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MỞ ĐẦU 

 

Bài toán phân bổ và định giá đất đai là vấn đề được quan tâm nhiều bởi 

ý nghĩa ứng dụng của nó trong thực tiễn. Bài toán này được hiểu là sự tái cơ 

cấu lại bản đồ chuyên đề về đất đai của một vùng địa lý cho trước theo một số 

tiêu chí kinh tế - xã hội nhất định, ví dụ: giá đất, tác động môi trường. Đây là 

một bài toán tối ưu đa mục tiêu với các dữ liệu gồm cả phần không gian và dữ 

liệu chuyên đề. Chính vì thế việc tìm ra phương án tối ưu và thể hiện kết quả 

của nó lên bản đồ chuyên đề thành các cụm hay các vùng không gian có mức 

độ khác nhau theo chuyên đề đó có ý nghĩa trong việc hoạch định và phát 

triển chính sách xã hội. Tầm quan trọng và ứng dụng của bài toán này có thể 

xem trong tài liệu [9]. 

Trong các thuật toán tối ưu đa mục tiêu, thuật toán di truyền [10] là một 

công cụ tốt cho phép mô hình hóa và tìm kiếm nghiệm trong không gian 

nghiệm vô cùng lớn. Thuật toán di truyền là một nhánh của thuật toán tối ưu 

tiến hóa sử dụng các chiến lược tìm nghiệm phỏng theo hành vi sinh học của 

bầy đàn, quần thể, v.v. Thuật toán này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều 

bài toán của khai phá dữ liệu, nhận dạng mẫu và là một công cụ tốt cho việc 

giải các bài toán tối ưu với ràng buộc lớn. Trong [9] các tác giả đã đề xuất ra 

thuật toán di truyền định hướng không gian bằng cách tích hợp thông tin 

không gian của đối tượng trên bản đồ vào quá trình tìm kiếm nghiệm. Chính 

vì vậy, nghiệm tìm được có độ chính xác và chất lượng cao hơn thuật toán di 

truyển gốc do thông tin sử dụng bao gồm cả thông tin bản đồ và chuyên đề. 

Do vậy, đây là đối tượng nghiên cứu chính của chúng tôi trong luận văn này. 

Mục tiêu của luận văn là tìm hiểu thuật toán di truyền định hướng 

không gian và xây dựng ứng dụng phân bổ và định giá đất đai trên hệ thống 

WebGIS. Kết quả thu được của luận văn là tài liệu chi tiết về tiếp cận tối ưu 
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tiến hóa, cụ thể là thuật toán di truyền định hướng không gian cho bài toán 

phân bổ và định giá đất đai, và một phần mềm ứng dụng thuật toán trên cho 

dữ liệu thực tế về đất đai. 

Nội dung báo cáo gồm lời nói đầu và 3 chương chính: 

Chương 1: Bài toán phân bổ và định giá đất 

Chương này đưa ra những kiến thức tổng qua về bài toán giá đất, các ứng 

dụng thực tiễn, các nghiên cứu liên quan và mô tả dữ liệu giá đất ở Hà Nội. 

Chương 2: Thiết kế thuật toán di truyền và định hướng không gian cho 

bài toán phân bổ định giá đất.  

Nội dung chương 2 bao gồm các nội dung chính sau: Tìm hiểu chung 

về thuật toán tối ưu tiến hóa, tìm hiểu cụ thể về thuật toán di truyền và thiết kế 

thuật toán di truyền không gian cho bài toán phân bổ và định giá đất. 

Chương 3: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai cho bài toán phân bổ 

và định giá đất 

Chương này giới thiệu về công nghệ WebGIS, đưa ra chức năng và vai 

trò của một hệ thông tin đất đai, thiết kế hệ thống WebGIS cho bài toán định 

giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu, và hiển thị ra giao diện chương trình và kết 

quả đánh giá. 
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CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN PHÂN BỔ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

 

1.1.  Tổng quan về bài toán phân bổ và định giá đất 

1.1.1 . Một số khái niệm 

Đất đai là một loại tài nguyên tự nhiên, một loại tài nguyên sản xuất, 

bao gồm cả lục địa và mặt nước trên bề mặt trái đất. Theo quan điểm kinh tế 

học thì đất đai không chỉ bao gồm mặt đất còn bao gồm cả tài nguyên trong 

lòng đất và tất cả mọi thứ sinh sôi trên mặt đất và trong lòng đất không do lao 

động và con người làm ra, tức là bao gồm nước mặt đất và nước ngầm, thổ 

nhưỡng, thực vật và động vật. Với nghĩa chung nhất, đó là lớp bề mặt của trái 

đất, bao gồm đồng ruộng, đồng cỏ, bãi chăn thả, cây rừng, bãi hoang, mặt 

nước, đầm lầy và bãi đá v.v. Với nghĩa hẹp thì đất đai biểu hiện khối lượng và 

tính chất của quyền lợi hoặc tài sản mà một người có thể chiếm đối với đất. 

Nó có thể bao gồm lợi ích trên đất về mặt pháp lý cũng như những quyền theo 

tập quán không thành văn [2]. 

Đất đai là tài sản và đồng thời đất đai còn được coi là một tài sản đặc 

biệt vì bản thân nó không do lao động làm ra, mà lao động tác động vào đất 

đai để biến nó từ trạng thái hoang hoá trở thành sử dụng vào đa mục đích giá 

đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.  

Định giá đất là loại hoạt động chuyên môn vừa mang tính kinh tế-kỹ 

thuật, tính pháp lý, vừa mang tính xã hội, tính nghệ thuật. Hoạt động định giá 

hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự hình thành, tồn tại và phát 

triển của thị trường. Định giá tài sản là hình thức phân tích kinh tế ứng dụng. 

Nhiều khái niệm sử dụng trong lý thuyết định giá là những khái niệm kinh tế 

tuy có một số khác biệt. Ngày nay, theo đà phát triển của kinh tế thị trường, lý 

thuyết định giá ngày càng được hoàn thiện và trở thành một ngành chuyên sâu 

trong nền kinh tế [2]. 
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Ðịnh giá đất đai là người định giá căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp 

định giá đất trên cơ sở nắm chắc tư liệu thị trường đất đai, căn cứ vào những 

thuộc tính kinh tế và tự nhiên của đất đai theo chất lượng, và tình trạng thu lợi 

thông thường trong hoạt động kinh tế thực tế của đất đai, xem xét đầy đủ ảnh 

hưởng của các yếu tố về phát triển kinh tế, xã hội, phương thức sử dụng đất, 

dự kiến thu lợi từ đất và chính sách đất đai, đối với việc thu lợi từ đất, rồi tổng 

hợp để định ra giá cả tại một thời điểm nào đó cho một thửa hoặc nhiều thửa 

đất với một quyền đất đai nào [2].  

Lao động chuyển hóa đất đai tự nhiên thành đất đai kinh tế nên đất đai 

có giá trị, theo Mác giá trị này là cơ sở của giá cả thị trường đất đai (giá đất). 

Giá trị là bản chất bên trong, giá cả là biểu hiện bằng tiền ra bên ngoài. Giá cả 

thị trường đất đai chịu sự ảnh hưởng của các nhân tố như: giá trị của đất đai, 

sức mua tiền tệ, tỷ suất lợi tức, mức độ lạm phát, cạnh tranh, tâm lý khách 

hàng, mức độ khan hiếm, cung cầu, luật pháp,các chính sách đất đai,các hình 

thức địa tô,v.v.   

Phân bổ đất đai là hoạt động dưa trên kết quả thu được sau khi dự báo 

định giá đất sẽ phân chia thành các vùng thấp, trung bình và cao hay chia theo 

nhu cầu tìm kiếm của người sử dụng để người sử dụng có thể dễ dàng tìm 

thấy vùng giá đất phù hợp nhu cầu tìm kiếm. 

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá đất 

Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu của kinh tế nông nghiệp, là địa bàn 

sản xuất của công nghiệp và dịch vụ, đất đai là nguồn gốc của cải của xã hội. 

Đất đai kinh tế còn là một loại hàng hóa đặc biệt, thị trường bất động sản với 

các hoạt động mua bán, cho thuê, góp vốn, thế chấp, v.v. luôn diễn ra sôi 

động khiến đất đaicó vị trí quan trọng trong guồng quay kinh tế. Vì vậy các 

đặc tính tự nhiên vốn có, quy luật kinh tế, nhân tố xã hội ảnh hưởng tới khả 

năng sinh lợi của thửa đất, quy định trực tiếp tới giá đất. 
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- Yếu tố tự nhiên 

 + Vị trí: Yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới giá đất. Những thửa đất có vị trí 

càng thuận lợi cho công việc thương mại, kinh doanh,cho thuê v.v. càng có 

giá trị. Những thửa đất trong đô thị thường có giá cao hơn  thửa đất ở nông 

thôn. Trong cùng một đô thị, giá những thửa đất có vị trí gần các đầu mối giao 

thông quan trọng, gần trung tâm hành chính, văn hóa, y tế, du lịch, v.v. cao 

hơn những thửa đất khác. 

 + Hình thể, diện tích của thửa đất: Thửa đất được coi là tối ưu khi hình 

thể, diện tích, kích thước của nó đáp ứng được nhu cầu, hợp túi tiền của người 

sử dụng. Với nhu cầu để ở, ngôi nhà với thửa đất vuông vắn, diện tích trung 

bình phù hợp với đa số nhu cầu của người dân đô thị có giá cao hơn những 

ngôi nhà khác. Nhưng với người dân nông thôn, đất không chỉ để ở mà còn để 

tăng gia sản xuất, những thửa đất có diện tích rộng được ưa chuộng hơn. Với 

mục đích kinh doanh thương mại, người sử dụng yêu cầu những thửa đất có 

mặt tiền rộng. Thửa đất với hình thể và diện tích riêng, trong từng mục đích 

sử dụng khác nhau sẽ có giá khác nhau [9]. 

 + Môi trường tự nhiên: Vùng đất có khí hậu thuận hòa được ưa chuộng 

hơn vùng có khí hậu khắc nghiệt. Các vùng kinh tế sản xuất đặc thù đòi hỏi 

môi trường khí hậu phù hợp. Tình trạng môi trường (ô nhiễm nước thải, 

không khí v.v.). 

