhạy cao 

ngay cả những khu vực có độ phủ tương đối. Máy có thể thu tín hiệu đồng thời 

đến 12 vệ tinh. 

Tiến hành đánh giá khả năng của máy thu GPS cầm tay Garmin 12XL bằng 

cách lần lượt đặt máy thu thu dữ liệu tại vị trí các điểm mẫu đã đánh dấu (điểm 1 

đến điểm 20) tại mỗi điểm chỉ cho máy thu thu dữ liệu trong khoảng thời gian là 

1 phút đến 1,5 phút với tốc độ thu 5 giây (tức là khoảng 12 – 18 epoch). 

Nhằm xem xét khả năng nâng cao độ chính xác xác định vị trí điểm, phương 

pháp định vị tương đối cũng được tiến hành, sử dụng số liệu đo đồng thời của 

Garmin GPS 12XL và Tôpcn Legacy E.   

 

B.3.4 Các phương pháp xử lý dữ liệu GPS 

Dữ liệu đo GPS sẽ được hậu xử lý sử dụng phần mềm Pinnacle. Trong đề tài 

nghiên cứu này, nhằm mục đích tìm kiểm 1 phương án xử lý dữ liệu đo GPS 

động tốt nhất có khả năng cung cấp vị trí các điểm về hạ tầng cơ sở đo thị với sai 

số vị trí nhỏ nhất, 3 phương án xử lý dữ liệu khác nhau đã được đánh giá: 

 - Phương án 1: dựa trên việc xử lý tuyệt đối vị trí của máy thu Garmin 

theo từng thời điểm đo. Trong trường hợp này trị đo dùng trong xử lý là trị đo mã 

C/A trên tần số L1 của máy thu Garmin 12XL. 

 - Phương án 2: Xây dựng dựa trên phương án định vị tương đối. Phương 

án này khử các nguồn sai số hệ thống thông qua việc thành lập các hiệu khoảng 
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cách đo (giữa máy thu và giữa vệ tinh), vì vậy hiệu quả hơn phương án 1 rất 

nhiều. Tuy nhiên nó đòi hỏi phải có dữ liệu thô từ các máy thu - ví dụ máy thu 

Topcon - đặt tại điểm đã biết vị trí (BK00). Và nó cũng đòi hỏi phải có phần mềm 

chuyên dụng thích hợp đi kèm, ví dụ phần mềm Pinnacle, để xử lý đồng thời dữ 

liệu đo thô của máy thu Topcon và Garmin. Trị đo khoảng cách được chọn là trị 

đo pha sóng tải trên tần số L1. Về mặt lý thuyết trị đo pha cung cấp độ chính xác 

cao hơn trị đo mã và Pinnacle có thể hỗ trợ chọn lựa này. Tuy nhiên vì chất lượng 

trị đo của máy Garmin không cao, nên trong kết quả xử lý chỉ nhận được nghiệm 

float - tức là các tham số đa trị không giải được mà giữ nguyên giá trị thực của 

chúng. Mặt khác, khi có nhiều trượt chu kỳ trên trị do pha mà phần mềm không 

sửa chữa được, thì nó sẽ bỏ qua mà không cung cấp nghiệm. 

 - Phương án 3: Trị đo pha sóng tải tuy chính xác nhưng cũng có những 

hạn chế như phải giải đa trị, sửa chữa trượt chu kỳ và không phải phần mềm nào 

cũng có chức năng xử lý. Để tránh những khó khăn đó, chúng ta có thể xử lý 

tương đối trị đo mã C1. Tuy nhiên vì trị đo này bị ảnh hưởng nặng bởi hiện tượng 

đa đường, nên trong phương án này để nâng cao độ chính xác chúng tôi lấy giá trị 

trung bình của tất cả các kết quả lấy tại một điểm (tức là khoảng 12-18 epoch 5 

giây) làm giá trị để so sánh. 

