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Đề tài: 

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN VIDEO (SENSING 

TECHNOLOGY) TỰ ĐỘNG HÓA XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU GIS 

CHO HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH (ITS - INTELLIGENT 

TRANSPORT SYSTEM) – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM TẠI T.P 

HỒ CHÍ MINH. 

 Người thực hiện: Trương Hùng Phương (ThS AIT) 

 
 
 
Tóm tắt (Abstract): 

 
Hệ thống giao thông thông minh Intelligent Transport System (ITS) là một trong 
những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, đặc biệt đối với những nước đang phát triển 
trên thế giới.  
Ở Việt Nam, hệ thống giao thông chưa kịp phát triển để đáp ứng nhu cầu đi lại của 
người dân, một hệ thống giao thông phức tạp với đủ loại phương tiện xe cộ lưu thông 
trên cùng một làn xe. Vấn đề mang tính quốc gia được đặt ra hiện nay là làm thế nào 
để quản lý, điều tiết, kiểm soát hệ thống giao thông sao cho ít tốn kém nhất mà hiệu 
quả nhất. Đây cũng là một trong những mục tiêu để xây dựng Hệ thống giao thông 
thông minh ITS. Với công nghệ thông tin hiện đại, ngày nay ITS đã sử dụng các kỹ 
thuật tiên tiến như sử dụng các cảm biến điện tử (electronic sensor) được lắp đặt tại 
các vị trí giao thông quan trọng để thu nhận dữ liệu, thông tin, hình ảnh…sau đó gửi 
về Trung tâm xử lý và cho người sử dụng kết quả tức thời (real-time) về tình trạng 
giao thông (như đông xe, kẹt xe, tai nạn…), giúp người sử dụng chọn được các giải 
pháp giao thông an toàn và tối ưu. 
  
Kết quả nghiên cứu ứng dụng này là đưa ra giải pháp, giải thuật và chương trình phần 
mềm minh họa việc nhận dữ liệu video, ảnh thu được trực tiếp từ các sensor của 
camera đặt tại vị trí trên trục đường giao thông điển hình ở Tp Hồ Chí Minh; phân 
tích, xử lý các ảnh video và cho kết quả tức thời (real-time) là các dữ liệu cơ bản cho 
Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian GIS của Hệ thống giao thông thông minh ITS như 
phân loại, số lượng, mật độ, tốc độ xe cộ đang lưu thông trên đường trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 
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I. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
 
1.1 Mục tiêu: 

 
Sử dụng nhiều sensor cùng một lúc để ghi nhận liên tục hình ảnh, video của luồng xe 
cộ lưu thông ở những vị trí quan trọng của mạng lưới giao thông, cung cấp và phân 
tích dữ liệu GIS và cho kết quả tức thời (real-time). Nhờ có phương tiện truyền thông 
tin như phát thanh, truyền hình, mạng điện thoại di động, mạng Internet… ; người sử 
dụng truy vấn cơ sở dữ liệu GIS chọn được phương án thích hợp nhất (an toàn và ít 
tốn thời gian nhất) để lưu thông. 
 
