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1. Giới thiệu chung
- Ứng dụng nhận tọa độ từ GPS;
- Thêm mã số của đoạn đường và chọn từ hơn 20 loại khác nhau để đăng ký;
- Bổ sung dữ liệu vào 3 trường (data fields): Loại, đăng ký và hành động;
- Dùng camera của điện thoại để chụp ảnh vật thể gắn với tọa độ GPS;
- Có khả năng bổ sung dữ liệu làn đường và hướng đi;
- Có thể bổ sung điều kiện/mức độ của hư hỏng sau cùng;
- Tình trạng đường có thể được chỉnh sửa thông qua trang web theo sự thay đổi thực tế
trong quá trình nghiên cứu;
- Xem đối tượng của bạn trên bản đồ với kèm theo hình ảnh;
- Tổng hợp tất cả vào file dữ liệu .txt, thuận tiện làm việc trên MS Excel hay RMMS.
- Dễ dàng sử dụng, có thể cầm tay, độ bền cao;
- Tiết kiệm thời gian: dễ dàng đăng kí tại hiện trường, tải dữ liệu lên và lưu trữ ở máy
tính;
- Hình dung trực tiếp trên bản đồ: Xem đối tượng với các hình ảnh trên bản đồ;
- Chuyển đổi sang files .txt - dễ dàng tương thích danh sách của tất cả đối tượng;
2. Hướng dẫn cài đặt
Dùng điện thoại hoặc máy tính bảng dùng hệ điều hành android cao hơn 4.x. Tải ứng
dụng tại www.roadroid.com/app/roadinventory.apk.
Người sử dụng cần gửi cho chúng tôi mã số IMEI (Tìm bằng cách quay số *#06# hoặc
theo cài đặt của máy (http://www.wikihow.com/Find-the-IMEI-or-MEID-Number-on-aMobile-Phone). Nếu điện thoại không có SIM-card/EMEI thì chúng tôi cần MAC-adress:
Bấm Settings -> About Phone -> Status và kéo xuống để thấy WiFi MAC address. Chúng tôi
cần những thông tin này để đăng kí tài khoản– và người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống
Road Data Management tại www.roadroid.com.
Người dùng có những hiểu biết cơ bản về điện thoại và hệ điều hành android. Vui lòng
tham khảo hướng dẫn sử dụng nếu không chắc chắn về hệ điều hành android.
Vui lòng sử dụng những tài liệu sau để có thêm thông tin:
- Hướng dẫn Roadroid cơ bản – bao gồm nguyên lý của ứng dụng thu thập dữ liệu độ gồ
ghề (IRI) Roadroid (Roadroid roughness data collection) và hệ thống quản lý dữ liệu
đường bộ trên internet (RDMS)
- Hướng dẫn cơ bản cho ứng dụng Road inventory.
- Tờ tham khảo để tìm hiểu thêm về một vài dự án tham khảo/trường hợp sử dụng.
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3. Bắt đầu sử dụng
Mở ứng dụng road inventory và chọn phần Road Event Manager (REM) bằng cách vuốt
sang trái từ màn hình Road inventory.

Bấm vào biểu tượng

trên thanh công cụ hoặc nút menu (nếu có) bạn có thể vào phần

cài đặt để cài đặt người sử dụng (địa chỉ email tương ứng với tài khoản sử dụng).

