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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đẩy mạnh phát triển ngành du lịch và dịch vụ gắn liền với việc ứng dụng công 

nghệ mới trong bối cảnh cách mạng 4.0 đang là định hướng phát triển của Việt Nam 

nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng [1],[2]. Trong đó, việc xây dựng số hóa các 

địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích được xem là một trong những phương án 

truyền thông du lịch mang lại hiệu quả cao. Số hóa địa điểm danh lam, thắng cảnh 

du lịch không những cung cấp thông tin, hình ảnh cần thiết về điểm du lịch mà còn 

tái hiện một cách sống động, toàn cảnh những điểm du lịch nổi bật của địa phương, 

tạo ra cảm giác "trải nghiệm ảo" cho những người quan tâm, từ đó thôi thúc, lôi 

cuốn họ trải nghiệm thực. Do vậy, số hóa các danh lam thắng cảnh, di tích có ý 

nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động quảng bá giới thiệu các tiềm năng du lịch. 

Việc xây dựng hình ảnh 3D có tương tác được đối với các địa danh lịch sử và 

danh lam thắng cảnh giúp cho du khách trải nghiệm qua đó kích thích được sự hứng 

thú, mong muốn được đến tham quan thực tế. Xây dựng mô hình trực quan hóa tổng 

thể các địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều kênh thông tin như trải nghiệm du lịch 

ảo, trải nghiệm qua hình ảnh với các góc nhìn khác nhau qua đó sẽ thu hút du 

khách, quảng bá du lịch một cách hiệu quả. Ngoài ra, mô hình du lịch ảo cũng giúp 

lưu lại hình ảnh thực tế và mô hình vật thể theo thời gian, thậm chí còn có thể giúp 

phục dựng lại chính xác khi có sự cố thiên tai tàn phá, hư hỏng theo thời gian. 

2. Mục tiêu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung: 

 Đề xuất mô hình và xây dựng hệ thống số hóa các địa điểm danh lam thắng cảnh 

cho phép du khách tra cứu thông tin, xem trước một số địa điểm du lịch có khả năng 

tương tác thực-ảo khung cảnh sử dụng các kỹ thuật, công nghệ mới 3D-Panoramic 

nhằm hỗ trợ quảng bá du lịch ở Quảng Bình. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

 - Phân tích đánh giá một số phương pháp quảng bá du lịch, các hệ thống du lịch 

ảo trong nước và ngoài nước quốc tế.  

- Đề xuất mô hình, công nghệ quảng bá hình ảnh du lịch trên môi trường web. 

- Thu thập thông tin, số liệu, dữ liệu hình ảnh một số địa điểm danh lam thắng 

cảnh, địa điểm du lịch. 

- Xây dựng bộ dữ liệu hình ảnh dạng kết nối stitching tập ảnh tuần tự.  

- Xây dựng dữ liệu dạng toàn cảnh, xây dựng hệ thống hỗ trợ tương tác thực ảo 

đối với du khách  
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- Thiết kế và xây dựng chương trình trên môi trường web.  

- Thực nghiệm, đánh giá hệ thống. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng 

 - Các mô hình quảng bá du lịch, nhu cầu, sở thích và thói quen của du khách. 

- Thông tin, số liệu, hình ảnh các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.  

- Các kỹ thuật và công nghệ xử lý hình ảnh, công cụ và ngôn ngữ lập trình web 

thế hệ mới có khả năng tạo tương tác thực ảo. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Thông tin và dữ liệu hình ảnh toàn cảnh, xử lý tương tác ảo 3D về một số địa 

điểm địa danh lam thắng cảnh du lịch trên địa bàn Quảng Bình.  

- Các địa điểm thực hiện: 

Bảng 1.1. Tổng hợp địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch cần thực hiện 

TT Địa điểm 

1  Động Phong Nha 

2  Động Thiên Đường 

3  Động Tiên Sơn 

4  Hồ Yên Phú 

5  Thung lũng Bồng Lai  

6  Cầu Nhật Lệ 1- 2 

7  Di tích bến Phà Long Đại 

8  Khe nước lạnh  

9  Hồ Rào Đá  

10  Thác Mơ 

11  Thác Bụt 

12  Suối nước Mọoc 

13  Sông Chày-Hang Tối 

14  Khu nghỉ dưỡng Chày Lập Farmstay   

15  Khu vực Oxalis home sông Son 

16  Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa 

17  Bãi biển Nhật Lệ 

18  Bãi biển Bảo Ninh 

19  Bãi biển Đá Nhảy 

20  Đồi cát Quang Phú 

21  Đồi cát Quảng Ninh - Lệ Thủy 

22  Quảng Bình Quan 

23  Bến đò-Tượng đài Mẹ Suốt 

24  Khu vực mộ Đại tướng 

25  Nhà lưu niệm Đại tướng 

26  Hang Đại tướng 

27  Hang Tám Cô 
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28  Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

29  Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 

30  Núi Thần Đinh 

31  Khu du lịch Ozo 

32  Quảng Trường Hồ Chí Minh 

4. Nội dung nghiên cứu: 

+ Tìm hiểu hiện trạng và thu thập thông tin số liệu 

- Tìm hiểu tình hình ứng dụng CNTT trong quảng bá du lịch; 

- Phân tích các loại hình quảng bá du lịch và nhu cầu du khách trải nghiệm trước 

khi tham quan thực tế; 

- Thu thập thông tin, số liệu về địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch;  

- Đưa ra các khuyến nghị để có thể áp dụng mô hình đề xuất trong đề tài. 

+ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin  

- Đề xuất và phân tích chức năng của hệ thống; 

- Thiết kế giao diện tương tác và mã hóa chương trình; 

- Danh lam thắng cảnh du lịch Quảng Bình: Thông tin, số liệu địa điểm danh lam 

thắng cảnh du lịch. 

+ Thu thập dữ liệu, hình ảnh 

- Khảo sát các địa điểm và xác định các vị trí cần xây dựng cảnh.  

- Thực hiện chụp ảnh quang cảnh tại các địa điểm. 

+ Xây dựng ảnh toàn cảnh từ tập ảnh danh lam thắng cảnh  

- Xây dựng module phân tích, biểu diễn đặc trưng ảnh. 

- Xây dựng bộ so khớp ảnh, lọc ảnh, ghép nối ảnh để tạo lập ảnh toàn cảnh. 

+ Xây dựng mô hình tương tác ảnh 3D-Panoramic 

- Phân tích ảnh toàn cảnh, chia tách xử lý hình thái học khớp nối tương tác. 

- Chuyển đổi dữ liệu và xây dựng các bộ tương tác 3D – Panoramic cho từng địa 

điểm du lịch, danh lam thắng cảnh.  

- Đóng gói dữ liệu các địa điểm. 

+ Xây dựng chương trình tích hợp hệ thống trang web 

- Xây dựng chương trình liên kết ánh xạ bản đồ dữ liệu các địa điểm du lịch. 

- Xây dựng chương trình kết nối thông tin địa điểm du lịch với bộ tương tác cho 

phép người dùng xem trước hình ảnh về điểm du lịch thông qua hệ thống tương tác 

thực ảo online trên mạng Internet.   

5. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận 

 - Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ trong phát triển quảng bá du lịch tại 

Quảng Bình.  
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- Thu thập thông tin giới thiệu về các địa điểm du lịch. 

- Tạo lập dữ liệu hình ảnh, xây dựng các bộ dữ liệu toàn cảnh và xử lý biểu diễn 

mô hình tương tác ảo. 

- Tìm hiểu và phát triển ứng dụng trên nền tảng web và kỹ thuật xử lý ảnh, trí tuệ 

nhân tạo. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

 - Khảo sát, đánh giá thực trạng và cách thức quảng bá du lịch. 

- Phân tích, tổng hợp; từ đó đánh giá ưu điểm, hạn chế các hệ thống hiện tại. 

- Nghiên cứu lý thuyết để ứng dụng vào thực tiễn để thiết kế, xây dựng mô hình 

hoạt động và chức năng của hệ thống. 

- Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh, so khớp ảnh, công nghệ hình ảnh 3D và toàn cảnh 

trong xây dựng hệ thống tương tác và khả năng tích hợp các API với các tập đoàn 

công nghệ như Google.  

- Tìm hiểu công nghệ, lập trình thực nghiệm, kỹ thuật chụp ảnh và phân tích ảnh. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài có ý nghĩa khoa học trong việc nghiên cứu phát triển các giải pháp, nâng 

cao độ chính xác, tin cậy trong vấn đề số hóa hình ảnh và tạo khung nhìn và tương 

tác với các đối tượng. Kết quả nghiên cứu còn đóng góp tích cực vào xu hướng ứng 

dụng công nghệ trong quảng bá du lịch, phát triển giải pháp du lịch ảo để hỗ trợ khả 

năng xem trước, tương tác được nhằm tạo hấp dẫn cho du khách đến du lịch. 

6.2. Giá trị thực tiễn  

Thông qua việc nghiên cứu, đề tài nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu ứng 

dụng khoa học công nghệ trong số hóa và quảng bá du lịch, dịch vụ, thu hút du 

khách nhằm giúp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
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Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới  

Hiện nay, lĩnh vực xử lý stitching ghép nối ảnh đã có nhiều nhà khoa học và công 

ty cung cấp đề xuất giải pháp ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật xử lý ảnh, trí tuệ 

nhân tạo vào việc phân tích, biểu diễn và xây dựng kiến trúc mô hình kết nối ảnh 

tạo lập ảnh toàn cảnh. Bên cạnh đó, phát triển các công nghệ tương tác thực ảo đã 

được quan tâm nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong các hệ thống dân sự. Bài toán 

so khớp ảnh và tạo lập ghép nối lý ảnh đã được một số nhóm nghiên cứu đề xuất 

như nhóm tác giả Jiang[5], Jovanovski[6], Lin [7]. Họ đã đề xuất các giải pháp sử 

dụng đồng thời nhiều camera, rồi chuyển đổi miền không gian và sử dụng các cụm 

vùng hình ảnh cục bộ phục vụ so khớp nhằm nâng cao chất lượng stitching các ảnh 

lại với nhau. Trong thực tế, các bài toán xử lý ảnh đặc biệt là ảnh chất lượng cao đòi 

hỏi thời gian xử lý lớn, do vậy nhóm tác giả Ling[8] đã đề xuất các giải pháp xử lý 

song song nhằm tăng tốc độ tính toán. Nhóm đã thực hiện giải pháp song song hóa 

dữ liệu 2D trong stitching ảnh nhằm tăng tốc độ để tiếp cận thời gian thực. Bên 

cạnh các kỹ thuật xử lý ảnh thông thường (pespective image) nhóm tác giả của Ho 

[9] đã thực hiện stitching ảnh với khung nhìn rộng (fisheye) để tạo lập ảnh 360 độ. 

Mỗi bức ảnh với ống kính khung nhìn rộng cho mức độ bao quát rộng hơn là một 

lợi thế trong xử lý ảnh toàn cảnh. Bên cạnh đó, nhóm tác giả của Legesse [10] có 

cách tiếp cận khác với việc tạo lập kết nối stitching liền mạch ít méo hình ảnh với 

dữ liệu ảnh chụp bằng máy quét hiển vi. 

Trong lĩnh vực hệ thống tương tác thực ảo, các nền tảng website3D cũng đã được 

nghiên cứu và ứng dụng,đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông du lịch và du lịch 4.0. 

Các nền tảng nền tảng mới website 3D đã cho thấy hiệu quả trong xây dựng ứng 

dụng nhằm quảng bá du lịch trong thời đại công nghiệp 4.0 với mô hình tương tác 

thực ảo. Thông thường, các hệ thống website hỗ trợ tương tác 3D có thể hiển thị địa 

danh đã số hóa với hình ảnh 3D, người xem có thể thực hiện các trải nghiệm bằng 

cách quan sát, tương tác thông qua chuột, màn hình cảm ứng đối với các vật thể ảo 

của từng địa danh trong môi trường hiển thị 3D một cách hấp dẫn. Với các công 

nghệ này cho phép xây dựng ứng dụng các website quảng bá có sự tương tác hơn 

hẳn công nghệ truyền thống thông thường hiện nay. 

Trong lĩnh vực truyền thông, các hệ thống thực mô phỏng ảo cho phép những 

người có nhu cầu du lịch lựa chọn, trải nghiệm để biết được tổng quan, sau đó đưa 

ra quyết định. Các hệ thống này không thể thay thế du lịch trực tiếp, nhưng nó là 

kênh quan trọng trong hỗ trợ người dùng, du khách quyết định có nên đi du lịch hay 

không. Nhằm hỗ trợ khách hàng xem và trải nghiệm không gian thực, dịch vụ 
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Virtual reality Google1 cũng đã triển khai một số khu vực có sự phát triển về du 

lịch, thương mại ví dụ như Hoàng cung Hoàng Gia Nhật- Tokyo. 

 

Hình 1.1. Du lịch ảo của Virtual reality Google 

  

 

Hình 1.2. Dịch vụ xem hình ảnh đường đi và khu vực nổi tiếng trên Google Street 

1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số chính quyền thành phố kết hợp công ty 

chuyên ngành để xây dựng phát triển mô hình hóa các cổ vật, hiện vật, di tích, bảo 

tàng trong phát triển di tích lịch sử và bảo tàng học và quảng bá du lịch. Cùng với 

đó, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, trong đó có kinh doanh du lịch hiện 

đang là xu thế thời đại. Công nghệ mới giúp cho các nhà kinh doanh du lịch triển 

khai bán các dịch vụ du lịch cho mọi đối tượng có nhu cầu trên khắp thế giới với chi 

phí thấp nhất, thời gian tiết kiệm nhất và doanh thu cao nhất. Nhờ đó, việc ứng dụng 

công nghệ hiện đại đã làm giảm đáng kể nguồn nhân lực lao động, rút ngắn thời 

gian làm việc, giảm mạnh các chi phí dẫn tới giảm giá thành các dịch vụ du lịch. 

Chính nhờ mua và bán hàng qua mạng nên các doanh nghiệp du lịch có thể liên kết, 

 
1 https://vr.google.com/ 
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cùng hợp tác, chia sẻ khó khăn và lợi nhuận, bán hàng cho số lượng khách đông, chi 

phí và thời gian ít nên họ có thể ổn định giá, giảm giá, thậm chí giảm giá cực sốc 

các dịch vụ du lịch. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi hoàn toàn cách làm du lịch. 

Những dịch vụ đặt phòng trên các trang bán hàng nổi tiếng của thế giới như Agoda, 

Booking.com…, dịch vụ bán tour trực tuyến của các công ty lữ hành ngay tại Việt 

Nam  đã thực hiện các giao dịch trực tuyến tiện lợi cho du khách từ lựa chọn tour, 

đặt tour, đặt phòng đến thanh toán ngay cả trước khi đến Việt Nam. 

Xu hướng tra cứu thông tin du lịch trên Internet của khách ngày càng thể hiện rõ. 

Các doanh nghiệp và nhà quản lý cần tận dụng điều này để tồn tại, phát triển. Một 

trong những vấn đề phải giải quyết ngay là số hóa các dữ liệu của mình để tạo thuận 

tiện cho khách, từ đó có thể thu hút khách. Ngoài ra, việc tự động hóa trong tiếp 

nhận phản hồi, tương tác với khách… cũng cần được chú trọng. 

Đặc biệt, công nghệ thực tế ảo cho phép tái tạo lại những sự kiện lịch sử, không 

gian văn hóa cổ xưa, những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ… để du khách có thể 

trải nghiệm và đắm chìm vào nó, tạo nên cảm giác chân thật, sống động tựa như 

đang như đang hiện diện ở đó. Có thể kể đến các hình ảnh du lịch Việt Nam đến 

thời điểm hiện nay đã được ảo hóa như: Kinh thành Huế, Hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ 

Hội An, Tràng An Ninh Bình…. Cần phát triển hơn nữa ứng dụng công nghệ thực 

tế ảo để quản lý, quảng bá danh thắng nhằm tối ưu nội dung cần chuyển tải tới du 

khách tại điểm đến. Việc kết hợp ứng dụng công nghệ số hóa, công nghệ thực tế ảo 

với các công nghệ khác bổ trợ cho du lịch, như xây dựng nền tảng App du lịch 

thông minh, trí tuệ nhân tạo và các tiện ích trong thanh toán sẽ mang đến nhiều cơ 

hội tăng trưởng cho ngành Du lịch. 

Mặc dù đây là lĩnh vực có nhiều hứa hẹn nhưng hiện nay vẫn còn ở mức các dự 

án nhỏ lẻ cho một vài vật thể và di tích như Trống đồng Đông Sơn, Rồng cổ, Chùa 

Một Cột2. Về triển vọng, các hệ thống này phục vụ cho việc trưng bày trong thời kỳ 

mới, để giới thiệu được nhanh, rộng, hấp dẫn hơn nhờ công nghệ mới nhất thực tế 

ảo, từ bản số hóa (3D) của các hiện vật, cổ vật, tranh ảnh. Với các ứng dụng này sẽ 

tạo ra các bảo tàng, di tích ảo 3D trên giải pháp đồng bộ từ website 3D, Kính thực tế 

ảo -VR, thực tế tăng cường -AR trên nền di động, để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm 

trước và tham quan bằng công nghệ mới nhất để thu hút khách tham quan, du lịch 

mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, ở Quảng Nam cũng đã có một nghiên cứu đề xuất hệ 

thống số hóa phố cổ Hội An trên nền công nghệ 3D nhằm bảo tồn và giới thiệu di 

 
2 
https://vrtech.com.vn
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sản Việt Nam ra thế giới3, các hệ thống cụ thể được xây dựng và triển khai bởi công 

ty Hoi An 360 Photo Tours4, hệ thống này chủ yếu cung cấp hình ảnh chất lượng 

cao và thông tin các địa điểm) và hệ thống tương tác ảo của Holomia5. Công ty 

VR3D6 thực hiện xây dựng đối tượng 3D về các vật thể. Hệ thống này sử dụng phối 

hợp nhiều hệ thống Scan3D không tiếp xúc nhằm ghi nhận đầy đủ cả hình dạng lẫn 

màu sắc của các vật thể với chi phí thiết bị rất lớn.  

 

Hình 1.3. Hệ thống tượng tác ảo về khu phố Hội An của Holomia 

 

Hình 1.4. Hệ thống tương tác ảo với vật thể 3D 

Trong lĩnh vực so khớp ảnh phục vụ kết nối tạo ảnh toàn cảnh, nhóm thực hiện 

đề tài cũng đã có một số công trình nghiên cứu công bố tại các hội thảo chuyên 

ngành [11] [12] [13]. Chúng tôi cũng đã có những khảo sát đánh giá trong vấn đề xử 

lý ảnh khung nhìn cực rộng omnidirectional camera. Đặc biệt nhóm tác giả của Le 

[11] đã đề xuất giải pháp tối ưu hóa hàm lồi trong xây dựng cấu trúc 3D của vật thể. 

Nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch 

luôn chú trọng, đầu tư phát triển các ứng dụng công nghệ trong tiếp thị, thương mại 

điện tử và sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp có ý tưởng và dự án sáng tạo về 

công nghệ nhằm mang lại lợi ích cho ngành du lịch. Đồng thời, tích cực bảo trợ cho 

 
3 https://hoianheritage.net 
4 http://hoian360.com 
5 http://holomia.com/real360-hoian-ancient/ 
6 https://vr3d.vn 
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các dự án, chương trình ứng dụng công nghệ vào xúc tiến, quảng bá du lịch. Có thể 

kể đến một số dự án như triển khai ứng dụng công nghệ ảnh 360 độ trong du lịch, 

các chương trình quảng bá du lịch quốc gia “Super Selfie” và #WhyVietNam thông 

qua sức lan tỏa rộng rãi của mạng xã hội và tiếp thị trực tuyến để tăng cường quảng 

bá hình ảnh các điểm đến du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tổng cục Du 

lịch đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VTV triển khai Cổng thông tin du lịch thông 

minh – VTV travel nhằm cung cấp các nội dung, thông tin một cách toàn diện tới 

người dùng, đem đến những trải nghiệm du lịch thông minh trong thời đại công 

nghệ số 4.0, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Việt Nam. 

 
Hình 1.5. Giao diện cổng thông tin du lịch thông minh dulich.vtv.vn 

 

Thời gian qua, nhiều điểm đến du lịch Việt Nam đã từng bước ứng dụng công 

nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Điển hình như Hà Nội đã 

đưa vào khai thác hệ thống thuyết minh tự động về di tích Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám và phần mềm hướng dẫn tham quan Hoàng thành Thăng Long trên điện thoại 

di động với những ngôn ngữ thông dụng không chỉ tạo thuận lợi cho hành trình 

tham quan tìm hiểu di tích của du khách mà còn trở thành một phương tiện quảng 

bá du lịch và giáo dục lịch sử hữu hiệu. Ra mắt trang thông tin điện tử Hoàn Kiếm 

360 độ7 giúp du khách dễ dàng tìm hiểu và trải nghiệm du lịch quận Hoàn Kiếm 

thông qua công nghệ ảnh 360 độ. Cùng với đó, du lịch Thủ đô đã xây dựng bản đồ 

số về du lịch Hà Nội theo công nghệ GIS, xây dựng Cổng thông tin điện tử du lịch 

Hà Nội, phủ wifi miễn phí ở nhiều địa điểm công cộng như khu vực hồ Hoàn Kiếm, 

sân bay quốc tế Nội Bài… 

 
7 www.hoankiem360.vn 
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Chủ động tận dụng cơ hội đến từ cuộc cách mạng công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã 

triển khai thực hiện hệ thống du lịch thông minh. Xây dựng cổng thông tin du lịch 

và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động; số hoá dữ liệu ngành du lịch 

và kết nối cơ sở dữ liệu du lịch với các lĩnh vực của các sở, ban, ngành; xây dựng 

kho dữ liệu về du lịch; tiếp thị bằng tin nhắn SMS dựa trên vị trí địa lý của khách 

hàng; wifi công cộng miễn phí cho khách du lịch tại các điểm du lịch... Cổng thông 

tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động với tên gọi là “Ninh 

Bình Tourism” nhằm tạo thuận lợi cho du khách tìm kiếm thông tin chính xác và 

cập nhật về du lịch Ninh Bình8. Để không tụt hậu trong thời đại 4.0, các doanh 

nghiệp du lịch ở Việt Nam cũng đã đầu tư cho công nghệ và triển khai nhiều ứng 

dụng thông minh đáp ứng nhu cầu của du khách trong việc tìm kiếm và đặt dịch vụ 

như vé máy bay, phòng khách sạn để du khách chủ động lập kế hoạch phù hợp.  

Các doanh nghiệp công nghệ trong nước đã tập trung nghiên cứu, phát triển 

nhiều sản phẩm công nghệ dành riêng cho lĩnh vực du lịch. Hệ sinh thái du lịch 

thông minh VNPT (VNPT Smart Tourism) được xây dựng xuất phát từ thỏa thuận 

hợp tác chiến lược của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng 

cục Du lịch Việt Nam về phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình hợp tác 

ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành, kết nối thông tin với các địa 

phương, DN trong phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm công nghệ số phục vụ 

du khách,... VNPT Smart Tourism đáp ứng đầy đủ các quy định kết nối hệ thống 

quản lý của nhà nước với hệ sinh thái phong phú, bao gồm: Kho tích hợp dữ liệu du 

lịch, cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch trên di động, bản đồ số, hệ thống quản 

lý lưu trú, hệ thống phân tích số liệu và dự báo du lịch thông minh, phương tiện hỗ 

trợ thông tin du lịch. Không chỉ cung cấp các thông tin, tiện ích cho du khách, giải 

pháp này cũng có đầy đủ các tính năng thống kê, báo cáo dữ liệu, thông tin (về 

người dùng, DN, tin tức, sự kiện, hình ảnh); quản lý phản hồi, góp ý của du khách 

về chất lượng dịch vụ du lịch cho cơ quan quản lý chuyên ngành; quản lý chương 

trình khuyến mãi, đặt chỗ, quảng cáo cho các DN kinh doanh du lịch. 

Một số giải pháp của VNPT cũng bắt đầu đưa các công nghệ tiên tiến như thực tế 

ảo (virtual reality - VR) vào để tăng trải nghiệm cho du khách. Đây vốn là một 

trong những yêu cầu đối với ngành du lịch Việt Nam vào năm 2025. Trong năm 

2019, VNPT sẽ tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng nhiều công nghệ 4.0 như trí tuệ 

nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), chuỗi khối (blockchain),… Đến nay, VNPT 

Smart Tourism đã có thể chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị 

trường khách du lịch, hỗ trợ DN du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, 

tạo môi trường cho cộng đồng, các DN khởi nghiệp sáng tạo phù hợp, đáp ứng yêu 

 
8 visitninhbinh.vn 
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cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch 

Việt Nam. VNPT đã bàn giao dự án Ứng dụng du lịch Việt Nam cho Tổng cục Du 

lịch Việt Nam và khai trương trang thông tin du lịch, ứng dụng du lịch thông minh 

tại 13 địa phương như Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Phú 

Yên, Bắc Giang9. 

1.3. Công tác ứng dụng công nghệ vào du lịch thông minh  

1.3.1. Tổng quan du lịch thông minh 

Thời gian gần đây, ngành du lịch thế giới có sự dịch chuyển nhanh chóng qua 

từng năm cả về loại hình, sản phẩm lẫn cách thức lựa chọn, tiêu dùng trong du lịch. 

Những xu hướng mới này đang tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến du lịch Việt 

Nam, đòi hỏi ngành công nghiệp không khói nước nhà phải có những giải pháp phát 

triển thích ứng, đón đầu cơ hội tăng trưởng du lịch quốc tế. 

Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), số lượng khách du lịch quốc tế toàn 

cầu năm 2018 đã vượt mốc 1,4 tỷ lượt, tăng 74 triệu lượt so với năm 2017, tăng 

trưởng gần 6%. Năm 2019, du lịch toàn cầu sẽ tăng trưởng 3 - 4%, dự kiến đạt 1,8 

tỷ lượt vào năm 2030. Ðáng chú ý, Ðông Nam Á sẽ trở thành khu vực thu hút khách 

quốc tế lớn thứ tư trên thế giới. Cùng với tốc độ tăng trưởng này, trên thực tế, du 

lịch toàn cầu đã và đang ghi nhận sự hình thành những xu hướng mới trên cơ sở đề 

cao tính trải nghiệm. 

Theo dự báo của UNWTO, thời gian tới; tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải 

trí vẫn là mục đích của đa số thị trường khách, song nhiều nhu cầu mới hình thành, 

nhất là nhu cầu trải nghiệm hướng tới những giá trị mới được thiết lập trên cơ sở giá 

trị văn hóa truyền thống (tính khác biệt, đặc sắc, nguyên bản), giá trị tự nhiên (tính 

nguyên sơ, độc đáo), giá trị sáng tạo và công nghệ cao (tính hiện đại, tiện nghi). 

Theo đó, du lịch trải nghiệm; du lịch chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe sẽ ngày càng 

phổ biến; vừa là xu hướng, vừa là đòi hỏi tất yếu để bảo đảm phát triển bền vững. 

UNWTO nhận định, đến năm 2030, khách du lịch đi với mục đích thăm viếng, sức 

khỏe, tôn giáo sẽ chiếm 31% tổng lượng khách; với mục đích tham quan, nghỉ 

dưỡng, vui chơi, giải trí chiếm 54%; với mục đích công việc chiếm 15%. 