- Yếu tố kinh tế - xã hội 

a. An ninh xã hội 

+ Nhân tố này ảnh hưởng đến giá đất rõ và dễ thấy. Bất luận là khu nhà 

ở hay khu thương nghiệp, trật tự xã hội tốt, thì mọi người sẽ cảm thấy an toàn, 

vì vậy họ sẵn sàng đầu tư, mua bán, cư trú, do đó kéo theo giá đất tăng lên [2]. 



 
6 

b. Đầu cơ nhà đất 

+ Đầu cơ nhà đất là hành vi người đầu cơ hy vọng và lợi dụng sự biến 

động của giá cả nhà đất để thu được siêu lợi nhuận. Nhân tố này có ảnh hưởng 

đột xuất đến mức giá đất, đặc biệt là mức giá đất thị trường. Khi đất cung 

không đủ cầu, do người đầu cơ tranh mua mà đợi giá lên cao, khi đất cung 

nhiều hơn cầu, do người đầu cơ bán tháo làm cho đất rớt giá [2]. 

c. Cơ sở kỹ thuật hạ tầng 

+ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Mức độ hoàn thiện và hiện đại của hệ thống 

cầu đường, hệ thống điện, nước, cống thoát nước, hệ thống viễn thông, 

Internet và các tiện nghi khác quyết định tới lợi thế và giá trị của thửa đất. Sự 

thuận lợi của thửa đất đối với các nhu cầu của con người về y tế, giáo dục, 

giải trí cộng đồng, thửa đất càng thuận lợi thì có giá càng cao. Khoảng cách từ 

thửa đất tới bệnh viện, công viên, trường học, khu vui chơi, siêu thị, chợ, cơ 

quan hành chính, tín ngưỡng, v.v.  và mức độ hiện đại của cơ sở hạ tầng xã 

hội đều ảnh hưởng tới giá cả đất đai. 

d. Mật độ nhân khẩu 

+ Mật độ nhân khẩu tăng cao, thì nhu cầu đối với đất tăng vì thế giá đất 

tăng lên. Ví dụ như ở Nhật Bản tỷ lệ tăng giá đất ở thành thị năm 195 ~ 1960 

là 11 ~ 13%, năm 1960 ~ 1961 là 17 ~ `8% còn ở Mỹ năm 1956 năm 1966, tỷ 

lệ biến động giá cả đất  chỉ là 5,5 ~ 6,9%. Nguyên nhân chủ yếu là ở Nhật 

Bản là nước có mật độ nhân khẩu thành thị cao nhất, là quốc gia có tỷ lệ tăng 

nhân khẩu cao nhất trong những nước có nền kinh tế phát triển, tốc độ phát 

triển kinh tế thành thị của Mỹ cũng rất nhanh, nhưng do mật độ nhân khẩu 

thấp, tỷ lệ tăng nhân khẩu so với Nhật là thấp, yêu cầu đất không được căng 

thẳng như Nhật Bản, do đó mức tăng giá đất tương đối nhỏ [2]. 
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e. Tiến trình đô thị hóa 

+ Một trong những kết quả của phát triển công nghiệp hóa là thúc đẩy 

quá trình đô thị hóa. Những khu vực có trình độ công nghiệp hóa hoặc đô thị 

hóa càng cao, mà tổng diện tích đất của thành phố nói chung là không đổi, 

cho nên ảnh hưởng của tiến trình đô thị hóa đối với giá đất biểu hiện ở hai 

mặt sau đây: một là ở khu vực thành phố có mật độ nhân khẩu đông đúc thì 

giá đất tăng cao; hai là tỷ lệ nhân khẩu nhập cư cao và tiến trình đô thị hóa có 

tốc độ nhanh, thì mức độ và tốc độ tăng giá đất đều cao hơn đất khu vực 

khác[2]. 

f. Yếu tố quốc tế 

+ Yếu tố quốc tế: Sự phát triển kinh tế của một quốc gia ngoài việc 

không thể cô lập và tách rời với sự phát triển của kinh tế thế giới ra, nói chung 

hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ với sự phát triển kinh tế của quốc gia khác. 

Thị trường thế giới càng mở rộng thì mối quan hệ này càng trở nên mật thiết. 

Cho nên, sự thịnh suy kinh tế của mỗi quốc gia đều liên quan đến sự phát 

triển hay suy thoái của kinh tế thế giới, tình trạng thị trường, đất đai cũng 

không có ngoại lệ. Ví dụ, khi bùng phát nguy cơ kinh tế có tính toàn cầu năm 

1929 giá đất ở nước Mỹ hạ thấp nhanh chóng, từ đỉnh cao năm 1925 rớt thẳng 

xuống theo đường thẳng đứng, đến năm 1933 thì rớt xuống đến điểm đáy, cho 

đến sau khi kinh tế thế giới phục hồi thì giá đất mới tăng lên[2]. 

1.1.3. Đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất 

Giá đất chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Có các nhân tố tác 

động trực tiếp tới giá đất như yếu tố tự nhiên, yếu tố kinh tế, tâm lý người sử 

dụng v.v. có các nhân tố tác động gián tiếp tới giá đất như yếu tố chính sách 

kinh tế vĩ mô, yếu tố khí hậu, yếu tố an ninh xã hội, yếu tố quốc tế v.v.  

Trong mỗi nhóm yếu tố tác động trực tiếp hay gián tiếp, luôn tồn tại 

những yếu tố tác động nhiều, yếu tố tác động ít. Đối với yếu tố tự nhiên, vị trí 
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của ngôi nhà quyết định lớn nhất tới giá đất, sau đó là yếu tố hình thể, diện 

tích . Nhưng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất 

chỉ mang tính tương đối, mức độ ảnh hưởng đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, 

ngôi nhà và người sử dụng cụ thể. Mỗi đối tượng sử dụng nhà có nhu cầu 

khác nhau. Doanh nhân mong muốn mua được ngôi nhà có vị trí kinh doanh 

tốt; người sử dụng cao tuổi ưa chuộng những ngôi nhà có vị trí gần bệnh viện, 

gần công viên, có môi trường yên tĩnh; gia đình có con nhỏ ưa chuộng ngôi 

nhà gần trường học, trụ sở cơ quan v.v.  Ngoài ra, còn có các trường hợp cá 

biệt khiến giá đất tăng hoặc giảm bất thường. Giá đất chịu ảnh hưởng của rất 

nhiều các yếu tố với mức độ khác nhau nhưng đều quyết định tới khả năng 

sinh lợi. Lợi ích này đối với mỗi đối tượng sử dụng là khác nhau. Sự đánh giá 

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này chỉ mang tính tương đối. 

1.1.4. Nguyên tắc định giá đất 

Giá đất chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, các yếu tố này luôn biến 

động. Để xác định được giá đất cần nghiên cứu tỉ mỉ các yếu tố đó và tương 

tác giữa chúng, phán đoán chính xác xu thế biến động, sử dụng các nguyên 

tắc định giá như kim chỉ nam cho việc nghiên cứu. Các nguyên tắc trong định 

giá là những nguyên tắc kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, không được 

phân tích riêng lẻ mà các nguyên tắc này được xem xét trong mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau. 

- Nguyên tắc sử dụng hiệu quả nhất 

Một thửa đất có khả năng sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong 

số đó có sử dụng là hợp pháp, có sử dụng bị coi là không hợp pháp, sử dụng 

trái với các qui định của chính quyền địa phương. Xét về mặt giá trị, có sử 

dụng cho thu nhập ròng thấp và kéo dài, có sử dụng cho thu nhập ròng cao 

nhưng thời gian diễn ra rất ngắn. Trong số rất nhiều các sử dụng khác nhau, 

thông thường một thửa đất bao giờ cũng có một sử dụng vừa hợp pháp vừa 
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đem lại giá trị thu nhập ròng lớn nhất và trong khoản thời gian xác định. Loại 

sử dụng đó, lý thuyết định giá gọi là sử dụng hiệu quả nhất [2]. 

 Một thửa đất được đánh giá là sử dụng cao nhất và tốt nhất nếu tại thời 

điểm định giá cho thấy thửa đất đó đang được sử dụng hợp pháp cũng như  

đang cho thu nhập ròng lớn nhất hoặc có khả năng cho giá trị hiện tại của thu 

nhập ròng trong tương lai là lớn nhất; sử dụng hiệu quả nhất  đó có thể tồn tại 

và kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian nhất định [2].  

 Sử dụng hiệu quả nhất được xem là một trong số các nguyên tắc quan 

trọng nhất của định giá đất.  

- Nguyên tắc thay thế 

Trong trường hợp hai hay nhiều bất động sản có thể thay thế lẫn nhau 

trong quá trình sử dụng, thì giá trị của những bất động sản đó được xác định 

bởi sự tác động lẫn nhau của bất động sản này đến bất động sản khác. 

Khi hai tài sản có tính hữu ích như nhau, tài sản nào chào bán ở mức giá thấp 

nhất thì tài sản đó sẽ bán được trước. Ví dụ, có 2 bất động sản chia lô tại khu 

đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, một biệt thự 4 tầng, mặt tiền 5,5 m, mặt bằng 

60m2, có garage, ôtô vào nhà, được rao bán với giá 3,5 tỷ đồng và một biệt 

thự 4 tầng, có garage, có sân cổng, mặt tiền 5m, mặt bằng 70m2 rao bán với 

giá 3.3 tỷ đồng. 

Xét về mặt hữu dụng là như nhau, vị trí tương đương nhau, bất động 

sản thứ hai rẻ hơn tương đối so với bất động sản thứ nhất, do vậy, người mua 

chắc chắn sẽ lựa chọn mảnh đất thứ 2. 

- Nguyên tắc thay đổi 

 Giá cả thị trường của bất động sản luôn biến động vì các nhân tố ảnh 

hưởng tới giá đất như nhân tố tự nhiên, kinh tế, pháp luật, xã hội, v.v. cũng 

thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi là một quy luật khách quan, luôn vận 

động không phụ thuộc vào ý muốn con người. Phải nắm được quy luật biến 
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động này để dự đoán giá chính xác. Việc ước tính giá cả đất đai tuy chỉ có giá 

trị vào thời điểm định giá nhưng vẫn phải phản ánh được xu thế tương lai của 

bất động sản. 

