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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) 

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

Tổng hội Địa chất Việt Nam 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam 

Hội Công trình ngầm Việt Nam 

Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam 

Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam 

Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam 

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam 

Viện Địa chất và Địa vật lý biển 

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Trường Đại học Đông Á 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

BAN TỔ CHỨC 

Trưởng ban 

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ Địa - chất  

Phó Trưởng ban 

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

PGS.TS Triệu Hùng Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

GS.TS Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam 

GS.TS Nguyễn Quang Phích, Hội Công trình ngầm Việt Nam 

PGS.TS Trần Tuấn Anh, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt Nam 

PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt 

Nam 

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

TS Trần Xuân Hòa, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 

TS Hoàng Văn Khoa, Tổng hội Địa chất Việt Nam 

TS Đỗ Hồng Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

TS Nguyễn Văn Nguyên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

TS Lê Văn Quyển, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

TS Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TS Nguyễn Quốc Thập, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

TS Đặng Kim Triết, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

TS Trần Văn Trung, Trường Đại học Thủ Dầu Một 

TS Đỗ Trọng Tuấn, Trường Đại học Đông Á 

TS Nguyễn Thanh Tùng, Viện Dầu khí Việt Nam 
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BAN KHOA HỌC 

Trưởng ban 

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

Phó trưởng ban 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Đỗ Như Tráng, Trường Đại học Công nghệ GTVT 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội KHCN Mỏ Việt Nam 

PGS.TSKH Hà Minh Hòa, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 

PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Lê Văn Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Hoàng Văn Long, Viện Dầu khí Việt Nam 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Ngô Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đặng Trung Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi 

trường Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Trần Quốc Cường, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt 

Nam 

TS Công Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Trần Tuấn Dũng, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện 

HL KH&CN Việt Nam 

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Thế Truyện, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa 

TS Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

BAN BIÊN TẬP 

Trưởng ban 

TS Nguyễn Viết Nghĩa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Trần Tuấn Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

 

 

 

 
 

TS Nguyễn Thị Mai Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Phạm Trung Kiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

BAN THƯ KÝ 

Trưởng ban 

PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Tô Xuân Bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Trọng Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Lê Quang Duyến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Duy Huy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

TS Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Nguyễn Ngọc Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Hoàng Thu Hằng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Nguyễn Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Phạm Đức Nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD được 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và các đối tác tổ chức 2 năm một lần để các nhà chuyên môn 

trong và ngoài nước tụ hội, giới thiệu những kết quả và hướng nghiên cứu khoa học mới, thảo luận về 

các xu thế phát triển, thách thức và cơ hội mới đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất, 

Tài nguyên và các ngành khác có liên quan.  

Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất năm 2018 (ERSD 2018) và được sự cho phép của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững 

lần thứ hai (ERSD 2020) được Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) đăng cai tổ chức với sự phối 

hợp đồng tổ chức của nhiều  đơn vị quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất có uy tín trong 

nước gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 

Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, 

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hội 

Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Hội Công trình ngầm Việt Nam, Hội Địa chất Thủy văn Việt 

Nam, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam, Hội Khoa 

học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, và với sự tham gia 

của nhiều tổ chức và cá nhân khác.  

Các chủ đề chính của Hội nghị lần này tập trung vào thảo luận các kết quả khoa học công nghệ 

và hướng nghiên cứu mới của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai thác và sử dụng tài 

nguyên địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ 

Thông tin, Xây dựng, … cũng như việc ứng dụng chúng vào phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh 

vực khác nhau của khoa học công nghệ, kinh tế và xã hội.  

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà 

khoa học, chuyên môn và quản lý trong và ngoài nước, trong đó có hơn 300 báo cáo khoa học liên 

quan tới các chủ đề của Hội nghị đã được gửi tới Ban biên tập. Trên cơ sở đó, 255 báo cáo có chất 

lượng đã được lựa chọn và xuất bản trong Tuyển tập tóm tắt các báo cáo và Tuyển tập các báo cáo 

toàn văn của Hội nghị. Báo cáo toàn văn được tập hợp thành 16 tập, mỗi tập ứng với một chủ đề khoa 

học sau: 

1. Địa chất khu vực 

2. Địa chất công trình - Địa chất thủy văn  

3. Tài nguyên địa chất và phát triển bền vững 

4. Môi trường trong khai thác tài nguyên và phát triển bền vững 

5. An toàn mỏ 

6. Công nghệ và thiết bị khai thác 

7. Thu hồi và chế biến khoáng sản 

8. Công trình ngầm và Địa kỹ thuật 

9. Vật liệu và kết cấu 

10. Kỹ thuật dầu khí tích hợp 

11. Trắc địa 

12. Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý 

13. Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường 

14. Cơ khí, điện và Tự động hóa 

15. Công nghệ thông tin 

16. Phân tích dữ liệu và học máy 

Toàn bộ thông tin khoa học về hội nghị, trong đó có Tuyển tập các báo cáo toàn văn, được đưa 

lên trang Website chính thức của Hội nghị tại địa chỉ: http://ersd2020.humg.edu.vn/. 

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất, với tư cách là đơn vị đăng cai 

tổ chức Hội nghị, cùng các đơn vị đồng tổ chức đã hợp tác và góp phần quan trọng vào sự thành công 

của Hội nghị này. Cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp các công bố khoa học có giá trị cho Hội 

nghị. Ban tổ chức cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban biên tập và các chuyên gia biên tập để nâng 

cao chất lượng của các báo cáo khoa học cũng như sự cố gắng lớn của Ban thư ký trong việc chuẩn bị 

http://ersd2020.humg.edu.vn/
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và tổ chức hội nghị này.   

Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và góp ý chân thành của các đơn 

 

 

 

 

 

 

  

TRƯ
 

ỞNG BAN TỔ CHỨC 

vị và cá nhân đối với việc chuẩn bị, tổ chức, biên tập, và xuất bản các báo cáo khoa học, nhằm nâng 

cao chất lượng của các hội nghị tiếp theo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất và Tài nguyên và 

các lĩnh vực khoa học khác có liên quan. 

 

GS.TS Trần Thanh Hải 
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Nghiên cứu và xây dựng phần mềm máy chủ 

dịch vụ bản đồ theo tiêu chuẩn Vector Tile 
 

Phạm Mạnh Đạm1, , Trần Trung Chuyên2 

1Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Đồng Xanh 
2Trường Đại học Mỏ - Địa Chất 

TÓM TẮT 

Mục đích và phạm vi nghiên cứu của bài báo là xây dựng một máy chủ hỗ trợ dịch vụ bản đồ theo tiêu 

chuẩn MapBox Vector Tile với các nền tảng mã nguồn mở, tối ưu hoá hiệu năng cao, dễ dàng triển khai 

tích hợp cho các ứng dụng nền tảng phổ biến như WebGIS, MobileGIS và DesktopGIS. Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu sử dụng nền tảng NodeJS, hệ quản trị cơ sở dữ liệu không gian 

PostGIS/PostgreSQL và dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật mở Vector Tile của MapBox đưa ra. 

Kết quả chính của bài báo là xây dựng một giải pháp với chi phí thấp, tận dụng được các công nghệ mã 

nguồn mở có sẵn, cho việc xây dựng một máy chủ dịch vụ bản đồ số theo tiêu chuẩn Vector Tile. Phù hợp 

với những dự án vừa và nhỏ, kinh phí hạn chế và thời gian triển khai nhanh chóng, hiệu suất xử lý dữ liệu 

cao với tài nguyên phần cứng không yêu cầu quá cao. Và đặc biệt là dễ dàng chia sẻ dịch vụ với các nền 

tảng khác nhau Web, Mobile và Desktop. 

 

Từ khóa: Vector tile; tile map services; gis; openSource. 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, các dịch vụ truyền tải và chia sẻ dữ liệu bản đồ số đang được sử dụng phổ biến như là Web 

Map Service (WMS), Tile Map Service (TMS)…Với cách thức truyền tải dữ liệu thông qua một máy chủ 

dịch vụ bản đồ như MapServer, GeoServer, ArcGIS Server…Máy chủ (Server) sẽ nhận các yêu cầu của 

máy khách (Client) và kết xuất (Render) hình ảnh (Raster Tile) sau đó trả kết quả về cho máy khách hiển 

thị trên giao diện người dùng. Nhược điểm của các dịch vụ này là dữ liệu hình ảnh trả về sẽ không thể có 

đầy đủ các thông tin thuôc tính và không gian của các đối tượng địa lý, máy chủ cần cấu hình khá cao để 

có thể kết xuất hình ảnh ổn định, việc thay đổi kiểu dáng (Style) hiển thị sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào phía 

máy chủ nên đối với loại dữ liệu lớn, số lượng máy khách truy cập nhiều sẽ cần nguồn tài nguyên cấu hình 

máy chủ rất cao.  

Để khắc phục những nhược điểm trên, hãng công nghệ bản đồ số MapBox đã đưa ra một tiêu chuẩn 

Vector Tile, đây là một tiêu chuẩn dữ liêu hoàn toàn mở được công bố trên kho lưu trữ GitHub. Cho tới 

hiện tại, tiêu chuẩn MapBox Vector Tile đã được cộng đồng bản đồ số công nhận như là một tiêu chuẩn 

chung, mã nguồn mở cho dịch vụ bản đồ định dạng Vector Tile. 

Bài báo sẽ giúp người đọc hiểu hơn về tiêu chuẩn dịch vụ bản đồ Vector Tile và tính ứng dụng cùng 

những ưu điểm vợt trội hơn so với các dịch vụ bản đồ Raster Tile. Dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật mở 

của MapBox đưa ra, cùng các nền tảng mã nguồn mở NodeJS, PostGIS/PostgreSQL và với nội dung được 

trình bày trong bài báo sẽ giúp người đọc có thể tự xây dựng một dịch vụ bản đồ tuỳ chỉnh theo chuẩn Vector 

Tile cho riêng mình. 

2. Cơ sở lý thuyết và nội dung nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Dựa vào tiêu chuẩn mở MapBox Vector Tile (MVT), bài báo sẽ tập trung nghiên cứu để có thể xây dựng 

một phần mềm dịch vụ bản đồ theo chuẩn Vector Tile chạy trên nền tảng NodeJS qua giao thức HTTP cùng 

các tiêu chuẩn dịch vụ Rest API và máy chủ cơ sở dữ liệu không gian sử dụng là PostgreSQL/PostGIS.  

Vector tile được mã hóa dưới định dạng Google Protobufs (PBF), cho phép tuần tự hóa dữ liệu có cấu 

trúc. Mapbox Vector Tile sử dụng .MVT làm phần mở rộng của tệp tin. Các chi tiết đặc tả phần lớn được 

cấu trúc xung quanh các quy tắc được triển khai dựa trên cơ sở tệp tin Google Protobufs. 
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2.1.1 Cấu trúc mã hóa hình học của MapBox Vector Tile 

Để mã hóa thông tin địa lý thành các vector tile, cần phải chuyển đổi tọa độ địa lý vĩ độ và kinh độ thành 

tọa độ lưới ô vuông theo cấu trúc chia tile. Các ô vector tile không có khái niệm về thông tin địa lý. Sau đó, 

mã hóa các điểm, đường và vùng thành các cặp x, y theo các mức thu phóng của bản đồ, thông thường là 

từ 0 đến 22. Một vector tile có thể lưu nhiều lớp (layer), mỗi lớp lại có thể chứa nhiều đối tượng điểm, 

đường và vùng khác nhau. 

2.1.2 Cấu trúc mã hóa thuộc tính của MapBox Vector Tile 

Các thuộc tính được mã hóa thành một chuỗi theo Tags tồn tại trong một đối tượng vector có các giá trị 

số nguyên tham chiếu Keys và Values chỉ định các cặp key:value ban đầu từ hình học. Đối với lớp dữ liệu 

lớn, điều này sẽ loại bỏ sự dư thừa đối với các thuộc tính có cùng khóa và giá trị tương tự, nhằm giảm dung 

lượng lưu trữ tile 

 

2.2. Nội dung nghiên cứu  

2.2.1. Cài đặt môi trường phát triển thử nghiệm 

Hệ thống có thể xây dựng và chạy trên đa nền tảng như Windows, Linux và MacOS. Trong phạm vi bài 

báo sẽ sử dụng môi trường phát triển thử nghiệm như sau:  

• Hệ điều hành: Ubuntu 18.04.2 

• Phiên bản PostgreSQL: 9.5 

• Phiên bản PostGIS: 2.5 

• Phiên bản NodeJS: 12.16.1 

2.2.2. Kiến trúc xây dựng hệ thống 

Hệ thống sử dụng nền tảng NodeJS tạo máy chủ dịch vụ web kết nối tới cơ sở dữ liệu PostgreSQL, dựa 

vào phần mở rộng PostGIS để xử lý các dữ liệu không gian, tạo dữ liệu định dạng theo chuẩn MapBox 

Vector Tile và chia sẻ qua Rest API cho các nền tảng máy khách. 
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2.2.3. Xây dựng máy chủ dịch vụ bản đồ Vector Tile 

Giả thiết môi trường thử nghiệm đã được cài đặt NodeJS và PostgreSQL/PostGIS. Người đọc có thể 

tham khảo cách cài đặt tại đây: 

• Cài đặt NodeJS: 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-18-04 

• Cài đặt PostgreSQL/PostGIS: 

https://computingforgeeks.com/how-to-install-postgis-on-ubuntu-debian/ 

Thiết lập kết nối từ NodeJS tới PostgreSQL bằng cách sử dụng thư viện ‘pg’ trên kho lưu trữ NPM. 

 
Tạo một file package.json để lưu các cấu hình gói thư viện cần sử dụng là ‘pg’ và ‘express’. 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-18-04
https://computingforgeeks.com/how-to-install-postgis-on-ubuntu-debian/
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Tạo một file index.js để kiểm tra kết nối và truy vấn câu lệnh SQL tới PostgreSQL/PostGIS. 

 

 
Viết hàm thủ tục tạo câu lệnh truy vấn SQL với các tham số đầu vào là X,Y,Z theo chuẩn Tile Map 

Service (TMS) 
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Để tạo một dịch vụ theo chuẩn Tile Map Service cần cấu hình thêm một route với cấu trúc đường dẫn 

truy cập như sau: '/mvt/:table/:z/:x/:y', Trong đó:  

 

/mvt/ là đường dẫn route gốc của máy chủ http cho dịch vụ 

/:table/ là tên bảng dữ liệu không gian, hỗ trợ cả Point, Polygon và Line 

/:z/ là mức zoom, kiểu số nguyên từ 1 tới n 

/:x/ là cột x, kiểu số nguyên 

/:y/ là hàng y, kiểu số nguyên 

 

Tạo một module cho dịch vụ TMS như sau: 
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Sử dụng lệnh ‘node ./index.js’ để chạy thử nghiệm mã, dịch vụ bản đồ sẽ chạy theo giao thức HTTP ở địa 

chỉ: http://localhost:3000/mvt/{table}/{z}/{x}/{y} 

 

 
 

3. Kết quả và ứng dụng  

Để tích hợp và sử dụng dịch vụ Vector Tile, có thể sử dụng thư viện MapBox GL. Đây là một thư viện 

nguồn mở hỗ trợ đa nền tảng WebGIS, MobileGIS và DesktopGIS, được cung cấp miễn phí trên kho GitHub 

của MapBox, hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn đặc tả của tiêu chuẩn định dạng Vector Tile. 

 

 
Hình 1. Hiển thị vector tile dạng vùng trên WebGIS 

 

http://localhost:3000/mvt/%7btable%7d/%7bz%7d/%7bx%7d/%7by%7d
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Hình 2. Hiển thị vector tile dạng đường trên WebGIS 

 

 
Hình 3. Hiển thị vector tile dạng điểm trên WebGIS 

 

4. Kết luận 

4.1 Đánh giá kết quả đạt được 

Bài báo đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, dựa trên những nền tảng công nghệ thông tin được được nêu 

lên, bài báo đã bước đầu xây dựng được giải pháp giúp xây dựng nhanh chóng phần mềm máy chủ bản đồ 

theo tiêu chuẩn vector tile, chi phí rẻ với việc hoàn toàn sử dụng các nền tảng công nghệ mã nguồn mở, 

người dùng có thể chủ động tùy biến dịch vụ bản đồ cho từng dự án cụ thể, dễ dàng triển khai tích hợp cho 

các ứng dụng nền tảng phổ biến như WebGIS, MobileGIS và DesktopGIS. 

 

4.2 Hướng phát triển tiếp theo của bài báo 

Trong nội dung của bài báo xây dựng máy chủ dịch vụ bản đồ được phát triển dựa trên các nền tảng mã 

nguồn mở, phần chính của dịch vụ được xây dựng với NodeJS, tuy nhiên hoàn toàn có thể mở rộng phát 

triển cho những ngôn ngữ lập trình khác như PHP, Java, Python…để tăng tính linh hoạt, dễ tích hợp để sử 

dụng được cho đa dạng hơn các loại dự án trong phát triển hệ thống chia sẻ và khai thác dữ liệu bản đồ. 
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ABSTRACT 

Develop a map server web service based on vector tile 
 

Pham Manh Dam1, Tran Trung Chuyen2 
1Green Field Consulting And Development Company Limited 

2Hanoi University of Mining and Geology 

 

The purpose and scope of the article are to develop a server that supports map service based on MapBox 

Vector Tile standard with open source platforms, high-performance optimization, and easy integration for 

popular platform applications such as WebGIS, MobileGIS, and DesktopGIS. Subjects and methods 

research using NodeJS platform, PostGIS/PostgreSQL spatial database management system, and based on 

the open technical standards of MapBox Vector Tile.  

The results of the article have built a solution to quickly developing server software that supports mapping 

services with low-cost as well as take advantage of available open-source technologies for developing a 

server supporting Vector Tile standard digital map service. This solution will be suitable for small and 

medium-sized projects, with a limited budget, requiring little implementation time, high data processing 

efficiency without requiring too large of hardware resources, especially easy to share services with different 

platforms such as Web, Mobile, and Desktop. 

 

Keyword: Vector tile; tile map services; gis; opensource. 

 

http://mapserver.org/
https://docs.geoserver.org/
http://www.postgresql.org/
https://docs.mapbox.com/vector-tiles/specification/
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Khả năng sử dụng GeoPackage để lưu trữ cơ sở dữ liệu nền địa lý  

và bản đồ địa hình quốc gia 
 

Nguyễn Thùy Dương1, , Trần Trung Chuyên2, Trần Tuấn Ngọc3 

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
2Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3Cục Viễn thám quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

TÓM TẮT  

Cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia là tập hợp các dữ liệu ở dạng raster, vector, hình ảnh, 

bản số liệu và được lưu trữ theo một khuôn dạng nhất định. Đối với cơ sở dữ liệu nền địa lý, các dữ liệu 

thường được lưu trữ ở định dạng GML và các định dạng bổ sung GDB, SHP. Còn bản đồ địa hình quốc gia 

ở dạng số được lưu trữ trong các định dạng như GeoPDF, PDF, GeoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPEG và kèm 

theo tệp siêu dữ liệu. Các dữ liệu được lưu trữ trong nhiều tệp khác nhau như vậy dẫn đến việc quản lý các 

dữ liệu trở nên khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề đó, OGC đã đưa ra tiêu chuẩn mã hóa GeoPackage để 

mô tả các quy ước cho quản lý, lưu trữ và thao tác với các dữ liệu địa lý trong cơ sở dữ liệu SQLite, giúp 

truy vấn dữ liệu trực tiếp một cách dễ dàng. Bài báo giới thiệu về GeoPackage của OGC để quản lý, lưu 

trữ, dữ liệu không gian địa lý. Phần thực nghiệm sử dụng GeoPackage để lưu trữ cơ sở dữ liệu nền địa lý 

và bản đồ địa hình quốc gia của Việt Nam bằng cách sử dụng công cụ nguồn mở QGIS. 

Từ khóa: GeoPackage; sqlite; qgis; cơ sở dữ liệu nền địa lý; bản đồ địa hình; định dạng. 

1. Đặt vấn đề  

Giống như bất kỳ loại dữ liệu nào, có nhiều cách khác nhau để lưu trữ dữ liệu địa lý trên máy tính. Nó 

có thể được lưu trong cơ sở dữ liệu, là một hệ thống chuyên biệt để lưu trữ và truy xuất dữ liệu, và trên thực 

tế có các hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế đặc biệt để lưu trữ dữ liệu địa lý. Nó cũng có thể được lưu 

trữ trong các tệp máy tính truyền thống, mặc dù có nhiều định dạng tệp tin khác nhau cho dữ liệu địa lý. 

Trong cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia, các dữ liệu địa lý cũng được lưu trữ trong các 

định dạng phù hợp với từng loại dữ liệu, ví dụ như định dạng GML, SHP đối với cơ sở dữ liệu nền và định 

dạng GeoPDF, PDF, GeoTIFF đối với bản đồ địa hình quốc gia. 

Tuy nhiên, việc lưu trữ, quản lý dữ liệu ở trong nhiều tệp tin rời rạc như vậy khiến việc quản lý các dữ 

liệu trở nên khó khăn hơn, bên cạnh đó các định dạng kể đến còn rất nhiều hạn chế, hỗ trợ ít các tính năng 

địa lý. Để giải quyết vấn đề đó, OGC đã đưa ra tiêu chuẩn mã hóa GeoPackage để mô tả các quy ước cho 

quản lý, lưu trữ và thao tác với các dữ liệu địa lý trong cơ sở dữ liệu SQLite, giúp truy vấn dữ liệu một cách 

dễ dàng. Bài báo giới thiệu về GeoPackage của OGC để quản lý, lưu trữ, dữ liệu không gian địa lý và phần 

thực nghiệm sử dụng GeoPackage để lưu trữ cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia của Việt 

Nam bằng cách sử dụng công cụ nguồn mở QGIS.  

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Các định dạng dùng trong lưu trữ cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia 

Cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia mô tả thế giới thực ở mức cơ sở, có độ chính xác 

và độ chi tiết đảm bảo để làm nền cho việc xây dựng các hệ thống thông tin địa lý chuyên đề khác. Các dữ 

liệu cơ sở thường được lưu trữ trong các định dạng khác nhau phù hợp với từng loại dữ liệu khác nhau. 

2.1.1. Định dạng lưu trữ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia 

Theo thông tư 23/2019/TT-BTNMT, các định dạng của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, đặc biệt ở tỷ 

lệ 1:2.000 và 1:5.000 phải được xây dựng, vận hành, cập nhật, lưu trữ, cung cấp ở định dạng GML và các 

định dạng bổ sung như GDB, SHP.  

Định dạng GML (Geography Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu địa lý mở rộng dùng trong khuôn 

 

 
 Tác giả liên hệ 
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thức trao đổi dữ liệu nền địa lý quốc gia, là tiêu chuẩn mã hóa ngôn ngữ đánh dấu địa lý OpenGIS, một ngữ 

pháp XML để diễn tả các đặc điểm địa lý. GML đóng vai trò là ngôn ngữ lập mô hình cho các hệ thống địa 

lý cũng như định dạng trao đổi mở cho các giao dịch địa lý trên Internet. Điều này cho phép người dùng và 

nhà phát triển mô tả các bộ dữ liệu địa lý chung có chứa các điểm, đường và đa giác. Sử dụng các lược đồ 

ứng dụng, người dùng có thể tham khảo đường, đường cao tốc và cầu thay vì điểm, đường và đa giác. Tuy 

nhiên, GML là một định dạng rất phức tạp và việc sử dụng trực tiếp phần mềm GIS của nó bị hạn chế. Công 

dụng chính của nó là định dạng trao đổi dữ liệu cần được nhập vào hệ thống của người dùng (ví dụ: vào cơ 

sở dữ liệu) để có thể sử dụng đầy đủ. GML hiện thường được sử dụng cho các bộ dữ liệu dữ liệu mở, vì nó 

trung lập về công nghệ và Tiêu chuẩn OGC được hỗ trợ. Một nhược điểm lớn của GML là nó là một tiêu 

chuẩn cực kỳ phức tạp. 