 

B.3.5 Phân tích và nhận xét kết quả định vị GPS 

 - Độ chính xác định vị của Garmin 12XL 

Độ chính xác định vị điểm không gian trung bình trong phương án 1 khoảng 

24m, 8m trong phương án 2 và phương án 3. Trong đó thành phần mặt bằng có 

độ chính xác tốt nhất với 14m, 5m và 4 m theo thứ tự phương án. Tiếp đến là độ 

cao : 20m, 6m và 7m. Như vậy khả năng định vị tốt nhất của máy thu Garmin 

12XL khoảng 4-5 m theo mặt bằng và 6-7 m theo độ cao. 

Sự chênh lệch về độ chính xác giữa độ cao và mặt bằng đã được chỉ ra trong 

nhiều tài liệu. Ta có thể thấy mức độ chênh lệch lớn nhất ở kết quả định vị điểm 



GVHD : Nguyễn Anh Tuấn                           SVTH : Trần Quang Thuấn – Phạm Ngọc Thắng             100 

 

 

đơn (khoảng 1,5 lần), nhưng ở định vị tương đối tỷ lệ này chỉ vào khoảng 1,2 lần. 

Như vậy định vị tương đối có thể cung cấp độ chính xác mặt bằng tốt hơn tuyệt 

đối khoảng 3 lần, nhưng có thể cải thiện độ chính xác cao đến 3.5 - 4 lần. 

Phương án 1 cho kết quả tệ nhất, trong khi phương án 2 và 3 cho kết quả có 

độ chính xác gần như tương đương nhau. Tuy nhiên, phương án 2 chỉ sử dụng dữ 

liệu ở một thời điểm đo, còn phương án 3 sử dụng 1 - 1,5 phút dữ liệu đó. Dữ liệu 

đo pha do có chất lượng không tốt nên trong vài trường hợp phần mềm Pinnacle 

không thể xử lý trị đo này cho độ chính xác mặt bằng ổn định và luôn luôn cung 

cấp nghiệm. Tuy nhiên ở thành phần độ cao, cá biệt có những kết quả lệch rất 

lớn, ví dụ 25 m tại điểm ca đo 2. 

 - Ảnh hưởng của độ che phủ 

Sự chênh lệch độ chính xác định vị giữa các ngày đo không nhiều. Tuy nhiên 

xét từng điểm mẫu cụ thể ta sẽ thấy rõ ảnh hưởng của độ che phủ. Các điểm 

4,13,14,15 có độ thông thoáng bầu trời là tốt nhất, trong các kết quả định vị độ 

chính xác của những điểm này cũng là tốt nhất. Chẳng hạn trong phương án 1, ta 

có thể đạt độ chính xác điểm 4 là 20m, nhưng ở điểm khuất 19 sai đến 29 m - tức 

là 1.5 lần tệ hơn. 

Trong trường hợp thuận lợi về độ thông thoáng bầu trời, máy Garmin 12XL 

có thể cung cấp độ chính xác mặt bằng tốt nhất là khoảng 2 m ở phương án 3.  

 - Chọn lựa phương án xử lý dữ liệu 

Nếu căn cứ theo độ chính xác mặt bằng thì phương án 3 cho kết quả tốt nhất, 

rồi đến phương án 2 và cuối cùng là phương án 1.  

Độ chính xác của phương án 1 thấp (14 m mặt bằng và 20 m độ cao) nên chỉ 

đủ đáp ứng cho các ứng dụng đòi hỏi thu thập dữ liệu vị trí có độ chính xác thấp 

như thu thập dữ liệu về vị trí trên sông biển. 

Nếu được trang bị thêm anten ngoài đặt trên sào tiêu, máy Garmin 12XL sẽ 

cung cấp pha tốt hơn và khi đó độ chính xác của phương án 2 sẽ được cải thiện 

hơn nữa. Trong trường hợp chúng ta không xử lý dữ liệu pha ở một thời điểm mà 
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dùng 5-10 phút dữ liệu pha thì độ chính xác có thể đạt được tốt hơn 0-.5 m cho 

đường đáy 30 - 40km. 