- Nguyên tắc cung - cầu 

 Giá trị của một bất động sản được xác định bởi mối quan hệ cung - cầu 

về bất động sản đó trên thị trường. Ngược lại, giá trị của bất động sản cũng 

tác động đến cung và cầu. Giá trị của bất động sản thay đổi tỷ lệ thuận với cầu 

và tỷ lệ nghịch với cung. 

Đặc điểm của thị trường bất động sản là rất nhạy bén với cầu, nhưng lại 

chậm chạp trong khâu cung, do chu kỳ đầu tư xây dựng bất động sản khá dài. 

Hiện nhu cầu thuê văn phòng rất cao, nhưng cung không đáp ứng kịp nên 

giá cả đã bị đẩy lên.- Phương pháp định giá đất. 

Để ước tính được giá đất đạt độ chính xác cao nhất không chỉ sử dụng 

các nguyên tắc định giá như kim chỉ nam mà còn vận dụng chặt chẽ các 

phương pháp định giá.  

- Phương pháp so sánh trực tiếp 

+ Khái niệm: Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá 

đất thông qua việc phân tích mức giá của các ngôi nhà tương tự về mục đích 

sử dụng, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình 

thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đã giao dịch trên thị trường để xác định giá 

của ngôi nhà cần định giá. 

+ Cơ sở khoa học: Phương pháp so sánh trực tiếp dựa trên cơ sở 

nguyên tắc thay thế. Các thửa đất tương tự nhau có cùng điều kiện thị trường 

sẽ có cùng một giá cả, chúng có thể thay thế cho nhau, do cạnh tranh mà giá 

cả khống chế lẫn nhau và đi tới thống nhất. 
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+ Quy trình thực hiện 

Thu thập thông tin: Thu thập thông tin thửa đất cần định giá và thông 

tin tối thiểu của 3 thửa đất đã giao dịch. 

Phân tích, so sánh thông tin: Lựa chọn các mẫu giao dịch để so sánh, so 

sánh thửa đất cần định giá với các mẫu giao dịch để tìm ra các đặc điểm khác 

biệt và giá trị các đặc điểm đó. 

Hiệu chỉnh giá trị các đặc điểm khác nhau theo các nguyên tắc: Hiệu 

chỉnh trên giá các giao dịch đã hoàn tất, theo giá trị của các đặc điểm khác 

nhau và theo đặc điểm thị trường trước. 

           Xác định giá cả thửa cần định giá: lựa chọn 1 trong số những kết quả 

thu được sau hiệu chỉnh. 

 + Đánh giá phương pháp:  

 Ưu điểm: Là phương pháp dễ thực hiện về mặt kỹ thuật, kết quả định giá 

dựa trên chứng cứ thị trường thực tế nên trực quan, mang tính thuyết phục cao. 

          Nhược điểm: phương pháp chỉ thực hiện được khi có đủ nhiều lượng 

các thửa đất tương tự đã giao dịch trong khu vực. Khi chất lượng thông tin về 

các bất động sản kém sẽ ảnh hưởng xấu tới kết quả định giá. Sự chính xác của 

phương pháp còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người định giá. 

- Phương pháp thu nhập 

+ Khái niệm: là phương pháp định giá đất tính bằng thương số giữa 

mức thu nhập ròng thu được bình quân một năm trên một đơn vị diện tích đất 

so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm tính đến thời điểm định 

giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương mại nhà 

nước có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp tỉnh. 

           + Cơ sở khoa học: dựa trên những lý luận về địa tô, giá đất, thu nhập do 

đất mang lại và lý luận về sự đóng góp của các yếu tố trong sản xuất hàng hóa 

  + Nhược điểm: yêu cầu các tham số để tính toán có độ chính xác cao, 
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nhưng các tham số được xác định chỉ là dự kiến, ước tính, khiến hạn chế độ 

chính xác. Có thể khắc phục bằng cách sử dụng các phương pháp khác để 

kiểm tra. 

1.2. Các ứng dụng thực tiễn 

- Ứng dụng phương pháp so sánh trong việc định giá đất ở Việt Nam: 

 Hiện nay ở Việt Nam phương pháp so sánh được sử dụng phổ biến cả 

trong việc thẩm định giá tài sản đơn lẻ hay xác định giá đất hàng loạt để phục 

vụ cho mục đích ban hành khung giá đất ở các địa phương nhằm đảm bảo 

nguyên tắc sát với giá thị trường. Ngày 10 và ngày 11/8/2006, Bộ tài chính đã 

tổ chức hội thảo khoa học mang tính chất ứng dụng tại Cần Thơ với chủ đề: 

“Các phương pháp xác định giá đất ở Việt Nam”. Trên cơ sở những bài tham 

luận chính trình bày tại Hội thảo, các nhà quản lý và các doanh nghiệp am 

hiểu về lĩnh vực xác định giá đất đã rút ra được những nhận xét về thực trạng 

áp dụng phương pháp này tại một số tỉnh thành phố:  

 Tại Hà Nội, một đô thị đặc biệt với mật độ dân số đông,diện tích rộng, 

mức độ biến động về tình hình sử dụng đất hàng năm là rất lớn do quá trình 

đô thị hóa nhanh. Thực tế tại Hà Nội, chỉ có đất ở mới điều tra được giá 

chuyển nhượng trên thị trường, còn các loại đất khác rất ít hoặc không có. 

Thực hiện phương pháp so sánh gặp rất nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian 

mới xác định được giá cho một thửa đất. 

 Tại thành phố Hồ Chí Minh, phương pháp so sánh được áp dụng rộng 

rãi nhưng vẫn còn những hạn chế. Trong phương pháp này,bước điều chỉnh 

các yếu tố so sánh là quan trọng nhất, ảnh hướng tới kết quả thẩm định giá 

nhưng việc điều chỉnh này chỉ mang tính chất đúc kết kinh nghiệm,thiếu căn 

cứ, chưa có chuẩn mực đánh giá nên dẫn đến việc không thống nhất về mặt lý 

luận về nhận định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tác động. 
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1.3. Các nghiên cứu liên quan 

Trong nền kinh tế thị trường, người ta thường quan niệm thửa đất và 

ngôi nhà được xây dựng trên khuôn viên thửa đất đó là một tài sản gọi là bất 

động sản. Pháp luật nhiều nước như Anh, Pháp, Malaysia, Singapore coi bất 

động sản là một chế định pháp luật và có cả bộ luật riêng để điều chỉnh, gọi là 

bộ luật bất động sản. 

 Hiện nay, trong lĩnh vực định giá,định giá bất động sản nói chung và 

định giá đất nói riêng được các nhà tư bản phát triển và nhiều nước đang phát 

triển trên thế giới quan tâm và đầu tư, nghiên cứu từ nhiều thập kỉ qua cho 

đến nay nhiều nước đã ổn định về hệ thống tổ chức cơ quan định giá bất động 

sản từ trung ương đến địa phương với chức năng, nhiệm vụ và cơ chế rõ ràng, 

hiệu quả. Với đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ chuyên môn gồm hàng ngàn 

người được đào tạo chính quy trong các trường đại học chuyên ngành đang 

làm việc trong các cơ quan định giá của nhà nước và tư nhân. 

- Ở Việt Nam: 

  Hệ thống cơ quan định giá của nhà nước về bất động sản được thống 

nhất từ trung ương đến địa phương được tổ chức tại 3 cấp: 

 Phía Chính phủ có liên ngành các cơ quan làm nhiệm vụ định giá như 

bộ tài chính, bộ xây dựng, bộ tài nguyên và môi trường. 

 Cấp tỉnh: Sở tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước UBND 

cấp tỉnh về công tác định giá đất. 

 Cấp huyện: Phòng tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước 

UBND cấp huyện về công tác định giá đất. 

 Các cơ quan này sẽ trao trách nhiệm cho các thành viên định giá đất. 

Các thành viên định giá đất là những người được cơ quan có thẩm quyền giao 

nhiệm vụ cho từng vụ việc cụ thể, thông qua ủy ban và hội đồng có trách 

nhiệm định giá đất đai phục vụ mục đích cho từng cuộc định giá cụ thể. 
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- Ở Malaysia 

 + Nhà nước Malaysia là nhà nước Liên bang, hệ thống cơ quan định giá 

của nhà nước về bất động sản được tổ chức tại cả 3 cấp: liên bang, bang, quận 

(huyện) [2]. 

 + Tại trung ương(liên bang): Cơ quan định giá có tên gọi là: “Cục dịch 

vụ định giá bất động sản” gọi tắt theo tiếng Malaysia là JPPH. JPPH trực 

thuộc Bộ tài chính, Giám đốc JPPH do Bộ trưởng Bộ tài chính bổ nhiệm và 

chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ các hoạt động của cơ quan mình. 

+ Tại cấp bang (Malaysia có 13 bang): Mỗi bang có một chi nhánh của 

JPPH. Giám đốc chi nhánh do tổng giám đốc của JPPH bổ nhiệm và chịu 

trách nhiệm trước tổng giám đốc về toàn bộ hoạt động của cơ quan mình. 

+ Tại cấp quận (huyện): Có một số ít quận (huyện) được JPPH đặt văn 

phòng định giá, còn hầu hết là thành lập các văn phòng định giá vùng, mỗi 

văn phòng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và làm dịch vụ định giá BĐS 

một vùng, bao gồm một số quận (huyện) nhất định, giám đốc văn phòng định 

giá do giám đốc chi nhánh JPPH bang bổ nhiệm [2]. 

- Ở Trung Quốc 

 Vấn đề định giá bất động sản được nhà nước Trung Quốc quan tâm từ 

đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Tháng 8/1992 “Trung tâm tư vấn và định giá 

bất động sản” được thành lập.  

