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1. Giới thiệu 

Phần mềm dẫn đường vệ tinh là phần mềm có khả năng hỗ trợ người dùng "dễ 

dàng tìm kiếm được điểm mà họ cấn đến và đưa ra một lộ trình tối ưu nhất 

có thể". Vì vậy, chức năng tìm kiếm đóng một vai trò rất quan trọng trong một 

phần mềm dẫn đường vệ tinh. Trong tài liệu này chúng tôi sẽ tập trung giới 

thiệu các phương pháp tìm kiếm địa chỉ, địa điểm cơ bản và được sử dụng 

thường xuyên của phần mềm Navitel Navigator. Hiện tại phần mềm Navitel 

Navigator đang hỗ trợ rất nhiều phương pháp tìm kiếm khác nhau, bao gồm: 

 Tìm kiếm Theo địa chỉ 

 Tìm kiếm Địa điểm 

 Tìm kiếm vị trí Bạn bè 

 Tìm kiếm Điểm đã lưu 

 Tìm kiếm Lịch sử 

 Tìm kiếu điểm Yêu thích 

 Tìm kiếm Theo tọa độ 

 Tìm kiếm Trên bản đồ 
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2. Cài đặt ngôn ngữ, giọng nói 

Phần mềm dẫn đường Navitel Navigator có khả năng hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng 

Việt cho giao diện của phần mềm, bản đồ cũng như giọng nói hướng dẫn. Ngoài 

ra, các hướng dẫn của chúng tôi cho các chức năng tìm kiếm sẽ  theo giao diện 

Tiếng Việt của phần mềm. Vì vậy, việc trước tiên là bạn cần chuyển ngôn ngữ 

mặc định sau khi cài đặt phần mềm Tiếng Anh (English) sang ngôn ngữ Tiếng 

Việt. Để cài đặt ngôn ngữ  Tiếng Việt, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

1. 

Nhấn vào nút ở phía dưới bên trái màn 

hình để truy cập vào menu chính của 

phần mềm 

 

2. Từ menu chính chọn mục "Settings" 
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3. 
Trong mục "Settings" chọn "Regional 

settings" 

 

4. 
Chuyển ngôn ngữ từ English sang Tiếng 

Việt cho mục Interface language  

5. 

Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt cho mục 

"Ngôn ngữ bản đồ" và mục "Giọng nói" 

chọn [VN] Hoa ([Mã ngôn ngữ ] Tên 

người đọc)  
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3. Tìm kiếm điểm cần đến 

Bạn nhấn vào mục "Tìm kiếm" từ  Menu Chính của phần mềm Navitel 

Navigator để bắt đầu thực hiện quá trình tìm kiếm địa chỉ hoặc địa điểm mà bạn 

muốn đi tới.  

 

Navitel cung cấp 8 cách khác nhau để bạn có thể xác định điểm cần đến: 

 Theo địa chỉ 

 Địa điểm 

 Bạn bè: tìm đường đến vị trí bạn bè 

 Điểm đã lưu: tìm đường đến vị trí đã lưu 

 Lịch sử: liệt kê danh sách các địa chỉ, địa điểm đã tìm kiếm 

 Yêu thích: liệt kê danh sách các địa chỉ, địa điểm đã tìm kiếm và được 

sắp xếp theo tần suất tìm kiếm. Địa chỉ hoặc địa điểm được tìm kiếm 

nhiều nhất sẽ nằm ở trên cùng và ngược lại. 

 Theo tọa độ: nhập giá trị kinh độ và vĩ độ của điểm cần đến 

 Trên bản đồ: chọn một điểm trên bản đồ làm điểm cần đến. 

Trong đó, hai phương pháp "Theo địa chỉ" và "Địa điểm" là hai phương pháp 

quan trọng và được sử dụng thường xuyên nên chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu 

trong phần tiếp theo. 
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3.1.  Tìm kiếm "Theo địa chỉ" 

Tìm kiếm theo địa chỉ trong phần mềm Navitel Navigator được thực hiện theo 

dạng cây từ tổng thể đến chi tiết theo thứ tự các mức từ trên xuống dưới. 

 

Thứ tự các mức tìm kiếm theo địa chỉ 

Với tìm kiếm theo địa chỉ bạn có thể tìm kiếm vị trí Ủy Ban Nhân Dân - UBND 

các cấp hành chính, vị trí đương phố, số nhà và các điểm giao cắt của các tuyến 

đường.

