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Abstract 

 
Smartphone hiện nay đã trở nên phổ biến và trở thành vật bất li thân đối với 

nhiều người. Thông thường, giao tiếp GPS, Wifi,Bluetooth trên smartphone 

chỉ dùng để kết nối và chia sẽ dữ liệu đơn thuần.  

Tuy nhiên, xu hướng công nghệ di động hiện nay là mobile sensing và 

people-centric sensing thì GPS, Wifi,Bluetooth còn có thể dùng trong nhiều 

mục đích. Bài viết này giới thiệu phần mềm NetScanner, một chương trình 

chạy trên Android sử dụng các sensor như GPS, Wifi, Bluetooth để thực hiện 

việc quét, lưu, thống kê kết quả và chức năng giúp người dùng phát hiện 

người quen khi cùng kết nối vào một hệ thống mạng wifi nhất định.  

Keywords: mobile sensing, people-centric sensing, context-awareness 

computing. 

Giới thiệu 

Vài năm về trước,điện thoại di động là một khái niệm xa lạ và xa hoa đối với 

nhiều người và điện thoại lúc đó cũng chỉ có vài tính năng đơn giản. Nhưng 

vài năm trở lại đây, khái niệm smartphone không còn lạ lẫm nửa, và theo một 

số thống kê thì số lượng smartphone tại Mĩ đã nhiều hơn cả dân số nước này, 

tức là mỗi người dân sở hữu hai hay nhiều hơn hai smartphone. 

Hơn nữa, điện thoại di động ngày nay không chỉ đơn giản là thiết bị có chức 

năng nghe gọi đơn thuần mà nó là sản phẩm tích hợp rất nhiều công nghệ 

hiện đại, trong đó phải kể đến rất nhiều sensor như accelerometer, digital 

compass, GPS, camera, proximity, microphone, ambient light… 

 

 
 Hình 1 Một số Sensor được tích hợp trong Samsung Galaxy ACE, thiết bị được sử dụng 

cho đề tài này. 

Đồng thời hiên nay có rất nhiều nền tảng cho các thiết bị di động như 

Android (Google), IOS (Apple), Windows Phone (Microsoft). Tuy nhiên theo 

các khảo sát thì Android là nền tảng rất được ưu chuộng hiên nay. Cũng theo 

trào lưu đó nhóm quyết định chọn Android là nền tảng cho ứng dụng của 

mình. 

Sự đóng góp của đề tài này là: 

 a/ Phát  triển phần mềm NetScanner giúp người dùng thực hiện 

việc quét, lưu và thống kê kết quả quét được đồng thời ứng dụng còn cung 

cấp chức năng phát hiện người quen trong cùng một mạng Wifi. 

 b/ Sử dụng và khai thác các công cụ như Google  Map API, 

SQLite phục vụ cho việc lấy vị trí và lưu kết quả. 

 c/ Đề xuất ý tưởng cho việc xác định vị trí chính xác của thiết bị. 

Khảo sát 

Để phục vụ cho đề tài, nhóm có khảo sát một số ứng dụng trên Android 

Market (nay là Google Play) là WifiMap, Bluetooth Radar. 

WifiMap  có chức năng là quét , hiển thị AccessPoint đồng thời có thêm chức 

năng lấy vị trí người dùng. 

Bluetooth Radar có chức năng là quét các thiết bị thông qua giao tiếp 

bluetooth và hiển thị kết quả quét được trên giao diện chính của chương 

trình. Sau đây là một số hình ảnh về WifiMap và Bluetooth Radar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ưu-Nhược điểm của NetScanner 

Xét về mặt ưu điểm, dựa trên các tiêu chuẩn về lĩnh vực công nghệ phần mềm,về 

phần giao diện  NetScanner có giao diện trực quan, dễ thao tác ; về hiệu suất ứng 

dụng quét và cho kết quả khá nhanh mà không chiếm nhiều tài nguyên hệ thống, 

ngoài ra ứng dụng còn rất dễ cài đặt và triển khai. 

Khi so sánh với các ứng dụng được khảo sát ở trên, NetScanner tỏ ra chiếm ưu thế 

hơn hẳn thông qua bảng so sánh tính năng sau: 

 

 

 

 

Về mặt nhược điểm: NetScanner có một nhược điểm  lớn là: 

Do sử dụng nhiều giao tiếp như GPS, wifi, bluetooth dẫn đến thiết bị  rất nhanh hết 

pin và khá nóng. Bởi vì sensor trên một thiết bị có thể chia làm 2 loại: loại 1 bao 

gồm accelerometer và microphone luôn chạy ở chế độ nền và nhân tín hiệu liên 

tục, loại 2 bao gồm GPS, bluetooth, wifi chạy định kì nghĩa là khi GPS đồng bộ với 

vệ tinh xong nó sẽ tự tắt, Wifi và bluetooth quét xong cũng sẽ tự tắt tuy nhiên thời 

gian quét còn phụ thuộc số lượng thiết bị có trong mạng. Để giải quyết vấn đề này 

nhóm đề xuất giải pháp Sensor Duty Cycles (4) hay Power Aware Duty-Cycle (5). 

Kết luận 

Tóm lại, NetScanner được xây dựng trên ý tưởng về Mobile sensing cung cấp các 

chức năng quét qua Wifi, Bluetooth và lấy vị trí người dùng. Kết quả quét được có 

thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau như khảo sát hay thống kê. 