1.2 Nội dung thực hiện của nghiên cứu ứng dụng này bao gồm:  
 
Vị trí làm thử nghiệm tại hiện trường: Vị trí tham chiếu 1 được chọn là trên đường 
Nguyễn Trãi, Quận 5 (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Trần Phú); vị trí tham chiếu 2 
được chọn trên đường Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh (đoạn từ Hoàng Hoa Thám 
đến Lê Quang Định), Tp Hồ Chí Minh. 
- Sử dụng camera kỹ thuật số Canon IXUS70 với sensor CDD màu (Charge Coupled 
Device) để ghi nhận lại liên lục toàn bộ hình ảnh của luồng giao thông tại vị trí đặt 
camera trên đường phố Tp. Hồ Chí Minh đặc biệt vào các giờ cao điểm. Các hình ảnh 
liên tục được lưu trữ dưới dạng file AVI (M-JPEG) bởi vì dạng nén M-JPEG được sử 
dụng được hầu hết trong các camera có IP nối kết trực tuyến thông qua HTTP. 
- Xây dựng các giải thuật nhận dạng tín hiệu xe cộ lưu thông dựa trên các thuật toán 
phân tích ảnh, nhận dạng sự thay đổi ảnh do các vật thể chuyển động trong điều kiện 
hệ thống giao thông hỗn hợp, phức tạp với chuỗi thời gian thực. 
- Thiết kế, xây dựng và phát triển ứng dụng để phân tích dữ liệu, tính toán các thông 
số cơ bản cho phục vụ ITS như đếm xe, phân loại xe, tính toán tốc độ xe… theo thời 
gian cung cấp dữ liệu cơ bản cho GIS. 
- Đánh giá và so sánh kết quả có được từ ứng dụng và kết quả khảo sát, đếm xe tại 
hiện trường. 
- Cập nhật dữ liệu GIS trên Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian thông qua hệ thống 
Trung tâm dịch vụ thông tin cung cấp các thông tin cần thiết cho người sử dụng.  
 
II. GIẢI PHÁP LUẬN 
2.1 Tốc độ xe lưu thông trên đường: 
Vì thời gian mỗi xe đi qua vị trí tham chiếu rất nhanh nên xem như tốc độ xe tại vị trí 
tham chiếu là không thay đổi. Dựa vào số lượng ảnh kết quả phát hiện có xe cộ lưu 
thông, chúng ta có thể tính toán được tốc độ xe lưu thông trên đường theo công thức 
sau:  
 

V = L/t         (1) 

Với :   t = (n-1)*(1/f)        (2) 

Nên ta có: 

  V = L*f/(n-1)        (3) 

Trong đó:  
- V là vận tốc xe; 
- L là chiều dài xe; 
- n là số lượng ảnh kết quả phát hiện có xe chạy qua vị trí tham chiếu; 
- f là tần số quay của camera. 
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Căn cứ vào thực tiễn các loại xe tham gia Hệ thống giao thông ở nước ta hiện nay, 
chúng tôi tạm phân loại xe lưu thông trên đường thành 3 nhóm: 
- Nhóm 1: Xe gắn máy 2 bánh (xe mô tô) có chiều dài trung bình 1.8m và chiều rộng 
trung bình 0.6m. 
- Nhóm 2: Xe hơi 4 bánh (xe ô tô, xe tải nhỏ) có chiều dài trung bình 5m và chiều 
rộng trung bình 1.7m. 
- Nhóm 3: Xe tải, xe bus lớn có chiều dài trung bình 11m và chiều rộng trung bình 
2.5m. 
Trong thử nghiệm này, chúng tôi sử dụng camera IXUS70 với tần số quay 30 ảnh mỗi 
giây. Như vậy phạm vi tốc độ của xe lưu thông trên đường được liệt kê trong bảng 
sau:  

Bảng 1  - Tính toán tốc độ xe 
 

Số ảnh kết quả 
phát hiện có xe 

lưu thông  

Nhóm 1: Xe mô tô có 
chiều dài trung bình 1.8m

Nhóm 2: Xe ô tô, xe tải 
nhỏ có chiều dài trung 

bình 5m 

Nhóm 3: Xe buýt, 
xe tải lớn có 

chiều dài trung 
bình 11m 

Tốc độ xe 
(km/h) 

Mức độ  
lưu thông 

Tốc độ xe 
(km/h) 

Mức độ  
lưu thông  

Tốc độ 
(km/h) 

Mật độ 
lưu 

thông 
3 97.2 

Cao 
 

Cao 

  
4 64.8 
5 48.6 135.0 
6 38.9 

Trung bình 
108.0 

7 32.4 90.0 
8 27.8 

Thấp 

77.1 
9 24.3 67.5 

Trung bình 10 21.6 60.0 132.0 
Cao 

15 13.9 38.6 84.5 
20 10.2 28.4 

Thấp 
62.5 Trung 

bình 30 6.7 

Tắt nghẽn 

18.6 41.0 
50 4.0 11.0 24.2 

Thấp 
100 2.0 5.4 

Tắt nghẽn 
12.0 

500 0.4 1.1 2.3 Tắt 
nghẽn     

  
 