Bên cạnh đó, cơ cấu chi tiêu của khách du lịch hiện nay đang có sự thay đổi rõ 

rệt khi ngoài những khoản chi thiết yếu cho ăn uống, ngủ nghỉ, vận chuyển, tỷ trọng 

chi tiêu dành cho những dịch vụ như mua sắm hàng hóa, giải trí, trải nghiệm… cũng 

ngày càng tăng. Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến phương thức tiếp cận, chia sẻ thông 

 
9 https://www.vnmedia.vn/cong-nghe 
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tin du lịch của du khách. Sự bùng nổ của mạng xã hội và các ứng dụng di động cũng 

tác động tích cực góp phần giúp cho hình thức du lịch tự túc với sự phát triển của 

dòng khách lẻ tăng mạnh. Song song với đó là sự hình thành các xu hướng du lịch 

mới như du lịch thông minh, du lịch sáng tạo… Theo UNWTO, nền tảng công nghệ 

số và dữ liệu sẽ chi phối tăng trưởng du lịch ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

với 80% số chuyến đi được đặt trực tuyến và 87% số người trẻ tuổi đánh giá điện 

thoại thông minh là công cụ cần thiết cho du lịch10. 

Sự hình thành những xu hướng du lịch mới nêu trên của thế giới đang đặt ra yêu 

cầu cấp bách đòi hỏi các nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch phải nhanh chóng cập 

nhật thông tin, đánh giá tác động để đề xuất những định hướng, giải pháp phát triển 

phù hợp. Trước sự thay đổi về khái niệm du lịch theo hướng trải nghiệm, về xu 

hướng khám phá và khả năng sẵn sàng chi trả cho kỳ nghỉ của du khách, thời gian 

tới, du lịch cần chú trọng phát triển một số loại hình, sản phẩm du lịch như: Sản 

phẩm du lịch mạo hiểm, các tour mang tính độc, lạ với những hoạt động như: 

Trekking, leo núi, nhảy dù, chèo thuyền vượt thác, khám phá hang động… gắn với 

các tài nguyên du lịch đặc sắc trong nước; dòng sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch 

xanh; dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp như du lịch golf, du lịch MICE…; dòng 

sản phẩm mang tính khám phá, trải nghiệm văn hóa riêng có của điểm đến; dòng 

sản phẩm nghỉ dưỡng chữa bệnh như: tắm suối khoáng nóng, tắm bùn, và dòng sản 

phẩm ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 như: Tour du lịch ảo, du lịch 

thông minh, du lịch nông nghiệp công nghệ cao… 

Trong bối cảnh, khi CNTT và mạng xã hội ngày càng phổ biến, du lịch cần đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch, từ quản lý tới xúc tiến, quảng 

bá, kinh doanh du lịch. Marketing trực tuyến trong kinh doanh du lịch đang là thị 

trường nhiều tiềm năng và triển vọng để phát triển nhanh, mạnh các thị trường du 

khách du lịch. Do đó, các doanh nghiệp du lịch cần sớm có kế hoạch đầu tư phát 

triển marketing trực tuyến, nhất là website du lịch có giao diện tốt và hiệu quả trên 

thiết bị di động với các tiêu chí: thân thiện, tốc độ nhanh, mức độ thuận tiện cao... 

Những cơ hội mới đặt ngành du lịch thế giới trước yêu cầu chuyển đổi số phù 

hợp với xu hướng phát triển du lịch thông minh. Đây là mô hình du lịch dựa trên 

nền tảng của công nghệ và truyền thông, cùng với sự phát triển đồng bộ của hệ 

thống hạ tầng phục vụ du lịch, nhằm giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin một 

cách nhanh chóng và đa dạng nhất. Đồng thời, đảm bảo sự tương tác kịp thời, kết 

nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý - doanh nghiệp - khách du lịch nhằm nâng cao 

chất lượng phục vụ khách, và giúp cho việc quản lý thuận tiện hơn. Du lịch thông 

 
10 https://nhandan.com.vn/tin-tuc-du-lich 
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minh trở thành một tiêu chí phát triển, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao 

năng lực cạnh tranh du lịch. 

  Hiện nay, cuộc cạnh tranh du lịch thông minh đang diễn ra nhộn nhịp trên 

quy mô toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới triển khai du lịch thông minh dưới 

nhiều hình thức khác nhau tạo nên những điểm nhấn và lợi thế cạnh tranh du lịch. 

Nhằm xây dựng hệ thống đồng bộ và thúc đẩy du lịch thông minh, tháng 4/2018, 

ngành du lịch châu Âu đã phát động cuộc thi bình chọn “Kinh đô du lịch thông 

minh của châu Âu 2019” dành cho những thành phố ứng dụng giải pháp thông minh 

mới, sáng tạo và toàn diện đáp ứng cả bốn yêu cầu căn cơ của du lịch thông minh là 

dễ tiếp cận, phát triển bền vững, tăng cường số hóa, và bảo vệ di sản văn hóa.  

Năm 2019, Thành phố Lyon (Pháp) và Thủ đô Helsinki của Phần Lan được vinh 

danh là "Kinh đô du lịch thông minh của châu Âu" nhờ kết hợp số hóa các dữ liệu 

du lịch. Sử dụng một ứng dụng bản đồ thông minh, khách du lịch có thể tìm thấy 

các điểm tham quan quan trọng và khi họ hướng màn hình vào, những hình ảnh ảo 

sẽ xuất hiện, cùng lời thuyết minh sống động. Công nghệ cho phép khách du lịch 

hiểu rõ hơn về các di tích lịch sử. Các doanh nghiệp, nhà hàng, điểm giải trí địa 

phương cũng có thể gắn tên mình lên bản đồ để giúp du khách tìm đến dễ dàng11. 

 
Hình 1.6.  Khung cảnh thủ đô Helsinki 12 

Một trung tâm du lịch ở Trung Đông, thành phố Dubai lựa chọn công nghệ làm 

giải pháp để quản lý du lịch, dịch vụ và tài nguyên. Dubai phát triển du lịch thông 

minh theo hướng tích hợp du lịch với mô hình thành phố thông minh để kết nối du 

khách với hệ thống tài nguyên của thành phố thông minh; hoàn thiện hệ thống hạ 

tầng du lịch thông minh với việc công nghệ hóa triệt để các dịch vụ từ khách sạn, 

nhà hàng, visa, hàng không… 

 
11 http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa 
12 https://tourdulichchauau.net/helsinki-thu-do-phan-lan-pn.html 
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Hình 1.7. Dubai với chủ trương dân chủ hóa du lịch13 

Ở châu Á, nhiều điểm đến của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore,... đã 

đầu tư mạnh cho du lịch thông minh như áp dụng ví điện tử, mã QR, dùng dấu vân 

tay để thanh toán dịch vụ, làm thủ tục sân bay, nhận phòng, trải nghiệm du lịch dựa 

trên công nghệ thực tế ảo… 

Không nằm ngoài tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành du 

lịch Việt Nam đang tận dụng sự thay đổi của công nghệ để chuyển mình mạnh mẽ. 

Với sự trợ giúp của các doanh nghiệp công nghệ, du lịch Việt Nam đang từng bước 

bắt kịp với đà phát triển của thế giới, dần hình thành hệ sinh thái du lịch phong phú 

và tạo lợi ích tương hỗ giữa ba bên, gồm du khách, chính quyền và doanh nghiệp. 

 
Hình 1.8. Xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ trong du lịch14  

Trước làn sóng CMCN 4.0, ứng dụng CNTT là yêu cầu, giải pháp đột phá để tạo 

thuận lợi, thu hút khách du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần hiện thực 

hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ngành du lịch cần 

hòa mình vào xu hướng chuyển dịch số hóa để gia tăng sức cạnh tranh. Thực tế hiện 

nay, nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch nước ta đã thích nghi tốt với môi 

 
13 https://bigcoinvietnam.com  
14 https://baodauthau.vn/tai-chinh  
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trường Internet. Nhiều dịch vụ như bán vé máy bay, đặt khách sạn hay tour du lịch, 

các website giới thiệu du lịch, thông tin hình ảnh về điểm du lịch dưới các hình thức 

khác nhau đã được triển khai rộng khắp trên môi trường mạng. Tuy nhiên, mức độ 

ứng dụng công nghệ cũng mới chỉ ở mức cơ bản, chưa khai thác và tối ưu những lợi 

ích từ công nghệ để gia tăng cạnh tranh, thu hút khách khi họ thậm chí chưa thật sự 

có ý định du lịch.  

Để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực du lịch, cuối năm 

2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong 

lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”[3].  

Trong năm 2019, trên phạm vi cả nước có 2.656 doanh nghiệp kinh doanh lữ 

hành quốc tế,  có 27.100 hướng dẫn viên du lịch, khách du lịch quốc tế đến Việt 

Nam đạt hơn 18 triệu lượt, phục vụ 85 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ 

khách du lịch ước đạt 726.000 tỷ đồng. Du lịch phát triển đã góp phần tạo động lực 

thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng 

chung của đất nước (GDP tăng 7,02%).15 

Ở Quảng Bình, trong năm 2019, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đạt khoảng 

5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch 

ước đạt 5.570 tỷ đồng, đóng góp hơn 10% GRDP của tỉnh16. Hiện toàn tỉnh có 370 

cơ sở lưu trú du lịch; 24 đơn vị lữ hành đăng ký hoạt động; 3.000 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống cùng các cơ sở, cửa hàng cung cấp sản phẩm phục vụ du khách tại 

khu, điểm du lịch; 275 hướng dẫn viên du lịch và khoảng 5.000 lao động trực tiếp, 

12.000 lao động gián tiếp liên quan đến ngành Du lịch17. 

Mục tiêu của Đề án được nêu rất rõ là đến năm 2020 phải hoàn thành việc số hóa 

toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở 

lưu trú trong cả nước do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa 

phương quản lý; hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch 

vụ du lịch và khách du lịch; phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp 

cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm, trong đó có các thông tin về 

điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch, thuyết minh du lịch dịch tự động ra các ngôn 

ngữ phổ biến; kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ 

Trung ương đến địa phương và DN du lịch.[4] 

Đến năm 2025, sẽ phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với hệ 

tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng 

đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, góp phần đưa Việt 

 
15 www.vietnamtourism.gov 
16 https://www.quangbinh.gov.vn 
17 http://baochinhphu.vn 
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Nam vào nhóm bốn quốc gia dẫn đầu về năng lực cạnh tranh du lịch khu vực 

ASEAN.  

1.3.2. Những xu hướng chính ứng dụng CNTT  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi: 

- Phát triển cổng/trang thông tin điện tử giới thiệu về thông tin, hình ảnh, các loại 

hình du lịch cũng như tour, giá, các dịch vụ đi kèm. 

- Xây dựng nội dung, chủ đề, phát động các chiến dịch quảng bá du lịch qua 

mạng xã hội, hướng đến các thị trường mục tiêu loại hình du lịch cần thu hút khách. 

- Tổ chức chương trình khảo sát cho những người viết trên mạng xã hội về du 

lịch, phóng viên Việt Nam và quốc tế để phát triển nội dung số quảng bá du lịch 

- Phát triển ứng dụng xây dựng nội dung, tự động cập nhật thông tin cho khách 

du lịch sau chuyến đi; hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin lớn trong 

nước và nước ngoài để thực hiện truyền thông qua nhiều kênh thông tin. Chủ động 

cung cấp thông tin phù hợp đáp ứng nhu cầu của du khách trong suốt hành trình. 

Phát triển điểm đến du lịch thông minh: 

- Chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu 

biểu của địa phương; phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di 

động thông minh. 

- Ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ tiên tiến 

khác nhằm tăng giá trị và sức hấp dẫn của điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch. Cho 

phép khách du lịch trải nghiệm ảo trước các điểm du lịch để thu hút khách hơn. 

- Phát triển các ứng dụng hỗ trợ thanh toán thuận lợi trên thiết bị di động thông 

minh cho khách du lịch như thẻ tích điểm thanh toán đa năng, ứng dụng thanh toán 

trực tuyến, ứng dụng thanh toán bằng mã QR Code. 

- Phát triển các ứng dụng báo cáo, thống kê tự động liên thông từ các doanh 

nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch đến các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, tích hợp 

kết nối với các ngành, lĩnh vực liên quan, như: xuất nhập cảnh, hàng không, ngoại 

giao, thương mại, ngân hàng. 

- Xây dựng, phát triển các ứng dụng giám sát, cảnh báo an toàn, hỗ trợ khách du 

lịch trong những trường hợp cần sự trợ giúp, trường hợp khẩn cấp. 

1.4. Tương tác thực ảo trong du lịch thông minh  

1.4.1. Nền tảng thực tế ảo website 3D cho du lịch 

Các nền tảng nền tảng mới website 3D đã cho thấy rất hiệu quả trong xây dựng 

ứng dụng nhằm quảng bá du lịch trong thời đại công nghiệp 4.0 với mô hình tương 

tác thực ảo. Thông thường các hệ thống website hỗ trợ tương tác 3D có thể hiển thị 

địa danh đã số hóa với hình ảnh 3D, người xem có thể thực hiện các trải nghiệm 
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bằng cách quan sát, tương tác thông qua chuột, màn hình cảm ứng đối với các vật 

thể ảo của từng địa danh trong môi trường hiển thị 3D một cách hấp dẫn. Các công 

nghệ này cho phép xây dựng ứng dụng các website quảng bá có sự tương tác vượt 

trội công nghệ truyền thống thông thường hiện nay. 

Với website 3D, các trang website được xây dựng và cung cấp thông tin cho 

người dùng các tính năng thân thiện, gần hơn với thực tế. Cho phép người dùng trải 

nghiệm tốt hơn. Ngoài các chức năng thông thường về thông tin, hình ảnh thì 

website cho phép tích hợp các hình ảnh 3D và hiển thị ngay trên website. Cho phép 

người sử dụng xem và trải nghiệm hình ảnh 3D về du lịch. Thực tế ảo là cho phép 

trải nghiệm chìm đắm, thậm chí có thể đi lại, tương tác trực tiếp vào không gian đó 

sẽ phát huy tối đa sự hứng thú, tạo nên sự ấn tượng, thèm khát đến một địa điểm 

nào đó mà họ chưa có điều kiện đến hoặc đang trong quá trình tham khảo. 

1.4.2. Công nghệ Scan 3D  

Công nghệ scan 3D là một quá trình xác định hình dạng bề mặt của vật thể trong 

không gian ba chiều để tạo ra mô hình kỹ thuật số 3D18. Scan 3D đã mở ra một 

bước ngoặt mới trong công nghệ 3D, bất kỳ mô hình vật chất nào tồn tại trên thế 

giới đều có thể mô hình hóa bằng dữ liệu kỹ thuật số chỉ trong vòng vài giờ. 

3D scanning áp dụng công nghệ Matterport kết hợp cùng Google street view để 

người dùng có thể tham quan thế giới thực tế ảo vô cùng chân thực như thể người 

dùng đang có mặt ở chính địa điểm họ tìm kiếm. Không gian khi đã được quét 3D, 

các sản phẩm 3D scanning sẽ được tải lên trang web lưu trữ và sản phẩm hoàn thiện 

là một video tham quan thực tế ảo cho phép người dùng tương tác một cách tối ưu, 

từ đó trải nghiệm không gian như thế họ đang ở chính tại địa điểm đó. 

3D scanning là phương thức trải nghiệm không gian qua mạng Internet đa chiều 

và chân thực nhất. Được ứng dụng rộng rãi trong du lịch và bảo tồn di tích, công 

nghệ tham quan thế giới ảo 3D của cho phép khách hàng trải nghiệm không gian ảo 

một cách linh hoạt, dễ dàng chỉ với những cú nhấp chuột. 

3D scanning là công tác sử dụng thiết bị quét đặc biệt, có khả năng phát và thu 

tín hiệu lazer, đồng thời chụp hình 360 độ nhờ vào các camera chuyên dụng. Dựa 

vào dữ liệu máy quét thu được mà phần mềm sẽ tính toán ra vị trí tọa độ trong 

không gian 3 chiều của một điểm bất kỳ, sau đó số hóa dữ liệu này dưới dạng khối: 

đám mây điểm, lưới tam giác... rồi gắn vật liệu lại tái tạo lại thành không gian 3D. 

Nguyên tắc quét: Khi tia laser từ máy quét 3D sẽ được phóng ra, bề mặt trong 

không gian mà nó chạm phải sẽ tạo thành một chùm điểm có tọa độ (xyz). Cùng lúc 

đó, máy quét 3D laser sẽ ghi lại độ phản chiếu của mỗi bề mặt mà tia laser tiếp xúc. 

 
18 https://taomaunhanh.com/ 
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Qua đó có thể đưa ra một tọa độ nhất định. Các máy quét 3D laser thường được 

trang bị thêm camera nhằm cung cấp thêm thông số màu sắc thực RGB cho mỗi 

điểm mà tia laser quét được. 

Một số máy quét 3D laser có thể quét được đến 1triệu điểm mỗi giây, kết quả của 

quá trình này sẽ cho ra một vật thể cấu thành từ tập hợp các điểm point cloud. 

Tất cả trạm quét 3D laser sẽ được kết nối với nhau thông qua các điểm khống 

chế. Tùy theo đối tượng và quy mô quét, có thể chọn số lượng điểm khác nhau, vị 

trí khác nhau để đảm bảo đủ thông tin, hình ảnh..., việc quét 3D laser sẽ được thực 

hiện nhiều lần ở những vị trí thích hợp để đảm bảo dữ liệu được thu thập một cách 

đầy đủ nhất, những điểm mà tia laser quét được sẽ được gọi là đám mây điểm. 

Trong trường hợp phải quét những công trình lớn như: nhà xưởng, các tòa nhà 

cao tầng, v.v. sử dụng kết hợp nhiều trạm máy quét. Vị trí của từng trạm máy quét 

được đặt cách nhau khoảng phù hợp. Với khoảng cách này mật độ điểm mà tia laser 

quét tại bề mặt mục tiêu khoảng 3mm. Điều này mang lại độ chính xác cao cho mô 

hình. Bên cạnh đó, nếu như chúng ta di chuyển khoảng cách của những máy quét 

3D ra xa vật thể hơn thì mật độ điểm mà tia laser quét được cũng sẽ giảm đi. 

Do đó, mật độ của những điểm ảnh rất quan trọng. Vì mật độ của những điểm 

ảnh càng dày thì độ chính xác mô hình càng cao và ngược lại. 

Một mạng lưới chung sẽ được xây dựng để kết hợp những mây điểm riêng lẻ. 

Những mây điểm này được tạo ra bởi các máy scan 3D trong quá trình quét. Điều 

này được thực hiện thông qua việc sử dụng các mục tiêu được xác định trong quá 

trình quét, bằng các điểm khống chế hoặc ghép chồng lên nhau giữa các mây điểm. 

Kết quả hoàn thành sẽ được kiểm tra việc chồng lắp so sánh với dữ liệu point 

cloud, làm sạch các đối tượng không cần thiết để có được kết quả mô phỏng tốt nhất 

về hình dáng, màu sắc của vật thể quét. 

 

Hình 1.9. Mẫu máy scan 3D19 

Công nghệ này giúp hiển thị hình ảnh ở tất cả các chiều trái phải, trên dưới, với 

sản phẩm này người xem còn có thể di chuyển từ điểm này sang điểm khác, khám 

phá các không gian khác nhau, hay thậm chí nhìn bao quát toàn bộ không gian từ 

 
19 http://tophinhanh.me/post/maay-scan 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/46BE3912D75112C58625652C005B8422
https://vmts.ch/vi/faq-vmts-point-cloud-la-gi/
https://vmts.ch/vi/faq-vmts-point-cloud-la-gi/
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trên cao. Mọi chi tiết trong không gian đều được tái hiện lại 100%. Đồ vật, màu sắc, 

vật liệu đều được quét lại một cách chính xác, giúp người xem trải nghiệm không 

gian một cách chân thực nhất. Tùy vào yêu cầu mức độ chi tiết của vật thể mà có 

nhiều loại máy khác nhau. 

Sử dụng công nghệ 3D Scanning thực hiện phát triển du lịch là một trong những 

xu hướng mà nhiều nước trên thế giới đang sử dụng và trong đó có Việt Nam. Qua 

đó, du khách hoàn toàn có thể quan sát và cảm nhận thực tế về các địa điểm du lịch 

tại Việt Nam thông qua công nghệ 3D Scanning. 

Khi tìm kiếm một địa điểm du lịch bằng cách thông thường thì hàng loạt các hình 

ảnh truyền thống xuất hiện trên kết quả trả về khiến cho nhiều người cảm thấy nhàm 

chán vì nó không truyền tải hết được những vẻ đẹp, sự hấp dẫn của địa điểm du 

lịch. Tuy nhiên qua mô hình không gian 3D, du khách cảm nhận thực sự là mình 

đang ở địa điểm đó và quan sát trực tiếp bằng mắt thật không giống các video giới 

thiệu hay thực hiện qua các bộ phim. Với công nghệ Scan 3D, du khách có thể tự 

mình trải nghiệm khắp các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên khắp 

đất nước ngay khi cách xa hàng ngàn km. Tuyệt vời hơn đó chính là chúng ta có thể 

tìm kiếm thông tin với bất kì địa danh nổi tiếng nào trên thế giới mà không bị cản 

trở bởi giới hạn về địa lý. 

 
Hình 1.10. Hình ảnh được Scan 3D ở TP. Hội An, Quảng Nam 

Như vậy với tính năng ưu việt của 3D Scanning các địa điểm du lịch tại Việt 

Nam sẽ được quảng bá rộng rãi với du khách nước ngoài một cách sinh động, các 

chi tiết chính xác đến từng cm và hiệu quả hơn khi giới thiệu về du lịch Việt Nam 

chỉ qua một video. Giúp cho các du khách rút bớt thời gian tìm hiểu và có thể lựa 

chọn được khách sạn hay khu nghỉ dưỡng tại điểm du lịch đó. 

Có một số lợi thế khi sử dụng quét 3D là độ chính xác cực cao và độ phân giải 

cao khiến nó đáng tin cậy cho file thiết kế ngược CAD trực tiếp từ tệp lưới của máy 

quét. Nó thực hiện khá tốt với các chi tiết nhỏ hơn yêu cầu độ chính xác cao. Vì 
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máy quét 3D thường có một vùng nhìn nhỏ, nên tập trung nhiều hơn vào vùng nhìn 

thấy để có thể đạt được độ chính xác cao. 

Ngoài ra, phần mềm quét 3D tạo các điểm dữ liệu trong thời gian thực để có thể 

xem khu vực nào của đối tượng đã được quét, phần nào bị bỏ sót và phần nào cần 

được thực thi. Điều này giúp người quét hình dung dù họ không tham gia vào giai 

đoạn thiết kế và nhận ra rằng chúng ta cần nhiều dữ liệu quét hơn. 

Đối với một số khu vực quét 3D thiếu, nhiễu ánh sáng có thể khiến công nghệ 

này tạo ra các bản quét không đầy đủ. Điều này là do cả máy quét 3D ánh sáng có 

cấu trúc và laser đều đọc một nguồn sáng để thu thập dữ liệu cần thiết. Nếu có quá 

nhiều ánh sáng xung quanh, dữ liệu thu được có thể bị méo hoặc nhiễu. Như vậy, 

quét 3D được sử dụng tốt nhất trong phòng có thể điều khiển ánh sáng. Mặc dù quét 

3D có thể được sử dụng ngoài trời, nhưng nó có thể là một thách thức để có được 

kết quả khả quan do ánh sáng dư thừa. 

Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy mô cũng như độ cần thiết của địa điểm du lịch như: 

tính bảo tồn, phục dựng, không gian tương đối… thì mới sử dụng công nghệ này 

xây dựng mô hình. Vì các thiết bị Scan 3D khá cao, quá trình thu thập số liệu, hình 

ảnh phức tạp, quy mô, chi tiết… để tạo dựng lên hình ảnh 3D. 

1.4.3. Công nghệ dựng vật thể 3D từ máy ảnh 

Để tạo hình ảnh 3D của vật thể, quang cảnh bằng các kết hợp nhiều ảnh được 

chụp ở các góc khác nhau với độ phủ 360 độ, giữa các ảnh phải có tỷ lệ trùng tối 

thiểu (chụp trùng một phần khung cảnh) nào đó đảm bảo để có thể so khớp được. 

Các ảnh chụp từ các góc khác nhau để thu nhận được từng phần hình học của đối 

tượng đó và phải chồng lên nhau một phần từ ảnh này sang ảnh khác, giống như các 

bản quét được chụp qua máy quét 3D. Sự chồng lấp lên nhau cho phép phần mềm 

có thể tự động phát hiện các thành phần trùng để so khớp và căn chỉnh các ảnh để 

ghép nối lại với nhau. 

Trung bình, cần 100 ảnh tùy theo không gian và đối tượng để có đủ dữ liệu cho 

một vị trí quan sát tốt ảnh toàn cảnh. Điều này có thể tốn thời gian nếu chúng ta 

đang sử dụng một camera vì chúng ta phải xoay đối tượng hoặc di chuyển camera 

xung quanh để chụp lần lượt các ảnh.  

Khi tất cả các bức ảnh đã được chụp, chúng được đưa vào chương trình so khớp, 

và căn chỉnh, ghép nối. Chương trình thực hiện điều này bằng cách sử dụng xử lý 

hình ảnh để tìm các điểm tham chiếu trong kết cấu của các bức ảnh chồng lặp. Từ 

sự liên kết này của tất cả các bức ảnh, phần mềm sau đó có thể vẽ các điểm dữ liệu 

bằng cách sử dụng tam giác để tính khoảng cách và vị trí của từng tính năng trong 

không gian ba chiều. Điều này tạo thành một đám mây điểm để chương trình có thể 
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tạo lưới đa giác giống như quét 3D. Các máy móc thiết bị được tạo ra để có thể 

chụp một lần là có thể tạo ra ảnh 3D, tuy nhiên chất lượng ảnh sẽ không hoàn hảo.  

Ưu điểm chính của tạo ảnh 3D từ tập hình chụp bằng máy ảnh là khả năng tốt để 

tái tạo một đối tượng, khung cảnh với đầy đủ màu sắc và kết cấu với chi phí phần 

cứng rẻ. Mặc dù một số máy quét 3D Scan có thể thực hiện việc này, nhưng việc 

chụp ảnh sẽ phù hợp hơn vì các bức ảnh của nó tạo ra mô tả đúng với đối tượng 

thực tế hơn cả về hình dáng, màu sắc và độ phân giải. 

Ngoài ra, hầu hết mọi người đều có thể thuận lợi tiếp cận phương pháp này vì 

thiết bị và chương trình tương đối rẻ hơn nhiều so với máy quét 3DScan. Đối với 

hầu hết các đối tượng, bất kỳ máy ảnh kỹ thuật số nào cũng hoạt động tốt trong quá 

trình chụp ảnh, vì vậy có nhiều lựa chọn hơn khi chọn thiết bị của mình.  

Bên cạnh những ưu điểm trên, công nghệ xây dựng mô hình đối tượng 3D dùng 

kỹ thuật chụp ảnh cũng có một số nhược điểm. Vì kết cấu của đối tượng thu được 

bởi phép biến đổi quang mà tạo ra các điểm ảnh, nên có thể sẽ khó để xây dựng lại 

cấu trúc vật thể khi đối tượng, khung cảnh đồng màu đặc, bề mặt nhẵn. Bên cạnh 

đó, thời gian xử lý ảnh cũng là một hạn chế vì chương trình phải xử lý trên tập dữ 

liệu lớn. Khi chụp ảnh phải xoay hoặc tự di chuyển camera xung quanh đối tượng 

và chụp nhiều ảnh. Chụp ảnh tuần tự cũng phải đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ phần 

nào của đối tượng và màu sắc có thể thay đổi. Hạn chế này có thể được khắc phục 

nếu sử dụng máy ảnh 3D hoặc máy ảnh chụp 360 độ.  