Định dạng bổ sung GDB là tệp cơ sở dữ liệu được tạo bởi MapSource, ứng dụng chỉnh sửa tuyến đường 

và lập kế hoạch chuyến đi GPS. Nó chứa các điểm mốc, tuyến đường và tuyến đường có thể được chuyển 

đến thiết bị điều hướng của Garmin. Bên cạnh đó định dạng bổ sung Shapefile (SHP) là định dạng lưu trữ 

dữ liệu vectơ Esri để lưu trữ vị trí, hình dạng và thuộc tính của các đặc điểm địa lý. Nó được lưu trữ dưới 

dạng tập hợp các tệp liên quan và chứa một lớp đối tượng. Shapefiles thường chứa các tính năng lớn với 

nhiều dữ liệu liên quan và trong lịch sử đã được sử dụng trong các ứng dụng máy tính để bàn của GIS như 

ArcMap. Nhưng Shapefiles lại sử dụng ít nhất 3 tệp (* .shp, * .dbf, * .prj) điều đó khiến người dùng không 

thể chia sẻ chỉ một tệp mà phải gửi tất cả chúng. Người dùng thường nén tất cả các tệp vào một kho lưu trữ 

và giải nén chúng ở đầu kia của chuỗi phân phối, nhưng điều này rất phức tạp và dễ xảy ra lỗi. Bên cạnh 

đó định dạng này còn hỗ trợ rất kém các kiểu dữ liệu thuộc tính và không có hỗ trợ cho các trường dữ liệu 

nâng cao hơn như đốm màu, hình ảnh hoặc mảng. 

2.1.2. Định dạng lưu trữ bản đồ địa hình quốc gia 

Thông tư 19/2019/TT-BTNMT, bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 gồm bản đồ địa hình 

quốc gia định dạng số và bản đồ địa hình quốc gia in trên giấy. Bản đồ địa hình quốc gia định dạng số có 

một trong các định dạng GeoPDF, PDF, GeoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPEG và kèm theo tệp siêu dữ liệu.  

Trong đó GeoPDF là tệp PDF được tham chiếu địa lý, có nghĩa là tệp Định dạng Tài liệu Di động 

(Portable Document Format - PDF) có thêm thông tin liên quan đến hình ảnh với tọa độ trên bản đồ. Các 

tệp GeoPDF có thể được sử dụng như các tệp PDF đơn giản nhưng có khả năng bổ sung của một số chức 

năng ánh xạ hạn chế (bật và tắt bất kỳ lớp bản đồ nào, lấy tọa độ XY cho vị trí, đo chiều dài và hơn thế 

nữa). GeoTIFF là một tiêu chuẩn siêu dữ liệu miền công cộng cho phép thông tin hội nghị địa lý được 

nhúng trong tệp TIFF. Thông tin bổ sung tiềm năng bao gồm phép chiếu bản đồ, hệ tọa độ, ellipsoids, mốc 

và mọi thứ khác cần thiết để thiết lập tham chiếu không gian chính xác cho tệp. Định dạng GeoTIFF hoàn 

toàn tuân thủ TIFF 6.0, do đó phần mềm không có khả năng đọc và giải thích siêu dữ liệu chuyên ngành 

vẫn có thể mở tệp định dạng GeoTIFF. Tệp siêu dữ liệu lưu trữ dữ liệu được sử dụng để mô tả, định vị và 

kiểm soát dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.  

Bên cạnh đó tệp siêu dữ liệu cũng bao gồm các dữ liệu mô tả và kiểm soát các quá trình xử lý, xây dựng 

và quản lý dữ liệu. Đây là thông tin cho phép lựa chọn, nhận dạng dữ liệu dựa trên các thuộc tính của nó 

như: nội dung dữ liệu hay chất lượng của dữ liệu nguồn. Có thể thấy các định dạng lưu trữ, quản lý bản đồ 

địa hình quốc gia thường là các định dạng đồ họa, tích hợp các tính năng địa lý và hỗ trợ các hệ tọa độ, hệ 

độ cao. 

Để quản lý dữ liệu độc lập, nhất quán với nhau trong cùng một tệp mà vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

của dữ liệu địa lý, OGC đã phát triển định dạng GeoPackage để quản lý dữ liệu địa lý dễ dàng hơn. Chúng 

ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về GeoPackage trong phần tiếp theo. 

2.2. GeoPackage - một kỹ thuật trong quản lý lưu trữ, xử lý dữ liệu không gian địa lý mới 

2.2.1. Định dạng GeoPackage 

GeoPackage là một định dạng nhỏ gọn để trao đổi dữ liệu không gian địa lý dựa trên tiêu chuẩn mở, tự 

mô tả và độc lập với nền tảng từ Open Geospatial Consortium (OGC, 2020). Nó có thể trở thành một giải 

pháp thay thế hiện đại cho các định dạng như Tiêu chuẩn truyền dữ liệu không gian (SDTS) và Shapefile. 

GeoPackage được giới thiệu với mục đích tăng khả năng tương tác đa nền tảng của các ứng dụng không 

gian địa lý và dịch vụ web vì nó được xây dựng trên nền cơ sở dữ liệu SQLite. Do đó, nó mở rộng thị trường 

tiềm năng cho các ứng dụng và dịch vụ, đặc biệt là trong các môi trường máy tính hạn chế về tài nguyên 

hay thiết bị di động. Hơn nữa, định dạng này được thiết kế và tạo mẫu theo quy trình kiểm tra yêu cầu mở 

trong nhiều năm và đầu vào công khai để tạo điều kiện cho việc áp dụng và sử dụng rộng rãi một định dạng 

tệp duy nhất bởi cả các ứng dụng phần mềm nguồn mở và thương mại, trên nền tảng sản xuất doanh nghiệp 

cũng như trên thiết bị di động cầm tay. 

Tiêu chuẩn mã hóa GeoPackage mô tả một tập hợp các quy ước để lưu trữ các nội dung sau trong cơ sở 
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dữ liệu SQLite: các đối tượng địa lý dạng vectơ, tập hợp ma trận hình ảnh bản đồ và raster ở các tỷ lệ, thuộc 

tính (dữ liệu phi không gian), các phần mở rộng. Nói rõ hơn, GeoPackage là vùng chứa SQLite và Tiêu 

chuẩn mã hóa GeoPackage điều chỉnh các quy tắc và yêu cầu của nội dung được lưu trữ trong vùng chứa 

GeoPackage. Tiêu chuẩn GeoPackage xác định lược đồ cho GeoPackage, bao gồm các định nghĩa bảng, 

xác nhận toàn vẹn, giới hạn định dạng và ràng buộc nội dung. Nội dung bắt buộc và được hỗ trợ của 

GeoPackage hoàn toàn được xác định trong tiêu chuẩn. Các khả năng này được xây dựng dựa trên một cơ 

sở chung và cơ chế mở rộng cung cấp cho người triển khai một cách để đưa chức năng bổ sung vào 

GeoPackages của họ. 

Vì GeoPackage là một vùng chứa cơ sở dữ liệu, nó hỗ trợ sử dụng trực tiếp. Điều này có nghĩa là dữ liệu 

trong GeoPackage có thể được truy cập và cập nhật ở định dạng lưu trữ "gốc" mà không cần bản dịch định 

dạng trung gian. Nó có thể được sử dụng trực tiếp trong các ứng dụng không gian địa lý dạng chéo. 

GeoPackage là một định dạng tệp duy nhất có hiệu suất giống như cơ sở dữ liệu không gian (thực hiện một 

lược đồ cơ sở dữ liệu) cùng với sự thuận lợi của tập dữ liệu dựa trên tệp có thể được chia sẻ qua email, chia 

sẻ trên ổ đĩa flash hoặc ghi vào đĩa kỹ thuật số. Ngoài ra, định dạng này lưu trữ hiệu quả các đặc điểm 

không gian địa lý vectơ hoặc tập hợp bản đồ raster ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Định dạng GeoPackage còn 

đảm bảo tính toàn vẹn của mô hình dữ liệu và tập dữ liệu, đồng thời đặc biệt hữu ích trên các thiết bị di 

động trong môi trường truyền thông với kết nối và băng thông hạn chế.  

Đây là tệp cơ sở dữ liệu SQLite độc lập với nền tảng có chứa các bảng dữ liệu và siêu dữ liệu GeoPackage 

được hiển thị trong Hình 1. 

 

Hình 1. Tổng quan về GeoPackage table (OGC, 2020) 
 

GeoPackage có thể chứa các bảng dữ liệu người dùng, các dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính hoặc 

ma trận hình ảnh bản đồ đa tỉ lệ dạng hình chóp. Siêu dữ liệu GeoPackage có thể tự mô tả nội dung dữ liệu 

GeoPackage và xác định các nguồn và mục tiêu đồng bộ hóa dữ liệu ngoài. GeoPackage có thể chứa các 

chỉ mục không gian trên hình học đặc trưng và trình kích hoạt SQL để duy trì các chỉ mục và thực thi các 

ràng buộc nội dung. 

Một số gói phần mềm triển khai tiêu chuẩn mã hóa GeoPackage với tư cách là nhà cung cấp hoặc người 

tiêu dùng như GDAL, QGIS, GeoServer, ESRI, SpatiaLite, GeoTools cùng một số phần mềm, tổ chức khác. 

2.2.2. GeoPackage cho quản lý, xử lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia 

Dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia được xử lý, lưu trữ, truy vấn ở các định 

dạng khác nhau tùy thuộc vào các loại dữ liệu đầu vào. Đôi khi việc lưu trữ dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn 

do có quá nhiều tệp cần quản lý, hoặc các định dạng đó còn nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng được lượng 

dữ liệu ngày càng phức tạp và lượng dữ liệu lớn dần theo thời gian. 

GeoPackage giúp quản lý dữ liệu trong một tệp duy nhất để quản lý các dữ liệu dễ dàng, tránh mất mát 

dữ liệu. Bên cạnh đó GeoPackage có hỗ trợ rất nhiều tính năng địa lý phù hợp với cơ sở dữ liệu nền địa lý 
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và bản đồ địa hình như hỗ trợ vector, raster, thuộc tính (dữ liệu phi không gian), ma trận xếp hình ảnh và 

bản đồ raster ở các tỷ lệ khác nhau. Chưa kể Geopackage còn có thể tích hợp với các công cụ GIS khác mà 

không gặp quá nhiều khó khăn. Việc GeoPackage sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite giúp lưu trữ dữ liệu trong 

một tệp cục bộ duy nhất và cho phép người dùng cơ sở dữ liệu đầy đủ và các chức năng SQL. SQLite cũng 

phổ biến vì nó cho phép lưu trữ trọng lượng nhẹ của một tập dữ liệu lớn có thể dễ dàng chuyển sang các 

nền tảng khác. Định dạng này còn có thể tương tác và hỗ trợ đa nền tảng sẽ khắc phục được các hạn chế 

của các kho lưu trữ và định dạng dữ liệu không gian địa lý độc quyền. 

Hiện nay, có rất nhiều các phần mềm hỗ trợ định dạng GeoPackage như QGIS, ArcGIS. Phần thực 

nghiệm sử dụng GeoPackage để lưu trữ cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia trên phần mềm 

QGIS được thể hiện ở Hình 2 dưới đây: 

 

Hình 2. Sử dụng GeoPackage để lưu trữ cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia trên QGIS: 

(1) Tệp GeoPackage ở định dạng .gpkg (2) Các layer  

Ngoài ra, trên phần mềm QGIS chúng ta có thể thực hiện một số các thao tác nạp, lưu style vào 

GeoPackage và xuất style sang định dạng SLD cho các dịch vụ bản đồ web theo OGC như sau:  

Nạp style từ GeoPackage: 

Layer > Properties > Style > Load Style… > Chọn from database (GeoPackage) > Chọn style của 

bạn > Load Style. 

Lưu style vào GeoPackage: 

Layer > Properties > Style > Save Style… > Chọn In database (GeoPackage) > Save Style. 

Xuất style sang định dạng SLD (Styled Layer Descriptor) cho các dịch vụ bản đồ web theo OGC: 

Layer > Properties > Save Style … > Chọn As SLD style file > Chọn file > Save Style. 

3. Kết quả và thảo luận  

GeoPackage đã khắc phục được một số các nhược điểm của các định dạng địa lý cũ nhờ hỗ trợ dữ liệu 

không gian, dữ liệu thuộc tính, dữ liệu raster và ma trận hình ảnh bản đồ đa tỉ lệ chỉ với một tệp tin duy 

nhất có phần mở rộng là *.gpkg. Chẳng hạn như Shapefiles sử dụng ít nhất 3 tệp (* .shp, * .dbf, * .prj) để 

quản lý, lưu trữ, xử lý các dữ liệu, nhưng GeoPackage có thể giúp người dùng giảm số lượng tệp lưu trữ 

xuống nhờ quản lý dữ liệu trong một tệp duy nhất, từ đó tránh mất mát dữ liệu. Bên cạnh đó, GeoPackage 

đặc biệt hữu ích trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng trong môi trường liên 

lạc có giới hạn kết nối và băng thông. Trong tương lai, GeoPackage có thể phát triển hơn nữa và có thể thay 

thế các định dạng địa lý hiện có. 

4. Kết luận 

Có thể thấy, GeoPackage là một tiêu chuẩn mã hóa mới hỗ trợ rất nhiều tính năng địa lý phù hợp với các 

dữ liệu địa lý nó chung và quản lý, lưu trữ, xử lý cơ sở dữ liệu nền địa lý, bản đồ địa hình quốc gia nói 

riêng. Là một định dạng mở, dựa trên tiêu chuẩn, độc lập với nền tảng, di động, tự mô tả, nhỏ gọn để truyền 

thông tin không gian địa lý. GeoPackage cũng cung cấp một số các khả năng mà một số tình huống yêu cầu 

như các khả năng của một cơ sở dữ liệu, việc thu thập và xử lý dữ liệu tốt. 
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Tóm lại, việc sử dụng GeoPackage để kết hợp lập bản đồ dữ liệu không gian địa lý mở rộng khả năng 

hỗ trợ truy cập, chỉnh sửa, thu thập và cập nhật dữ liệu không gian tại chỗ, chủ yếu cho các quy trình làm 

việc ngoài trời hoặc trong nhà trong khi môi trường mạng bị hạn chế. Định dạng dữ liệu này có các tiêu 

chuẩn để truy cập và quản lý nhằm tăng khả năng tương tác và tính nhất quán của kết quả. Ngoài ra, đi kèm 

với sự hỗ trợ cho dữ liệu vector và raster phù hợp với cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình. Bên cạnh 

đó, nó đã cho thấy tiềm năng to lớn như một cơ sở dữ liệu không gian mạnh mẽ trong ứng dụng GIS di 

động (bản đồ ngoài trời). Định dạng này sẽ cho phép chia sẻ dữ liệu không gian địa lý lớn hơn do khả năng 

đáp ứng các nhu cầu hiện tại trong phát triển GIS phổ biến. Khả năng tương tác của nó trong các ứng dụng 

không gian địa lý đa nền tảng, hiệu quả trong việc lưu trữ nhiều vectơ và ma trận ô trong một tệp duy nhất, 

khả năng truy cập và cập nhật trực tiếp mà không cần bản dịch định dạng trung gian, triển khai nhẹ và tối 

thiểu, định dạng dữ liệu không độc quyền dựa trên tiêu chuẩn và mở, khả năng của nó cho các chế độ trực 

tuyến và ngoại tuyến, và các khả năng giống như cơ sở dữ liệu của nó sẽ mở rộng các giá trị thị trường tiềm 

năng cho việc triển khai GIS di động.  
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ABSTRACT 

Usability GeoPackage to store national geographic database and 

topographic maps 

 

Nguyen Thuy Duong1, Tran Trung Chuyen2, Tran Tuan Ngoc3 

1Hanoi University for Natural Resources and Environment 
2 Hanoi University of Mining and Geology 

3Department of National Remote Sensing - Ministry of Natural Resources and Environment 

National geographic database and topographic map is a collection of data in the form of raster, vector, 

image, data sheet and stored in a certain format. For geographic database, the data is usually stored in GML 

and additional formats GDB, SHP. National topographic maps in digital format are stored in formats such 

as GeoPDF, PDF, GeoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPEG and included with metadata files. The data is stored 

in such many different files which makes managing the data more difficult. To solve that problem, OGC 

has developed a GeoPackage format that allows the management of geographic data in a file, making direct 

data query easy. The article introduces OGC's GeoPackage - a technique in managing the storage and 

processing of geospatial data, the experimental part using GeoPackage to store the geographic database and 

topographic maps of Vietnam. 

Keywords: GeoPackage; sqlite; qgis; geographic database; topographic map; format. 
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Quy trình quản lý lỗi trong kiểm thử hệ thống phần mềm nhúng 

 của ngành công nghiệp ô tô 
 

Nguyễn Thu Hằng1, 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Ngày nay, công nghệ trong ngành công nghiệp ô tô hiện đại đang phát triển với tốc độ rất cao với vai trò 

trụ cột của hệ thống phần mềm. Công việc cải tiến phần mềm được thiết kế và đổi mới mỗi giờ nhằm hướng 

tới hơn nữa sự hoàn thiện và tinh tế. Trong môi trường nhịp độ nhanh, một lỗi nhỏ trong phần mềm cũng 

có thể dẫn tới tai nạn đáng tiếc hoặc làm hỏng các thiết bị. Để tránh các vấn đề đó, mọi lỗi của phần mềm 

phải được nhận diện ngay ở mỗi giai đoạn thiết kế của nó. Mục tiêu của bài báo này là đề xuất quy trình 

quản lý lỗi trong việc kiểm thử hệ thống phần mềm nhúng trong ngành công nghiệp ô tô cho phép phát hiện 

lỗi sớm hơn, giảm thiểu các lỗi trong phần mềm, làm rõ vai trò của từng thành viên trong việc kiểm thử, từ 

đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong quy trình kiểm thử, giúp cải thiện và đảm bảo chất lượng của 

sản phẩm phần mềm nhúng trong ô tô. Bài báo phân tích dựa trên mô hình đánh giá quy trình cải tiến phần 

mềm (A-SPICE), hoạt động kiểm thử tương ứng với từng cấp độ trong vòng đời phát triển phần mềm (V-

model), và dựa trên vòng đời kiểm thử phần mềm cơ bản (STLC). Quy trình quản lý lỗi này đã được ứng 

dụng và thích ứng trong các dự án kiểm thử hệ thống phần mềm nhúng của ô tô trên thực tế và đã giúp 

phòng tránh sai sót, giảm thiểu các biến thể và lãng phí, đồng thời tiếp kiệm thời gian và chi phí. 

Từ khóa: Automotive Testing; defect management; v-model.    

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất ô tô phát triển mạnh mẽ và là nền kinh tế lớn trên toàn thế giới 

với số lượng lớn hàng chục triệu xe mỗi năm, rất phong phú về chủng loại. Cùng với đó, với sự đột phá về 

công nghệ, hệ thống nhúng ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô (Automotive Embedded Systems) cũng 

phát triển vượt bậc và hầu như đã kiểm soát được chiếc ô tô, từ việc điều khiển những hoạt động đơn giản 

như cần gạt nước đến những hoạt động phức tạp như hệ thống chống bó phanh, cảnh báo va chạm…Các 

thiết bị điều khiển điện tử (Electronic Control Units - ECU) bao gồm bộ điều khiển vi xử lý và bộ xử lý tín 

hiệu số, được tích hợp trong ô tô nhằm mục đích tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải; đảm bảo sự an toàn; 

mang đến sự thoải mái, thuận tiện và cả sự giải trí; giảm trọng lượng, giá thành của xe.  

Các nhà sản xuất xe hơi trên thế giới đưa ra năm nhóm chính cho các thiết bị điện tử nhúng: 

- Power train: liên quan đến chức năng điều khiển chuyển động của xe bao gồm các động cơ, hệ thống 

truyền động, tăng tốc, giảm tốc. 

- Chassis: liên quan đến điều khiển lái (vị trí và hướng di chuyển của bánh), phanh. 

- Body: bao gồm các thành phần không liên quan trực tiếp đến chuyển động của xe như: túi khí, cần gạt 

nước, đèn chiếu sáng, điều hòa… 

- HMI (Human - Machine Interface): bao gồm các thiết bị (như màn hình hiển thị, nút bấm) dùng để trao 

đổi thông tin giữa hệ thống điện tử của xe và người dùng. HMI bao gồm nhiều hệ thống nhỏ như HU (Head 

Unit) chứa các thông tin giải trí, nghe nhạc, video, chỉ đường…; Instrument Cluster là hệ thống hiển thị 

thông tin cụm đồng hồ. 

- Telemaics: là hệ thống trao đổi thông tin giữa xe với thế giới bên ngoài, có thể là giữa xe với xe, giữa 

xe với cơ sở hạ tầng và dịch vụ xung quanh (như AACN - Advanced Automatic Collision Notification: hệ 

thống cảnh báo va chạm; ESC - Electronic Stability Contro: hệ thống cân bằng điện tử…) 

Trong các nhóm trên thì tại Việt Nam các công ty thực hiện kiểm thử chủ yếu vào phần HMI và 

Telematics.  

Hiện nay nhu cầu sử dụng các thiết bị thông minh có tích hợp nhiều ứng dụng trên cùng một thiết bị tăng 

rất nhanh và rất đa dạng. Đồng thời với nhu cầu đảm bảo an toàn cho người sử dụng ngày càng cao thì các 
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phương pháp kiểm thử thực hiện trên các hệ thống nhúng trong ngành công nghiệp ô tô (Automotive 

Testing) ngày càng đóng vai trò quan trọng và đòi hỏi được thực hiện với sự chính xác cao, cùng với các 

thiết bị hỗ trợ không được xảy ra sai sót. 

Với hơn 100 ECUs được tích hợp, kiểm thử phần mềm nhúng sẽ giúp giảm thiểu lỗi, giảm thiểu chi phí 

trong việc bảo trì và chi phí của toàn bộ phần mềm, đồng thời nâng cao chất lượng của hệ thống hỗ trợ của 

ngành ô tô, tác động trực tiếp và rất lớn tới lợi nhuận của ngành ô tô. Việc xác định và xóa bỏ các lỗi trong 

phần mềm là một trong những giai đoạn cơ bản trong quy trình kiểm thử phần mềm, kiểm soát chất lượng 

phần mềm. Trên thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí của việc gia công lại có thể giảm tới 50% nếu 

tìm được lỗi sớm hơn. Có một số lượng lớn các phương pháp, công cụ và kỹ thuật kiểm thử đã được đưa ra 

để nâng cao chất lượng phần mềm nhúng trong ngành công nghiệp ô tô. 

Bài báo này tập trung vào quy trình quản lý lỗi trong việc kiểm thử hệ thống phần mềm nhúng (chủ yếu 

áp dụng cho HMI và Telematics), điều này cho phép phát hiện lỗi sớm hơn, giảm thiểu các lỗi trong phần 

mềm, làm rõ vai trò của từng thành viên trong việc kiểm thử, từ đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong 

quy trình kiểm thử, giúp cải thiện và đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm nhúng trong ô tô. Theo 

đó, phần 1 bài báo nêu sự cần thiết của quy trình quản lý lỗi trong kiểm thử hệ thống phần mềm nhúng của 

ngành công nghiệp ô tô. Phần 2, bài báo giới thiệu về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng theo A-SPICE và mô 

hình V-model, phương pháp kiểm thử theo các cấp độ và tiêu chuẩn an toàn các chức năng, đồng thời nêu 

vòng đời của quy trình kiểm thử phần mềm. Trong phần 3, bài báo đề xuất và phân tích mô hình quy trình 

quản lý lỗi trong kiểm thử hệ thống nhúng trong ô tô. Phần cuối bài báo đưa ra những kết luận tóm tắt.   

2. Mô hình kiểm thử hệ thống nhúng (Automotive Testing)  

2.1. A-SPICE và V-model 

Mô hình A-SPICE (Automotive Software Process Improvement and Capability dEtermination) ban hành 

lần đầu vào năm 2006, bởi hiệp hội các hãng ô tô HIS Working Group gồm Audi, BWM, DaimlerChrysler, 

Fiat, Porsche, Volkswa, Volvo. Mô hình này đánh giá quy trình cải tiến phần mềm, nó đưa ra các yêu cầu 

nhằm đảm bảo sự ổn định của chất lượng trong toàn bộ tổ chức là nhà cung cấp của các hãng sản xuất.  

