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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong tài liệu này chứa hướng dẫn thực hiện nhập và xuất cơ sở dữ liệu địa không gian ArcSDE 

Oracle sang định dạng GIS Panorama các lớp của bản đồ số địa hình không phiên bản. Nhập và xuất các 

lớp của Bản đồ số địa hình (BĐSĐH) được thực hiện bằng công cụ phần mềm của Hệ thống thông tin địa 

lý «Panorama» (GIS «Panorama х64») PARB.00046-06 và Máy chủ GIS (Máy chủ GIS)  

PARB.00049-01. 

Tài liệu này chứa phương pháp chuẩn bị dữ liệu đầu vào, hướng dẫn và khuyến nghị cho việc thiết 

lập cơ sở dữ liệu Oracle geodatabase ArcSDE để nhập và xuất dữ liệu. 
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1 TÔNG QUAN 

1.1 Mô tả quy trình  

Tài liệu này mô tả quy trình nhập các lớp của BĐSĐH từ CSDL địa lý trong ArcSDE Oracle vào 

BĐSĐH GIS Panorama và xuất các lớp của BĐSĐH định dạng GIS Panorama sang bảng CSDL ArcSDE 

Oracle. Nhập và xuất các lớp của BĐSĐH được thực hiện bằng các phương tiện của phần mềm GIS 

«Panorama» (GIS «Panorama х64») PARB.00046-06 (sau đây gọi là GIS Panorama) và Máy chủ GIS 

(GIS Server) PARB.00049-01 (sau đây gọi là Máy chủ GIS). 

Các nhiệm vụ nhập và xuất các lớp của BĐSĐH có thể được giải quyết theo hai cách: 

- tổ chức truy cập người dùng máy chủ GIS Server vào cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle; 

- thực hiện tải xuống và tải dữ liệu không gian từ CSDL ArcSDE Oracle bằng cách sử dụng các 

tác vụ ứng dụng trong GIS Panorama. 

 

Khi các người dùng của GIS Server được truy cập vào cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle, 

Máy chủ GIS sẽ tổ chức truy cập nhiều người dùng tới các lớp của BĐSĐH thu được từ cơ sở dữ liệu địa 

lý của ArcSDE Oracle. Trong trường hợp này, Máy chủ GIS là một người dùng của cơ sở dữ liệu Oracle, 

thực hiện việc thu thập dữ liệu không gian từ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE, chuyển đổi dữ liệu nhận được 

thành định dạng GIS Panorama và cung cấp chúng theo yêu cầu của người dùng. 

Tùy chọn thứ hai là truy cập vào cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE bằng cách sử dụng ứng dụng các tác 

vụ trong GIS Panorama. Trong trường hợp này, các người dùng của cơ sở dữ liệu Oracle là các ứng dụng 

của GIS Panorama. 

 

 

Hình 1 -  Truy cập người dùng GIS Server vào cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle 

Cấu trúc dữ liệu và ký hiệu các lớp của BĐSĐH trong định dạng GIS Panorama được xác định bởi 

bộ phân loại số của các ký hiệu (RSC). 

 GIS  

Server 

GIS  

Panorama 

st_shapelib.dll 

 

Oracle Client 
Interface 

 

CSDL địa lý 

ArcSDE 

Các lớp BĐSĐH 

Panorama 

Các lớp BĐSĐH 

ArcSDE 

RSC XML 

 
Xác định cấu trúc dữ liệu 

(phải đảm bảo liên kết tương ứng) 
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Cấu trúc CSDL địa lý ArcSDE trong CSDL Oracle tạo ra dựa trên so đồ dữ liệu xác định trong xml-

file. 

Chất lượng trình tự nhập và xuất các lớp của BĐSĐH phụ thuộc vào mức phân loại tương ứng của 

ký hiệu (RSC) tới cấu trúc cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE. 

 

 

Hình 2 -  Nhập và xuất các lớp của BĐSĐH với sự trợ giúp của các ứng dụng GIS được áp dụng 

1.2 Điều khoản thực hiện 

1.2.1 Yêu cầu chung 

Để đảm bảo có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE trong cơ sở dữ liệu Oracle, phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 
1) cần cài đặt thư viện người dùng để truy cập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Oracle (DBMS)- 

Oracle Call Interface (OCI) x64 trên máy tính cài GIS Panorama và Máy chủ GIS (xem mục 

1.3); 

2) CSDL Oracle, trong đó có chứa CSDL địa lý ArcSDE, phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể (chi tiết - 

xem phần 2): 

- cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ Unicode ; 

- trong CSDL Oracle có lưu trữ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE, phải bổ sung thư viện 

st_shapelib.dll với các thủ tục lưu trữ cho phép các máy khách bên ngoài truy cập dữ liệu không 

gian theo định dạng ArcSDE; 

- người dùng SDE cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE được thực hiện kết nối tới cơ sở dữ liệu địa lý từ 

phần mềm GIS Panorama và GIS Server theo quyền mặc định; 

- cần thêm nút bấm tới các bảng của cơ sở dữ liệu địa lý, cho phép tạo ra một định danh mới cho 

các bản ghi được thêm bởi các người dùng bên ngoài; 

- mỗi bảng của CSDL địa lý với dữ liệu không gian phải có các trường tối thiểu - định danh hồ 

sơ, trường mô tả không gian (metric) của đối tượng, trường code ký hiệu; 

 GIS  Ứng dụng 
     Panorama      

 
 

 

st_shapelib.dll 

 

Oracle Client 
Interface 

 

CSDL địa lý 

ArcSDE 

Các lớp BĐSĐH 

Panorama 

Các lớp BĐSĐH  

ArcSDE 

RSC XML 

 
Xác định cấu trúc dữ liệu 

(phải đảm bảo liên kết tương ứng) 
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- các bảng với dữ liệu không gian phải được đăng ký đúng trong cơ sở dữ liệu địa lý và có mã của 

hệ tọa độ SRID tương ứng với một trong các mã EPSG cho hệ tọa độ VN-2000 (để biết thêm 

chi tiết, xem 1.4.3); 

3) phân loại số của bản đồ (RSC) phải phù hợp với cấu trúc CSDL địa lý và bao gồm tất cả các đối 

tượng CSDL địa lý; 

4) nhập và xuất có thể là các lớp của BĐSĐH tương ứng với bộ phân loại kỹ thuật số (RSC). 

 

Tin rằng tất cả các phần mềm cần thiết được cài đặt. Khi cài đặt sản phẩm phần mềm, hãy làm theo 

tài liệu hoạt động của các sản phẩm này. Để nhập và xuất các lớp của BĐSĐH và các quy trình, bạn cần: 

- Cơ sở dữ liệu Oracle 12g x64; 

- ArcGIS Desktop 10.1; 

- Sản phẩm phần mềm GIS Panorama (PARB.00046-06); 

- Sản phẩm phần mềm GIS Server (PARB.00049-01); 

- Oracle Instant Client x64; 

- Oracle SQL Developer. 

 

1.2.2 Yêu cầu về bảo đảm thông tin 

Bảo đảm thông tin cần thiết cho việc thực hiện các hoạt động xuất nhập các lớp của BĐSĐH: 

1) bộ phân loại số bản đồ (RSC) - viet25 t .rsc ; 

2) sơ đồ XML xác định cấu trúc của cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE trong Oracle (theo tỷ lệ): 

- 25K_SCHEMA.XML; 

- 50K_SCHEMA.XML; 

- 100K_SCHEMA.XML 

 

1.2.3 Yêu cầu cấu trúc dữ liệu 

Quy trình nhập và xuất cũng như các quy trình hậu xử lý dựa trên các nguyên tắc và giả thiết sau. 

Mỗi bảng cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle chứa các đối tượng không gian của lớp BĐSĐH có 

các trường bắt buộc: 

- OBJECTID - mã đăng ký định danh; 

- SHAPE - dữ liệu không gian (metric) của đối tượng; 

- MADOITUONG - loại đối tượng, xác định ký hiệu; 

- SOPHIENHIEUMANHBANDO - phiên hiệu bản đồ. 

 

Mỗi bảng của ArcSDE Oracle geodatabase phải nhất thiết phải được đăng ký chính xác trong 

ArcSDE Oracle geodatabase với việc bắt buộc chỉ rõ mã SRID chính xác, tương ứng với mã EPSG. 

Khi sử dụng mã SRID không trực tiếp trỏ đến hệ tọa độ trong cơ sở dữ liệu EPSG (khi mã SRID 

không tương đương với EPSG code) nó phải đảm bảo khả năng chuyển đổi metric với mã SRID tới hệ tọa 

độ tiêu chuẩn đăng ký trong cơ sở dữ liệu EPSG. 

Không nên sử dụng các bảng có mã SRID khác nhau cho các trường dữ liệu không gian trong một 

cơ sở dữ liệu địa lý. Nếu bạn vẫn cần phải có các bảng với các mã SRID khác nhau trong cùng một cơ sở 

dữ liệu địa lý, cơ sở dữ liệu phải được cấu hình sao cho tài nguyên của cơ sở dữ liệu có thể được tính toán 

lại giữa các hệ tọa độ tương ứng với các SRID đã cho. Tức là, cần có khả năng truy vấn SQL tới cơ sở dữ 

liệu để thực hiện việc chuyển đổi một lớp của BĐSĐH sang một lớp khác của BĐSĐH có hệ tọa độ khác. 

Thuộc tính của một đối tượng một lớp cụ thể của BĐSĐH được xác định bằng tên ngắn của đối 

tượng được chỉ định trong bộ phân loại số của bản đồ. Tên ngắn của đối tượng trong trình phân loại phải 

khớp với tên bảng trong cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle, chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu của lớp xác 

định của BĐSĐH. 
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Hình 3 -  Xác định đối tượng thuộc về một lớp cụ thể của BĐSĐH  

1.3 Cài đặt Oracle Call Interface (OCI) 

Oracle Call Interface bao gồm trong Oracle Instant Client, cần tải từ trang web chính thức của nhà 

sản xuất - công ty Oracle (http://www.oracle.com/technetwork/topics/winx64soft-089540.html). Khi tải 

xuống, chọn phiên bản Basic (phiên bản BasicLite không cung cấp công việc cần thiết với mã hóa quốc 

gia) và khả năng của Oracle Instant Client là x64. Có thể cần phải đăng ký trên trang web để tải xuống. 

Nội dung của các kho lưu trữ nên được giải nén vào ổ cứng. 

Sau đó, cần thêm đường dẫn đến thư mục vào trong một biến môi trường PATH của hệ điều hành. 

Thư mục này sau khi giải nén sẽ nằm trong kho lưu trữ sẽ thư viện Oracle Instant Client, và đặc biệt, thư 

viện oci.dll. 