1.4. Tổng kết chương 

 Qua tìm hiểu ở các mục trên, chúng ta đã hiểu được phần nào bài toán 

phân bổ và định giá đất đai, biết được các yếu tố ảnh hưởng sâu sắc tới giá đất 

và các phương pháp định giá đất cũng như các ứng dụng của các phương pháp 

đó vào thực tế như thế nào. 
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CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ THUẬT TOÁN DI TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG 

KHÔNG GIAN CHO BÀI TOÁN PHÂN BỔ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

 

2.1. Tổng quan về thuật toán tối ưu tiến hóa 

2.1.1. Cấu trúc dữ liệu và  giải thuật tiến hóa 

Chương trình tiến hóa trong công thức trên là khái niệm dùng để chỉ 

các chương trình máy tính có sử dụng thuật toán và tìm kiếm tối ưu hóa dựa 

trên nguyên lí tiến hóa tự nhiên. Ta gọi chung như thế là thuật toán tiến 

hóa[3]. 

a. Các thuật toán tiến hóa 

- Thuật toán di truyền  

 Giải thuật di truyền là một kỹ thuật của khoa học máy tính nhằm tìm 

kiếm giải pháp thích hợp cho các bài toán tối ưu tổ hợp. Giải thuật di truyền là 

một phân ngành của giải thuật tiến hóa vận dụng các nguyên lý của tiến hóa 

như di truyền, đột biến, chọn lọc tự nhiên và trao đổi chéo [4]. 

- Thuật giải tối ưu hóa đàn kiến  

 Các thuật toán kiến lần đầu tiên được giới thiệu bởi Dorigo và các cộng 

sự như là cách tiếp cận đa tác tử tới các vấn đề về tối ưu tổ hợp khó, như bài 

toán người du lịch (TSP), bài toán người đưa thư. Hiện nay số lượng các ứng 

dụng ngày càng tăng  và các nhà khoa học ứng dụng nó vào rất nhiều các vấn 

đề tối ưu rời rạc. Các ứng dụng gần đây có thể kể đến như các bài toán lập 

lịch, tô màu đồ thị, định hướng trong mạng truyền thông .v.v.[3]. 

- Thuật toán tối ưu hóa bầy đàn  

 Tối ưu hóa theo bầy đàn là một kỹ thuật tối ưu hóa ngẫu nhiên dựa vào 

một quần thể được phát triển bởi Eberhart và Kenedy, phỏng theo hành vi của 

các bầy chim hay các đàn cá. Cũng giống như GA, PSO tìm kiếm giải pháp 

tối ưu bằng việc cập nhật các thế hệ. Tuy nhiên không giống như GA, PSO 
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không có những thao tác tiến hóa như là lai ghép hay đột biến. Năm 1987, 

quan sát quá trình chuyển động của các bầy đàn (bầy chim, đàn cá), Renolds, 

Eberhart và Kennedy đưa thêm giả thiết về quá trình tìm về tổ của bầy đàn 

theo các quy luật: 

 + Tất cả các phần tử trong bầy đàn đều có xu hướng chuyển động về tổ. 

 + Mỗi phân tử đều ghi nhớ vị trí gần tổ nhất nó đã đạt được [10].   

b. Giải thuật di truyền 

 Giải thuật di truyền được xây dựng dựa trên quy luật tiến hóa sinh học 

hay phát triển tự nhiên của một quần thể sống. Các cá thể trải qua một quá 

trình phát triển và sinh sản để tạo ra những cá thể mới cho thế hệ tiếp theo. 

Trong quá trình tăng trưởng và phát triển những cá thể xấu tức là những cá 

thể không thích nghi được với môi trường sẽ bị đào thải, ngược lại, những cá 

thể tốt sẽ được giữ lại (đây chính là quá trình chọn lọc) và được lai ghép (quá 

trình lai ghép) để tạo ra những cá thể mới cho thế hệ sau. Những cá thể mới 

được sinh ra mang những tính trạng của cá thể cha-mẹ (còn gọi là hiện tượng 

di truyền). Những cá thể được giữ lại có độ thích nghi khác nhau và quá trình 

lai ghép được thực hiện hoàn toàn ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể. 

Các cá thể được tạo ra trong quá trình lai ghép có thể sẽ xảy ra hiện tượng đột 

biến và tạo ra những cá thể khác với cá thể cha-mẹ. Cá thể này có thể tốt hơn 

hoặc xấu hơn cá thể cha-mẹ. Di truyền và đột biến là hai cơ chế có vai trò như 

nhau trong quá trình tiến hóa, mặc dù hiện tượng đột biến xảy ra với xác suất 

nhỏ hơn nhiều so với xác suất của hiện tượng di truyền. Và quá trình lai ghép 

và chọn lọc là hai quá trình cơ bản xuyên suốt quá trình tiến hóa tự nhiên [3]. 

 Giải thuật di truyền cũng như các giải thuật tiến hóa nói chung được 

hình thành trên quan niệm cho rằng, quá trình tiến hóa là quá trình hoàn hảo 

nhất vì tự nó đã mang tính tối ưu. Thể hiện ở chỗ, cá thể sau được sinh ra bao 

giờ cũng tốt hơn, hoàn hảo hơn cá thể cha - mẹ, chúng có khả năng thích nghi 
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với sự thay đổi của môi trường cao hơn cá thể cha - mẹ. Tuy nhiên, không 

phải là tất cả, vẫn có một hoặc một số cá thể của thế hệ trước tốt hơn các cá 

thể ở thế hệ sau. Vì vậy, trong khi sử dụng giải thuật di truyền, chúng ta cần 

phải lưu lại những cá thể tốt nhất của mỗi thế hệ. Trải qua một số thế hệ (lần 

lặp) nhất định chúng ta đem so sánh những cá thể tốt nhất của những thế hệ 

với nhau và chọn ra một cá thể tốt nhất trong số các cá thể đó. 

 Vậy GAs làm gì? 

 Trong GA, một tập các biến của bài toán đưa ra được mã hóa sang một 

chuỗi (hay một cấu trúc mã hóa khác) tương tự như một nhiễm sắc thể trong 

tự nhiên. Mỗi chuỗi bao gồm một lời giải có thể của bài toán. Giải thuật di 

truyền sử dụng các toán tử được sinh ra bởi sự chọn lọc tự nhiên một quần thể  

các chuỗi nhị phân (hoặc các cấu trúc khác), mã hóa khoảng tham số trên mỗi 

thế hệ, khảo sát các phạm vi khác nhau của không gian tham số, và định 

hướng tìm kiếm đối với khoảng mà là xác suất cao để tìm kiếm sự thực hiện 

tốt hơn. 

 Giả thuật di truyền sử dụng một số thuật ngữ của di truyền học như 

gen, cá thể, nhiễm sắc thể, quần thể v.v. 

 Một cá thể trong giải thuật di truyền, biểu diễn một giải pháp của bài 

toán theo một cách nào đó mà chứa đầy đủ thông tin cần thiết về lời giải. Tuy 

nhiên, giải thuật di truyền cũng có những điểm khác với hiện tượng di truyền 

trong tự nhiên. Trong tự nhiên, một các thể có thể có một hoặc nhiều nhiễm 

sắc thể (NST), nếu có một NST được gọi là thể đơn bội, có nhiều NST được 

gọi là thể đa bội. Ở đây, để giới hạn trong giải thuật di truyền ta quan niệm 

một cá thể có một NST. Do đó khái niệm cá thể và NST trong giải thuật di 

truyền coi như là tương đương. 
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 Một  nhiễm sắc thể (NST) được tạo thành từ nhiều gen, mỗi gen có thể 

có các giá trị khác nhau để quy định một tính trạng nào đó. Trong giải thuật di 

truyền, một gen được coi như một phần tử trong chuỗi NST. 

 Quần thể là tập hợp các cá thể (các giải pháp) của môi trường (bài toán) 

đang xét. Kích thước quần thể cho biết có bao nhiêu cá thể của quần thể 

(trong một thế hệ). Qua các nghiên cứu cũng như các thử nghiệm đã cho thấy 

kích thước quần thể không nên quá bé cũng như không quá lớn. Nếu có quá ít 

cá thể thì ít có khả năng thực hiện lai giống và chỉ một phần nhỏ không gian 

tìm kiếm được dùng. Như vậy, sẽ dễ xảy ra trường hợp bỏ qua các lời giải tốt. 

Nhưng quá nhiều cá thể cũng không tốt vì GA sẽ chạy chậm đi, ảnh hưởng 

đến hiệu quả của giải thuật.  

Thuật toán di truyền gồm có 4 quy luật cơ bản là lai ghép, đột biến, 

sinh sản và chọn lọc tự nhiên. 

- Quá trình lai ghép (phép lai) 

Quá trình này diễn ra bằng cách ghép một hay nhiều đoạn gen từ hai 

nhiễm sắc thể cha-mẹ để hình thành nhiễm sắc thể mới mang đặc tính của cả 

cha lẫn mẹ. Phép lai có thể mô tả như sau:  

 Chọn ngẫu nhiên hai hay nhiều cá thể trong quần thể. Giả sử chuỗi 

nhiễm sắc thể của cha và mẹ đều có chiều dài là m. Tìm điểm lai bằng cách 

tạo ngẫu nhiên một con số từ 1 đến m-1. Như vậy điểm lai này sẽ chia hai 

chuỗi nhiễm sắc thể cha-mẹ thành 2 nhóm nhiễm sắc thể con là m1 và m2. Hai 

chuỗi nhiễm sắc thể con lúc này sẽ là m11+m22 và m21+m12. Đưa hai chuỗi 

nhiễm sắc thể con vào quần thể để tiếp tục tham gia quá trình tiến hóa. 

- Quá trình đột biến (phép đột biến) 

  Quá trình tiến hóa được gọi là quá trình đột biến khi một hoặc một số 

tính trạng của con không được thừa hưởng từ hai chuỗi nhiễm sắc thể cha-mẹ. 
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Phép đột biến xảy ra với xác suật thấp hơn rất nhiều so với xác suất xảy ra 

phép lai. Phép đột biến có thể mô tả như sau:  

 + Chọn ngẫu nhiên một số k từ khoảng 1 ≤ k ≤ m. 

 + Thay đổi giá trị của gen thứ k. 

 + Đưa nhiễm sắc thể con vào quần thể để tham gia quá trình tiến hóa 

tiếp theo. 

- Quá trình sinh sản và chọn lọc (phép tái sinh và phép chọn) 

 +Phép tái sinh: Là quá trình các cá thể được sao chép dựa trên độ thích 

nghi của nó. Độ thích nghi là một hàm được gán các giá trị thực cho các cá 

thể trong quần thể của nó. Phép tái sinh có thể được mô tả như sau:  

 Tính độ thích nghi của từng cá thể trong quần thể, lập bảng cộng dồn 

các giá trị thích nghi đó (theo thứ tự gán cho từng cá thể) ta được tổng độ 

thích nghi. Giả sử quần thể có n cá thể. Gọi độ thích nghi của cá thể thứ i là fi, 

tổng dồn thứ t là Ft. Tổng độ thích nghi là Fm. Tạo số ngẫu nhiên f có giá trị 

trong đoạn từ 0 đến fm. 