  

Hình 1.11. Minh họa về tái cấu trúc vật thể 3D [11] 
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Chương 2. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

2.1. Một số khái niệm chung  

2.1.1. Thực tế ảo 

Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) là những hệ thống mô phỏng các sự vật hiện 

tượng để người dùng có trải nghiệm giống giống như thật hoặc cũng có thể tạo ra 

môi trường tương tác với người dùng trải nghiệm về sự vật hoàn toàn khác (chưa 

tồn tại) trong thế giới thực. Các ứng dụng của thực tế ảo có thể bao gồm giải trí, du 

lịch và mục đích giáo dục, y tế, quân sự.... Ngoài việc tạo ra không gian ảo, công 

nghệ thực tế ảo còn có thể tương tác thực tế với người dùng qua cử chỉ và nhiều 

giác quan khác nhau như thính giác, khứu giác và xúc giác. 

Thực tế ảo khác với thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality-AR). Xét về khía 

cạnh cách thức hoạt động thì thực tế ảo sẽ tạo ra một môi trường hoàn toàn ảo, trong 

khi đó thực tế ảo tăng cường sẽ dựa trên không gian thật của môi trường xung 

quanh, sau đó thêm một vài yếu tố ảo hóa vào bên trong. Trò chơi Pokemon GO là 

một ví dụ điển hình về thực tế ảo tăng cường. 

2.1.2. Thực tế tăng cường  

Thực tế tăng cường hay công nghệ thực tế ảo tăng cường đang ngày càng được 

ưa chuộng sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Thực tế ảo Virtual Reality 

cho phép người dùng được bước chân vào một thế giới khác cũng như trải nghiệm 

trong thế giới ấy một cách thật nhất. Trong khi đó thực tế ảo tăng cường cho phép 

người dùng trải nghiệm những yếu tố ảo ngay trong môi trường thật, giữa không 

gian thật chỉ với một chiếc máy tính bảng hoặc smartphone. 

Thực tế tăng cường (AR) là góc nhìn trực tiếp hay gián tiếp về môi trường vật lý, 

thực tế nơi mà các yếu tố được "tăng cường" bởi thông tin nhận thức do máy tính 

tạo ra, lý tưởng trên nhiều phương thức cảm quan bao gồm thị giác, thính giác, xúc 

giác, và khứu giác. Theo cách này, thực tế tăng cường làm thay đổi một hiện tại của 

nhận thức về một đối tượng tại không gian thực tại. Không giống như hình ảnh 

thông thường và hình ảnh 3D chỉ cho hình ảnh đối tượng tại vị trí của nó: thực tế 

hỗn hợp và thực tế qua máy tính. 

Thực tế tăng cường AR bổ sung thêm các thông tin tăng cường có thể là : hình 

ảnh, âm thanh, chữ viết, video, mô hình 3D chi tiết… Và được triển khai chủ yếu 

trên các thiết bị cầm tay (Smart phone, Tablets), kính AR -Hololen ), dựa trên các 

nền tảng như hỗ trợ ARCore, ARKit … Nó dùng vào việc kết hợp giữa thế giới thật 

với thông tin số, không tách ra một không gian riêng như VR. AR cho phép chúng 

ta tương tác với nội dung ảo ngay trong không gian thực. Chúng ta có thể chạm vào, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADnh_gi%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%BAc_gi%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%BAc_gi%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A9u_gi%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%97n_h%E1%BB%A3p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%97n_h%E1%BB%A3p
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giao tiếp hay có thể phủ một lớp hình ảnh lên trên…Nó giúp cho những hình ảnh 

thực tế trước mắt chúng ta trở nên phong phú hơn với các hình ảnh ảo. 

Trong du lịch, AR có thể bổ sung thêm thông tin về tất cả các địa điểm chúng ta 

muốn ghé thăm, bản đồ kết hợp với hướng dẫn AR có thể mang lại cho chúng ta trải 

nghiệm tuyệt vời trong việc khám phá thành phố. Viện bảo tàng cũng có thể áp 

dụng công nghệ này để tạo lợi thế, bằng cách cho du khách của họ truy cập biết 

thêm về các mục họ thấy và đưa họ vào trải nghiệm. Nó có thể cho phép chúng ta 

xem hình ảnh của bất kì một đồ vật nào ở các bảo tàng nổi tiếng ngay trên thiết bị 

và tại vị trí của chúng ta.  

 

Hình 2.1. Trải nghiệm thực tế tăng cường20 

Khách hàng cũng có thể trải nghiệm, tham quan các địa điểm nổi tiếng nào đó 

thông qua một ứng dụng AR được cài trên các thiết bị như smartphone và máy tính 

bảng. Nó cho phép trải nghiệm không gian, mô hình trước khi quyết định đi du lịch.  

2.1.3. Ảnh toàn cảnh  

Trong lĩnh vực thực tế ảo, ảnh toàn cảnh 360 độ hay ảnh toàn cảnh panoramic thể 

hiện khung nhìn bao quát toàn bộ 360 độ theo tất cả các hướng được gọi là ảnh toàn 

cảnh thực tế ảo. Những hình ảnh này sẽ được chụp từ một loạt các ảnh theo các 

hướng nhìn khác nhau sau đó sẽ được ghép lại trên một trục cố định. Để có được 

ảnh 360 độ hoàn chỉnh, thông thường phải sử dụng các thuật toán xử lý ảnh, có thể 

là các thuật toán học máy để trích xuất điểm đặc trưng chung sau đó ghép nối chúng 

lại với nhau thành ảnh 360 độ. 

Ảnh panorama được chia làm nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là các tác phẩm 

có khung hình rộng (chiều rộng lớn hơn nhiều lần chiều cao) và ghép nhiều ảnh với 

nhau theo chiều dọc (vertical panorama), ngoài ra còn có polar (tạo thành hành tinh 

nhỏ), hình cầu (sphere), lập phương (cubic) cylindrical (hình trụ)....  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi làm việc với kiểu ảnh hình cầu (sphere) dạng 

kéo dài theo tỷ lệ 2:1 tương ứng với 360 theo hướng ngang (horizotal) và 180 độ 

theo hướng dọc (vertical)  

 
20 https://vrtech.com.vn/thuc-te-tang-cuong-ar-augmented-rea 
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Hình 2.2. Ảnh toàn cảnh động Phong Nha biểu diễn dạng hình cầu trải phẳng 

2.1.4. Du lịch ảo  

 Mô hình tương tác ảo 3D-Panoramic hay còn gọi lại du lịch ảo (virtual tour) là 

thuật ngữ để chỉ hệ thống có khả năng hiển thị hình ảnh hoặc video cho phép người 

dùng tương tác theo các hướng 360 độ và có khả năng “đi trong khung cảnh đó”. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào tạo mô hình du lịch ảo từ tập các ảnh 

toàn cảnh. Như vậy, du khách có thể thực hiện chuyến tham quan ảo 3D mà hệ 

thống này cho phép người dùng nhìn vào hình ảnh và trải nghiệm những gì có thể 

giống như khi di chuyển ngoài thực tế tại địa điểm tham quan.  

Để xây dựng được một vị trí tương tác, cần phải tạo ra ảnh 360 độ hay còn gọi là 

ảnh toàn cảnh. Ảnh toàn cảnh được tạo bằng cách chụp ảnh theo tất cả các hướng 

bằng camera toàn cảnh hoặc chụp rời rạc theo từng hướng rồi ghép các hình ảnh đó 

lại với nhau bằng thuật toán so khớp và ghép nối ảnh.  

2.2. Kỹ thuật xử lý và so khớp ảnh 

Biểu diễn dữ liệu ở mức thấp như xử lý trực tiếp trên điểm ảnh thường cho độ 

chính xác thấp. Vì vậy, nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống nhận dạng, các 

nhà nghiên cứu chú trọng tìm, đề xuất giải pháp trích chọn đặc trưng mức cao, có 

độ phức tạp lớn để có thể làm nổi bật đặc trưng đối tượng trong ảnh. Phần sau sẽ 

giới thiệu các phương pháp mô tả đặc trưng nâng cao như SIFT, SURF và các 

phương pháp so khớp ảnh, lọc nhiễu. 

Trong lĩnh vực xử lý ảnh, có rất nhiều bài toán liên quan đến so khớp ảnh như 

nhận dạng đối tượng, ước lượng chuyển động vật thể, xây dựng mô hình 3D và theo 

vết chuyển động. Nhiệm vụ của so khớp ảnh  là so sánh sự tương đồng giữa mẫu 

ảnh với một ảnh khác để phát hiện ra vị trí tương ứng của vật thể. Hai ảnh này có 

thể chụp liên tục hoặc bất kỳ lúc nào, bất kỳ vị trí nào miễn sao có mẫu chung trong 

hai ảnh. Trong thực tế, phát hiện các đối tượng tương ứng giữa hai ảnh đặt ra thách 

thức lớn, vì mỗi ảnh chụp ở mỗi vị trí, góc chụp khác nhau, có độ nghiêng, góc lệch, 
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độ biến dạng khác nhau. Phần này trình bày một số phương pháp mô tả đặc trưng và 

so khớp ảnh được ứng dụng nhiều hiện nay. 

2.2.1. Trích xuất đặc trưng trong ảnh 

Phương pháp mô tả đặc trưng SIFT được đề xuất bởi David Lowe [14], lần đầu 

tiên trình bày tại hội thảo quốc tế về thị giác máy tính vào năm 1999. Sau đó, 

phương pháp SIFT được hoàn thiện và xuất bản tại tạp chí quốc tế về thị giác máy 

tính năm 2004[15]. SIFT hoạt động rất hiệu quả trong các trường hợp ảnh bị biến 

dạng, co giãn, quay ảnh, góc nhìn khác nhau. SIFT là một trong những phương 

pháp nổi tiếng trong lĩnh vực nhận dạng, so khớp ảnh và được dùng khá phổ biến. 

Hiện nay, kỹ thuật SIFT đã được đăng kí bản quyền bởi tác giả David Lowe, hoàn 

toàn miễn phí khi sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, tuy nhiên nếu sử dụng 

cho mục đích thương mại thì phải xin phép bản quyền. Bộ mô tả đặc trưng này dựa 

vào lược đồ giá trị gradient theo hướng và độ lớn của các điểm ảnh trong một vùng 

ảnh cục bộ. Nói cách khác, mô tả đặc trưng SIFT được dùng để mô tả sự phân phối 

đặc trưng trong vùng ảnh quanh điểm chính được phát hiện nhờ vào tính chất bất 

biến theo biến đổi hình học và điều kiện ánh sáng. Nhằm mô tả những đặc điểm 

khác nhau giữa các keypoint phục vụ việc đối sánh ảnh, cần có bộ mô tả đặc trưng 

phù hợp. Một phương pháp mô tả đặc trưng tốt nếu nó có khả năng bất biến khi thay 

đổi ánh sáng, quay ảnh, co giãn và các vấn đề biến dạng do thay đổi góc chụp hoặc 

thay đổi hình dáng của đối tượng.  

Thuật toán SIFT có một số bước quan trọng như sau: 

- Xác định điểm cực trị trong không gian tỷ lệ (scale-space extrema detection) 

- Xác định vị trí điểm chính (keypoint localization) 

- Trích xuất đặc trưng và gán hướng cho điểm chính (orientation assignment) 

- Mô tả đặc trưng điểm chính (keypoint descriptor).  

2.2.2. Trích xuất đặc trưng bằng phương pháp SIFT 

Thuật toán SIFT được thực hiện theo các bước chính sau[15]:  

a) Xác định cực trị trong không gian tỷ lệ 

Theo tác giả Lower, bước đầu tiên của thuật toán là xác định các điểm chính 

(keypoint) có đặc điểm nổi bật là điểm cực trị trong không gian tỷ lệ.  

 

Hình 2.3. Đối tượng trong vùng cửa sổ thay đổi khi co giãn ảnh 
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Trong hình ví dụ này, với ảnh kích thước nhỏ cửa sổ chứa đối tượng là góc, khi 

phóng to kích thước ảnh, với cùng kích thước vùng cửa sổ, nó sẽ không chứa đối 

tượng góc mà là một đường cong (hoặc thậm chí xấp xỉ đoạn thẳng). Như vậy cùng 

một đối tượng nhưng ở các kích thước ảnh khác nhau sẽ cho kết quả là các hình 

dáng đối tượng khác nhau. Do đó, cần có giải pháp xử lý phát hiện ra những vùng 

(hoặc điểm ảnh) cho kết quả bất biến trong trường hợp co giãn kích thước đối tượng 

(không gian tỷ lệ). Các phương pháp lọc không gian tỷ lệ  nhằm mục đích giải quyết 

vấn đề này gọi là xác định điểm cực trị trong không gian tỷ lệ. Phương pháp SIFT 

tính độ khác nhau ở các mức của bộ lọc Gaussian gọi là DoG. DoG được tính trên 

từng điểm ảnh bằng cách lấy nhiều mức lọc Gaussian với các giá trị phương sai 

khác nhau. Ảnh đầu vào được tích chập với các mặt nạ lọc, các mặt nạ lọc được tạo 

ra theo phân phối Gaussian nhằm làm mờ ảnh.  

Sau khi tính được giá trị DoG toàn ảnh ở các mức scale, xét trên từng vị trí pixel 

để so sánh với các láng giềng trong vùng 3x3x3, tương ứng với 3 bảng DoG (như 

hình minh họa) với 8 láng giềng- trong vùng kích thước 3 x 3 cùng mức tỷ lệ; vùng 

3x3 (9 pixels) vị trí tương ứng ở lớp ngay trên và vùng 3x3 (9 pixels) vị trí tương 

ứng ở mức phía dưới. Nếu giá trị DoG tại vị trí đó là cực trị cục bộ thì nó là điểm 

cực trị tại vị trí ở mức scale hiện tại. Những điểm được lựa chọn này là điểm tiềm 

năng trở thành điểm chính.  

 

Hình 2.4. Tính DoG theo các mức tỷ lệ tạo thành hình chóp [15] 

Hàm phân phối Gaussian được xác định theo công thức sau: 

222 2/)(

22

1
),,( 


 yxeyxG +−=                1 

Hàm phân phối trong không gian tỷ lệ được mô tả như là một hàm phân phối 

Gaussian G trên ảnh đầu vào I, với phép toán tích chập  (convolution), được xác 

định bằng công thức sau:   

( , , ) ( , , ) ( , )L x y G x y I x y =              2 
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Để tìm những điểm nổi bật có tính bất biến cao với phép tỷ lệ, ta sẽ tìm cực trị 

cục bộ của hàm sai khác DoG. Hàm này được tính toán từ độ sai lệch giữa 2 không 

gian tỷ lệ đo kế tiếp nhau của ảnh với tham số độ lệch là một hằng số. Giá trị DoG 

được tính theo công thức như sau: 

( )( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , ) ( , , ) ( , , )D x y G x y k G x y I x y L x y k L x y    = −  = −          3 

 

Hình 2.5. Xác định điểm cực trị dựa vào các mức giá trị DoG [15] 

 

(a) Ảnh đầu vào và các điểm tiềm năng bất biến 

 

(b) Ap dụng lọc Gaussian với giá trị  và mức co giãn kích thước khác nhau 

 

(c) Giá trị DoG tương ứng với kết quả ở hình (b) 

Hình 2.6. Kết quả minh họa tính DoG và tính xác điểm cực trị. 

 

b) Xác định vị trí keypoint 

Thông thường bước xác định điểm cực trị trên các mức scale sẽ cho kết quả rất 

nhiều ứng viên là điểm chính, nhưng trong đó có nhiều điểm không ổn định. Do 

vậy, sau khi xác định được những điểm cực trị cục bộ có khả năng trở thành 

keypoint, nhiệm vụ tiếp theo là lọc ra điểm kết quả chính xác hơn, có độ ổn định 
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cao hơn, thông thường đó là những điểm ít biết đổi khi biến đổi ảnh. Bước này cho 

phép xóa đi những điểm có độ tương phản thấp hoặc biểu diễn đặc trưng hạn chế 

dọc theo các cạnh. Như ta biết, biến đổi DoG rất nhạy cảm với cạnh (edge), để loại 

bỏ những điểm thuộc cạnh, SIFT dùng biến đổi tương tự Harris corner detector 

bằng cách dùng ma trận Hessian 2x2 để tính những đường cong chính, khi giá trị 

riêng lớn hơn một ngưỡng nào đó thì keypoint cũng bị loại. Quá trình được thực 

hiện như sau[15]: 

Từ kết quả bước trước ta có tập điểm ứng viên keypoint, nhưng đây không phải 

là vị trí chính xác của keypoint, mỗi điểm ứng viên được thực hiện nội suy với dữ 

liệu xung quanh để xác định vị trí chính xác của nó. Ta thực hiện biến đổi hàm bậc 

hai ba chiều để thiết lập các điểm cục bộ nhằm xác định vị trí cực đại tương ứng với 

vị trí chính xác của các điểm ảnh. Tác giả đã sử dụng khai triển Taylor của hàm 

không gian tỷ lệ với tâm nằm ở điểm chính. 
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Với D và đạo hàm của nó được ước lượng tại giá trị điểm chính và ( , , )Tx x y =  

là khoảng dịch chuyển từ điểm chính này. Vị trí cực trị x̂  được xác định bằng cách 

lấy đạo hàm của hàm này đối với x và tính đạo hàm tại 0,  
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D
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D
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Bước tiếp theo là loại bỏ những điểm ứng viên không ổn định từ danh sách các 

điểm ứng viên keypoint được tìm thấy với độ tương phản thấp và phân phối kém ở 

dọc đường biên. Đối với các điểm có độ tương phản thấp, ước lượng giá trị ngưỡng 

là  ˆ( )D x . Thực hiện thay thế phương trình 5 vào phương trình 4 trên, ta có kết quả:  

x
x

D
DxD ˆ

2

1
)ˆ(

1
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                   6 

Loại bỏ những giá trị dọc đường biên (cạnh). Theo tác giả Lowe trong[15], 

những điểm chính nào có giá trị ˆ( )D x  nhỏ hơn 0.03 đều bị loại bỏ. Để loại trừ 

những điểm cực trị ở vị trí kém, tác giả Lowe sử dụng nguyên lý độ cong tại đường 

biên nhưng với biên độ nhỏ theo hướng vuông góc với các hàm phân bố Gaussian 

khác nhau. Ma trận Hessian được tính tại vị trí và tỷ lệ của keypoint để xác định độ 

cong. Ma trận H được xác định như sau: 
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với  là giá trị riêng với độ lớn lớn nhất và  là giá trị riêng với độ lớn bé hơn, ta 

có thể tính tổng giá trị riêng trên đường chéo chính, Tr(H) và giá trị định thức được 

xác định như sau: 
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( ) xx yyTr H D D  = + = +   8 

2( ) ( )xx yy xyDet H D D D = − =   9 

Như vậy, các đường cong có dấu khác nhau do đó điểm chính được loại bỏ nếu 

nó không phải là cực trị. Lấy r là tỷ lệ giữa giá trị riêng lớn nhất và giá trị riêng nhỏ 

hơn, ta có =r. 

Vậy, thế vào các biểu thức trên ta có phương trình sau: 
2 2 2 2 2 2

2 2

( ) ( ) ( ) ( 1) ( 1)

( )

Tr H r r r

Det H r r r

    

  

+ + + +
= = = =  10 

Phương trình này chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ các giá trị riêng hơn là phụ thuộc vào 

từng giá trị riêng của chúng. 2( 1) /r r+  đạt giá trị nhỏ nhất khi 2 giá trị riêng bằng 

nhau và tăng dần với r. Vì vậy, để kiểm tra tỷ lệ của các đường cong chính dưới 

ngưỡng r ta chỉ cần kiểm tra bất phương trình: 
22 2

2

( )( ) ( 1)

( ) ( )

xx yy

xx yy xy

D DTr H r

Det H D D D r

+ +
= 

−
                11 

Nếu bất phương trình này nhận giá trị sai thì điểm chính bị loại bỏ khỏi danh 

sách các keypoint đã chọn. Trong công trình nghiên cứu [15], tác giả Lowe cũng chỉ 

ra rằng việc kiểm tra này rất hiệu quả, với ít hơn 20 phép toán cần thực hiện để 

kiểm tra một keypoint. Tác giả Lowe đã thực nghiệm với giá trị r=10 để loại bỏ các 

keypoint có tỷ lệ đường cong chính lớn hơn 10. Kết quả được thể hiện như sau: 

 
(a) Tập các ứng viên 

keypoint ban đầu 

 
b) Loại bỏ những điểm 

có độ tương phản thấp 

 
(c) Loại bỏ những điểm 

dọc biên 

Hình 2.7. Kết quả xác định các keypoint21  

c) Gán hướng cho các keypoint  

Trong bước này, mỗi keypoint được gán một hoặc một số hướng dựa vào các 

hướng gradient ảnh. Đây là bước quan trọng để có thể mô tả đặc trưng bất biến khi 

đối tượng bị quay. Mỗi keypoint được gán với một ràng buộc có hướng dựa trên tập 

đặc trưng ảnh cục bộ. Đầu tiên, ta xử lý với ảnh được làm mờ với phân phối 

Gaussian ( ), ,L x y  tại mỗi mức tỷ lệ (scale) của keypoint ở bước trước để nó bất 

 
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Scale-invariant_feature_transform 
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biến với việc biến đổi kích thước đối tượng. Việc tính độ lớn và hướng gradient dựa 

trên ( ),L x y  với mức scale  được tính như sau:  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2 2

, 1, 1, , 1 , 1m x y L x y L x y L x y L x y= + − − + + − −         12 

( )
( ) ( )

( ) ( )
1

, 1 , 1
, tan

1, 1,

L x y L x y
x y

L x y L x y
 −

 + − −
=   + − − 

      13 

Hai phương trình biểu diễn về độ lớn và hướng gradient của điểm ảnh tại vị trí 

(x,y). Trong tính toán thực tế, một lược đồ (histogram) của gradient được tạo ra dựa 

vào hướng gradient trong một vùng quanh keypoint. Lược đồ hướng có thể được 

biểu diễn 36 bin (để chỉ hướng) tương ứng với 360 độ, với mỗi bin thể hiện một 

khoảng 10 độ. Như vậy, tổng cộng sẽ gồm 36 hướng khác nhau. Mỗi mẫu thêm vào 

lược đồ được gán trọng số là giá trị độ lớn và đường tròn trọng số Gaussian  =1.5 

lần tỷ lệ của keypoint. Các bin là cực đại cục bộ trong lược đồ tương ứng với hướng 

trội của gradient cục bộ ở vùng đó. Xác định hướng trội nhất (tương ứng với bin cao 

nhất), sau đó bất kỳ hướng nào có giá trị lớn hơn 80% giá trị lớn nhất được xem là 

một keypoint với hướng đó. Như vậy, một keypoint có thể có nhiều hơn một hướng. 

d) Mô tả đặc trưng keypoint 

Bước trước ta đã tìm được vị trí các keypoint tại các mức tỷ lệ cụ thể và gán 

hướng cho keypoint. Để có thể sử dụng các keypoint trong việc đối sánh so khớp 

ảnh và phục vụ cho các mục đích xử lý khác đạt độ chính xác cao, cần thiết phải mô 

tả đặc trưng các keypoint dựa vào tính chất vùng ảnh bao quanh keypoint. Mục đích 

của bước này là tính vector mô tả đặc trưng cho các keypoint sao cho sự mô tả này 

có độ phân biệt cao, đảm bảo tính bất biến với điều kiện ánh sáng, vị trí, quay ảnh, 

biến đổi kích thước và biến dạng đối tượng, đặc biệt trong xử lý biến đổi hình học 

3D. Mô tả đặc trưng mỗi keypoint được giới hạn trong một vùng bao quanh vị trí 

keypoint với kích thước 16×16 pixels (có thể định nghĩa kích thước khác). Vùng 

này được chia nhỏ thành 4×4 vùng con, tương ứng mỗi vùng con là 4×4 pixel. Mỗi 

vùng con tính trong lược đồ với 8 hướng khác nhau. Như vậy, bộ mô tả đặc trưng 

keypoint được biểu diễn bằng vector với số chiều 4×4×8=128 phần tử. Vector này 

sau đó được chuẩn hóa nhằm mục đích làm nổi bật khả năng bất biến với biến đổi 

hình học và biến đổi độ chiếu sáng. Để giảm ảnh hưởng của độ sáng phi tuyến tính, 

cường độ gradient lớn có thể áp dụng ngưỡng các giá trị vào vector đặc trưng, mỗi 

giá trị không lớn hơn ngưỡng. Giá trị ngưỡng được xác định giá trị 0.2 được sử 

dụng và sau đó vector được chuẩn hóa lại, trong đó ngưỡng bằng 0.2 được lựa chọn 

theo kinh nghiệm.   
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Hình 2.8. Mô tả đặc trưng keypoint bằng lược đồ hướng gradient [15] 

Sau khi ghép tích lũy độ lớn gradient trong vùng 4×4 pixel thu được mô tả mỗi 

cell, mỗi mô tả cell là một vector 8 hướng. Trong hình là minh họa cho biểu diễn 

2×2 vùng con, mỗi vùng có 4×4 pixels. Hình bên trái mô tả gradient tại mỗi pixel 

với hướng và độ lớn thể hiện theo hướng mũi tên và độ dài tương ứng. Hình bên 

phải là lược đồ theo hướng và độ lớn gradient trong mỗi vùng 4×4 pixel.  

2.2.3. Mô tả đặc trưng SURF 

a) Cơ bản về đặc trưng SURF 

Đặc trưng SURF được giới thiệu năm 2006 bởi nhóm tác giả Herbert Bay, Tinne 

Tuytelaars và Luc Van Gool trong công trình nghiên cứu trình bày tại hội thảo châu 

Âu về thị giác máy tính [16]. Cách tiếp cận của phương pháp này tương đối giống 

với phương pháp SIFT[15], tuy nhiên phương pháp này có tốc độ trích rút đặc trưng 

nhanh hơn vài lần so với SIFT những vẫn đảm bảo được độ chính xác như SIFT. 

Tương tự như phương pháp SIFT, SURF đã được đăng ký bản quyền về lĩnh vực 

phát hiện và mô tả đặc trưng trong thị giác máy tính. Hiện nay, SURF được sử dụng 

nhiều trong vấn đề xác định vị trí và nhận dạng đối tượng như nhận dạng người, mặt 

người, xây dựng mô hình 3D,  theo vết đối tượng và so khớp đối tượng giữa các 

ảnh,… Để phát hiện các điểm quan tâm, SURF sử dụng phương pháp phát hiện đốm 

Hessian, vì cách tiếp cận này có thể tính toán với 3 toán tử số nguyên bằng cách sử 

dụng phương pháp tích phân ảnh. Mô tả đặc trưng được thực hiện dựa vào tổng giá 

trị Haar wavelet quanh keypoint. SURF cũng sử dụng phương pháp cực trị không 

gian tỷ lệ để tìm điểm đặc trưng chính (keypoint). Các đặc trưng của keypoint được 

mô tả và biểu diễn dưới dạng vector biểu diễn độ lớn và hướng gradient phân phối 

đặc trưng. Phương pháp SURF cũng gồm hai bước chính là thuật toán phát hiện 

keypoint và mô tả đặc trưng vùng dữ liệu quanh keypoint. 

b) Phát hiện keypoint 

Như đã đề cập, thuật toán SURF dựa trên những nguyên tắc và các bước cơ bản 

như SIFT, nhưng chi tiết trong mỗi bước có khác nhau. 