 

1.4 Mô tả định dạng dữ liệu 

1.4.1 Thông tin chung  

Geodatabase ArcSDE có cấu trúc xác định. Dữ liệu không gian được đặt trong các bảng cơ sở dữ 

liệu. Mỗi bảng được thiết kế để lưu trữ các loại đối tượng xác định. Các bảng được kết hợp một cách hợp 

lý thành các lớp. Liên kết các bảng trong một lớp trong thông báo ArcGIS gọi là mối quan hệ «tên miền-

tên miền con». 

Thành phần của các trường của bảng là khác nhau - tùy thuộc vào thuộc tính của loại đối tượng mà 

bảng được dự định sẽ được lưu trữ. Tuy nhiên, mỗi bảng có một số trường tối thiểu chung cho tất cả các 

bảng: 

- OBJECTID - mã đăng ký định danh; 

- SHAPE - dữ liệu không gian (metric) của đối tượng; 

- MADOITUONG - loại đối tượng, xác định ký hiệu. 
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Ngoài các trường này, có thể có các trường khác chung cho tất cả các bảng (ví dụ: 

MANHANDANG, TENMANH, SOPHIENHIEUMANHBANDO và các trường khác). Nhưng đối với 

các quá trình nhập và xuất dữ liệu, sự hiện diện của các trường được chỉ định - OBJECTID, SHAPE và 

MADOITUONG - có tầm quan trọng cơ bản. 

Một đăng ký trong bảng geodatabase là một đối tượng trên bản đồ. 

 

1.4.2 Mô tả không gian của các đối tượng 

Trong CSDL địa lý ArcSDE mô tả không gian geodatabase của các đối tượng được lưu trữ ở định 

dạng St_Geometry. Định dạng này không phải là tiêu chuẩn và nhà sản xuất (ESRI) có thể tự thay đổi cấu 

trúc của nó. Về vấn đề này, việc đọc và ghi dữ liệu không gian của các máy khách bên ngoài được thực 

hiện không trực tiếp trong định dạng St_Geometry (ArcSDE), nhưng thông qua việc chuyển đổi sang một 

định dạng Well-Known Binary (WKB). 

Định dạng không gian WKB xác định theo chuẩn Open Geospatial Consortium - OGC 06-103r4: 

«OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common 

architecture». 

 

 
Một biểu diễn nhị phân của một đối tượng hình học (WKB) theo định dạng NDR (B = 1) 

loại Đa giác (T = 3) với 2 LinearRings (NR = 2) mỗi LinearRings bao gồm 3 điểm (NP = 3) 

Hình 4 -  Biểu diễn nhị phân của một đối tượng hình học (WKB)  

WKB - là mô tả đối tượng hình học trong hình thức tập hợp các byte của định dạng nhất định. Tập 

hợp này bao gồm cả phần header và mảng byte, xác định tọa độ của đường bao đối tượng. 

Một chuỗi các byte có thể được biểu diễn bằng một trong hai mã hóa nhị phân chuẩn. Sự khác biệt 

giữa hai mã hóa hình học là chuỗi byte được mã hóa theo thứ tự ngược của byte (Big Endian) trong XDR 

và theo thứ tự thuận của byte (Little Endian) trong NDR. 

Để giảm chi phí tính toán, chương trình sử dụng WKB với thứ tự thuận của byte là NDR. 

Hình học với 2 (2D), 3 (Z và M) và 4 (ZM) thước đo metric cho các đối tượng cục bộ trong bảng 

sau đây. 

 

Bảng 1 - Các loại hình cơ sở dữ liệu được chương trình hỗ trợ 

Loại hình học 

Mã số kích thước metric trong 

khái niệm WKB  Ví dụ Đặc điểm tương ứng 

2D Z M* ZM* 

Point 0001 1001 2001 3001 

 

Điểm  

LineString 0002 1002 2002 3002 

 

Đường 
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Loại hình học 

Mã số kích thước metric trong 

khái niệm WKB  Ví dụ Đặc điểm tương ứng 

2D Z M* ZM* 

Polygon 0003 1003 2003 3003 

Đơn giản 

 
Kèm đối tượng con 

 

Vùng 

MultiLineStrin

g 
0005 1005 2005 3005 

 

Đường 

MultiPolygon 0006 1006 2006 3006 

Đơn giản 

 
Kèm đối tượng con 

 

Vùng 

*Đặc tính «M» không được xử lý  

 

1.4.3 Hệ tọa độ  

Phân loại OpenGIS yêu cầu định dạng lưu trữ nội bộ của các đối tượng không gian bao gồm mã 

định danh hệ tọa độ (Spatial Referencing system IDentifier - SRID). Mã SRID được yêu cầu để thêm một 

đối tượng vào cơ sở dữ liệu và để đọc chính xác metric của nó từ cơ sở dữ liệu. 

Định dạng lưu trữ nội bộ mô tả không gian của các đối tượng geodatabase ArcSDE St_Geometry 

chứa mã SRID. 

Để thực hiện đúng các thao tác nhập và xuất của các lớp BĐSĐH điều cần thiết là các bảng dữ liệu 

không gian trong cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE có mã SRID tương ứng với một trong các mã EPSG cho hệ 

tọa độ VN-2000 : 3405, 3406 hoặc khác. 

Trong trường hợp này, nếu bảng được gán một hệ tọa độ với mã SRID không khớp với mã EPSG, 

thì hệ tọa độ như vậy và các tham số phép chiếu của mô tả không gian của các đối tượng phải được đăng 

ký đúng trong cơ sở dữ liệu. Khi đó cần khả năng được chuyển đổi tọa độ sang hệ tọa độ tiêu chuẩn 

EPSG và ngược lại bằng các quy trình lưu trữ ArcSDE trực tiếp trong cơ sở dữ liệu Oracle. 

 

1.4.4 Trường mô tả các đối tượng 

Trường thông tin về đăng ký một đối tượng rơi vào ngữ nghĩa của đối tượng tương ứng bản đồ và 

có thể được tính đến khi tạo ký hiệu của đối tượng trên bản đồ (xem mục 1.4.5) . Việc gán các trường 

thuộc tính nhất định của bảng cơ sở dữ liệu chứa thông tin về đối tượng và chỉ ra các đặc điểm ngữ nghĩa 

tương ứng của đối tượng bản đồ được thực hiện bởi người quản trị ở giai đoạn thiết lập chương trình. 

Ngữ nghĩa có thể là các bộ phân loại (danh sách) đơn giản hoặc ngữ nghĩa. 

Ngữ nghĩa đơn giản có chứa các giá trị riêng, được ghi lại trong nó. Giá trị này phải phù hợp với 

loại dữ liệu được xác định cho đặc tính ngữ nghĩa này trong bộ phân loại số các đối tượng bản đồ. Ngữ 

nghĩa có thể có các loại khác nhau: ký tự (chuỗi), số, loại ngày tháng và các loại khác. 

Ngữ nghĩa phân loại (danh sách) là loại - mã của bộ phân loại, điều đó có nghĩa rằng các giá trị ngữ 

nghĩa là các số nguyên, được gán các giá trị biểu tượng. Đối với các ngữ nghĩa như vậy, một danh sách 

được điền trước, trong đó sự tương ứng của các giá trị số cho các chuỗi ký tự được biểu thị. Trong bộ 

phân loại ngữ nghĩa, mã số của bản ghi, được định nghĩa trong danh sách các giá trị có thể có của ngữ 
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nghĩa, được lưu trữ. Bản thân danh sách được lưu trữ trong bộ phân loại số của đối tượng bản đồ (trong 

tệp RSC). 

Các trường của các bảng cơ sở dữ liệu được liên kết với các bộ phân loại ngữ nghĩa cũng phải chứa 

các giá trị mã từ danh sách các ngữ nghĩa được phép. 

 

 

Hình 5 -  Ví dụ về danh sách các giá trị phân loại ngữ nghĩa  

1.4.5 Thiết lập giao diện đối tượng 

Hình dạng bên ngoài của đối tượng trên bản đồ được xác định bằng ký hiệu được gán cho đối tượng 

này. Ký hiệu được chứa trong bộ phân loại số của bản đồ vectơ. 
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Mục đích của ký hiệu để trực quan hóa đối tượng cơ sở dữ liệu trên bản đồ khi nhập và xuất các lớp 

của BĐSĐH từ cơ sở dữ liệu Oracle được thực hiện dựa trên sự tương ứng của giá trị trong trường 

MADOITUONG của mỗi bảng với dữ liệu không gian từ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE và mã chữ số của 

đối tượng trong bảng phân loại số của bản đồ vectơ. 

Dưới một giá trị của mã chữ số của đối tượng trong bảng phân loại số của bản đồ có thể là một số 

ký hiệu. 

Khi chọn ký hiệu đối tượng theo giá trị của mã chữ số tính đến tính chất định vị. Tính chất định vị 

là một loại đối tượng không gian: khu vực, tuyến tính, điểm. 

 

 

Hình 6 -  Xác định hình dạng bên ngoài đối tượng theo mã chữ số 

Ngoài ra, dưới một giá trị duy nhất của mã chữ số của đối tượng trong một trình phân loại số, có thể 

có một loạt các đối tượng. Trong trường hợp này, khi lựa chọn cuối cùng của ký hiệu để đuea nó lên bản 

đồ cũng cần tính tới các đặc điểm ngữ nghĩa của nó. 
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Hình 7 -  Xác định hình dáng bên ngoài đối tượng theo mã chữ số và các đặc điểm ảnh hưởng ngữ 

nghĩa đến hình dáng 

1.4.6 Xác định bảng trong cơ sở dữ liệu địa lý để lưu đối tượng khi xuất từ định dạng GIS 

Panorama  

Khi nhập các lớp của BĐSĐH từ cơ sở dữ liệu địa lý vào bản đồ định dạng GIS Panorama sau định 

nghĩa vào lớp mà đối tượng được nhập vào theo trách nhiệm bởi trình phân loại số của bản đồ. 