 Chọn cá thể k đầu tiên thỏa mãn f ≥ ft đưa vào quần thể của thế hệ mới. 

 + Phép chọn: Là quá trìn loại bỏ các cá thể xấu và để lại những cá thể 

tốt. Phép chọn được mô tả như sau:  

 Sắp xếp quần thể theo độ thích nghi giảm dần. 

 Loại bỏ các cá thể cuối dãy và  chỉ để lại n cá thể tốt[2]. 
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c. Cấu trúc thuật giải di truyền tổng quát 

 

Hình 2.1: Sơ đồ thuật toán di truyền [2]. 

d.Các toán tử của giải thuật di truyền. 

- Toán tử chọn lọc 

 + Chọn lọc dựa trên độ thích nghi. 

- Toán tử đột biến. 

- Toán tử lai ghép 

 + Lai ghép một điểm. 

 + Lai ghép hai điểm. 

 + Lai ghép N điểm. 

 + Lai ghép đồng nhất. 

e.Các tham số của giải thuật di truyền. 

- Xác suất lai ghép: Là tham số cho biết tần suất thực hiện toán tử lai 

ghép. Nếu không có lai ghép, cá thể con chính là bản sao của cá thể cha mẹ. 
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Nếu xác suất lai ghép là 100%, khi đó mọi cá thể con đều được tạo ra trong 

quá trình lai ghép. 

- Xác suất đột biến: Là tham số cho biết tần suất đột biến của NST. Nếu 

không có đột biến, thế hệ con được tạo ra ngay sau giai đoạn lai ghép mà 

không bị thay đổi. Ngược lại, một hoặc một số phần của NST sẽ bị thay đổi. 

Nếu xác suất đột biến là 100%, toàn bộ NST bị thay đổi. Nếu xác suất là 0% 

thì không có gì bị thay đổi hết. 

- Kích thước quần thể: Là tham số cho biết có bao nhiêu cá thể (NST) 

trong một thế hệ của quần thể. Nếu có quá ít cá thể, khả năng thực hiện lai 

ghép rất nhỏ và khi đó chỉ có một vùng tìm kiếm nhỏ mới được khảo sát. 

Ngược lại, việc kích thước quần thể quá lớn cũng không tốt, do nó  sẽ  làm 

chậm quá trình giải bài toán.[2] 

2.1.2. Công thức của giải thuật di truyền. 

- Tính độ thích nghi eval ( iv ) của mỗi NST iv  (i = 1 ... kích thước 

quần thể) 

 eval( iv )  =  
1

( )i

kichthuocquanthe

ii

f v

f v
   với ( )if v  là hàm mục tiêu. 

- Tìm giá trị thích nghi của quần thể 

F=  
1

kichthuocquanthe

ii
eval v

  

- Tính xác suất chọ Pi cho mỗi nhiễm sắc thể iv  

pi=  
1

( )i

kichthuocquanthe

ii

eval v

eval v


 

- Tính xác suất tích lũy pi cho mỗi nhiễm sắc thể Pi. 
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qi=  

i

1j
pi  

 

Tiến trình được thực hiện bằng việc quay bánh xe rulet kích thước quần 

thể lần. Mỗi lần chọn ra một nhiễm sắc thể từ quần thể hiện hành vào quần thể 

mới theo cách sau:  

- Phát sinh một số ngẫu nhiên r trong khoảng [0,1] 

 - Nếu r < q1 thì chọn nhiễm sắc thể v1, ngược lại chọn nhiễm sắc thể vi 

(2 ≤ i ≤ kích thước quần thể ) sao cho qi - 1 < r ≤ qi  

2.1.3. Các thành phần của thuật toán 

 - Khởi tạo quần thể ban đầu 

 Tạo quần thể ban đầu trong giải thuật,  là nơi xuất phát quá trình tiến 

hóa, bao gồm tất cả các giá trị thô ban đầu. Tùy theo vấn đề của bài toán mà 

có cách khởi tạo khác nhau. Trước một bài toán áp dụng thuật toán di truyền, 

ta cần phải xác định rõ nhiễm sắc thể và cá thể cho vấn đề, và thông thường 

đó sẽ là kết quả cuối cùng. Việc phân tích dựa trên kết quả là cơ bản nhất. 

 - Toán tử lai ghép 

 + Lai ghép nhằm nâng cao kết quả cá thể, do đó, toán tử lai ghép sẽ tạo 

điều kiện cho tiến trình hội tụ nhanh hay chậm. Còn tùy thuộc vào cách tổ 

chức và phân bố các nhiễm sắc thể mà chúng ta có xác suất lai ghép nhanh 

hay chậm. 

 - Toán tử đột biến 

 Cũng như toán tử lai ghép, toán tử đột biến làm tăng quá trình hôi tụ, 

nhưng tăng một cách đột ngột, cũng có thể không gây tác dụng gì khi không 

thành công. 

 - Điều kiện dừng  
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 Giải thuật di truyền là một quá trình ngẫu nhiên, nên chúng ta không 

thể đảm bảo chắc chắn giải thuật sẽ dừng sau hữu hạn bước. Vì vậy, để đảm 

bảo giải thuật di truyền sẽ kết thúc, người dùng thường phải định nghĩa điều 

kiện dừng cho thuật toán. Một vài trường hợp dừng thông thường như sau: 

Kết thúc theo kết quả: Một khi đạt đến mức giá trị yêu cầu thì kết thúc 

kết quả thực hiện. Hoặc giá trị trung bình của độ thích nghi trên tất cả các cá 

thể của quần thể không thay đổi. 

Kết thúc dựa vào số thế hệ: Chọn số thế hệ, quá trình sẽ dừng đúng 

ngay số thế hệ đã qui định trước, không cần biết kết quả như thế nào. 

Tính theo thời gian: Không cần biết qua bao nhiêu thế hệ hay kết quả 

như thế nào, chỉ dựa vào thời gian qui định kết thúc. 

 Tổ hợp: Dùng nhiều phương pháp khác nhau cho vấn đề chẳng hạn 

như: chạy theo số thế hệ, tiếp đến đánh giá cho chạy theo kết quả hoặc ngược 

lại.” 

2.2. Thiết kế thuật toán di truyền không gian cho bài toán phân bổ và 

định giá đất  

2.2.1. Thuật toán di truyền  

 Bài toán định giá đất dựa vào thuật toán di truyền rất phức tạp. Bài toán 

dựa vào rất nhiều các yếu tố để có thể dự đoán được giá đất như đã được đề 

cập ở phần trên.  

Input: Dữ liệu giá đất có dạng ( j

ix , 1

jx , 2

jx ,..., j

nx ) trong đó ix  là đặc trưng 

thứ i ảnh hưởng đến giá đất. 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sử dụng trong bài toán tương ứng với 

các giá trị j

ix  nêu ở trên: 

 - Quận/huyện. 

 - Thời gian đến trung tâm thành phố. 

 - Chất lượng dịch vụ điện nước, an ninh, rác thải. 
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 - Chiều dài mặt tiền. 

 - Khoảng cách tới trường học, bệnh viện, tuyến đường lớn. 

 - Số phòng ở, loại nhà v.v. 

Output: Giá đất dự báo. 

 a. Chuẩn hóa một nhiễm sắc thể trong GA: 

 

Các đặc trưng ảnh hưởng tới giá đất được chuẩn hóa trong đoạn [0,1] 

bằng công thức :  

min

max min

j j
j i

i j j

x x
X

x x




  

 trong đó : j : các điểm  

  -
j

ix  : giá trị chưa chuẩn hóa 

 - min

jx : giá trị min của cột 

 - max

jx  : giá trị max của cột 

 - 
j

iX  : giá trị đã chuẩn hóa 

Mã hóa cá thể: Mỗi cá thể biểu diễn 1 phương án của bài toán, cụ thể 

mỗi cá thể (w1,w2,...,wn) biểu diễn một phương án của bài toán. Các giá trị wi 

được mã hóa dưới dạng số thực trong đoạn [0,1]. Giá trị wi chính là trọng số 

của đặc trưng xi. Mục tiêu của bài toán là đi tìm ra 1 phương án (w1,w2,...,wn) 

phù hợp nhất với bài toán. 
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)w,…,w( ,…),w…,w(   ),w,…,w(=W n

(m)

1

(n)

n

(2)

1

(2)

n

(1)

1

(1)

  

 Dựa vào các dữ giá đất thu thập được ta xác định được hàm mục tiêu 

(fitness) của bài toán:  

     

1 1

W min
m n

j j j

i i i

j i

Fitness X Y
 

 
   
 
  

 với:    

          m số điểm.  

n là số lượng các đặc trưng ảnh hưởng tới giá đất. 

Wj
i là trọng số của đặc trưng thứ i của điểm thứ j. 

Với 1 điểm thứ j thì W1 + W2 + ... +Wn = 1. 

   x1,x2,...,xn là các đặc trưng ảnh hưởng tới giá đất.  

   0 ≤ x1,x2,...,xn ≤ 1 . 

- y1
,y

2,…,y
n là giá trị được chuẩn hóa từ giá đất trên thực tế. 

 b. Tối ưu và huấn luyện trọng số cho điểm trên bản đồ. 

 Bài toán định giá đất dựa vào thuật toán di truyền cũng phải trải qua 3 

quá trình cơ bản, đó là: chọn lọc, lai ghép và đột biến. 

Các quá trình của thuật toán: 

- Chọn lọc: 

+ Sắp xếp quần thể theo giá trị fitness  

  + Chọn một  nửa quần thể với fitness tốt nhất để đưa vào lai ghép và 

đột biến 

- Lai ghép: 

+ Chọn hai cá thể bất kì đại diện cho cá thể cha và cá thể mẹ. 

 + Sau đó ta sinh ngẫu nhiên một giá trị từ 2 đến n-1(với n ở đây là số 

điểm cần định giá ). 
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 + Ghép nửa đầu của cá thể cha với nửa sau của cá thể mẹ và chuẩn hóa 

lại được cá thể mới. 

 + Xác suất lai ghép là 95%. 