Xét về mặt ngữ cảnh (social context), nếu NetScanner được cài đặt trên máy của trẻ 

em, phụ huynh có thể nhận ra con mình trong một phạm vi nhất định tối đa 10m 

với giao tiếp bluetooth. Hay với cơ sở dữ liệu bạn bè đã thêm vào, người dùng có 

thể nhân ra bạn mình hay người thân khi họ cùng kết nối vào một mạng wifi nhất 

định. 

 

 

 

 

 

 

Hướng phát triển 

Do ứng dụng mới chỉ dừng lại ở khả năng quét và liệt kê thông tin thiết bị mà 

chưa xác định được vị trí chính xác của thiết bị. Trên cơ sở đó, nhóm đề xuất ý 

tưởng sau: 
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[1]. Campbell, A. T.; Eisenman, S. B.; Lane, N. D.; Miluzzo, E.; Peterson, R. A.; 

Lu, H.; Zheng, X.; Musolesi, M.; Fodor, K. & Ahn, G.-S., The Rise of People-

Centric Sensing, Journal of IEEE Internet Computing, IEEE Educational 

Activities Department, 2008, 12, 12-21. 

[2]. Cornelius, C.; Kapadia, A.; Kotz, D.; Peebles, D.; Shin, M. & Triandopoulos, 

N.AnonySense: Privacy-Aware People-Centric Sensing, Proceedings of the 2008 

International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services 

(MobiSys), ACM Press, 2008, 211-224. 

[3]. Lane, N.D.; Miluzzo, E.; Lu, H.; Peebles , D.; Choudhury, T.;Campbell, A.T.; 

A survey of mobile phone sensing, Dartmouth College,USA,2010. 

[4]. Miluzzo, E.; Lane, N.D.; Fodor, K.; Peterson, R.; Lu, H.; Musolesi, M.; 

Eisenman, S.B.; Zheng, X.; Campbell, A.T.; Sensing meets mobile social 

networks: The design, implementation and evaluation of the CenceMe 

application, Dartmouth College, Columbia University, USA, 2010. 

[5]. Wang, Y.; Lin, J.; Annavaram, M.; Jacobson, Q.A.; Hong, J.; Krishnamchari, 

B.; Sadeh,N.; A framework of energy efficient mobile sensing for automatic user 

state recognition,University of Southern California, School of Computer 

Science, Carnegie Mellon University, Nokia Research Center, USA,2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Giới thiệu NetScanner 

Với ý tưởng được đề cập ở trên, nhóm phát triển đề tài NetScanner ( Network 

scanning application, ứng dụng quét mạng wifi và bluetooth). Hiện nay, các 

điện thoại di động đều được trang bị Wifi, Bluetooth và GPS với giá thành khá 

rẻ mà Samsung Galaxy ACE là một ví dụ. 

Đề tài này sử dụng các giao tiếp trên để thực hiện việc quét qua wifi, bluetooth 

hiển thị, lưu và thống kê kết quả đồng thời giúp người dùng phát hiện người 

quen khi cùng kết nối vào một mạng wifi nhờ vào địa chỉ vật lí của giao tiếp 

wifi của thiết bị. 

Đồng thời nhờ vào GPS, ứng dụng còn cho người dùng biết vị trí hiện tại của 

mình từ đó người dùng sẽ dễ dàng kết luận: tại vị trí mình đứng có bao nhiêu 

AccessPoint , bao nhiêu thiết bị di động và hãng sản xuất của chúng là gì .Từ đó  

thu được số liệu dùng cho mục đích khảo sát và thống kê. 

 

 

. 
Hình 3 Lược đồ tổng quan của NetScanner 

Hiện thực NetScanner 

Để hiện thực ứng dụng nhóm đưa ra lược đồ kiến trúc của ứng dụng như sau: 
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Accelerometer 

Digital Compass 

Promimity 

Hình 2 Giao diện chính của WifiMap và Bluetooth Radar 

 

Lược đồ Sequence cho chức năng quét qua wifi và bluetooth 

Nội dung của ý tưởng là cần ít nhất 3 thiết bị cài 

NetScanner để xác định vị trí chính xác của thiết bị 

quét được như hình bên. 

 Giao diện chức năng liên quan đến wifi 

Hình 5 Lược đồ kiến 

trúc Client 

     Hình 6  Lược đồ kiến trúc 

Server 

  Giao diện chức năng liên quan đến bluetooth 

Ngoài ra, nhóm còn định tích hợp thêm một sensor 

nữa là microphone (audio sensor) với ý tưởng là muốn 

biết môi trường xung quanh người dùng ví dụ: đang ở 

quán bar hay đang ở nhà. 

               Hiện tại, dữ liệu quét được chỉ được lưu cục bộ trên bộ       

     nhớ thiết bị. Đó là một điểm hạn chế. Vì thế nhóm muốn phát     

    triển một server cho phép lưu dữ liệu người dùng. Tất cả người        

  dùng NetScanner sẽ truy cập và gởi dữ liệu đến web server,sau    

đó dữ liệu này sẽ được chia sẽ  cho các thành viên khác theo các điều khoản 

ràng buộc về bảo mật và tính riêng tư. 