A-SPICE dựa trên tiêu chuẩn ISO 26262, bộ tiêu chuẩn an toàn chức năng áp dụng cho phương tiện 

đường bộ, đồng thời quy trình cải tiến phần mềm được xây dựng trên mô hình V-model. Mô hình này chỉ 

ra các hoạt động kiểm thử tương ứng với từng cấp độ trong vòng đời phát triển phần mềm (Hình 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giai đoạn trong vòng đời phát triển phần mềm trong mô hình V-model gồm: 

1. Business case: Thu thập tất cả các thông tin yêu cầu từ khách hàng 

2. User requirements: Phân tích và cấu trúc lại thông tin chi tiết về yêu cầu phần mềm của khách hàng. 

3. System requirements: Là giai đoạn phân tích và thiết kế kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu của khách 

hàng. 

4. Architecture design: Kiến trúc hệ thống liên quan đến việc bảo đảm rằng hệ thống phần mềm sẽ đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu của sản phẩm, cũng như đảm bảo rằng các yêu cầu trong tương lai có thể được giải 

quyết. 

5. Module design: thiết kế theo từng chức năng chi tiết  

6. Implementation: Thực hiện xây dựng phần mềm. 

Business case 

User requirements 

System requirements 

Architecture design 

Module design 

Implementation 

Unit testing 

Integration testing 

System testing 

Acceptance testing 

Release testing 

Hình 1. Mô hình V-model 
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Tương ứng với các giai đoạn phát triển phần mềm là các hoạt động kiểm thử khác nhau trong mô hình 

V-model từ được xây dựng từ dưới lên trên: 

1. Unit testing: Kiểm thử theo từng chức năng chi tiết. 

2. Intergration testing: Kiểm thử sự tích hợp giữa các chức năng 

3. System testing: Kiểm thử sự hoạt động của toàn bộ hệ thống phần mềm xem đã đáp ứng được các yêu 

cầu chưa. 

4. Acceptance testing: kiểm thử xem hoạt động của phần mềm đã đáp ứng được yêu cầu người dùng, và 

sản phẩm đã sẵn sàng cho sử dụng trong thực tế. 

5. Release testing: Sản phẩm được bàn giao và kiểm thử sử dụng trong thực tế. 

2.2. Vòng đời kiểm thử phần mềm (Software Testing Life Cycle-STLC) 

Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC) là quy trình kiểm thử được thực hiện theo hệ thống và có kế hoạch 

rõ ràng nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm phần mềm. Các giai đoạn trong vòng đời kiểm thử phần 

mềm được thể hiện Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Requirement Analysis: Đầu vào của giai đoạn phân tích yêu cầu bao gồm tài liệu như tài liệu đặc tả 

yêu cầu, tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu về các tiêu chí chấp nhận sản phẩm…Đầu ra của giai đoạn này là 

gồm tài liệu chứa các câu hỏi và câu trả lời liên quan, tài liệu báo cáo tính khả thi của việc kiểm thử phần 

mềm. 

- Test Planning: Đầu vào của giai đoạn lập kế hoạch kiểm thử là các tài liệu đặc tả đã được cập nhật, tài 

liệu báo cáo tính khả thi của việc kiểm thử. Đầu ra của giai đọan này gồm các tài liệu như test plan, test 

estimation, test schedule. 

- Test Case Development: Đầu vào của giai đoạn này bao gồm tài liệu đặc tả dự án đã được cập nhật, 

các tài liệu đánh giá tính khả thi của việc kiểm thử tự động (nếu có). Đầu ra của giai đoạn này bao gồm test 

design (thiết kế kịch bản test), test case (trường hợp kiểm thử), test automation script (kịch bản test tự 

động). 

- Test Environment Setup: Đầu vào của giai đoạn này là test plan (kế hoạch kiểm thử), test case, test data 

(dữ liệu kiểm thử). Đầu ra là môi trường đã được cài đặt và sẵn sàng cho việc kiểm thử. 

- Test Execution: Giai đoạn thực hiện kiểm thử diễn ra sau khi đã hoàn thành giai đoạn viết test case và 

môi trường kiểm thử sẵn sàng. Trong giai đoạn này kiểm thử viên thực hiện kiểm thử phần mềm, đánh giá 

kết quả test, báo các các lỗi của phần mềm. Sau khi lập trình viên sửa lỗi xong, kiểm thử viên thực hiện test 

lại các trường hợp lỗi và theo dõi trạng thái của lỗi đến khi được sửa thành công. Đầu vào của giai đoạn 

này là tài liệu test plan, test case, test data. Đầu ra của giai đoạn này là danh sách lỗi, báo cáo thực hiện các 

trường hợp kiểm thử. 

- Test Cycle Closure: Đây là giai đoạn cuối cùng trong vòng đời kiểm thử phần mềm. Giai đoạn này, đội 

kiểm thử viên họp bàn nhằm thực hiện tổng kết, báo cáo kết quả và đánh giá các tiêu chí hoàn thành như 

phạm vi kiểm tra, chất lượng, chi phí, thời gian, mục tiêu kinh doanh quan trọng. Ngoài ra, tại giai đoạn 

này cũng bao hồm hoạt động thảo luận rút ra những bài học kinh nghiệm cho những dự án sau, giúp cải 

thiện quy trình kiểm thử. Cùng với đó, kịch bản kiểm thử và lỗi sẽ được phân loại và đánh giá mức độ 

Requirement Analysis 

Test Planning 

Test Case Development 

Test Environment Setup 

Test Execution 

Test Cycle Closure 

Hình 2. Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC) 
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nghiêm trọng. Sau khi hoàn thành những hoạt động trên, báo cáo đóng quy trình kiểm thử và các số liệu 

kiểm thử sẽ được chuẩn bị dựa trên các thông số trên. 

3. Quy trình quản lý lỗi trong kiểm thử phần mềm nhúng ngành công nghiệp ô tô 

Trong quá trình thực hiện kiểm thử các phần mềm nhúng, việc thực hiện theo quy trình quản lý lỗi với 

mục đích:  

- Nhằm tránh các lỗi không rõ ràng (Not Clear Defect), và giảm thiểu các phát hiện không phải là lỗi của 

phần mềm (Not A Bug). 

- Làm rõ các nhiệm vụ (task) của từng thành viên trong dự án, nâng cao hiệu quả của kiểm thử. 

- Quản lý các lỗi trong kiểm thử dự án, giúp nâng cao chất lượng kiểm thử và giảm thiểu chi phí. 

Quy trình quản lý lỗi trong kiểm thử phần mềm nhúng trong ô tô được thể hiện ở Hình 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Self-Investigate (Tự rà soát lỗi) 

Khi kiểm thử viên (Tester) phát hiện ra lỗi (Defect) thì cần thực hiện rà soát lại lỗi đó theo danh sách 

các công việc (checklist): 

- Kiểm tra sự trùng lắp (Check duplicated): kiểm tra xem Defect đó đã được phát hiện và ghi nhận trước 

đó hay chưa? 

- Dữ liệu đầu vào đã đúng so với yêu cầu (requirements) hay chưa? 

- Đã thực hiện kiểm thử theo các trường hợp kiểm thử (Test Case - TC) mới nhất chưa? 

- Những yêu cầu của khách hàng đã được cập nhật mới nhất chưa? 

Có 

Không 

Có 

Test Leader (Trưởng nhóm) Testers (Các kiểm thử viên) Output (Kết quả) 

Yêu cầu các mẫu 

Defect 

Thông tin tới khách 
hàng và các thành 

viên 

 Defect Template 
(Mẫu Defect) 

 Excuse Test (Thực hiện kiểm thử) 

Test cases lỗi (hoặc 
có lỗi về hiệu năng 

hoặc tải)  

Đánh dấu Kết 
quả kiểm thử  

 Test Result  

(Kết quả kiểm thử) 

 Self – Investigate (Tự rà soát lỗi) 

Discuss in group (Thảo luận nhóm về Defect) 

Không Đánh dấu Kết 
quả kiểm thử  

 Review & Register Defect (Kiểm tra và thông báo Defect) 

Test Result  

(Kết quả kiểm thử) 
 

 Manage Defects (Kiểm soát Defects) 

 Defect Quality Restrospective Meeting (Họp cải tiến chất lượng Defect) 

Hình 3. Quy trình quản lý lỗi trong kiểm thử phần mềm nhúng 

Là 

Defect?  
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- Đã thực hiện lặp lại kiểm thử TC đó ít nhất 3 lần hay chưa (nếu vấn đề đó thỉnh thoảng mới xảy ra thì 

nên thực hiện lặp lại kiểm thử khoảng 10 lần). 

- Các lỗi đó có xảy ra đối với các thiết bị hay môi trường khác hay không? 

3.2. Discuss in group (Thảo luận nhóm về Defect) 

Khi có một Defect xuất hiện, thì Tester nên thảo luận với các thành viên khác thông qua nhóm chat hoặc 

email với mục đích: 

- Thông tin tới các thành viên khác về vấn đề bất thường (đó có phải là lỗi, có xảy ra với các modules 

khác không). 

- Nhận lời khuyên từ các thành viên khác (các kinh nghiệm về vấn đề đó trước đây) 

- Liên hệ với Test Leader thực hiện các liên hệ với các nhân viên lập trình (đặt câu hỏi về vấn đề xảy ra) 

- Sau khi làm rõ được vấn đề, xác định được các bước tiếp theo như: thông báo defect, cập nhật kết quả 

kiểm thử (test result), tạo các hướng dẫn, cập nhật TC… 

3.3. Review & Register Defect (Kiểm tra và thông báo Defect) 

Việc kiểm tra và thông báo Defect được thực hiện theo Hình 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Kiểm soát Defect (Manage Defects) 

Vòng đời của một Defect được mô tả theo Hình 5. 

- Create: Khi phát hiện Defect, nếu Defect đó suất hiện mới lần đầu tiên hoặc Defect đó đã được kết 

thúc ở trạng thái “Close” trong Software version trước nhưng lại xuất hiện tại version này thì Tester sẽ tiến 

hành báo cáo với Trưởng nhóm và tiến hành log và mô tả cho defect đó trên hệ thống. 

- Start Progress: khi có Defect mới, Trưởng nhóm hoặc người quản lý chức năng đó sẽ tiến hành thông 

báo Defect đó tới lập trình viên (Developer) để phân tích và giải quyết. 

- Inquire to reporter: các lập trình viên sẽ tìm hiểu và yêu cầu thêm thông tin của Defect để làm rõ hơn 

vấn đề từ Tester. 

Test Leader (Trưởng 

nhóm) 

Testers (Các kiểm thử viên) Output (Kết quả) 

TH1: Dự án trong thời kỳ đầu kiểm thử 

Kiểm tra lại tất cả 

các Defect 

Defect List 

Cập nhật Defect 

New 

member/ 
Junior Test 

Register Defect trên hệ thống tool chính thức với khách 
hàng/ Developer  

Reviewed 
Defect List 

Review với tỉ lệ 
>=30%  

Cập nhật Defect  

Hình 4. Quy trình Review & Register Defect 

Register Defect trên hệ thống tool nội bộ (redmine, 

backlog, jira…) với sự giám sát của Test Leader  

TH2: Việc Register Defect đã đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Register Defect trên hệ thống tool chính thức với khách 
hàng/ Developer  

Defect List 

Reviewed 

Defect List 

Register Defect trên hệ thống tool chính thức với khách 
hàng/ Developer  
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- Response from reporter: sau khi nhận được các yêu cầu cung cấp thêm thông tin, các Tester hồi đáp 

thông tin của defect. 

- Reopen: Nếu các Defect này đã xuất hiện, được xử lý và ở trạng thái đóng (closed) thì Tester tiến hành 

mở lại trên hệ thống để tiến hành lại quá trình sửa lỗi. 

- Close: khi có thông báo Defect đã được sửa, Tester tiến hành chuyển đổi trạng thái của Defect là Close 

trên hệ thống. 

- Need Monitoring: Tester sẽ cần kiểm tra lại nếu như Defect ko được lặp lại quá trình sửa lỗi. 

- Resolve: Các lập trình viên hoàn thành việc xử lý lại các Defect dựa trên các quy tắc trong Bảng 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1. Các quy tắc xử lý Defect 

Giải pháp Nguyên nhân Nội dung 

Fixed (sửa lỗi) 

Chức năng chưa được hoàn 

thiện 

Chức năng này chưa được hoàn thiện trước đó và chỉ 

được hoàn thiện tại phiên bản hiện tại của software. 

Bị tác động phụ bởi việc cải 

tiến chức năng 

Lỗi này đã xuất hiện do việc cải tiến, nhưng được 

sửa tại phiên bản hiện tại của software  

Màn hình cảm ứng lỗi (HMI - 

Human Machine Interface) 

Đã có lỗi màn hình cảm ứng, nhưng được sửa tại 

phiên bản hiện tại của software 

Thiết kế Software bị lỗi Đã có lỗi trong việc thiết kế software, nhưng được 

sửa tại phiên bản hiện tại của software 

Khi có các yêu cầu mới được 

thêm vào (Change Request) 

Những yêu cầu mới đã được thêm vào nhưng đến 

phiên bản hiện tại của software mới được áp dụng 

Dữ liệu bị mất hoặc bị lỗi Lỗi này xuất hiện khi có sự sai sót trong việc xử lý 

dữ liệu, dữ liệu bị mất, bị lỗi và được áp dụng sửa tại 

phiên bản hiện tại của software 

Hiệu năng Có vấn đề về hiệu năng và được sửa tại phiên bản 

hiện tại của software 

Won’t fix 

Lỗi của xe Lỗi xảy ra do hệ thống điện tử (ECUs) của xe, vì vậy 

các lập trình không cần phải sửa lỗi. 

Lỗi của hệ thống mạng Lỗi xảy ra do một môi trường hệ thống mạng nào đó, 

vì vậy các lập trình viên không cần phải sửa lỗi. 

Khi có các đặc tả mới, được 

thay đổi 

Tester thực hiện thiết kế test case theo tài liệu được 

cập nhật mới nhất, tuy nhiên lập trình viên không 

nhất thiết phải chỉnh sửa code do sự cập nhật này. 

Need 

Mornitoring 

for Not 

Produced 

issue 

Close 

Close 

Reopen 

Start Progress Resolve Require to 

Reporter 

Start Progress 

Create 

Unset 

New 

In Progress 

Inquire to Reporter Resolved Reopen 

Response from 

reporter 

Closed Monitoring 

Reproduce 

Hình 5. Quy trình Kiểm soát Defect 
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Giải pháp Nguyên nhân Nội dung 

Do bên thứ 3 Khi các ứng dụng của bên thứ 3 có lỗi (như các ứng 

dụng được cài trong app của iOS, Android…), lập 

trình viên không cần sửa code. 

Khi điện thoại kết nối ô tô có 

lỗi 

Khi có lỗi của các điện thoại kết nối với ô tô thì lập 

trình viên không cần sửa code 

Sự hạn chế Lỗi không thể sửa được do lỗi hạn chế của hệ thống 

Not a bug Không phải lỗi Không phải là lỗi nếu lập trình viên coi đó là các tình 

huống dự kiến sẽ xảy ra cho mỗi yêu cầu. 

Duplicate Lỗi bị trùng lặp Lỗi bị trùng lặp khi đặc tả trên tool hệ thống. 

Not 

reproduced 

Không thực hiện lại được quy 

trình tạo lỗi 

Nếu như lập trình viên không thành công trong việc 

lặp lại quy trình tạo lỗi mặc dù đã thực hiện test hơn 

20 lần (thông thường test trên 5 phiên bản liên tục 

của software và test 10 lần/ phiên bản) 

4. Kết luận 

Quy trình quản lý lỗi trong kiểm thử hệ thống phần mềm nhúng trong ngành công nghiệp ô tô hiệu quả 

sẽ giúp giảm thiểu thời gian kiểm thử thực tế, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Những nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất ô tô phát triển, tích 

hợp nhiều công nghệ thông minh và đảm bảo an toàn cho người sử dụng phương tiện. 
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ABSTRACT 

Defect Management Process in Automotive Testing of Automobile 

Industries 

 

Nguyen Thu Hang1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

Technology in the field of automobiles is moving at an hight speed and software plays a crucial role in the 

automotive industries today. Innovative software is designed and renewed every hour towards further 

improvement and sophistication. In this fast pacing environment, a minor defect in the software developed 

may lead to accidents or malfunctioning of the equipment. To avoid these risks, software faults must be 

identified at the design stage itself. This paper aims to presents a defect management process in automotive 

testing of automobile industries which detecting defects at an early stage, reducing defects of automotive 

software, making clearly about tasks of each member in a project. So it increased efficiency and accurate 

testing which improved and assured automotive embedded software product quality. The paper based on 

Automotive Software Process Improvement and Capability dEtermination (ASPICE), testing methods at 

various levels and functional safety standards (V-model), and Software Testing Life Cycle (STLC). This 

defect management process in automotive testing was adapted and applied in testing of many automotive 

embedded softwares and it makes reducing issues, minimized risks, lead to lower cost and shorter time.  

Keywords: Automotive testing; defect management; V-model. 
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Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo lũ lụt  

trên cơ sở ứng dụng công nghệ IoT 
 

Phạm Thị Hoa1,, Nguyễn Thị Mai Dung2
, Nguyễn Duy Huy2 

1 Học viện Kỹ thuật Quân sự 

 2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Thiên tai hằng năm gây thiệt hại lớn đến người và tài sản trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cảnh báo 

thiên tai luôn là nhiệm vụ được các cấp chính quyền, các Bộ và các ngành rất quan tâm. Tuy nhiên, ở Việt 

Nam, các hệ thống cảnh báo tự động thiên tai nói chung, lũ lụt nói riêng còn rất ít, nhất là những hệ thống 

cảnh báo theo thời gian thực. Công nghệ Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) được dự báo là xu hướng 

tất yếu của lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. IoT cùng với mạng di động 5G được xem như 

là nền tảng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ở Việt Nam, IoT bắt đầu được ứng dụng trong 

một số lĩnh vực như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, môi trường v.v. và bước đầu đã mang lại hiệu quả 

tốt. Bài báo này đề xuất mô hình giám sát mực nước tự động ứng dụng công nghệ IoT tại các vị trí có sông, 

ao, hồ nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời khi có lũ lụt xảy ra. Hệ thống đề xuất cho phép hiển thị kết quả dạng 

tin nhắn SMS đến số điện thoại xác định trước, trên Web App hoặc Mobile App. Hệ thống sẽ phát ra các 

dạng cảnh báo như tin nhắn SMS, âm thanh, đèn báo khi mực nước dâng cao vượt qua các mức cảnh báo 

theo quy định. 

Từ khóa: Cảnh báo lũ lụt; internet of things (IoT); công nghệ thông tin; địa tin học. 

1. Đặt vấn đề 

Lũ lụt là một trong những thảm họa gây ra số người thiệt mạng nhiều nhất thế giới và dẫn đến các tác 

động xã hội, kinh tế và môi trường nghiêm trọng. Lũ lụt xảy ra ngày càng thường xuyên và gây ra những 

thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản: Năm 2010, thiên tai trên địa bàn cả nước đã làm chết 245 người, 

mất tích 50 người và 363 người bị thương, thiệt hại về vật chất do lũ, bão, úng ngập ước tính khoảng hơn 

15 nghìn tỷ đồng. Mưa lũ xảy ra sau bão số 2 cuối tháng 7/2014 và bão số 3 cuối tháng 9/2014 ở các tỉnh 

Bắc Bộ (Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu năm) làm 47 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính 1797 tỷ đồng 

(CTTĐT, 2019). Tính đến hết năm 2015, tổng con số thiệt hại do thiên tai gây ra lên đến 8.114 tỷ đồng (B. 

Hân, 2016). Nửa đầu năm 2019, thiệt hại do thiên tai khiến ít nhất 23 người chết và mất tích, tổng thiệt hại 

về kinh tế ước tính là 337 tỷ đồng (Báo điện tử Tài Nguyên và Môi trường, 2019). Trong vài năm trở lại 

đây, các đợt lũ lụt lớn xảy ra nhiều hơn, đặc biệt tại các lưu vực của hệ thống sông miền Trung, nơi có các 

hệ thống sông ngắn và dốc. Trên thế giới, lũ lụt cũng là một trong những thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại 

lớn về người và tài sản, kể cả đối với những nước có nền khoa học phát triển như Mỹ và Châu Âu. Do đó, 

việc xây dựng các mô hình dự báo, cảnh báo lũ lụt tự động dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin có 

độ an toàn và tin cậy cao sẽ giúp chính quyền đưa ra những phương án kịp thời, giảm thiệt hại cho người 

dân và chính phủ. 

Hiện nay, nhiều quốc gia và chính quyền địa phương đã đề xuất, triển khai một số hệ thống cảnh báo lũ 

và công nghệ cơ bản đòi hỏi nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, bao gồm các hệ thống phát hiện mưa và thủy 

triều, mô hình dự báo lũ sông và ven biển, hệ thống phổ biến cảnh báo lũ và các phương pháp ứng phó khẩn 

cấp. Ngoài ra, các dữ liệu như lượng mưa lớn, mực nước sông cao, nước biển khác thường và các tín hiệu 

khác như mực nước, tiếng nước chảy, tốc độ dòng chảy tất cả đều cung cấp thông tin hữu ích về việc sắp 

xảy ra lũ lụt và các yếu tố này có thể được thu thập từ các cảm biến.  

Internet of Things (IoT) là một mô hình nghiên cứu đang nổi lên trong những năm gần đây, là sự kết hợp 

một mạng cảm biến không dây và và mạng Internet với một số chuẩn giao tiếp mới để nhanh chóng truyền 

dữ liệu tới các trung tâm điều khiển. Cụ thể các trung tâm này có thể phân tích dữ liệu, tự động xác định 

các yêu cầu đã được xây dựng, từ đó đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp với lũ lụt. IoT cho phép dễ 
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dàng truy cập dữ liệu và thông tin từ xa theo thời gian thực. Mô hình được kết nối bởi một mạng các thiết 

bị, làm cho việc giao tiếp của các thiết bị trở nên minh bạch hơn, giảm sự kém hiệu quả, giảm mức độ can 

thiệp của con người, nhờ đó tiết kiệm được thời gian và giảm chi phí về tiền bạc. 

Nghiên cứu về IoT đã trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề 

trong các ngành khác nhau, ví dụ hệ thống giám sát nước, giám sát lũ lụt và ứng dụng trạm thời tiết. 

(Manolakos và nnk, 2008) đã đề xuất một nghiên cứu về ứng dụng mạng cảm biến không dây để phát hiện 

các điểm cháy rừng. Mục đích của nghiên cứu này là xây dựng mô hình dự báo quá trình lan rộng của đám 

cháy với các thông số nhiệt độ từ các cảm biến và hướng gió. (Perumal và nnk, 2015) đã đề xuất một nghiên 

cứu ứng dụng IoT cho hệ thống giám sát mực nước thời gian thực. Tác giả Perumal cho rằng sự thay đổi 

mực nước là thông số quan trọng liên quan đến lũ lụt. Khi mực nước lên tới một điểm nhất định, tín hiệu 

sẽ được thông báo tức thời lên mạng xã hội như Twitter. Các dữ liệu đo được lưu dưới dạng điện toán đám 

mây và các mức đo mực nước được điều khiển từ xa. (Alisson Silva Souza và nnk, 2017) đã đề xuất một 

nghiên cứu về hệ thống giám sát và cảnh báo lũ lụt dựa trên công nghệ IoT. Hệ thống cảnh báo gồm ba hợp 

phần chính là hệ thống cảm biến đo mực nước từ xa, các thông số cảm biến được cung cấp trên hệ thống 

mạng và cảnh báo lũ được gửi thông qua tin nhắn thoại. (Selvan và nnk, 2018) đã đề xuất một nghiên cứu 

xây dựng hệ thống tự động chỉ báo mực nước sử dụng cảm biến siêu âm và mô-đun GSM. Các tác giả trong 

(Sabre và nnk, A. 2019) đề xuất hệ thống giám sát lũ lụt theo thời gian thực và cảnh báo sớm lũ lụt sử dụng 

cảm biến không dây xác định mực nước và lượng mưa ở khu vực có nguy cơ cao lũ lụt.  