Thuật toán SURF sử dụng mặt nạ lọc hình vuông như xấp xỉ bộ lọc mịn 

Gaussian, trong khi đó SIFT dùng các bộ lọc hình thác để phát hiện các điểm bất 

biến với phép tỷ lệ với DoG được tính dựa trên các mức tỷ lệ kích thước khác nhau 
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của ảnh. Lọc ảnh với cấu trúc vuông nhanh hơn nếu sử dụng phương pháp tích phân 

ảnh, với ảnh đầu vào I, tổng giá trị S mức xám các pixel trong vùng X=(x,y) được 

tính theo công thức sau: 

0 0

( , ) ( , )
yx

i j

S x y I i j
= =

=  14 

Tổng mức xám trên ảnh gốc trong vùng hình chữ nhật có thể được tính nhanh 

theo nguyên tắc cộng dồn vào bảng và sử dụng giá trị tương ứng trong bảng cộng 

dồn tại bốn góc của vùng để tính tổng giá trị xám trong vùng đó, như minh họa. 

SURF phát hiện điểm quan tâm bằng cách sử dụng phương pháp nhận dạng đốm 

theo ma trận Hessian. Định thức ma trận Hessian được dùng để đo sự thay đổi cục 

bộ quanh một điểm và các điểm được chọn tại những vị trí định thức đạt giá trị cực 

đại. SURF cũng sử dụng định thức Hessian cho việc lựa chọn mức tỷ lệ. Một điểm 

p(x,y) của ảnh I và hệ số tỷ lệ , ma trận Hessian H(p,) được xác định như sau: 
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  Hình 2.9. Sử dụng phương pháp integral image để tính nhanh. 

Với ( , ), ( , ), ( , ), ( , )xx xy yx yyL p L p L p L p    là các tích chập của đạo hàm bậc 2 của 

Gaussian với ảnh I(x, y) tại điểm x, y tương ứng 2 2( ) /g x  , ký hiệu tương ứng là 

Dxx, Dyy và Dxy. 

Một mặt nạ lọc kích thước 9×9 theo phân phối Gaussian với =1.2 và thể hiện 

mức thấp nhất (độ phân giải cao nhất) cho việc tính ánh xạ giá trị phản hồi của đốm. 

Như vậy, định thức Hessian có thể được xác định như sau: 

( ) ( )
2

xx yy xyDet H D D wD= −  16 

Với w là trọng số cân bằng biểu thức của định thức Hessian tùy thuộc vào các hệ 

số tỷ lệ, xấp xỉ Gaussian: 

(1.2) (9)
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Với |x|F là chuẩn Frobenius. Lưu ý, thực tế các trọng số thay đổi phụ thuộc vào 

mức scale, có thể giữ hệ số này là một hằng số với ngụ ý rằng nó không có ảnh 

hưởng quan trọng đến kết quả theo thực nghiệm của Bay[16]. 

Tập điểm chính được xác định ở các mức tỷ lệ khác nhau, vì so sánh ảnh thường 

yêu cầu thực hiện trên ảnh với nhiều mức tỷ lệ khác nhau. Trong các thuật toán phát 

hiện đặc trưng khác, người ta thường xử lý trên nhiều mức tỷ lệ ảnh gọi là kim tự 

tháp ảnh (image pyramids). Ảnh được làm mờ với bộ lọc Gaussian, sau đó tiếp tục 

áp dụng lại cho mức scale cao hơn (hoặc thấp hơn) theo kích thước ảnh để tìm kiếm 

các điểm quan tâm. Với phương pháp SURF, ở mức thấp nhất trong không gian tỷ 

lệ nhận được từ đầu ra của bộ lọc 9×9. Do vậy, khác với phương pháp trước (ví dụ 

SIFT), không gian tỷ lệ trong SURF được thực hiện bằng cách áp dụng các bộ lọc 

với kích thước khác nhau. Theo đó, không gian tỷ lệ được phân tích với kích thước 

bộ lọc tăng dần lên thay vì giảm dần kích thước ảnh. Đầu ra của bộ lọc 9×9 xem 

như là mức khởi tạo với hệ số tỷ lệ s=1.2 (ứng Gaussian với =1.2). Các mức sau 

đó thu được bằng cách lọc với mặt nạ lớn hơn, như 9×9, 15×15, 21×21, … 

Việc xử lý loại trừ không cực đại (non-maximum suppression) đối với điểm 

chính trong vùng láng giềng 3×3×3 được áp dụng để xác định vị trí điểm quan tâm 

trong ảnh và trên các mức tỷ lệ khác nhau. Cực đại của định thức ma trận Hessian 

sau đó được nội suy trên không gian ảnh và không gian scale bằng cách sử dụng 

phương pháp Brown [17]. Nội suy không gian tỷ lệ là bước đặc biệt quan trọng, vì 

sự khác nhau về tỷ lệ giữa các lớp đầu của mỗi quãng là tương đối lớn.  

 

Hình 2.10. Các vùng điểm chính được phát hiện bằng Hessian trong SURF. 

c) Mô tả đặc trưng SURF 

Mục tiêu của bước này là cung cấp bộ mô tả đặc trưng ảnh có tính đơn nhất và 

bền vững cho mỗi keypoint. Việc mô tả dựa trên sự phân phối cường độ sáng của 

một vùng quanh keypoint. Số chiều của bộ mô tả có ảnh hưởng trực tiếp đến cả việc 

tính toán và độ chính xác đối với các bước sau như so sánh mẫu, nhận dạng mẫu,… 

Một bộ mô tả với số chiều nhỏ có thể vững về tính biến đổi giao diện tuy nhiên nó 

có thể gặp phải vấn đề không cung cấp đủ sự khác biệt giữa các mô tả keypoint dẫn 

đến có quá nhiều nhầm lẫn trong kết quả so sánh mẫu. 
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Tương tự như phương pháp SIFT, bước này thực hiện gán hướng dựa vào thông 

tin trong vùng tròn xung quanh keypoint, sắp xếp hướng được chọn và trích xuất 

đặc trưng SURF. Để nhận được bộ mô tả bất biến với phép biến đổi quay, hướng 

chính của keypoint cần được xác định. Tính toán giá trị của Haar wavelet theo các 

hướng x và y trong hình tròn xung quanh keypoint bán kính 6s, với s là mức tỷ lệ 

tương ứng mà keypoint được tìm thấy. Giá trị này được trọng số hóa bằng hàm phân 

phối Gaussian với tâm chính là vị trí của keypoint. Hướng trội được ước lượng bằng 

việc tính tổng giá trị phản hồi trong cửa số hướng với kích thước xác định trước. 

Tính tổng giá trị phản hồi theo chiều ngang và chiều dọc, hai tổng phản hồi sau 

đó tạo thành vector hướng cục bộ. Giá trị lớn nhất trên toàn bộ vector sẽ được sử 

dụng xác định hướng của keypoint. Kích thước cửa sổ trượt là tham số cần lựa chọn 

cẩn thận để thu được bộ mô tả có độ cân bằng giữa tính bền vững và độ phân giải.  

 

Hình 2.11. Gán hướng, phát hiện hướng trội tại keypoint [16]. 

Phương pháp SURF mô tả đặc trưng keypoint bằng phản hồi Haar wavelet. Để 

mô tả một vùng xung quanh keypoint, dữ liệu được trích xuất ra trong một vùng 

hình vuông với tâm của vùng chính là vị trí keypoint và hướng đã được xác định ở 

bước trước. Kích thước cửa sổ là 20s, với s là giá trị mức tỷ lệ. Vùng này được gọi 

là vùng quan tâm. Vùng quan tâm được chia thành 4×4 vùng con thể hiện thông tin 

trên miền không gian ảnh lân cận. Bộ lọc Wavelet tác động trên hai hướng dọc và 

ngang và được cộng dồn theo các giá trị dy và dx trên mỗi vùng vuông con. Ta có 

thể sử dụng giá trị tuyệt đối |dy| và |dx| cộng dồn để lấy thông tin về độ lớn của sự 

thay đổi cường độ sáng trên ảnh. 

 

 
(a) Vùng trích xuất đặc trưng 

 
b) Chia vùng quan tâm thành 4×4 vùng con, mỗi vùng có kích 

thước 2×2 
Hình 2.12. Biểu diễn đặc trưng keypoint[16]. 
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Mỗi vùng con được mô tả bởi một vector bốn chiều với giá trị như sau: 

, , | |, | |x y x yV d d d d =       18 

Như vậy, vector mô tả đặc trưng cho cả 4×4 vùng con là một vector 64 chiều 

(4×4×4) là vector đặc trưng chuẩn của SURF (còn gọi là SURF-64). Có một số biến 

thể của SURF như SURF36, SURF128. Kết quả thực nghiệm trong bài báo [16] cho 

thấy SURF-64 có tốc độ tính nhanh mà vẫn đảm bảo tính bền vững của đặc trưng.  

2.3. So khớp ảnh kết nối ảnh 

2.3.1. Giới thiệu về so khớp ảnh 

Kỹ thuật so khớp là tập hợp các phương pháp nhằm so sánh, tìm kiếm một phần 

của ảnh giống với mẫu đưa vào hoặc tìm kiến sự giống nhau giữa hai vùng của hai 

ảnh đầu vào. Kỹ thuật so khớp ảnh được sử dụng nhiều trong sản xuất, kiểm soát 

chất lượng, điều hướng robot, xây dựng mô hình 3D, nhận dạng đối tượng,… Việc 

so khớp ảnh thường dựa vào sự phân phối thông tin cạnh, góc trên ảnh đa mức xám, 

ảnh màu liên các đến đối tượng trong ảnh. Trong xử lý ảnh, một phương pháp so 

khớp tốt nếu nó có khả năng giải quyết được vấn đề co giãn tỷ lệ không gian ảnh, 

quay ảnh, điều kiện sáng thay đổi, sự biến dạng của đối tượng và sự thay đổi góc 

quan sát,… Có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong so khớp ảnh như so khớp dựa 

vào đặc trưng, so khớp dựa vào mẫu,… Trong phần này, cách tiếp cận dựa vào đặc 

trưng được giới thiệu với các loại bộ mô tả điển hình được sử dụng khá phổ biến và 

có độ chính xác cao như SIFT. 

2.3.2. Thuật toán Brute- Force 

Về mặt tổng quát, thuật toán Brute Force (BF) là một dạng thuật toán vét cạn, 

thực hiện kiểm tra tất cả các trường hợp có thể có, bao gồm cả trường hợp đúng và 

trường hợp dư thừa, để tìm kiếm lời giải cho bài toán. Trong so khớp ảnh, BF thực 

hiện lấy một bộ mô tả đặc trưng trong tập thứ nhất và tìm cách so sánh với tất cả các 

đặc trưng trong tập thứ hai để tìm đặc điểm 1 vị trí tương đồng theo một độ đo 

tương tự nào đó. Kết quả trả về là phần tử nào “gần” nhất. Quá trình lặp lại cho các 

phần tử tiếp theo trong tập thứ nhất đến khi tất cả các phần tử đều được so khớp. Độ 

đo khoảng cách được dùng trong BF có thể SSD (bình phương sai số), SAD (tổng 

giá trị tuyện đối sai số), độ tương quan chuẩn tắc,..  

2.3.3. So khớp ảnh dùng bộ mô tả SIFT 

Để thực hiện so khớp giữa hai ảnh, chương trình nhận dạng cần được mô tả đặc 

trưng keypoint SIFT của tác giả Lowe [15]22. Trong ví dụ này, giả sử có hai ảnh đầu 

 
22 http://www.cs.ubc.ca/~lowe/keypoints/ 
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vào, sử dụng phương pháp SIFT để phát hiện và mô tả đặc trưng được lưu trong 

des1 và des2 với các vị trí keypoint tương ứng trong loc1 và loc2. Mỗi mô tả của 

keypoint trong des1được tính độ tương tự với des2, sau đó lựa chọn phần tử tương 

tự nhất với phần tử hiện tại trong des1, nếu độ khác biệt nhỏ hơn một ngưỡng nào 

đó thì xem như hai keypoint là tương đương nhau và được xác định là khớp với 

nhau, ngược lại thì không có keypoint nào trong des2 khớp với nó. Quá trình lặp lại 

cho các keypoint kế tiếp trong des1. Sau đó thực hiện xác định vị trí các cặp 

keypoint khớp với nhau. Kết quả trả về là số điểm tương ứng khớp với nhau và vị 

trí tương ứng của từng cặp keypoint giữa hai ảnh. Quá trình thực hiện như sau: 

function [num, locIm1, locIm2]= Match(image1, image2, distR) 

[~, des1, loc1] = sift(image1); 

[~, des2, loc2] = sift(image2); 

if nargin<3 

  distR = 0.25; 

end 

des2t = des2';   

for i = 1 : size(des1,1) 

  dotprods = des1(i,:) * des2t; 

  [vals,indx] = sort(acos(dotprods));  

  if (vals(1) < distR * vals(2)) 

    match(i) = indx(1); 

  else 

    match(i) = 0; 

  end 

end 

num = sum(match > 0); 

locIm1=zeros(num,2); 

locIm2=zeros(num,2); 

ii=0; 

for i = 1: size(des1,1) 

  if (match(i) > 0) 

    ii=ii+1; 

    locIm1(ii,1)=loc1(i,1); 

    locIm1(ii,2)=loc1(i,2); 

    locIm2(ii,1)=loc2(match(i),1); 

    locIm2(ii,2)=loc2(match(i),2); 

  end 

end 

return 

 
(a) Các cặp điểm tương ứng 

 
(b) Thể hiện trong mô hình 3D 

Hình 2.13. Kết quả so khớp  
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2.3.4. So khớp ảnh dùng bộ mô tả SURF 

Một trong những ưu điểm quan trọng của phương pháp biểu diễn đặc trưng 

SURF là quá trình trích rút đặc trưng nhanh nhờ sử dụng kỹ thuật tích phân ảnh và 

phép loại trừ các điểm phi cực đại. Việc so khớp đặc trưng SURF cũng được thực 

hiện một cách nhanh chóng bằng cách thực hiện bước đánh chỉ mục đơn giản dựa 

trên dấu Laplacian. Nó không yêu cầu tính toán trong bước so khớp này vì tập giá 

trị đã được thực hiện trong quá trình tìm kiếm điểm đặc trưng. Dấu của Laplacian 

giúp phân biệt đốm (blob) sáng trên nền tối hoặc đốm tối trên nền sáng. Kỹ thuật 

này giúp quá trình so khớp nhanh hơn nhiều trong trường hợp tốt nhất do không 

phải tốn chi phí tính toán dấu của Laplacian. 

 

Hình 2.14. Các keypoint ở đốm sáng và đóm tối không khớp với nhau[16].   

 

Do vậy, việc so khớp các đặc trưng chỉ cần thực hiện trên các keypoint tại các 

đốm có cùng kiểu tương phản (sáng đến tối hoặc tối đến sáng). Việc cực tiểu hóa 

thông tin cho phép quá trình so khớp được nhanh hơn mà không làm giảm độ chính 

xác của bộ mô tả. Việc so khớp ảnh có thể thực hiện theo phương pháp đầy đủ hoặc 

phương pháp xấp xỉ. Phương pháp so khớp đầy đủ thực hiện tính khoảng cách từng 

đôi một giữa các vector đặc trưng. Ngược lại phương pháp xấp xỉ sử dụng việc tìm 

kiếm các láng giềng gần nhất, thường nó áp dụng cho các tập đặc trưng lớn [18]. Bộ 

mô tả và so khớp ảnh đã được cài đặt và cung cấp thành các hàm mặc định trong 

Matlab sử dụng dễ dàng như ví dụ sau:  

I1 = rgb2gray(imread('westconcordaerial.png')); 

tform = maketform('affine',[1 0 0; .25 1 0; 0 0 1]); 

I2 = imtransform(I1,tform); 

I2 = imresize(imrotate(I2,-10),1.2); 

points1 = detectSURFFeatures(I1); 

points2 = detectSURFFeatures(I2); 

[f1,vpts1] = extractFeatures(I1,points1); 

[f2,vpts2] = extractFeatures(I2,points2); 

indexPairs = matchFeatures(f1,f2) ; 

matchedPoints1 = vpts1(indexPairs(:,1)); 

matchedPoints2 = vpts2(indexPairs(:,2)); 

showMatchedFeatures(I1,I2,matchedPoints1,matchedPoints2,'m

ontage','PlotOptions',['ro','ro','b-']); 
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Hình 2.15. So khớp ảnh bằng mô tả SURF, các cặp điểm tương ứng giữa 2 ảnh 

2.4. Kỹ thuật lọc nhiễu trong so khớp ảnh 

2.4.1. Lọc theo bình phương tối thiểu 

Phương pháp lọc bình phương tối thiểu là lớp phương pháp lọc thích ứng bằng 

cách tìm kiếm các hệ số lọc tương ứng giữa hai thực thể cần so sánh sao cho bình 

phương sai số là nhỏ nhất. Bài toán tối ưu hóa lựa chọn các bộ hệ số sao cho việc so 

khớp có sai số đạt giá trị cực tiểu dựa vào sai số thống kê trung bình của bình 

phương lỗi. Cách giải quyết bài toán thuộc cách tiếp cận xác suất thống kê cổ điển. 

Tổng quát về phương pháp bình phương tối thiểu được mô tả như sau: 

Cho tập các bộ dữ liệu (xi, yi) với i=1…n trong đó xi là điểm mẫu đầu vào  và yi là 

giá trị kỳ vọng. Yêu cầu bài toán là tìm một hàm số f thỏa mãn điều kiện f(xi) ≈ yi 

sao cho sai số giữa f và y là nhỏ nhất.  

Xác định hàm f theo các điều kiện phụ thuộc tham số x và kỳ vọng y. hàm f  biến 

đổi tùy thuộc vào tham số pj với j = 1, 2,..., m theo công thức f(x)= f(pj, x). 

Như vậy, cần tìm giá trị các tham số pj sao cho bình phương sai lệch giữa giá trị 

hàm ước lượng f(x) và giá trị kỳ vọng y đạt cực tiểu theo bình phương sai số: 

2 2

1

( ( ))
n

i i

i

y f x
=

= −  19 

Thay vì tìm giá trị tổng bình phương tối thiểu, người ta có thể tìm giá trị trung 

bình tối thiểu của bình phương lỗi (LMS) để giảm độ lớn dữ liệu: 

2 2
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1
( ( ))

n

i i

i

y f x
n


=

= −  20 

 

Hình 2.16. Mô tả sai số giữa giá trị ước lượng và giá trị kỳ vọng  
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Cách tiếp cận theo bình phương sai số tối thiểu cho phép tìm ra tập ước lượng 

khớp nhất cho tất cả các điểm kỳ vọng dựa trên điều kiện tiêu chuẩn đánh giá là 

tổng các khoảng cách từng điểm kỳ vọng đến điểm ước lượng là nhỏ nhất, khoảng 

cách này gọi là sai số (error). Tuy nhiên, trong thực tế dữ liệu thường chứa nhiễu 

(hoặc còn gọi là ngoại lai - outlier), nếu nhiễu trong dữ liệu nhiều thì ảnh hưởng rất 

lớn đến kết quả. Do vậy, cách tiếp cận này dẫn đến không hiệu quả, sai số lớn trong 

trường hợp dữ liệu có nhiều nhiễu. 

2.4.2. Phương pháp đồng thuận ngẫu nhiên 

Phương pháp lọc đồng thuận ngẫu nhiên (RANSAC) là phương pháp lặp nhằm 

ước lượng các tham số của mô hình toán học từ tập dữ liệu được quan sát có chứa 

dữ liệu nhiễu (nhiễu ngoại lai-outliers). Kỹ thuật RANSAC được sử dụng nhiều 

trong loại trừ các bộ dữ liệu nhận dạng sai do nhiễu trong quá trình so khớp ảnh. Kỹ 

thuật này được đề xuất bởi nhóm tác giả Fischler and Bolles năm 1981[19], được 

xây dựng trên giả thiết rằng việc giải quyết bài toán thực hiện trên các bộ dữ liệu và 

loại trừ được các nhiễu lớn. Điều này khác với phương pháp LMS là dùng toàn bộ 

các tập dữ liệu để làm tiêu chuẩn đánh giá, nghĩa là dùng cả các bộ dữ liệu đúng và 

dữ liệu nhiễu để đánh giá chất lượng so khớp. Trong RANSAC, phân phối của tập 

dữ liệu được mô tả theo tập tham số mô hình, bao gồm cả dữ liệu chứa nhiễu. Khi 

một mô hình được xây dựng lên, các bộ dữ liệu nhiễu sẽ không phù hợp với mô 

hình và do đó nó dễ dàng bị loại bỏ khi tính giá trị lỗi để so sánh, lựa chọn đánh giá 

tiêu chuẩn tối ưu. Việc đánh giá cũng được thực hiện theo nguyên tắc “bỏ phiếu”, 

nghĩa là ý tưởng của RANSAC giống việc bỏ phiếu: Từ tập các phần tử dữ liệu, có 

thể lựa chọn ngẫu nhiên các tập con khác nhau để xây dựng các mô hình khác nhau.  

 

 

Hình 2.17. Lọc RANRAC: Các điểm trong (xanh), điểm ngoại lai (đỏ) 

Kỹ thuật RANSAC được tóm tắt như sau: 

Cho tập dữ liệu đầu vào (gọi là giá trị quan sát được). Tìm cách xây dựng một 

mô hình để ước lượng giá trị, với một bộ tham số cụ thể nào đó sao cho phù hợp với 

bộ dữ liệu quan đã cho. 

Ngưỡn

g 
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Quá trình lặp được thực hiện như sau: 

1) Lựa chọn ngẫu nhiên tập con từ dữ liệu đầu vào, gọi là tập inliers của mô hình. 

2) Xây dựng một mô hình phù hợp với tập dữ liệu inliers mô hình ở bước 1. 

3) Thực hiện đánh giá toàn bộ các phần tử dữ liệu đầu vào với mô hình hiện tại. 

Những phần tử nào phù hợp với mô hình thì được gọi là tập đồng thuận. 

4) Mô hình ước lượng được gọi là phù hợp tốt nếu có đủ số phần tử đồng thuận. 

5) Sau đó, mô hình hiện tại có thể được cải thiện bằng cách ước lượng lại, sử 

dụng tất cả các phần tử đồng thuận. 

Quá trình này được lặp lại với số lần xác định trước. Với mỗi lần thực hiện một 

mô hình mới được đưa vào để thay thế những mô hình đã tìm được ở các lần lặp 

trước đó nếu nó có số phần tử đồng thuận tốt hơn hoặc có thể bị loại bỏ nếu số 

lượng các phần tử đồng thuận không đạt ngưỡng.  

Như vậy, phương pháp RANSAC dựa vào số phần tử đồng thuận (inliers) để 

đánh giá mức độ tốt và không bị ảnh hưởng của các phần tử ngoại lai (outliers), 

trong khi đó phương pháp bình phương tối thiểu xét trên tập tất cả các phần tử (kể 

cả những phần tử nhiễu) sao cho bình phương sai số giữa giá trị thu nhận được và 

giá trị ước lượng là bé nhất. 

Ví dụ minh họa thuật toán RANSAC:  

%Tạo bộ dữ liệu để test. Giả sử tìm hàm tuyến tính y=ax+b 

x=-100:100; y=3*x+10; 

ind=floor((rand(1,50))*200); 

rd = 500*(rand(1,length(ind))-0.5); 

data=[x;y];data(2,ind)=data(2,ind)+rd; 

bestPara=RANSAC(data,2,100,5,0.5); 

function bestPara=RANSAC(data,num,iter,threshD,inliersR) 

number = size(data,2);   

bestNum = 0;% Số inliner tốt nhất hiện tại  

bestPa1=0;bestP2=0;   

for i=1:iter 

  % Chọn ngẫu nhiên 2 điểm bất kỳ 

  idx = randperm(number,num); samp = data(:,idx); 

  %Xây dựng ax+by+c=0 với a=-kLineN(2),b=kLineN(1) 

  kLine = samp(:,2)-samp(:,1); 

  kLineN = kLine/norm(kLine);%gradient-slop 

  normVec = [-kLineN(2),kLineN(1)]; 

  % Tính khoảng cách các điểm đến đường thẳng  

  distance = normVec*(data-repmat(samp(:,1),1,number)); 

  % Tính số inliers với khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng 

  inlierIdx = find(abs(distance)<=threshD); 

  inNum = length(inlierIdx); 

  % Cập nhật lại mô hình mới nếu tốt hơn các trước 

  if inNum>=round(inliersR*numbe) && inNum>bestNum 

    bestNum = inNum; 

    par1=(samp(2,2)-samp(2,1))/(samp(1,2)-samp(1,1)); 

    par2= samp(2,1)-par1*samp(1,1); 
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    bestPa1=par1; bestP2=par2; 

  end 

end 

bestPara=[bestPa1,bestP2]; % Trả về mô hình tốt nhất 

% Plot the data points 

figure; plot(data(1,:),data(2,:),'o');hold on; 

% Plot the best fitting line 

xP = min(data(1,:)):max(data(1,:)); 

yP = bestPa1*xP + bestP2; 

plot(xP,yP,'r-','LineWidth',2); 

end 

 2.4.3. Sử dụng đặc trưng trong so khớp, tìm kiếm vật thể 

Đọc vào một ảnh chứa đối tượng A (cần tìm kiếm) và một ảnh toàn cảnh Im có 

chứa đối tượng A cần tìm trong đó, dùng thuật toán SURF để phát hiện keypoint, 

mô tả đặc trưng theo keypoint và tiến hành so khớp ảnh  

boxI = imread('stapleRemover.jpg'); 

figure; imshow(boxI); title('Image of a Box'); 

sceneI = imread('clutteredDesk.jpg'); 

figure; imshow(sceneI); 

title('Image of a Cluttered Scene'); 

boxP = detectSURFFeatures(boxI);%nhận dạng KeyPoint 

scenePo = detectSURFFeatures(sceneI); 

figure; imshow(boxI); 

title('100 strongest feature points'); 

hold on; plot(selectStrongest(boxP, 100)); 

figure; imshow(sceneI); 

title('300 strongest feature points'); 

hold on;plot(selectStrongest(sceneP, 300)); 

% Mô tả các Keypoint 

[boxF, boxP] = extractFeatures(boxI, boxP); 

[sceneF, scenePo] = extractFeatures(sceneI,scenePo); 

% So khớp ảnh và hiển thị các cặp điểm tương ứng 

boxPairs = matchFeatures(boxF, sceneF); 

mBoxP = boxP(boxPairs(:, 1), :); 

mSceneP = scenePo(boxPairs(:, 2), :); 

figure; 

showMatchedFeatures(boxI,sceneI,mBoxP,mSceneP,'montage'); 

title('Matched Points (including Outliers)'); 

% Step 5: Lọc nhiễu theo biến đổi hình học  

[tform, inBoxP, inSceneP] = 

estimateGeometricTransform(mBoxP, mSceneP, 'affine'); 

figure; 

showMatchedFeatures(boxI,sceneI,inBoxP,inSceneP,'montage'); 

title('Filter (Inliers Only)'); 

[h,w,~]=size(boxI); 

bBox = [1,1;w,1;w,h;1,h; 1, 1];    

newBox = transformPointsForward(tform, bBox); 

figure;imshow(sceneI); hold on; 

line(newBox(:,1),newBox(:,2),'Color','r'); 

title('Detected Box'); 
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Kết quả được thể hiện trong hình dưới đây. Đọc vào một ảnh mẫu là đối tượng 

cần tìm kiếm và một ảnh toàn cảnh trong đó có chứa đối tượng cần tìm kiếm (a). Sử 

dụng phương pháp trích xuất đặc trưng SURF để phát hiện những điểm chính  mà 

có đặc trưng tốt trong mỗi ảnh. Với ảnh mẫu chỉ sử dụng 100 điểm chính tốt nhất, 

được thể hiện trong hình nhỏ và 300 điểm chính tốt nhất trong ảnh toàn cảnh (b). 