Với thiết bị hiện tại và độ chính xác định vị mặt bằng đòi hỏi 4m, chúng ta có 

thể dùng phương án 3 xử lý dữ liệu giả cự ly trong 1 - 1,5 phút.  

 

B.3.6 Đánh giá thời gian thu thập, xử lý dữ liệu đo GPS 

Nếu yêu cầu về độ chính xác vị trí không cao, tức xác định vị trí điểm đến độ 

chính xác 5m, có thể ứng dụng thiết bị GPS cầm tay để thu thập dữ liệu vị trí của 

các điểm chi tiết và hậu xử lý như trong phương án 3. Ứng dụng phương án 3 thì 

thời gian thu thập dữ liệu vị trí sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với các phương pháp 

đo đạc mặt đất truyền thống, do chỉ cần: đặt máy thu Topcon Legacy E tại một 

điểm đã biết vị trí chính xác, và sử dụng máy thu Garmin 12XL để thu thập thông 

tin vị trí tại các điểm cần đo chi tiết. Thời gian thu thập tại mỗi vị trí chỉ mất từ 1- 

1,5 phút. Để có được vị trí chính xác của điểm đo GPS theo phương án 3 phải 

tiến hành hậu xử lý sử dụng kết hợp dữ liệu đo nhận được từ máy thu Garmin 

12XL và từ máy thu Topcon Legacy E. Quá trình hậu xử lý này thường mất vào 

khoảng 30 phút. Đưa dữ liệu đã xử lý vào GIS và chuyển đổi về định dạng phù 

hợp (thí dụ, chuyển từ điểm GPS về dạng đường hoặc vùng) mất khoảng 5- 15 

phút tuỳ theo khối lượng dữ liệu do GPS. Từ kết quả thực nghiệm có thể thấy 

rằng thời gian thu thập và xử lý dữ liệu đo GPS là không đáng kể. 

 

B.3.7 Tích hợp GIS/GPS và tính hiệu quả của việc quản lý thông tin vị trí 

dùng GIS 

Tính ưu việt của hệ GIS trong công tác quản lý dữ liệu vị trí cùng các thuộc 

tính của chúng đã được chứng minh trong rất nhiều dự án ứng dụng GIS trên thế 

giới cũng như ở Việt Nam. Đối với công tác quản lý dữ liệu đo GPS dùng GIS, 

do dữ liệu đo GPS cũng là 1 loại dữ liệu vị trí, cho nên vấn đề quản lý dữ liệu đo 
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GPS trong hệ thống GIS sẽ giống như quản lý các dữ liệu không gian thu thập bởi 

các hệ thống thu thập dữ liệu khác. 

Vấn đề đáng quan tâm là làm sao cho quá trình đưa dữ liệu GPS đã xử lý vào 

GIS hoặc ngược lại thật thuận tiện. Giải quyết vấn đề này, một số chức năng viết 

trên nền ngôn ngữ Avenue của phần mềm GIS Arcview đã được phát triển thêm. 

Các chức năng này được sắp xếp dưới dạng. Trong menu này có các chức năng 

như: đọc trực tiếp dữ liệu, cho phép kết nối các điểm GPSS và chuyển sang dạng 

đường hoặc dạng vùng, để ghi dữ liệu điểm GIS ra một định dạng mà Garmin 

12XL có thể đọc. 

- Đọc dữ liệu vào trong GIS 

+ Vào menu GIS/GPS, chọn chức năng Read ASC II GPS, sẽ xuất hiện 

hộp thoại yêu cầu của người sử dụng cung cấp tên tập tin GPS, cung cấp tên tập 

tin xuất dạng shapefile, cung cấp thông tin về loại đối tượng của tập tin GPS: loại 

điểm hay loại đường, loại vùng. 

+ Sau khi các thông số đã được cung cấp, dữ liệu GPS sẽ được chuyển đổi 

thành dạng shapefile và được hiển thị trong cửa sổ View của phần mềm Arcview. 