Hệ thống cảnh bảo lũ lụt trên thế giới theo công nghệ IoT được xây dựng dựa trên các kết quả đo mực 

nước, áp xuất không khí, lượng mưa… tại các con sông hoặc nơi có nguy cơ xảy ra lũ. Các kết quả đo sẽ 

được truyền về dựa trên các hệ thống mạng không dây hoặc Internet. Khi mực nước và lượng mưa đạt đến 

ngưỡng nguy hiểm thì hệ thống cảnh báo sẽ gửi thông tin cảnh báo khẩn cấp cho chính quyền và người dân 

thông qua điện thoại, tin nhắn văn bản (SMS) hoặc hệ thống đèn báo.  

Tại Việt Nam, có nhiều cơ quan, tổ chức và nhà khoa học đề xuất các hệ thống cảnh báo lũ lụt và đã có 

những hiệu quả nhất định. Công ty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (WATEC) đã nghiên 

cứu và lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ thông minh VFASS. Giải pháp của VFASS đưa ra là tại vị trí thượng 

nguồn sẽ lắp đặt trạm điều khiển có gắn cảm biến mực nước. Dọc theo sông suối về phía hạ du lắp đặt các 

trạm cảnh báo ngoài trời và các trạm trung chuyển. Khi mực nước tại các trạm điều khiển ở thượng nguồn 

dâng cao đến mức cảnh báo, trạm điều khiển sẽ kích hoạt các trạm cảnh báo ngoài trời, phát còi hú để người 

dân kịp thời sơ tán. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thí điểm cảnh báo ngập lụt bằng công nghệ cảm 

biến vi cơ điện tử (Mems). Hệ thống quan trắc mực nước tự động nhằm cảnh báo ngập lụt bao gồm: Mạch 

điện truyền thông 3G và module cảm biến áp suất; phần mềm quản lý dữ liệu tập trung và ứng dụng trên 

thiết bị di động. Đánh giá rủi ro lũ quét và ngập lụt vùng núi phía Tây Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

(Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, 2012) đã đánh giá khả năng mô phỏng các hiện tượng lũ quét, lũ 

bùn ở vùng dốc và ngập úng ở vùng đất trũng của khu vực Tam Đảo, Vĩnh Phúc bằng phương pháp thống 

kê thủy văn và địa mạo. Bằng cách sử dụng phần mềm ArcGIS 9.3, các lớp dữ liệu bị xói mòn dọc, tích tụ 

đầu nguồn và dòng chảy, lớp phủ đất, chỉ số ẩm ướt, địa mạo và lượng mưa đã được tạo ra từ các ảnh DEM, 

SPOT, bản đồ địa hình và dữ liệu thống kê. Bằng cách chồng các lớp này lên và sau đó phân loại lại lớp 

tích hợp, có thể phân tách các loại lũ khác nhau như lũ bùn, lũ quét dọc theo mạng lưới tích tụ và lũ lụt ở 

vùng đất thấp. Những kết quả này là thông tin hữu ích cho việc lập kế hoạch vùng của Văn phòng Chính 

phủ. Các tác giả trong (Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Ngô Toàn Bảo Đăng, 2018) đã đưa ra 

phương pháp phân tích đa chỉ tiêu MCA để lập bản đồ nguy cơ lũ quét tiềm ẩn khu vực Hoàng Sa Phì, tỉnh 

Hà Giang, hệ thống được thiết lập dựa trên cách tiếp cận địa mạo và thủy văn. Trong mô hình, tám thông 

số của lưu vực được sử dụng để xây dựng bản đồ tiềm năng lũ quét. Tùy thuộc vào ngưỡng giá trị lượng 

mưa, kết quả xác định các vị trí có thể xảy ra lũ quét với các chỉ số rủi ro lũ quét (FFRI) khác nhau. Hệ 

thống có thể được áp dụng để hỗ trợ cung cấp cảnh báo lũ quét sớm trước 1 đến 6 ngày trên địa bàn huyện, 

cho phép chính quyền địa phương có nhiều thời gian để đưa ra các quyết định phù hợp về phòng tránh hoặc 

giảm thiểu thiệt hại do nguy cơ lũ quét gây ra. 
2. Hệ thống cảnh báo lũ lụt ứng dụng công nghệ IoT 

2.1. Các bước thực hiện 

Để xây dựng hệ thống đề xuất, nhóm nghiên cứu thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Phân tích bài toán, tìm hiểu tiêu chuẩn quy định về các mức cảnh báo theo mực nước tại các 

vị trí trên từng sông. 

- Bước 2: Đề xuất mô hình kết nối và truyền dữ liệu 

- Bước 3: Vẽ sơ đồ kết nối thiết bị và mô phỏng trên phần mềm mô phỏng 

- Bước 4: Lập trình cho Board Arduino 

- Bước 5: Kết nối thiết bị thực tế 
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- Bước 6: Lập trình web app/mobile app để giám sát, cảnh báo và quản lý kết quả mực nước đo được từ 

các trạm. 

- Bước 7: Chạy thử nghiệm và đánh giá kết quả 

2.2. Mô hình truyền dữ liệu 

Mô hình truyền dữ liệu của hệ thống được biểu diễn trên Hình 1. Quá trình truyền dữ liệu được mô tả 

như sau: Dữ liệu mực nước đo được từ cảm biến sẽ được truyền đến bộ điều khiển trung tâm. Bộ điều khiển 

này được kết nối với module SIM800L để gửi trực tiếp kết quả đo được đến điện thoại di động dưới dạng 

tin nhắn SMS hoặc gửi lên web server qua kết nối GPRS/3G/4G và lưu trữ trên server. Kết quả này sẽ được 

hiển thị trên phần mềm web app hoặc mobile app để người dùng giám sát. Dựa vào kết quả mực nước đo 

được của mỗi trạm đo và so sánh với quy chuẩn (Thủ tướng chính phủ, 2020), nếu vượt quá giá trị giới hạn 

của mỗi mức cảnh bảo thì trên phần mềm web app/mobile app sẽ hiển thị cảnh báo tương ứng, đồng thời 

hệ thống sẽ gửi cảnh báo dạng SMS đến số điện thoại đã được cài đặt trước. Bên cạnh đó hệ thống sẽ tự 

động bật đèn báo hiệu để mọi người xung quanh trạm đo có thể quan sát và biết mực nước đang dâng cao. 

 

 

Hình 1. Mô hình truyền dữ liệu đề xuất 

2.3. Sơ đồ kết nối thiết bị mô phỏng 

Sơ đồ kết nối thiết bị của hệ thống đề xuất được mô tả như trên Hình 2. 

 

Hình 2. Sơ đồ kết nối thiết bị 
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Các khối chức năng chính của hệ thống gồm: 

(1): Thiết bị điều khiển trung tâm (IoT gateway), hệ thống sử dụng Board Arduino UNO R3. Chức năng 

chính là nhận dữ liệu đo được từ cảm biến siêu âm đo mực nước (2) và chuyển cho module SIM800L để 

gửi lên web server/điện thoại di động. Ngoài ra board này còn chuyển lệnh điều khiển đến module relay để 

điều khiển đèn báo. 

(2): Cảm biến siêu âm HC-SR04 được sử dụng để đo mực nước. Cảm biến gồm 2 modules: 1 module 

phát ra sóng siêu âm và 1 module thu sóng siêu âm phản xạ về. Đầu tiên cảm biến sẽ phát ra 1 sóng siêu 

âm với tần số 40kHz. Nếu có chướng ngại vật trên đường đi, sóng siêu âm sẽ phản xạ  lại và tác động lên 

module nhận sóng. Bằng cách đo thời gian từ lúc phát đến lúc nhận sóng ta sẽ tính được khoảng cách từ 

cảm biến đến vật cản gần nhất. 

(3): Module sim 800L được sử dụng để chuyển dữ liệu lên web server để hiển thị lên web app hoặc 

mobile app thông qua kết nối GPRS/3G/4G. Bên cạnh đó module này cũng gửi tin nhắn SMS kết quả/cảnh 

báo đến số điện thoại được cài đặt trước. Lý do sử dụng module SIM800L thay vì kết nối wifi là do các 

trạm đo mực nước tại các sông/ao/hồ thường gặp nhiều khó khăn nếu triển khai kết nối Internet thông qua 

wifi. 

(4): Module hạ áp LM2596 để đổi nguồn AC sang DC cho các mạch. Nguồn cung cấp có thể là điện 

lưới, pin hoặc ắc quy. 

(5): Adapter 12V/2A cung cấp nguồn cho các mạch. 

(6): Module relay 2 kênh để điều khiển thiết bị (đèn báo). 

(7): Đèn báo hiệu. 

2.4. Lập trình cho Board Arduino UNO R3 

Để lập trình vi điều khiển cho board Arduino UNO R3, nhóm tác giả sử dụng Arduino IDE để phát triển. 

Arduino IDE là môi trường tích hợp phát triển tối ưu cho các thiết bị Arduino với các thư viện hỗ trợ phong 

phú. Chương trình sau đó được ghi vào bộ nhớ trên board Arduino UNO R3 để thiết bị có thể chạy tự động, 

độc lập khi triển khai trong thực tế. Giao diện lập trình cho board Arduino UNO R3 trong Arduino IDE 

được thể hiện trên Hình 3. 

 

 

Hình 3. Giao diện lập trình vi điều khiển cho board Arduino UNO R3 trên Arduino IDE 

2.5. Sơ đồ kết nối thiết bị thực tế 

Trên cơ sở phân tích sơ đồ kết nối thiết bị mô phỏng (Hình 2), nhóm nghiên cứu đã tiến hành lắp ghép 

thiết bị thật tương ứng. Để đễ lắp đặt, nhóm đã bổ sung thêm breadboard (màu trắng có nhiều lỗ) để không 

gian kết nối thiết bị được mở rộng, việc kết nối sẽ dễ dàng hơn. 

 

https://nshopvn.com/category/cam-bien/
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Hình 4. Sơ đồ kết nối thiết bị thực tế 

 

2.6. Xây dựng phần mềm giám sát hệ thống 

Phần mềm giám sát hệ thống được xây dựng trên nền tảng web bằng ngôn ngữ Javascript + framework 

NodeJS cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Phần mềm đã được cài đặt trên cloud server Hekoru 

và chạy online. Phần mềm có các chức năng cần thiết phục vụ cho việc giám sát và điều khiển hệ thống 

cảnh báo lũ lụt. Cụ thể phần mềm gồm một số chức năng cơ bản sau: 

- Quản lý tài khoản người dùng 

- Quản lý các trạm đo 

- Hiển thị mực nước đo theo từng trạm (dạng giá trị, biểu đồ) 

- Cảnh báo khi mực nước đạt các mức cảnh báo theo quy chuẩn 

- Thiết lập các giá trị ban đầu: vị trí đặt cảm biến, mực nước cảnh báo quy chuẩn cho mỗi trạm theo từng 

mức. 

Dưới đây là một số giao diện chính của phần mềm giám sát hệ thống trên nền web: 

 

 

Hình 5. Giao diện form đăng nhập 
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Hình 6. Giao diện form thiết lập thông số cơ bản 

 

3. Kết quả và thảo luận 

Để thử nghiệm hệ thống đề xuất, nhóm tác giả đã chạy thử nghiệm trong phòng. Cảm biến siêu âm được 

gắn tại vị trí cố định. Nhóm sử dụng xô đựng nước để thay cho môi trường nước sông/ao/hồ. Khi thực 

nghiệm, nhóm đã đổ thêm nước vào xô hoặc múc bớt nước để quan sát sự thay đổi của kết quả đo. Kết quả 

đo thử nghiệm trong phòng được thể hiện như trên Hình 7. 

 

 

Hình 7. Kết quả đo và hiển thị mực nước 

 

Tất cả các kết quả đo được của mỗi trạm đều được lưu vào cơ sở dữ liệu để lưu trữ và phục vụ cho việc 

phân tích, dự báo về sau. 

 

4. Kết luận 

      Bài báo đã đề xuất hệ thống giám sát và cảnh báo mực nước sông/ao/hỗ tự động ứng dụng công nghệ 

IoT. Hệ thống được thiết kế, lập trình, thi công, chạy thử trong điều kiện trong phòng và cho kết quả khả 

quan. Hệ thống chạy ổn định và cho kết quả chính xác. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai hệ thống vào 

môi trường thực tế để giám sát mực nước tự động cho sông/ao/hồ để cảnh báo kịp thời khi có lũ lụt xảy ra. 

Hệ thống đáp ứng tốt cho nhu cầu giám sát mực nước tại các trạm đo cho các cơ aun quản lý cũng như 

người dùng sống ở xung quanh hoặc đang di chuyển khu vực trạm đo biết và có biện pháp tránh lũ kịp thời 

để giúp giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra. 

Trong thời gian tới, nhóm tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện mô hình như thử nghiệm với nhiều 

cảm biến hơn và tăng cường tính năng cảnh báo bằng âm thanh bên cạnh cảnh báo bằng đèn báo. Ngoài ra, 

nhóm cũng sẽ tập trung xây dựng app trên thiết bị di động nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người sử 
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dụng. 
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ABSTRACT 

Study building a flood warning system based on IoT technology 

application  
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Annual natural disasters cause a great damage to people and property in the world as well as in Vietnam. 

Warning of natural disasters is always a mission of various levels of goverments and ministries. However, 

in Vietnam, automatic warning systems for natural disasters in general and floods in particular are still very 

few, especially real-time warning systems. Internet of Things (IoT) technology is forecasted to be the 

inevitable trend of Information Technology and Communication field. IoT and 5G mobile networks are 

seen as the fundamental base of the industrial revolution 4.0. In Vietnam, IoT started to be applied in some 

fields such as agriculture, aquaculture, environment, etc. and initially brought good efficiency. This paper 

proposes an automatic water level monitoring model applying IoT technology at fixed positions on rivers, 

ponds and lakes in order to provide timely warnings when floods occur. The proposed system allows to 
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display the result in SMS format to a predetermined mobile phone number, on Web App or Mobile App. 

The system will emit various types of alarms such as SMS, sound, and warning lights when the water level 

rises above the prescribed alarm levels. 

Keywords: Flood warning; internet of things (IoT); information technology; geoInformatics. 
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Mã hóa STBC trong mạng truyền thông UAV cho  

công tác tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn 
 

Diêm Công Hoàng1,, Phạm Đình Tân1
, Trần Thị Thu Thúy1 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Trong bài báo này, một phương pháp truyền tin sử dụng thiết bị bay UAV như một node mạng kết hợp với 

mã khối không gian thời gian STBC cho mạng chuyển tiếp không dây được đề xuất sử dụng trong công tác 

tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn. Đầu tiên, một UAV được xem xét thêm vào hop mạng có hiệu suất truyền tin 

nhỏ nhất trong mạng và hoạt động như một node chuyển tiếp để duy trì liên kết giữa hai node mạng liền 

kề, mở rộng vùng phủ sóng và cải thiện hiệu suất truyền tin. Hơn nữa, để giải quyết vấn đề gán kiểu mã 

STBC tới các node mạng phân tán và làm giảm độ phức tạp khi thiết kế và triển khai hệ thống, mã STBC 

truyền thống được đề xuất chỉnh sửa để phù hợp hơn khi sử dụng nhưng vẫn giữ được độ lợi phân tập hợp 

tác phân tán tương tự như ban đầu. Từ các kết quả mô phỏng, chúng tôi có thể khẳng định rằng phương 

pháp đề xuất đạt được sự cải thiện đáng kể về hiệu suất truyền tin trong mạng nhưng vẫn đảm cho hệ thống 

được thiết kế và hoạt động một cách đơn giản. 

 

Từ khóa: Mạng truyền thông uav; mã hóa stbc; tìm kiếm và cứu nạn. 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, việc sử dụng UAV vào các ứng dụng phục vụ cuộc sống ngày càng phổ biến 

trong các lĩnh vực như viễn thông, quân đội, y tế và các hoạt động cứu nạn cứu hộ (K. P. Valavanis, 2015). 

Mạng chuyển tiếp không dây sử dụng UAV như là các node mạng, còn được gọi là mạng truyền thông 

UAV, cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Điều này là vì mạng truyền thông 

UAV đem lại độ tin cậy và hiệu quả cao mà không đòi hỏi hạ tầng mạng (Mozaari, 2019). Mạng đa-hop 

trong truyền thông UAV được xem như là một dạng con của mạng MANET (Multihop Mobile ad-hoc 

network). Do đó, mạng truyền thông UAV cũng có những đặc tính tương tự như mạng MANET. Nhờ có 

những đặc tính riêng biệt như hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hạ tầng mạng, tự thích nghi và linh 

động, mạng MANET thường được sử dụng trong các tình huống thông khẩn cấp khi hạ tầng mạng bị phá 

hủy bởi các thảm họa thiên nhiên (Onwuka, 2011). Ngoài những đặc tính của mạng MANET, mạng truyền 

thông UAV còn có một số đặc tính đặc biệt phù hợp với các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn như tính linh 

hoạt trong việc di chuyển và thay đổi kiến trúc mạng (Bin Li, 2019). Các UAV có thể điều chỉnh vị trí để 

tránh các vật cản để tăng khả năng thiết lập kết nối nhìn thằng (LoS - Line of Sight) với các node mạng 

người dùng ở mặt đất. Các UAV cũng có thể hoạt động như là các node mạng chuyển tiếp (Relay) để cung 

cấp kết nối không dây giữa các node mạng ở xa nhau để mở rộng vùng phủ song và nâng cao hiệu suất 

truyền tin (Mozaari, 2019). Hơn nữa, sử dụng UAV như là Relay trong mạng không dây cho các hoạt động 

tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ đem lại nhiều lợi ích như khảo sát và thu thập thông tin về môi trường xung 

quanh và vị trí người bị nạn (Waharte, 2010). Tuy nhiên, mạng truyền thông UAV cũng phải đối mặt với 

một số thách thức như kiến trúc mạng thay đổi nhanh, kết nối mạng có thể bị gián đoạn, không ổn định, 

vấn đề sử dụng và cấp năng lượng thông minh, vấn đề quản lý nhiễu hiệu quả. Do đó, các giao thức truyền 

thông mạng mới cho mạng truyền thông UAV cần phải được nghiên cứu và phát triển (Zeng, 2016). Trong 

mạng truyền thông UAV, kỹ thuật nghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDM được đề xuất sử dụng 

nhằm đạt được độ tin cậy và nâng cao hiệu suất truyền tin giữa các liên kết (Zhiqiang Wu, 2005 và Vahidi, 

2016). Khoảng thời gian bảo vệ của nguyên lý OFDM có khả năng dung lỗi không chỉ với độ trễ truyền tín 

hiệu mà còn đối với vấn đề đồng bộ thời gian truyền tin giữa các node mạng phân tán. Trong các mạng 

không dây, phân tập hợp tác được biết đến  như là kỹ thuật cho phép các node mạng có một ăng-ten có thể 

đạt được các lợi ích như các hệ thống MIMO. Bên cạnh đó, mã hóa không gian - thời gian STBC cũng 

thường được sử dụng để đạt được độ lợi phân tập hợp tác cao hơn mà không cần thông tin trạng thái kênh 
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CSI (Alamouti, 1998). Mã hóa STBC có thể đạt được tối đa đồng thời cả độ lợi phân tập và tốc độ truyền 

tin với thuật toán giải mã đơn giản ở phía thu. Độ lợi phân tập này cũng có thể đạt được bằng cách sử dụng 

các Relay phân tán trong mạng truyền thông hợp tác. Do đó, trong bài báo này phân tập hợp tác phân tán 

sử dụng nguyên lý mã hóa STBC được đề xuất sử dụng. Bên cạnh những thách thức được đề cập ở trên, 

trong mạng truyền thông UAV đa hop, các liên hết giữa các node mạng liền kề có thể bị gián đoạn do 

khoảng cách truyền thông và các vật cản như cây cối và đồi núi. Hiệu suất đầu cuối của mạng UAV đa hop 

phụ thuộc vào hop có hiệu suất truyền tin nhỏ nhất trong mạng. Khi hiệu suất của hop đó được cải thiện thì 

dẫn đến hiệu suất đầu cuối của toàn mạng cũng sẽ được cải thiện (Bao, 2009). 

Do đó, một nguyên lý truyền tin được đề xuất sử dụng thiết bị bay UAV như một node mạng kết hợp 

với mã hóa STBC cho mạng chuyển tiếp không dây sử dụng trong công tác tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn. 

Đầu tiên, một UAV được xem xét thêm vào hop có hiệu suất truyền tin nhỏ nhất trong mạng và hoạt động 

như một Relay để duy trì liên kết giữa hai node mạng liền kề nhằm mở rộng vùng phủ sóng và cải thiện 

hiệu suất truyền tin. Hơn nữa, để giải quyết vấn đề gán kiểu mã STBC tới các node mạng phân tán và làm 

giảm độ phức tạp khi thiết kế và triển khai hệ thống, mã STBC truyền thống được chỉnh sửa để phù hợp 

hơn khi sử dụng nhưng vẫn giữ được độ lợi phân tập hợp tác phân tán như ban đầu. Từ các kết quả mô 

phỏng, chúng tôi có thể khẳng định rằng phương pháp đề xuất đạt được sự cải thiện đáng kể về hiệu suất 

truyền tin trong mạng nhưng vẫn đảm cho hệ thống được thiết kế và hoạt động một cách đơn giản. 

2. Mô hình hệ thống 

Hệ thống được xem xét dưới dạng một bộ phát, hai bộ chuyển tiếp phân tán và một bộ thu, trong đó mỗi 

node mang đều có một ăng-ten, hoạt động ở kênh pha-đinh phẳng và biến đổi chậm như Hình 1.  

 

 

Hình 1. Nguyên lý phân tập STBC phân tán. 

Đầu tiên, ta giả sử tín hiệu đầu vào dấu thứ j là 
j

s , dấu tiếp theo là 
1js +
, trong đó 2j a=  và  a  là số chẵn. 

Các dấu 
js  và 

1js +
 được ký hiệu như trong Bảng 1. Trong đó, * là ký hiệu của toán tử liên hợp phức. Để 

đơn giản hóa việc biểu diễn tín hiệu, chúng  tôi tập trung vào tín hiệu trên một sóng mang con OFDM. Tại 

pha 1 hoặc là lần truyền đầu tiên, tín hiệu nhận được của dấu
j

s ở relay thứ i  là, 

jji t ti ti tir sP n = + ,     

trong đó, 
tP là công suất truyền tin. 

ti và 
ti lần lượt là hệ số pha-đinh của kênh truyền và độ suy hao đường 

truyền giữa bộ phát và Relay thứ i tương ứng. 
tin là thành phần tạp âm của dấu 

js . Tại pha 2, cả hai relay 

đồng thời truyền tín hiệu được mã hóa STBC như trong Bảng 1. Tín hiệu nhận được của hai dấu 
js  và 

1js +
 

ở bộ thu được biểu diễn như sau, 

1 2

1 2

1

* *

1 1 1,

j jj r r j

j r j r j j

r s s

r s s

h h n

h h n

+

+ + +
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trong đó, 
r t r rh P  =  là đáp ứng kênh truyền vô tuyến. Tín hiệu nhận có thể được biểu diễn dưới dạng 

véc-tơ như sau,  

1

2

1

* *

1 1 1

.
rj j j j

j j j jr

hr s s n

r s s nh

+

+ + +

      
= = +      

−        

r

  
          

 
Biểu thứ (3) có thể viết lại dưới dạng ma trận như sau, 

r = sh + n       
trong đó r , h , n là ma trân [2x1], S là ma trận [2x2]. Tính trực giao trong nguyên lý STBC có thể được 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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kiểm tra bằng cách,  

1* * *

*1 2 1 1 1[ ] 0,
jH

j j j j j j

j

s
s s s s s s s s

s

+

+ + +

 
= − = − = 

 
         

trong đó, ký hiệu (.)H  là liên hợp Hermitian. 1s
 
và 2s là véc-tơ cột thứ nhất và thứ hai của ma trận s . Không 

mất đi tính tổng quát, sau một vài biến đổi đơn giản và lấy liên hợp phức ở hàng thứ hai thì biểu thức (3) 

có thể được biểu diễn một cách tương đương như sau, 

1

* * * *

1 1 1 1

.
j j j j j

j j j j j

r h h s n

r h h s n

+

+ + + +

       
= +       

−       
                    

Biểu thức (6) cũng có thể biểu diễn đưới dạng ma trận như sau, 
r = hs +n.% %                         

trong đó r%, s , n%là ma trân [2x1], h là ma trân [2x2]. Ở phía thu, ta giả sử rằng, kênh truyền được biết 

chính xác, tín hiệu thu kết hợp có thể đạt được bằng cách nhân cả hai vế của biểu thức với H
h như sau, 

H
s = h r.% %                                    

Thay (6) và (7) vào (7a), ta thu được tín hiệu như sau, 
2 2

* *

1 1 1

2 2
* *

1 1 1 1 1 1
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Tín hiệu sau đó được gửi đến bộ tách tín hiệu khả năng cực đại (ML-Maximum Likelihood) để giải mã, 
2

ˆ arg min ,
k M

k k k
s S

s s s


= −%
     

trong đó, ( , 1)k j j + , 
2 2

1j jh h += + , MS là tập tín hiệu truyền đã được biết trước ở cả đầu thu và nhận 

trong hệ thống. 