Sau đó tiến hành mô tả đặc trưng tại các vị trí điểm chính này dưới dạng các vector 

đặc trưng. Hai tập vector đặc trưng từ ảnh mẫu và ảnh toàn cảnh được so khớp với 

nhau sao cho khả năng tương tự giữa chúng là lớn nhất và thu được các cặp điểm 

tương tự tốt nhất với nhau như trong ảnh. Vì trong ảnh có nhiều vùng có tính chất 

tương tự nhau, do vậy để loại trừ nhiễu cần thực hiện việc lọc nhiễu dựa vào tính 

chất biến đổi hình học của đối tượng trong ảnh mẫu tương ứng với hình ảnh của nó 

trong ảnh toàn cảnh bằng phương pháp lọc biến đối affine để thu được kết quả đã 

loại bỏ ngoại lai (c). Cuối cùng, dựa vào kích thước của mẫu và các tham số biến 

đổi hình học tương ứng giữa các cặp điểm chính đã được trích xuất để xác định vị 

trí của mẫu trong ảnh toàn cảnh (d), nghĩa là đối tượng trong ảnh mẫu được tìm 

kiếm và nhận dạng được vị trí của nó trong ảnh toàn cảnh. 

  
(a) Hai mẫu đầu vào cần so khớp 

 
(b) Trích xuất đặc trưng của các mẫu 

 
(c) So khớp đặc trưng 

 
(d) Nhận dạng mẫu trong ảnh 

Hình 2.18. Quá trình xử lý trích xuất đặc trưng và so khớp mẫu 
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Chương 3. NỘI DUNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

ĐÃ THỰC HIỆN 

3.1. Tìm hiểu và đánh giá chung về ứng dụng công nghệ vào du lịch 

3.1.1. Đánh giá lợi thế và nhu cầu quảng bá du lịch  

Tỉnh Quảng Bình có vị trí địa lý rất đặc biệt. Phía Tây Quảng Bình là dãy núi 

Trường Sơn hùng vĩ với hệ thống hang động dày đặc. Phía Đông Quảng Bình giáp 

Biển Đông với nhiều bãi biển và cảnh quan du lịch biển tuyệt đẹp. Vị trí này tạo ra 

nhiều tiềm năng và lợi thế cho cho du lịch, với đa dạng các loại hình du lịch như 

như nghỉ dưỡng, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng có giá trị 

lịch sử, tâm linh, sinh thái, văn hóa rất đặc sắc.  

Với những điều kiện thuận lợi này, nếu có chiến lược và phương pháp truyền 

thông, quảng bá du lịch phù hợp sẽ thu hút được lượng lớn du khách đến du lịch, 

tham quan góp phần phát triển dịch vụ mang lại nguồn lợi lớn cho tỉnh nhà.  

Thực tế những năm qua, ngành du lịch tỉnh ta đã có những bước phát triển nhanh 

chóng, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, độc đáo, có sức cạnh tranh, hạ tầng du 

lịch từng bước được hoàn thiện, song ngành du lịch vẫn còn nhiều thách thức cần 

vượt qua. Để góp phần hỗ trợ quảng bá thông tin và thu hút du khách nhằm phát 

triển du lịch, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật mà đặc biệt là CNTT nhằm xây dựng 

giải pháp hiệu quả, sử dụng các kỹ thuật mới nhằm mô hình hóa và trực quan hóa có 

tương tác thực ảo là một trong những giải pháp thiết thực và đáp ứng được theo xu 

thế du lịch thông minh của thế giới. 

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu và ứng dụng thành công các kỹ 

thuật công nghệ mới vào việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước phục vụ phát 

triển du lịch. Việc ứng dụng các thành tựu khoa học theo xu hướng cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 đem lại nhiều lợi ích trong việc khai thác và quản lý du lịch, cung 

cấp cho các cơ quan quản lý các số liệu chính xác, đầy đủ và đồng bộ để có thể kịp 

thời điều chỉnh các quyết định, chính sách nhằm cải thiện môi trường du lịch, từng 

bước nâng cao giá trị kinh tế mà ngành du lịch đem lại.  

Trong đổi mới ngành du lịch thì việc ứng dụng thực tế ảo vào du lịch là một 

trong những bước đột phá mới mà nhiều nước đang áp dụng. Thực tế triển khai ở 

nhiều nước đã chứng minh tính hiệu quả nó mang lại. Cung cấp hình ảnh trung 

thực, toàn cảnh nhằm cho phép du khách được trải nghiệm như đang tương tác trực 

tiếp ở điểm tham quan sẽ giúp phát huy tối đa sự hứng thú, hình thành ấn tượng một 

cách sâu sắc đối với du khách, tạo ra sự mong muốn được đến du lịch trực tiếp để 

tham quan mà họ chưa có điều kiện đến thực tế. 
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 Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị điện tử như máy tính hay thiết bị di 

động có tích hợp bản đồ số du lịch là hướng tiếp cận mới. Các hệ thống này sẽ giúp 

khách du lịch có kênh để trải nghiệm các điểm du lịch tại Quảng Bình. Nếu tạo lập 

được các hệ thống web cung cấp đủ các thông tin địa điểm danh lam thắng cảnh du 

lịch và có hệ thống hỗ trợ tương tác để trải nghiệm trước một cách sinh động, đa 

dạng sẽ góp phần thu hút du khách, giúp tăng cao số lượng du khách quyết định du 

lịch đến Quảng Bình. Để thực hiện hiệu quả bền vững, việc xây dựng du lịch thông 

minh là một kế hoạch, lộ trình dài hạn bao gồm nhiều hệ thống phức hợp, chi phí 

lớn, tuy nhiên đây sẽ là một xu thế tất yếu trong tương lai.  

Việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng các kỹ thuật xử lý ảnh và công 

nghệ web nhằm số hóa danh lam thắng cảnh du lịch Quảng Bình hoạt động nền tảng 

Internet và hỗ trợ khả năng tương tác 3D-Panoramic mà cách tiếp cận mới và cần 

thiết trong các giải pháp quảng bá du lịch cho tỉnh Quảng Bình. 

3.1.2 Một số khó khăn, thách thức ứng dụng công nghệ vào du lịch  

Hiện nay các doanh nghiệp du lịch đều quan tâm ứng dụng nhiều dịch vụ Internet 

trong hoạt động quảng cáo và kinh doanh. Mặc dù vậy, ứng dụng CNTT trong đại 

đa số các doanh nghiệp du lịch mới dừng lại ở mức cơ bản, chưa khai thác được tối 

ưu các lợi thế của công nghệ số trong cạnh tranh, truyền thông quảng bá nhằm thu 

hút khách hàng cũng như trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Xét về mặt dịch 

vụ du lịch, ngoài hệ thống khách sạn, đặc biệt là khách sạn cao cấp, thương hiệu 

quốc tế và các hãng hàng không ứng dụng CNTT trong hoạt động kinh doanh khá 

thành công thì hầu hết các đối tượng khác liên quan đến hoạt động du lịch như: 

doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và các đơn vị vận chuyển đều còn có hạn 

chế trong việc ứng dụng công nghệ số. 

Trong khi các hãng du lịch quốc tế đang ngày càng đổi mới phương thức tiếp thị 

và bán hàng thông qua các ứng dụng như đặt tour/đặt phòng qua ứng dụng mobile, 

quản lý hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng bằng hệ thống quản lý mối 

quan hệ khách hàng, thanh toán trực tuyến… thì rất nhiều doanh nghiệp du lịch Việt 

Nam vẫn vận hành theo hình thức truyền thống vừa chậm, tốn kém và vừa không 

linh hoạt, thuận lợi. 

Theo đánh giá về doanh nghiệp lữ hành23, một số công ty lữ hành lớn như 

Saigontourist, Vietravel, Vietrantour, Viet Media Travel, Vietnamtourism,… đều 

tích cực ứng dụng CNTT trong hoạt động kinh doanh du lịch với khối lượng sản 

phẩm phong phú, có thông tin cụ thể về thời điểm, giá cá, các dịch vụ. Website của 

các công ty này đã được thiết kế và cập nhật thông tin giới thiệu về dịch vụ, cung 

 
23 http://www.vtr.org.vn/ 
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cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tra cứu, sử dụng dịch vụ 

thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, cũng có 

nhiều công ty lữ hành khác chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm và đề nghị khách 

hàng đăng ký, công ty sẽ liên hệ lại và thông báo chi tiết. 

Về vấn đề thị trường du lịch trực tuyến tại Việt Nam dường như đang là mảnh 

đất màu mỡ cho các thương hiệu quốc tế khai thác24. Theo số liệu của Hiệp hội 

Thương mại Điện tử, các thương hiệu toàn cầu như Agoda.com, booking.com, 

Traveloka.com, Expedia.com (bao gồm Trivago.com, hotel.com) đang độc chiếm 

thị trường Việt Nam, với 80% thị phần. Hiện chỉ có một số ít công ty Việt Nam đã 

sẵn sàng cho khả năng kinh doanh du lịch trực tuyến như ivivu.com, chudu24.com, 

mytour.vn, tripi.vn, mytour.vn, gotadi.com, vntrip.vn… Tuy nhiên, các công ty này 

chủ yếu phục vụ thị trường khách trong nước và số lượng giao dịch còn hạn chế. 

3.1.3. Một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ trong du lịch 

Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang tiến tới tiêu chuẩn Cách mạng Công 

nghiệp 4.0, nó đã tác động và lan tỏa trên phạm vi rất rộng như hiện nay, ngành du 

lịch vừa được hưởng lợi, đồng thời cũng phải đối mặt với áp lực lớn bởi sự cạnh 

tranh của các quốc gia đi trước và đạt được nhiều thành tựu cả về nghiên cứu 

chuyên sâu cũng như hoạt động khai thác dịch vụ thực tiễn. Điều này đòi hỏi tất cả 

các thành phần trong ngành du lịch dịch vụ, từ cơ quan quản lý nhà nước đến các 

công ty khai thác, cấp dịch vụ du lịch phải hành động kịp thời, đẩy mạnh nghiên 

cứu và áp dụng công nghệ mới, thực hiện quá trình chuyển đổi số càng sớm càng tốt 

nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau so với các nước trong khu vực và toàn cầu. Xây 

dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học và kỹ sư công nghệ trong lĩnh vực 

du lịch, dịch vụ: Đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, kỹ sư có năng 

lực và trình độ cao, các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực ưu tiên về ứng 

dụng công nghệ trong du lịch nhằm tăng nhanh chất lượng nghiên cứu, sản phẩm 

khoa học, công nghệ đạt trình độ và chuẩn mực quốc tế; chuyển giao và ứng dụng 

nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh 

của sản phẩm du lịch Việt Nam. Tăng cường sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, 

các trường đại học trong cả nước và quốc tế về lĩnh vực du lịch để giải quyết các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển du lịch.  

Đặc biệt là giải pháp đầu tư xây dựng ứng dụng và phát triển công nghệ trong 

lĩnh vực du lịch, tập trung vào một số hướng như: xây dựng có trọng điểm một số 

hướng ứng dụng công nghệ nhằm thay đổi mạnh về mức độ ứng dụng công nghệ 

trong quảng bá du lịch, bao gồm:  đẩy mạnh số hóa công tác quản lý ngành du lịch, 

 
24 https://thanhnien.vn/ 
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phát triển chính quyền điện tử hướng tới du lịch bền vững, trong đó lấy nhu cầu của 

khách du lịch, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ứng dụng CNTT và 

truyền thông (Internet, xây dựng kênh truyền hình riêng cho du lịch, quảng bá trên 

các kênh truyền hình nổi tiếng…) trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch chung 

của ngành. Đầu tư cho CNTT bao gồm cả phần cứng và phần mềm, trong đó xây 

dựng, hoàn thiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong kinh doanh và marketing, bao 

gồm tăng cường nguồn lực đội ngũ nhân sự CNTT tại chỗ, tăng cường thực thi các 

công cụ online marketing và e-commerce. Song song với đó, các doanh nghiệp cần 

xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, đảm bảo độ chính xác, tin cậy về 

thông tin, các sản phẩm và dịch vụ.  Đầu tư xây dựng website có giao diện thân 

thiện với smart phone, tăng cường tích hợp các công cụ thanh toán trực tuyến nhằm 

đẩy mạnh kênh bán lẻ trên nền tảng di động; Số hóa dữ liệu, tăng cường khai thác 

kho dữ liệu lớn - Big Data… Ứng dụng các mô hình kinh doanh du lịch trực tuyến 

(mua bán phòng khách sạn, tour du lịch trên mạng…) để từng bước chuyển dần 

sang mô hình thương mại điện tử trong du lịch khi các điều kiện về hạ tầng công 

nghệ và hành lang pháp lý đầy đủ.  

Chú trọng việc ứng dụng công nghệ cao trong phát triển các dịch vụ trực tuyến, 

du lịch ảo (virtual tour) nhằm tăng cường khả năng quảng bá du lịch, thu hút du 

khách. Song song với việc phát triển các ứng dụng, cung cấp các giao dịch trực 

tuyến trên hệ thống máy tính và thiết bị di động mà hiện nay nhiều tập đoàn, công ty 

phần mềm xây dựng cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và đơn vị quản lý các 

cấp, thì việc phát triển du lịch ảo là một hướng tiếp cận mới và mang lại hiệu quả 

cao với chi phí thấp. Giải pháp này tuy mới lạ những đã chứng minh được hiệu quả 

với minh chứng là trong thời gian ngắn vừa qua các tập đoàn công nghệ hàng đầu 

thế giới đã nghiên cứu và cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch ảo như Google, 

Microsoft..., các công ty chuyên về du lịch như National Geographic, tripadvisor, 

ArcGIS Online,... 

 

Hình 3.1. Phần mềm du lịch ảo của ArcGIS  
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3.2. Đề xuất mô hình số hóa địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch trên 

nền tảng công nghệ web và kỹ thuật 3D-panoramic 

3.2.1. Thu thập thông tin địa điểm du lịch 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tế tại 32 địa điểm danh làm thắng 

cảnh, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo nội dung nghiên cứu đề ra và tiến 

hành thu thập dữ liệu. Sau đây là các thông tin như tên địa điểm, loại hình du lịch, 

địa chỉ, định vị GPS và mô tả đặc điểm cơ bản để làm dữ liệu tham khảo phục vụ 

quá trình thu thập hình ảnh và dữ liệu. 

1. Động Phong Nha 

- Đặc điểm: Động Phong Nha thuộc vùng núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm 

cách TP Đồng Hới- Quảng Bình khoảng 45km về phía Tây Bắc. Từ Đồng Hới đến 

Động Phong Nha du khách đi theo nhánh Đông đường Hồ Chí Minh. Động Phong 

Nha dài 8,5km, chỗ cao nhất 83m, cửa động cao 10m, rộng 25m. Trong động có 

hang nước, hang khô như hang Bi Kí, hang Tiên, hang Cung Đình,...  

- Địa chỉ: Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.581333, 106.283083 

 

Hình 3.2. Sử dụng định vị GPS để hiển thị trên bản đồ Google Maps 

2. Động Thiên Đường 

- Đặc điểm:  Động Thiên Đường nằm trong lòng một quần thể núi đá vôi ở độ 

cao khoảng 190m, bao quanh là những cánh rừng nguyên sinh hoang sơ thuộc Vườn 

Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, cách nhánh Tây đường Hồ Chí Minh khoảng 4km. 

Động Thiên Đường có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo nhất;   

- Địa chỉ: Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.519472, 106.223167 

3. Động Tiên Sơn 

- Đặc điểm: Động Tiên Sơn nằm ngay sát động Phong Nha, là động đẹp nổi tiếng 

ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, được phát hiện vào năm 1935. Ban đầu, cư dân địa 

phương gọi động này là động Khô, để phân biệt với động Phong Nha là động nước. 
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Cửa vào động Tiên Sơn nằm cách cửa động Phong Nha khoảng 1.000m, ở độ cao 

200m so với mực nước biển. 

- Địa chỉ: Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình .  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.580222, 106.281917  

4. Hồ Yên Phú  

- Đặc điểm: Hồ Yên Phú hay còn gọi là hồ Hói Roóc, trước đây vốn là khe nước 

chảy ra từ những dãy núi đá vôi. Những năm 60 của thế kỷ 20, hợp tác xã Yên Phú 

đã ngăn khe để tạo ra một lòng hồ giữa vùng núi cao. Hồ rộng chừng 7ha, có nước 

trong xanh quanh năm với nhiều loại thủy sản đa dạng, phong phú. Tháng 10/2015, 

đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã thực hiện khảo sát và chọn làm bối cảnh cho bộ 

phim bom tấn Kong: Skull Island, là một phim quái vật viễn tưởng của Hãng sản 

xuất Legendary Pictures- Mỹ bắt đầu trình chiếu từ năm 2017. 

- Địa chỉ: Làng Yên Phú, Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.741806, 105.943111 

5. Thung lũng Bồng Lai   

- Đặc điểm: Thung lũng Bồng Lai cách trung tâm TP Đồng Hới khoảng 25km đi 

theo đường Hồ Chí Minh gần đến khu vực Phong Nha- Kẻ Bàng. Thung lũng Bồng 

Lai là một khu vực gồm nhiều địa điểm du lịch như Sheepfarm, Duck Stop, 

The Pub With Cold Beer, Bong Lai Rattan House,...  

- Địa chỉ: Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.604278, 106.366417 

6. Cầu Nhật Lệ 1, Cầu Nhật Lệ 2 

- Đặc điểm: Hai cầu Nhật Lệ bắc qua sông Nhật Lệ, là tuyến giao thông huyết 

mạch nối TP Đồng Hới với xã bán đảo Bảo Ninh. Cầu Nhật Lệ 1 cầu được hoàn 

thành năm 2004, Cầu Nhật Lệ 2 hoàn thành năm 2017. Hai cầu Nhật Lệ không chỉ 

tạo sự thuận tiện cho việc đi tại từ trung tâm hành chính tỉnh đến khu vực được quy 

hoạch trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng sang phía Đông của thành phố (xã Bảo 

Ninh) thúc đẩy phát triển du lịch và các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng 

mà nó còn thể hiện như là biểu tượng mới cho sự phát triển của thành phố. 

- Địa chỉ: TP Đồng Hới, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS:  

Cầu Nhật Lệ 1: 17.472500, 106.627417 

Cầu Nhật Lệ 2: 17.449222, 106.637028 

7. Di tích bến Phà Long Đại 

- Đặc điểm: Phà Long Đại nằm trên quốc lộ 15A thuộc địa bàn huyện Quảng 

Ninh, là một trong những điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ trong chiến tranh 

hòng cắt đứt con đường chi viện cho miền Nam của Việt Nam. Nhưng quân dân ta 
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đã anh dũng chiến đấu bảo vệ huyết mạch giao thông Phà Long Đại, góp phần giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phà Long Đại là di tích cấp quốc gia được 

Bộ Văn hóa Thông tin công nhận từ năm 1986. Hiện nay, ngay tại bến phà Long 

Đại, có công trình đền thờ các liệt sỹ, tháp báo ân, tháp chuông và bia ghi công trên 

diện tích rộng gần 12ha hai bên bến phà. 

- Địa chỉ: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.326000, 106.623778 

8. Khe nước lạnh  

- Đặc điểm: Khe nước lạnh chảy qua địa bàn 2 xã Ngân Thủy và Trường Xuân 

với vẻ đẹp hoang sơ, bình yên giữa cánh ngàn rừng xanh tươi, không khí trong lành, 

có dòng nước lạnh trong xanh chảy len lỏi qua những khe đá, tạo được ấn tượng 

khó quên với du khách. 

- Địa chỉ: Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.231139, 106.596944  

9. Hồ Rào đá  

- Đặc điểm: Hồ Rào đá nằm phía tây của đường Hồ Chí Minh trải rộng trên 2 xã 

Trường Xuân và Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình, là hồ chứa nước lớn nhất 

tỉnh Quảng Bình có dung tích hơn 80 triệu m3. Cảnh quan nơi đây thể hiện sự hùng 

vĩ của hồ nước và núi rừng thiên nhiên. Môi trường ở hồ Rào Đá trong lành, xanh 

tươi tạo một cảm giác thoải mái, êm dịu khi du khách đến tham quan, nghỉ ngơi. 

- Địa chỉ: Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.261833, 106.612556  

10. Thác Mơ 

- Đặc điểm: Thác Mơ là một địa điểm du lịch vẫn còn khá hoang sơ, có dòng 

nước chảy trong xanh hiền hòa. Khung cảnh ở khu vực này khá đẹp, có dòng nước 

trên cao đổ tràn xuống từng bậc đá, tung bọt trắng xóa. Khi phát hiện ra nó với 

phong cảnh thơ mộng, người dân địa phương đặt tên là thác Mơ. 

- Địa chỉ: Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 

- Vị trí theo định vị GPS: 17.866222, 105.870583   

11. Thác Bụt  

- Đặc điểm: Thác Bụt có nhiều giá trị văn hóa tâm linh bản địa và cảnh quan tự 

nhiên. Khu vực nơi đây có các hoạt động văn hóa tâm linh, dịch vụ nghỉ ngơi, giải 

trí sinh thái, ẩm thực, khám phá cảnh quan cũng như có thể tìm hiểu văn hóa bản 

địa. Thác Bụt có thể được khai thác là nơi tổ chức kết nối, bố trí các hoạt động du 

lịch sinh thái và tâm linh.   

- Địa chỉ: Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.835694, 105.975833 
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12. Suối nước moọc 

- Đặc điểm: Suối Nước Moọc thuộc khu vực vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ 

Bàng. Nơi đây có nguồn nước trong xanh, “trồi” lên từ chân núi và đổ về sông 

Chày. Khu vực này có nhiều phiến đá lớn với những hoa vân đẹp, nằm dưới những 

tán cây cao. Phía hạ nguồn là nhiều ghềnh, bãi đá ngầm và thác nước có cảnh quan 

đẹp quyến rũ. Khu du lịch này phù hợp cho việc tổ chức du lịch sinh thái hấp dẫn và 

nghỉ dưỡng.  

- Địa chỉ: Gần đường Hồ Chí Minh Tây, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.555250, 106.235556 

13. Sông Chày-Hang Tối 

- Đặc điểm: Sông Chày nằm ở thượng nguồn Sông Son, bắt nguồn từ các khe 

suối trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Sông Chày có dòng nước trong màu ngọc 

bích, thơ mộng cho du khách đi thuyền ngắm cảnh. Dọc hai bờ sông Chày phía hạ 

lưu là cảnh làng quê trù phú, phía thượng nguồn là những dãy núi đá vôi hùng vĩ 

tiêu biểu cho địa hình của Phong Nha - Kẻ Bàng.   

- Địa chỉ: Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.574361, 106.251667 

14. Khu du lịch nghỉ dưỡng Chày Lập Farmstay  

- Đặc điểm: Là du lịch, khu nghỉ dưỡng gồm các bungalow nhỏ nằm ngay dưới 

chân núi, gần ngõ Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Khu nghỉ dưỡng trở thành 

một sản phẩm lưu trú chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách; du khách đến đây 

có những hoạt động vui chơi giải trí, thể thao nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du 

khách tại Phong Nha – Kẻ Bàng.   

- Địa chỉ: Gần đường Hồ Chí Minh Tây, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.602028, 106.253556 

15. Khu vực Oxalis home sông Son  

- Đặc điểm: Khu vực Oxalis home sông Son bao gồm khách sạn và các cồn cỏ 

giữa lòng sông Son thơ mộng, dòng sông uốn lượn, từ các bãi cồn cỏ xanh tươi, du 

khách phóng tầm nhìn xa đến các ngọn núi đá vôi trùng điệp, khung cảnh giữa dòng 

sông thật thơ mộng. Nhìn qua bên kia bờ sông là phong cảnh làng quê yên bình 

dưới chân núi dọc bên bờ sông. Từ Oxalis home du khách có thể tự chèo thuyền ra 

các bãi cồn để ngắm cảnh và tắm sông với nguồn nước trong xanh mát. 

- Địa chỉ: Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.600528, 106.294639 

16. Di tích tháp chuông nhà thờ Tam Tòa 

- Đặc điểm: Nhà thờ Tam Toà được Giáo hội công giáo xây dựng vào năm 1886, 

nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Đồng Hới. Nhà thờ xưa kia 
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vốn có phong cách kiến trúc Bồ Đào Nha, với độ cao 10m. Trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cả Đồng Hới gần như bị máy bay đế quốc Mỹ hủy hoại hoàn toàn, chỉ 

còn lại cây đa Chùa Ông, tháp nước Đồng Hới, nhà thờ Tam Tòa cũng bị tàn phá 

chỉ còn lại nền và tháp chuông. Hiện nay, khu vực tháp chuông nhà thờ Tam Tòa trở 

thành Khu Chứng tích tội ác chiến tranh và di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, được 

bảo vệ khá nghiêm ngặt. 

- Địa chỉ: Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.475028, 106.623222 

17. Bãi biển Nhật Lệ 

- Đặc điểm: Bãi biển Nhật Lệ nằm sát cửa sông Nhật Lệ, cách trung tâm thành 

phố Đồng Hới khoảng 1km. Bãi biển có cát trắng mịn bên làn nước trong xanh ngắt 

của biển, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách. Tắm biển Nhật Lệ, du 

khách sẽ được cảm nhận làn gió biển thổi qua những phi lao, hòa cùng tiếng sóng 

vỗ rì rào, tận hưởng không khí mát mẻ trong lành thật sự đem đến cảm giác trải 

nghiệm thú vị.  

- Địa chỉ: Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.491667, 106.627306 

18. Bãi biển Bảo Ninh 

- Đặc điểm: Bãi biển Bảo Ninh thuộc bán đảo Bảo Ninh nằm ở phía Đông TP 

Đồng Hới, có bãi cát rất dài và tương đối bằng phẳng với khung cảnh hoang sơ 

không thua kém các bãi biển nổi tiếng trên toàn quốc. Lượng du khách đến đây 

không quá đông đúc như nhiều bãi biển khác, giúp cho du khách có cảm giác thoải 

mái, thư giản, êm dịu mát lạnh khi bình minh đến. Hiện nay, dọc bãi biển hàng km 

là những khu nghỉ dưỡng cao cấp, du khách sẽ được trải nghiệm trong cát và gió 

của biển mỗi khi hoàng hôn buông xuống. 

- Địa chỉ: Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.451444, 106.654167 

19. Bãi biển Đá Nhảy 

- Đặc điểm: Bãi biển nằm cách thành phố Đồng Hới khoảng 25km về phía Bắc, 

nằm ngay quốc lộ 1A dưới chân đèo Lý Hòa. Khu Đá Nhảy bao gồm một vùng núi, 

biển có cảnh quan nên thơ với những đường cong ven theo đèo Lý Hòa và hướng ra 

biển tạo nên một bức tranh phong thủy đẹp và hùng vĩ bởi những khối đá hòa quyện 

vào nhau bên bờ biển. Bãi biển có những dãy núi đá bị bào mòn bởi nước biển xâm 

thực theo thời gian, tạo thành những hình thù lạ mắt. Dưới những con sóng biển, bãi 

đá như đang nhảy múa.  

- Địa chỉ: Lý Hoà, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.660694, 106.515444 
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20. Đồi cát Quang Phú 

- Đặc điểm: Đồi cát Quang Phú cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 8 

km về phía Bắc. Đối cát gồm những triền cát trắng trải dài lung linh dưới nắng. Các 

đồi cát nhấp nhô liền kề nhau tạo nên một dải dài bất tận. Một điểm hấp dẫn của 

Đồi Cát Quang Phú chính là du khách có tầm nhìn bất tận đến biển Đông và những 

dãy núi Trường Sơn hùng vĩ ở phía Tây. 