2.2 Sai số tính toán tốc độ xe: 
Từ công thức trên, dựa vào lý thuyết sai số ta có công thức sai số tính toán tốc độ xe 
như sau:  
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1n

n

L

L

f

f

V

V
                   (4) 

f là tần số quay camera được xác định bởi nhà sản xuất và sai số ∆f rất nhỏ không 
đáng kể so với sai số ∆n và ∆L, nên chúng ta có thể bỏ qua ∆f:  
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Bảng 2  – Sai số tính toán tốc độ xe 

Số ảnh kết 
quả phát 

hiện có xe 
lưu thông 

∆n/(n-1) 
 

Xe ô tô, xe tải nhỏ có 
chiều dài trung bình 
5m và ∆L/L=0.14 

Xe buýt, xe tải lớn có 
chiều dài trung bình 
11m và ∆L/L=0.14 

Speed 
(km/h) 

∆V/V<= 
 

Speed 
(km/h) 

∆V/V<= 
 

5 0.250 135.0 0.29   
6 0.200 108.0 0.24 
7 0.167 90.0 0.22 
8 0.143 77.1 0.20 
9 0.125 67.5 0.19 
10 0.111 60.0 0.18 132.0 0.18 
15 0.071 38.6 0.16 84.5 0.16 
20 0.053 28.4 0.15 62.5 0.15 
30 0.034 18.6 0.14 41.0 0.14 
50 0.020 11.0 0.14 24.2 0.14 
100 0.010 5.4 0.14 12.0 0.14 
500 0.002 1.1 0.14 2.3 0.14 

 
Bảng 3 – Ước tính sai số ∆L/L 

 
Loại xe Chiều dài 

trung bình 
(m) 

Chiều rộng 
trung binh (m) 

∆L  Sai số ∆L/L 

Xe gắn máy 2 bánh 
(motorcycle) 

1.80 W1= 0.6 0.20 11% 

Xe 4 bánh 
(car, van) 

5.00 W2= 1.7 0.70 14% 

Xe buýt, xe tải 
(bus, truck) 

11.0 W3= 2.5 1.50 14% 

 
2.3 Xác định và phân loại xe lưu thông trên đường: 
Việc phân loại xe dựa trên việc tính toán chiều rộng của tín hiệu xe trên ảnh, chiều 
cao đặt máy quay, chiều cao của từng loại xe theo đồ hình sau:                
 

 
Trong đó: 

Camera 

Hcamera 

Hvehicle 

Wvehicle 

Wsignal 

vehiclecamera

vehicle
signal H

HH

W
W 




 

Hình 1 – Đồ hình tính toán Wsignal 

(6) 
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Wvehicle  : chiều rộng xe; 
Hvehicle   : chiều cao xe; 
Wsignal    : chiều rộng của tín hiệu xe trên đường tham chiếu của ảnh; 
Hcamera   : chiều cao của cảm biến máy quay. 
Trong ứng dụng thử nghiệm tại hiện trường, máy quay được lắp đặt ở độ cao 6m. 

 
2.4 Qui trình thu nhận dữ liệu, tính toán tự động các tham số cơ bản của Hệ 
thống giao thông phục vụ cho ITS 
Hình 2 – Qui trình thu nhận dữ liệu, tính toán tự động các tham số cơ bản của Hệ 
thống giao thông phục vụ cho ITS 

 
 
2.5 Thuật toán và giải thuật lập trình máy tính 
Chương trình ứng dụng này (ITSTools application) bao gồm 03 thủ tục sau: 

- Thủ tục 1: Đọc file video đã ghi và tách file video này ra từng file ảnh một. 
- Thủ tục 2: Phân tích, nhận dạng, phân tách các loại xe, đếm xe. 
- Thủ tục 3: Cho kết quả và cập nhật cơ sở dữ liệu. 
 

