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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 và tính toán lộ trình 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 về cách để thiết lập một lộ trình, phương pháp tính toán lộ 

trình, cách để điều chỉnh lộ trình cũng như minh họa lộ trình trong phần mềm 

Navitel Navigator. Các nội dung chính của tài liệu, bao gồm: 

 Thiết lập lộ trình 

 Phương pháp tính toán lộ trình 

 Điều chỉnh lộ trình 

 Minh họa lộ trình 
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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. Thiết lập lộ trình 

Để thiết lập một lộ trình thì bạn cần xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của 

lộ trình. Điểm bắt đầu của lộ trình thông thường là vị trí hiện tại của người sử 

dụng được xác định thông qua định vị vệ tinh GPS. Điểm kết thúc lộ trình hay 

điểm cần đến được xác định thông qua chức năng "Tìm kiếm" của phần mềm. 

Cách thức và các phương pháp tìm kiếm điểm cần đến đã được chúng tôi giới 

thiệu chi tiết tại đây.  

Sau khi quá trình tìm kiếm, phần mềm sẽ chuyển tới giao diện "Lộ trình của tôi" 

như hình dưới đây: 

 

Kết quả tìm kiếm điểm cần đến 

Nhấn vào nút "Đi" để bắt đầu thiết lập lộ trình đến điểm đã chọn. 

 

Kết quả thiết lập lộ trình 

http://ddg.vn/manuals-navitel/find.html
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4. Phương pháp tính toán lộ trình 

Phần mềm Navitel Navigator cung cấp duy nhất một phương pháp tính toán lộ 

trình tối ưu là "lộ trình nhanh nhất". Lộ trình nhanh nhất được tính toán dựa 

vào một số tham số trong cơ sở dữ liệu bản đồ của DDG, bao gồm: chiều 

đường, tốc độ di chuyển trung bình cho các loại phương tiện (xe máy, ô tô, xe 

khách, xe tải),  phân cấp cấp đường và các quy định về vị trí cấm rẽ đặc biệt. 

 Chiều đường 

Chiều đường là chiều được phép đi cho các phương tiện theo hiệu lệnh 

của biển báo giao thông đường bộ Việt Nam. Cơ sở dữ liệu bản đồ DDG 

được tập trung xây dựng phục vụ dẫn đường vệ tinh cho các loại ô tô. Vì 

vậy, các biển báo một chiều, cấm ô tô và chiều đường cho ô tô được 

chúng tôi tập trung thu thập. 

   

   

 Tốc độ trung bình 

Từng đoạn đường trong cơ sở dữ liệu mạng lưới đường giao thông của 

DDG sẽ được gán một giá trị tốc độ di chuyển trung bình cho từng loại 

phương tiện khác nhau. Các giá trị này được gán dựa trên tình trạng mặt 

đường, độ rộng đường, mật độ phương tiện. Trong trường hợp không có 

dữ liệu tốc độ trung bình thì quy định về giới hạn tốc độ cho phép sẽ được 

sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ trung bình cho từng đoạn đường 

 

80 

Km/h 

20 

Km/h 

60 

Km/h 
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 Phân cấp cấp đường 

Việc tính toán lộ trình nhanh nhất cũng sẽ dựa vào phân cấp cấp đường 

với thứ tự ưu tiên và trọng số như sau: 

- Đường cao tốc - Trọng số 5 

- Đường quốc lộ/ Đường huyết mạch - Trọng số 4 

- Đường tỉnh lộ/ Đường trục chính - Trọng số 3 

- Đường liên huyện/ Đường chính - Trọng số 2 

- Đường liên xã, liên thôn/ Ngõ, ngách - Trọng số 1 

 

Đường có trọng số càng lớn thì mức độ ưu tiên càng cao trong quá trình 

tính toán lộ trình. 