Bảng 1. Dạng mã STBC truyền thống. 

 Thời điểm: t   Thời điểm: t T+   
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3. Phương pháp đề xuất 

Để cải thiện hiệu suất đầu cuối của hệ thống mạng đa hop, một UAV được đề xuất thêm vào hop có giá 

trị SNR đầu ra nhỏ nhất trong mạng và sử dụng mã hóa STBC phân tán như Hình 2. Để giải quyết vấn đề 

gán dạng mã STBC cho các node mạng phân tán, dạng mã STBC được đề xuất chỉnh sửa như trong Bảng 

2. Tại pha 1, tín hiệu được truyền từ bộ phát đến UAV và bộ thu, tín hiệu nhận được biểu diễn tương tự 

như biểu thức (1) nhưng với đáp ứng kênh từ bộ phát tới UAV và tới bộ thu là khác nhau.  

 

Hình 2. Phân tập phân tán sử dụng mã STBC đề xuất. 

Tại pha 2, tín hiệu nhận được tại UAV đầu tiên được giải mã, sau đó được mã hóa STBC theo Bảng 2 và 

truyền đến bộ thu. Đồng thời tín hiệu cũng được truyền lại ở bộ phát. Tín hiệu nhận được của hai dấu 
js  

và 
1js +
 tại bộ thu được biểu diễn như sau,  
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trong đó uh và th là đáp ứng kênh truyền từ UAV đến bộ thu và từ bộ phát tới bộ thu. Tín hiệu này cũng có 

thể biểu diễn dưới dạng véc-tơ như sau, 
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1

*
1 1 1

.
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Tương tự biểu thứ (5), tính trực giao của mã STBC sau khi chỉnh sửa có thể được kiểm tra bằng cách,  
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Từ biểu thức (12), ta thấy rằng mã STBC chỉnh sửa cũng đảm bảo tính trực giao của tín hiệu trong khi việc 

thay đổi tín hiệu chỉ diễn ra tại UAV, tín hiệu truyền tại bộ phát là không thay đổi cả ở pha 1 và pha 2. Tại 

bộ thu, nếu kênh truyền được biết một cách chính xác, tín hiệu giải mã có thể được suy ra như sau, 
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Xét trường hợp, tín hiệu nhận được từ bộ phát ở  pha 1 được lưu trữ và sau đó được kết hợp với tín hiệu 

nhận được ở pha 2 tại bộ thu, tín hiệu kết hợp được biểu diễn như biểu thức như sau, 
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trong  đó, 1, 2m = có nghĩa là tín hiệu từ bộ phát được truyền ở pha 1 và pha 2 tương ứng. Tín hiệu giải mã 

được biểu diễn khi không có thành phần nhiễu tạp âm như sau, 
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Tín hiệu sau đó được gửi đến bộ tách tín hiệu khả năng cực đại để giải mã. 

Bảng 2. Dạng mã STBC chỉnh sửa. 

 Thời điểm: t  Thời điểm: t T+   

Bộ phát js
 1js +  

UAV 
*

1js +−
 

*

js
 

4. Kết quả mô phỏng 

4.1. Điều kiện mô phỏng 

Để đánh giá hiệu suất của phương pháp đề xuất, chúng tôi xem xét một hop mạng có hiệu suất truyền 

tin thấp nhất với ba node mạng được thiết lập như Hình 2. Khoảng cách từ bộ phát đến bộ thu là 300 [m]. 

Tín hiệu được truyền ở băng tần 2.4 GHz. Hệ số suy hao kênh truyền trong không gian tự do được thiết lập 

là 2. Phương pháp điều chế là QPSK, sử dụng kỹ thuật OFDM với 52 sóng mang con, kích thước biến đổi 

FFT là 64, độ lớn khoảng bảo vệ là 16 mẫu. Số lượng gói tin được tao ra và truyền là 10.000 gói. Mô hình 

kênh truyền không dây pha-đinh phẳng, biến đổi chậm. UAV được đặt ở vị trí cách bộ phát 60 [m], độ cao 

là 100 [m]. 

4.2. Kết quả mô phỏng 

Hình 3 thể hiện kết quả về tỉ lệ lỗi bit trên tạp âm (BER - Bit Error Rate) của phương pháp phân tập phát 

sử dụng mã STBC truyền thống và mã hóa STBC được chỉnh sửa. Kết quả mô phỏng cũng so sánh giữa 

hiệu suất truyền tín hiệu không phân tập sử dụng một ăng-ten phát và một ăng-ten thu và kỹ thuật truyền 

phân tập phát với mã hóa STBC sử dụng hai ăng-ten phát và một ăng-ten thu. Từ Hình 3 ta thấy, khi sử 

dụng mã hóa STBC, do đạt được độ lợi phân tập nên hiệu suất truyền tin được cải thiện đáng kể so với 

truyền tin không phân tập. Biểu thức (12) đã chứng minh mã STBC chỉnh sửa cũng đảm bảo tính trực giao. 

Khi sử dụng mã hóa STBC chỉnh sửa, việc thay đổi tín hiệu chỉ diễn ra tại UAV, tín hiệu truyền tại bộ phát 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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là không thay đổi cả ở pha 1 và pha 2 nhưng độ lợi phân tập và hiệu suất truyền tin đạt được là tương đương 

với mã hóa STBC truyền thống.  

Hình 4 thể hiện kết quả về hiệu suất truyền tin của mạng truyền thông UAV với mã hóa STBC chỉnh 

sửa. Từ hình vẽ ta thấy, do UAV được thêm vào hop và hoạt động như một node mạng chuyển tiếp nên 

hiệu suất truyền tin được cải thiện. Tuy nhiên, do không sử dụng mã hóa STBC nên sự cải thiện này là 

không nhiều, khoảng 4 [dB] so với hiểu suất truyền tin trực tiếp từ bộ phát đến bộ thu. Giá trị BER giảm 

đáng kể khi sử dụng kỹ thuật phân tập phát với mã STBC chỉnh sửa ở UAV. Trong kịch bản mô phỏng này, 

so với truyền tin trực tiếp từ bộ phát đến bộ thu, hiệu suất của truyền thông UAV sử dụng mã hóa STBC 

chỉnh sửa được cải thiện khoảng 8 [dB]. Do tín hiệu truyền từ bộ phát ở pha 1 được lưu trữ và kết hợp với 

tín hiệu nhận được ở bộ thu, hiệu suất truyền tin cũng được cải thiện khoảng 2 [dB]. 

 
Hình 3. Độ lợi phân tập của tín hiệu mã hóa STBC chỉnh sửa. 

  
Hình 4. Hiệu suất truyền tin sử dụng UAV với mã hóa STBC chỉnh sửa. 

5. Kết luận 

Bài báo đã đề xuất một phương pháp truyền tin sử dụng thiết bị bay UAV như một node mạng kết hợp 

với mã khối không gian thời gian STBC cho mạng chuyển tiếp không dây nhằm sử dụng trong công tác tìm 
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kiếm và cứu hộ, cứu nạn. Một thiết bị UAV được xem xét thêm vào hop mạng có hiệu suất truyền tin nhỏ 

nhất và hoạt động như một Relay để duy trì liên kết giữa hai node mạng liền kề, mở rộng vùng phủ sóng 

và cải thiện hiệu suất truyền tin. Để giải quyết vấn đề gán kiểu mã STBC tới các node mạng phân tán và 

làm giảm độ phức tạp khi thiết kế và triển khai hệ thống, mã STBC truyền thống được đề xuất chỉnh sửa 

và được chứng minh vẫn đảm bảo tính trực giao đồng thời đạt được độ lợi phân tập tương tự như mã STBC 

truyền thống bằng phân tích toán học và lập trình mô phỏng. Từ các kết quả đó, chúng tôi có thể khẳng 

định rằng phương pháp đề xuất đạt được sự cải thiện đáng kể về hiệu suất truyền tin trong mạng, khoảng 

10 [dB] so với truyền tin trực tiếp không phân tập nhưng vẫn đảm cho hệ thống được thiết kế và hoạt động 

một cách đơn giản. 

 

Lời cảm ơn  

Bài báo được hỗ trợ một phần kinh phí từ Trường Đại học Mỏ-Địa chất và Trung tâm nghiên cứu mạng 

truyền thông không dây tiên tiến (AWCC), Đại học UEC Tokyo, Nhật bản. 

 

Tài liệu tham khảo 

K. P. Valavanis and et al., 2015. Handbook of unmanned aerial vehicles, Springer Reference. 

M. Mozaari and et al., 2019. A Tutorial on UAVs for Wireless Networks: Applications,Challenges, and 

Open Problems. IEEE Communications Surveys & Tutorials, Volume 21, Issue 3, pp 2334-2360. 

E. Onwuka and et al., 2011. Manet: A Reliable Network In Disaster Areas. Journal of Research in 

National Development (JORIND), Volume 9, Issue 2, pp 105-113, May 2011. 

Bin Li and et al., 2019. UAV Communications for 5G and Beyond:Recent Advances and Future Trends. 

IEEE Internet of Things Journal, Volume 6, Issue 2, pp 2241-2263. 

S.Waharte and N. Trigoni, 2010. Supporting Search and Rescue Operations with UAVs. IEEE, 2010 

International Conference on Emerging Security Technologies. 

Y. Zeng and et al., 2016. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and 

Challenges. IEEE Communications Magazine, Volume 54, Issue 5, pp 36-42. 

Zhiqiang Wu and et al., 2005. Performance evaluation of OFDM transmission in UAV wireless 

communication, IEEE, 2005 Thirty-Seventh Southeastern Symposium on System Theory. 

V. Vahidi and et al., 2016. Orthogonal frequency division multiplexing and channel models for payload 

communications of unmanned aerial systems," IEEE, 2016 International Conference on Unmanned 

Aircraft Systems (ICUAS). 

S. M. Alamouti, 1998. A simple transmit diversity technique for wireless communica- tions. IEEE J. 

Sel. Areas Communications, vol. 16, no. 8, pp. 1451-1458. 

V. N. Q. Bao and H. Y. Kong, 2009. A simple performance approximation for Multi-hop decode-and-

forward relaying over Rayleigh fading channels. IEICE Trans Communications, vol. E92-B, no. 11, pp. 

3524 - 3527. 

 

ABSTRACT 

STBC Encoding for UAV Communications in  

Search and Rescue Operations 
 

Diem Cong Hoang1, Pham Dinh Tan1, Tran Thi Thu Thuy1 

1Hanoi University of Mining and Geology 

 

This paper proposes a transmission method using UAV with STBC encoding for multi-hop  wireless 

networks in search and rescue operations. First, an UAV is added to the hop with the minimum performance 

and operates as a relay to maintain the connections between adjacency nodes, expanding the coverage area 

and improving the performance. In addition, in order to overcome the difficulty in assigning the STBC 

patterns to the distributed relays and alleviate the complexity of designing and implementating system, the 

original STBC pattern is modified while keeping the same diversity gain. From the simulation results, we 

can confirm that the proposed method can achieve the significant performance improvement while keeping 

the simple operation of system. 

 

Keywords: STBC; uav communications; search and rescue operations. 
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Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng chương 

trình đào tạo trong kiểm định đại học  
 

Phạm Thị Tố Nga1,, Phạm Văn Tiệp1, Trần Thu Giang1 

1Trường Đại học Đại Nam 

 

TÓM TẮT  

Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là một nhu cầu thiết 

yếu trong vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường đại học hiện nay. Cần phải có một công cụ 

hỗ trợ giúp cho công tác kiểm định chất lượng tại các trường đại học được đơn giản và thuận lợi hơn qua 

đó nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học nói riêng và Việt Nam nói chung. Bài báo trình bày 

phương pháp nghiên cứu và xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo 

“Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học” ban 

hành kèm theo thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Phần mềm đã được đưa vào sử dụng tại 2 trường đại học là 

Đại học Mỏ Địa chất và Đại học Đại Nam, qua đó cũng đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ 

công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của phần mềm hỗ trợ kiểm định tại các trường đại học 

này. 
 

Từ khóa: Phần mềm; kiểm định; chương trình đào tạo. 

1. Đặt vấn đề  

Trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang phát triển mạnh về 

lượng, bài toán kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục đại học đang là mối quan tâm hàng đầu của các 

đơn vị quản lí nhà nước. Bên cạnh đó, nhu cầu được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

của các cơ sở giáo dục nhằm khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo đang trở nên rất mạnh mẽ trong quá 

trình phát triển và hội nhập. Thông qua công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) các 

đơn vị đào tạo sẽ định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động đào tạo, qua đó xem xét lại 

toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực 

nhất định, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của mình với các bên liên quan và từng bước xây dựng 

được văn hóa chất lượng cho CTĐT của đơn vị, cùng với đó nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị nói 

riêng và cơ sở giáo dục nói chung. Có thể thấy, việc kiểm định chất lượng CTĐT tại các cơ sở giáo dục đã 

góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục nói riêng và giáo dục 

đại học nói chung.  

Trong quá trình kiểm định chất lượng CTĐT có hai khâu rất quan trọng, giữ vai trò quyết định tới sự 

thành bại của công tác kiểm định tại các đơn vị đào tạo đó là khâu viết báo cáo tự đánh giá và khâu đánh 

giá ngoài. Việc thực hiện hai khâu này hiện nay đang diễn ra rất thủ công và thiếu chuyên nghiệp từ việc 

chuẩn bị minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá, quản lý hoạt động tự đánh giá tới việc phục vụ cho công tác 

đánh giá ngoài tại hầu hết các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, điều này khiến cho công tác kiểm định tại các 

cơ sở giáo dục đang trở nên rất nặng nề. Để có thể hoàn tất quá trình kiểm định một chương trình đào tạo, 

đơn vị đào tạo phải tiêu tốn rất nhiều sức người và sức của cũng như thời gian để hoàn thiện, gây nên những 

lãng phí không cần thiết.  

Nhóm tác giả đã nghiên cứu để cho ra đời một phần mềm nhằm số hóa các minh chứng giúp cho việc 

lưu trữ và tìm kiếm minh chứng một cách thuận tiện nhất, hỗ trợ công tác viết báo cáo tự đánh giá đúng 

theo các tiêu chuẩn và tiêu chí của bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Mai Văn Chinh, 

2018; Mai Văn Chinh, 2016; Bùi Văn Ga, 2016; Johnson Ong Chee Bin và nnk, 2004; Đào Phong Lâm, 

2016)  hỗ trợ việc quản lý công tác viết báo cáo tự đánh giá được công khai, rõ ràng và minh bạch; hỗ trợ 

cho công tác đánh giá ngoài và đặc biệt hỗ trợ cho quá trình rà soát cũng như thực hiện các chu kỳ kiểm 

định sau này được thuận tiện nhất từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nói 

riêng và giáo dục đại học tại Việt Nam nói chung. 
 

 
 Tác giả liên hệ 

Email: ngaptt@dainam.edu.vn 

mailto:mail:%20ngaptt@dainam.edu.vn


   

36 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

Với quá trình gần 500 ngày trực tiếp tham gia vào công tác viết báo cáo tự đánh giá cũng như hỗ trợ 

công tác đánh giá ngoài cho cơ sở giáo dục tại trường Đại học Đại Nam, nhóm tác giả đã tiến hành phân 

tích quy trình nghiệp vụ của công tác kiểm định từ đó xác định các yêu cầu của phần mềm và các kỹ thuật 

nghiệp vụ để xây dựng phần mềm đạt hiệu quả hỗ trợ tốt nhất cho công tác kiểm định. 

2.1. Công tác viết báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài 

2.1.1 Công tác viết báo cáo tự đánh giá 

Hội đồng tự đánh giá của mỗi CTĐT chịu trách nhiệm chính trong việc viết báo cáo tự đánh giá cho 

CTĐT đó. Các thành viên trong hội đồng chịu trách nhiệm thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt 

động và đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu của chương trình đào tạo đã đề ra; đánh giá mức độ đạt 

được, xác định các điểm mạnh và điểm yêu của chương trình giáo dục; lập và thực hiện kế hoạch hành động 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; đối chiếu kết quả đạt được với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tiến hành tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn. 

2.1.2 Công tác đánh giá ngoài 

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục. 

Quá trình khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức đoàn chuyên gia sẽ tiến hành nghiên cứu báo cáo tự đánh 

giá, thu thập, xử lí các thông tin , tài liệu minh chứng liên quan đến các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo của trường; viết báo cáo đánh giá ngoài gửi cho trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng 

Để hỗ trợ cho công tác báo cáo tự đánh giá cũng như công tác đánh giá ngoài của quy trình kiểm định 

phần mềm nhóm tác giả đã đưa ra các yêu cầu chức năng chính và phi chức năng như sau: 

2.2.1 Yêu cầu chức năng 

Login & Logout: Cho phép người dùng đăng nhập, thay đổi mật khẩu, thoát khỏi hệ thống. Người dùng 

cần nhập user và password để đăng nhập hệ thống, có hỗ trợ quên mật khẩu. 

Quản lý danh mục CTĐT: Danh sách các CTĐT đang triển khai sẽ được hiển thị trên thực đơn. Người 

dùng lựa chọn CTĐT đã được phân quyền. 

Quản lý Tiêu chuẩn, tiêu chí: Lưu trữ các thông tin về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các chương 

trình đào tạo theo chuẩn đánh giá mới phiên bản V3.0. Danh mục gồm 11 Tiêu chuẩn sẽ hiển thị đầy đủ 

kèm theo danh mục các tiêu chí chi tiết bên trong. Người dùng được phân quyền để có thể xem, sửa, góp 

ý, cấp nhật chi tiết từng nội dung trong tiêu chí. 

Quản lý Minh chứng: Lưu trữ thông tin các minh chứng có liên quan theo từng nội dung tiêu chí và có 

1 nhóm tài liệu dùng chung. Người dùng được phân quyền để có thể cập nhật, bổ sung, sử dụng minh chứng. 

Chỉ có tài khoản quản trị mới được xóa minh chứng đã cập nhật.  

Quản lý các nhiệm vụ phân công: Lưu trữ thông tin phân công nhiệm vụ theo nội dung công việc tự 

đánh giá và kiểm định CTĐT..  

Quản lý Phân quyền người dùng: Danh sách các liên hệ của người dùng được phân quyền theo các chức 

năng có liên quan (phân quyền theo yêu cầu của lãnh đạo và người quản lý hệ thống). Người dùng có thể 

tìm kiếm, xem nội dung thông báo, phân công. Chỉ người dùng được phân quyền mới được phép thêm, sửa, 

xóa  

Quản lý tiến độ viết báo cáo: Cho phép người dùng ở mức quản lý có thể theo dõi được tiến độ viết báo 

cáo của từng thành viên và tổng thể chương trình kiểm định. 

Quản lý lịch sử cập nhật nội dung: Các tiêu chí được chỉnh sửa bổ sung đều được hệ thống lưu vết đảm 

bảo tích chính xác, an toàn thông tin. 

Quản lý các góp ý, chú thích: Theo từng tiêu chí người dùng được phân quyền có thể thêm các nội dung 

góp ý bổ sung. 

Xuất báo cáo: Người dùng có thể xuất báo cáo nội dung kiểm định ra file Word theo chuẩn định dạng.  

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng  

Hiệu năng hệ thống: Môi trường thử nhiệm: Máy chủ: tối thiểu CPU - Intel core I5, RAM - 8GB, HDD-

500GB, OS-Window Server 2016. Máy khách: CPU - Intel core, RAM - 4GB, HDD-250GB, OS-Window. 

Thời gian phát triển phần mềm đảm bảo các yêu cầu sau: 

Chức năng thêm dữ liệu (giả sử có 30 trường cần được cập nhật vào dữ liệu): Yêu cầu thời gian thực thi 

khoảng từ 3-5 giây (Lần đầu tiên truy vấn trang, cần nhiền thời gian hơn 1 chút, khoảng 10 giây. Các lần 

gọi tiếp theo ít hơn 5 giây). Chức năng hiển thị danh sách ( giả sử có khoảng 1000 bản ghi hiển thị) thời 

gian phản hổi hiển thị là 7-10 giây ( Cho lần đầu tiên khoảng 15 giây,cho các lần tiếp theo ít hơn 10 giây). 

Với tất cả các xác thực về logic dữ liệu, thời gian phản hồi không quá 2 giây. Với máy chủ được đề cập ở 

trên, hệ thống cần đảm bảo làm việc cho cùng 1 lúc 50-100 người dùng. 

Tính toàn vẹn an toàn dữ liệu và chặt chẽ của thông tin: Thông tin chính xác, đầy đủ, được xác thực về 

nguồn gốc và nội dung, được truy cập chỉ bởi những thực thể được cấp quyền đảm bảo tính tin cậy. Cơ chế 
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backup hệ thống thường xuyên kịp thời. 

Tính bảo mật của hệ thống: Tất cả các dịch vụ bên trong của hệ thống hướng tới máy chủ ở giao thức 

https nhằm mục đích bảo mật. Các ủy quyền cần được cung cấp cho cổng giao thức SSL. Liên quan đến cơ 

chế xác thực phân cơ sở  và xác thực cho người dùng chuẩn. 

2.3. Phân tích hệ thống thông tin 

Sơ đồ User Case tổng quát của hệ thống. 

Hình 1. Sơ đồ User Case của lãnh đạo  Hình 2. Sơ đồ User Case của người viết 

 
Hình 3. Sơ đồ User Case của Admin  Hình 4. Sơ đồ User Case của chuyên gia 

 

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

Mô hình ERD được thể hiện trên Hình 5. 

Hình 5. Mô hình ERD 
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Áp dụng các quy tắc chuyển đổi mô hình ERD sang mô hình lược đồ quan hệ (Phan Huy Khánh, 

2001), ta có các lược đồ quan hệ sau: 

Hình 6. Cơ sở dữ liệu của hệ thống 

 

2.5. Kỹ thuật áp dụng 

Nhằm đạt được hiệu quả cao nhất và hỗ trợ phần mềm tương thích đa nền tảng, nhóm tác giả đã xây 

dựng phần mềm dựa trên nền tảng ASP.NET Core (Freeman and Adam, 2018) và đặc biệt sử dụng 

Repository pattern giúp Dễ dàng cho unit test; Kiến trúc linh hoạt; Hạn chế code dư thừa; Chia tách giúp 

quản lý và làm dự án hiệu quả hơn; Nếu có thay đổi tầng business hoặc data thì không cần thay đổi 

Repository; Các logic về business logic và xử lý dữ liệu được tập trung lại. 

Nhóm tác giả đã sử dụng công nghệ AJAX (Anthony T. Holdener III, 2008), cơ chế xử lý của AJAX 

cho phép load dữ liệu từ server mà không yêu cầu tải lại trang. 

Nhóm tác giả cũng đã sử dụng SQL Server 2017 (Patrick LeBlanc, William Assaf, Brian Jackson, Mindy 

Curnutt, 2018)  nhằm tối đa hóa việc trao đổi dữ liệu giữa client và Server cũng như xử lý tối ưu cho môi 

trường dữ liệu lớn và số tài khoản truy cập nhiều hỗ trợ tối ưu cho các cơ sở giáo dục lớn có nhiều chương 

trình đào khác nhau cùng tham gia kiểm định. 