Trong đó thủ tục 2 là thủ tục quan trọng nhất nên chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ 
hơn, cụ thể chúng ta sẽ xây dựng 02 thuật toán chính trong thủ tục này: 

- Thuật toán phát hiện những khoảng trống và phân loại xe 
- Thuật toán đếm xe và tính toán tốc độ xe. 

 
Thuật toán 1 – Phát hiện những khoảng trống và phân loại xe  
Chúng ta định nghĩa 2 mặt nạ (masks): 1 mặt nạ gap mask biểu diễn 1 khoảng trống 
giữa những tín hiệu xe trong ảnh kết quả và 1 mặt nạ phát hiện sự thay đổi (change 
mask) như sau: 
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0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 
    
        change masks   gap masks    change masks 
Giá trị 0 nghĩa là không có sự thay đổi giá trị pixel trong ảnh kết quả. 
Giá trị 1 nghĩa là có sự thay đổi giá trị pixel trong ảnh kết quả. 
Thuật toán tìm kiếm, phát hiện và phân loại xe thông qua “gap mask” và “change 
masks” được xây dựng như sau: 
Loop 1 (from 0 to the end of result line image) 

If a change mask is detected then  
Loop 2 (from the beginning to the end of change mask)   

If a gap is detected then separate each vehicle’s signal and 
compare into each vehicle based on width of each type of vehicle.  

- If it equals to W1, it should be a motorbike and its position is 
stored in Pmotor 
- If it equals to W2, it should be a car/van and its position is 
stored in Pcar 
- If it equals to W3, it should be a truck/bus and its position is 
stored in Ptruck 

  End Loop 2; 
End Loop 1; 
Trong đó: 
 W1 – chiều rộng trung bình của xe gắn máy 2 bánh (xe mô tô) 
 W2 – chiều rộng trung bình của xe bốn bánh (ô tô, xe tải nhỏ) 
 W3 – chiều rộng trung bình của xe buýt, xe tải 
 
Thuật toán 2 – Đếm xe và tính toán tốc độ xe 
Chúng ta kí hiệu: 

Pi
F1 – vị trí của xe I ở ảnh F1 (frame F1) 

Pi
F2 – vị trí của xe I ở ảnh F2 (frame F2) 

N2 – số lượng xe được phát hiện ở frame F2. 
N1 – số lượng xe được phát hiện ở frame F1 
Count F1 – tổng số xe được phát hiện từ lúc bắt đầu 1 thủ tục xử lý đến frame 

F1 
Count F2 – tổng số xe được phát hiện từ lúc bắt đầu 1 thủ tục xử lý đến frame 

F2 
Found – số lượng  the number of the same vehicles detected in both frames F1 

and F2  
Si

F1 – Tổng số frame ảnh phát hiện xe I đến frame F1 
Si

F2 –  Tổng số frame ảnh phát hiện xe I đến frame F2 
LI    –  chiều dài của xe i  
f     –   tần số cảm biến của máy quay video 

Chúng ta xây dựng vòng lặp để đếm số lượng xe và tính toán tốc độ xe như sau: 
Loop 1 (from frame 0 F0 to the final frame FN) 

Found is assigned to 0 
Loop 2 (i from 0 to N2) 

Loop 3 (j from 0 to N1) 
If  Pi

F2 = Pj
F1 then Found = Found + 1 

  End Loop 3; 
 Count F2 = Count F1 + N1 – Found 
 End Loop 2; 
 Loop 4 (from 0 to Found) 
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  Loop 5 (from 0 to N2) 
   Si

F2 = Si
F1 + 1 

  End Loop 5; 
 End Loop 4; 

Loop 6 (from 0 to N2 – Found) 
  Loop 7 (from 0 to N2) 
   Si

F2 = 1 
  End Loop 7; 
 End Loop 6; 
End loop 1; 
“Count FN” là tổng số xe được nhận dạng trong tất cả các frame ảnh. 
Tốc độ của xe thứ i được tính bởi công thức:  Svehicle I = Li *f/( Si