- Chuyển đổi dữ liệu GPS dạng điểm sang dạng đường hoặc vùng trong 

GIS 

Các thông tin mô tả cách thức thu thập dữ liệu GPS cùng các thuộc tính mô tả 

đặc tính của các tuyến do GPS được ghi nhận trong quá trình đ đạc GPS ngoài 

thực địa - thí dụ như các điểm GPS được thu thập theo tuyến đo thể hiện ranh 

đường, chứ không phải là các điểm đo GPS riêng biệt  không được bảo toàn trong 

tập tin GPS hậu xử lý do phải tiến hành nhiều bước xử lý phức tạp. Do vậy để 

giúp khôi phục lại các đặc tính này, người sử dụng được cung cấp một công cụ 

cho phép chuyển đổi các điểm GPS sang dạng đường và bổ sung các thông tin mô 

tả đi kèm. Để làm được điều này, người sử dụng dùng chức năng Point 2 

Polyline: 

+ Chọn chức năng Point 2 Polyline 
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+ Cung cấp tên trường thể hiện mã của các điểm GPS và cung cấp thông 

tin về điểm GPS nào sẽ nối kết với điểm GPS nào đó để tạo thành tuyến đo và 

cung cấp thông tin mô tả của tuyến đo đó.  

+ Người sử dụng sẽ được yêu cầu cung cấp tên tập tin xuất 

+ Kết quả chuyển đổi được ghi ra tập tin xuất và thể hiện trong Arcview. 

 

Kết luận 

Tại Việt Nam, thiết bị GPS độ chính xác cao (độ chính xác đến cm) đã được 

sử dụng nhiều trong các đoàn đo đạc để phục vụ cho công tác lập lưới khống chế 

trắc địa cấp cao, làm cơ sở cho việc tiến hành đo đạc vị trí các điểm chi tiết – 

dùng các thiết bị đo mặt đất như máy toàn đạc điện tử. Việc xuất hiện của máy đo 

GPS cầm tay đã mở ra triển vọng mới trong công tác thu thập dữ liệu vị trí không 

đòi hỏi đạt độ chính xác cao (thí dụ chỉ cần đo độ chính xác đên mét) do một số 

lý do sau: phương pháp đo GPS đơn giản, linh động và giá thành rẻ của thiết bị... 

Để khuyến khích người sử dụng trong nước sử dụng thiết bị đo GPS cầm tay 

trong thu thập dữ liệu vị trí về hạ tầng cơ sở đô thị, đòi hỏi phải thực hiện nghiên 

cứu đánh giá độ chính xác vị trí điểm thu được bằng thiết bị GPS cầm tay, cũng 

như nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng GIS để quản lý và khai thác các dữ 

liệu đo GPS này. Kết quả đạt được cho thấy nếu phương pháp xử lý dữ liệu đo 

GPS là xử lý trị tuyệt đối trị đo GPS, độ chính xác xác định vị trí điểm có thể đạt 

được đối với thiết bị đo GPS một cách thích hợp, thí dụ xử lý tương đối trị đo mã 

C1 trong phương án 3, độ chính xác vị trí mặt bằng có thể đạt đến là 5m. Độ 

chính xác vị trí đạt được ở mức 5m này rõ ràng sẽ có ích rất nhiều trong việc xác 

định vị trí các công trình hạ tầng cơ sở không đòi hỏi độ chính xác cao, giúp cập 

nhật thông tin vèềvị trí các con đường mới mở lên trên bản đồ, ghi nhận vị trí nơi 

điều kiện mặt đường bị hư hỏng. 

Kết quả đạt được từ đề tài cũng cho thấy rằng việc tích hợp dữ liệu đo GPS 

vào GIS, và sử dụng hệ Arcview GIS để quản lý dữ liệu đo GPS cũng rất đơn 
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giản. Các công cụ phát triển bởi tác giả - sử dụng ngôn ngữ lập trình Avenue của 

phần mềm Arcview – cho phép đọc các tập tin GPS chứa các dữ liệu GPS đã xử 

lý vào trong Arcview, và cho phép chuyển đổi các dữ liệu đo GPS này về dạng 

thích hợp như khi được đo ngoài thực địa. Trong trường hợp, người sử dụng hệ 

thống muốn kiểm tra ngoài thực địa vị trí hoặc thuộc tính của một đối tượng đã 

từng có trong cơ sở dữ liệu GIS, vị trí của các điểm này có thể xuất dạng 

Waypoints mà máy đo GPS Garmin 12XL có thể đọc được. Người sử dụng sau 

đó có thể dùng máy thu GPS Garmin 12XL để đến được vị trí các điểm cần kiểm 

tra. 