- Địa chỉ: Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.530361, 106.594556 

21. Đồi cát Quảng Ninh-Lệ Thủy 

- Đặc điểm: Đồi cát nằm trải dài giữa hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Những 

đồi cát dài dọc đường tránh lũ quốc lộ 1, có khung cảnh cát trắng xen lẫn những 

rừng cây phi lao xanh ngắt vào mùa xuân. Vào mùa xuân và mùa hạ, du khách về 

đây không chỉ để xem những đồi cát khổng lồ được ví như “sa mạc” để có thể tìm 

hiểu lịch sử biến đổi của thiên nhiên, mà còn để chiêm ngưỡng, ghi lại những tấm 

hình đẹp, đầy chất lãng mạn ở vùng cát bay.  

- Địa chỉ: Quảng Ninh-Lệ Thủy, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.310306, 106.760417 

22. Quảng Bình Quan 

- Đặc điểm: Quảng Bình Quan là một trong ba cửa ải của luỹ Trấn Ninh, từ chân 

núi Đầu Mâu đến cửa biển Nhật Lệ do nhà quân sự Đào Duy Từ thiết kế và chỉ đạo 

thi công cùng lúc với chiến luỹ vào năm khoảng những năm 1631, trong cuộc nội 

chiến khốc liệt giữa hai thế lực Trịnh - Nguyễn kéo dài gần hai thế kỷ tương tàn. 

- Địa chỉ: Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.463306, 106.623972 

23. Bến đò-Tượng đài Mẹ Suốt 

- Đặc điểm: Tượng đài Mẹ Suốt được khánh thành năm 2003 vào dịp cả nước ta 

mừng lễ Quốc khánh 2-9 với chiều cao 7m, hướng ra sông Nhật Lệ. Tượng đài cách 

bến đò xưa khoảng hơn 50m. Đây là công trình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn 

mà nó đã trở thành công trình lịch sử được nhân dân vô cùng tự hào. Bến đò-Tượng 

đài Mẹ Suốt là di tích lịch sử Quảng Bình để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng cho mỗi 

du khách khi ghé thăm nơi này. 

- Địa chỉ: Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.465500, 106.627111 

24. Khu vực mộ Đại tướng, Vũng chùa 

- Đặc điểm: Vũng Chùa là nơi an nghĩ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vũng 

Chùa - Đảo Yến nổi tiếng với bãi biển đẹp, vịnh nước sâu Hòn La và nhiều di tích, 

thắng cảnh xung quanh, là một địa điểm du lịch khá đặc biệt, nơi du khách có điều 
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kiện viếng mộ Đại tướng và khám phá bởi vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển trong sạch và 

vị thế địa lý đặc biệt ở Vũng chùa. 

- Địa chỉ: Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.923944, 106.494083 

25. Nhà lưu niệm Đại tướng 

- Đặc điểm: Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng bằng gỗ 3 

gian, 2 chái nằm giữa một khu vườn nhiều cây xanh. Nhà lưu niệm trở thành một 

địa chỉ gần gũi và thân thiết với đồng bào, chiến sỹ cả nước. Khi đến du lịch, tham 

quan ở đây mọi người sẽ có cảm giác yên bình, ấm áp tình quê hương và hiểu hơn 

về văn hóa vùng quê hương của Đại tướng.   

- Địa chỉ: An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.244194, 106.750083 

26. Hang Đại tướng  

- Đặc điểm: Hang Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm giữa dãy núi Trường Sơn 

hùng vĩ thuộc xã Ngân Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình. Hang Đại tướng được đưa vào 

khai thác du lịch đầu năm 2019. Người dân địa phương thường gọi là hang Đại 

tướng hoặc hang Ông Giáp vì những năm 1971 – 1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

dùng hang này để sinh sống, chỉ huy các chiến dịch ở mặt trận phía Nam. Hang có 

hệ thống thạch nhũ như dát vàng do nhũ chứa nhiều silic. 

- Địa chỉ: Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.194000, 106.604389 

27. Hang Tám Cô 

- Đặc điểm: Hang Tám Cô nằm trên đường 20, một phần của đường Trường Sơn 

huyền thoại, nằm sâu trong dãy núi Trường Sơn. Đây là một trong những địa điểm 

bom đạn Mỹ đánh phá ngày đêm nhằm chặt đứt sự chi viện của miền Bắc cho miền 

Nam và cũng là nơi lực lượng thanh niên xung phong đổ máu để giữ cho tuyến 

đường thông suốt. Hang Tám Cô là địa điểm tham quan tâm linh, thu hút lượng lớn 

du khách đến thăm hằng năm.   

- Địa chỉ: Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.502556, 106.260194 

28. Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

- Đặc điểm: Đền Liễu Hạnh công chúa được xây dựng vào đầu thế kỷ XVIII, đền 

nằm dưới chân núi Đèo Ngang, tọa lạc ở một khu đất khá bằng phẳng, sát đường 

quốc lộ 1A, thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Phía sau đền là dãy 

Hoành Sơn hùng vĩ, ngay trước mặt là hồ nước ngọt của xã Quảng Đông, mặt đền 

quay hướng Nam cũng hướng ra biển lớn.   

- Địa chỉ: Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình  
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- Vị trí theo định vị GPS: 17.953222, 106.468611 

29. Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 

- Đặc điểm: Lăng mộ Lễ Thành Hầu nằm trên một ngọn đồi rộng của dãy núi An 

Mã ở xã Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là 

một danh tướng văn võ song toàn đã có công lớn trong cuộc mở cõi phương Nam, 

xác lập chủ quyền vùng đất mới. Ông mất năm 1770, được an táng tại Đồng Nai. 

Đến năm 1802, di hài ông được hậu thế cải về an táng tại quê nhà. Trong khuôn 

viên lăng mộ, có một tấm bia đá cẩm thạch rất có giá trị lịch sử. 

- Địa chỉ: Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.151861, 106.792944 

30. Núi Thần Đinh 

- Đặc điểm: Núi có hình dáng tựa như một đụn rơm lớn, nhưng đỉnh lại tương đối 

bằng phẳng. Để lên đến đỉnh núi, du khách phải vượt qua hơn 1.200 bậc đá với cây 

cối um tùm mọc 2 bên đường đi. Càng lên cao, không khí càng mát mẻ. Núi Thần 

Đinh hiện nay vẫn còn giữ nguyên trạng như xưa, cây rừng mọc dày đặc um tùm, ít  

bị tác động bởi bàn tay con người. Đặc biệt về mùa xuân, Núi Thần Đinh thu hút 

lượng khách lớn về tham quan, khám phá sinh thái thiên nhiên, lịch sử, tâm linh. 

- Địa chỉ: Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình  

- Vị trí theo định vị GPS: 17.293417, 106.621972 

31. Công viên Ozo  

- Đặc điểm: Công viên Ozo là khu du lịch sinh thái, có hệ thống trò chơi trên cây 

dài nhất Việt Nam với hệ động, thực vật phong phú, đặc trưng là hệ sinh thái rừng 

trên núi đá vôi tuyệt đẹp. Tại đây có hai khu vực để lựa chọn tùy theo độ tuổi, sở 

thích. Trong đó, khu vực công viên Ozo thượng gồm hệ thống chòi nghỉ trên cao 

nhìn xuống dòng suối hiền hòa, bên cạnh các hoạt động chèo thuyền kayak, nghỉ 

dưỡng…và khu vực công viên Ozo hạ gồm những chòi nghỉ ở độ cao 10m so với 

mặt suối, bãi tắm tuyệt đẹp với những thác nước nhỏ. Sau khi vui chơi thỏa thích 

bạn có thể thưởng thức các món ăn dân dã của núi rừng khe suối như gà nướng, cá 

suối, thịt lợn bản… 

- Địa chỉ: Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

- Vị trí theo định vị GPS: 17.525926, 106.276069 

32. Quảng Trường Hồ Chí Mình    

- Đặc điểm: Quảng Trường Hồ Chí Minh nằm trong khu vực Thành Cổ Đồng 

Hới, phương Đồng Hải, Đồng Hới. Đây là công trình thể hiện tình cảm tri ân sâu 

sắc của nhân dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu. Quảng 

Trường Hồ Chí Minh có diện tích 6,8 ha với các hạng mục gồm: Tượng đài Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và nhân dân tỉnh Quảng Bình, khu quảng trường, sân hành lễ, 



55 
 

đường diễu hành, cây xanh, thảm cỏ… Phía trong khuôn viên quần thể Quảng 

trường là đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ. Công trình xây dựng theo lối kiến 

trúc mái đình làng Việt cổ, có tháp chuông, tháp bia ghi lại lời căn dặn của Bác Hồ 

với quân và dân Quảng Bình ngày Bác về thăm (16-6-1957). 

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình 

- Vị trí theo định vị GPS: 17.468001, 106.622181 

3.2.2. Kết quả thu thập dữ liệu 

Nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành khảo sát và thu thập thông tin, bài viết của 32 

địa điểm danh lam thắng cảnh, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thông tin giới 

thiệu về các địa điểm du lịch, hệ thống các dịch vụ kèm theo, các bài viết quảng bá 

du lịch, số ảnh chụp tại mỗi điểm phục vụ xây dựng ảnh toán cảnh panoramic và số 

ảnh dùng làm album được thu thập và xử lý đảm bảo số lượng và chất lượng. 

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát và thu thập thông tin 

TT Địa điểm 
Ảnh chụp 

toàn cảnh 

Ảnh 

album 

Bài  

tiếng 

Việt 

Giới 

thiệu 

dịch vụ 

Bài  

tiếng 

Anh 

1  Động Phong Nha 840 17 1 1 1 

2  Động Thiên Đường 1556 27 2 1 1 

3  Động Tiên Sơn 875 24 2 1 1 

4  Hồ Yên Phú- Skull Island 469 22 2 1 1 

5  Thung lũng Bồng Lai 1098 29 1 1 1 

6  Cầu Nhật Lệ 1- 2 1622 34 1 1 1 

7  Di tích bến Phà Long Đại 1024 11 1 1 1 

8  Khe nước lạnh  1229 79 1 1 1 

9  Hồ Rào Đá 1335 33 1 1 1 

10  Thác Mơ 1128 75 1 1 1 

11  Thác Bụt 1089 58 1 1 1 

12  Suối Nước Moọc 1060 20 1 1 1 

13  Sông Chày-Hang Tối 1187 22 2 1 1 

14  Khu du lịch nghỉ dưỡng Chày Lập Farmstay  945 34 1 1 1 

15  Khu vực Oxalis home sông Son 643 8 1 1 1 

16  Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa 942 67 1 1 1 

17  Bãi biển Nhật Lệ 934 12 1 1 1 

18  Bãi biển Bảo Ninh 301 13 1 1 1 

19  Bãi biển Đá Nhảy 1296 57 1 1 1 

20  Đồi cát Quang Phú 986 33 1 1 1 

21  Đồi cát Quảng Ninh-Lệ Thủy 769 16 1 1 1 

22  Quảng Bình Quan 856 19 1 1 1 

23  Bến đò-Tượng đài Mẹ Suốt 442 16 2 1 1 

24  Khu vực mộ Đại tướng 1166 85 1 1 1 

25  Nhà lưu niệm Đại tướng 586 19 1 1 1 

26  Hang Đại tướng  758 25 1 1 1 

27  Hang Tám Cô 954 15 1 1 1 
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28  Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 513 23 1 1 1 

29  Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 853 14 1 1 1 

30  Núi Thần Đinh 2237 52 1 1 1 

31  Công viên Ozo 1888 22 1 1 1 

32  Quảng trường Hồ Chí Minh 807 38 1 1 1 

 Tổng 32388 1019 37 32 32 

3.2.3. Thiết kế tổng thể hệ thống phần mềm 

Hệ thống phần mềm có khả năng thực hiện các yêu cầu về quản trị, cung 

cấp thông tin về các địa điểm du lịch, hỗ trợ khả năng trải nghiệm du lịch ảo 

(virtual tour), ảnh album, các dịch vụ kèm theo và có thể hỗ trợ khả năng tích 

hợp phim tư liệu, video quảng cáo liên quan đến địa điểm du lịch. Hệ thống 

số hóa địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch Quảng Bình trên nền tảng công 

nghệ web và kỹ thuật 3D-panoramic được thể hiện như sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ tổng quát hệ thống thông tin 

Thu thập dữ liệu 

(hình ảnh, bài viết, dịch vụ,..) 

Xử lý hình ảnh 

Xây dựng hệ thống 

tương tác ảo 

Album  

Biên soạn tin, 

dịch vụ, tài 

liệu, video... 

Bản đồ,  

định vị 

Bộ hiển thị và điều 

khiển tương tác 

Nhà phát triển  

và quản trị hệ thống 

 

Người dùng  

khai thác thông tin 

Tìm hiểu các địa điểm du 

lịch tại Quảng Bình qua bài 

viết, video, hình ảnh 

Xem bản đồ địa điểm và 

tương tác trực quan 

(Maps) 

Trải nghiệm du lịch ảo 

(Virtual tour) 

Tìm hiểu dịch vụ và các 

thông tin khác 

Các chức năng thực hiện 

trên nền tảng Web 
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Mô tả các đối tượng trong sơ đồ: 

- Nhà phát triển hệ thống:  

Nhà phát triển là những người đòi hỏi có chuyên môn và kỹ năng về xử lý ảnh 

trong chụp ảnh, xử lý nâng cao chất lượng ảnh, tạo lập ảnh toàn cảnh panoramic và 

làm việc với hệ thống module tương tác ảo để sinh ảnh tương tác và tạo các tương 

tác; thu thập và biên tập bài viết, dịch vụ và các thông tin khác.  

Nhà phát triển có thể lập trình phần mềm hoặc khai thác các phần dùng chung 

bên thứ ba để xây dựng hệ thống tương tác ảo.  

- Người quản trị hệ thống: Người quản trị được hiểu người dùng quản trị hệ 

thống, người cập nhật dữ liệu và các thông tin khác lên hệ thống thông tin. 

- Người dùng được hiểu là tất cả những người dùng web, có quan tâm đến du lịch 

muốn tìm kiếm thông tin về du lịch Quảng Bình, tham gia vào hệ thống Virtual tour 

để trải nghiệm thử các địa điểm du lịch. 

3.2.4. Nền tảng công nghệ, thiết kế web và yêu cầu phần cứng 

Để xây dựng hệ thống web, chúng tôi sử dụng nền tảng công nghệ lập trình và 

quản trị cơ sở dữ liệu và các thư viện API như sau: 

+ Microsoft.NetFrameWork 4.0. 

+ LinqEntities, C#, ASP.NET. 

+ HTML5.0, CSS, Boostrap, JS. 

+ Thư viện Services GoogleMap API. 

+ Cơ sở dữ liệu SQLServer Express 2019. 

+ Hệ thống web tương tác được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp: 

 

Hình 3.4. Sơ đồ kiến trúc web theo mô hình 3 lớp 
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+ Cấu hình tối thiểu để máy chủ hoạt động tốt: CPU Intel 8 cores-16 Threads, 

48Gb RAM, SSD 480Gb cho hệ điều hành, bộ nhớ lưu trữ 3TB HDD hoặc SSD, 

băng thông trong nước100Mbps.  

3.2.5. Thiết kế chức năng hệ thống 

+ Chức năng hiển thị ngôn ngữ:  

Ngôn ngữ giao diện web gồm tiếng Việt và tiếng Anh. 

+ Quản trị hệ thống:  

- Chức năng đăng nhập hệ thống. Người quản trị hệ thống muốn tương tác như 

cập nhật điều chỉnh các nội dung của hệ thống thông tin cần phải đăng nhập để có 

quyền thực hiện.  

- Chức năng quản trị hệ thống: Chức năng quản lý quyền quản trị cơ bản như 

thêm/xóa/sửa các địa điểm du lịch, bài biết giới thiệu địa điểm, định vị bản đồ, các 

dịch vụ kèm theo,.... 

- Các chức năng quản lý: Thêm mới, cập nhật, loại bỏ các thông tin: 

 + Quản lý trang tin tức chung. 

 + Quản lý địa điểm du lịch. 

 + Quản lý tin tức theo địa điểm. 

 + Quản lý dịch vụ theo địa điểm.  

 + Quản lý Album ảnh về địa điểm. 

 + Quản lý gói du lịch ảo (virtual tour) cho từng địa điểm. 

 + Quản lý Album video, phim tài liệu theo địa điểm. 

+ Tương tác người dùng: 

- Trang chủ. 

- Trang giới thiệu du lịch Quảng Bình. 

- Trang danh mục điểm du lịch. 

- Trang xem điểm du lịch bao gồm các chức năng con : 

❖ Bài viết giới thiệu 

❖ Các dịch vụ 

❖ Du lịch ảo 

❖ Thư viện ảnh 

❖ Thư viện video 

❖ Các bài viết về điểm du lịch 

❖ Chỉ đường. 

- Trang bản đồ du lịch: Bản đồ cho du khách có cái nhìn tổng thể các địa điểm 

du lịch trên bản đồ một cách trực quan, có định vị địa điểm ; có thông tin vắn tắt, 

hình ảnh đại diện từng địa điểm; hiển thị đường đi từ trung tâm thành phố đến địa 

điểm đó. 
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- Trang tin tức: Tin tức được tổ chức theo từng địa điểm, là các bài viết về du 

lịch của địa điểm đó. 

- Trang du lịch ảo (Virtual Tour): Cho phép người dùng trải nghiệm du lịch ảo 

theo từng địa điểm du lịch. 

- Trang dịch vụ: Thể hiện các thông tin liên quan dịch vụ du lịch như  

❖ Đặt chỗ ở: liên kết các trang đặt khách sạn, nhà nghỉ với thiết lập mặt 

định ở Quảng Bình. 

❖ Khách sạn: giới thiệu hệ thống khách sạn ở Quảng Bình. 

❖ Nhà hàng: giới thiệu hệ thống nhà hàng ăn uống ở Quảng Bình. 

❖ Phương tiện: giới thiệu các dịch vụ phương tiện giao thông, đi lại. 

- Trang liên hệ: 

❖ Trang giới thiệu về phần mềm 

❖ Trang hỗ trợ: thông tin liên lạc hỗ trợ người dùng. 

❖ Trang hướng dẫn khai thác phần mềm.  

3.2.6. Thiết kế giao diện 

+ Cấu trúc trang web:  

 
Hình 3.5. Cấu trúc trang web người dùng 

Trang chủ

Giới thiệu

Điểm du lịch

Du lịch biển

Du lịch địa danh lịch sử

Du lịch suối thác

Du lịch sinh thái

Du lịch hang động

Bản đồ

Tin tức

Du lịch ảo

Dịch vụ

Khách sạn

Nhà hàng

Phương tiện

Đặt chỗ

Liên hệ

Về chúng tôi

Hỗ trợ

Hướng dẫn khai thác
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+  Cấu trúc giao diện, bố cục trang chủ bao gồm các module chính: 

- Header: Logo, Menu, ngôn ngữ. 

- Main Component: Là phần module chính chứa danh sách các điểm du 

lịch theo chủ đề. 

- Album hình ảnh. 

- Footer: thông tin giới thiệu đơn vị. 

 
Hình 3.6. Các module chính của web người dùng 

+ Cấu trúc một điểm du lịch 

Cấu trúc 1 điểm du lịch cấu thành từ 7 thành phần: Giới thiệu điểm du lịch, Trải 

nghiệm du lịch ảo, Thư viện hình ảnh, Thư viện video, Tập hợp các bài viết về điểm 

du lịch, Bản đồ chỉ đường. 

 

Hình 3.7. Cấu trúc biểu diễn một địa điểm du lịch 
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+ Cấu trúc hiển thị trên web: 

 

Hình 3.8. Sơ đồ hiển thị trên giao diện web 

 

3.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

Để quản lý dữ liệu của hệ thống phần mềm theo các chức năng và mối quan hệ 

dữ liệu, chứng tôi xây dựng cơ sở dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ với các bảng 

dữ liệu chính phục vụ quản lý thông tin, tương tác người dùng trong hệ thống web: 

Bảng 3.2. Một số bảng cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống 

Bảng Dữ Liệu Diển Giải 

DiaDanh_Categories Bảng danh mục các loại địa danh. Là khóa ngoại bảng 

DiaDanh. Ví dụ như: Du lịch Biển, Du lịch Địa danh lịch 

sử, Du lịch Suối-Thác, Du lịch Sinh thái, Hệ thống hang 

động, Nhà hàng-Khách sạn. 

DiaDanh Bảng chứa các địa danh du lịch trong toàn tỉnh. Là khóa 

ngoai các bảng dữ liệu: DiaDanh_News, Picture, Video 

DiaDanh_News Danh mục các bài viết về địa danh. Quan hệ n-1 với bảng 

dữ liệu DiaDanh. 

Picture Danh sách các hình ảnh theo các địa danh trong bảng 

DiaDanh. Quan hệ [n-1] với bảng dữ liệu DiaDanh. Được 

lưu trữ dưới các thư mục với tên thư mục bằng thư mục 

ID. 

Video Danh sách các video clip theo các địa danh trong bảng 

DiaDanh. Quan hệ n-1 với bảng dữ liệu DiaDanh. Được 

lưu trữ dưới các thư mục với tên thư mục bằng thư mục 

ID. 

Categories Danh mục các chủ đề tin tức của hệ thống. Quan hệ khóa 

http://see2travel.vn/travelplaces.aspx?cate_id=2
http://see2travel.vn/travelplaces.aspx?cate_id=3
http://see2travel.vn/travelplaces.aspx?cate_id=3
http://see2travel.vn/travelplaces.aspx?cate_id=4
http://see2travel.vn/travelplaces.aspx?cate_id=5
http://see2travel.vn/travelplaces.aspx?cate_id=6
http://see2travel.vn/travelplaces.aspx?cate_id=6
http://see2travel.vn/travelplaces.aspx?cate_id=7
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ngoại với bảng News 

News Danh mục các bài viết theo các Categories. Quan hệ n-1 

với bảng dữ liệu Categories. 

Group_Permision Nhóm quyền 

Role Các quyền 

User_login Danh sách người dùng. 

 

Một số lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu được thiết kế trực quan như sau: 

 

Hình 3.9. Lược đồ quan hệ quản lý địa danh  

 

Hình 3.10. Lược đồ quan hệ người dùng và thông tin du lịch 

 

Hình 3.11. Một số lược đồ quan hệ dữ liệu khác trong hệ thống 
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3.2.8. Thu thập dữ liệu, hình ảnh 

3.2.8.1. Thu thập thông tin giới thiệu địa điểm du lịch và dịch vụ 

Thực hiện nội dung nghiên cứu, nhóm đề tài đã tiến hành thu thập thông tin bài 

viết giới thiệu về các địa điểm du lịch, các dịch vụ kèm theo.  

Nhằm cung cấp thông tin cho du khách bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, 

chúng tôi đã thực hiện tìm kiếm và tổng hợp các bài viết tiếng Anh từng địa điểm 

du lịch đã có nguồn tài liệu tiếng Anh. Đối với những địa điểm chưa có nguồn tài 

liệu tiếng Anh, chúng tôi thực hiện tự biên dịch. 

Bảng 3.3. Tổng hợp bài viết và giới thiệu dịch vụ theo địa điểm 

TT Địa điểm 
Bài 

viết  

Giới 

thiệu 

dịch vụ 

Bài viết 

tiếng 

Anh 

Ghi chú 

1  Giới thiệu tổng quát du lịch Quảng Bình 1  1  

2  Động Phong Nha 2 1 1  

3  Động Thiên Đường 2 1 1  

4  Động Tiên Sơn 2 1 1  

5  Hồ Yên Phú 1 1 1  

6  Thung lũng Bồng Lai  1 1 1  

7  Cầu Nhật Lệ 1- 2 1 1 1 Biên dịch 

8  Di tích bến Phà Long Đại 1 1 1  

9  Khe nước lạnh  1 1 1 Biên dịch 

10  Hồ Rào Đá  1 1 1 Biên dịch 

11  Thác Mơ 1 1 1 Biên dịch 

12  Thác Bụt 1 1 1 Biên dịch 

13  Suối Nước Moọc 2 1 1  

14  Sông Chày-Hang Tối 1 1 1  

15  Khu nghỉ dưỡng Chày Lập Farmstay   1 1 1  

16  Khu vực Oxalis home sông Son 1 1 1  

17  Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa 1 1 1  

18  Bãi biển Nhật Lệ 1 1 1  

19  Bãi biển Bảo Ninh 1 1 1  

20  Bãi biển Đá Nhảy 1 1 1  

21  Đồi cát Quang Phú 1 1 1  

22  Đồi cát Quảng Ninh-Lệ Thủy 1 1 1 Biên dịch 

23  Quảng Bình Quan 2 1 1  

24  Bến đò-Tượng đài Mẹ Suốt 1 1 1  

25  Khu vực mộ Đại tướng 1 1 1  

26  Nhà lưu niệm Đại tướng 1 1 1  

27  Hang Đại tướng  1 1 1  

28  Hang Tám Cô 1 1 1  

29  Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 1 1 1  

30  
Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu 

Cảnh 
1 1 1 
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31  Núi Thần Đinh 1 1 1 Biên dịch 

32  Công viên Ozo 1 1 1  

33  Quảng trường Hồ Chí Minh 1 1 1  

 Tổng 38 32 33  

 

Bên cạnh dữ liệu về bài viết giới thiệu quảng bá du lịch cho các địa điểm du lịch, 

chúng tôi đã thực hiện tìm kiếm các video, film tài liệu liên quan đến mỗi địa điểm 

từ các nguồn khác nhau như Youtube, các trang web tổ chức, cá nhân. Đây không 

phải là nội dung nghiên cứu của đề tài, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy việc tập hợp 

các video, film tài liệu tích hợp vào trang web giúp cho du khách, những người 

quan tâm đến các địa điểm du lịch ở Quảng Bình tìm hiểu thông tin một cách dễ 

dàng hơn, đầy đủ hơn. Đồng thời, các video này được chọn lọc giúp cho du khách 

xem được chính xác các clip, film tài liệu tương ứng với từng địa điểm cụ thể. Một 

số ví dụ như sau: 

 

Hình 3.12. Tổng hợp video trích phim King Kong quay tại hồ Yên Phú 
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Hình 3.13. Tổng hợp một số phim tài liệu về di tích Phà Long Đại 

3.2.8.2. Thu thập hình ảnh  

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đề tài là chụp ảnh tại các địa 

điểm du lịch, xây dựng ảnh toàn cảnh và tạo tương tác du lịch ảo 3D panoramic 

(virtual tour). Để thu thập dữ liệu ảnh đảm bảo chất lượng cho việc dựng ảnh toàn 

cảnh, ảnh phải được chụp hạn chế tối đa người qua lại, xuất hiện trong khung chụp 

thời tiết quang cảnh đảm bảo ảnh sáng tốt nhất có thể. Đặc biệt không thể thu thập 

dữ liệu vào mùa mưa bão,... Để thực hiện đúng tiến độ, ngay từ lúc hình thành ý 

tưởng và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo 

sát và đến từng địa điểm để tác nghiệp. Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện 

ngay từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020 để hoàn thành được 30 địa điểm theo đăng 

ký đề ra và 2 địa điểm làm tăng cường thêm thực hiện vào tháng 6/2020.  Số liệu cụ 

thể về các địa điểm, số vị trí mong muốn dựng cảnh, số ảnh chụp tại mỗi điểm phục 

vụ xây dựng ảnh toàn cảnh panoramic và số ảnh làm album thể trong bảng sau: 
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Bảng 3.4. Tổng hợp số vị trí chụp ảnh toàn cảnh và ảnh album theo địa điểm 

TT Địa điểm 
Số vị 

trí 

Số ảnh 

làm pano 

Số ảnh làm 

album 

1  Động Phong Nha 8 840 17 

2  Động Thiên Đường 21 1556 27 

3  Động Tiên Sơn 12 875 24 

4  Hồ Yên Phú 7 469 22 

5  Thung lũng Bồng Lai  12 1098 29 

6  Cầu Nhật Lệ 1- 2 17 1622 34 

7  Di tích bến Phà Long Đại 9 1024 11 

8  Khe nước lạnh   10 1229 79 

9  Hồ Rào Đá  10 1335 33 

10  Thác Mơ 12 1128 75 

11  Thác Bụt 12 1089 58 

12  Suối Nước Moọc 9 1060 20 

13  Sông Chày-Hang Tối 9 1187 22 

14  Khu nghỉ dưỡng Chày Lập Farmstay   9 945 34 

15  Khu vực Oxalis home sông Son 7 643 8 

16  Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa 7 942 67 

17  Bãi biển Nhật Lệ 4 934 12 

18  Bãi biển Bảo Ninh 4 301 13 

19  Bãi biển Đá Nhảy 12 1296 57 

20  Đồi cát Quang Phú 9 986 33 

21  Đồi cát Quảng Ninh-Lệ Thủy 6 769 16 

22  Quảng Bình Quan 6 856 19 

23  Bến đò-Tượng đài Mẹ Suốt 5 442 16 

24  Khu vực mộ Đại tướng 11 1166 85 

25  Nhà lưu niệm Đại tướng 5 586 19 

26  Hang Đại tướng   5 758 25 

27  Hang Tám Cô 6 954 15 

28  Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 6 513 23 

29  Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 8 853 14 

30  Núi Thần Đinh 18 2237 52 

31  Công viên Ozo 19 1888 22 

32  Quảng trường Hồ Chí Minh 8 807 38 

 Tổng 303 32388 1019 
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Hình 3.14. Tập ảnh chụp một vị trí trong Động Phong Nha để tạo ảnh toàn cảnh 

 3.2.9. Xây dựng ảnh toàn cảnh  

3.2.9.1. Giải pháp sử dụng ghép nối ảnh dùng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất áp dụng kỹ thuật học sâu trong trích 

xuất đặc trưng và mô tả điểm chính nhằm khớp nối tập ảnh tuần tự thành ảnh toàn 

cảnh. So khớp đặc trưng được xử lý để tạo ra các điểm tương ứng mạnh giữa mỗi 

cặp hình ảnh. Mô hình học sâu CNN (Convolutional neural network) được cải tiến 

và huấn luyện lại nhằm phục vụ nhận dạng, trích xuất các điểm đặc trưng chính. Mô 

hình được huấn luyện lại dựa trên tập dữ liệu do chúng tôi thu thập chụp và quay 

video ngoài trời từ các địa điểm du lịch danh lam thắng cảnh tự nhiên. Phương pháp 

tiếp cận chính là sử dụng ràng buộc đa chế độ nhìn (multiple view constraint) để 
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ước tính ma trận biến đổi tương đồng giữa từng cặp ảnh (homography matric) từ 

việc phân tích biến đổi của các điểm tương ứng trong các ảnh so khớp. 