FN -1). 
Chúng ta sẽ xem xét 2 mẫu dữ liệu để minh họa giải thuật trên như sau: 

Bảng 4 – Minh họa giải thuật 
Mẫu dữ liệu ảnh 1 

Ảnh quay video Ảnh kết quả Các giá trị tham số 
 F1:  

Pi
F1=240 (pixel); 

N1=1 
Si

F1=Si
F0+1 

 

 

F2: Pi+1
F2=80 (pixel); 

Pi+2
F2=175 (pixel); 

N2=2; Found=0;  
Count F2 = Count 
F1 + 1; Si+1

F2=1; 
Si+2

F2=1 
 

Mẫu dữ liệu ảnh 2 
  

F1: 
 

Pi
F1=38 (pixel); 

Pi+1
F1=135 (pixel); 

Pi+2
F1=215 

(pixel);Pi+3
F1=275 

(pixel); N1=4 
Si

F1=Si
F0+1 ; 

Si+1
F1=Si+1

F0+1 ;  
Si+2

F1=Si+2
F0+1 ; 

Si+3
F1=Si+3

F0+1 
 

 

 
F2: 
 

 

 

Pi
F2=38 (pixel);  

Pi+2
F2=215(pixel); 

Pi+3
F2=275 (pixel);  

N2=3; Found=3; 
Count F2 = Count 
F1+1; 
Si

F1=Si
F0+1 ; 

Si+1
F1=Si+1

F0 ;  
Si+2

F1=Si+2
F0+1 ; 

Si+3
F1=Si+3

F0+1 
 

Vehicle i+1 

Vehicle i+2 

Vehicle i 

Vehicle i+3 

Vehicle i+1 
Vehicle i+2 

Vehicle i 

Vehicle i Vehicle i+1 

Vehicle i+2 

Vehicle i Vehicle i+1 

Vehicle i+2 

Vehicle i+3 
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III.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
 
3.1 Chương trình ứng dụng minh họa: 
Chương trình ứng dụng ITSTools được lập trình với DotNet Visual Studio C# vì lập 
trình C# có nhiều ưu điểm hơn, tiện dụng hơn khi có thể tận dụng được một khối 
lượng khổng lồ các lớp đối tượng về đồ họa, video được định nghĩa trong thư viện 
.NET Framework; đặc biệt mạnh mẽ cho các ứng dụng Windows Applications, Web 
Applications, Web Services… 
 
Chúng ta sẽ em xét dữ liệu Video A được chụp vào lúc 1:00 chiều trong tình trang 
giao thông bình thường (không phải giờ cao điểm). Dữ liệu được ghi nhận trong 30 
giây với 30 ảnh (frame) trong 1 giây. Tổng cộng có 900 ảnh được đặt tên từ 1_000000 
đến 1_002929. Trong 4 chữ số cuối cùng, 2 chữ số đầu chỉ ra số giây và 2 chữ số sau 
chỉ ra số thứ tự ảnh trong giây đó.  
 
Sau đó chương trình ITSTools sẽ xử lý và nhận dạng tín hiệu xe cộ trên từng ảnh (ở 
đây là 900 ảnh cho 30 giây) và tính toán tốc độ của các loại phương tiện giao thông 
trên đường tại vị trí tham chiếu và gửi thông báo kết quả cho từng bước xử lý để tiện 
việc kiểm tra đối chiếu với kết quả thực tế khảo sát tại hiện trường. 
 
Chúng ta sử dụng 1 băng màu (xanh dương) cho mẫu dữ liệu video tại ví trí tham 
chiếu 1 và 2, ta có kết quả sau: 
 

Hình 3– Kết quả chi tiết xử lý dữ liệu tại vị trsi tham chiếu 1 
 

  

  

  



 

 9

  

  
 

 
 
Chúng ta làm tương tự với 2 băng màu còn lại là đỏ và xanh lá cây (red, green) của dữ 
liệu tại vị trí tham chiếu 1 và 2 thì cũng cho kết quả giống nhau.  
 