Kết quả đạt được cho thấy việc sử dụng công nghệ GPS và GIS trong thu 

thập và quản lý dữ liệu vị trí của cơ sở hạ tầng là hoàn toàn hợp lý.                  

 

PHỤ LỤC C : TÍCH HỢP BẢN ĐỒ SỐ VỚI GPS TRÊN ĐIỆN THOẠI DI 

ĐỘNG 

 

C.1 Giới thiệu chung 

Ngày nay các ứng dụng trên chiếc điện thoại di động nhỏ bé ngày càng lớn 

dần, và phục vụ ngày càng nhiều nhu cầu phức tạp của con người. Chỉ với một 

chiếc Mobile đơn lẻ thì ta chỉ đơn giản là gọi điện, gửi tin, lướt web... nhưng khi 

chúng ta kết hợp nó với các ứng dụng khác đặc biệt với hệ thống định vị toàn cầu 

GPS, với công nghệ của bản đồ số thì ứng dụng của nó có “sức mạnh” của nó 

tăng lên gấp bội. Sự kết hợp của 3 thành phần: Mobile, GPS, và Digital Map đã 

tạo ra các dịch vụ ứng dụng định vị LBS (Location Base Services) đầy tiềm năng.   

Mô Hình sự kết hợp của Mobile, GPS, Digital Map như sau: 
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Hình C.1 Mô Hình kết hợp Mobile, GPS, DigitalMap 

 

Công nghệ GIS (Geographic Information Systems) nói chung và công nghệ 

bản đồ số nói riêng cùng các kỹ thuật định vị đang mở rộng các ứng dụng truyền 

thống sang các ứng dụng dựa trên vị trí. Thông qua việc tích hợp các công nghệ 

này vào thiết bị di động cho phép các nhà khai thác cung cấp rất nhiều các ứng 

dụng khác nhau cho khách hàng khi đã xác định được vị trí của họ. Hầu hết các 

dự báo về tiềm năng của LBS cho rằng dịch vụ này sẽ thu lại khoảng 7 đến 8 triệu 

USD trong vòng 4 năm tới. Do vậy một số nhà khai thác dịch vụ di động rất quan 

tâm đến các vấn đề kinh tế, kỹ thuật khi triển khai dịch vụ này trên mạng của họ. 

 

C.2 Một số dịch vụ dựa trên vị trí 

Chúng ta có thể điểm qua một số dịch vụ dựa trên vị trí LBS: 

 Dịch vụ thông tin dựa trên vị trí (Location based information services) 

 Tính cước theo vị trí địa lý (Location sensitive billing) 

 Các dịch vụ khẩn cấp (Emergency services) 

 Dịch vụ dò tìm (Tracking) 

 

C.2.1 Dịch vụ thông tin dựa trên vị trí 
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Hình C.2 Phần mềm tìm đường Wayfinder trên mobile  

 

Các ứng dụng có các thông tin được lựa chọn, chuyển tải đến người sử dụng 

cuối dựa vào vị trí của họ chính là các ứng dụng thuộc loại dịch vụ này. Các ứng dụng 

kiểu này rất thông dụng, ví dụ bạn đang đứng giữa đường và đang gặp nguy hiểm bạn có 

thể tìm ra đường đi đến vị trí trạm công an gần nhất để cần giúp đỡ khi đó nếu bạn có 

đầu cuối hỗ trợ WAP (Wireless Access Protocol) cùng sự trợ giúp của ứng dụng LBS sẽ 

tương tác các thành phần khác trong mạng để tìm ra vị trí của bạn và đưa ra đường đi 

ngắn nhất cũng như vị trí của trạm công an gần nhất! 