3. Kết quả thử nghiệm và thảo luận  

3.1 Mô tả phần mềm  

Giao diện của phần mềm được thiết kế thân thiện và dễ sử dụng, bao gồm các giao diện đăng nhập; giao 

diện chính; giao diện soạn thảo các tiêu chuẩn, tiêu chí; giao diện quản lý của admin; …đảm bảo đủ các 

chức năng đã phân tích. 

Để đăng nhập vào phần mềm Người dùng cần lựa chọn CTĐT, sau đó nhập tài khoản và mật khẩu được 

cấp bởi admin. Nếu email và user không khớp, hệ thống sẽ hiển thị Tài khoản và email không khớp nhau, 

đồng thời hệ thống không cho phép đăng nhập.  

 

 
Hình 7. Màn hình đăng nhập 

 

https://www.goodreads.com/author/show/4112276.Patrick_LeBlanc
https://www.goodreads.com/author/show/16476462.William_Assaf
https://www.goodreads.com/author/show/478071.Brian_Jackson
https://www.goodreads.com/author/show/16476463.Mindy_Curnutt
https://www.goodreads.com/author/show/16476463.Mindy_Curnutt
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Khi đăng nhập được vào hệ thống, phần mềm sẽ mở ra giao diện chính. Màn hình giao diện chính gồm 

đầy đủ các thư mục như trong cuốn báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định. 

 

 
Hình 8. Màn hình giao diện chính 

 

Để viết hoặc sửa báo cáo tự đánh giá, người viết lựa chọn tiêu chuẩn và tiêu chí cần thao tác và tiến hành 

sửa xóa ngay trong phần mềm (phần soạn thảo được hỗ trợ các tính năng soạn thảo gần tương tự như trong 

Word). 

 
Hình 9. Màn hình soạn thảo các tiêu chuẩn, tiêu chí 

 

3.2 Kết quả thử nghiệm và thảo luận 

Phần mềm khi đưa vào thử nghiệm tại trường Đại học Đại Nam  đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

chức năng và phi chức năng đặt ra nhằm hỗ trợ cho công tác viết báo cáo tự đánh giá. Khi triển khai sử 

dụng tại trường Đại học Mỏ Địa chất cho thấy việc truy cập vào phần mềm được đáp ứng ngay lập tức cho 

lần truy cập đầu tiên, mỗi User có thể mở cùng lúc 51 cửa sổ cho tất cả các tiêu chí để thao tác xem, sửa, 

xóa. Tuy nhiên Khi quản trị các users thì việc chọn các nội dung phân quyền cho các users không phải bao 

giờ cũng được đáp ứng ngay, khi mở nhiều cửa sổ để cùng thao tác một lúc thì đôi khi bị chồng chéo dẫn 

đến nhầm lẫn thao tác. Để giải quyết vấn đề này nhóm tác giả có khuyến nghị khi một user sử dụng không 

nên mở quá nhiều cửa sổ để thao tác, tốt nhất nên thao tác trên 1 cửa sổ. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ tối đa 

cho công tác quản lý quá trình viết báo báo tự đánh giá trường Đại học Đại Nam đã đề xuất bổ sung thêm 

cấp phân quyền cho một số đối tượng có thể tham gia nhiều chương trình đào tạo với nhiều tư cách khác 

nhau, việc bổ sung đó đã được nhóm tác giả thực hiện và đáp ứng được tốt yêu cầu của đơn vị sử dụng. 

 

4. Kết luận 

Phần mềm hỗ trợ kiểm định CL CTĐT do nhóm tác giả thực hiện đã được triển khai sử dụng tại hai 

trường đại học lớn là ĐH Mỏ Địa chất và ĐH Đại Nam. Trường ĐH Mỏ Địa chất đã sử dụng phần mềm hỗ 

trợ kiểm định 7 chương trình đào tạo của trường. Trường ĐH Đại Nam đã sử dụng để viết báo cáo tự đánh 

giá cho 12 chương trình đào tạo và tiến tới đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo là Ngôn ngữ Anh và Dược 

học. 

Quá trình sử dụng phần mềm tại hai trường đã nhận được phản hồi rất tích cực từ các đơn vị trực tiếp sử 

dụng, phần mềm thực sự có đóng góp lớn trong việc số hóa các văn bản hành chính cũng như hỗ trợ và thúc 

đẩy công tác kiểm định các CTĐT tại hai trường, giúp cho quá trình tự đánh giá và đánh giá ngoài diễn ra 

thuận lợi và nhanh chóng. Đặc biệt hơn nữa, việc lưu trữ báo cáo và minh chứng sẽ giúp cho công tác rà 

soát CTĐT trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết từ đó việc xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng 

CTĐT trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn. 
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Hiện nay phần mềm đã hỗ trợ rất tích cực cho quá trình kiểm định chương trình đào tạo nhưng chủ yếu 

phục vụ cho khâu viết báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phát triển 

thêm tính năng gợi ý viết báo cáo cho người viết khi truy cập vào từng tiêu chí báo cáo nhằm hỗ trợ tối đa 

hơn nữa người viết trong khâu viết báo cáo tự đánh giá, đồng thời phát triển phần mềm tích hợp hỗ trợ cho 

kiểm định cơ sở giáo dục, hỗ trợ trích xuất báo cáo các nội dung theo yêu cầu báo cáo hàng năm của trường 

với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi đang hướng đến một phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định cho các 

trường đại học hoàn thiện nhất. 
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ABSTRACT 

A study on developing software to support the quality accreditation of 

training programs in university accreditation 
 

Pham Thi To Nga1, Pham Van Tiep1, Tran Thu Giang1 

1Dai Nam University 

 

Using applications of information technology in the training program quality accreditation is an essential 

need in the issue of educational quality accreditation in universities today. It is necessary to have a 

supporting tool to help make the quality accreditation process in universities more convenient, thereby 

improving the quality of training in Vietnam in general and universities in particular. This article presents 

the methods of research and building software to support the quality accreditation of training programs 

according to the "Regulations on standards for evaluating the quality of training programs at all levels of 

higher education" set of standards issued together with Circular 04/2016 / TT-BGDĐT (Ministry of 

Education and Training, 2016). The software has been used in two universities including  Hanoi University 

of Mining and Geology (HUMG) and Dai Nam University (DNU), therefore it is shown to have remarkable 

effects in supporting the quality accreditation of training programs in these universities. 
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Thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin địa lý trực tuyến  

trên công nghệ mã nguồn mở 
 

Đinh Bảo Ngọc1,, Lê Hồng Anh1, Nguyễn Thị Mai Dung1 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Các hệ thống thông tin địa lý trực tuyến đóng góp rất lớn trong việc trực quan hóa dữ liệu không gian và 

trợ giúp ra quyết định cho các nhà quản lý các lĩnh vực giao thông, quản lý dịch bệnh, phân tích môi trường 

kinh doanh. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đưa ra giải pháp trong việc quản lý dữ liệu địa lý trực 

tuyến, đồng thời cung cấp các bộ công cụ cho phép người dùng có thể tạo ra các trang web trực quan hóa 

và phân tích cơ bản với dữ liệu địa lý cụ thể dữ liệu ở định dạng shapefile. Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu mã nguồn mở PostgreSQL cho việc lưu trữ dữ liệu, kết hợp với các bộ thư viện của NodeJS như 

express, shapefile, Turf JS để xây dựng hệ thống thông tin địa lý trực tuyến. Hơn nữa, hệ thống còn cung 

cấp các dịch vụ web thông qua giao thức HTTP cho phép truy cập dữ liệu từ các ứng dụng điện thoại, 

website hoặc các phần mềm để bàn khác. Hệ thống được xây dựng trên công nghệ mã nguồn mở giúp tối 

ưu chi phí phát triển, đồng thời cung cấp môi trường quản lý và thiết lập các trang WebGIS một cách dễ 

dàng cho ngay cả những người không có kiến thức về hệ thông tin địa lý. 

 

Từ khóa: GIS online; GIS mã nguồn mở; Webgis; GIsÔ database; Nodejs. 

1. Đặt vấn đề  

Các ứng dụng WebGIS hỗ trợ các công tác quy hoạch, tra cứu thông tin đất đai, giám sát dịch bệnh ngày 

cảng phát triển cung cấp các tiện ích tới toàn bộ người dân cũng như các nhà quản lý. Tuy nhiên, việc xây 

dựng, phát triển ứng dụng đòi nhà phát triển có kiến thức nhất định về GIS. Ngoài ra, việc chia sẻ dữ liệu, 

cung cấp các dịch vụ web tới các nền tảng khác như di động, phần mềm desktop cũng cần phải suy xét đến. 

Hiện nay, ESRI nổi nên như một nhà cung cấp các hệ thống phần mềm như ArcGIS Desktop phục vụ 

biện tập, phân tích không gian bản đồ, ArcGIS Server cung cấp dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu và các dịch 

vụ WebGIS. Ngoài ra, các dịch vụ tiện ích trực tuyến cũng được ESRI cung cấp tới người dùng thông qua 

các nền tảng ArcGIS online cho phép người dùng tạo các trang webgis cơ bản để chia sẻ thông tin. Các 

công cụ tạo WebGIS cũng được ESRI cung cấp tới người dùng như ArcGIS for Flex, ArcGIS for Silverlight 

giúp người dùng dễ dàng tạo các mã nguồn WebGIS. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của các hệ thống này là 

chi phí bản quyền khá cao, đồng thời đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về GIS cũng như khả năng lập 

trình. Ngoài ESRI các nền tảng cung cấp chia sẻ dữ liệu bản đồ khác như MapServer hoặc GeoServer cũng 

cung cấp các dịch vụ bản đồ tới người dùng. Mặc dù 2 nền tảng trên hoàn toàn miễn phí, nhưng cũng đòi 

hỏi người dùng phải cài đặt, cấu hình và có các hiểu biết nhất định về GIS. 

Việc chia sẻ dữ liệu cũng là vấn đề cần quan tâm đối với các hệ thống webgis hiện nay. Với ESRI lựa 

chọn kết hợp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server tạo các Enterprise Geodatabase, hay nền 

tảng khác như GeoServer có cách kết hợp với PostgreSQL cho việc quản lý truy xuất dữ liệu. Nhược điểm 

của phương pháp này là phải kết hợp quản trị trên 2 hệ thống phần mềm khác nhau gây khó khăn cho người 

quản trị. 

Hệ thống thông tin địa lý trực tuyến trên công nghệ mã nguồn mở được xây dựng dựa trên NodeJS cùng 

với các framework như express, socket.io, shapefile kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho 

phép người sử dụng quản trị nguồn dữ liệu dưới dạng shapefile với các chức năng như: 

+ Thiêt lập từng database riêng cho từng người sử dụng 

+ Lưu trữ dữ liệu và chia sẻ dữ liệu dưới dạng geosjon 

+ Hiển thị các lớp bản đồ trong database một cách dễ dàng trên nền web mà không cần cấu hình, hay 

cài đặt. 

+ Tích hợp việc lưu trữ, hiển thị, truy vấn dữ liệu theo thời gian thực từ các hệ thống cảm biến thu 
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nhận dữ liệu. 

+ Cung cấp các dịch vụ webgis thông qua các API (Application Programming Interface). 

 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Cơ sở lý thuyết về quy trình xây dựng hệ thống WebGIS 

Hiện nay, các dịch vụ WebGIS được cung cấp dưới hai dạng chính là WMS (Web Map Service) và WFS 

(Web feature service). Trong đó, WMS cho phép cung cấp dịch vụ hiển thị bản đồ dưới dạng các tệp hình 

ảnh có định dạng như png, jpg, vv  (OGC, 2020). Ngoài ra, WMS còn cung cấp khả năng truy vấn thông 

tin thuộc tính các đối tượng trên bản đồ dựa trên tọa độ điểm ảnh (pixel) trên bản đồ. Dịch vụ WFS là dịch 

vụ phổ thông thứ hai các hệ thống GIS Server thường cung cấp phục vụ cho việc phát triển các hệ thống 

WebGIS. WFS cung cấp các chức năng tương tác với cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính như tìm 

kiếm, chỉnh sửa dữ liệu trên nền web.  

Các công nghệ WebGIS cả thương mại bản quyền và miễn phí mã nguồn mở được tác giả đề xuất đều 

xây dựng cơ bản theo quy trình như Hình 1 dưới đây 

 
Hình 1. Quy trình cơ bản xây dựng WebGIS 

 

Tổng quan quy trình cơ bản xây dựng WebGIS gồm 6 bước như sau: 

Bước 1: Thu thập dữ liệu, dữ liệu sẽ được thu thập ở nhiều dạng khác nhau như excel, dữ liệu đo GPS 

(gpx file), shapefile, geodatabase, tệp ảnh từ việc quét các bản đồ giấy, vv … 

Bước 2: Chuẩn hóa dữ liệu, dữ liệu sau khi thu thập sẽ được phân tích chuyển đổi về các dạng chuẩn 

như shapefile hoặc geodatabase. Ngoài ra, việc kiểm tra, sửa lỗi dữ liệu như việc dữ liệu bị thiếu, đo sai, 

lỗi hình học (topology) cũng được thực hiện tại bước này 

Bước 3: Ở bước này có 2 trường hợp có thể xảy ra.  

Trường hợp 1: Nếu người dùng muốn lưu trữ và chia sẻ dữ liệu tới cộng đồng người sử dụng. Dữ liệu 

sau khi được biên tập ở bước 2 sẽ được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, 

PostgreSQL, vv…  dưới dạng enterprise geodatabase với công nghệ thương mại bản quyền ESRI. Với công 

nghệ mã nguồn mở, dữ liệu sẽ được nhập vào các hệ quản trị như PostgreSQL dưới dạng shapefile. 

Trường hợp 2: Dữ liệu sẽ được lưu trữ ở phía máy người dùng sau đó được biên tập thành các tệp bản 

đồ. Khi dữ liệu được đưa lên GIS Server sẽ được thực hiện quá trình truyền dữ liệu từ máy khách lên hệ 

thống máy chủ. 

Bước 4: Sau khi dữ liệu được thu thập với các công nghệ bản quyền thương mại như ArcGIS, dữ liệu sẽ 

được biên tập thành các tệp bản đồ dưới dạng *.mxd. Đối với các công nghệ mã nguồn mở việc biên tập 

bản đồ thường được thực hiện thành các tệp có định dạng *.sld. 

Bước 5: Các hệ thống GIS Server sẽ thực hiện việc tạo các dịch vụ bản đồ như WMS, WFS, vv … đồng 

thời cung cấp giao diện quản trị cho phép người dùng phân quyền các dịch vụ bản đồ trên 

Bước 6: Các nhà lập trình sẽ kết hợp các dịch vụ bản đồ và các bộ thư viện như ArcGIS for JavaScript 

hoặc leaflet hoặc openlayer, vv … để tạo các chức năng cho WebGIS như hiển thị bản đồ, truy vấn thông 

tin các đối tượng trên bản đồ, chỉnh sửa dữ liệu không gian, phân tích không gian thông qua geoprocessing 
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service. 

Từ quy trình trên đưa ra các đánh giá như sau: 

+ Cả hai công nghệ đều cần các phần mềm biên tập bản đồ như ArcGIS desktop hoặc QGIS. 

+ Cả hai công nghệ đều cần cài đặt, cấu hình các hệ thống GIS Server phục vụ việc cung cấp các dịch 

vụ bản đồ 

+ Việc xây dựng WebGIS đòi hỏi cần có kiến thức về lập trình. 

2.2 Nghiên cứu giải pháp và các công nghệ xây dựng hệ thống thông tin địa lý trực tuyến 

Từ các đánh giá mục 2.1 cho thấy hạn chế của quy trình xây dựng cũng như các công nghệ hiện có đối 

với người dùng phổ thông ít có kiến thức về lập trình hoặc GIS. Từ các hạn chế đó việc nghiên cứu xây 

dựng hệ thống cho phép nhà phát triển webgis hạn chế tối đã việc phải lập trình cũng như cần các kiến thức 

sâu rộng về GIS là hết sức cần thiết. 

Trong việc phát triển các ứng dụng web, JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến và trở nên thông dụng 

với bất kì các nhà lập trình web nào. Do đó, qua tìm hiểu đánh giá các công nghệ tác giả đã lựa chọn sử 

dụng NodeJS để xây dựng hệ thống với các lý do sau đây: 

+ NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở, miễn phí được xây dựng dựa trên V8 JavaScript Engine, trình 

thông dịch mã javascript. 

+ Theo khảo sát của Stack Overflow năm 2019 NodeJS đứng vị trí số 1 về người dùng chiếm 50% thị 

phần so với các framework khác (Overflow, 2019). 

+ NodeJS có thể chạy trên đa nền tảng với các hệ điều hành khác nhau như Window, Linux, OSX. Điều 

này cho phép triển khai ứng dụng NodeJS dễ dàng trên các hệ thống máy chủ khác nhau. 

Bằng việc kết hợp NodeJS với các bộ thư viện như express, shapefile, socket.io cung cấp các tính năng 

mạnh mẽ trong việc xây dựng các trang web cũng như trên các nền tảng di động. Express hỗ rợ các phương 

thức HTTP và midleware tạo ra môt API vô cùng mạnh mẽ và dễ sử dụng. Có thể tổng hợp một số chức 

năng chính của express như sau: 

+ Thiết lập các lớp trung gian để trả về các HTTP request 

+ Định nghĩa router cho phép sử dụng với các hành động khác nhau dựa trên phương thức HTTP và 

URL 

+ Cho phép trả về các trang HTML dựa vào các tham số. 

Trước đây, các ứng dụng web thời gian thực sử dụng websocket cho việc truyền nhận dữ liệu. Tuy nhiên, 

việc sử dụng websocket gặp phải các vấn đề như về HTTP proxies, tường lửa (firewall). Do đó, các ứng 

dụng chạy websocket đòi hỏi việc cấu hình cao và có thể bị khóa bất cức lúc nào. Socket.io là giải pháp 

được tả giả lựa chọn để khắc phục hạn chế của websocket. Ngoài ra socket.io còn cung cấp các đặc trưng 

về sự kiện, tự động phục hồi lại các kết nối khi bị mất. Cung cấp dịch vụ cả phía máy khách và máy chủ. 

Việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống và người dùng được thực hiện trên hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu PostgreSQL với các lý do sau đây: 

+ PostgreSQL là hệ quản trị mã nguồn mở, miễn phí 

+ Cung cấp extension là PostGIS cho phép lưu trữ và làm việc với dữ liệu không gian 

+ Cung cấp các hàm mạnh mẽ cho việc phân tích dữ liệu không gian 

+ Được hỗ trợ kết nối từ các hệ thống GIS Server như ArcGIS Server, GeoServer hay các phần mềm 

biên tập bản đồ như ArcGIS Desktop, QGIS. 

+ Cung cấp các hàm notify và listen cho phép làm việc với dữ liệu thời gian thực. 

2.3 Xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý trực tuyến trên công nghệ mã nguồn mở 

 Mô hình hệ thống được xây dựng theo Hình 2 dưới đây: 

 

 
Hình 2. Mô hình hệ thống thông tin địa lý trực tuyến 

 

Hệ thống sử dụng Express framework có nhiệm vụ tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu từ trang web. Cơ 
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sở dữ liệu hệ thống được sử dụng là dữ liệu định dạng JSON được truyền từ các thiết bị cảm biến trong thời 

gian thực hoặc từ dữ liệu shapefile người dùng tải lên hệ thống. Các dữ liệu JSON này được lưu trữ trong 

PostgresSQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu được tích hợp để quản lý dữ liệu Không gian địa lý. Máy chủ hệ 

thống xử lý dữ liệu thời gian thực bằng cách kết hợp thông báo và lắng nghe, hai phương pháp trong 

PostgreSQL và Socket.io, bộ thư viện trong NodeJS. Khi dữ liệu được chèn hoặc cập nhật vào PostgreSQL, 

một “thông báo” bao gồm hai thành phần, thông báo và tải trọng, sẽ được gửi đến máy chủ. Máy chủ Nodejs 

sẽ sử dụng truy vấn “Listen” để lắng nghe các thông báo từ PostgreSQL. Khi một thông báo tồn tại, máy 

chủ NodeJS sẽ sử dụng socket.io để gửi tải trọng từ máy chủ đến các máy khách. Ngoài ra, hệ thống cũng 

cung cấp khả năng hiển thị, truy vấn dữ liệu bản đồ bằng cách truy vấn dữ liệu từ PostgreSQL dưới dạng 

GeoJson kết hợp với bộ thư viện lealfet. 

Hệ thống được xây dựng cung cấp các chức năng chính sau đây: 

(1) Cho phép người dùng tạo cơ sở dữ liệu của riêng mình đồng thời tải dữ liệu dạng shapefile lên hệ 

thống và lưu trữ trong PostgreSQL. 

(2) Cho phép người dùng quản lý các lớp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đồng thời tạo và hiển thị các lớp 

dữ liệu không gian trên nền WebGIS. 

(3) Cho phép hiển thị, truy vấn, quản trị các lớp thông tin bản đồ từ phía máy khách thông qua các 

Restful API. 

(4) Quản lý, hiển thị và lưu trữ dữ liệu thời gian thực dưới dạng Restful API 

Mô hình lưu trữ và quản trị dữ liệu được thực hiện theo sơ đồ trong Hình 3. 

 

Hình 3. Quản trị dữ liệu 

Dữ liệu sẽ được quản trị theo từng các nhân. Khi người dùng đăng ký tài khoản cá nhân, một cơ sở dữ 

liệu đồng thời sẽ được tạo trong PostgreSQL và được quản lý bởi chính người dùng đó. Người dùng sau 

khi đăng nhập hệ thống có thể đưa dữ liệu không gian (định dạng shapefile) lên hệ thống qua công cụ sẵn 

có trên website. Người dùng có thể thêm, xóa, chia sẻ dữ liệu (dưới dạng GeoJSON) trên trang cá nhân 

3. Kết quả và thảo luận 

Hệ thống nghiên cứu được áp dụng để theo dõi dữ liệu độ ẩm của đất theo thời gian thực. Khu vực giám 

sát là tỉnh Lai Châu, thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam, nơi có nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dữ liệu 

về độ ẩm của đất sẽ được thu thập thông qua các cảm biến đặt tại các trạm quan trắc. Sau đó, dữ liệu sẽ 

được truyền về máy chủ ở định dạng JSON và được lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một 

vài dịch vụ hệ thống cung cấp thông qua Restful API 

● / station: 

GET: Lấy danh sách thông tin các trạm đo 

POST: Thêm mới một trạm đo 

● / station / {id}: 

GET: Lấy thông tin chi tiết một trạm đo 

PUT: Cập nhật thông tin trạm đo 

DELETE: Xóa thông tin trạm 

● / station / {id} / param / {paramid}: 

GET: Lấy tham số chi tiết theo trạm 

PUT: cập nhật thông số trạm. 
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Hình 4. Hệ thống được ứng dụng xây dựng 

 

 
Hình 5. Trang quản trị dữ liệu người dùng 

 

Tuy nhiên, hệ thống còn gặp phải một số các hạn chế như sau: 

+ Dữ liệu cho phép người dùng quản lý chỉ ở dạng shapefile. Đòi hỏi người dùng cần có thao tác chuẩn 

hóa dữ liệu về định dạng shapefile trước khi đưa lên hệ thống 

+ Chưa tích hợp kĩ thuật tile map cho phép hiển thị nhanh chóng dữ liệu bản đồ phía máy khách với 

những dữ liệu bản đồ có dung lượng lớn 

+ Việc cung cấp các chức năng truy vấn không gian vẫn còn dạng hạn chế do chưa tích hợp các dịch vụ 

như geoprocessing. 