 
Hình 3.15. Lược đồ quá trình trích xuất và stitching ảnh 

3.2.9.2 Trích xuất đặc trưng ảnh bằng phương pháp học máy 

Gần đây, có một số cách tiếp cận để ước lược ma trận homography bằng kỹ thuật 

học sâu. Trong số các phương pháp này, cách tiếp cận sử dụng mô hình VGG đã 

được huấn luyện trước trên tập các mẫu (patch) của bộ dữ liệu quy mô lớn để phù 

hợp với yêu cầu so khớp các điểm chính[20]. Một cách tiếp cận khác là sử dụng mô 

hình học máy để tìm các điểm tương ứng chính trong ảnh [21]. Gần nhất, mô hình 

học máy LF-Net dựa trên việc tìm kiếm các đặc trưng cục bộ từ ảnh đầu vào. 

Phương pháp này phân tích tư thế và vị trí tương đối của camera để tạo mục tiêu ảo 

[22]. Cách tiếp cận này tận dụng lợi thế của việc học máy để trích xuất đặc trưng và 

cấu hình các tham số mô hình CNN một cách đồng bộ theo kiểu đầu cuối. Trong 

cách tiếp cận này, chúng tôi phát triển kiến trúc CNN dựa trên cơ sở của mạng 

ResNet [23] với việc thay đổi lớp đầu vào và các lớp kết nối đầy đủ sau cùng của 

mạng. Mô hình được huấn luyện bằng cách sử dụng tập dữ liệu lớn các hình ảnh và 

video có độ phân giải cao được chụp từ các cảnh du lịch tự nhiên.   

Tiền xử lý  

Trích xuất  

đặc trưng  

Lựa chọn các đặc trưng 

chính tương ứng 

So khớp đặc trưng 

Trích xuất tham số 

ngoại camera 

Tiền xử lý  

Trích xuất  

đặc trưng  

Tiền xử lý  

Trích xuất  

đặc trưng  

Ảnh đầu vào Ảnh đầu vào Ảnh đầu vào 

Học máy 

... 

 

... 

 

 

 

Biến đổi kết nối ảnh 
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Để giải quyết với vấn đề trong tự nhiên, việc tăng dữ liệu được áp dụng để bao 

quát hết tất cả các tình huống về sự đa dạng của dữ liệu hình ảnh với các tư thế chụp 

và điều kiện ảnh sáng, nhiễu khác nhau. Tăng cường hình ảnh được hiều là việc 

xoay, lật và các biến dạng khác như biến đổi màu, nhiều ... nhằm tăng cường dữ liệu 

mà không thay đổi hoặc làm mất các đặc trưng và tính chất của dữ liệu. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi đã áp dụng một số loại tăng dữ liệu như: chuẩn hóa và 

cân bằng màu như điều kiện chiếu sáng và nguồn sáng từ các loại thiết bị khác 

nhau; các phép biến đổi hình học như biến đổi affine, làm biến dạng và co giản tỷ 

lệ... Các phép biến đổi affine rất phù hợp với dữ liệu gia tăng để cải thiện hiệu suất 

toàn cục của bài toán và giảm thiểu vấn đề quá khớp đối với các mô hình huấn 

luyện. Trong thực nghiệm này, các kỹ thuật được sử dụng để tăng cường ảnh như 

xoay ảnh trong khoảng -10° và 10°, cắt ngẫu nhiên với góc cắt -10° và 10°; kéo giãn 

ngẫu nhiên với hệ số kéo dài từ 5° đến 15°; lật ngước được áp dụng vì hầu hết các 

ảnh chụp là đối xứng. 

Dữ liệu thực nghiệm được nhóm thực hiện đề tài thu thập (chụp) từ các địa điểm 

danh lam thắng cảnh liên quan đến du lịch tại tỉnh Quảng Bình, như Vườn quốc gia 

Phong Nha-Kẻ Bàng, Động Thiên Đường, Sông Chày Hang Tối, các bãi biển và 

một số địa danh khác. Trong mục tiêu này, việc stitching dựa trên việc trích xuất 

các điểm đặc trưng chính từ tập các ảnh có độ phân giải cao nhằm để tạo ra ảnh toàn 

cảnh độ phân giải và chất lượng cao. Các ảnh tuần tự đơn lẻ được chụp bằng máy 

ảnh chuyên nghiệp DSLR và công tác chụp hình đảm bảo kỹ thuật trong chụp ảnh 

toàn cảnh. Bộ dữ liệu ảnh phục vụ thực nghiệm gồm hơn 46.000 hình ảnh độ phân 

giải cao (5.148x3.456 pixels) và 150 video độ phân giải cao (1.920x1.088pixels). 

Bộ dữ liệu được chia thành 2 tập phục vụ huấn luyện mô hình gồm 50% cho học và 

50% cho đánh giá mô hình.  

Trong thực nghiệm này, chúng tôi sử dụng mô hình huấn luyện ResNet [23] với 

một số cách các lớp đầu vào, đầu ra và tiến hành huấn luyện lại trên tập dữ liệu của 

nhóm đề tài như đã phân tích ở trên [24]. Lớp mạng đầu vào tương đương với kích 

thước ảnh là [1920, 1088, 3]. Một số tham số thiết lập riêng theo các lớp được sử 

dụng như sử dụng khối toán tử tích chập 7x7, chuẩn hóa lớp ẩn mạng với phương 

pháp Batch Normalization và căn chỉnh tuyến tính bằng phương pháp ReLUs. Xét 

về kiến trúc các lớp ẩn tương tự với kiến trúc với ResNet. Minh họa kiến trúc các 

lớp ẩn được thể hiện trong Hình 3.15. Ảnh đầu vào biến đổi theo kênh màu HSL có 

kích thước 1920x1088x 3. Để trích xuất đặc trưng và so khớp điểm đặc trưng chính, 

mỗi cặp hai ảnh đầu vào được xếp chồng theo các kênh và được đưa vào mạng để 

trích xuất tập hợp các điểm đặc trưng tương ứng nhằm ước lượng chuyển đổi tương 

ứng vị trí và hướng camera chụp 2 ảnh. 
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Hình 3.16. Kiến trúc học sâu dựa trên mô hình ResNet để so sánh kết nối ảnh 

 

 

Hình 3.17. Trực quan hướng, giá trị biến đổi theo pixel và điểm đăc trưng chính 
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(a) Dùng phương pháp ORB 

 
(b) Dùng phương pháp SIFT 

 
(c) Dùng phương pháp SURF 

 
(d) Dùng phương pháp đề xuất (DCNN) 

Hình 3.18. So sánh kết quả trích chọn điểm đặc trưng và so khớp cặp ảnh  

Nhằm nâng cao chất lượng đối sánh cặp ảnh, kỹ thuật RANSAC được áp dụng để 

loại bỏ các cặp điểm tương ứng ngoại lai, so khớp lỗi [11],[25]. Phương pháp này 

không sử dụng bất kỳ giả định nào, cách tiếp cận dựa trên RANSAC là sử dụng các 

điểm tương ứng theo kiểu sự đồng thuận của số đông, loại bỏ các ngoại lai. Thuật 

toán được sử dụng rộng rãi trong quá trình lọc nhiễu như bài toán multiple views. 

3.2.9.3. Kỹ thuật ghép nối các ảnh 

Các phương pháp trên được sử dụng để trích xuất các cặp điểm tương ứng giữa 

các ảnh liền kề, sau đó phương pháp ước lượng chuyển động 8-point RANSAC 

được sử dụng để tính toán ma trận Homography[26]. Bước tiếp theo là tiến hành 

biến đổi ghép các ảnh chụp liền kề này lại để tạo ảnh toàn cảnh Panorama bằng cách 

hòa trộn các ảnh liên kề lại với nhau. Ý tưởng cơ bản để thực hiện bước này là sử 

dụng một ảnh làm ảnh cố định (ảnh chính), sau đó sử dụng ma trận Homography để 

chiếu ảnh còn lại tới mặt phẳng ảnh chính như trong hình minh họa. 

 
Hình 3.19. Minh họa ghép nối hai ảnh liền kề. 

Ở đây ta có thể sử dụng ảnh thứ nhất làm mặt phẳng để chiếu (mặt phẳng chính), 

ảnh 2 bên phải là ảnh được chiếu lên mặt phẳng ảnh thứ nhất bằng cách sử dụng ma 

trận biến đổi Homography. Phần màu xanh riêng của mỗi bức ảnh, còn phần chồng 

Ảnh 1 

Ảnh 2 

Phần 

chồng lấp 
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lấp là phần chung của hai bức ảnh. Sau khi ghép ảnh thì kích thước của bức ảnh 

không phải hình chữ nhật và có hiện tượng méo ở ảnh 2. Các ảnh này hoàn toàn 

không chồng khít với nhau. Để giải quyết vấn đề này có giải pháp là khi chụp ảnh ta 

cố định máy bằng chân đế tripod sau đó lần lần lượng xoay camera theo từng vòng 

quay ngang và hết mỗi vòng lại tiếp tục chỉnh hướng camera đề chụp vòng kế tiếp. 

Quá trình thực hiện được lắp lại cho đến khi chụp hình phủ kín mọi hướng nhìn. Để 

việc so khớp điểm đặc trưng giữa mỗi cặp ảnh liền kề đảm bảo chính xác, quá trình 

chụp được thực hiện sao cho 2 ảnh liền kề có mức độ chồng lấp khoảng ½ bức ảnh. 

 
(a) Ví dụ 8 ảnh chụp tuần tự trong động 

 
(b) Stitching ghép 8 ảnh ở hình a 

 
(c) Ảnh toản cảnh đầy đủ của một vị trí trong Động Phong Nha 

Hình 3.20. Tạo ảnh toàn cảnh panoramic một vị trí bằng kỹ thuật stitching. 

3.2.9.4. Kết quả xây dựng ảnh toàn cảnh 

Từ tập dữ liệu ảnh chụp tại các địa điểm, một trong những nội dung quan trọng là 

ghép nối để tạo ảnh toàn cảnh panoramic phục vụ cho việc xây dựng hệ thống du 

lịch ảo. Trong đề tài này chúng tôi đề xuất áp dụng kỹ thuật học sâu trong trích xuất 

đặc trưng và mô tả điểm chính nhằm khớp nối tập ảnh tuần tự thành ảnh toàn cảnh. 

Mô hình CNN được cải tiến và huấn luyện lại nhằm phục vụ nhận dạng các điểm 

đặc trưng chính. Mô hình được huấn luyện lại dựa trên tập dữ liệu do chúng tôi thu 
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thập chụp và quay video ngoài trời từ các danh lam thắng cảnh tự nhiên. Bước tiếp 

theo là tiến hành lắp ghép các ảnh chụp liền kề này lại để tạo ảnh toàn cảnh 

Panorama bằng cách hòa trộn các ảnh liên kề lại với nhau. Ý tưởng cơ bản để thực 

hiện bước này là sử dụng một ảnh làm ảnh cố định (ảnh chính), sau đó sử dụng ma 

trận Homography để chiếu ảnh còn lại tới mặt phẳng ảnh chính. Từ các ảnh đơn lẻ 

được chụp tuần từ từng vị trí của mỗi địa điểm, chúng tôi đã tiến hành tạo ảnh toàn 

cảnh với số lượng hơn 300 điểm, có độ phân giải cao 23.000x11.5000 pixels. 

Một số kết quả xây dựng ảnh toàn cảnh từ ảnh chụp tuần tự theo từng vị trí của 

địa điểm du lịch được thể hiện bằng các minh họa sau: 

 

Hình 3.21. Minh họa tám ảnh toàn cảnh của địa điểm Động Phong Nha 

 

 

Hình 3.22. Minh họa các ảnh toàn cảnh của địa điểm Động Thiên Đường 
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3.2.10. Xây dựng mô hình tương tác ảo 3D-Panoramic 

Mô hình tương tác ảo 3D-Panoramic hay còn gọi lại du lịch ảo (virtual tour) là 

thuật ngữ để chỉ hệ thống phần mềm có khả năng hiển thị hình ảnh hoặc video cho 

phép người dùng tương tác theo các hướng 360 độ và có khả năng “đi” trong khung 

cảnh đó. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào tạo mô hình du lịch ảo từ 

tập các ảnh toàn cảnh. Như vậy, du khách có thể thực hiện chuyến “tham quan” ảo 

với góc nhìn 3D toàn cảnh. Hệ thống cho phép người dùng nhìn vào hình ảnh quang 

cảnh từng vị trí tại điểm du lịch, tương tác để quan sát các hướng nhìn khác nhau để  

trải nghiệm những gì có thể giống như khi di chuyển ngoài thực tế tại địa điểm du 

lịch tham quan đó. Dữ liệu hình ảnh có thể được tạo bằng cách chụp các không gian 

bằng ống kính camera toàn cảnh hoặc ảnh chụp tuần tự bằng máy ảnh DSLR theo tất 

cả các hướng quan sát của từng địa điểm sau đó sử dụng kỹ thuật tin học để tự động 

ghép các hình ảnh đó lại với nhau hoặc bằng phần mềm đặc biệt để tạo ra ảnh toàn 

cảnh. Trong nghiên cứu này chúng tôi chọn cách tiếp cận thứ hai vì chi phí giá thiết 

bị vừa phải. 

3.2.10.1. Sơ đồ luồng xử lý  

Quá trình xây dựng hệ thống du lịch ảo gồm nội dung chính sau: 

 

Hình 3.23. Sơ đồ mô hình xử lý tương tác ảo  

3.2.10.2. Biến đổi ảnh toàn cảnh thành dạng lập thể 

Để có thể hiển thị và giúp cho người quan sát xem khung cảnh như thực tế đang 

đứng xem cảnh tại vị trí chụp hình theo các hướng khác nhau bằng một phần mềm 

điều khiển khung nhìn, trước hết hình ảnh dạng toàn cảnh panoramic phải được 

chuyển về dạng hình cầu ở dạng phép chiếu lập thể. Trong hình học, phép chiếu lập 

thể hay phép chiếu nổi là một phép ánh xạ chiếu một hình cầu lên một mặt phẳng. 

Phép chiếu được xác định trên toàn mặt cầu. Khi trường nhìn dọc đạt tới 180 độ, 

Ảnh toàn cảnh 

Bộ biến đổi 

Đóng gói 

Máy hiển thị 

Bộ điều khiển 

Hiển thị và tương tác 
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biểu diễn dưới dạng hình chiếu hình trụ ngày càng kém hiệu quả. Khi một phạm vi 

nhìn rộng (FOV)  theo chiều dọc thì việc sử dụng các phép chiếu hình cầu  là phù 

hợp và đạt hiệu quả cao. 

Việc ánh xạ cho từng pixel trong ảnh toàn cảnh dạng hình trụ từ vị trí chính xác 

trên khối 6 mặt thích hợp sẽ làm cho quá trình biển đổi và hiển thị tương đối đơn 

giản hơn. Các điểm ảnh theo trục ngang được ánh xạ tuyến tính lên góc về hình trụ. 

Trục dọc của ảnh toàn cảnh ánh xạ lên trục dọc của hình trụ theo mối quan hệ lượng 

giác hàm tan (Tangent) . 

Ví dụ (i, j) là vị trí điểm ảnh trong ảnh toàn cảnh được chuẩn hóa về miền xác 

định là [-1, + 1] thì vectơ chỉ phương được tính như sau: 

x = cos (i*pi); y = j*tan (v/ 2); z = sin (i*pi) 

 

(a) Hình ảnh dạng toàn cảnh 

 

(b) Quan sát dạng hình trụ 

Hình 3.24. Các mô hình quan sát  

Vecto chỉ phương sau đó được sử dụng để ánh xạ các điểm ảnh trong mô hình 

biểu diễn hình học khối 6 mặt. Các mặt của khối lập phương mà chúng giao nhau 

cần phải được tính toán. Sau đó các điểm ảnh tương ứng với tia (vector) đi qua được 

xác định (giao của vecto chỉ phương với mặt phẳng của mặt trong khối). Một trong 

những vấn đề quan trọng trong xử lý ảnh là xử lý khử vấn đề bị răng cưa trong ảnh.  
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Hình 3.25. Mô hình biến đổi từ ảnh toàn cảnh thành dạng khối lập thể  

 

 

 

  

    
 

 

  

Hình 3.26. Biến đổi từ ảnh toàn cảnh thành dạng khối lập thể của một vị trí 
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Hình 3.27. Các hướng quan sát khác nhau của ảnh lập thể toàn cảnh 

3.2.10.3. Biến đổi ảnh thành các mức phân giải khác nhau 

Với biểu diễn ảnh toàn cảnh và hệ thống tương tác du lịch ảo phải cho phép 

người dùng có thể quan sát “xa” để có cái nhìn tổng quát và “gần” để có cái nhìn 

chi tiết ở các mức độ khác nhau.  Do vậy để đảm bảo chất lượng hình ảnh trong 

tương tác du lịch ảo, ảnh đầu vào phải đảm bảo chất lượng có độ phân giải lớn. Khi 

hiển thị hình ảnh sẽ phải xây dựng ảnh nhiều mức phân giải khác nhau để đảm bảo 

người dùng có thể phóng to thu nhỏ được nhiều mức. 

 
Mức 0 

 
Mức 1 

 
Mức 2 

 
Mức 3 
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Mức 4 

Hình 3.28. Quá trình phân mảnh để tạo các mức phân giải của ảnh tương tác 

 

Kết quả tạo ảnh toàn cảnh panoramic có chất lượng với độ phân giải cao 

23.000x11.5000 pixel đảm bảo để tạo lập ảnh tương tác du lịch ảo với nhiều mức 

phân giải khác nhau phù hợp cho mọi thiết bị hiển thị. 

Từ tập dữ liệu ảnh toàn cảnh thu thập được cho mỗi vị trí và mỗi địa điểm du lịch 

chúng tôi tiến hành xây dựng các gói tương tác ảo toàn cảnh 3D phục vụ du khách 

trải nghiệm du lịch ảo. Dữ liệu du lịch ảo được đóng gói theo từng địa điểm du lịch 

đảm bảo số lượng đề ra và chất lượng để du khách có thể trải nghiệm thú vị và đáp 

ứng các yêu cầu của hệ thống hiển thị phần cứng và trình duyệt khác nhau. 

 

Bảng 3.5. Tổng hợp số ảnh theo các mức phân giải 

TT Địa điểm 
Số vị 

trí 

Số ảnh lập thể phân giải  

Mức 0 Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1  Động Phong Nha 8 48 192 768 3072 12288 

2  Động Thiên Đường 21 126 504 2016 8064 32256 

3  Động Tiên Sơn 12 72 288 1152 4608 18432 

4  Hồ Yên Phú- Skull Island 7 42 168 672 2688 10752 

5  Thung lũng Bồng Lai 12 72 288 1152 4608 18432 
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6  Cầu Nhật Lệ 1- 2 17 102 408 1632 6528 26112 

7  Di tích bến Phà Long Đại 9 54 216 864 3456 13824 

8  Khu du lịch Khe nước lạnh 10 60 240 960 3840 15360 

9  Hồ Rào Đá 10 60 240 960 3840 15360 

10  Thác Mơ 12 72 288 1152 4608 18432 

11  Thác Bụt 12 72 288 1152 4608 18432 

12  Suối Nước Moọc 9 54 216 864 3456 13824 

13  Sông Chày-Hang Tối 9 54 216 864 3456 13824 

14  
Khu du lịch nghỉ dưỡng Chày 

Lập Farmstay  
9 54 216 864 3456 13824 

15  Khu vực Oxalis home sông Son 7 42 168 672 2688 10752 

16  Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa 7 42 168 672 2688 10752 

17  Bãi biển Nhật Lệ 4 24 96 384 1536 6144 

18  Bãi biển Bảo Ninh 4 24 96 384 1536 6144 

19  Bãi biển Đá Nhảy 12 72 288 1152 4608 18432 

20  Đồi cát Quang Phú 9 54 216 864 3456 13824 

21  Đồi cát Quảng Ninh-Lệ Thủy 6 36 144 576 2304 9216 

22  Quảng Bình Quan 6 36 144 576 2304 9216 

23  Bến đò-Tượng đài Mẹ Suốt 5 30 120 480 1920 7680 

24  Khu vực mộ Đại tướng 11 66 264 1056 4224 16896 

25  Nhà lưu niệm Đại tướng 5 30 120 480 1920 7680 

26  Hang Đại tướng  5 30 120 480 1920 7680 

27  Hang Tám Cô 6 36 144 576 2304 9216 

28  Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh 6 36 144 576 2304 9216 

29  
Khu lăng mộ Lê Thành Hầu 

Nguyễn Hữu Cảnh 
8 48 192 768 3072 12288 

30  Núi Thần Đinh 18 108 432 1728 6912 27648 

31  Công viên Ozo 19 114 456 1824 7296 29184 

32  Quảng trường Hồ Chí Minh 8 48 192 768 3072 12288 

 Tổng 303 1818 7272 29088 116352 465408 

3.2.10.4. Xây dựng hệ thống tương tác ảo và đóng gói 

Chúng tôi xây dựng và khai thác hệ thống thư viện hỗ trợ đóng gói tương tác ảo 

mã nguồn mở marzipano đồng thời cũng thử nghiệm trên phần mềm chuyên dụng 

trả phí 3DVista. Việc nghiên cứu thử nghiệm sử dụng hai loại phần mềm mã nguồn 

miễn phí và phần mềm trả phí cho thấy chúng ta có thể tiếp cận nhiều cách trong 

đóng tạo lập hệ thống tương tác ảo và đóng gói. Phần mềm mã nguồn mở được thiết 
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kế để đóng gói các sản phẩm tương tác ảo có thể làm việc với các môi trường và 

tiêu chuẩn web khác nhau. Hệ thống thư viện hỗ trợ bộ công cụ kiểm soát người 

xem bằng API Javascript hoạt động khá mạnh mẽ và bộ ngôn ngữ tương tác CSS 

tiêu chuẩn hoạt động tốt trên HTML tiêu chuẩn. Thư viện này được xây dựng trên 

công nghệ hiện đại là WebGL, nhưng tất cả các thiết bị hiển thị chính và trình duyệt 

thông thương đều có thể hoạt động tốt.  

 

Hình 3.29. Giao diện thư viện mã nguồn mở dùng đóng gói tương tác ảo 3D 

3.2.11. Một số giao diện hệ thống trang website  

Song song với việc đóng gói các module tương tác ảo, trong đề tài này chúng tôi 

xây dựng hệ thống web trên nền tảng của Microsoft và hệ quản trị cơ sở SQL server 

nhằm cho phép quản trị nội dung và phổ biến nội dung đến người dùng web. 

Hệ thống đã được triển khai tại địa chỉ: http://dulich3dquangbinh.vn 

Sau đây là một số giao diện của hệ thống web. 
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Hình 3.30. Một số giao diện web tương tác người dùng 
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Hình 3.31. Một số giao diện bản đồ du lịch và trải nghiệm du lịch ảo  
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3.3. Đánh giá giải pháp thực hiện xây dựng du lịch ảo  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu 

và sử dụng các giải pháp khác nhau để thực hiện xử lý hình ảnh, xây dựng hệ 

thống tương tác phục vụ du lịch ảo theo hướng tiếp cận sử dụng phần mềm 

thương mại và phần mềm mã nguồn mở. Phần mềm mã nguồn mở hoặc thư 

viện lập trình có ưu điểm là miễn phí, có thể cài đặt, phát triển tùy biến theo 

mong muốn nhưng yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ năng. 

3.3.1. Đánh giá giải pháp xây dựng ảnh toàn cảnh 

Như đã trình bày ở phần trước, để xây dựng ảnh toàn cảnh, chúng ta có thể 

thực hiện theo các cách:  

- Cách tiếp cận thứ nhất: Sử dụng máy ảnh chuyên dụng chụp ảnh toàn 

cảnh 360 độ. Giải pháp này đơn giản không cần nhiều chuyên môn về CNTT, 

vì mỗi lần chụp phần mềm máy ảnh cho ra ảnh toàn cảnh luôn mà không cần 

bất kỳ công đoạn xử lý trung gian nào cả mà cho kết quả tốt. Như vậy, mỗi vị 

trí chỉ cần chụp một ảnh là được. Tuy nhiên, giải pháp này cần phải có máy 

ảnh 360 độ chuyên dụng. Để có thể chụp được ảnh đảm bảo chất lượng máy 

ảnh có giá thành khá cao từ vài chục triệu đến vài trăm triệu. 

Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi không sử dụng cách tiếp cận này, 

vì không có thiết bị chuyên dụng máy ảnh 360 độ. 