Độ chính xác của vị trí của loại dịch vụ này là khác nhau tùy vào loại thông tin  

cung cần cung cấp. Như ví dụ tìm đường đi ngắn nhất thì yêu cầu độ chính xác 

cao, trong khi ứng dụng cung cấp thông tin về thời tiết khí hậu yêu cầu độ chính 

xác tương đối. 

 

C.2.2 Tính cước theo vị trí địa lý 

Các ứng dụng này cung cấp khả năng có tính cước ưu đãi. Thông qua dịch vụ 

tính cước theo vị trí địa lý, tức là cước của dịch vụ phụ thuộc vào vị trí địa lý. Ví 

dụ, khách hàng có thể thiết lập các vùng dành riêng chẳng hạn “vùng làm việc” 

hoặc “vùng cư trú”. 

Khách hàng sẽ thoả thuận với nhà cung cấp về giá cước để họ có thể đạt được 

tốc độ dữ liệu không thay đổi khi thuộc vùng cư trú và các tốc độ cao hơn ở vùng 
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làm việc. Loại Hình dịch vụ này có thể đặc biệt hữu ích khi sử dụng cùng với các 

ứng dụng di động khác như dịch vụ thuê bao trả trước. 

C.2.3 Dịch vụ khẩn cấp 

Như tên gọi của nó các dịch vụ này dành cho các trường hợp khẩn cấp như 

khi bạn gặp nạn, hỏa hoạn,… thì bạn có thể dùng điện thoại di động gọi điện cho 

cảnh sát, xe cứu thương, lính cứu hỏa,… và từ tín hiệu điện thoại di động của bạn 

các nhân viên cứu trợ sẽ xác định được không chỉ vị trí hiện tại của bạn nơi xảy 

ra tai nạn mà còn xác định được cả các thông tin về cá nhân của bạn (nếu bạn 

đăng kí) như nhóm máu, tình trạng sức khỏe,... của bạn. Và đó là các thông tin 

cực kì quí giá để các nhân viên cứu trợ giúp bạn nhanh nhất. 

 

C.2.4 Dịch vụ dò tìm 

 

Hình C.3 : Xe ô tô được gắn thiết bị thu GPS 

 

Những dịch vụ dò tìm đòi hỏi độ chính xác về vị trí rất cao. Có ba loại dịch vụ 

dò tìm chủ yếu:   

 Quản lý nhân lực/Quản lý các phương tiện: ứng dụng cho các công ty taxi, 
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vận tải… Dịch vụ này giúp họ biết được nhân viên họ/các máy móc thiết bị 

đang ở đâu để có thể điều hành một cách hiệu quả nhất. 

 Dò tìm hiện vật: dùng cho cả các tổ chức hay cá nhân muốn đảm bảo một vật gì 

giá trị có thể tìm được nếu như bị đánh cắp. 

 Dịch vụ tìm người: Dịch vụ này cho phép bố mẹ biết được con cái họ hiện đang 

ở đâu, các ông chông hay ghen sẽ yên tâm khi biết vợ mình đang ở đâu! hoặc 

bạn bè tìm kiếm nhau v.v... 

C.3 Các kỹ thuật định vị thuê bao di động 

Kỹ thuật định vị thuê bao di động ở đây ta chỉ xét trong mạng GSM/GPRS. 

Các nhà cung cấp dịch vụ LBS đã sử dụng một số phương pháp khác nhau nhằm 

định vị vị trí thuê bao. Có thể chia phương pháp định vị làm hai loại chính: 

 Dựa trên cơ sở mạng như Cell-ID, TOA (Time Of Arrival), AOA (Angle 

of Arrival), TDOA (Time Difference Of Arrival). 

 Dựa trên máy di động như E-OTD, A-GPS.  