3.1 Tạo công việc mới
Ứng dụng sẽ tự động nhận tín hiệu GPS, cần chắc chắn rằng GPS đã được bật. Nếu
chưa có kết nối GPS, dòng chữ “Waiting for location” sẽ hiện dưới nhãn “Road inventory”
- Bắt đầu bằng cách bấm nút “New event”. Mã người dùng, địa điểm và thời gian sẽ được
lưu vào công việc mới.
- Ghi kí hiệu con đường và chọn loại đường. Mã
số là các ký tự tùy ý như SR1301 hay RV84 và
loại đường được chọn từ một danh sách gồm
hơn 20 loại.
- Đặt số làn và hướng khảo sát. Việc này nhằm
để đưa thêm thông tin của địa điểm cụ thể.
- Chọn điều kiện đường từ 1 (Rất Tốt) tới 5
(Xấu). Mức độ có thể sắp xếp sau trong danh
sách.
- Đặt trạng thái – ban đầu công việc mới được
tạo, trạng thái thường là “Detected”. Nhưng
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trạng thái có thể được thay đổi sau theo chương 5: “Bảng trạng thái”.
- Thêm loại công việc (40 ký tự) – thông tin bổ sung ngắn cho nhãn “Loại” (Category).
- Bổ sung Dữ liệu đăng kí- thêm thông tin chi tiết về công việc, ví dụ như mô tả tình
trạng của cống.
- Thêm hành động: cho phép ghi lại hành động được thực hiện, như là ngày tháng, hành
động. Ví dụ “150817: Cống được dọn dẹp rác/Hans J”.
- Cuối cùng, trước khi lưu lại công việc, bạn có thể chụp 3 bức ảnh cho mỗi công việc,
chúng có thể được xem tại file công việc trên web.
- Dữ liệu về công việc sẽ không được lưu trước khi bạn nhấn nút Save. Dữ liệu lúc này sẽ
được lưu trên thiết bị và đợi tải lên sever khi có kết nối internet. (xem mục 3: Tải dữ
liệu lên).
- Màu sắc của các nút được thay đổi tùy thuộc vào bạn đang ở chế độ chuẩn bị (vàng),
đang quay (đỏ) hoặc lưu dữ liệu (xanh).

3.2 Tính năng chụp ảnh
Đây là giao diện hiện tại, nhưng tạm thời mới chỉ cho phép chụp ảnh (chưa quay được
video). Giao diện web không cho phép bất kì bình luận hay ghi chú riêng biệt nào cho các
hình ảnh ngoài những thông tin về công
việc đã lưu trước đó.
Khi chọn “Chụp ảnh” - “Pick image”
(1), máy ảnh của điện thoại sẽ hoạt động
(2). Sau khi chụp một bức ảnh người
dùng có thể “Try again” – “Chụp lại”
hoặc “OK” trong ứng dụng máy ảnh. Nếu
chọn đồng ý, người dùng sẽ trở lại ứng
dụng để lưu ảnh vào công việc đang thực hiện.
Khi bức ảnh được lưu, nút đầu tiên trong 3 nút ảnh sẽ chuyển thành màu xanh.

Lặp lại cho cả 3 bức ảnh nếu cần.
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3.3 Tải dữ liệu lên
Sau khi đã thu thập các công việc và muốn tải lên hệ thống, bấm vào nút upload/tải dữ
liệu lên:

Khi đang thu thập dữ liệu, điện thoại không cần kết nối internet (3G/WiFI). Nhưng khi
muốn tải dữ liệu lên hệ thống thì cần có internet.
Dữ liệu và ảnh được tải lên theo 2 hướng khác nhau. Dữ liệu so với ảnh thì rất nhỏ, có thể
chuyển từ hiện trường với băng thông thấp. Trong khi đó ảnh phải được tải lên bằng WiFi
hoặc kết nối 3G/4G rất ổn định.
Sau khi tải lên, mất 1 giờ để dữ liệu có trên trang web.

3.4 Gửi báo cáo qua Email
Trong cài đặt, người dùng có thể gửi công việc hiện tại tới một email sau khi công việc
được lưu lại. Việc này rất cần thiết khi cần thiết khi cần ngay dữ liệu.

Khi việc đăng kí hoàn tất và ấn nút
Save event/, công việc sẽ được lưu vào một
file ở màn hình nền. Cùng lúc đó, một bản
sao của dữ liệu hư hỏng sẽ được chuyển vào
ứng dụng email mặc định của thiết bị.
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Chú ý: Ứng dụng email cần phải hoạt động.
Dữ liệu công việc được đính kèm vào ứng dụng email với chế độ gửi TO và CC Email
được hiệu chỉnh trong cài đặt. Người dùng có thể chỉnh sửa email (tiêu đề, nội dung và địa
chỉ) trước khi gửi. Thông thường ảnh của các loại hư hỏng có thể được đính kèm vào email.
Nếu không có ứng dụng email nào được chọn hoặc email bị hủy bởi người dùng, dữ liệu
email về công việc sẽ mất. Tuy nhiên sẽ liệu gốc về công việc vẫn sẽ được lưu lại bình thường
và có thể tải lên sever Roadroid.
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Bảng phân loại
Tiếng anh