- Cách tiếp cận thứ hai: Sử dụng phần mềm thương mại mã nguồn đóng để 

thực hiện stitch ghép nối ảnh từ tập ảnh chụp tuần tự theo từng vị trí tương tác 

ảo. Một số phần mềm thương mại như  3DVista Stitcher, Panorama Editor, 

AutoStitch, PTGUI Pro... Phần mềm thương mại thường cho kết quả khá tốt 

và ổn định. Tuy nhiên phải trả phí mua phần mềm và đòi hỏi người sử dụng 

có kiến thức về xử lý ảnh và nguyên lý ghép nối ảnh để khắc phục những sai 

lệch khi tập ảnh chụp không tốt hoặc quang cảnh vị trí chụp không có nhiều 

điểm chuẩn (landmarks) để so sánh ghép nối. Ngoài ra, khi muốn nâng cấp 

phần mềm thì phụ thuộc nhà phát triển phần mềm. 

- Cách tiếp cận thứ ba: Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo 

ứng dụng trong lĩnh vực so khớp và ghép nối ảnh, khai thác các thư viện lập 

trình để phát triển phần mềm hoặc sử dụng phần mềm miễn phí như Hugin - 

Panorama editor. Thực hiện theo cách tiếp cận này đòi hỏi người dùng phải có 
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chuyên môn sâu về lĩnh vực này nhưng sẽ chủ động hơn trong quá trình phát 

triển và khai thác. Mỗi khi có thuật toán, kỹ thuật mới người chuyên gia chủ 

động trong việc thay thế thuật toán mới nhằm nâng cao độ chính xác. Ngoài 

ra, người phát triển phần mềm không cần phải trả phí. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu này, chúng tôi đã thử 

nghiệm theo cả hai cách tiếp cận thứ 2 và cách tiếp cận thứ 3. Theo hướng 

tiếp cận 3, chúng tôi sử dụng kỹ thuật SIFT và Deep learning trong trích xuất 

đặc trưng phục vụ đối sánh và ghép nối ảnh, phát triển trên nền tảng hệ thống 

thư viện mở OpenCV. Chi tiết được kỹ thuật và nguyên lý hoạt động được 

trình bày trong Chương 2 và Mục 3.4 chương này.       

 

(a) Máy ảnh 360 độ 

 

(b) Phần mềm thương mại 

 

(c) Lập trình  

Hình 3.32. Minh họa các cách tiếp cận xây dựng ảnh toàn cảnh 

3.3.2. Đánh giá giải pháp xây dựng và đóng gói tương tác ảo 

Đối với giải pháp xây dựng và đóng gói tương tác ảo cho các địa điểm 

tham quan, có hai cách tiếp cận là sử dụng phần mềm thương mại hoặc sử 

dụng hệ thống mã nguồn mở có thể lập trình và phát triển:  

- Cách tiếp cận thứ nhất: Sử dụng phần mềm thương mại để thực hiện 

chuyển đổi ảnh toàn cảnh thành các ảnh phân mảnh theo các mức như trình 

bày ở phần trước và sinh ra các kết nối và tương tác ảo. Một số phần mềm 

thương mại như 3DVista Virtual Tour, Kolor Panotour Pro... Qua thực tế thử 

nghiệm, chúng tôi nhận thầy phần mềm thương mại thường cho kết quả khá 

tốt và ổn định. Tuy nhiên phải trả phí mua phần mềm, yêu cầu người sử dụng 

có một số kiến thức và kỹ năng nhất định về sử dụng phần mềm. Ngoài ra, khi 

muốn nâng cấp phần mềm thì phụ thuộc nhà phát triển phần mềm. 

- Cách tiếp cận thứ hai: Nghiên cứu các kỹ thuật, khai thác các thư viện lập 

trình mã nguồn mở để khai thác phát triển phần mềm OpenSpace3D, 

Marzipano, Lapentor, Virtual tour 360... Để khai thác hiệu quả phần mềm mã 
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nguồn mở đòi hỏi người dùng phải có chuyên môn sâu, hiểu biết về nguyên lý 

lập trình và nguyên lý chuyển đổi giữa ảnh toàn cảnh và ảnh quan sát, hiệu 

ứng tương tác theo nguyên lý tương tác người máy (Human–computer 

interaction) sẽ chủ động hơn trong quá trình phát triển và khai thác. Việc sử 

dụng thư viện mã nguồn mở và phát triển phần mềm không cần phải trả phí. 

Nội dung chi tiết về phương pháp và cách thức xử lý được trình bày chi tiết 

trong Mục 3.5 chương này. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu này, chúng tôi đã thử 

nghiệm theo cả hai cách tiếp cận là sử dụng phần mềm thương mại và sử dụng 

thư viện mã nguồn mở. 

Như vậy, qua phân tích đánh giá các cách tiếp cận trong tạo ảnh toàn cảnh 

panoramic và xây dựng bộ tương tác du lịch ảo cho thấy rằng, tùy thuộc vào 

khả năng đầu tư tài chính, trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật phụ trách 

phát triển hệ thống du lịch ảo của đơn vị để lựa chọn giải pháp phù hợp. 

3.4. Kết quả về bài báo khoa học  

Ngoài việc đề xuất mô hình và xây dựng chương trình ứng dụng đáp ứng 

mục tiêu đặt ra, những kết quả nghiên cứu còn mang hàm lượng khoa học và 

tính mới. Trong quá trình nghiên cứu, một số kết quả đánh giá thực nghiệm và 

giải pháp đề xuất đã được tổng hợp viết thành các bài báo khoa học được trình 

bày và xuất bản ở một số hội thảo và tạp chí khoa học, gồm: 

- 1 bài báo công bố tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình. 

- 01 bài báo Hội thảo châu Á về các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin 

thông minh năm 2020 (ACIIDS2020). Toàn văn bài báo được lựa chọn đăng 

ở tạp chí Lecture notes of Computer Science của Nhà xuất bản Springer, Đức, 

thuộc danh mục Scopus/WoS, xếp hạng Q2. 

Bảng 3.6. Tổng hợp số công bố bài báo 

TT Tên bài báo khoa học Tạp chí, nhà xuất bản 

1 Xu hướng tất yếu ứng dụng công 

nghệ và trí tuệ nhân tạo trong 

xây dựng hệ thống du lịch thực 

ảo nhằm quảng bá du lịch 

Tạp chí Thông tin Khoa học và 

Công nghệ, tỉnh Quảng Bình 

2 Deep feature extraction for 

image stitching 

Lecture notes of Computer Science, 

Nhà xuất bản Springer, Đức 

(Scopus, WoS, xếp hạng Q2).
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3.5. Đánh giá lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu  

3.5.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học để tiếp tục nghiên cứu phát 

triển các giải pháp, nâng cao độ chính xác, tin cậy trong vấn đề đảm bảo an 

ninh, trật tự xã hội. Đề tài không chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi của tỉnh và 

còn có đóng góp vào xu thế nghiên cứu, ứng dụng của Việt Nam và thế giới. 

Kết quả của đề tài dựa trên việc nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật phân 

tích hình ảnh và trí tuệ nhân tạo để xây dựng mô hình mô phỏng vật thể theo 

kiến trúc 3D và kiến trúc toàn cảnh có tương tác là một trong những hướng 

tiếp cận có tính nghiên cứu khoa học cao. Ngoài ra, một số công nghệ mới về 

web cũng được sử dụng để tích hợp, hiển thị dữ liệu có tương tác nhằm quảng 

bá thông tin một cách sinh động.  

Thông qua thực hiện đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa 

học, đào tạo nhân lực có trình độ cao trong ứng dụng kỹ thuật mới trong xây 

dựng các hệ thống quảng bá danh lam thắng cảnh, di tích phục vụ sự phát 

triển kinh tế, xã hội cho địa phương ở Quảng Bình. 

3.5.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng 

Kết quả nghiên cứu của đề tài trực tiếp góp phần giải quyết vấn đề cấp thiết 

trong công tác xây dựng dữ liệu về các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt từ dữ liệu hình ảnh để xây dựng mô 

hình 3D và ảnh toàn cảnh về các địa điểm danh lam thắng cảnh và di tích 

nhằm quảng bá thông tin thu hút du lịch Quảng Bình. 

Đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn cao thông qua các kết quả 

đạt được: 

+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng ứng dụng các KHCN trong xây dựng hệ 

thống thông tin, mô hình hóa thực thể trong quảng bá du lịch như công nghệ 

du lịch ảo bằng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh 3D và Panoramic đối với 

các khu danh lam thắng cảnh, di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

+ Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống phần mềm chạy trên nền tảng web 

để cung cấp thông tin thông tin về một số địa danh và có khả năng hỗ trợ tích 

hợp số hóa hình ảnh có tương tác du lịch ảo. 
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+ Số hóa một số khu vực danh lam thắng cảnh, di tích trên công nghệ xử lý 

hình ảnh 3D và Panoramic. 

+ Hỗ trợ khả năng khả năng quản trị và tạo lập, mở rộng cơ sở dữ liệu số 

hóa các địa danh khác theo yêu cầu. 

Sản phẩm thu được của đề tài là cơ sở khoa học trong việc ứng dụng các kỹ 

thuật mới vào phục vụ cuộc sống nhằm giảm bớt nhân lực, chi phí trong xây 

dựng mô hình du lịch ảo để giới thiệu, bảo tồn danh lam thắng cảnh. 

3.5.3. Đối với kinh tế - xã hội 

Khác với một số công trình nghiên cứu và ứng dụng liên quan trước đây là 

sử dụng kết hợp nhiều thiết bị hiện đại và chi phí cao để số hóa xây dựng mô 

hình vật thể 3D và hình ảnh toàn cảnh có tương tác, đề tài này sẽ tập trung 

vào việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống sử dụng các thiết 

bị thông dụng để số hóa một số khu vực danh lam thắng cảnh du lịch bằng kỹ 

thuật trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh 3D và Panoramic và các công cụ hỗ trợ 

tương tác trong du lịch ảo.  

Các kết quả thu được của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để tiếp tục triển khai 

ứng dụng và có tính khả thi trong việc số hóa, bản đồ hóa những khu vực 

quan trọng trong tỉnh nhằm quảng bá du lịch, dịch vụ tham quan góp phần 

phát triển kinh tế xã hội.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp quảng bá thông tin về các danh lam 

thắng cảnh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến mọi người dân quan tâm 

trong nước và du khách quốc tế. 

Kết quả số hóa nhằm lưu trữ và bảo tồn dữ liệu liên quan đến danh lam 

thắng cảnh phục vụ cung cấp thông tin cho công tác quản lý và chia sẻ dữ liệu 

với các mạng xã hội, các hệ thống thông tin khác nhằm tăng cường công tác 

truyền thông, quảng bá phát triển du lịch cho tỉnh nhà. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trong phạm vi mục tiêu, nội dung nghiên cứu, những kết quả đạt được của 

đề tài đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra là nghiên cứu đề xuất giải pháp 

số hóa một số địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch ở tỉnh Quảng Bình trên 

nền tảng công nghệ web và kỹ thuật 3D-panoramic có chất lượng tốt. Nhóm 

thực hiện đề tài đã đánh giá đề xuất số hóa một số danh lam thắng cảnh theo 

hướng tiếp cận du lịch ảo bằng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh 3D-

Panoramic. Đã thực hiện thu thập thông tin, chụp ảnh và xây dựng dữ liệu cho 

32 địa điểm danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xây dựng 

được hệ thống web để tích hợp các module chức năng theo mục tiêu và nhiệm 

vụ nghiên cứu của đề tài như bản đồ du lịch tổng thể; thông tin du lịch, dịch 

vụ theo từng địa điểm du lịch; các gói du lịch ảo của từng địa điểm; hệ thống 

ảnh album là các ảnh đẹp đặc trưng cho từng địa điểm du lịch; biên tập hệ 

thống các video, phim tư liệu của từng địa điểm. Ngoài ra, hệ thống quản trị 

phần mềm còn có khả năng cho phép tích hợp các module từ các nhà phát 

triển khác vào trong hệ thống này. 

Bên cạnh đó hệ thống phần mềm có thể vận hành trên phần cứng hiện có 

nhằm tận dụng được cơ sở hạ tầng hiện tại, chia sẻ tài nguyên phần cứng với 

các hệ thống khác. Đề tài nghiên cứu và ứng dụng những kỹ thuật, giải pháp 

mới, có hàm lượng khoa học qua công trình được công bố trên tạp chí có uy 

tín và hướng ứng dụng phù hợp xu thể phát triển du lịch ảo của thế giới. 

Sản phẩm thực hiện nhiệm vụ đã được triển khai vận hành hoạt động khá 

ổn định trên mạng internet, có khả năng hỗ trợ, phục vụ quảng bá hình ảnh du 

lịch của tỉnh nhà góp phần phát triển ngành công nghiệp du lịch phát triển bền 

vững nhằm nâng cao đời sống người dân ở những địa điểm du lịch và giúp 

các công ty dịch vụ lữ hành, khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chia sẻ 

và phát triển tốt hơn.  

2. Kiến nghị  

Giải pháp đề xuất và kết quả sản phẩm có thể chuyển giao cho đơn vị 

chuyên môn, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật phù hợp để có thể vận hành phần 

mềm và phát triển thêm dữ liệu và xây dựng hệ thống du lịch ảo cho các địa 
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điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử còn lại của tỉnh Quảng Bình 

nhằm tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh và hoạt động du lịch trên 

toàn tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả việc số hóa và xây dựng du lịch ảo cho 

toàn bộ danh lam, di tích lịch sử trên toàn tỉnh được danh chóng và đảm bảo 

chất lượng, đơn vị quản lý nên đầu tư máy chuyên dụng và phần mềm thương 

mại để tiết kiệm chi phí nhân lực, tạo điều kiện dễ dàng cho cán bộ thực hiện. 

Để thực hiện có hiệu quả quảng bá du lịch, các đơn vị công ty truyền thông 

và các công ty dịch vụ du lịch cần phối hợp với nhau đẩy mạnh truyền thông 

quảng bá du lịch, đầu tư kinh phí và phối hợp cùng nhau khai thác các hệ 

thống số hóa và du lịch ảo nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác phát triển du 

lịch tỉnh nhà.  

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý có thể hỗ trợ kính phí và đầu tư hạ tầng để tiếp 

tục phát triển dữ liệu xây dựng du lịch ảo; tích hợp tập trung và chuẩn hóa 

thông tin nhằm tạo điều kiện cho người dùng web (khách du lịch) tìm kiếm 

thông tin chính xác và phù hợp theo nhu cầu du lịch của du khách để thu hút 

du khách đến du lịch Quảng Bình nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển 

kinh tế xã hội, đặc biệt là góp phần nâng cao đời sống cho người dân ở những 

vùng gần địa điểm du lịch. 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE  

Địa chỉ website: http://dulich3Dquangbinh.vn 

A. XÂY DỰNG ẢNH TOÀN CẢNH 

Như đã trình bày ở phần trước, để xây dựng ảnh toàn cảnh, chúng ta có thể 

thực hiện theo các cách:  

- Cách tiếp cận thứ nhất: Sử dụng máy ảnh chuyên dụng chụp ảnh toàn 

cảnh 360 độ. Giải pháp này đơn giản không cần nhiều chuyên môn về CNTT, 

vì mỗi lần chụp phần mềm máy ảnh cho ra ảnh toàn cảnh luôn mà không cần 

bất kỳ công đoạn xử lý trung gian nào cả mà cho kết quả tốt. Như vậy, mỗi vị 

trí chỉ cần chụp một ảnh là được. Tuy nhiên, giải pháp này cần phải có máy 

ảnh 360 độ chuyên dụng. Để có thể chụp được ảnh đảm bảo chất lượng máy 

ảnh có giá thành khá cao từ vài chục triệu đến vài trăm triệu.  

Việc sử dụng máy chuyên dụng  

 

- Cách tiếp cận thứ 2: Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo 

ứng dụng trong lĩnh vực so khớp và ghép nối ảnh, khai thác các thư viện lập 

trình để phát triển phần mềm hoặc sử dụng phần mềm miễn phí như Hugin - 

Panorama editor. Người dùng phải có chuyên môn kỹ thuật về SIFT và Deep 

learning trong trích xuất đặc trưng phục vụ đối sánh và ghép nối ảnh, phát 

triển trên nền tảng hệ thống thư viện mở OpenCV. Để biết thêm chi tiết, 

người đọc có thể tham khảo các kỹ thuật trình bày đầy đủ trong báo cáo này.     



94 
 

Trong thư mục panoramic của dự án:  

+ Copy ảnh của một điểm cần tạo ảnh toàn cảnh vào thư mục images, 

+ Chạy file main_stitching.py 

+ Ảnh toàn cảnh sẽ được tạo tự động thành file PanoImage.jpg 

Quá trình sẽ được tự động thực hiện, sau khi có kết quả chúng ta chuyển 

file PanoImage.jpg và đổi tên file theo nhu cầu sử dụng. 

- Cách tiếp cận thứ 3: Sử dụng phần mềm thương mại mã nguồn đóng để 

thực hiện stitch ghép nối ảnh từ tập ảnh chụp tuần tự theo từng vị trí tương tác 

ảo. Một số phần mềm thương mại như 3DVista Stitcher, Panorama Editor, 

AutoStitch, PTGUI Pro... 

Đầu tiên, chúng ta cần tải phiên bản MS Image Composite Editor phù hợp 

với hệ điều hành đang sử dụng, thực hiện cài đặt: 

 

Sau khi cài đặt thành công MS Image Composite Editor, chúng ta sẽ thấy 

chương trình tự động tích hợp với Live Photo Gallery. Mở MS Image 

Composite Editor, chọn ảnh hình thành phần ghép nối, nhấn vào công 

cụ  Create Panorama from Images: 

 

 Hoặc đơn giản hơn, khởi động Image Composite Editor và kéo thả những 

tấm hình vào cửa sổ làm việc chính, chương trình sẽ tự động phân tích và kết 

hợp những bức ảnh đó với nhau. Phần mềm này, chúng tôi thấy rõ sự khác 
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biệt trong cách làm việc, tốc độ nhanh hơn, nhiều chức năng và đơn giản hơn 

so với các ứng dụng tạo ảnh panorama khác. 

 

Thực hiện stitching ảnh để tạo panoramic.  

 

Qúa trình thực hiện trong thời gian ngắn khoảng vài phút tùy thuộc vào số 

lượng ảnh và độ phân giải, cấu hình máy. Sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ 

nhận được bức panorama, tại đây ta có thể thực hiện một số điều chỉnh và tùy 

chọn cho phù hợp. 
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Đây là mẫu sau khi thay đổi góc nhìn, để mang lại cái nhìn chân thực và vẻ 

sống động nhất có thể cho bức ảnh, chúng ta nên sử dụng chức năng 

projection and orientation: 

Trên bức ảnh panorama sẽ xuất hiện những tấm lưới – grid, tại đó chúng ta 

có thể xoay, di chuyển những góc theo hướng khác nhau: 

Hoặc từ Projection bên trên, chúng ta có thể chọn các chế độ project khác 

nhau: Chúng ta chọn chế độ Cylinder (Vertical), sẽ loại bỏ hoàn toàn các 

đường viền bao quanh trên bức ảnh. Chúng ta có thể chọn lựa từng vùng xung 

quanh, hoặc từng phần riêng biệt từ trung tâm bức ảnh.Có thể lựa chọn loại 

quan sát hình cầu Spherical. 

Thực hiện crop ảnh nếu cầu thiết: Trong cửa sổ làm việc là lựa chọn những 

góc nhìn, thay đổi cách những bức hình được ghép cùng nhau như thế nào. 

Hoặc chúng ta có thể chọn tự động thay đổi kích cỡ khung hình bằng công cụ 

Automatic Crop: 
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Sau khi hoàn thành “kiệt tác” của riêng mình, chúng ta có thể xuất file ảnh 

panorama thành nhiều định dạng khác nhau từ menu Export phía dưới, chọn tỉ 

lệ scale hoặc để chế độ kích thước tối đa nguyên bản của bức ảnh. 

Nhấn Export to disk để lưu ảnh trên máy tính, hoặc Publish to Photosynth để 

đăng tải bức panorama của chúng ta trực tuyến. Mặt khác, chúng ta có thể lưu 

lại toàn bộ quá trình tạo, chỉnh sửa ảnh panorama dưới định dạng .spj, file này 

chứa tất cả những thiết lập trong Image Composite Editor, do đó có thể chỉnh 

sửa sau này nếu muốn: 

 

 

B. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

I. Đăng nhập hệ thống 

Vào trình duyệt web, nhập vào địa chỉ để đăng nhập hệ thống quản trị website 

http://dulich3dquangbinh.vn/admin 

- Trang đăng nhập được mở: 

 

Trang đăng nhập hệ thống 

Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào quản trị hệ thống 

user name: (tên đăng nhập) 
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password : (mật khẩu) 

 

Sau khi đăng nhập thành công, trang cập nhật tin tức như sau 

 

Trang quản trị chung các địa điểm du lịch 

 

II. Sử dụng các chức năng của trang quản trị: 

1. Điểm du lịch: Dùng để quản lý các địa điểm du lịch. 

1.1 Thêm mới :  

Vào menu Điểm du lịch→Danh Thêm mới điểm du lịch 

Giao diện thêm mới được hiển thị như hình. Tại đây ta nhập các thông tin 

tương ứng vào các mục. Phần nội dung cho phép nhập, copy từ file word để dán 

vào. Các loại nội dung gồm văn bản, hình ảnh, bảng biểu,... 

Nhập xong các nội dung, chọn mục tiếng Anh nếu nội dung này tương ứng 

hiển thị trong giao diện tiếng Anh, nếu không thì hiển thị ở giao diện tiếng Việt. 

Cuối cùng bấm nút Thêm mới dưới cùng để cập nhật. 
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1.2 Danh mục địa điểm du lịch :  

Vào menu Điểm du lịch→Danh sách điểm du lịch→chọn mục (1) để chỉnh 

sửa. 
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Giao diện chỉnh sửa như hình. Tại đây ta điều chỉnh, cập nhật lại các thông tin 

tương ứng vào các mục.  

Điều chỉnh xong các nội dung, chọn mục tiếng Anh nếu nội dung này tương 

ứng hiển thị trong giao diện tiếng Anh, nếu không thì hiển thị ở giao diện tiếng 

Việt. 

Cuối cùng bấm nút Sửa dưới cùng để cập nhật. 
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1.3 Danh sách tin tức các điểm du lịch 

Vào menu Điểm du lịch → Danh sách tin.  

Mục này bao gồm các chức năng thêm/xóa/sửa tin tức các điểm du lịch. 

Tại giao diện này ta chọn địa điểm cần quản lý tin tức của địa điểm đó trong 

mục <Địa điểm> 

 

 

Để thêm mới một tin tức của địa điểm thì chọn nút <Thêm mới> (1). 

Để chỉnh sửa một tin tức nào đó của địa điểm thì chọn nút biểu tượng chỉnh 

sửa (2). 
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- Thêm mới tin tức 

Giao diện thêm mới được hiển thị như hình. Tại đây ta nhập các thông tin 

tương ứng vào các mục. Phần nội dung cho phép nhập, copy từ file word để dán 

vào. Các loại nội dung gồm văn bản, hình ảnh, bảng biểu,... 

Nhập xong các nội dung, chọn mục tiếng Anh nếu nội dung này tương ứng 

hiển thị trong giao diện tiếng Anh, nếu không thì hiển thị ở giao diện tiếng Việt. 

Cuối cùng bấm nút <Thêm mới> dưới cùng để cập nhật. 
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- Chỉnh sửa tin tức 

Giao diện chỉnh sửa như hình. Tại đây ta tiến hành điều chỉnh, cập nhật lại các 

thông tin tương ứng vào các mục.  

Điều chỉnh xong các nội dung, chọn mục tiếng Anh nếu nội dung này tương 

ứng hiển thị trong giao diện tiếng Anh, nếu không thì hiển thị ở giao diện tiếng 

Việt. 

Cuối cùng bấm nút <Sửa> dưới cùng để cập nhật. 
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1.4 Dịch vụ các điểm du lịch 

Để quản trị thêm/xóa/sửa các thông tin dịch vụ của điểm du lịch bạn chọn 

Điểm du lịch→Dách sach tin dịch vụ, giao diện sẽ xuất hiện như sau: 

 

+ Chọn (2) để thêm mới: 
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+ Chọn (1) để chỉnh sửa bản tin: 

Tại đây ta cũng thực hiện các bước tương tự như phần quản trị tin tức. 
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1.5 Quản lý Album ảnh: 

Để thêm/xóa ảnh của 1 địa điểm thực hiện theo các bước, từ menu Quản lý 

file→ Hình ảnh 

- Chọn (1) để chọn địa điểm. 

- Chọn (2) để chọn ảnh cần tải lên. 

- Chọn (3) để tải ảnh lên máy chủ. 

- Để xóa các ảnh chọn các ảnh tron lưới sau đó chọn (4) để xóa. 
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1.6 Quản lý Video 

Để thêm/xóa/sửa video trong các địa điểm, , từ menu “Quản lý file→Video” 

- Chọn (1) để chọn địa điểm. 

- Chọn (2) để chọn file video cần tải lên. 

- Chọn (3) để gửi file video lên máy chủ. 

- Chọn (5) để chọn video cần xóa. 

- Chọn  (6) để xóa các video chọn. 

 



109 
 

2. Quản lý dịch vụ chung  

2.1 Thêm trang tin dịch mới: 

Vào chức năng thêm tin mới: 

 

Bước 1:  

 - Chọn chuyên mục tin tức cho tin muốn đưa lên 

Bước 2:  

- Nhập tiêu đề vào ô Tiêu đề 

Bước 3:  

- Nhập nội dung tóm tắt vào ô mô tả.  

- Ô mô tả nên nhập ngắn gọn khoảng từ 100 – 150 từ.  
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- Thường nên có thêm hình ảnh minh họa ở ô mô tả. 

- Vào thư viện các kiểu mẫu hiễn thị tin (Template) để chọn kiểu trình bày cho 

tin muốn nhập 

Cách đưa ảnh vào tin bài: 

- Ở vị trí muốn đưa ảnh cho tin bài này, chọn nút chèn hình ảnh ở trên thanh 

tabbar 

 

- Ở Tab Image Info, chọn Browse Server (Chọn đường dẫn đến ảnh muốn đưa 

lên), xuất hiện bảng sau: 

Bước 4: 

- Nhập nội dung chi tiết vào ô nội dung 

Bước 5: 

- Bấm vào nút thêm mới để thêm một tin cho website 
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2.2 Chỉnh sửa, xóa tin đã đưa lên website: 

Vào chức năng quản lý “Danh sách tin” để liệt kê tất cả các tin đã nhập: 

 

Bước 1: 

- Bấm vào nút chọn để chọn tin muốn sửa/xóa 

 

Chọn tin muốn 

sửa/xóa 

Chọn chuyên mục cho 

tin muốn sửa/xóa 
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Bước 2: 

- Chỉnh sửa các nội dung -> Bấm nút sửa để lưu lại các nội dung vừa làm 

- Trường hợp muốn xóa   -> Bấm vào nút xóa tin 

Thêm mục tin mới: 

- Vào chức năng quản lý danh mục 

 

- Thêm một chuyên mục mới 

  

Nhập vào các nội dung yêu cầu 

- Bấm vào nút thêm mới nếu muốn thêm mới một chuyên mục 

- Bấm vào nút sửa nếu sửa chuyên mục này 

- Bấm vào nút xóa nếu muốn xóa chuyên mục này. 
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3. Cá nhân:  

Thay đổi mật khẩu 

 

- Nhập vào đầy đủ các nội dung trên rồi bấm nút Đổi mật khẩu để thực hiện 

việc thay đổi mật khẩu 

 

 

 

 

 

 

 