Khi xuất các lớp của BĐSĐH vào cơ sở dữ liệu địa lý xuất hiện vấn đề liên quan đến định nghĩa của 

bảng cơ sở dữ liệu đích mà đối tượng xuất cần được lưu lại. Vấn đề này đưa ra giải pháp: Tên bảng đích 

cũng được lưu trữ trong bộ phân loại bản đồ số cho mỗi đối tượng phân loại. Tên của bảng chức năng 

trong geodatabase được lưu dưới dạng giá trị của tham số «tên ngắn đối tượng». 
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Hình 8 -  Lưu trữ tên bảng trong cơ sở dữ liệu địa lý cho đối tượng trong trình phân loại số của bản đồ  
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2 CHUÁN BỊ CSDL ĐỊA LÝ ARCSDE ORACLE 

2.1 Cấu hình máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle 

Để kích hoạt tính năng truy cập của người dùng bên ngoài vào CSDL địa lý ArcSDE cần phải thực 

hiện xác nhận quy trình lưu trữ bên ngoài ở mức độ máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle. Đặc biệt, cần bố trí thư 

viện ST_SHAPELIB.DLL trên máy chủ nơi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Oracle (DBMS), và thực hiện 

các thiết lập thích hợp trong các tập tin cấu hình của DBMS Oracle. Để thực hiện việc này, bạn phải thực 

hiện liên tục các bước sau: 

1) Đặt thư viện ST_SHAPELIB.DLL trên máy chủ nơi nó được cài đặt điều khiển CSDL địa lý 

Oracle. Thư viện này sẽ được đặt trong thư mục con DatabaseSupport \ Oracle \ XXXXX trong 

thư mục nơi đã được cài đặt ArcGIS Desktop(ArcMap). Trong đó XXXXX là tên của thư mục 

con tương ứng với hệ điều hành mà DBMS Oracle và khả năng của  chính DBMS DBMS 

Oracle. Ví dụ, đối với Oracle 12 x64 trong hệ điều hành Microsoft Windows Server 2012, thư 

mục con được chỉ định sẽ được gọi là «Windows64» và toàn bộ đường dẫn đến vị trí của thư 

viện - ST_SHAPELIB.DLL có thể như sau: 

c: \ Program Files (x86) \ ArcGIS \ Desktop10.1 \ DatabaseSupport \ Oracle \ Windows64 \ 

st_shapelib.dll 

2) Kể từ khi cài đặt DBMS Oracle và ArcGIS Desktop sẽ không nhất thiết phải được thực hiện trên 

cùng một máy tính, yêu cầu sao chép thư viện ST_SHAPELIB.DLL trên một máy chủ đã cài đặt 

DBMS Oracle, đặt nó, ví dụ, trong thư mục C: \ ArcGIS \ (hoặc \ người dùng \ arcgis \ - cho hệ 

điều hành Linux) . 

3) Khi sử dụng phiên bản DBMS Oracle 11 g hoặc cao hơn thiết lập cấu hình file DBMS Oracle 

extproc.ora (file extproc.ora nằm trong thư mục  ORACLE_HOME\hs\admin). Trong 

extproc.ora phải xác định nơi lưu trữ thư viện st_shapelib. Để thực hiện việc này trên máy chủ hệ 

điều hành của Windows thêm một dòng : 

EXTPROC_DLLS=ONLY:C:\\ArcGIS\\st_shapelib.dll 

hoặc , nếu máy chủ đang chạy Linux hoặc UNIX: 

SET EXTPROC_DLLS=ONLY:/user/arcgis/libst_shapelib.so 

4) Nếu được sử dụng DBMS Oracle 10g, thì cài đặt tương ứng phải được thực hiện trong các tập tin 

tnsnames.ora và listener.ora. Để biết mô tả chi tiết về quy trình cấu hình EXTPROC trong 

DBMS Oracle 10g, xem «Cấu hình Oracle extproc để truy cập vào cơ sở dữ liệu địa lý bằng cách 

sử dụng SQL» trợ giúp trực tuyến cho ArcGIS (http://resources.arcgis.com). Trong tài liệu này, 

cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle 10g sẽ không xét tới. 

5) Sao chép thư mục pedata từ thư mục cài đặt của ArcGIS (đường dẫn nguồn gần đúng là 

c:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.1\pedata) , đặt nó trên máy chủ DBMS Oracle và 

thiết lập  biến môi trường PEDATAHOMEtrên máy chủ trỏ đến vị trí này (ví dụ: 

C:\ArcGIS\pedata). 
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Hình 9 -  Thiết lập biến môi trường PEDATAHOME trong hệ điều hành Windows server DBMS 

Oracle  

Xác minh tính chính xác các thiết lập máy chủ DBMS Oracle có thể sau khi bạn thực hiện các hoạt 

động cần thiết với cơ sở dữ liệu địa lý, được mô tả trong phần. 2.4. 

 

2.2 Tạo một cơ sở dữ liệu mới trong DBMS Oracle  

Trước khi đặt cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE vào Cơ sở dữ liệu Oracle cần phải tạo để tạo cơ sở dữ 

liệu này. 

Mục này mô tả chuỗi các thao tác để tạo Cơ sở dữ liệu Oracle và mô tả các tham số phải được cài 

đặt trong cơ sở dữ liệu. 

Việc tạo một cơ sở dữ liệu Oracle mới được thực hiện bằng các công cụ thông thường của DBMS 

Oracle trong chuỗi sau . 

1) Chạy công cụ cấu hình cơ sở dữ liệu «Database Configuration Assistant». Chọn mục «Tạo cơ sở 

dữ liệu», đi tới cửa sổ tiếp theo (nhấp «Next»). 

2) Trong mẫu để tạo cơ sở dữ liệu, hãy để tùy chọn mặc định - «General Purpose of Transactional 

Processing». 

3) Tiếp theo, cần trỏ tới «Global Database Name» (Tên quốc tế của CSDL) và «SID» (ID hệ thống) 

cho cơ sở dữ liệu đang được tạo. Đề xuất đưa ra giá trị ý nghĩa. Ví dụ: để xuất các lớp BĐSĐH 

tỷ lệ 1 : 25.000 từ định dạng GIS Panorama thành cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE có tên 

VN25PAN. 
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Hình 10 -  Hộp thoại cấu hình CSDL - lựa chọn lệnh tạo CSDL  

 

Hình 11 -  Thiết lập các tham số tạo cơ sở dữ liệu - chọn một mẫu cơ sở  
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Hình 12 -  Chỉ định tên của cơ sở dữ liệu được tạo và mã định danh hệ thống  

4) Trong cửa sổ «Configure Enterprise Manager» nên để lại tùy chọn mặc định, có nghĩa là tích vào 

Configure Enterprise Manager» với chế độ Configure Database Control for local management». 

 

 

Hình 13 -  Chọn cách quản lý cơ sở dữ liệu 

5) Ở bước thứ năm của việc tạo cơ sở dữ liệu, đề xuất xác định mật khẩu quản trị của người dùng 

hệ thống. Cần hoặc đưa ra mật khẩu riêng cho mỗi người trong số họ, hoặc một mật khẩu chung 

cho tất cả mọi người (như trong hình). Mật khẩu đưa vào cần phải nhớ. 
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Hình 14 -  Nhập mật khẩu quản trị cho người dùng hệ thống  

 

Hình 15 -  Chọn phương án lưu trữ để lưu trữ các tệp cơ sở dữ liệu 

6) Khi chọn phương án lưu trữ các tệp cơ sở dữ liệu yêu cầu chọn loại lưu trữ - tệp tin hệ thống 

«File System». Vị trí đặt các tập tin hoặc để mặc định (trong trường hợp này, đường dẫn tập tin 

được lấy từ các cài đặt máy chủ), hoặc xác định vị trí cụ thể thư mục («Use Common Location 

for All Database Files»). 

7) Ở bước 7 định cấu hình cấu hình khôi phục cơ sở dữ liệu. Khuyến cáo nên để các giá trị mặc 

định (xem hình). 
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Hình 16 -  Thiết lập cấu hình khôi phục cơ sở dữ liệu 

 

Hình 17 -  Việc điền bổ sung cơ sở dữ liệu không sử dụng  

8) Bước thứ tám đề xuất cung cấp bổ sung cho cơ sở dữ liệu đã tạo. Việc điền bổ sung cơ sở dữ liệu 

không áp dụng. 

9) Ở bước 9 trong hộp thoại «Initialization Parameters» cần phải chỉ định trong tab «Character 

Sets»  mã «Use Unicode (AL32UTF8)» . Ngược lại, có thể có vấn đề với việc viết và đọc các giá 

trị bằng ngôn ngữ quốc gia yêu cầu mã hóa ký tự multibyte (ví dụ, bằng tiếng Việt). Bên cạnh 

đó, cần thiết lập trên tab «Connection Mode» các chế độ kết nối «Dedicated Server Mode». Nên 

để nguyên các tham số còn lại làm mặc định. 

 



 

PARB.00046-06 98 11 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

20 

 

Hình 18 -  Thiết lập mã hóa Unicode (AL32UTF8) cho cơ sở dữ liệu  

 

Hình 19 -  Chọn chế độ kết nối người dùng – «chọn máy chủ» («Dedicated Server Mode») 

10) Ở bước thứ mười, hộp thoại sẽ đề nghị cấu hình chi tiết lưu trữ cho cơ sở dữ liệu. Nếu cần, thực 

hiện các cài đặt thích hợp, nếu không hãy để nguyên các giá trị mặc định. 
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Hình 20 -  Cấu hình chi tiết của lưu trữ dữ liệu cho cơ sở dữ liệu đang được tạo  

11) Trong «Creation Options» chọn thao tác cần thiết - tạo cơ sở dữ liệu («Create Database»). 

 

 

Hình 21 -  Chuyển trực tiếp đến quá trình tạo cơ sở dữ liệu 

Khi click vào «Finish» bắt đầu quá trình tạo ra các cơ sở dữ liệu. Tiến trình sẽ được hiển thị trên 

màn hình. 
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Hình 22 -  Cửa sổ trạng thái của quá trình tạo cơ sở dữ liệu  

 

Hình 23 -  Thông báo tóm tắt về  hoàn thành quá trình tạo cơ sở dữ liệu Oracle 

Sau khi quá trình tạo cơ sở dữ liệu hoàn tất, một thông báo tương ứng sẽ được hiển thị trên màn 

hình trong hộp thoại. Trong hộp thoại này, nếu cần thiết, có thể thay đổi mật khẩu định trước đây. Nếu 

một hoạt động như vậy là cần nhấn Nút «Password Management…». Để thoát, nhấn nút «Exit». 

 

2.3 Tạo một cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE trong CSDL Oracle 

Việc tạo một cơ sở dữ liệu địa lý trong cơ sở dữ liệu Oracle được thực hiện bằng chương trình 

ArcMap. Để thực hiện điều này, bạn cần bắt đầu chương trình ArcMap và gọi hộp thoại «Create 

enterprise geodatabase» trong đó. Việc gọi hộp thoại này có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của một 

hoạt động tìm kiếm: bấm «Ctrl+F» trong hộp tìm kiếm để gõ «Create enterprise geodatabase», sau đó 

trong kết quả tìm kiếm «Create enterprise geodatabase (Data Management) (Tool)».  
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Hình 24 -  Truy cập hộp thoại  tạo một CSDL thông qua công cụ tìm kiếm 

Trong hộp thoại tạo CSDL nhập các thông số kết nối từ siêu người dùng SYS đến cơ sở dữ liệu 

Oracle chứa CSDL địa lý, nhập tên người dùng của quản trị viên geodatabase - SDE, đặt mật khẩu và xác 

định tập tin cho phép ArcGIS. Ngoài ra, có thể chỉ định một bảng không gian nếu muốn lưu trữ các bảng 

geodatabase trong bảng không gian riêng biệt. 