 

Việt Nam 

Tỉnh/Thành 
phố 

Điểm UBND 
Tỉnh/Thành phố 

Tuyến 
Đường/Phố 

Vị trí 
Đường/Phố 

Số nhà 

Điểm giao cắt 

Quận/Huyện 

Điểm UBND 
Quận/Huyện 

Tuyến 
Đường/Phố 

Vị trí 
Đường/Phố 

Số nhà 

Điểm giao cắt Phường/Xã 
Điểm UBND 
Phường/Xã 

Điểm dân cư 
Thôn/Xóm/Tổ 

dân phố... 

Mức 1 

Mức 2 

Mức 3 

Mức 4 

Mức 5 
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3.1.1. Tìm kiếm vị trí UBND Tỉnh/Thành phố 

 Nhấn vào "Chọn vùng hành chính" - Mức 2 và nhập tên Tỉnh/Thành 

phố mà bạn muốn tìm kiếm 

 

 Nhấn vào nút "Kết quả" ở phía trên bên phải để chuyển sang giao 

diện "Lộ trình của tôi" 

 

 Nhấn nút "Đi" từ giao diện "Lộ trình của tôi" để tính toán lộ trình đến 

điểm đã chọn 
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3.1.2. Tìm kiếm vị trí UBND Quận/Huyện/Thành phố trực thuộc/Thị xã 

 Nhấn vào "Chọn vùng hành chính" - Mức 2 và nhập tên 

Quận/Huyện/Thành phố trực thuộc/Thị xã mà bạn muốn tìm kiếm 

 

 Nhấn vào nút "Kết quả" ở phía trên bên phải để chuyển sang giao 

diện "Lộ trình của tôi" 

 

 Nhấn nút "Đi" từ giao diện "Lộ trình của tôi" để tính toán lộ trình đến 

điểm đã chọn 
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3.1.3. Tìm kiếm vị trí UBND Phường/Xã/Thị trấn 

 Nhấn vào "Chọn vùng hành chính" - Mức 2 và nhập tên 

Phường/Xã/Thị trấn mà bạn muốn tìm kiếm 

 

 Nhấn vào tên Phường/Xã/Thị trấn mà bạn muốn đi đến từ danh sách 

kết quả tìm kiếm để chuyển sang giao diện "Lộ trình của tôi" 

 

 Nhấn nút "Đi" từ giao diện "Lộ trình của tôi" để tính toán lộ trình đến 

điểm đã chọn 
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3.1.4. Tìm kiếm vị trí Điểm dân cư 

 Nhấn vào "Chọn vùng hành chính" - Mức 2 và nhập tên 

Thôn/Xóm/Làng/Bản/Tổ dân phố.. mà bạn muốn tìm kiếm 

 

 Nhấn vào tên Thôn/Xóm... mà bạn muốn đi đến từ danh sách kết quả 

tìm kiếm để chuyển sang giao diện "Lộ trình của tôi" 

 

 Nhấn nút "Đi" từ giao diện "Lộ trình của tôi" để tính toán lộ trình đến 

điểm đã chọn 
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3.1.5. Tìm kiếm vị trí Đường/Phố 

 Nhấn vào "Chọn vùng hành chính" - Mức 2 và nhập tên 

Tỉnh/Thành phố hoặc Quận/Huyện mà bạn biết đường phố mình 

muốn tìm nằm trong khu vực hành chính đó 

 

 Nhấn vào "Chọn đường phố" - Mức 3 để tìm đường phố mà bạn 

muốn đi đến 

 

 Nhập tên Đường/Phố mà bạn muốn tìm kiếm nằm trong vùng hành 

chính đã chọn ở mức 2 

 



 

 
Navitel s.r.o., 2007-2015                                                                                       DDG Technology JSC 
www.navitel.cz                                                                                                                       www.ddg.vn 

12 

 Nhấn vào tên Đường/Phố mà bạn muốn đi đến từ danh sách kết quả 

tìm kiếm 

 

 Nhấn vào nút "Kết quả" ở phía trên bên phải để chuyển sang giao 

diện "Lộ trình của tôi"  

 

 Nhấn nút "Đi" từ giao diện "Lộ trình của tôi" để tính toán lộ trình đến 

điểm đã chọn 
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3.1.6. Tìm kiếm vị trí Số nhà 

 Chọn Đường/Phố để tiếp tục tìm kiếm các Số nhà nằm trên tuyến 

Đường/Phố đã chọn 

 

 Nhấn "Chọn số nhà" - Mức 4 để tìm kiếm các Số nhà nằm trên tuyến 

đường đã chọn. 