4. Kết luận 

Hệ thống máy chủ GIS được xây dựng hoàn toàn trên công nghệ mã nguồn mở như hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu NodeJS, PostgreSQL. Do đó, cho phép giảm thiểu chi phí xây dựng hệ thống. Bên 

cạnh đó, hệ thống cung cấp các dịch vụ thông qua API Restful để cho phép nhiều loại kết nối sử 

dụng các dịch vụ đầu cuối (từ các ứng dụng di động, web và máy tính để bàn). Dịch vụ cảnh báo 

thời gian thực giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong lũ lụt và sạt lở đất ở tỉnh Lai 

Châu. 
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ABSTRACT 

Development GIS online system using open source technologies 
 

Đinh Bảo Ngọc1, Le Hong Anh1, Nguyen Thi Mai Dung1 

1Hanoi University of Mining and Geology 

 

Online Geographic information systems make a great contribution to spatial data visualization and decision-

making aid for operators of transport, disease management, business environment analysis. The purpose of 

this study is to provide a solution for GIS management, while also providing a set of tools that allow users 

to easily create basic visualization and analysis web pages with geographic data. The system uses 

PostgreSQL open source database management system for data storage, combined with NodeJS 

frameworks such as express, shapefile, Turf JS to build online geographic information systems. Moreover, 

the system also provides web services via HTTP protocol allowing data access from mobile applications, 

websites or other desktop software. The system is built on open source technology that optimizes costs and 

provides an environment for easy management and setup of WebGIS sites for even those who have no 

knowledge of geographic information system. 

 

Keywords: GIS online; GIS open source; Webgis; V database; Nodejs. 
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Ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả 

 trong công tác khảo thí tại trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

Nông Thị Oanh1, , Phạm Văn Tuấn1
, Nguyễn Thị Lan Hương1, Lê Hồng Anh1, Phạm Quang Hiển1 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Hệ thống phần mềm sinh phách và ghép điểm được xây dựng, cài đặt và đang được sử dụng tại Phòng Đảm 

bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hệ thống được phát triển trên nền tảng Web, sử 

dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET C# theo mô hình MVC và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. 

Phần mềm cho phép sinh các phách ngẫu nhiên 5 số kèm theo mã vạch, không trùng lặp; cho phép sinh 

phách và quản lý tối đa 99999 phách ngẫu nhiên trong một kỳ thi. Phần mềm cho phép ghép phách-điểm 

của bài thi với dữ liệu thí sinh; cho phép cảnh báo trong trường hợp phách đang ghép thuộc về thí sinh vắng 

thi hoặc không tồn tại trong túi bài đang ghép phách-điểm. 

Ngoài ra, phần mềm có một số hỗ trợ người dùng là chuyên viên, giảng viên thống kê tình trạng nhập điểm, 

ghép phách-điểm của các túi bài thi; hỗ trợ admin xuất dữ liệu có cấu trúc, đẩy điểm trực tiếp vào hệ thống 

quản lý đào tạo Edusoft của Nhà trường. 

  

Từ khóa: Sinh phách; ghép điểm; phần mềm; khảo thí. 

1. Đặt vấn đề  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo là một trong những vấn đề trọng tâm, được đặt lên 

hàng đầu và nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp quản lý giáo dục nói chung và của Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất nói riêng. Có rất nhiều phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ các cán bộ xử lý công việc, 

nâng cao hiệu quả công việc trong công tác quản lý đào tạo. Đặc điểm chung của các phần mềm này là 

thương mại hóa nên giá thành khá cao và được xây dựng tổng thể cho hệ thống quản lý đào tạo nhiều trường 

đại học, cao đẳng. 

Hiện tại, công việc chấm thi của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Mỏ - Địa chất gặp 

nhiều bất cập, việc sinh phách và ghép phách điểm cho các học phần khảo thí của Nhà trường đang tồn tại 

một số vấn đề như sau: số phách bị hạn chế và bị trùng lặp giữa các học phần khác nhau, mất rất nhiều thời 

gian để sinh phách, hệ thống chưa kiểm soát được các sai sót trong quá trình nhập điểm, gây ra nhiều khó 

khăn, nhầm lẫn trong việc ghép điểm theo phách và không thể nắm được tiến độ các công việc khảo thí. 

Chính vì vậy, việc xây dựng một phần mềm sinh phách và ghép điểm cho Phòng Đảm bảo chất lượng 

giáo dục là một yêu cầu cấp thiết. Phần mềm này sẽ khắc phục được các nhược điểm của hệ thống hiện tại 

đang gặp phải, giúp cho việc quản lý sinh phách và ghép điểm được thực hiện một cách chuyên nghiệp, 

thuận tiện và chính xác, giúp nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý đào tạo của Phòng Đảm bảo chất 

lượng giáo dục và Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

Trong quy trình xây dựng phần mềm, phân tích và thiết kế hệ thống có vai trò rất quan trọng vì có được cái 

nhìn đầy đủ, đúng đắn, chính xác về hệ thống thông tin sẽ xây dựng nhằm thuận lợi cho việc sửa chữa, bổ 

sung và phát triển hệ thống khi có yêu cầu, hơn thế nữa còn tránh được những sai lầm trong thiết kế, cài 

đặt (Nguyễn Văn Ba, 2008). Nhóm tác giả đã sử dụng cách tiếp cận phân tích thiết kế hệ thống theo phương 

pháp hướng đối tượng và quy trình RUP (Rational Unified Process) là một trong những quy trình phát triển 

hướng đối tượng được áp dụng rộng rãi (Nguyễn Văn Ba, 2008; Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh, 

2013). Phương pháp hướng đối tượng tập trung vào hệ thống cả về dữ liệu và hành động. Phương pháp này 

có ưu điểm: tính mở và thích nghi của hệ thống cao, hỗ trợ sử dụng lại và cơ chế kế thừa, phù hợp với ngôn 

ngữ lập trình hướng đối tượng mà nhóm tác giả chọn để cài đặt hệ thống (Nguyễn Văn Ba, 2008). 

 

 
 Tác giả liên hệ 

Email: nongthioanh@humg.edu.vn 
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2.1. Phân tích và đặc tả yêu cầu 

2.1.1 Phân tích yêu cầu  

2.1.1.1 Yêu cầu về chức năng 

Phần mềm quản lý sinh phách và ghép điểm bao gồm các chức năng chính sau: 

Quản lý kỳ thi: Thực hiện việc khởi tạo kì thi, chỉnh sửa thông tin của kỳ thi khi có sai sót. Upload dữ 

liệu thí sinh dự thi cho các học phần khảo thí, cho phép upload bổ sung, chỉnh sửa thông tin nếu có sai sót. 

Sinh phách cho dữ liệu thí sinh dự thi, sinh phách bổ sung khi upload bổ sung danh sách thí sinh dự thi.  

Quản lý người dùng: Cho phép thêm mới người dùng, xoá người dùng, phân quyền người dùng với hai 

vai trò Quản trị và Chuyên viên.  

Quản lý lịch sử hoạt động: Cho phép thống kê lại tất cả các lịch sử hoạt động của người dùng đối với 

hệ thống.  

Thống kê: Cho phép thống kê tiến độ ghép điểm của các học phần, túi bài thi (biết được môn thi, túi bài 

thi nào đã nhập danh sách thí sinh vắng thi hoặc ghép điểm).  

Ghép điểm: Chuyên viên tiến hành nhập danh sách sinh viên vắng thi vào hệ thống (các sinh viên vắng 

thi sẽ có điểm thi là V), sau khi nhập xong, chức năng này sẽ bị khoá lại. Giảng viên tiến hành nhập điểm 

trên phần mềm nhập điểm có sẵn, đầu ra là file excel có chứa dữ liệu về số phách và điểm thi. Giảng viên 

thực hiện việc upload file điểm có chứa dữ liệu về số phách và điểm thi của của mỗi học. 

Phúc khảo: Khi sinh viên đăng ký phúc khảo bài thi, Admin hoặc Chuyên viên sẽ tiến hành nhập danh 

sách thí sinh đăng ký phúc khảo. Khi có kết quả phúc khảo, quét điểm và nhập điểm, Giảng viên sẽ tiến 

hành ghép điểm.  

Tìm kiếm: thực hiện việc tìm kiếm dữ liệu theo các tiêu chí của người dùng.  

2.1.1.2 Yêu cầu về phi chức năng 

- Hiệu suất: 

Yêu cầu về thời gian: Thời gian cho phép để hệ thống phản hồi lại thông tin đã tiếp nhận yêu cầu xử lý 

từ phía người sử dụng là 3 giây; thời gian cho phép để hiển thị đầy đủ thông tin là 5 giây; thời gian cho 

phép để gửi kết quả tìm kiếm thông tin là 10 giây;  

Tài nguyên sử dụng: Tài nguyên lưu trữ chiếm dụng của hệ thống trong trạng thái họat động bình thường 

không được phép lớn hơn 80% tài nguyên lưu trữ được phép sử dụng;  

Công suất tối đa: Đảm bảo khả năng 50 người sử dụng dịch vụ truy cập đồng thời; đảm bảo khả năng 

thực hiện 10 giao dịch/giây; 

- An toàn thông tin: 

Bảo mật: Hệ thống hỗ trợ khả năng cấu hình ứng dụng đảm bảo khả năng bảo mật nhiều mức (trình diễn, 

nghiệp vụ, truy cập dữ liệu); sử dụng kênh kết nối an toàn trong việc truy cập máy chủ ứng dụng và công 

cụ quản lý; 

Toàn vẹn: Không cho phép tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập được truyền trên môi trường mạng mà 

không được mã hóa; 

Xác thực: Hệ thống hỗ trợ việc xác thực bằng tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập. 

2.1.2 Phân tích biểu đồ ca sử dụng 

2.1.2.1 Xác định các tác nhân của hệ thống 

Admin: là người có toàn quyền thao tác toàn bộ các chức năng của hệ thống. 

Giảng viên: là những người cần sử dụng chức năng Nhập điểm để thực hiện việc nhập điểm các học 

phần của mình phụ trách. 

Chuyên viên: là những người cần sử dụng chức năng Thống kê để kiểm tra tiến độ công việc chấm điểm 

và lên điểm các học phần khảo thí và nhập danh sách thí sinh vắng thi của các môn thi. 

2.1.2.2 Xác định các ca sử dụng của hệ thống 

Dựa vào phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống và xác định các tác nhân của hệ thống, ta có các ca 

sử dụng như sau:  

Quản lý kỳ thi;  

Quản lý người dùng;  

Quản lý lịch sử hoạt động;  

Thống kê;  

Ghép điểm; Phúc khảo;  

Xuất bảng điểm;  

Tìm kiếm; 
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Bảng 1. Danh sách các tác nhân và ca sử dụng 

Tác nhân Ca sử dụng 

Admin 
Quản lý kỳ thi, Quản lý người dùng, Quản lý lịch sử hoạt 

động, Thống kê, Phúc khảo, Xuất bảng điểm, Tìm kiếm 

Giảng viên Ghép điểm, Phúc khảo, Tìm kiếm 

Chuyên viên Ghép điểm, Phúc khảo, Thống kê, Tìm kiếm 

2.1.2.3 Xây dựng biểu đồ ca sử dụng 

 

Hình 1. Mô hình Ca sử dụng tổng thể của hệ thống phần mềm 

2.1.3 Xây dựng Biểu đồ tuần tự ca sử dung Sinh phách và Biểu đồ lớp 

2.2. Thiết kế hệ thống 

2.2.1 Môi trường phát triển 

Hệ điều hành: Windows.  

Ngôn ngữ lập trình: C# (ASP.NET MVC). 

Công cụ lập trình: Microsoft Visual Studio.  

Phương thức lập trình: lập trình hướng đối tượng. 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server. 

2.2.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống 

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc MVC, Mô hình MVC bao gồm các thành phần: Model, View 

và Controller. 

 

 

  Hình 2. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Sinh phách 

 

Hình 3. Biểu đồ lớp của hệ thống phần mềm 
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Hình 4. Mô hình MVC 

Model (M): 

Là bộ phận có chức năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng. Bộ phận này là một cầu nối giữa 2 

thành phần bên dưới là View và Controller. Model thể hiện dưới hình thức là một cơ sở dữ liệu hoặc có khi 

chỉ đơn giản là một file XML bình thường. Model thể hiện rõ các thao tác với cơ sở dữ liệu như cho phép 

xem, truy xuất, xử lý dữ liệu,… 

View (V): 

Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin 

dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các website. 

Thông thường, các ứng dụng web sử dụng MVC View như một phần của  hệ thống, nơi các thành 

phần HTML được tạo ra. Bên cạnh đó, View cũng có chức năng ghi nhận hoạt động của  người dùng để 

tương tác với Controller. Tuy nhiên, View không có mối quan hệ trực tiếp với Controller, cũng không được 

lấy dữ liệu từ Controller mà chỉ hiển thị yêu cầu chuyển cho Controller mà thôi. 

Controller (C): 

Bộ phận có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu người dùng đưa đến thông qua view. Từ đó, C đưa ra dữ liệu 

phù hợp với người dùng. Bên cạnh đó, Controller còn có chức năng kết nối với model. 

2.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 

 

 
 

Hình 5. Cấu trúc cơ sở dữ liệu 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1 Dữ liệu thực nghiệm 

Tất cả các file dữ liệu đầu vào và mẫu dữ liệu đầu ra được cung cấp bởi Phòng Đảm bảo chất lượng giáo 

dục, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cụ thể: 

https://monamedia.co/file-xml-la-gi/
https://monamedia.co/html-va-css-la-gi/
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- Danh sách thi (bao gồm các thông tin về sinh viên, môn thi, ngày thi…) 

- File phách (được sinh theo mẫu yêu cầu của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục) sử dụng để dán 

phách bài thi. 

- File danh sách thí sinh vắng thi (để nhập thông tin thí sinh vắng thi vào hệ thống). 

- File danh sách thí sinh phúc khảo bài thi. 

- File điểm thi (file được xuất từ hệ thống, được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho hệ thống edusoft). 

3.2 Kết quả thực nghiệm 

Một số giao diện chính của phần mềm: 

Giao diện sinh phách: Sau khi đăng nhập vào hệ thống vào truy cập vào chức năng, Quản lý Kỳ thi ➔ 

Danh sách thí sinh, Để tiến hành sinh phách cho kỳ thi Quản trị (Admin) nhấn vào nút lệnh Sinh phách. 

Sau khi sinh phách thành công, Admin sẽ lưu file phách về, phách được in và dán phách vào bài thi. 

 

Giao diện nhập điểm: Sau khi đăng nhập vào hệ thống với quyền Chuyên viên, người dùng truy cập vào 

chức năng Kiểm tra phách, và tiến hành nhập danh sách thí sinh vắng thi vào hệ thống. Sau khi Nhập danh 

sách thí sinh vắng thi, người dùng (với quyền Giảng viên hoặc Chuyên viên) truy cập vào chức năng Kiểm 

tra phách, tiến hành ghép điểm theo môn thi, túi bài thi bằng cách click vào nút lệnh “Upload File Điểm”, 

sau đó sẽ hiển thị phần chọn file điểm để upload lên hệ thống. Trong trường hợp ghép điểm thành công hay 

không thành công, hệ thống đều có thông báo cho người dùng biết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Thông báo khi sinh phách thành công 

 

Hình 7. File phách sau khi in ra. 

 

Hình 9. Giao diện một số thông báo khi Ghép điểm Hình 8. Giao diện Upload điểm lên hệ thống. 
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Giao diện một số chức năng khác: 

 

 

 

4. Kết luận 

Hệ thống phần mềm sinh phách và ghép điểm cho phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, trường Đại học 

Mỏ - Địa chất được phát triển trên nền tảng Web, sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET C# theo mô hình 

MVC và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, cùng với những công nghệ và kỹ thuật mới trong phát triển 

ứng dụng Web hiện nay.  Cho phép hệ thống chạy trên đa nền tảng phần cứng và đáp ứng được các yêu cầu 

về tốc độ xử lý, độ tin cậy cao, an toàn bảo mật…  Hệ thống phần mềm sau khi hoàn thành đã được chạy 

thử nghiệm với những bộ dữ liệu thực tế và vận hành trực tiếp tại đơn vị sử dụng, được đơn vị đánh giá 

cao, đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục. 

 

Tài liệu tham khảo 

Nguyễn Văn Ba, 2008. Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ . Nhà xuất bản Giáo dục. 

Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh, 2013. Giáo trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng. Nhà xuất 

bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

ABSTRACT 

Application of IT in improving performance and efficiency of testing 

procedures at HUMG 
 

Nong Thi Oanh1 , Pham Van Tuan1
, Nguyen Thi Lan Huong1, Le Hong Anh1, Pham Quang Hien1 

1Hanoi University of Mining and Geology 

 

The barcode generating and score matching software are built, installed and are being used at the 

Department of Education Quality Assurance, University of Mining and Geology. The software system is 

developed on a Web platform, using the ASP.NET C # programming language according to the MVC 

model and the SQL Server Database Management System. 

The software allows generating 5-digit random together with bar code, no duplication; allows for generation 

and management of up to 99999 random in an exam. The software allows to combine barcode-scores with 

test taker's data; Allows an alert in the event that the barcode in play belongs to the absent competitor or 

  

 

 

 

 

Hình 11. Giao diện chức năng quản lý kỳ thi 

 

Hình 10. Giao diện chức năng xử lý kỳ thi. 

 

Hình 13. Giao diện chức năng nhập danh sách 

vắng thi và ghép điểm 

 

Hình 12. Giao diện chức năng Thống kê. 
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does not exist in the pocket for the barcode -score match. 

In addition, the software has some support for expert users, lecturers to make statistics on the entry status, 

match beat-scores of exam bags; support admin to export structured data, push scores directly into Edusoft 

training management system of the University. 

 

Keywords: Barcode generaring; score matching; software; educational testing.
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Nghiên cứu lập bản đồ mô phỏng tình trạng sử dụng đất  

khu vực đô thị sử dụng dữ liệu LiDAR 
 

Nguyễn Thị Hữu Phương1, 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Khu vực đô thị là khu vực có hiện trạng sử dụng đất phức tạp khi thường xuyên có sự thay đổi và chuyển 

đổi giữa các loại hình sử dụng đất khác nhau. Với công nghệ Trắc địa đang được sử dụng hiện nay, quá 

trình thu thập và xử lý dữ liệu để có thể xây dựng được mô hình mô phỏng sử dụng đất tại khu vực đô thị 

thường chậm do phụ thuộc vào thời tiết, lên kế hoạch đo và xử lý dữ liệu. Công nghệ LiDAR là công nghệ 

viễn thám chủ động, không phụ thuộc vào thời tiết, khả năng thu nhận thông tin nhanh, quá trình xử lý dữ 

liệu được tiến hành tự động là một công cụ rất phù hợp để có thể khắc phục nhược điểm trên. Với dữ liệu 

được thu thập tại khu vực đô thị tại Hà Nội, bài báo tập trung vào nghiên cứu thu thập và xử lý dữ liệu phục 

vụ cho công tác lập bản đồ mô phỏng tình trạng sử dụng đất.  

 

Từ khóa: LiDAR; sử dụng đất; khu vực đô thị; bản đồ mô phỏng, hiện trạng sử dụng đất. 

1. Đặt vấn đề  

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đây là dạng tài nguyên đặc 

biệt, là “giang sơn gấm vóc” của mỗi quốc gia, là điều kiện để tồn tại, phát triển của con người và các sinh 

vật khác trên trái đất. Đất đai là nơi phát sinh loài người, nơi con người, động thực vật tồn tại và phát triển 

(Education, 2017). Đất đai không chỉ tạo ra môi trường sống, không gian sống mà còn là nơi con người tạo 

ra của cải vật chất, xây dựng và phát triển xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội loài người, 

đất đai ngày càng chịu áp lực lớn, đất đai bị thoái hóa, xói mòn và ô nhiễm. Tại khu vực đô thị, với sự đông 

đúc của dân cư cũng như có sự phân bố dân cư phức tạp với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Chính 

vì thế, đất đai tại khu vực đô thị được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như xây dựng cơ quan, cơ sở 

sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng an ninh và các mục đích khác 

của xã hội (Voer, 2018).  

Ở Việt Nam quá trình đô thị hóa đang diễn ra ngày càng nhanh, cùng với sự bủng nổ dân số làm cho quy 

đất tại khu vực đô thị ngày càng hạn hẹp. Trong quá trình đô thị hóa, quá trình chuyển đổi sử dụng đất diễn 

ra phức tạp cùng với tình trạng lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp đang là những vấn đề nổi cộm. Trong 

những năm gần đây, khu vực được mở rộng nhưng tình trạng sử dụng đất chưa thực sự hiệu quả làm lãng 

phí tài nguyên đất đai và tiền của của nhà nước. Một phần nguyên nhân của tình trạng này là do chưa có cơ 

sở dữ liệu đồng bộ trong quản lý thực trạng sử dụng đất tại khu vực đô thị cũng như công tác quy hoạch đô 

thị chưa được đồng bộ và gắn với quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương. Chính vì thế, trong những năm gần đây, Chính phủ đã đưa ra nhiều quy định, chính sách để điều 

chỉnh sử dụng đất tại các đô thị. Tại các kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp để quản lý 

và sử dụng đất tại đô thị hiệu quả. Tuy nhiên, thực trạng sử dụng đất tại các đô thị vẫn chưa được cải thiện, 

còn nhiều đất bị hoang hóa, bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, phát triển theo sự đầu tư của doanh nghiệp, 

…. Điều này đòi hỏi phải có những biện pháp và phương án quản lý tốt hơn nữa các vấn đề sử dụng đất 

khu vực đô thị. Trong đó, dữ liệu đất đai được thu thập nhanh chóng cũng góp phần giúp các nhà quản lý 

đưa ra những quyết sách và chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực đô thị đó. 

Trong các công cụ Trắc địa - Bản đồ đang được sử dụng để thu nhận và xử lý dữ liệu đất đai hiện nay, 

công nghệ LiDAR LiDAR nổi lên như một công cụ hiệu quả, ứng dụng được cho nhiều ngành và nhiều 

lĩnh vực của đời sống xã hội như: lập bản đồ ngập úng, địa hình đáy biển, lập mô hình và mô phỏng, quản 

lý nguồn tài nguyên đất đai … Với khả năng thu nhận dữ liệu trên một khu vực rộng lớn, cho bộ dữ liệu rất 

có giá trị về khu vực quét và không phụ thuộc vào thời tiết đã giúp cho LiDAR trở thành công nghệ được 

sử dụng nhiều trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ trên thế giới. 
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LiDAR là viết tắt của cụm từ “Light Detection And Ranging”, là một thuật ngữ để chỉ một công nghệ 

viễn thám mới, chủ động, sử dụng các loại tia laser để khảo sát đối tượng từ xa. Dữ liệu thu được của hệ 

thống là tập hợp đám mây điểm phản xạ 3D của tia laser từ đối tượng được khảo sát (Jie Shan, Charles K. 

Toth, 2008). LiDAR là phương pháp viễn thám thực hiện đo khoảng cách đến Trái đất bằng xung tia Laser. 

Tổ hợp các xung laser này và dữ liệu khác lưu trữ trên hệ thống LiDAR có thể sinh ra các thông tin 3D 

chính xác về hình dạng Trái đất và các đặc trưng các đối tượng trên đó (Jie Shan, Charles K. Toth, 2008). 

Dữ liệu LiDAR thông thường được sử dụng để tạo ra bản đồ mật độ cao (30 cm hoặc cao hơn) cho các ứng 

dụng trên mặt đất, hàng không và di động. Hệ thống LiDAR có 3 thành phần chính là: Hệ thống khuyếch 

đại ánh sáng Laser (Light amplification by stimulated emission of radiation), hệ thống vệ tinh định vị toàn 

cầu GNSS (Global Navigation Sattelite System) và hệ thống đạo hàng/dẫn đường quán tính INS (Inertial 

Navigation System) (Patrick Chazette, et al, 2016). Bản chất của công nghệ LiDAR là kỹ thuật đo dài laser, 

định vị không gian GPS/INS và sự nhận biết cường độ phản xạ ánh sáng. Xung của laser được phát hướng 

xuống mặt đất trên một độ cao nào đó. Sóng laser được phản hồi từ mặt đất hay từ các bề mặt đối tượng 

như là cây, đường hoặc nhà ..., với mỗi xung sẽ đo được thời gian đi và về của tín hiệu, tính được khoảng 

cách từ nguồn phát laser tới đối tượng. Ở mỗi thời điểm phát xung laser, hệ thống định vị vệ tinh GNSS sẽ 

xác định vị trí không gian của điểm phát, và hệ thống đạo hàng quán tính sẽ xác định các góc định hướng 

trong không gian của tia quét. Với các trị đo tổng hợp đó tính được vị trí (tọa độ không gian) của các điểm 

trên bề mặt đất (Pinliang Dong, Qi Chen, 2018).  

