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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài liệu này bao gồm các thông tin phục vụ cho việc kiểm tra, duy trì  và tùy chỉnh khi sử dụng các 

ứng dụng cụ thể của phần GIS Server PARB.00049-01. 

GIS Server PARB.00049-01 được thiết kế để đảm bảo khả năng truy cập từ xa tới các dữ liệu không 

gian cho người dùng các phần mềm GIS Panorama PARB.00227-03, GIS Map 2011 PARB.00046-01, 

GIS Operator PARB.00048-01, GIS WebService SE PARB.00160-01 và các phần mềm khác. 

Server cung cấp khả năng truy cập từ xa tới các bản đồ dạng vector, dữ liệu viễn thám, các ma trận, 

tài liệu và cơ sở dữ liệu không gian. Kết nối với server được khởi tạo thông qua giao thức TCP\IP sử dụng 

cơ chế socket. 

Việc đặt dữ liệu trên máy chủ sẽ bảo vệ dữ liệu khỏi việc sao chép và sửa đổi bất hợp pháp. Người 

dùng lựa chọn dữ liệu để làm việc bằng tên có điều kiện của dữ liệu đó (bí danh). Bản đồ vector có thể 

được mở để xem và chỉnh sửa, còn các dữ liệu dạng ảnh và ma trận ta chỉ có thể xem và thực hiện các 

tính toán trên đó. Ngoài ra, tất cả dữ liệu có thể được đóng hoặc mở để sao chép từ server theo đinh dạng 

trao đổi, vào khay nhớ tạm hoặc vào các bản đồ khác.  

GIS Server PARB.00049-01 cung cấp khả năng kiểm soát những thay đổi của các dữ liệu dạng ảnh 

đã được mở trên GIS Server và cập nhật đồng bộ trên máy khách. Khả năng truy cập tới những phiên bản 

mới của bản đồ vector, ảnh viễn thám và ma trận độ cao được cung cấp một cách tự động mà không cần 

các lệnh bằng tay từ quản trị server hay máy khách. Phần mềm đảm bảo việc kiểm tra tính phù hợp của 

các bản đồ đối với cách phân loại trong quá trình mở bản đồ, tự động chuyển đổi các đối tượng trên bản 

đồ khi thay đổi cách phân loại. Điều này cho phép tự động hóa quá trình cập nhật thư viện ký hiệu bản đồ 

trên server bằng cách tự động cập nhật trên môi trường làm việc của máy khách thông qua các dịch vụ 

web đã được kết nối. 

GIS Server PARB.00049-01 hỗ trợ kết nối nhiều cấp độ giữa các GIS Server với nhau để lưu trữ và 

xử lý dữ liệu không gian, đảm bảo tự động hóa các quá trình sao chép, sao lưu và bảo vệ dữu liệu. Kiến 

trúc này giúp giảm 10 lần mức độ tải trên hệ thống mạng, tăng tốc truy cập dữ liệu và cải thiện độ tin cậy 

trong quá trình làm việc. Việc giảm cường độ tải trên hệ thống mạng được hiện thực hóa bằng một GIS 

server trung gian có nhiệm vụ lưu tạm các truy vấn và tự động thực hiện việc sao chép dữ liệu, phục vụ 

truy cập cho các nhóm người dùng độc lập. 

GIS Server bao gồm phần mềm quản trị GIS (GIS Administrator), được thiết kế để tinh chỉnh các 

tham số hoạt động của GIS Server. GIS Administrator cho phép định nghĩa danh sách người dùng, danh 

sách dữ liệu và các thuộc tính của chúng, cho phép điều chỉnh GIS Server cho những ứng dụng cụ thể. 

Danh sách các dữ liệu có sẵn được tạo cho từng nhóm người dùng. Người dùng được phân quyền để truy 

cập dữ liệu.  

Danh sách người dùng, danh sách dữ liệu và các thuộc tính của chúng được lưu trữ trên máy chủ 

trong file tham số gisserver.xml. Các file tham số được tạo lập và chỉnh sửa bởi quản trị server. 
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1 TỔNG QUAN VỀ PHẦM MỀM 

1.1 Mục tiêu và chức năng chính của chương trình 

GIS Server PARB.00049-01 được thiết kế để cung cấp khả năng truy cập từ xa tới dữ liệu không 

gian cho người dùng GIS Panorama PARB.00227-02, GIS Map 11 PARB.00046-01, GIS Operator 

PARB.00048-01, GIS WebService SE PARB.00160-01 và các phần mềm khác. 