- Đột biến: 

  + Chọn một cá thể (w1,w2,...,wn) bất kỳ tham gia vào quá trình đột biến. 

  + Tạo ngẫu nhiên 2 giá trị trong khoảng (2,n-1). 

  + Sau đó đổi chỗ vị trí 2 gen cho nhau được cá thể mới. 

  + Xác suất đột biến là 5%. 

  - Lặp lại các quá trình trên đến khi kết thúc số thế hệ đã định trước. 

Sau đó dùng phương án cuối cùng để dự báo dựa vào hàm mục tiêu. 

 c. Sau khi huấn luyện ta có bộ trọng số W làm cho Fitness min. 

 

Hình 2.2: Mô tả bộ trọng số W   

Ở đây ta chọn P=50. 

 d. Độ phức tạp của thuật toán 

 - Độ phức tạp của thuật toán là: O(p*m*n) 

2.2.2. Thuật toán di truyền đinh hướng không gian (SGA) 

  

 FitnessSGA(i) = 
    

3

jFitnessiFitness 
, i ≥ 3 , j [1..2] 

 N(j): Tập hàng xóm điểm j mặc định là 2 điểm xung quanh gần nhất. 

 Fitness(i): Tính bằng thuật toán di truyền. 
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  Tính N(j):  

  

 Dựa vào cách thuật toán tính khoảng cách không gian giữa 2 điểm: 

Euclidean:  Dist  1 2

2 2( ) ( ), x ax x y b     

Dist : Khoảng cách. 

x : Kinh độ điểm x 1 

y : Vĩ độ điểm x 1 

a: Kinh độ điểm x 2 

b: Vĩ độ điểm x 2 

 Tính tuần tự khoảng cách từ i đến tất cả các điểm, lấy 2 điểm có khoảng 

cách ngắn nhất.  

Hình minh họa: 

 

Hình 2.3: Mô tả tìm hai hàng xóm  

Điểm số 1 có 2 hàng xóm: 2,4  Điểm số 2 có 2 hàng xóm: 1,3  

Điểm số 3 có 2 hàng xóm: 2,4  Điểm số 4 có 2 hàng xóm: 5,3  

Điểm số 5 có 2 hàng xóm: 6,4  Điểm số 6 có 2 hàng xóm: 5,7 

http://www.cut-the-knot.org/do_you_know/far_near.shtml#euclidean
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 a. Ưu điểm 

 - Thuật toán di truyền định hướng không gian sẽ cho kết quả tốt hơn  

GA vì nó kế thừa các thuộc tính tốt nhất của GA. 

 - Thuật toán di truyền không gian trong bài toán phân bổ và định giá 

đất sẽ sử dụng bộ trọng số tối ưu nhất và tốt nhất cho bài toán. 

b. Nhược điểm 

 - Độ chính xác của bài toán phụ thuộc nhiều vào bộ dữ liệu training, bộ 

dữ liệu càng lớn thì kết quả của bộ tham số sẽ càng tốt. 

 - Thuật toán phải chạy qua rất nhiều các thế hệ nên thuật toán chạy rất 

mất thời gian khi chạy với bộ dữ liệu lớn. 

 - Độ phức tạp của thuật toán là: O(p*m*n) trong đó p là số cá thể, m là 

số điểm, n là các yêu tố ảnh hưởng đến giá.  

2.3. Phân loại vùng không gian trên bản đồ theo giá đất hỗ trợ phân bổ đất 

đai bằng thuật toán FCM 

 Dựa vào kết quả của SGA ta có bộ dữ liệu không gian về các điểm giá đất 

từ đó ta sẽ xây dựng bài toán phân bổ đất đai sử dụng thuật toán phân cụm FCM. 

 Đầu ra của thuật toán định hướng không gian SGA là tập điểm với giá 

đã được định giá đây củng là đầu vào của thuật toán FCM, nhiệm vụ của 

FCM sẽ phân giá thành các cụm với mức giá từ thấp đến cao 

Thuật toán FCM [3] là thuật toán phân cụm được sử dụng rất rộng rãi. 

Mặc dù nó chưa sử dụng các tham số địa lý nhưng nó lại là tiền đề để phát 

triển các thuật toán phân cụm dữ liệu địa lý sau này. 

Thuật toán FCM được mô tả như sau: 
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 Đầu vào: các điểm có giá đất đã dự báo (kết quả của SGA) 

- Tập dữ liệu đầu vào X , số mờ m . 

- Số điểm dữ liệu N , số cụm C , số chiều r . 

- Ngưỡng .  

 Đầu ra: 

- C  cụm dữ liệu sao cho thỏa mãn hàm mục tiêu: 

min
1 1

2


 

N

k

C

j

jk

m

kj VXuJ  
(1.13) 

  Các bước thực hiện thuật toán: 

 Bước 1: Khởi tạo ma trận )(tU với 0t . 

 Bước 2: Tính ma trận tâm )(tV bởi công thức: 

Ci

u

Xu

V
N

k

m

ki

N

k

k

m

ki

i ,1;

1

1 







  

(1.14) 

 Bước 3: Tính U(t+1) bởi công thức: 

NkCi

VX

VX

u

mC

j jk

ik

ki ,1;,1;

||||

||||

1
2

1


























 (1.15) 

 

 

 Bước 4: Nếu  ||)()1(|| tUtU  thì dừng thuật toán, ngược lại thì quay 

lại bước 2. 

  Ưu điểm [3]: 

 - Thuật toán đơn giản, dễ thực hiện. 

  Nhược điểm [3]: 

 - Nhạy cảm với các nhiễu và phần tử ngoại lai trong dữ liệu 

 Đây là thuật toán phân cụm mờ nói chung, chưa sử dụng các yếu tố địa lý. 
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2.4. Tổng kết chương 

 Qua chương 2, chúng ta đã hiểu và nắm rõ được bản chất của chiến 

lược tối ưu tiến hóa nói chung cũng như thuật toán di truyền nói riêng. Mặt 

khác, chúng ta hiểu rõ được quá trình thực hiện của thuật toán di truyền định 

hướng không gian áp dụng vào trong bài toán định giá đất. 
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CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN  

CHO BÀI TOÁN PHÂN BỔ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

 

3.1. Giới thiệu về hệ thống LIS 

3.1.1. Khái niệm 

WebGIS là sự kết hợp giữa công nghệ GIS và Webform để đưa bản đồ 

lên trên web, hay nói cách khác là bản đồ trực tuyến. WebGIS có thể áp 

dụng cho nhiều lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, thời tiết, quản lý hành chính 

v.v.[8]. 

 - GIS là một hệ thống có ứng dụng rất lớn. Từ năm 1980 đến nay đã có 

rất nhiều các định nghĩa được đưa ra, tuy nhiên không có định nghĩa nào 

khái quát đầy đủ về GIS vì phần lớn chúng đều được xây dụng trên khía cạnh 

ứng dụng cụ thể trong từng lĩnh vực. Có ba định nghĩa được dùng nhiều nhất. 

 + GIS là một hệ thống thông tin được thiết kế để làm việc với các dữ 

liệu trong một hệ tọa độ quy chiếu. GIS bao gồm một hệ cơ sở dữ liệu và các 

phương thức để thao tác với dữ liệu đó. 

 + GIS là một hệ thống nhằm thu thập, lưu trữ, kiểm tra, tích hợp, thao 

tác, phân tích và hiển thị dữ liệu được quy chiếu cụ thể vào trái đất. 

 + GIS là một chương trình máy tính hỗ trợ việc thu thập, lưu trữ, phân 

tích và hiển thị dữ liệu bản đồ. 

 - Một cách khái quát, có thể hiểu một hệ GIS như là một quá trình sau: 

 + Dữ liệu vào: dữ liệu được thu thập từ các nguồn khác nhau như 

chuyển đổi giữa các cách biểu diễn dữ liệu, máy quét, hình ảnh từ vệ tinh, 

ảnh chụp v.v. 

 + Quản lý dữ liệu: sau khi dữ liệu được thu thập và tổng hợp, GIS 

cần cung cấp các thiết bị có thể lưu và bảo trì dữ liệu. GIS lưu thông tin thế 

giới thực hành các tầng dữ liệu riêng biệt, các tầng này đặt trong cùng một hệ 



 
32 

trục tọa độ và chúng có khả năng liên kết với nhau. 

 + Xử lý dữ liệu: các thao tác xử lý dữ liệu được thực hiện để tạo ra 

thông tin. Nó giúp cho người sử dụng quyết định cần làm tiếp công việc gì. 

Kết quả của xử lý dữ liệu là tạo ra các ảnh, báo cáo và bản đồ. 

 + Phân tích và mô hình: số liệu tổng hợp và chuyển đổi chỉ là một 

phần của GIS. Những yêu cầu tiếp theo là khả năng giải mã và phân tích về 

mặt định tính và định lượng thông tin đã thu thập. 

 + Dữ liệu ra: Một trong các phương diện công nghệ GIS là sự thay đổi 

các phương pháp khác nhau trong đó thông tin có  thể hiển thị khi nó được 

xử lý bằng GIS. Các phương pháp truyền thông là bảng và đồ thị có thể cung 

cấp bằng bản đồ và ảnh 3 chiều. 

 - GIS bao gồm 5 thành phần chính: 

 + Con người. 

 + Dữ liệu.. 

 + Phương pháp phân tích 

 + Phần mềm . 

 + Phần cứng. 

3.1.2. Kiến thức chung 

Kiến trúc web của hệ thống thông tin dữ liệu không gian cũng gần 

giống như kiến trúc dành cho một hệ thống thông tin web cơ bản khác, 

ngoại trừ có sử dụng kỹ thuật GIS. Có nhiều dạng công nghệ cho việc thành 

lập web cho thông tin không gian như: MapServer, GeoServer, ArcGIS 

Server, v.v. 

Cơ sở dữ liệu không gian sẽ được dùng để quản lý và truy xuất dữ liệu 

không gian, được đặt trên máy chủ dữ liệu. Nhà kho hay nơi lưu trữ được 

dùng để lưu trữ và duy trì siêu dữ liệu về những dữ liệu không gian tại 

những máy chủ dữ liệu khác nhau. Dựa trên những thành phần quản lý dữ 
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liệu, ứng dụng máy chủ và mô hình máy chủ được dùng cho ứng dụng hệ 

thống để tính toán thông tin không gian qua các hàm cụ thể. Tất cả kết quả 

tính toán của ứng dụng máy chủ sẽ được gởi đến máy chủ web để thêm vào 

các gói HTML, gởi cho phía client và hiển thị nơi trình duyệt web. 

