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I. Giới thiệu 

I.1. Tổng quát 

Ứng dụng Danabus App được sử dụng để tra cứu các tuyến xe buýt và lộ trình trong 

thành phố Đà Nẵng. Cụ thể: 

- Tra cứu tuyến xe buýt và theo dõi vị trí xe buýt theo thời gian thực giúp người 

đi xe buýt biết thông tin chi tiết về các tuyến xe, chính xác thời điểm xe đến trạm, chủ 

động trong việc sắp xếp thời gian và đón xe buýt, giảm thời gian chờ đợi. 

- Chức năng tìm lộ trình tối ưu giúp người đi xe buýt tìm các tuyến xe phù hợp 

với điểm đầu, điểm cuối cần đến. Trường hợp phải sử dụng nhiều chuyến xe để đến 

được điểm cuối, ứng dụng giúp chỉ rõ điểm xuống xe và đổi chuyến. 

I.2. Thiết bị 

I.2.1. Hệ điều hành 

Phần mềm chạy trên điện thoại di động hỗ trợ hệ điều hành: 

- iOS: từ phiên bản 9.0 trở lên (iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 

6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus) 

- Android: từ phiên bản 5.0 trở lên (điện thoại được cập nhật phiên bản hệ điều 

hành sau ngày 15 tháng 10, năm 2014) 

I.2.2. Kích thước màn hình 

Ứng dụng hỗ trợ tất cả kích thước màn hình điện thoại. 

I.2.3. Chế độ màn hình 

Ứng dụng chỉ hỗ trợ chế độ hiển thị dọc (portrait). 

I.3. Ngôn ngữ sử dụng 

Hỗ trợ 2 ngôn ngữ: 

- Tiếng Việt 

- Tiếng Anh 

I.4. Kết nối 

- Ứng dụng sẽ cần truy cập vị trí của người sử dụng để lấy dữ liệu vì vậy điện 

thoại cần phải hỗ trợ kết nối định vị toàn cầu (GPS). Nếu không có GPS, ứng dụng sẽ 
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không thể xác định được vị trí hiện tại của người sử dụng. 

- Ứng dụng sẽ kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi nếu kết nối GPS chưa được bật. 

- Ứng dụng sẽ cần truy cập mạng Internet để lấy dữ liệu vì vậy điện thoại cần 

phải hỗ trợ kết nối mạng Internet. Người sử dụng sẽ bị hạn chế về chức năng của ứng 

dụng nếu như điện thoại không kết nối mạng Internet. 

- Ứng dụng sẽ kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi nếu có vấn đề về kết nối mạng 

Internet. 

 

Hình 1. Không có kết nối Internet 

- Kiểm tra kết nối Internet của bạn và nhấn nút Thử lại. Nếu muốn bỏ qua thông 

báo, vui lòng nhấn nút Đóng. 

II. Cài đặt chung 

II.1. Cài đặt 

II.1.1. Điện thoại iOS 

- Mở ứng dụng App Store. 

- Tìm ứng dụng Danabus, rồi nhấn vào nút Cài đặt. 

- Sau khi cài đặt, biểu tượng ứng dụng sẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại như 
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sau: 

 

Hình 2. Ứng dụng được cài đặt trên iOS 

II.1.2. Điện thoại Android 

- Mở ứng dụng CH Play. 

- Tìm ứng dụng Danabus, rồi nhấn vào nút Cài đặt. 

- Sau khi cài đặt, biểu tượng ứng dụng sẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại như 

sau: 

 

Hình 3. Ứng dụng được cài đặt trên Android 
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II.2. Kết nối 

- Người sử dụng cần bật kết nối GPS để ứng dụng có thể truy cập vị trí. 

- Người sử dụng cần bật kết nối Internet để ứng dụng có thể truy cập dữ liệu từ 

máy chủ. 

II.3. Thanh điều hướng bên dưới 

Sau khi mở ứng dụng, màn hình chính sẽ bao gồm một thanh điều hướng ở phía dưới 

màn hình với các nút: 

- Lộ trình: nhấn vào nút này để vào trang Lộ trình. 

- Bản đồ: nhấn vào nút này để vào trang Bản đồ. 

- Tra cứu: nhấn vào nút này để vào trang Tra cứu. 

- Xem thêm: nhấn vào nút này để vào trang Xem thêm. 