 

 

Hình 25 -  Hộp thoại để tạo cơ sở dữ liệu địa lý  
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Nếu tất cả các tham số được điền vào một cách chính xác, bạn có thể nhấn vào nút «OK» sẽ kết nối 

với cơ sở dữ liệu Oracle, tạo ra trong nó chương trình SDE và đưa vào sơ đồ này CSDL địa lý. Tiến trình 

sẽ được báo cáo về trạng thái của quá trình tạo cơ sở dữ liệu địa lý . 

 

 

Hình 26 -  Cửa sổ trạng thái để tạo cơ sở dữ liệu địa lý  

 

Hình 27 -  Thông báo việc hoàn tất thành công quá trình tạo cơ sở dữ liệu địa lý  

Cơ sở dữ liệu địa lý đã tạo không có cấu trúc để lưu trữ các lớp của BĐSĐH. 
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Tùy thuộc vào cách sử dụng geodatabase, thực hiện một trong những thao tác sau: 

- Nếu cần khôi phục lại cơ sở dữ liệu địa lý trong một cơ sở dữ liệu Oracle đã được xuất trước đó 

từ một định dạng lưu trữ khác, nhập tệp XML vào đó cơ sở dữ liệu địa lý nguồn đã được xuất; 

- nếu cần thiết tạo cấu trúc geodatabase trong cơ sở dữ liệu Oracle thực hiện tiếp sau quá trình 

xuất các lớp BĐSĐH từ định dạng của GIS Panorama , thực hiện nhập các file XML chứa sơ đồ 

mô tả cấu trúc của geodatabase . 

 

Cả hai quy trình đều không khác nhau. Sự khác biệt chỉ nằm trong tệp XML đã nhập và liệu nó có 

thực thi khi nhập khi tải dữ liệu hoặc chỉ cần tạo cấu trúc geodatabase . 

Dưới đây sẽ xem xét quá trình tạo cấu trúc của cơ sở dữ liệu địa lý trong cơ sở dữ liệu Oracle để tải 

tiếp các lớp BĐSĐH của tỷ lệ 1: 25 000, được xuất từ GIS Panorama. Để làm điều này, sử dụng tệp với 

lược đồ mô tả cấu trúc của geodatabase 25K_SCHEMA.XML . 

Các lệnh tạo cơ sở dữ liệu địa lý trong cơ sở dữ liệu Oracle với tỷ lệ 1: 50.000 và 1: 100.000 được 

thực hiện theo cách hoàn toàn tương tự. Đối với chúng, các tệp có lược đồ mô tả cấu trúc của cơ sở dữ 

liệu địa lý 50K_SCHEMA.XML và 100K_SCHEMA.XML, tương ứng. 

Trong danh mục ArcGIS Catalog phải tạo một kết nối mới với cơ sở dữ liệu Oracle, trong đó cơ sở 

dữ liệu địa lý đã được tạo. Phải thực hiện kết nối với tư cách là người dùng SDE. 

 

 

Hình 28 -  Tạo một kết nối mới với cơ sở dữ liệu Oracle trong ArcGIS Catalog 

Sau khi tạo một kết nối mới sẽ xuất hiện trong cây trong phần Database Connections. 

Nhập tệp XML cho kết nối này được khởi chạy từ trình đơn ngữ cảnh, được gọi bằng cách nhấn 

chuột phải vào kết nối này trong cây ArcGIS Catalog. Trong trình đơn ngữ cảnh, chọn Import – XML 

Workspace Document. 
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Hình 29 -  Nhập một tệp tin XML với cấu trúc geodatabase 

Trong hộp thoại hiện ra, nhập XML - tài liệu là cần thiết để xác định đường dẫn đến tập nhập và chế 

độ nhập. Chế độ nhập tùy thuộc vào việc tải dữ liệu hay chỉ tạo cấu trúc geodatabase. Để tạo cấu trúc mà 

không cần nhập dữ liệu, hãy chọn «Schema Only». 

Khi nhấp vào nút («Next»), sẽ thấy nội dung của tệp XML đã chọn . 

Nhấp vào nút «Finish» sẽ bắt đầu quá trình nhập. Tiến trình và trạng thái hoàn thành sẽ được phản 

ánh trên màn hình trong cửa sổ thích hợp. 
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Hình 30 -  Hộp thoại để nhập các thiết lập tệp XML 

 

Hình 31 -  Nội dung của tệp XML được chọn để nhập  
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Hình 32 -  Quá trình nhập một tệp XML 

2.4 Cấu hình geodatabase để truy cập dữ liệu không gian từ các máy khách bên ngoài  

Điều này được thực hiện khi geodatabase ArcSDE đã có trong cơ sở dữ liệu Oracle. 

Để cho phép các máy khách bên ngoài truy cập vào cơ sở dữ liệu địa lý, phải kết nối và cấu hình 

ST_SHAPELIB.DLL. Thư viện này được cung cấp như một phần của sản phẩm ArcGIS và được thiết kế 

để làm việc với định dạng dữ liệu không gian St_Geometry (ArcSDE). 

Trước khi cấu hình thư viện ST_SHAPELIB.DLL trong cơ sở dữ liệu Oracle, nó phải nằm trên máy 

chủ Oracle cơ sở dữ liệu, và cần phải được thực hiện một số thiết lập trong cấu hình của file DBMS 

Oracle (xem. P.2.1). 

Sau đó, trong cơ sở dữ liệu Oracle, nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE, nên làm theo các bước 

tiếp theo. Giả sử rằng geodatabase ArcSDE được tạo ra trong cơ sở dữ liệu Oracle trong lược đồ người 

dùng SDE. Để thực hiện các lệnh sau sử dụng bất kỳ trình thông dịch truy vấn Oracle SQL nào. Ví dụ, 

Oracle SQL Developer. 

1) Kết nối với cơ sở dữ liệu với quyền superuser SYS (AS SYSDBA). 

2) Gán các quyền cần thiết cho người dùng SDE, để làm được điều này thực hiện theo quyền SYS: 

GRANT EXECUTE ON dbms_pipe TO SDE; 

GRANT EXECUTE ON dbms_lock TO SDE; 

GRANT EXECUTE ON dbms_lob TO SDE; 

GRANT EXECUTE ON dbms_utility TO SDE; 

GRANT EXECUTE ON dbms_sql TO SDE; 

GRANT EXECUTE ON utl_raw TO SDE; 

GRANT EXECUTE ON utl_recomp TO sde; 

GRANT CREATE LIBRARY TO SDE;    

GRANT EXECUTE ON DBMS_CRYPTO TO SDE. 

3) Kết nối với cơ sở dữ liệu với tư cách là người dùng SDE. 

4) Kiểm tra đường dẫn đến thư viện bên ngoài là chính xác: 

SELECT * FROM user_libraries WHERE LIBRARY_NAME='ST_SHAPELIB'; 
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Hình 33 -  Kiểm tra đường dẫn đến thư viện bên ngoài  

5) Nếu yêu cầu là không kết quả, hoặc như là kết quả của đường dẫn trong tham số FILE_SPEC 

không phù hợp với đường được xác định trong tập tin cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle 

EXTPROC.ORA (xem P.2.1 ), chạy các truy vấn để tái tạo các thư viện trong cơ sở dữ liệu: 

CREATE or REPLACE LIBRARY ST_SHAPELIB AS 'C:\\ArcGIS\\st_shapelib.dll'; 

hoặc, nếu máy chủ đang chạy Linux hoặc UNIX: 

CREATE or REPLACE LIBRARY ST_SHAPELIB AS ' /user/arcgis/libst_shapelib.so'; 

6) Biên dịch lược đồ SDE: 

ALTER PACKAGE sde.st_geometry_shapelib_pkg COMPILE REUSE SETTINGS;  

EXEC dbms_utility.compile_schema( 'SDE' ); 

7) Xác minh tính đúng đắn của việc đăng ký các đối tượng bằng cách thực hiện truy vấn: 

8) SELECT object_name FROM user_objects WHERE status = 'INVALID'; 

 

 

Hình 34 -  Kiểm tra sự vắng mặt của các đối tượng đã đăng ký không chính xác 

Đối tượng có trạng thái 'INVALID' không được có. Hơn nữa, không nên có trạng thái 

'INVALID' cho loại dữ liệu St_Geometry tùy chỉnh. 

 

9) Kiểm tra tính chính xác kết nối thư viện ST_SHAPELIB đến cơ sở dữ liệu Oracle, có thể bằng 

cách chạy một truy vấn đơn giản sử dụng các hàm từ thư viện này. Ví dụ:  

SELECT  

SDE.ST_AsText( SDE.ST_GeomFromWKB 

( SDE.ST_AsBinary( SDE.ST_GeomFromText 

( 'POINT(334895.21690000 2326812.63830000)', 3405)), 3405))  

as MYTEST FROM DUAL; 

Yêu cầu phải hoạt động không có lỗi. 
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Hình 35 -  Kiểm tra chức năng của thư viện được kết nối 

Nếu thử nghiệm cuối cùng nói rằng thư viện ST_SHAPELIB được kết nối với một cơ sở dữ liệu 

Oracle là không chính xác, lặp lại tất cả các bước từ đầu, được hướng dẫn bởi một bổ sung đầu tiên tài 

liệu hướng dẫn để triển khai geodatabases ArcGIS trong Oracle. 

 

2.5 Tạo các đối tượng phần mềm bổ sung trong cơ sở dữ liệu địa lý 

Mục này chỉ được yêu cầu cho các cơ sở dữ liệu địa lý trong đó dữ liệu được cho là được viết bởi 

các máy khách bên ngoài không phải là các sản phẩm ArcGIS. Nếu geodatabase được cung cấp cho các 

máy khách bên ngoài chỉ để đọc, có thể bỏ qua mục này. 