 - Người dùng gửi yêu cầu của người sử dụng thông qua giao thức 

truyền tải siêu văn bản đến máy chủ web 

 - Máy chủ web nhận yêu cầu từ client, xử lý và chuyển tiếp yêu cầu 

đến ứng dụng trên máy chủ có liên quan. 

 - Máy chủ của ứng dụng nhận các yêu cầu cụ thể đối với các ứng 

dụng và gọi các hàm có liên quan để tính toán xử lý. Nếu có yêu cầu dữ 

liệu nó sẽ gửi yêu cầu dữ liệu đến trung tâm trao đổi dữ liệu 

 - Trung tâm trao đổi dữ liệu nhận yêu cầu dữ liệu, tìm kiếm vị trí dữ 

liệu, sau đó gửi yêu cầu dữ liệu đến máy chủ dữ liệu chứa dữ liệu cần tìm. 

 - Máy chủ dữ liệu tiến hành truy vấn dữ liệu cần thiết và trả dữ liệu 

này về cho trung tâm trao đổi dữ liệu 

 - Trung tâm trao đổi dữ liệu nhận nhiều nguồn dữ liệu từ máy chủ dữ liệu, 

sắp xếp logic dữ liệu theo yêu cầu và trả dữ liệu về cho máy chủ ứng dụng. 

 - Máy chủ ứng dụng nhận dữ liệu trả về từ các Trung tâm trao đổi dữ 

liệuvà đưa chúng đến các hàm cần sử dụng, xử lý, trả kết quả về Web Server. 

 - Máy chủ web nhận kết quả xử lý, thêm vào các mã nguồn HTML, 

PHP, v.v.  để có thể hiển thị lên trình duyệt, gửi trả kết quả về cho trình 

duyệt dưới dạng các trang web. 

 Kiến trúc 3-tier gồm 3 thành phần cơ bản, đại diện cho 3 tầng: 

+ Cơ sở dữ liệu: là nơi lưu trữ các dữ liệu địa lý bao gồm các dữ liệu 

không gian và phi không gian. Các dữ liệu này được quản trị bởi các hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu như: Oracle, MS SQL Server, Esri SDE, PostgreSQL, 

v.v. hoặc là các dạng file dữ liệu như: Shapefile, Tab, XML, v.v. Các dữ 
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liệu này được thiết kế cài đặt và xây dựng theo từng quy trình cụ thể. Tùy 

theo quy mô và yêu cầu của hệ thống mà tổ chức lựa chọn công nghệ quản trị 

cơ sở dữ liệu cho phù hợp. 

+ Máy chủ ứng dụng: thường được tích hợp trong một Web server nào 

đó, ví dụ như các Web server nổi tiếng Apache Tomcat, Internet Information 

Server. Đó là một ứng dụng phía Server nhiệm vụ chính của nó là tiếp 

nhận các yêu cầu từ client, lấy dữ liệu từ phía cơ sở dữ liệu theo yêu cầu 

client, trình bày dữ liệu theo cấu hình định sẵn hoặc theo yêu cầu của client 

và trả kết quả về theo yêu cầu. 

+ Người sử dụng: thông thường đơn thuần là một Browser như 

Internet Explorer, FireFox, Google Chome, v.v để mở các trang web theo 

URL định sẵn. Các ứng dụng client có thể là một Website, Applet, Flash, v.v 

được viết bằng các công nghệ chuẩn mà W3C đã chứng thực. Client đôi khi 

cũng là một ứng dụng Desktop tương tự như phần mềm MapInfo, ArcMap, 

v.v. 

3.1.3 Chức năng và vai trò của một hệ thông tin đất đai 

 a. Khái niệm 

 - Hệ thống thông tin đất đai: là hệ thống thông tin cung cấp các thông 

tin về đất đai. Nó là công cụ cho việc tạo quyết định về mặt pháp luật, hành 

chính,kinh tế, trợ giúp cho công tác quy hoạch và phát triển. Nó bao gồm một 

mặt là cơ sở dữ liệu lưu trữ những dữ liệu không gian tham chiếu có liên quan 

đến đất đai trong một vùng địa lí nhất định và một mặt là một tập hợp các quy 

trình và công nghệ thu thập, cập nhật, xử lí và phân phối dữ liệu một cách có 

hệ thống. Cơ sở cho mọi hệ thống thông tin đất đai là một hệ thống tham 

chiếu không gian cho dữ liệu trong hệ thống đồng thời có khả năng liên kết 

với các dữ liệu có liên quan đến đất đai trong các hệ thống khác[6]. 
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 b.Các thành phần trong hệ thống thông tin:  

 

Hình 3.1: Các thành phần của LIS[2]. 

 - Phần cứng:  

 + Máy chủ: Là các máy tính có tốc độ cao, được thiết kế để có thể hoạt 

động ổn định và liên tục trong một thời gian dài. Máy chủ là nơi lưu trữ và xử 

lí thông tin của hệ thống. 

 + Các trạm làm việc: Là phương tiện để người sử dụng truy nhập hệ thống 

và xử lí thông tin. So với máy tính cá nhân thông dụng thì các trạm làm việc 

thường có tốc độ cao hơn và không có hoặc có rất ít các phương tiện giải trí.  

 + Thiết bị ngoại vi: Các thiết bị ngoại vi hỗ trợ việc thu nhập và in ấn 

 + Hệ thống mạng: Là phương tiện để kết nối các trạm làm việc với 

nhau và với server. Tùy theo lượng máy tính và phận bố địa lí của chúng, 

người ta phân biệt mạng cục bộ, mạng diện rộng và mạng Internet toàn cầu. 
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 + Các thiết bị thu thập dữ liệu: Trong hệ thống LIS có thể có một số 

thiết bị dùng để thu thập dữ liệu không gian bằng phương pháp tự động hoặc 

bán tự động [2]. 

 - Phần mềm:  

 + Hệ điều hành mạng: Là nền tảng và môi trường hoạt động của các 

phần mềm ứng dụng khác. Có hệ điều hành mạng chạy trên máy chủ và loại 

chạy trên các trạm làm việc. 

 + Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu: Có chức năng cung cấp các phương 

thức cập nhật, khai thác dữ liệu và thực hiện các chính sách bảo mật dữ liệu. 

 + Phần mềm đồ họa và bản đồ: Là các phần mềm dùng để thành lập và 

hiển thị các bản đồ. 

 + Phần mềm GIS: Được sử dụng chủ yếu để phân tích và tổng hợp 

thông tin nhằm giải quyết một bài toán nào đó. Một số phần mềm GIS thông 

dụng hiện nay là MapInfo, ArcView - ArcInfo, v.v. 

 - Con người 

 Cùng với dữ liệu, yếu tố con người đóng vai trò quyết định đối với hệ 

thống LIS. Để hệ thống có thể hoạt động được thì cần nguồn nhân lực tối 

thiểu như sau:  

 + Người lãnh đạo hệ thống: Chỉ đạo tổ chức và vận hành hệ thống. 

 + Nhà phân tích: Là người có kiến thức vững vàng về chuyên môn cũng 

như về công nghệ thông tin, có vai trò chuyển đổi các nhu cầu của người sử 

dụng thành các nhiệm vụ và bài toán của hệ thống. 

 + Người quản trị hệ thống: Có nhiệm vụ đảm bảo các thiết bị và các 

phần mềm hoạt động liên tục trong một thời gian dài [2]. 

 + Người quản trị cơ sở dữ liệu: Chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, tài 

liệu và thiết kế kỹ thuật của cơ sở dữ liệu. 
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 + Lập trình viên: Có nhiệm vụ chuyển đổi các nhiệm vụ và bài toán do 

nhà phân tích đặt ra thành các phần mềm ứng dụng của hệ thống. 

 + Một số vị trí khác như: Nhà bản đồ học có nhiệm vụ sản xuất ra các 

bản đồ có chất lượng cao. Kỹ thuật viên có nhiệm vụ chuyển đổi về dạng số 

các dữ liệu còn ở dạng khác. Chuyên gia giải đoán ảnh có chức năng khai thác 

các thông tin địa lí từ ảnh viễn thám. 

 + Người sử dụng: Là những người khác thác thông tin của hệ thống 

 - Dữ liệu: Trong một hệ thông tin đất đai nói riêng và hệ thống thông 

tin địa lí nói chung, dữ liệu là thành phần quan trọng nhất và đòi hỏi kinh phí 

lớn nhất. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các thông tin được tổ chức một cách hệ 

thống, có cấu trúc để phục vụ cho một hay nhiệu mục đích nào đó. Theo nội 

dung có thể phân loại dữ liệu thành dữ liệu không gian để mô tả đặc trưng 

không gian của các đối tượng địa lí và dữ liệu thuộc tính để giải thích đặc 

điểm của các đối tượng này. Theo mục đích sử dụng, dữ liệu có thể phân loại 

theo tính chất của các đối tượng, có dữ liệu dùng chung (dữ liệu nền) và dữ 

liệu dùng riêng (dữ liệu chuyên đề). Hệ thống các dữ liệu về đất đai bao gồm: 

 + Các dữ liệu về hệ thống tọa độ, độ cao nhà nước: Hệ thống này đảm 

bảo cơ sở pháp lí về hệ quy chiếu và hệ thống tọa độ, độ cao thống nhất trong 

cả nước, độ chính xác vị trí trong không gian của điểm tọa độ, độ cao được 

xác lập theo chuẩn quốc gia. 

 + Các dữ liệu nền địa lí: địa danh, địa giới và địa hình. 

 + Các dữ liệu về hồ sơ địa chính bao gồm: Thông tin vị trí,hình thể và 

kích thước tự nhiên của thửa đất, thông tin này thể hiện trên bản đồ địa chính 

dưới dạng các đối tượng hình học. Thông tin về tình hình pháp lí và trạng thái 

sử dụng của thửa đất: người sử dụng, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, số 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài liệu pháp lí khác có liên quan. 
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Thông tin về kinh tế đất: phân hạng đất, giá trị của thửa đất và các công trình 

trên đất. Các dữ liệu về quy hoạch đất, kế hoạch sử dụng đất. 