Công nghệ LiDAR là một công nghệ tiên tiến hàng đầu trong hệ thống các công nghệ thu thập dữ liệu 

không gian trên thế giới. So sánh với các phương pháp thu nhận và xử lý trắc địa ảnh truyền thống, xử lý 

dữ liệu LiDAR dễ dàng hơn, thành lập chính xác mô hình DEM. Hơn thế nữa, xung laser có thể xuyên qua 

các địa hình, địa vật như lá, mặt đất dưới tán cây. 

Tại Việt Nam, với sự tham gia của Trung tâm Viễn thám và Công ty Đo đạc ảnh Địa hình (nay là Tổng 

Công ty Tài nguyên và Môi trường  Việt Nam) ở nhiều khu vực khác đã tạo ra tiền đề cho việc mở ra thời 

kỳ áp dụng công nghệ LiDAR tại Việt Nam. Cho đến nay, với sự chủ động về thiết bị máy quét LiDAR, 

máy bay, các dự án đo đạc tỷ lệ lớn, đòi hỏi độ chính xác lập mô hình số địa hình với độ chính xác cao của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đều áp dụng công nghệ này. Hiện nay, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đang 

xúc tiến thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển 

phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng” theo đó công nghệ 

bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số sẽ được áp dụng tại các vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển 

miền Trung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng mô hình số độ cao (DEM) có độ chính xác từ 

0.2 m đến 0.4 m phục vụ cho mục đích Dự án (CTTĐT, 2018). Và các kết quả được đề cập đến trong các 

nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Thị Thục Anh (Nghiên cứu thử nghiệm thành lập bản đồ địa hình 3D), 

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ( (Vinaren, 2017), Đặng Thanh Tùng và nnk 

(Đặng Thanh Tùng, 2012) chỉ ra rằng công nghệ LiDAR cho phép tạo ra bản độ với độ chính xác cao đáp 

ứng được yêu cầu nghiên cứu và trong thực tế.  

Trên thế giới, các kết quả đạt được trong các nghiên cứu của các tác giả Lawrence và nnk (2017; Alberto 

và nnk, 2017; Morsy, 2017); Gazibara và nnk, 2019); Kennaway và nnk, 2008; Jianxin và Guo, 2018) đã 

chỉ ra rằng LiDAR thu nhận dữ liệu có ích và phong phú về khu vực khảo sát, chu kỳ thu thập ngắn. Do đó, 

dữ liệu LiDAR đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đánh giá và lập bản đồ hiện trạng sử dụng tài 

nguyên đất đai. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ LiDAR để thành lập bộ cơ sở dữ liệu 

phong phú về nguồn tài nguyên này.  

Dựa trên những nghiên cứu sử dụng công nghệ LiDAR trong thành lập bản đồ, tác giả đã tiến hành 

nghiên cứu và đề xuất phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu LiDAR để lập bản đồ mô phỏng tình trạng sử 

dụng đất khu vực đô thị. Với bộ dữ liệu LiDAR thu nhận tại Hà Nội được thử nghiệm với phương pháp đề 

xuất cho kết quả là bản đồ mô phỏng tình trạng sử dụng đất khu vực đô thị Hà Nội. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.2.1. Nguyên lý hoạt động và cách thu nhận dữ liệu của LiDAR 

Nguyên lý làm việc của hệ thống LiDAR rất đơn giản, một cảm biến LiDAR gắn trên máy bay hoặc máy 

bay trực thăng. Bộ phát sẽ tạo ra chuỗi xung laser, sau đó gửi đến bề mặt/mục tiêu để đo thời gian đi và về 

(phản xạ) của xung. Có thể hiểu nguyên lý làm việc của LiDAR như sau: 

- Phát xung laser xuống bề mặt 

- Thu nhận tia laser phản xạ trở lại nguồn xung LiDAR bằng các cảm biến 

- Đo thời gian đi của laser 

- Tính toán thực tế để đo khoảng cách một photon ánh sáng trở lại đã đi tới và từ một vật thể được tính 

bằng công thức (Patrick Chazette và nnk, 2016): 

D = (S * T)/2        (1) 
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Trong đó, D (Distance) là khoảng cách từ bộ phát đến đối tượng, S (Speed of light) là tốc độ của tia 

laser, T (Time of flight) là thời gian của xung laser đi từ bộ phát đến đối tượng và phản hồi đến sensor trên 

thiết bị bay. Quá trình này được thiết bị LiDAR thực hiện lặp một triệu lần và kết thúc bằng cách tạo ra một 

bản đồ phức tạp của khu vực khảo, đó là một đám mây điểm 3D. Khoảng cách chính xác sau đó được tính 

đến các điểm trên mặt đất và độ cao của điểm được xác định. Sau đó có thể xác định được các đối tượng 

như nhà cao tầng, đường đi hay thực vật (Patrick Chazette và nnk, 2016). 

 

 
Hình 1. Nguyên lý quét đối tượng của LiDAR 

 

LiDAR cho phép đo khoảng cách D từ máy bay đến điểm địa vật hay địa hình. Thiết bị laser có thể quét 

tuyến địa hình với độ rộng từ vài chục mét tới vài trăm mét, nhờ tấm gương quay. Tia laser hoạt động theo 

nguyên lý xung điện có tần số lớn tới vài kHz phát ra từ nguồn sáng laser. Phần năng lượng phản hồi từ bề 

mặt địa hình hay địa vật qua hệ thống quang học được ghi thu lại. Trên cơ sở biết thời gian (t) phản hồi của 

tín hiệu từ bề mặt địa hình về thiết bị ghi thu và tần số của xung điện (v) chúng ta sẽ xác định được khoảng 

cách D từ điểm địa hình hay địa vật đến máy bay tại thời điểm quét. Độ chính xác đo khoảng cách bằng 

laser có thể đạt với sai số mD = ±1cm. Hoạt động đồng thời với thiết bị quét laser là hệ thống thu GPS 

nhằm xác định vị trí không gian X, Y, Z của thiết bị quét laser đặt trên máy bay tại thời điểm quét. Cùng 

làm việc với thiết bị quét laser và hệ thống thu GPS là hệ thống điều khiển đạo hàng quán tính INS. Hệ 

thống INS thực hiện nhiệm vụ đo gia tốc theo 3 hướng X, Y, Z và góc nghiêng của máy bay, cho phép xác 

định góc phương vị (ψ) của tia quét laser tại thời điểm quét. Toạ độ không gian X, Y, Z của điểm địa vật 

hay địa hình sẽ được xác định dựa vào độ dài (D) và góc phương vị tương ứng (ψ), trong hệ thống toạ độ 

lựa chọn GPS. Một tín hiệu phát đi, sẽ có một hay nhiều tín hiệu phản xạ (Dong và Chen, 2018). 

 

 
Hình 2. Các tia phản xạ LiDAR 

 

Số lượng điểm phụ thuộc vào tính không gian của các đối tượng trên bề mặt đất. Kết quả cuối cùng, sẽ 

có được đám mây điểm LiDAR (Shan và Toth, 2008). Các đám mây điểm LIDAR có thể mô tả các vật thể 
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có kích thước chỉ vài milimet hoặc các vật thể lớn như cây cối, tòa nhà và thậm chí toàn bộ thành phố. Các 

đám mây điểm ban đầu là các tập hợp lớn các điểm độ cao 3D, bao gồm x, y và z, cùng với các thuộc tính 

bổ sung như thời gian GPS. Sau khi thu thập dữ liệu thô, nó phải được chuyển đổi thành các tệp có thể đọc 

được. Độ cao cho mặt đất, các tòa nhà, tán rừng, cầu vượt đường cao tốc và bất cứ thứ gì khác mà chùm tia 

laser gặp phải trong cuộc khảo sát tạo thành dữ liệu đám mây điểm LiDAR. Sử dụng phần mềm máy tính 

chuyên dụng, những điểm này có thể được phân loại thành nhiều loại phản xạ khác nhau: cây cao, bàn chải, 

cỏ, bề mặt nhựa đường, tòa nhà, v.v. 

2.2.2. Dữ liệu LiDAR trong thành lập bản đồ mô phỏng tình trạng sử dụng đất khu vực đô thị 

Bản đồ mô phỏng tình trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác 

định nào đó, được thành lập theo từng đơn vị hành chính. Để thành lập được bản đồ mô phỏng cần phải 

tiến hành khảo sát, đo vẽ tại khu vực cần thành lập để thu thập dữ liệu về tình trạng sử dụng đất tại thời 

điểm đo vẽ.  

Với khả năng thu nhận kết quả nhanh chóng và chính xác, dữ liệu thu thập được từ công nghệ LiDAR 

được đánh giá cao trong thành lập bản đồ tình trạng sử dụng đất. LiDAR cung cấp thông tin địa hình ba 

chiều chính xác thông qua dữ liệu đám mây điểm không gian theo chiều ngang và chiều dọc có độ phân 

giải cao. Khả năng khảo sát chính xác độ cao của đối tượng và vị trí tham chiếu địa lý giúp nó hữu ích cho 

việc lập bản đồ. Dữ liệu LiDAR đang trở nên phổ biến và hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng: 

nông nghiệp, công nghiệp và quản lý tài nguyên đất đai (Antonarakis, Richards và Brasington, 2008). Từ 

những dữ liệu này ta có thể có thêm thông tin liên quan đến bề mặt mặt đất, chúng hữu ích trong các phân 

tích và đánh giá khác về tài nguyên mặt đất.  

Dữ liệu LiDAR cung cấp tọa độ 3-D của khu vực khảo sát bằng cách thu thập một đám mây điểm. Dựa 

trên các đám mây điểm 3-D, LiDAR có thể được nội suy thêm thành các lớp bề mặt raster, chẳng hạn như 

mô hình bề mặt kỹ thuật số (DSM), và dữ liệu cường độ. Sử dụng đầy đủ dữ liệu LiDAR để phân loại lớp 

phủ đất. Ta có phương pháp sử dụng trực tiếp các đám mây điểm LiDAR, ví dụ: các đám mây điểm LiDAR 

có thể được sử dụng trực tiếp để khai thác đặc điểm đô thị; hoặc điểm ngữ nghĩa giải đoán đám mây có thể 

được thực hiện dựa trên lựa chọn vùng lân cận tối ưu. Hay các phương pháp chủ yếu dựa vào các sản phẩm 

dẫn xuất điểm LiDAR, hình ảnh cường độ hoặc cả cường độ và hình ảnh DSM (tức là thông tin chiều cao) 

(Ho và nnk, 2018). LiDAR có lợi thế là có thể tạo bề mặt độ cao ở dạng 3D, ngoài ra bộ dữ liệu cũng có 

thông tin về các giá trị cường độ LiDAR. Thông tin chính do LiDAR cung cấp là độ cao được đo bằng 

khoảng cách thời gian từ nguồn cảm biến đến đối tượng phản xạ. Dựa trên về vị trí của cảm biến và trỏ 

hướng, tín hiệu LIDAR có thể được sử dụng để tính toán chính xác vị trí ba chiều và đặc điểm phản xạ của 

đối tượng (Herold và Roberts, 2006).  

Với những lợi thế của mình, dữ liệu LiDAR có các khả năng riêng biệt có thể được sử dụng để cải thiện 

kết quả phân loại lớp phủ bề mặt đất khu vực đô thị. Dữ liệu sau phân loại là đầu vào để thành lập bản đồ 

mô phỏng tình trạng sử dụng đất khu vực đô thị.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu đề xuất 

 Dữ liệu LiDAR được thu nhận từ quá trình quét LiDAR trên khu vực đo, dữ liệu sau khi được thu nhận 

được lưu trong file có định dạng .las. Sau đó, dữ liệu sẽ được tiến hành phân loại và sử dụng để thành lập 

bản đồ mô phỏng tình trạng sử dụng đất khu vực đô thị. Quy trình thu nhận, xử lý dữ liệu LiDAR và thành 

lập bản đồ mô phỏng được thể hiện trong Hình 3. 

 

 
Hình 3. Phương pháp đề xuất 
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Với chi tiết các bước được thực hiện như sau: 

1) Thu thập dữ liệu đám mây điểm LiDAR 

- Hệ thống LiDAR sẽ được thiết lập các thông số cơ bản của chuyến bay như góc quét, hướng quét, 

gương, .... Sau đó, hệ thống thực hiện bay thực địa để thu nhận thông tin về đối tượng, kết hợp với dữ liệu 

về vị trí không gian của điểm nhận được từ vệ tinh sẽ tính toán khoảng cách, thu nhận tia laser phản xạ 

cũng như các tham số khác như góc quét, hướng quét … về trạm thu nhận mặt đất.  

- Do dữ liệu thu được từ trạm GPS mặt đất sẽ có sự sai lệch với dữ liệu thu được từ GPS của thiết bị quét 

nên cần thực hiện tính toán sai số giữa hai đại lượng này để làm giảm sai số trong quá trình thu nhận dữ 

liệu. Sau đó, dữ liệu sau hiệu chỉnh sẽ được kết hợp cùng với dữ liệu thu nhận từ hệ thống IMU để biết 

được vị trí, thời gian, hướng quét của quá trình đo.  

- Đánh giá độ chính xác của dữ liệu được thu nhận 

- Sau quá trình quét và thu nhận tín hiệu phản xạ, hệ thống sẽ ghi nhận lại thông tin của các điểm và lưu 

dữ liệu đám mây điểm dưới định dạng .las. 

2) Phân loại đám mây điểm LiDAR thành lập bản đồ mô phỏng tình trạng sử dụng đất khu vực đô thị 

Dữ liệu LiDAR thường rất lớn và chứa đựng nhiều thông tin có giá trị. Nó là tập hợp các thông tin về 

đối tượng trên bề mặt Trái đất. Do tính chất lớn và đa dạng của dữ liệu, nên chỉ thực hiện các phương pháp 

xử lý như phân loại thủ công sẽ không tận dụng được triệt để những thông tin này. Trong khi đó, tình trạng 

sử dụng đất phải thể hiện được các thông tin về các đối tượng cả mặt đất và trên mặt đất. Do đó cần thiết 

phải có một phương pháp xử lý dữ liệu LiDAR phù hợp để có thể phân loại được dữ liệu đám mây điểm 

LiDAR để chọn lọc được những thông tin hữu ích và cần thiết cho việc thành lập bản đồ mô phỏng tình 

trạng sử dụng đất tại khu vực đô thị. 

 Quá trình phân loại dữ liệu LiDAR để thành lập bản đồ mô phỏng được thực hiện như sau: 

 - Dữ liệu LiDAR thường rất lớn và có nhiều nhiễu (Patrick Chazette, et al, 2016), để tăng cường độ chính 

xác của quá trình phân loại cần tiến hành loại bỏ những nhiễu này. Do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 

hoặc trục trặc của máy đo khoảng cách laser, các đám mây điểm thu được luôn chứa các điểm nhiễu, bao 

gồm các biên cao và các biên thấp. Cả hai biên này có thể làm phân bố giả định bị ảnh hưởng khi hiển thị; 

đặc biệt là các biên thấp có thể có ảnh hưởng lớn đến kết quả lọc cuối cùng. Do đó, các biên này sẽ  được 

loại bỏ trong quá trình xử lý dữ liệu (Z. Hui et al, 2018). Để tiến hành loại bỏ điểm nhiễu, tác giả sử dụng 

thuật toán kNN dựa trên độ cao của điểm và theo nghiên cứu của tác giả (X. Liu, , 2008), (Z. Hui et al, 

2018) để tiến hành loại bỏ điểm biên bằng cách so sánh độ cao của nó so với độ cao của các điểm lân cận, 

nhằm tìm kiếm những điểm loại bỏ. Điểm bị loại bỏ là điểm có giá trị độ cao thay đổi quá lớn trước và sau 

khi so sánh nó với k láng giềng. Điểm sẽ bị loại bỏ nếu độ cao của nó thay đổi lớn hơn ngưỡng cho phép 

được tính theo phương trình dưới đây: 

         
 Trong đó, Zth là ngưỡng để phát hiện điểm ngoại biên; Ztd là phân bố chuẩn của điểm lân cận; Zmean là 

trung bình độ cao của các điểm lân cận; Zk độ cao của điểm thứ k - điểm đang xét ngoại biên. 

 - Sau loại bỏ nhiễu, điểm sẽ được tiến hành phân loại theo thuật toán được đề xuất trong nghiên cứu 

(Phuong, 2020). Để tăng độ chính xác cho kết quả phân loại, tác giả sử dụng thêm ảnh cường độ xám. 

 - Sau quá trình phân loại cần tiến hành đánh giá độ chính xác với các độ đo Precision, Recall và F1 

 - Tiếp đó, dữ liệu sẽ được đưa vào ArcGIS để thành lập bản đồ mô phỏng tình trạng sử dụng đất 

 Quá trình xử lý dữ liệu sẽ kết thúc khi độ chính xác của bản đồ mô phỏng được thành lập không vượt 

quá ngưỡng cho phép. 

 

3. Kết quả thử nghiệm 

 Bộ dữ liệu được thử nghiệm trong bài báo được thu nhận tại khu vực nội thành Hà Nội bằng công nghệ 

LiDAR hàng không. Đơn vị bay quét là Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường, thời gian bay là tháng 

11/2019. Số lượng điểm thu nhận được 903.233 điểm.  Các thông số của quá trình bay quét được thể hiện 

trong Bảng 1. 

Dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được tiến hành loại bỏ nhiễu. Do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 

hoặc trục trặc của máy đo khoảng cách laser, các đám mây điểm thu được luôn chứa các điểm nhiễu, bao 

gồm các biên cao và các biên thấp. Cả hai biên này có thể làm phân bố giả định bị ảnh hưởng khi hiển thị; 

(2) 
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đặc biệt là các biên thấp có thể có ảnh hưởng lớn đến kết quả lọc cuối cùng (X. Liu, , 2008). Đám mây điểm 

sau khi được loại bỏ nhiễu được thể hiện trong Hình 4. 
 

Bảng 1. Thông số của chuyến bay quét 

STT Thuộc tính 2018 Diễn giải 

1 Độ cao bay chụp 1500 m Độ cao của máy mang thiết bị quét laser 

2 Góc quét ±200 Ở 00, xung laser nằm ngay bên dưới máy bay ở nadir. 

Ở mức -900, xung laser nằm ở phía bên trái của máy 

bay, trong khi ở mức +900, xung laser nằm ở phía 

bên phải của máy bay theo hướng bay 

3 Scan Frequency 30.7Hz Tần số quét của tia laser, số xung trên mỗi giây 

4 Pulse rate 75Khz Tốc độ mà cảm biến LiDAR phát ra xung 

5 Point per m2 7.7 Số điểm trung bình trên m2 

6 Point density 0.25m Số lượng phép đo trên một khu vực mà bề mặt trái 

đất được lấy mẫu 

7 LAS version 1.2 Chuẩn định dạng của tập tin .LAS 

8 Return number (min, 

max) 

1 

4 

Số lần trả về là tổng số lần trả về cho một xung đã 

cho 

9 Flightline Egde 

(min, max) 

0 

1 

Các điểm được gắn cờ ở rìa của đường bay sẽ có giá 

trị là 1 và tất cả các điểm khác sẽ được cho giá trị 0 

10 Intensity (min, max) 0,4088 Cường độ phản xạ của tia laser tạo ra điểm đó 

11 Z (min, max) 359.26, 1072.45 Độ cao của điểm 

12 Standard deviation 0.038m Độ chính xác của quét laser  

13 RMS 0.045m Root mean square error 

14 Average difference 0.022m Độ chính của điểm 

15 Point count 903.233 Tổng số điểm trong đám mây điểm 

 

 
Hình 4. Đám mây điểm sau khi loại bỏ nhiễu 

 

Sau khi loại bỏ nhiễu, đám mây điểm được thực hiện phân loại với thuật toán trong nghiên cứu (Phuong, 

2020) kết hợp với ảnh cường độ xám để giúp kết quả phân loại cho độ chính xác cao hơn và cho kết quả 

trong Bảng 2. Dựa vào kết quả này có thể thấy rằng kết quả phân loại có độ chính xác hơn 90%, dữ liệu sau 

phân loại hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thành lập mô hình số địa hình (DEM), mô hình số độ cao (DSM) 

và mô hình mô phỏng tình trạng sử dụng đất của khu vực khảo sát. 
 

Bảng 2. Số điểm trong mỗi lớp sau phân loại 

 1- Chưa phân 

loại 

6 - Nhà cao tầng 4 - Thực vật 2 - Điểm mặt đất 

Số điểm 150.050 456.234 170.570 126.379 
 

Để đánh giá độ chính xác của kết quả phân loại tác giả đã sử dụng độ đô Precision, Recal và F1 được 

thể hiện trong Bảng 3. 
 

Bảng 3. Đánh giá độ chính xác của kết quả phân loại với các độ đo 

Precision Recall F1 

1 6 4 2 1 6 4 2 1 6 4 2 

92.33% 93.08% 93.20% 94.30% 93.33% 92.08% 91.20% 95.30% 92.83% 92.58% 92.19% 94.80% 
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Đưa dữ liệu vào phần mềm ArcGIS và tiến hành thành lập mô hình DEM, DSM và mô hình 3D mô 

phỏng tình trạng sử dụng đất của khu vực đô thị Hà Nội. Kết quả được thể hiện trong Hình 5, Hình 6, Hình 

7. 

 

 
Hình 5. Mô hình DEM với độ phân giải 1m 

 

 
Hình 6. Mô hình DSM với độ phân giải 1m 

 

 
Hình 7. Mô hình mô phỏng 3D tình trạng sử dụng đất khu vực bay quét 

 

Với dữ liệu đám mây điểm LiDAR tạo được sau khi thu thập, với các công cụ và thuật toán như k-NN, 

EM, phần mềm ArcGIS chúng ta có thể thấy rằng đây là bộ dữ liệu chứa đựng lượng thông tin rất lớn về 

bề mặt bay quét. Những dữ liệu nếu được xử lý tốt sẽ là nguồn thông tin quan trọng có độ chính xác cao, 

hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu lập mô hình mô phỏng trong quản lý tình trạng sử dụng đất khu vực đô 

thị, vốn là khu vực có sự phức tạp trong quá trình sử dụng đất cũng như trong chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất. 
 

4. Kết luận 

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của quá trình đô thị hóa, tài nguyên đất đai tại khu vực đô thị 

đang chịu sức ép lớn từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như cuộc sống hàng ngày của con người. 

Để quản lý tốt nguồn tài nguyên này tránh lãng phí nguồn tài nguyên, thì cần nắm bắt được tình tình trạng 

sử dụng đất là yếu tố giúp các nhà quản lý có thể có những kế hoạch và chính sách hợp lý. Với việc ứng 

dụng dữ liệu LiDAR, một công nghệ viễn thám hoàn toàn chủ động, cùng với quy trình thu thập và xử lý 

dữ liệu LiDAR được đề xuất trong bài báo, bộ dữ liệu được tạo ra gồm có đám mây điểm sau phân loại, 

DSM/DEM với độ phân giải 1m, mô hình mô phỏng 3D tình trạng sử dụng đất hoàn toàn đáp ứng được 

yêu cầu về bộ dữ liệu trong quản lý nguồn tài nguyên vô cùng quý giá này tại khu vực đô thị Hà Nội. 
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ABSTRACT 

A land-use simulation in urban areas using LiDAR data 
 

Nguyen Thi Huu Phuong1 

1Hanoi University of Mining and Geology 

 

Urban areas are areas with complex land use status where there are frequent changes and conversions 

between different land use types. With the current Tracese technology, the data collection and processing 

to be able to build a simulation model of land use in urban areas is often slow due to the dependence on 

weather and planning. measurement plan and data processing. LiDAR technology is a new remote sensing 

technology that does not depend on weather, the ability to receive information quickly, data processing is 

automatically conducted is a very suitable tool to overcome the disadvantages. on. With data collected in 

urban areas in Hanoi, the paper focuses on data collection and processing research for mapping land use 

simulation. 

 

Keywords: LiDAR; lidar; dss; land use. 
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