Sau OBJECTID, xác định trước cho tất cả các bảng với dữ liệu không gian trong một geodatabase, 

sử dụng để tiến hành một định danh. Trường này tùy thuộc vào các thiết lập ban đầu của geodatabase, có 

thể tự động (được điền tự động cho các mục mới). Tuy nhiên, theo quy định, ứng dụng ArcGIS có trách 

nhiệm tạo ra các giá trị mới trong trường này, nghĩa là không có điền tự động. Khi tạo các bản ghi mới 

trong các bảng dữ liệu không gian của các máy khách bên ngoài không phải là các ứng dụng của ArcGIS, 

nó là cần thiết để thực hiện nhận giá trị mới cho trường OBJECTID. 

Để có được một giá trị mới cho trường OBJECTID cả người bên ngoài và các ứng dụng ArcGIS 

thực hiện bởi các quy tắc tương tự, trong cơ sở dữ liệu Oracle để tạo ra một kích hoạt trên mỗi bảng dữ 

liệu không gian đăng ký trong geodatabase. Chức năng kích hoạt là tạo ra một giá trị mới cho trường 

OBJECTID, nếu giá trị này không được chỉ định khi thêm bản ghi mới. 

Khi hình thành giá trị mới OBJECTID cho trường trong trigger sử dụng toàn thời gian chức năng 

NEXT_ROWID geodatabase từ gói GDB_UTIL. 

Để tạo ra trigger cần thiết cần phải kết nối với một cơ sở dữ liệu Oracle có chứa geodatabase, thay 

mặt của người sử dụng SDE, và thực hiện SQL script make_triggers_for_objectid.sql (ví dụ, sử dụng ứng 

dụng Developer Oracle SQL). Văn bản của tập lệnh này được đưa ra trong Phụ lục (xem Phụ lục 2). 
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Hình 36 -  Trình kích hoạt để nhận giá trị trường OBJECTID cho một bản ghi mới  

2.6 Các tham số được đề xuất của cơ sở dữ liệu địa lý trong Oracle và quy trình điều chỉnh  

Để làm việc đúng với cơ sở ArcSDE geodatabase trong Cơ sở dữ liệu Oracle các sản phẩm phần 

mềm GIS Panorama và GIS Server cần thiết rằng cơ sở dữ liệu Oracle có cùng các tham số như được quy 

định trong mục 2.2 cho cơ sở dữ liệu mới. Cần chú ý đặc biệt đến việc mã hóa cơ sở dữ liệu.   

Nên định kỳ thực hiện các quy trình điều chỉnh nhất định với cơ sở dữ liệu Oracle lưu trữ cơ sở dữ 

liệu địa lý ArcSDE. Đây là các quy trình như cập nhật chỉ mục bảng và thống kê cơ sở dữ liệu bản đồ. Sự 

lỗi thời của số liệu thống kê có thể dẫn đến sự chậm lại đáng kể trong bất kỳ truy vấn nào đến cơ sở dữ 

liệu. 

Cập nhật các số liệu thống kê được thực hiện bởi các ảnh chụp nhanh DBMS bằng cách sử dụng các 

lệnh DBMS_STATS và ANALYZE. Để có được thông tin về các quy trình và lệnh cần thiết cho việc 

thực thi của chúng, vui lòng tham khảo sổ tay quản trị viên DBMS Oracle. 
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3 XUÁT VÁ NHẬP CÀC LỜP BĐSĐH TỨ CƠ SỞ DŨ LIỆU ARCSDE ORACLE BẰNG GIS 

SERVERS 

3.1 Điều kiện thực hiện 

Để sắp xếp truy cập vào geodatabase ArcSDE Oracle thông qua GIS Server, các điều kiện sau đây 

phải được đáp ứng: 

1) Phải cài đặt phần mềm GIS Server. 

2) Trên cùng một máy tính mà máy chủ GIS được cài đặt, cần phải cài đặt phần máy khách của 

DBMS Oracle để truy cập vào Máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle - Oracle Call Interface (xem 1.3 ). 

3) Phải cài đặt sản phẩm phần mềm GIS Panorama. 

4) Máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle phải được cấu hình đúng để cho phép các máy khách bên ngoài 

truy cập cơ sở dữ liệu và địa lý ArcSDE (xem phần 2.1). 

5) Trong cơ sở dữ liệu Oracle phải cấu hình tương ứng với quy định nêu trong mục 2.4 và 2.5 của 

tài liệu này. 

6) Máy chủ GIS phải có khả năng truy cập vào máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle qua mạng.   

7) Trên máy chủ GIS, các tham số kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle phải được cấu hình 

đúng và các tham số để truy cập các lớp của BĐSĐH được cấu hình và các ủy quyền cần thiết 

cho người dùng máy chủ GIS được gán. 

 

3.2 Cấu hình kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle 

Cấu hình máy chủ GIS được thực hiện bằng công cụ quản trị từ xa tiêu chuẩn - Quản trị viên GIS. 

Cài đặt và cấu hình máy chủ GIS quản trị thực hiện tương ứng với hướng dẫn trong tài liệu với các sản 

phẩm phần mềm máy chủ GIS. 

 

 

Hình 37 -  Di chuyển tới tùy chỉnh kết nối máy chủ GIS và các máy chủ cơ sở dữ liệu 

Để truy cập vào chương trình quản trị từ xa GIS, hãy nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ tương ứng với 

ứng dụng web của Quản trị viên GIS. Ví dụ, khi truy cập từ cùng một máy tính đã cài đặt Quản trị viên 

GIS, địa chỉ mặc định sẽ là: http: //localhost/GISAdministrator/admin.php. Khi được nhắc cho phép để 
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nhập tên đăng nhập và mật khẩu và vai trò quản trị mà bạn sử dụng khi cài đặt và cấu hình Quản trị viên 

GIS (mặc định - admin / admin). 

Chuyển đến menu «Connecting to database». 

 

 

Hình 38 -  Thêm một kết nối mới vào máy chủ cơ sở dữ liệu 

Tạo một kết nối mới với cơ sở dữ liệu Oracle, chỉ rõ kiểu DBMS - Oracle ArcSDE. 

 

 

Hình 39 -  Tạo một kết nối mới đến cơ sở dữ liệu Oracle ArcSDE 

Trong hộp thoại tạo kết nối mới cho cơ sở dữ liệu, có thể ngay lập tức kiểm tra tính chính xác của 

các tham số kết nối đã nhập bằng nút «Check connection». 

 

3.3 Thiết lập quyền truy cập vào các lớp BĐSĐG trong CSDL địa lý 

Thiết lập quyền truy cập vào các lớp của BĐSĐH được thực hiện bằng công cụ quản trị từ xa tiêu 

chuẩn - Quản trị viên GIS. Để thực hiện điều này, cần phải chạy Quản trị viên trong trình duyệt web của 

chương trình GIS, như được chỉ ra trong mục 3.2 . Hướng dẫn chi tiết làm việcvowis web-ứng dụng Quản 

trị viên GIS chứa trong tài liệu các sản phẩm phần mềm máy chủ GIS. 

Cấu hình và chỉnh sửa truy cập vào các lớp của BĐSĐH được thực hiện trong phần trình đơn 

«Maps» và «Groups», cho phép từ cửa sổ chính GIS Administrator. 
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Hình 40 -  Chuyển đổi sang dữ liệu Bản đồ trên Máy chủ GIS 

Khuyến nghị để mỗi BĐSĐH nên tạo một phần riêng biệt trong cây GIS Server. Ví dụ, ở Việt Nam, 

tạo một phần của Việt Nam và trong phần này cho các bản đồ tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 00, … tạo 

các phần phụ «25 000», «50 000» và «100 000» tương ứng.          

Tiếp theo, cho mỗi tiểu mục phải cấu hình một thư mục ảo của máy chủ GIS, trong đó để sắp xếp 

các tập tin với các thiết lập của quyền truy cập vào các lớp riêng của BĐSĐH trong CSDL geodatabase 

ArcSDE Oracle. Mỗi tập tin là một định dạng XML chứa thông tin về một lớp duy nhất BĐSĐH của 

CSDL địa lý ArcSDE Oracle, liên kết để kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle, tùy chỉnh GIS Server, và có 

phần mở rộng * .DBM. 

Tập tin .DBM thể tự đưa trên máy chủ GIS, tuy nhiên, để tạo điều kiện cho thao tác tiếp theo trên 

GIS Server theo cấu hình quyền truy cập tới BĐSĐH khuyến nghị công bố các file * .DBM trong thư 

mục ảo GIS Servers. Đối với mỗi BĐSĐH trong một geodatabase ArcSDE Oracle GIS server sẽ xây dựng 

trong thư mục ảo riêng biệt và thiết lập một kết nối riêng biệt với các cơ sở dữ liệu Oracle. 

Tạo các phần, phần phụ và cấu hình thư mục ảo được thực hiện trong phần «Maps» menu. 
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Hình 41 -  Tạo một phần con trên máy chủ GIS  

 

Hình 42 -  Lưu một phần con mới trên máy chủ GIS  

Trong tiểu mục đã tạo, tạo một thư mục ảo , đặt tên hiệu cho nó , chỉ định đường dẫn từ thư mục 

trên đĩa và các loại tệp đã xuất - * .DBM và * .MPT. 

 

 

Hình 43 -  Tạo một thư mục mới trên máy chủ GIS  
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Hình 44 -  Hình thức các tham số thư mục ảo  

Sau khi thư mục ảo được thêm vào Máy chủ GIS , có thể thêm hoặc chỉnh sửa các tệp DBM trong 

thư mục này. Để thực hiện việc này, thiết lập thư mục ảo trong chế độ chỉnh sửa. 

  Trong trường hợp này, một nút   sẽ có sẵn để thiết lập cho tệp *.DBM thư mục ảo. Khi nhấp 

vào nút này, bạn có thể thấy danh sách các tệp DBM trong thư mục có khả năng thêm tệp DBM mới hoặc 

chỉnh sửa tệp hiện có. 

 

 

Hình 45 -  Hiển thị thư mục đã tạo và nút gọi của menu chỉnh sửa 
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Hình 46 -  Nhập chế độ chỉnh sửa nội dung của thư mục ảo 

 

Hình 47 -  Thêm một tệp DBM mới vào một thư mục ảo  

Các cài đặt chứa trong tệp DBM được mô tả chi tiết trong tài liệu hoạt động cho phần mềm Máy 

chủ GIS. Để cấu hình truy cập vào các lớp BĐSĐH trong geodatabase ArcSDE Oracle, phải điền đủ các 

tham số sau: 

- Số hiệu bản đồ; 

- Bộ phân loại (chỉ đường dẫn đến viet25t.rsc); 

- mã EPSG cho lớp BĐSĐH; 

- tỉ lệ; 

- chọn kết nối đã tạo trước đó (xem phần 3.2) hoặc tạo kết nối mới vào cơ sở dữ liệu ; 

- chọn các bảng tương ứng với bảng trong cơ sở dữ liệu địa lý Oracle ArcSDE, chứa lớp tùy 

chỉnh của BĐSĐH; 

- xác định thời gian của dữ liệu hiện thời trong vài giây (sau khi một máy chủ GIS thời điểm cụ 

thể sẽ tự động tái yêu cầu tất cả các dữ liệu từ ArcSDE geodatabase Oracle cho các lớp của 

BĐSĐH); 

- xác định các trường bắt buộc: mã định danh đối tượng (OBJECTID) và mô tả không gian 

(SHAPE); 
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- xác định trường chịu trách nhiệm cho loại đối tượng và ký hiệu bản đồ (MADOITUONG), mã 

chữ và số bổ sung với một kiểm tra tương ứng; 

- Đối với phần còn lại của các trường có thuộc tính đối tượng, bạn có thể chỉ định ánh xạ tự động 

của chúng (Correlate automatically). 