Tiếng việt

Tiếng Thụy Điển

Friction

Ma sát

Friktion (82.51)

Cracks/Holes

Nứt vỡ/ổ gà

Sprickor/Hål (82.52)

Smooth/Cross

Bằng phẳng/cắt

Jämnhet/Tvärfall

Well

Giếng nước

Brunnar (82.54)

Pavement

Mặt đường

Beläggning (82.55)

Support strip

Dải hỗ trợ

Stödremsa (82.56)

Vai đường

Vägren (82.58)

Small bridge

Cầu nhỏ

Broar (84.15)

Culvert

Cống

Kulvert

Đóng băng

Tjälskada

Lũ/cuốn trôi

Urspolning

Trượt

Vägnära skred

Động đất

Jordbävningsskada

Loose chippings

Lỏng lẻo

Löst grus

Damage

Phá hoại

Annan skada

Traffic Island

Đảo giao thông

Refug

Đèn giao thông

Trafiksignal

Zebra crossing

Vạch đi bộ

Övergångsställe

Missing sign

Mất biển báo

Saknad skylt

Wildgame fence

Hàng rào

Viltstängsel

Milestone/ref

Cọc lý trình

Avståndsmarkering

Accident site

Khu vực tai nạn

Olycksplats

Cấm đường

Vägavstängning

Trạm dừng chân

Rastplats

Shoulder

Frost damage
Flood/Washout
Slip/slide
Quake crack

Traffic light

Road closure
Road stop
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Bus stop

Bến xe buýt

Busshållplats

Railway crossing

Giao với đường sắt

Järnvägsövergång

Hàng rào đường sắt

Vägräcke

Khác

Annat

Guard rail
Other
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Bảng trạng thái
Tiếng anh

Tiếng việt

Tiếng Thụy Điển

Detected

Đã nhận thấy được

Startad

Prepared

Được chuẩn bị

Förebered

Planned

Được lên kế hoạch

Planerad

PlanOK

Được duyệt kế hoạch

Plan Ok

Đang thi công

Arbete pågår

Finished

Đã hoàn thành

Arbete klar

Approved

Được cho phép

Arbete godkänt

Đã gửi hóa đơn

Fakturerat

Ended

Đã kết thúc

Avslutat

Other 1

Khác 1

Annat1

Other 2

Khác 2

Annat2

WorkOn

Invoiced

3.5 Sử dụng giao diện web
Một cách tốt để bắt đầu là thông qua danh sách lịch sử tệp tải lên, nơi mà các dữ liệu đã
nhận từ thiết bị của bạn được liệt kê. Dữ liệu REM được liệt kê dạng RoadEvent, cùng với các
đánh giá và giữ liệu tình trạng đường (IRI).
Đầu tiên là xem dữ liệu REM trên bản đồ:
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Thứ hai, khi muốn trích xuất một danh sách về những REM đã thu thập, có thể xuất
thông qua nút “Create report” (tạo báo cáo) và sẽ xuất ra một file .txt với những cột sau:
-

Id (Mã số).

-

DateTime (Thời gian).

-

RoadSectionId (Mã số đoạn đường).

-

Category (Phân loại).

-

EventSeverity (Mức độ hư hỏng).

-

EventType (Loại hư hỏng).

-

EventAction (Hành động).

-

EventRegistration (Đăng kí hư hỏng).

-

State (Trạng thái).

-

RoadLaneNumber (Số làn đường).

-

RoadDirection (Hướng).

-

Longitude (Kinh độ).

-

Latitude (Vĩ độ).

Từ đó bạn có thể sao chép vào file excel, và lọc dữ liệu cần thiết. Hướng dẫn này sẽ được
hoàn thiện khi chúng tôi có nhiều mẫu thử hơn.
Chức năng báo cáo được thực hiện bởi “REM-report” ở góc trên bên trái màn hình. Tạo
báo cáo, mở hay lưu file txt. Đánh dấu tất cả các cột trong file và chép vào Excel.

`
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