 

 Nhấn nút "Đi" từ giao diện "Lộ trình của tôi" để tính toán lộ trình đến 

điểm đã chọn 
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3.1.7. Tìm kiếm vị trí giao cắt 

 Chọn Đường/Phố để tiếp tục tìm kiếm các tuyến đường giao cắt với 

tuyến Đường/Phố đã chọn 

 

 Nhấn "Chọn điểm giao cắt" - Mức 5 để tìm kiếm vị trí giao cắt của 

các tuyến đường khác với tuyến đường đã chọn 

 

 Nhấn nút "Đi" từ giao diện "Lộ trình của tôi" để tính toán lộ trình đến 

điểm đã chọn 
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3.2. Tìm kiếm "Địa điểm" 

Tìm kiếm theo "Địa điểm" cho phép người dùng tìm kiếm các địa điểm liên 

quan đến hạ tầng xã hội như cửa hàng, bệnh viện, trường học, trạm xăng, nhà 

hát, hiệu thuốc, ATM, ngân hàng, điểm du lịch... Để tìm kiếm địa điểm thì bạn 

cần thực hiện các bước: 

 Chọn điểm tham chiếu 

 Chọn phân nhóm hoặc loại địa điểm 

 Nhập từ khóa tìm kiếm 

3.2.1. Chọn điểm tham chiếu 

Khi tìm kiếm theo "Địa điểm " thì người dùng cần phải lựa chọn điểm tham 

chiếu. Điểm tham chiếu sẽ là điểm cơ sở để xác định vùng tìm kiếm, cho phép 

tìm kiếm các địa điểm xung quanh nó. Phần mềm Navitel Navigator cho phép 

bạn lựa chọn điểm tham chiếu theo 9 phương pháp khác nhau bao gồm: 

 Vị trí hiện tại: tìm kiếm các địa điểm xung quanh vị trí hiện tại được 

định vị thông qua GPS 

 Vị trí con trỏ: tìm kiếm các địa điểm xung quanh vị trí con trỏ đã 

chọn trên bản đồ 

 Địa chỉ: tìm kiếm các địa điểm xung quanh một vị trí địa chỉ xác định 

 Lộ trình: tìm kiếm các địa điểm xung quanh các điểm dọc theo lộ 

trình đã có 

 Điểm đến: tìm kiếm các địa điểm xung quanh điểm đến đã chọn trước 

đó 

 Lịch sử: tìm kiếm các địa điểm xung quanh một điểm nào đó trong 

danh sách lịch sử 

 

Các phương pháp lựa chọn điểm tham chiếu 
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3.2.2. Chọn phân nhóm hoặc loại địa điểm 

Trong bước tiếp theo bạn có thể lựa chọn tìm kiếm tất cả các loại địa điểm hoặc 

theo một phân nhóm hoặc một loại địa điểm nhất định nằm trong một phân 

nhóm nào đó. Phần mềm Navitel Navigator cung cấp rất nhiều phân nhóm cũng 

như loại địa điểm khác nhau để người sử dụng giới hạn kết quả tìm kiếm theo 

mong muốn. 

  

Các phân nhóm địa điểm Tìm kiếm theo phân nhóm "Giải trí" 

  

  

Tìm theo loại điểm "ATM" Tìm theo loại điểm "Cây xăng" 
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3.2.3. Nhập từ khóa tìm kiếm 

Các kết quả tìm kiếm địa điểm theo bước 2 sẽ được liệt kê từ trên xuống dưới 

theo thự tự khoảng cách từ điểm gần nhất đến xa nhất so với vị trí điểm tham 

chiếu đã chọn. Tuy nhiên, bạn có thể nhập các từ khóa để tìm kiếm chính xác 

các địa điểm theo ý muốn. Ví dụ, nếu muốn tìm đến "Khu du lịch sinh thái 

Đầm Long" ở Thị xã Sơn Tây - Hà Nội, bạn có thể thực hiện như sau: 

 Chọn điểm tham chiếu theo "Địa chỉ" và tìm Thị xã Sơn Tây như bước 1 

 Chọn "Tất cả các loại" địa điểm như bước 2 

 Gõ từ khóa tìm kiếm "khu du lich dam long" để tìm kiếm địa điểm "Khu 

du lịch sinh thái Đầm Long" ở Thị xã Sơn Tây - Hà Nội 

 

  

 

Chọn "Tất cả các loại" 

 

Nhập từ khóa tìm kiếm 

 

 

Kết quả tìm kiếm "Khu du lịch sinh thái Đầm Long" 
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