Máy chủ cung cấp khả năng truy cập từ xa tới bản đồ vector, dữ liệu viễn thám, dữ liệu dạng ảnh, 

các tài liệu và cơ sở dữ liệu không gian.  

Việc đặt dữ liệu trên máy chủ sẽ bảo vệ dữ liệu khỏi việc sao chép và sửa đổi bất hợp pháp. Người 

dùng lựa chọn dữ liệu để làm việc bằng tên có điều kiện của dữ liệu đó (bí danh). Bản đồ vector có thể 

được mở để xem và chỉnh sửa, còn các dữ liệu dạng ảnh và ma trận ta chỉ có thể xem và thực hiện các 

tính toán trên đó. Ngoài ra, tất cả dữ liệu có thể được đóng hoặc mở để sao chép từ server theo đinh dạng 

trao đổi, vào khay nhớ tạm hoặc vào các bản đồ khác. 

 

 

Hình 1 -  Kết nối tới GIS Server từ phần mềm GIS Panorama 

GIS Server PARB.00049-01 cung cấp khả năng kiểm soát những thay đổi của các dữ liệu dạng ảnh 

đã được mở trên GIS Server và cập nhật đồng bộ trên máy khách. Khả năng truy cập tới những phiên bản 

mới của bản đồ vector, ảnh viễn thám và ma trận độ cao được cung cấp một cách tự động mà không cần 

các lệnh bằng tay từ quản trị server hay máy khách. Phần mềm đảm bảo việc kiểm tra tính phù hợp của 

các bản đồ đối với cách phân loại trong quá trình mở bản đồ, tự động chuyển đổi các đối tượng trên bản 

đồ khi thay đổi cách phân loại. Điều này cho phép tự động hóa quá trình cập nhật thư viện ký hiệu bản đồ 

trên server bằng cách tự động cập nhật trên môi trường làm việc của máy khách thông qua các dịch vụ 

web đã được kết nối. 

GIS Server PARB.00049-01 hỗ trợ kết nối nhiều cấp độ giữa các GIS Server với nhau để lưu trữ và 

xử lý dữ liệu không gian, đảm bảo tự động hóa các quá trình sao chép, sao lưu và bảo vệ dữu liệu. Kiến 

trúc này giúp giảm 10 lần mức độ tải trên hệ thống mạng, tăng tốc truy cập dữ liệu và cải thiện độ tin cậy 

trong quá trình làm việc. Việc giảm cường độ tải trên hệ thống mạng được hiện thực hóa bằng một GIS 
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server trung gian có nhiệm vụ lưu tạm các truy vấn và tự động thực hiện việc sao chép dữ liệu, phục vụ 

truy cập cho các nhóm người dùng độc lập. 

Cùng một dữ liệu có thể được dùng bởi bất kỳ người dùng nào kết nối với GIS Server. Khi một 

người dùng chỉnh sửa bản đồ, dữ liệu sẽ được tự động cập nhật cho tất cả người dùng đang làm việc với 

bản đồ đó. Khi cùng một đối tượng được chỉnh sửa đồng thời bởi nhiều người dùng, đối tượng sẽ ở trạng 

thái của lần chỉnh gần nhất. Dũ liệu được cập nhật thông qua một giao thức thực thi đảm bảo khả năng 

khôi phục lỗi và quay trở lại bất kỳ bước nào trước đó.  

Danh sách các người dùng, dánh sách dữ liệu và các thuộc tính của chúng được lưu trên máy chủ 

trong file tham số gisserver.xml. Tạo lập và chỉnh sửa file tham số được thực hiện bởi người quản trị 

server, sử dụng phần mềm quản trị nội bộ hoặc quản trị từ xa. Các danh sách mật khẩu lưu trên file tham 

số dưới dạng mã hóa sử dụng thuật toán MD5. Người dùng mới có thể được thêm vào danh sách người 

dùng GIS Server với tư cách người dùng đơn hoặc một nhóm những người dùng Active Directory (AD) 

với tư cách một người dùng độc lập. 

Mọi hoạt động của các người dùng với dữ liệu được ghi lại trong 1 file log dạng văn bản của phần 

mềm - \LOG\gisserver.YYYYMM01.log. Ở đây YYYY tương ứng với năm, MM tương ứng với tháng. 

GIS Server tự động khởi chạy một giao thức  mới vào ngày đầu tiên của hàng tháng, giúp dễ dàng tìm ra 

ngày bạn muốn trong giao thức và xóa các giao thức cũ. Thư mục \LOG được lưu trữ trong thư 

\ProgramData\Panorama\GIS Server. 