III. Các chức năng chính 

III.1. Màn hình chờ 

Khi mở phần mềm, màn hình chờ sẽ xuất hiện trong thời gian hệ thống được khởi động. 

 

Hình 4. Màn hình chờ 

III.2. Lựa chọn ngôn ngữ 

- Ở lần đầu tiên sử dụng phần mềm, cửa sổ lựa chọn ngôn ngữ sẽ được hiển thị. 
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Người sử dụng có thể lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

 

Hình 5. Lựa chọn ngôn ngữ 

- Sau khi lựa chọn ngôn ngữ, màn hình Lộ trình sẽ được hiển thị. 

- Ngôn ngữ có thể được thay đổi ở màn hình Xem thêm. 

III.3. Tìm lộ trình cần đi 

Bước 1. Chọn điểm đi 

- Mặc định khi vào phần mềm (ngoại trừ lần đầu tiên), màn hình Lộ trình sẽ được 

hiển thị.  

- Phần mềm sẽ tự động sử dụng GPS của điện thoại để xác định tọa độ hiện tại 

của người sử dụng và cập nhật “Vị trí hiện tại” vào ô Điểm đi. 

- Khi người sử dụng nhập địa chỉ tìm kiếm, ứng dụng sẽ tự động đề xuất các địa 

chỉ dựa theo dữ liệu người sử dụng đã nhập. Người sử dụng có thể nhấn vào để chọn. 

 

Hình 6. Lộ trình – Chọn điểm đi – Tự động đề xuất địa chỉ 
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- Ở ô Chọn điểm đi, nếu không có dữ liệu thì ứng dụng sẽ đề xuất danh sách lựa 

chọn là Vị trí hiện tại hoặc Chọn trên bản đồ cho người sử dụng. 

 

Hình 7. Lộ trình – Chọn điểm đi – Danh sách lựa chọn 

- Người sử dụng có thể xóa nhanh vị trí có sẵn bằng việc chọn X ở ô Chọn điểm 

đi. Sau khi xóa, ứng dụng sẽ chuyển con trỏ vào ô tương ứng và hiện danh sách lựa 

chọn. 

 

Hình 8. Lộ trình – Chọn điểm đi – Xóa nhanh 

- Phần mềm cũng hiển thị các xe buýt đang di chuyển trong phạm vi bán kính 

500m so với vị trí hiện tại. Nếu điện thoại không có GPS, chức năng này sẽ không hoạt 

động. 

 

Hình 9. Lộ trình – Hiển thị theo thời gian thực 
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Bước 2. Chọn điểm đến 

- Khi người sử dụng nhập địa chỉ tìm kiếm, ứng dụng sẽ tự động đề xuất các địa 

chỉ dựa theo dữ liệu người sử dụng đã nhập. Người sử dụng có thể nhấn vào để chọn. 

 

Hình 10. Lộ trình – Chọn điểm đến – Tự động đề xuất địa chỉ 

- Ở ô Chọn điểm đến, nếu không có dữ liệu thì ứng dụng sẽ đề xuất danh sách 

lựa chọn là Vị trí hiện tại hoặc Chọn trên bản đồ cho người sử dụng. 

 

Hình 11. Lộ trình – Chọn điểm đến – Danh sách lựa chọn 

- Người sử dụng có thể xóa nhanh vị trí có sẵn bằng việc chọn X ở ô Chọn điểm 

đến. Sau khi xóa, ứng dụng sẽ chuyển con trỏ vào ô tương ứng và hiện danh sách lựa 

chọn. 

 

Hình 12. Lộ trình – Chọn điểm đến – Xóa nhanh 

Bước 3. Tìm lộ trình 

- Sau khi chọn điểm đi và điểm đến, phần mềm sẽ bắt đầu xử lý và đề xuất lộ 
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trình. 

 

Hình 13. Lộ trình – Đề xuất lộ trình 

- Nhấn vào 1 lộ trình gợi ý để xem chi tiết, lộ trình chi tiết sẽ được hiển thị. 

 

Hình 14. Lộ trình – Chi tiết lộ trình 

Chức năng thêm: 

- Ở Hình 4, nhập địa chỉ trực tiếp vào ô Điểm đi hoặc Điểm đến để xác định điểm 
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đi hoặc điểm đến, sau đó nhấn nút . Nếu cả 2 ô đều đã nhập, phần mềm sẽ đề xuất 

lộ trình. Nếu phần mềm không tìm thấy địa chỉ phù hợp, một thông báo lỗi sẽ được hiển 

thị. 