 

Hình 3.2: Sơ đồ vận hành của LIS 

 c. Chức năng, vai trò của LIS 

 Là một bộ phận của GIS, LIS cũng có chức năng cơ bản của hệ thống 

địa lí: nhập dữ liệu, quản trị dữ liệu,phân tích, mô hình hóa dữ liệu, hiển thị 

dữ liệu. Các chức năng này đảm bảo khả năng thực hiện các vai trò của LIS:  

 - Tạo một cơ sở dữ liệu nền địa lí đầy đủ và thống nhất (cho một vùng 

hay một lãnh thổ) để thể hiện các thông tin có liên quan đên không gian. 

 - Là công cụ trực tiếp phục vụ cho việc hoạch định  các chính sách đất 

đai, cho các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng hợp lí và hiệu quả đất 

đai cho các mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

 - Là công cụ để quản lí việc sử dụng đất đai đến từng thửa đất. 

 - Là công cụ để quản lí thống nhất các dữ liệu hồ sơ địa chính. 

 - Là công cụ hiệu quả cho việc cung cấp thông tin đất đai cho thị trường 

quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản. 

 - Đáp ứng nhu cầu về thông tin đất đai của người và các nhu cầu chung 

về phát triển xã hội và nâng cao dân trí. 
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3.2. Thiết kế hệ thống WebGIS cho bài toán phân bổ và định giá đất 

a. Các bước của quá trình xây dựng ứng dụng:  

 

Hình 3.3: Các bước của quá trình xây dựng ứng dụng 

 - Bước 1: chạy thuật toán di truyền định hước không gian 

 Bước này cho phép đọc dữ liệu đầu vào của thuật toán. 

 - Bước 2: xây dựng phương án gồm các giá đất ước tính   

 Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu và dựa vào dữ liệu để xây dựng hàm số 

phù hợp với bài toán. 

Qua các quá trình của thuật toán, xây dựng được bộ tham số phù hợp 

với fitness nhỏ nhất. 

 - Bước 3: Sử dụng FCM để phân chia giá đất thành các vùng từ thấp 

đến cao. 

 Thực hiện phân chia để có các vùng giá đất khác nhau 
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 - Bước 4: Ánh xạ và hiển thị kết quả các nhóm trên hệ thống thông tin 

đất đai LIS. 

 Hiện thị kết quả lên bản đồ gồm các điểm và các vùng giá đất. 

b. Thiết kế hệ thống 

 Hệ thống cho phép người dùng ứng dụng xem chi tiết kết quả định giá đất. 

 

Hình 3.4: Sơ đồ hệ thống ứng dụng 

c. Chức năng của ứng dụng 

 Có các chức năng sau: 

- Hiển thị bản đồ (có full screen, zoom in, zoom out). 

- Chú thích. 

- Bộ lọc theo cụm. 

- Bảng so sánh giá dự báo, MSE, giá chuẩn hóa GA với SGA.  

 - Tác nhân: người dùng. 

 - Đầu ra: thông tin về phân bổ và định giá đất. 

 - Mô tả chi tiết: 

 + Người dùng click hay nhập giá vào điểm trên bản đồ hay bộ lọc. 

 + Hệ thống xử lý nghiệp vụ và hiển thị thông tin lên trình duyệt. 
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 - Biểu đồ trình tự:  

 

Hình 3.5: Biểu đồ tuần tự của ứng dụng 

d. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

- Dữ liệu thuộc tính 

Dữ liệu được thu thập tại một số quận trong Hà Nội (dữ liệu được cung 

cấp bởi Bộ Xây Dựng thông qua công ty Tư vấn Geo Việt) gồm rất nhiều các 

trường thuộc tính liên quan trực tiếp đến giá đất. Như đã mô tả ở chương 1 thì 

có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới giá đất, trong phần đặc tả dữ 

liệu này sẽ đề cập đến những thuộc tính mà ta sử dụng để định giá đất trong 

ứng dụng này được mổ tả ở chương 2.  

 Từ dữ liệu thu thập được ta chia làm 3 phần, trong đó 2 phần dùng để 

training và 1 phần dùng để testing. Cụ thể tập training có 627 điểm, testing có 

269 điểm. 

 Trước tiên, từ dữ liệu thu thập sẽ được chuẩn hóa về đoạn [0,1] cho hợp 

lý trong việc xử thuật toán, sau đó ta xây dựng được cơ sở dữ liệu thuộc tính 

của bài toán.  
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Hình 3.6: Một phần của cơ sở dữ liệu thuộc tính 

- Dữ liệu không gian 

Từ dữ liệu shapefile thu thập được, ta xây dựng cơ sở dữ liệu không 

gian cho bài toán.Dữ liệu không gian gồm có bản đồ nền và lớp dữ liệu điểm. 

  Bản đồ nền: Là bản đồ một số quận huyện ở Hà Nội. 

 - Lớp dữ liệu điểm: Mô tả vị trí được định giá đất, mỗi điểm được gắn 

một mã số duy nhất. 
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 Sau đây là bảng cơ sở dữ liệu không gian: 

 

Hình 3.7: Bảng cơ sở dữ liệu không gian về một số quận 

 

Hình 3.8: Một phần cơ sở dữ liệu về các địa điểm khảo sát giá đất 
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3.2.1. Giao diện chương trình 

a. Giao diện ban đầu của hệ thống 

 

Hình 3.9: Giao diện ban đầu của hệ thống 

b. Giao diện tắt lớp quận 

 

Hình 3.10: Giao diện bật tắt Layer 
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Mô tả: CheckBox dùng để bật và tắt layer với dữ lớp quận 

c. Giao diện khi tắt Layer với dữ liệu lớp nền 

 

Hình 3.11: Giao diện khi tắt các Layers 

d. Giao diện khi click vào điểm trong trên bản đồ 

 

Hình 3.12: Giao diện khi click vào điểm trên bản đồ 
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 Mô tả:  

 - ID: là mã số của điểm dữ liệu trên bản đồ 

  - Khi click vào điểm trên bản đồ sẽ hiển thị đầy đủ giá dự đoán  GA và 

giá dự đoán SGA 

e. Giao diện khi nhập số liệu vào bộ lọc 

           

Hình 3.13: Giao diện khi nhập giá trị vào bộ lọc 

3.2.2. Thử nghiệm chương trình và đánh giá kết quả 

 - Công thức tính bình phương sai số trung bình: 

     MSE =  

 với + Di là giá trị thực 

       + Fi là giá trị tính theo hà mục tiêu  
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 Hình 3.14: Bảng fitness  

 

Hình 3.15: Giá hai hàng xóm   
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Kết quả : 

 Tập testing: 

 
GA SGA 

MSE 0.010 0.006 

Thời gian chạy (s) 0.508 169.754 

Tập training: 

 
GA SGA 

MSE 0.009 0.002 

Thời gian chạy (s) 0.943 1097.057 

 

3.3. So sánh ưu nhược điểm của các thuật toán 

Từ bảng trên ta thấy tốc độ xử lý dữ liệu của thuật toán SGA sẽ luôn 

chậm hơn thuật toán GA bởi vì thuật toán SGA dựa trên tinh toán di truyền 

của GA khi ra được giá dự đoán của GA thì SGA mới tiếp tục tìm 2 hàng xóm 

gần nhất tiếp theo tính toán fitness của nó dựa vào  2 hàng xóm  rồi mới đưa 

ra giá dự đoán. 

Nhưng về độ chính xác thì thuật toán SGA chính xác hơn do thuật toán 

SGA có sai số bình phương MSE nhỏ hơn GA. 

 Sau khi sử dụng thuật toán đi truyền định hướng không gian cho bài 

toán phân bổ và định giá đất ta nhận thấy 

 + Thời gian để tính toán và đưa ra được giá dự báo mất rất nhiều thời gian.  

 + Thuật toán này chỉ đưa ra được giá dự đoán tương đối (là công cụ hỗ 

trợ)  không thể đưa ra được giá chính xác vì số liệu còn hạn chế và để định giá 
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thì không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cố định mà còn nhiều yếu tố không cố 

định có thể thay đổi hàng năm ví dụ như diện tích mặt tiếp xúc, diện tích v.v 

3.4. Tổng kết chương 

Chương 3 mô tả tổng thể hệ thống WebGIS và hệ thống xử lí của ứng 

dụng định giá đất dựa hệ thống thông tin địa lí. Một số hình ảnh minh họa rõ 

ràng các hoạt động của chương trình và đưa ra kết quả chạy thử nghiệm. 
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KẾT LUẬN 

 

 Với rất nhiều ý nghĩa trong thực tế, vấn đề định giá đất được sự quan 

tâm của rất nhiều nhà kinh tế học, bởi vì vấn đề định giá đất rất phức tạp, nó 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: kinh tế, xã hội, vị trí, điều kiện phát triển,v.v. 

Mặt khác các yếu tố luôn biến động theo thời gian nên cần sự phân tích rất kỹ 

lưỡng mới định được giá. 

 Xuất phát từ thực tiễn đó, cùng với sự quan tâm, hứng thú tới vấn đề giá 

đất, giá đất, luận văn đã nghiên cứu và trình bày một số vấn đề chính như sau:   

- Tìm hiểu tổng quan về giá đất và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới 

giá đất và các phương pháp định giá đất. Từ đó đặt ra bài toán phân bổ và 

định giá đất với phương pháp định giá đất hợp lý với sự biến động của các 

yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới giá đất. 

 - Tìm hiểu về thuật toán di truyền định hướng không gian và áp dụng 

thuật toán vào trong bài toán phân bổ và định giá đất. Thiết kế thuật toán một 

cách hợp lý đề phù hợp với bài toán. 

 - Xây dựng hệ thống định giá đất trên nền WebGIS để cho người dùng 

dễ sử dụng và trực quan hơn. 

 Dựa vào những kết quả đã đạt được, trong tương lai, đề tài có thể phát 

triển theo hướng sau: 

 - Tiếp tục cải tiến để phù hợp với sự biến động của các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá đất, nâng cao độ chính xác hơn cho bài toán. 

 - Mở rộng vùng định giá đất bởi vì luận văn mới chỉ nghiên cứu trên 

một số quận ở Hà Nội. 

 - Tích thêm các thuộc tính không gian để tính toán sao cho giá trị MSE 

nhỏ nhất  
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