Trạng thái truy cập dữ liệu hiện tại được thể hiện trên phần mềm giám sát máy chủ. 

 GIS Server mở bản đồ vector trong chế độ truy cập độc quyền cho chỉnh sửa để tăng tốc và đảm 

bảo độ tin cậy khi thực thi các lệnh chỉnh sửa. Các ứng dụng khác có thể mở song song bản đồ đó dưới 

dạng chỉ đọc. Nếu có bất kỳ ứng dụng nào mở bản đồ trước khi GIS Server truy cập nó, máy khách sẽ 

nhận được một thông báo lỗi khi mở bản đồ vector.  

GIS Server chạy tự động khi bắt đầu khởi động hệ điều hành và nó có thể hoạt động không giới hạn 

thời gian. 

 

1.2 Thông tin về phần cứng và phần mềm để chạy chương trình 

Kết nối với server được khởi tạo thông qua giao thức TCP\IP sử dụng cơ chế socket. 

Dữ liệu được trao đổi giữa máy khách và máy chủ gồm có các tọa độ và thuộc tính của đối tượng, 

các gói dữ liệu dạng ảnh và ma trận. Để hoạt động một cách bình thường, phần mềm yêu cầu một kết nối 

tốc độ cao giữa máy khách và máy chủ, ví dụ như mạng hữu tuyến tốc độ trên 1 Gbit/giây. 

GIS Server PARB.00049-01 có thể được cài đặt trên bất kỳ máy tính nào trên mạng nội bộ sử dụng 

phiên bản 64 bit của hệ điều hành MS Windows XP, MS Windows Server 2008 hoặc hơn, MS Windows 

7 hoặc hơn. 

Mỗi máy khách được phân khoảng 1,5MB RAM. Số lượng của các bản đồ vector, dữ liệu ảnh và 

ma trận không ảnh hưởng lớn tới kích thước của bộ nhớ được chia. Kết nối 100 máy khách yêu cầu 

khoảng 1,5GB RAM trên máy cài GIS Server. Phần mềm không giới hạn số lượng máy khách được kết 

nối. 

Để cải thiện hiệu năng, nên sử dụng bo mạch chủ hỗ trợ đa chip xử lý và dữ liệu nên được lưu trong 

các đĩa cứng khác nhau. 

Lượng truyền tải dữ liệu lớn sẽ yêu cầu một kết nối tốc độ cao giữa máy chủ và máy khách. Ví dụ 

như 1 file ảnh hoặc ma trận có thể chiếm 10GB, và một máy khách có thể mở cùng một lúc hang ngàn file 

ảnh và ma trận. 

Để quan trị từ xa GIS Server thông qua giao diện web, cần phải có một trong các web-server sau 

cùng với modul  via the web-interface, it is necessary to have one of the following web-servers with the 

support module của các tập lệnh PHP: 

- Apache phiên bản 2.2.14 hoặc cao hơn; 

- IIS phiên bản 6.0 hoặc cao hơn; 

- ngnix 1.5.7 hoặc cao hơn. 
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Cấu hình phần cứng và phần mềm đề nghị: 

- Chip xử lý không yếu hơn Intel (R) Core (TM) i7 3,4GHz hoặc hơn; 

- Tối thiểu 16 GB RAM; 

- Ở cứng phải trống 1 TB hoặc hơn; 

- Có cổng USB; 

- Hệ điều hành: MS Windows 2008 x64 hoặc cao hơn; 

- Card mạng Ethernet 1 gigabit/giây hoặc hơn. 
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2 CẤU TRÚC PHẦN MỀM 

GIS Server PARB.00049-01 được cấu thành từ các phần mềm sau: 

- Dịch vụ Windows Services nằm trong module gsservice64.exe, cung cấp khả năng truy cập từ xa 

tới dữ liệu không gian; 

- Phần mềm có nhiệm vụ cài/gỡ cài đặt dịch vụ nằm trong module gsmanager64.exe; 

- Phần mềm giám sát trạng thái hoạt động nằm trong module gsmonitor.exe; 

- Phiên bản desktop của phần mềm quản trị dịch vụ nằm trong module gsadmin.exe; 

- Phiên bản nền web của phần mềm quản trị dịch vụ nằm trong bộ module PHP trong thư mục 

\GISAdministrator; 

- Module dsloader.exe có nhiệm vụ tải từ xa các gói dữ liệu vào trong Ngân hàng dữ liệu bản đồ 

số và viễn thám PARB.00033-02; 

- Các thư viện thực thi các chức năng của dịch vụ nhằm quản lý các dữ liệu không gian dạng 

vector, ảnh và ma trận; 

- Trình điều khiển khóa bảo mật được chưa trong module \WinKey64\setup.exe. 