 

 Vị trí cấm rẽ đặc biệt 

Các vị trí cấm rẽ đặt biệt bao gồm: cấm rẽ trái, cấm rẽ phải và cấm 

quay đầu xe cho các loại phương tiện khác nhau. Các vị trí này được 

DDG thu thập và mô tả thông qua các bảng cơ sở dữ liệu liên kết với 

mạng lưới đường giao thông theo một quy chuẩn nhất định. 

Ví dụ, tại nút giao giữa Phạm Hùng và Dương Đình Nghệ (Hà Nội), ô tô 

không được phép rẽ trái từ Phạm Hùng vào Dương Đình Nghệ mà phải đi 

thẳng và quay đầu xe như hình dưới đây: 

 

 
 

Cấm rẽ trái từ Phạm Hùng vào Dương Đình Nghệ 
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5. Điều chỉnh lộ trình 

Phần mềm Navitel Navigator cho phép người dùng có thể điều chỉnh lộ trình 

thông qua các tùy chọn dẫn đường hoặc thêm các điểm trung gian trên lộ trình. 

5.1. Tùy chọn dẫn đường 

Để thay đổi các tùy chọn dẫn đường, bạn vào Menu Chính của phần mềm 

chọn: Cài đặt/Dẫn đường 

 

Chọn cài đặt cho "Dẫn đường" 

 

Tùy chọn dẫn đường 

Các tùy chọn dẫn đường bao gồm: 

- Tránh đường thu phí 

- Tránh đường không dải nhựa 

- Tránh phà 
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5.2. Thêm điểm trung gian lộ trình 

Người dùng có thể điều chỉnh lộ trình sẵn có bằng cách thêm các điểm trung 

gian với số lượng điểm trung gian không giới hạn. Các điểm trung gian có thể 

được thêm từ bản đồ hoặc từ các menu tìm kiếm của phần mềm. 

 
 

Thêm điểm trung gian bằng tìm kiếm Thêm điểm trung gian từ bản đồ 

Nhấn  "Vị trí con trỏ" để chuyển sang giao diện "Lộ trình của tôi" 

 

Giao diện "Lộ trình của tôi" 

Nhấn vào tên địa điểm (Ngõ 192 Hoàng Hoa Thám) để chuyển sang giao diện 

"Thuộc tính" 

 

Giao diện "Thuộc tính" 
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Từ giao diện "Thuộc tính" bạn có thể đặt điểm đã chọn làm điểm trung gian 

bằng cách nhấn vào nút Điểm trung gian hoặc làm điểm cuối cùng cùng của lộ 

trình bằng cách nhấn vào nút Đặt điểm đến. Khi nhấn nút Đặt điểm đến thì 

điểm kết thúc của lộ trình ban đầu sẽ trở thành điểm trung gian của lộ trình. 

 

Lộ trình ban đầu 

 

 

Lộ trình khi nhấn nút Điểm trung gian 

 

 

Lộ trình khi nhấn nút Đặt điểm đến 
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6. Minh họa lộ trình 

Chức năng minh họa lộ trình trong phần mềm Navitel Navigator cung cấp cho 

người dùng cái nhìn trực quan hơn về lộ trình và hiểu thêm về cơ chế dẫn đường 

của phần mềm. Để thực hiện minh họa lộ trình bạn tiến hành theo các bước sau: 

1. Thiết lập một lộ trình 

 

2. 

Nhấn vào biểu tượng "Thông tin dẫn 

đường" (rẽ trái, rẽ phải...) ở phía trên 

bên trái màn hình để mở menu tùy chọn 

"Lộ trình" 

 

3. 
Menu tùy chọn "Lộ trình" với lựa chọn 

"Minh họa lộ trình" 

 

4. 
Chọn "Minh họa lộ trình" để bắt đầu 

mô phỏng lộ trình đã chọn 
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5. 
Nhấn vào nút có biểu tượng   để thu 

phóng bản đồ về vị trí hiện tại. 
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