3.2 Kết quả đánh giá và so sánh với kiểm tra khảo sát tại hiện trường 
Để đánh đánh giá tin cậy của kết quả, chúng ta sẽ so sánh kết quả từ chương tring ứng 
dụng ITSTools với kết quả khảo sát tại hiện trường tại thời điểm đó như trong bảng 
sau: 

Bảng 5 – Tổng hợp kết quả sánh tính được từ chương trình cho và thực tế  
 

Kết quả từ băng màu xanh dương Kết quả khảo sát tại hiện trường 
Xe gắn máy 2 

bánh 
Xe 4 bánh (Car/ 

van) 
Buýt, 

tải 
Xe gắn máy 2 

bánh 
Xe 4 bánh (Car, 

van) 
Buýt
, tải 

Số 
xe 

Tốc độ  
(km/h) 

Số 
xe 

Tốc độ 
(km/h) 

 Số 
xe 

Tốc độ 
(km/h) 

Số 
xe 

Tốc độ  
(km/h) 

 

1 13.9 1 9.0   15.0 1 10.0  
2 32.4 2 36.0   35.0 2 40.0  
3 32.4 3 33.8   35.0 3 35.0  
4 32.4     35.0    
5 19.4     20.0    
6 32.4     30.0    
7 27.8     30.0    
8 27.8     30.0    
9 24.3     30.0    
10 27.8     30.0    
11 48.6     50.0    
12 38.9     30.0    

n12 
Trung 
bình 
30.2 

n3 
Trung 
bình 
26.3 

n0 n3 
Trung 
bình 
30.8 

n12 
Trung 
bình 
28.3 

n0 
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Để tăng cao độ tin cậy của kết quả chương trình, dữ liệu ảnh còn được thu thêm tại vị 
trí tham chiếu vào các thời điểm khác nhau trong ngày và được xử lý để phục vụ công 
tác kiểm chứng với kết quả thực tế (xem bảng 5 ). 
Kết quả xử lý 28 mẫu dữ liệu ảnh ghi được tại 28 thời điểm khác nhau cho thấy, sai số 
phân loại xe, đếm xe ít hơn 4%, sai số xác định tốc độ xe ít hơn 9% so với kết quả giá 
trị thực tế.  

Bảng 6 – Bảng tổng hợp so sánh kết quả xử lý các dữ liệu ảnh ghi tại 28 thời điểm 
khác so với kết quả thực tế 

 
Kết quả từ chương trình Kết quả khảo sát tại hiện trường 

Xe gắn máy Xe 4 bánh Xe tải, buýt Xe gắn máy Xe 4 bánh Xe tải, buýt 
Số 
xe 

Tốc độ 
(km/h) 

Số 
xe 

Tốc độ 
(km/h) 

Số 
xe 

Tốc độ
(km/h)

Số
xe 

Tốc độ
(km/h)

Số 
xe 

Tốc độ 
(km/h) 

Số 
xe 

Tốc độ 
(km/h)

Tại các thời điểm khác nhau buổi chiều ngày thứ 1 
38 30.7 2 18.1 0  38  2  0  
49 31.5 1 20.0 0  49  1  0  
83 29.9 3 30.1 0  84  3  0  
79 25.9 4 24.1 0  80  4  0  
20 36.0 0  0  20  0  0  
83 29.1 5 19.6 0  80  5  0  
59  3 38.6 0  60  3  0  

Tại các thời điểm khác nhau trong buổi sáng ngày thứ 1 
65 33.0 2 34.3 0  64  2  0  
50 30.5 2 24.3 0  50  2  0  
27 22.3 1 23.5 0  25  1  0  
22 30.5 1 21.6 0  22  1  0  
21 38.5 0  0  21  0  0  
27 33 0  1 19.8 28  0  1  
35 35.1 4 28.7 0  37  4  0  