 

Hình 15. Lộ trình – Chọn điểm đi và điểm đến – Không tìm thấy địa chỉ 

- Người sử dụng có thể xác định lại tọa độ GPS bằng cách nhấn vào nút  hoặc 

chọn Vị trí hiện tại qua danh sách lựa chọn, hệ thống sẽ cập nhật “Vị trí hiện tại” và sử 

dụng địa chỉ hiện tại cho việc tìm lộ trình. Phần mềm không điều hướng bản đồ về vị trí 

hiện tại. 

 

Hình 16. Lộ trình – Chọn điểm đi và điểm đến – Menu 

- Ở Hình 4, nhấn vào nút  để đổi địa chỉ của điểm đi và điểm đến với nhau. 

- Ở Hình 4, nhấn vào nút  ở phía dưới trái màn hình để điều hướng bản đồ về 
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vị trí hiện tại. 

- Người sử dụng có thể thiết lập nhắc nhở khi có xe gần đến trạm, xem các tuyến  

đi qua 1 trạm, hoặc xem các xe buýt gần đến trạm bằng cách nhấn vào 1 trạm. Màn hình 

xem chi tiết trạm sẽ được hiển thị. Xem thêm chức năng này trong mục III.11. Xem chi 

tiết trạm. 

III.4. Xem bản đồ 

- Nhấn vào nút  ở thanh menu dưới, màn hình bản đồ sẽ được hiển thị. 

 

Hình 17. Bản đồ 

III.5. Xem tuyến trên bản đồ 

- Nhấn vào nút Chọn tuyến, cửa sổ lọc tuyến sẽ được hiển thị. Bấm lại vào nút 
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Chọn tuyến hoặc bấm bên ngoài cửa sổ để ẩn cửa sổ lọc tuyến. 

 

Hình 18. Bản đồ – Lọc tuyến 

- Người sử dụng có thể lọc tuyến cần tìm bằng cách nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm 

tuyến. 

- Chọn tuyến cần xem trên bản đồ, bản đồ sẽ hiển thị những tuyến được chọn. 

Nếu chọn 1 tuyến, tất cả xe buýt của tuyến sẽ được hiển thị trên bản đồ theo thời gian 
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thực.  

 

Hình 19. Bản đồ – Lọc tuyến – Hiển thị 1 tuyến 

- Nếu chọn nhiều tuyến, bản đồ chỉ hiển thị tuyến, không hiển thị xe buýt theo 

thời gian thực. 

 

Hình 20. Bản đồ – Lọc tuyến – Hiển thị tuyến 
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III.6. Hiện/Ẩn tất cả các trạm trên bản đồ 

- Nhấn vào nút Hiện trạm, nếu không có tuyến nào được lọc thì tất cả các trạm 

sẽ hiển thị trên bản đồ. 

 

Hình 21. Bản đồ – Hiện / Ẩn trạm 

- Nhấn vào nút Hiện trạm, nếu đã có tuyến được lọc thì các trạm sẽ chỉ được hiển 

thị trên các tuyến được lọc. 

- Nhấn lại vào nút Hiện trạm (các trạm đang hiện trên bản đồ), tất cả các trạm sẽ 

được ẩn trên bản đồ. 

III.7. Xem trạm lân cận trên bản đồ 

- Nhấn vào nút Trạm lân cận (bật tính năng Hiện trạm), những trạm lân cận sẽ 
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được nổi bật tính từ vị trí hiện tại trong phạm vi bán kinh 1000m. 

 

Hình 22. Bản đồ – Trạm lân cận 

- Người sử dụng có thể xem thông tin chi tiết của trạm bằng cách nhấn vào danh 

sách các trạm được hiển thị, hoặc nhấn vào biểu tượng trạm trên bản đồ (Xem thêm chức 

năng này trong mục III.11). 

- Nhấn lại vào nút Trạm lân cận (tính năng trạm lân cận đang được mở), tính 
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năng Trạm lân cận sẽ được tắt. 

III.8. Xem danh sách tuyến 

- Nhấn vào nút Tra cứu, màn hình danh sách tuyến sẽ được hiển thị. 