 

Nếu tất cả các tham số được điền chính xác, sau đó nhấp vào nút «Lưu» sẽ tạo ra một biểu diễn cơ 

sở dữ liệu không gian trên Máy chủ GIS. 

Để tổ chức truy cập phức tạp vào một nhóm các lớp của BĐSĐH (hoặc toàn bộ BĐSĐH cùng một 

lúc) có thể sử dụng tệp *.MPT, kết hợp các liên kết đến một số tệp *.DBM được định cấu hình sẵn. 

Máy chủ GIS cấu hình sự phân quyền truy cập dữ liệu. 

Chừng nào các thư mục ảo không được gán quyền, không ai trong số các máy chủ khách hàng GIS 

có thể truy cập dữ liệu đặt trong thư mục này. Theo đó, truy cập vào các lớp của BĐSĐH trong cơ sở dữ 

liệu địa lý ArcSDE Oracle cũng sẽ không được. 
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Hình 48 -  Cửa sổ điền biểu mẫu khi tạo một cơ sở dữ liệu không gian mới 
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Đối với cài đặt truy cập dữ liệu trong thư mục ảo cần phải đi đến menu «Groups» và chọn nhóm 

cần, gọi cửa sổ soạn thảo quyền truy cập dữ liệu bằng cách nhấn «Edit data». Trong cửa sổ mở ra, bạn có 

thể thay đổi quyền, xóa hoặc thêm dữ liệu. 

 

 

Hình 49 -  Truy cập các thiết lập quyền truy cập dữ liệu cho một nhóm người dùng 

Để thêm dữ liệu, hãy nhấp vào nút «Add data» và chỉ định thêm thư mục ảo mới Máy chủ GIS với 

các tệp DBM. 

 

 

Hình 50 -  Cửa sổ để thiết lập các tham số truy cập dữ liệu của nhóm người dùng đã chọn  
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Hình 51 -  Thêm dữ liệu mới cho nhóm người dùng đã chọn 

Đối với các thư mục ảo có tệp DBM, phải có quyền đọc và sao chép. Nếu dự định chỉnh sửa dữ liệu 

trong cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle bằng sản phẩm GIS Panorama, phải cấp quyền (Editing). 

 

  

Hình 52 -  Cửa sổ để chỉnh sửa các thiết lập để truy cập các thư mục và dữ liệu ảo 
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3.4 Nhập các lớp BĐSĐH từ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE thông qua máy chủ GIS 

Nếu trên máy chủ GIS tất cả các tùy chọn cho việc xuất bản các lớp BĐSĐH từ geodatabase 

ArcSDE Oracle thực hiện một cách chính xác, người dùng GIS server có quyền truy cập vào các lớp cũng  

như bất kỳ dữ liệu nào khác trên GIS Server. 

Để truy cập các lớp BĐSĐH từ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE, được xuất bản trên máy chủ GIS, sử 

dụng phần mềm GIS Panorama. 

 

Hình 53 -  Kết nối với máy chủ GIS 

Trong danh sách các bản đồ có sẵn các thư mục được truy cập trên Máy chủ GIS sẽ được cấu hình 

sẵn, như được mô tả trong phần 3.3. Các thư mục chứa một danh sách các tệp dbm được cấu hình trên các 

lớp BĐSĐH. Và cũng có thể chứa các thiết kế bản đồ * .MPT, kết hợp một vài hoặc tất cả các lớp của 

BĐSĐH, nếu các thiết kế đó được tạo ra. Để mở một lớp riêng biệt của BĐSĐH, hãy chọn tệp DBM, để 

mở tập hợp lớp - tệp MPT và nhấp vào nút «Mở». 
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Hình 54 -  Chọn các lớp riêng lẻ của BĐSĐH hoặc toàn bộ BĐSĐH để mở 

Khi mở một bản đồ bao gồm nhiều lớp của BĐSĐH, quá trình mở các lớp này có thể mất một thời 

gian. Quá trình mở sẽ có dòng thông báo hiển thị trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ ứng dụng. 

Sau khi hoàn tất quá trình mở dữ liệu hộp thoại để chọn dữ liệu từ Máy chủ GIS có thể được đóng 

lại. Trong trường hợp này, quá trình tải dữ liệu trên các lớp của BĐSĐH sẽ tiếp tục. Tại thời điểm này, 

Máy chủ GIS đọc dữ liệu này từ cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle và cung cấp cho người dùng của 

mình định dạng bản đồ vector GIS Panorama. 

Trong quá trình tải dữ liệu, thông báo tương ứng được thông báo trên thanh trạng thái chính của 

phần mềm GIS Panorama. 
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Hình 55 -  Quá trình mở một tập hợp các lớp BĐSĐH từ máy chủ GIS 

Khi tất cả dữ liệu trên các lớp BĐSĐH được tải, chương trình sẽ hiển thị thông báo này trên màn 

hình. 

Sau đó, bạn có thể thực hiện các thao tác cần thiết với dữ liệu nhận được. Ví dụ: để cắt bản đồ thành 

các mảnh theo số hiệu, tải xuống định dạng SXF, v.v. Chức năng chỉnh sửa cũng sẽ khả dụng nếu người 

dùng trên Máy chủ GIS được cấp quyền phù hợp. 
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Hình 56 -  Quá trình tải dữ liệu lên các lớp của BĐSĐH 

 

Hình 57 -  Thông báo hoàn thành quá trình khởi động 
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Hình 58 -  Dữ liệu trên các lớp của BĐSĐH được mở hoàn toàn 

Bản đồ nhận được có thể đưa vào các quy trình hậu xử lý (xem phần 5).  

 

3.5 Xuất dữ liệu không gian theo các lớp của BĐSĐH vào cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE thông 

qua máy chủ GIS 

Một trong các tùy chọn để xuất dữ liệu không gian vào cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle là 

cung cấp khả năng chỉnh sửa thông tin bằng cách sử dụng công cụ phần mềm GIS Panorama. Trong quá 

trình chỉnh sửa, các đối tượng có thể được tạo, sửa đổi hoặc xóa. Cả hai thuộc tính đối tượng (ngữ nghĩa) 

và mô tả không gian của nó có thể chỉnh sửa. 

Để kích hoạt tính năng chỉnh sửa thông tin bằng công cụ của GIS Panorama thông tin trực tiếp vào 

geodatabase ArcSDE Oracle nhất thiết phải được thực hiện các thao tác chỉ định ở mục 2.5, ngoài ra 

những thao tác được liệt kê ở các mục 2.1 - 2.4 và 3.1. 

Để chỉnh sửa các đối tượng của các lớp của BĐSĐH chứa trong các bảng geodatabase ArcSDE 

Oracle, trong sản phẩm phần mềm của GIS Panorama cần thực hiện kết nối đến máy chủ GIS, trong đó 

trước hết phải được cấu hình để truy cập vào các lớp này (xem mục 3.2 và 3.3.). Sau đó mở chúng theo 

cách tương tự như mô tả trong mục 3.4. 

Khi dữ liệu các lớp đã chọn của BĐSĐH được mở hoàn toàn, các nút trình biên tập bản đồ sẽ có sẵn 

nếu người dùng GIS Panorama có quyền chỉnh sửa các lớp này trên Máy chủ GIS. 

Bởi vì chỉnh sửa bằng công cụ GIS Panorama thông qua máy chủ GIS được thực hiện trực tiếp 

trong bảng geodatabase ArcSDE Oracle, phần mềm ArcGIS, kết nối tới cơ sở dữ liệu trong thời gian thực, 

thấy những thay đổi. 

Ví dụ, hãy xem xét quá trình chỉnh sửa một lớp riêng lẻ của BĐSĐH. 

Mở nó trong GIS Panorama và trong ArcMap 10.1. 

Sử dụng trình chỉnh sửa bản đồ trong GIS Panorama (F4) để thực hiện một số thay đổi trong lớp của 

BĐSĐH. Ví dụ, thay đổi một đối tượng hiện có hoặc thêm một đối tượng mới. 
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Trong trường hợp thay đổi trong lớp BĐSĐH cần để đảm bảo rằng tất cả các ngữ nghĩa bắt buộc 

cho lớp này được điền đủ. Nếu không, đối tượng sẽ không được lưu vào cơ sở dữ liệu. 

 

 

Hình 59 -  Mở song song lớp BĐSĐH trong GIS Panorama và trong  ArcMap 10.1 

  

Hình 60 -  Chỉnh sửa đối tượng hiện có trong lớp BĐSĐH và tạo một đối tượng mới cùng loại 

Nếu thay đổi không được tự động hiển thị trong ứng dụng ArcMap 10.1, bạn phải nhấp «F5» để cập 

nhật dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu. 
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Hình 61 -  Hiển thị các thay đổi trong ArcMap 10.1 với hỗ trợ của GIS Panorama 
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4 XUẮT VÀ NHẶP CAC LỚP BĐSĐH TỪ CSDL ĐỊA LÝ ARCSDE ORACLE XÂY DỰNG 

SỰ DỤNG CÔNG CỤ TÍCH HỢP GIS PANORAMA 

4.1 Các điều kiện chung để thực thi 

Để truy cập vào cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle từ GIS Panorama trực tiếp (không cần kết 

nối với Máy chủ GIS), các điều kiện sau đây phải được đáp ứng: 

1) Phải cài đặt sản phẩm phần mềm «Panorama». 

2) Trên cùng máy tính, nơi sản phẩm phần mềm GIS Panorama được cài đặt, cần phải cài đặt phần 

quyền truy cập của người dùng DBMS Oracle để truy cập vào Oracle Database Server - Oracle 

Call Interface (xem 1.3). 

3) Máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle phải được cấu hình đúng để cho phép các máy khách bên ngoài 

truy cập cơ sở dữ liệu và địa lý ArcSDE (xem phần 2.1). 