Tại các thời điểm khác nhau trong buổi sáng ngày thứ 2 
84 23.3 6 21.6 0  82  6  0  
54 29.8 2 24.0 0  54  2  0  
69 26.2 6 22.6 0  68  6  0  
29 33.7 0  1 22.0 29  0  1  
17 32.4 2 33.5 0  17  2  0  
24 36.0   0  24  0  0  
49 27.6 2 13.7 0  48  2  0  

Tại các thời điểm khác nhau trong buổi sáng ngày thứ 3 
90 25.2 4 17.8 0  91  4  0  
17 27.7 2 24.6 0  17  2  0  
26 25.8 2 19.2 0  26  2  0  
23 31.3 1 18.0 0  22  1  0  
25 26.7 2 25.9 0  25  2  0  
53 33.0 2 25.1 0  53  2  0  
19 28.8 3 22.4 0  19  3  0  
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3.3 Cập nhật dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu không gian 
Nếu chúng ta sử dụng 1 mạng các cảm biến đặt tất cả các vị trí đầu ra đầu vào của hệ 
thống gaio thông để ghi nhận dữ liệu ảnh, sau đó xử lý đồng thời các dữ liệu này ta sẽ 
có bức tranh hiện trạng của toàn bộ hệ thống giao thông tại thời điểm khảo sát. Các dữ 
liệu này bao gồm vị trí tham chiếu, thời gian, kết quả các thông số về tình trạng giao 
thông được cập nhật vào cơ sở dữ liệu không gian GIS như hình vẽ dưới đây.  
 
 

 
Hình 4 – Sơ đồ cập nhật cơ sở dữ liệu không gian 

 
Kết quả là người sử dụng có thể sử dụng các phương tiện truyền thông như phát thanh 
, truyền hình, điện thoại, internet để truy cập cơ sở dữ liệu này thông qua Trung tâm 
xử lý và dịch vụ thông tin. 
Chương trình ứng dụng này xây dựng 1 webiste minh họa việc truy cập cơ sở dữ liệu  
thông qua Internet của người sử dụng trên nền Google map. 
 

 
Hình 5-  Cơ sở dữ liệu được truy cập và hiển thị trên nền Google map. 

Toàn bộ quá trình thu nhận dữ liệu video, xử lý, cập nhật cơ sở dữ liệu và cung cấp 
kết quả cho người dùng được tóm tắt trong sơ đồ sau: 
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Hình 6 – Sơ đồ tổng quan của toàn bộ các quá trình thực hiện 
 

IV. KẾT LUẬN 
 
Như chúng ta đã biết, hệ thống giao thông ở nước ta rất phức tạp, đặc biệt là các thành 
phố lớn như thủ đô Hà Nội, tp Hồ Chí Minh. Tất cả các loại phương tiện lưu thông 
trên chung một làn xe, không theo qui luật. Việc kiểm soát, quản lý giao thông, nhất 
là tại nạn giao thông cũng như tình trạng kẹt xe vô cùng khó khăn. Do vậy việc nghiên 
cứu các ứng dụng cho phục vụ hệ thống giao thông thông minh là quan trọng và cần 
thiết. 
Nội dung của nghiên cứu ứng dụng này đã đáp ứng một phần của nhiệm vụ trên. Ứng 
dụng thử nghiệm đã đưa ra được giải pháp, giải thuật và chương trình phần mềm minh 
họa việc nhận dữ liệu video, ảnh thu được trực tiếp từ các sensor của camera đặt tại vị 
trí trên trục đường giao thông điển hình ở Tp Hồ Chí Minh, xử lý các ảnh video và kết 
quả đầu ra là các dữ liệu GIS cơ bản của ITS như loại, số lượng, mật độ, tốc độ  xe cộ 
đang lưu thông trên đường. 
Nghiên cứu ứng dụng này có thể được mở rộng trong trường hợp các cảm biến được 
gắn vào phương tiện lưu động trên đường có gắn thêm thiết bị định vị GPS 
(Automatic Mobile Mapping) để cung cấp thêm các thông số hữu ích khác cho cơ sở 
dữ liệu không gian nguồn mở phục vụ hệ thống giao thông thông minh ITS. 