 

Hình 23. Tra cứu – Danh sách tuyến 

- Mặc định, tất cả các tuyến sẽ được hiển thị. Nhập tên tuyến vào ô Tìm kiếm 

tuyến để lọc danh sách tuyến. 
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III.9. Xem chi tiết tuyến 

- Nhấn vào một tuyến, màn hình chi tiết tuyến sẽ được hiển thị. 

 

Hình 24. Tra cứu – Chi tiết tuyến 

- Ngoài ra, người sử dụng có thể xem chi tiết của lộ trình của lượt đi hoặc lượt  

về.  

 

Hình 25. Tra cứu – Chi tiết tuyến – Lượt đi hoặc lượt về 
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- Người sử dụng có thể xem danh sách trạm trên đường của tuyến bằng cách bấm 

 vào tên đường (không hỗ trợ xem chi tiết trạm). 

 

Hình 26. Tra cứu – Chi tiết tuyến – Danh sách trạm 

III.10. Xem danh sách trạm 

- Ở màn hình Tra cứu, nhấn Danh sách trạm, màn hình Danh sách trạm sẽ được  

hiển thị. 

 

Hình 27. Tra cứu – Danh sách trạm 
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- Mặc định, tất cả các trạm sẽ được hiển thị. Nhập tên trạm vào ô Tìm kiếm trạm  

để lọc danh sách trạm. 

III.11. Xem chi tiết trạm 

- Vào màn hình Danh sách trạm, nhấn vào một trạm, màn hình chi tiết trạm  

sẽ được hiển thị.  

 

Hình 28. Tra cứu – Chi tiết trạm 

- Người sử dụng có thể thiết lập nhắc nhở khi xe buýt sắp đến trạm bằng cách 

nhấn vào ô Bật thông báo khi có xe buýt gần đến. Phần mềm chỉ cho phép thiết lập 

nhắc nhở 1 trạm vào 1 thời điểm. 
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Hình 29. Tra cứu – Chi tiết trạm – Thiết lập nhắc nhở 

- Mặc định, phần mềm sẽ thiết lập giá trị mặc định là 500m. Nếu không phù hợp, 

người sử dụng có thể thay đổi bằng cách nhấn vào nút Tùy chọn. Cửa sổ chọn khoảng 

cách sẽ được hiển thị. 

 

Hình 30. Tra cứu – Chi tiết trạm – Thiết lập khoảng cách nhắc nhở 

- Chọn khoảng cách phù hợp rồi nhấn nút Đồng ý.  

- Khi một xe gần đền trạm trong khoảng cách được thiết lập, phần mềm sẽ hiển 
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thị thông báo, đồng thời rung và phát ra tiếng cảnh báo.  

 

 

Hình 31. Tra cứu – Chi tiết trạm – Nhắc nhở có xe gần đến trạm 

- Nhấn nút Báo lại lượt sau để bỏ qua xe mới thông báo. Phần mềm sẽ báo khi 

có xe khác gần đến trạm. Nhấn nút Tắt thông báo để bỏ thiết lập nhắc nhở. 

- Người sử dụng có thể xem danh sách xe buýt sắp đến trạm, bằng cách nhấn vào 

Các xe buýt gần đến trạm. Các xe gần đến trạm với biển số xe có màu tuyến tương ứng 

sẽ được hiển thị trên bản đồ. 

 

Hình 32. Tra cứu – Chi tiết trạm – Các xe buýt gần đến trạm 
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- Người sử dụng có thể xem danh sách các tuyến buýt đi qua trạm, bằng cách 

nhấn vào Các tuyến buýt đi qua trạm (không hỗ trợ xem chi tiết tuyến). 

 

 

Hình 33. Tra cứu – Chi tiết trạm – Các tuyến buýt đi qua trạm 
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III.12. Lựa chọn ngôn ngữ 

- Nhấn vào nút ở thanh menu dưới, màn hình Chức năng thêm sẽ được 

hiển thị.  

 

Hình 34. Xem chức năng thêm 

- Chọn ngôn ngữ muốn sử dụng, phần mềm sẽ tự động chuyển ngôn ngữ. 

Nhấn nút Thông tin về ứng dụng DanaBus, màn hình thông tin về phần mềm sẽ được 

hiển thị. 

- Nhấn vào nút , người sử dụng có thể gọi đến hotline. 

 

Hình 35. Thông tin về phần mềm Danabus 


