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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một trong các ứng dụng của hệ thống giao thông thông 

minh (ITS) trong quản lý và kiểm soát hoạt động giao thông vận tải. Các tác giả đã xây dựng hệ 

thống thông tin người lái với chức năng cảnh báo cho người tham gia giao thông về các sự cố 

giao thông, ùn tắc giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi người lái vượt quá tốc độ 

cho phép hay di chuyển qua các khu vực nguy hiểm. Hệ thống cảnh báo này đã sử dụng tổng hợp 

các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, HTML, JavaScript, PHP, XML, ... và được tích hợp 

các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng. Do đó, hệ thống được cài đặt dễ dàng và giúp 

người sử dụng phương tiện giao thông giảm thời gian đi lại, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao 

thông, nâng cao tính hiệu quả, tiện nghi của hành trình và an toàn khi tham gia giao thông.  

         Từ khóa : Giao thông thông minh; Cảnh báo giao thông; Sự cố giao thông; Tai nạn giao 

thông; Ùn tắc giao thông; Thời gian  hành trình; An toàn giao thông; Quản lý giao thông; Điều 

hành giao thông. 

Abstract: 

This paper presents an application of intelligent transportation systems (ITS) in the management 

and control of transport operations in urban areas. Specifically, the paper has built the driver 

information system with the function of warning transport users of traffic incidents, traffic 

congestion and traffic risks when drivers exceed speed limit or are moving through dangerous 

areas. This system has used the total of different programming languages such as Java, HTML, 

JavaScript, PHP, XML, ... and also has the ability to integrate with mobile devices such as mobile 

phones, tablets. Therefore, it is easy to be installed and help users reduce travel time and potential 

traffic accidents, improve the efficiency and the convenience of journeys and the safety of traffic 

participants as well. 
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