 

Nhưng cũng có người phân chia phương pháp định vị thành hai loại, thứ nhất 

là loại phụ thuộc vào hệ thống GPS và loại còn lại là nó không phụ thuộc vào hệ 

thống định vị GPS. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu các kỹ thuật 

Cell-ID và A-GPS. 

 

C.3.1 Kỹ thuật Cell-ID 

Đây là phương pháp đơn giản nhất để xác định vị trí thuê bao di động. Với 

phương pháp này yêu cầu mạng xác định vị trí BTS
5

 trong đó MS
6

 nằm trong 

phạm vi BTS đó. Và vị trí của MS cũng chính là vị trí của BTS đó. Nhưng MS có 

thể ở bất kì vị trí nào trong BTS, nên vị trí MS còn phụ thuộc vào kích thước 

Cell. Độ chính xác sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kích thước của BTS. Nếu trong khu 

thành phố, đô thị thì mật độ BTS là rất mau nên kích thước của cell là nhỏ do đó 

độ chính xác vị trí của MS là rất cao và ngược lại nếu ở vùng BTS thưa như vùng 

ngoại ô, vùng quê thì kích thước của một cell là lớn nên độ chính xác vị trí của 
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MS là không cao, sai số trong phép định vị lên đến chục km. 

Để tăng độ chính xác kỹ thuật Cell-ID sử dụng sector-ID kết hợp với một hoặc 

hai kỹ thuật là TA (Timing Advance) và dựa vào độ mạnh của tín hiệu. 

- TA 

Kỹ thuật TA sử dụng thông tin về sai lệch thời gian được gửi từ BTS tới hiệu 

chỉnh thời gian phát của MS sao cho tín hiệu từ MS tới BTS đúng với khe thời gian 

dành cho MS để tính ra khoảng cách từ MS tới BTS. Tuy nhiên, kỹ thuật TA chỉ cho 

biết MS trong vùng địa lý của BTS đang phục vụ nó với bán kính xác định được 

nhờ TA. 

-Độ mạnh của tín hiệu 

Ngoài ra, trong mạng thông tin di động MS thường đo độ mạnh của tín hiệu từ 

một số BTS và gửi thông tin này đến BTS đang phục vụ nó, vì vậy có thể dựa vào 

thông tin độ mạnh tín hiệu này để tính ra được vị trí MS với độ chính xác cao hơn 

TA. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố làm hạn chế hiệu quả của phương pháp này 

như địa Hình, suy hao ở môi trường trong nhà (các vật liệu xây dựng, Hình dạng, 

kích cỡ toà nhà) 

 

Hình C.4 : Cell-ID kết hợp với Cell-sector hoặc TA 

 

Ưu điểm của phương pháp Cell-ID là ít phải thay đổi phần cứng nên ít tốn 

kém. Nhược điểm của phương pháp là độ chính xác vị trí kém, và phụ thuộc vào mật độ 

cell. Sau đây chúng ta sẽ đến với một kỹ thuật định vị có độ chính xác cao hơn 

nhiều so với kỹ thuật Cell-ID, đó là kỹ thuật A-GPS. 
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C.3.2 Phương pháp kết hợp 

Trong mạng GSM/GPRS, WCDMA thì phương pháp kết hợp A-GPS với 

Cell-ID là phổ biến nhất. Phương pháp kết hợp này sẽ nắm lấy ưu điểm của cả hai 

kỹ thuật riêng biệt A-GPS và Cell-ID, chúng bù trừ, hỗ trợ khuyết điểm của nhau. 

Cụ thể là vùng phục vụ của A-GPS sẽ tăng lên, và cải thiện đáng kể độ chính xác 

của A-GPS trong nhiều trường hợp. Những nơi này thường mật độ cell rất cao do 

đó phương pháp cell-ID lại có khả năng xác định được vị trí khá chính xác cho dù 

không bằng A-GPS. Kết hợp hai phương pháp này làm tăng khả năng roaming 

cho thuê bao và có thể hỗ trợ cho rất nhiều MS đã có trong mạng. Ngoài phương 

án kết hợp A-GPS với cell-ID người ta cũng có kết hợp A-GPS với E-OTD. 
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