4) Trong CSDL Oracle geodatabase ArcSDE phải đầy đủ và cấu hình phù hợp với các yêu cầu nêu 

trong mục 2.4. và 2.5 của tài liệu này. 

5) Máy tính nơi phần mềm GIS Panorama được cài đặt phải có khả năng truy cập vào máy chủ cơ 

sở dữ liệu Oracle qua mạng. 

 

4.2 Xuất các lớp của BĐSĐH vào cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle 

4.2.1 Yêu cầu đối với dữ liệu nguồn 

Trong cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle có thể xuất sang BĐSĐH tỷ lệ 1: 25 000, được thực hiện 

dựa trên bộ phân loại số viet25t.rsc. Đối với các bản đồ tỷ lệ 1: 50.000 , 1: 100.000 và các loại khác, các 

phân loại của chúng phải được chuẩn bị tương ứng cho các yêu cầu tương tự như các quy định cho bộ 

phân loại viet25t.rsc.    

Khuyến nghị thực hiện xuất sang cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle thuần túy. 

BĐSĐH trước khi xuất sang cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle phải trải qua các quy trình kiểm tra 

cần thiết. 

BĐSĐH đã xuất phải có mã EPSG được cài đặt. Đó là khuyến cáo để đảm bảo tính tương thích mã 

EPSG bản đồ xuất và mã EPSG bảng lớp BĐSĐH geodatabase ArcSDE Oracle. Trong geodatabases 

Oracle ArcSDE chịu trách nhiệm việc này là thuộc tính SRID. SRID trường giá trị metric ký hiệu hệ tọa 

độ có trong dữ liệu EPSG tương ứng mã EPSG (mã SRID = mã EPSG). 

Thuộc tính của một đối tượng đến một lớp cụ thể của BĐSĐH được xác định bằng tên ngắn của đối 

tượng được chỉ định trong bộ phân loại số của bản đồ. Giá trị tên ngắn của đối tượng trong trình phân loại 

phải tương ứng với tên bảng trong cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle, chịu trách nhiệm lưu trữ dữ 

liệu của một lớp BĐSĐH nhất định (xem phần 1.2.3). 

  

4.2.2 Quy trình thực hiện 

Để xuất các lớp BĐSĐH vào cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle, bạn cần mở BĐSĐH trong 

GIS Panorama. Để giảm thiểu các lỗi có thể xảy ra trong quá trình xuất nên thực hiện theo quy trình kiểm 

soát của BĐSĐH và sửa bất kỳ lỗi nào trong dữ liệu gốc được phát hiện. 

Gọi ra tác vụ «Xuất trong ArcSDE Oracle» thông qua menu «Nhiệm vụ - Chạy ứng dụng» (hoặc 

bấm «F12»). 

Trong hộp thoại tác vụ «Xuất sang ArcSDE Oracle», phải điền thông số kết nối với máy chủ cơ sở 

dữ liệu Oracle và thực hiện kết nối. Kết nối phải được thiết lập bằng quyền người dùng SDE (hoặc người 

dùng khác có cùng thẩm quyền trong cơ sở dữ liệu địa lý). 
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Hình 62 -  Chạy tác vụ xuất trong ArcSDE Oracle 

 

Hình 63 -  Thực hiện kết nối với CSDL địa lý ArcSDE Oracle 



 

PARB.00046-06 98 11 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

51 

Khi kết nối thành công vào cơ sở dữ liệu Oracle «Map layers» («Các lớp bản đồ») sẽ hiển thị danh 

sách các bảng đăng ký trong geodatabase ArcSDE Oracle, trong đó thực hiện việc lưu trữ các lớp dữ liệu 

không gian của BĐSĐH. Khi cần có thể chọn bảng riêng để tải dữ liệu BĐSĐH. Bằng cách này, thực hiện 

chọn lựa cấu trúc của các lớp BĐSĐH để xuất sang cơ sở dữ liệu địa lý của ArcSDE Oracle. Theo mặc 

định, tất cả các bảng được chọn. 

 

 

Hình 64 -  Chọn thành phần các lớp BĐSĐH để xuất khẩu sang cơ sở dữ liệu trong geodatabases 

ArcSDE Oracle  

 

Hình 65 -  Quá trình xuất các lớp của BĐSĐH trong lúc thực thi 
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Nếu kết nối đến cơ sở dữ liệu thành công, nút «Chạy» sẽ khả dụng. Khi nhấn nó sẽ bắt đầu quá trình 

xuất các lớp bản đồ trong bảng geodatabase chọn. Các đối tượng bản đồ không liên quan đến các bảng 

được chọn sẽ bị bỏ qua. 

  Trong quá trình xuất nhật ký được hiển thị, trong đó thông báo về quá trình thực hiện được ghi lại. 

Lỗi cũng là được xuất vào nhật ký này. Bản ghi có thể được lưu vào một tập tin văn bản trên đĩa bằng 

cách sử dụng nút . 

Nếu có lỗi, chúng cần được phân tích và nguyên nhân của chúng bị loại bỏ. Sau khi loại bỏ nguyên 

nhân sai sót trong quá trình xuất, quy trình xuất phải được thực hiện trước. Trước khi xuất lại, tất cả dữ 

liệu đã tải xuống trước đó từ cơ sở dữ liệu địa lý phải được xóa . Thay vì làm sạch geodatabase có thể 

thực hiện xóa hoàn toàn và tạo ra một geodatabase một lần nữa (xem 2.2. - 2.5.). 

  

Ví dụ về lỗi liên quan đến dữ liệu không gian không chính xác trong dữ liệu nguồn (tự giao nhau 

của đường viền đối tượng): 
Database: ORA-20015: Error generating shape from binary: Invalid polygon closure (20813). 
ORA-06512: at "SDE.ST_GEOMETRY_SHAPELIB_PKG", line 237 
ORA-06512: at "SDE.ST_GEOMETRY_OPERATORS", line 162 
Can't process object: 17 
Error write object 17 from list 1 

 

Ví dụ về lỗi liên quan đến ngữ nghĩa không chính xác trong dữ liệu nguồn (không có giá trị cho đặc 

tính bắt buộc để điền):  
Database: ORA-01400: cannot insert NULL into ("SDE"."DOANTIMDUONGBO"."LOAIKETCAU") 
Can't process object: 3677 
Error write object 3677 from list 1 

 

Ví dụ về lỗi liên quan đến dữ liệu không gian không chính xác trong dữ liệu nguồn (đầu ra metric 

vượt quá giới hạn của các thứ nguyên được xác định bởi mã hệ tọa độ trong cơ sở dữ liệu): 
Database: ORA-20015: Error generating shape from binary: Coordinate system is out of bounds 

(20807). 
ORA-06512: at "SDE.ST_GEOMETRY_SHAPELIB_PKG", line 237 
ORA-06512: at "SDE.ST_GEOMETRY_OPERATORS", line 162 
Can't process object: 2047 

 

Ví dụ về lỗi liên quan đến việc áp dụng hệ tọa độ phi tiêu chuẩn, mà không thể thực hiện chuyển 

đổi cơ sở dữ liệu địa lý theo phương tiện nội bộ (xem các yêu cầu trong 1.2.3): 
Database: ORA-29875: failed in the execution of the ODCIINDEXINSERT routine 
ORA-20085: Insert Spatial Reference SRID 3405 does not match SDE.DUONGBINHDO.SHAPE 

registered Spatial Reference SRID 300002 
ORA-06512: at "SDE.ST_DOMAIN_METHODS", line 1986 

Can't process object: 3406 

 

Các mã lỗi được cung cấp bởi cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE có giá trị bắt đầu từ 20001 trở lên. Mô tả 

lỗi bằng mã có thể được quy định trong tài liệu hướng dẫn cho ArcGIS - 

http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/java/geodatabases/sql_exc1207716883.htm. 

Lỗi có mã 20000 trở xuống hoặc 21300 trở lên có liên quan đến thông báo cơ sở dữ liệu DBMS 

Oracle. Lỗi mô tả về các mã có thể được quy định trong tài liệu hướng dẫn cho DBMS Oracle - 

https://docs.oracle.com/cd/B14117_01/server.101/b10744/toc.htm. 

  

Thực hiện quy trình xuất các lớp BĐSĐH vào cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE có thể dùng khi cần. Để 

thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút «Hủy» («Cancel»). Sau khi hủy quá trình xuất tất cả dữ liệu đã tải 

xuống trước đây từ cơ sở dữ liệu địa lý phải được xóa trước khi thực hiện lại quy trình xuất. Thay vì làm 

sạch geodatabase có thể được thực hiện xóa hoàn toàn và tạo ra một geodatabase một lần nữa (xem 2.2- 

2.5 ). 
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Hình 66 -  Dừng quá trình xuất trong lúc thực thi  

4.3 Nhập các lớp của BĐSĐH từ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle 

4.3.1 Yêu cầu đối với dữ liệu nguồn  

Để nhập các lớp BĐSĐH từ cơ sở dữ liệu của địa lý ArcSDE Oracle, chứa dữ liệu tỷ lệ 1:25 000, 

phải được áp dụng bảng phân loại số viet25t.rsc, tương ứng với cấu trúc geodatabase ArcSDE Oracle tỷ lệ 

này. Để nhập lớp BĐSĐH từ geodatabases ArcSDE Oracle tỷ lệ 1:50 000, 1:100 000 hay tỷ lệ khác phải 

được chuẩn bị, tương ứng, bộ phân loại theo yêu cầu tương tự áp dụng cho bộ phân loại viet25t.rsc.         

Để tải các lớp của BĐSĐH từ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle sẽ tạo ra BĐSĐH định dạng GIS 

Panorama. Bản đồ được tạo ra với các tham số hệ tọa độ và phép chiếu tương ứng với mã EPSG cho 

trước. Mã EPSG để tạo ra bản đồ phải được xác định phù hợp với các tham số của hệ tọa độ được sử dụng 

trong geodatabases ArcSDE Oracle cho lớp BĐSĐH. 

Nếu geodatabase ArcSDE Oracle có các lớp khác nhau về hệ tọa độ (bảng dữ liệu không gian có 

các SRID khác nhau), cần thiết ở mức cơ sở dữ liệu có thể chuyển đổi tọa độ sang hệ có mã EPSG của 

bản đồ được tạo ra . 

 

4.3.2 Quy trình thực hiện 

Để xuất lớp BĐSĐH trong geodatabase ArcSDE Oracle cần thiết trong GIS Panorama chọn mục 

menu «File – Import from… – ArcSDE Oracle geodatabase». Hộp thoại «Import ArcSDE Oracle 

geodatabase» sẽ khởi động. 

Trong hộp thoại «Import ArcSDE Oracle geodatabase», phải điền vào các tham số kết nối với máy 

chủ cơ sở dữ liệu Oracle và kết nối. Kết nối phải được thiết lập bằng quyền người dùng SDE (hoặc người 

dùng khác có cùng thẩm quyền trong cơ sở dữ liệu địa lý). 
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Hình 67 -  Chạy nhiệm vụ nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle 

Sau khi kết nối thành công, các giá trị mặc định trong các tham số để tạo BĐSĐH để đặt dữ liệu đã 

nhập sẽ được điền đủ. Các thông số này có thể được thay đổi nếu cần thiết. 

Để tạo BĐSĐH tất cả các tham số phải được xác định: 

- Tên của tệp bản đồ; 

- Phân loại; 

- Tên của bản đồ; 

- Mã EPSG; 

- Tỷ lệ cơ bản. 
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Hình 68 -  Thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle 

Sau khi kết nối thành công vào cơ sở dữ liệu Oracle ở tab «Lớp bản đồ» («Map layers») sẽ hiển thị 

danh sách các bảng đăng ký tại một geodatabase ArcSDE Oracle dành cho lưu trữ lớp dữ liệu không gian 

của BĐSĐH. Khi cần trên tab này có thể chọn các bảng riêng, từ đó dữ liệu sẽ được tải vào BĐSĐH. Như 

vậy tiến hành lựa chọn thành phần lớp BĐSĐH để nhập từ geodatabase ArcSDE Oracle. Theo mặc định, 

tất cả các bảng được chọn. 

 

 

Hình 69 -  Lựa chọn thành phần các lớp BĐSĐH được nhập từ CSDL địa lý ArcSDE Oracle 
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Nếu kết nối tới CSDL thành công, tất cả các tham số cần thiết để tạo ra bản đồ thành quả được nhập 

đủ, nút «Run» được kích hoạt. Khi nhấn nó bắt đầu quá trình nhập lớp được lựa chọn BĐSĐH từ CSDL 

địa lý ArcSDE Oracle. Các bảng không đánh dấu không tham gia vào quá trình nhập dữ liệu. 

 

 

Hình 70 -  Quy trình nhập các lớp của BĐSĐH trong quá trình thực hiện  

Trong quá trình nhập có bản ghi báo cáo về tiến độ. Lỗi cũng được đưa ra ở báo cáo này. Biên bản 

có thể được lưu vào một tập tin văn bản trên đĩa bằng cách sử dụng nút.  

Khi cần có thể dừng việc thực hiện quy trình nhập các lớp của BĐSĐH vào cơ sở dữ liệu địa lý 

ArcSDE. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút «Hủy» («Cancel»). Quá trình thực hiện sẽ bị dừng, tất 

cả các đối tượng không xử lý trong bảng hiện tại sẽ được coi là bị lỗi, bảng sau sẽ không được xử lý. 

Trong trường hợp quá trình bị dừng, GIS Panorama sẽ mở bản đồ các đối tượng được tải tại thời điểm 

lệnh để làm gián đoạn quá trình. Bản đồ này không thể được coi là một kết quả nhập hợp lệ, và quy trình 

nhập cần được lặp lại. Để lặp lại nhập BĐSĐH với cùng tên, bản đồ này cần được đóng lại. 
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Hình 71 -  Dừng việc nhập trong quá trình thực thi 

Khi kết thúc việc tải dữ liệu trong cửa sổ GIS Panorama bản đồ sẽ được mở có dữ liệu được nhập từ 

cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE Oracle. 

Bản đồ nhận được có thể xem xét các quá trình hậu xử lý (xem phần 5). 
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5 HẬU XỮ LÝ DỮ LIỆU NHẬP VÀO 

Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu có thể cần thực hiện với các dữ liệu thu được một loạt các 

thao tác. Ví dụ: chia BĐSĐH nhập thành các mảnh theo số hiệu, thực hiện việc áp dụng chữ ký, vv… 

Các quy trình hậu xử lý BĐSĐH đã nhập được bắt đầu như các nhiệm vụ ứng dụng trong GIS 

Panorama. 

 

 

Hình 72 -  Chạy nhiệm vụ tách dữ liệu đã nhập thành các mảnh theo số hiệu 

 

Hình 73 -  Thực thi nhiệm vụ tách dữ liệu đã nhập thành các mảnh theo số hiệu 
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Hình 74 -  Chạy nhiệm vụ chữ ký tự động 

 

Hình 75 -  Hộp thoại nhiệm vụ phân phối chữ ký tự động 
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Để thực hiện phân phối chữ ký tự động cần phải tải thiết lập (nút «Load settings…»). Đối với các 

bản đồ được tạo bởi bộ phân loại viet25t.rsc , các thiết lập được chuẩn bị trước để tạo chữ ký đã có sẵn, 

được chứa trong tệp viet25t.ilb. 

 

 

Hình 76 -  Kết quả của gán tự động và sắp xếp dòng chữ cho BĐSĐH nhập 
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PHỤ LỤC 1 VÍ DỤ TỆP *.DBM 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> 

<dbm> 

 <guid>3F1CF1FD-8949-5F8B-3875-9C89C0555B3B</guid> 

 <mapname>PHUBEMAT</mapname> 

 <classifier>viet25t.rsc</classifier> 

 <epsg>3405</epsg> 

 <scale>25000</scale> 

 <dbconnection name="VN25K"/> 

 <query type="table"> 

  <tablename>SDE.PHUBEMAT</tablename> 

  <time_of_actuality>36000</time_of_actuality> 

 </query> 

 <fields> 

  <ident field="OBJECTID"/> 

  <geometry field="SHAPE"/> 

  <objcode type="text" field="MADOITUONG"> 

  <semantics associate="true"/> 

 </fields> 

 <rsclimit>1</rsclimit> 

</dbm> 
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PHỤ LỤC 2 SQL- SCRIPT TẠO TRIGGER TRONG CSDL ĐỊA LÝ 

Dưới đây trình bày cấu trúc script make_triggers_for_objectid.sql, được thiết kế để tạo ra trigger 

thực hiện nhận giá trị mới các trường định danh OBJECTID cho tất cả các bảng với dữ liệu không gian 

đăng ký trong cơ sở dữ liệu dữ liệu địa lý ArcSDE thuộc cơ sở dữ liệu Oracle. 

 
-- ============================================================================== 

-- Tạo các trigger để sinh ra các giá trị OBJECTID của các bản đăng ký mới, 

-- được thêm vào các bảng dữ liệu địa lý của ArcSDE không phải từ các ứng dụng ArcGIS  

-- ============================================================================== 

-- Để nhận OBJECTID sử dụng chức năng thông thường ArcSDE - GDB_UTIL.NEXT_ROWID 

-- ============================================================================== 

 

 

DECLARE 

  v_username  ST_GEOMETRY_COLUMNS.OWNER%TYPE; -- biến dành cho cho tên chủ sở hữu 

  v_tablename GDB_ITEMS.NAME%TYPE;            -- biến cho tên bảng  

  v_tablename_short GDB_ITEMS.NAME%TYPE;      -- biến cho tên bảng  

  v_shapename ST_GEOMETRY_COLUMNS.OWNER%TYPE; -- biến cho trường metric 

  v_srid      ST_GEOMETRY_COLUMNS.SRID%TYPE;  -- biến cho giá trị trường SRID 

  v_srid_str  VARCHAR2(32); 

  v_sql       VARCHAR2(4096); 

  l NUMBER; 

  CURSOR c1 

  IS -- con trỏ để liệt kê các bảng với hình học và PK 

    -- ======================================================================== 

       SELECT   

         USER as TableOwner,  

         REPLACE(t.NAME, USER||'.', '') as TableName,  

         c.COLUMN_NAME as ShapeName, 

         c.SRID as SRID 

       FROM GDB_ITEMRELATIONSHIPS r  

       INNER JOIN GDB_ITEMS t ON t.UUID=r.DESTID 

       INNER JOIN GDB_ITEMS l ON l.UUID=r.ORIGINID 

       INNER JOIN GDB_ITEMRELATIONSHIPTYPES rt ON rt.UUID=r.TYPE AND rt.NAME='DatasetInFeatureDataset' 

       LEFT OUTER JOIN ST_GEOMETRY_COLUMNS c ON UPPER(c.OWNER||'.'||c.TABLE_NAME)=UPPER(t.NAME) AND 
UPPER(c.GEOMETRY_TYPE) like 'ST_GEOMETRY%' 

       WHERE UPPER(t.NAME) like UPPER(USER||'.%') 

       ORDER BY rt.NAME; 

  -- ======================================================================== 

BEGIN 

  DBMS_OUTPUT.ENABLE(); 

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'Begin...' ); 

  OPEN c1; 

  LOOP 

      v_sql := ''; 

      FETCH c1 INTO v_username, v_tablename, v_shapename, v_srid; 

      EXIT WHEN c1%NOTFOUND; 
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      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( v_tablename || ' :'); 

      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( '  - append trigger for new objectid'); 

      l := LENGTH(v_tablename); 

      -- максимальная длина имени триггера - 30 символов 

      IF (l <= 21) 

        THEN v_tablename_short := v_tablename; 

        ELSE v_tablename_short := SUBSTR(v_tablename, 1, 19) || '_' || SUBSTR(v_tablename, l, 1); 

      END IF;   

       

      -- SELECT SUBSTR(v_tablename, 1, 21) INTO v_tablename_short FROM DUAL; 

      -- добавление триггера для получения нового значения OBJECTID 

      v_sql := 'CREATE OR REPLACE TRIGGER TR_' || v_tablename_short || '_NEWID ' || 

               'BEFORE INSERT OR UPDATE ON ' || v_username || '.' || v_tablename || ' ' || 

               'FOR EACH ROW ' || 

               'BEGIN ' || 

               'IF :NEW.OBJECTID IS NULL ' || 

               'THEN SELECT GDB_UTIL.NEXT_ROWID(''' || v_username || ''',''' || v_tablename || ''') ' || 

               'INTO :NEW.OBJECTID FROM DUAL; ' || 

               'END IF;  ' || 

               'END; '; 

                

      BEGIN          

         EXECUTE IMMEDIATE v_sql; -- запуск 

      EXCEPTION 

         WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( '         - ERROR!'); 

      END; 

       

  END LOOP; 

  CLOSE c1; 

END; 

/ 
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Bảng đăng ký các thay đổi 

Các 

thay 

đổi. 

Số trang 
Tổng số 

trang 

Tài liệu 

số 

Số công văn 

đến kèm theo 

tài liệu và 

ngày tháng 

Chữ 

ký 

Ngày 

tháng Được 

thay đổi 

Thay 

đổi 
Mởi Bỏ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