 

Dịch vụ gsservice64.exe hoạt động dựa trên các tham số lưu trong file tham số gisserver.xml. 

Phầm mềm quản trị nội bộ gsadmin.exe và quản trị từ xa trên nền web sẽ làm thay đổi các tham số 

trong file file gisserver.xml. File này sẽ được đọc định kỳ bởi phần mềm gsservice64.exe. 

Phần mềm gsmanager64.exe là một phầm mềm dạng cửa sổ dòng lệnh sử dụng để cài đặt hoặc gỡ 

cài đặt các dịch vụ. 

Module dsloader.exe và các thư viện có nhiệm vụ thực thi các chức năng của dịch vụ được gọi bởi 

dịch vụ gsservice64.exe khi nhận được lệnh tương ứng bằng giao thức TCP / IP. 

Trình điều khiển khóa bảo mật được gọi từ dịch vụ gsservice64.exe khi kiểm tra giấy phép chạy 

phần mềm. 

Phần mềm giám sát gsmonitor.exe truy vấn các trạng thái của kết nối hiện hành với máy khách và 

các dữ liệu đang mở, hiển thị chúng trong hộp thoại trạng thái dịch vụ. 
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3 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 

3.1 Các bước cơ bản để cài đặt phần mềm 

Mở đĩa CD cài đặt. 

Từ thư mục chứa file cài đặt, chạy Setup.exe. 

Trong hộp thoại lựa chọn nghên ngữ, «English» sau đó ấn nút «OK». 

Trong hộp thoại «Welcome» ấn nút «Next». 

Trong hộp thoại «License Agreement», ấn nút «Agree», chú ý đọc trước thỏa thuận cấp phép. 

Trong hộp thoại lựa chọn thư mục cài đặt, ấn nút «Install» (nếu muốn thay đổi thư mục cài đặt phần 

mềm, đầu tiên cần lựa chọn thư mục mong muốn, ấn nút «Browse»). 

 

Tất cả các phần mềm là 1 phần của GIS Server được lưu và cùng một thư mục. Thư mục mặc định 

là \Program Files\Panorama\GIS Server. 

Trước khi cài đặt một dịch vụ mới, phiên bản trước của dịch vụ đó bị dừng hoạt động và xóa trong 

thanh ghi registry, để thực hiện hành động này, phần mềm cài đặc sẽ tự động chạy câu lệnh sau: 

gsmanager64.exe -u 

 

Để cài đặt phiên bản mới, chạy câu lệnh sau: 

gsmanager64.exe -i 

 

Nếu thấy cần thiết, các câu lệnh trên có thể được thực hiện bằng tay để khởi động lại phần mềm 

GIS Server. 

Trong hộp thoại «Guardant Drivers», click vào tùy chọn «Install Guardant drivers» và ấn nút 

«Finish» (nếu không muốn cài đặt trình điều khiển, ấn nút «Cancel»). Trong hộp thoại kết thúc cài đặt 

phần mềm, ấn nút «Finish». 

Để tự động chạy phần mềm giám sát gsmonitor.exe, cần lưu nó và thư mục Startup của hệ điều 

hành Windows. Khi phần mềm chạy, biểu tượng của nó sẽ tự động hiện lên trên khay hệ thống (khu vực 

có đồng hồ trên Windows). 

Phiên bản mới của file gisserver.xml sẽ được cài đặt với tên gisserver.new.xml. 

Nếu không có file gisserver.xml nào được lưu trong thư mục cài đặt phần mềm hoặc thư mục 

\ProgramData\Panorama\GIS Server thì file gisserver.new.xml sẽ được tự động sao chép vào file 

\ProgramData\Panorama\GIS Server\gisserver.xml. 

 

Để chạy phần mềm, cần phải lắp khóa Guardant vào cổng USB. Trình điều khiển khóa sẽ được cài 

đặt tự động. Trong trường hợp không có khóa, một thông báo về việc thiếu khóa sẽ được lưu trong file 

log \Log\gisserver.20XXXXXX.log. Ví dụ: 

 

---> 10:16:55   Start GIS Server x64 Demo v. 6.0.2  26/01/2011   

>>>> 10:16:55   Hard Key not accessible. The number of connections is not more than 4! 

---> 10:16:55   Begin of reading parameters - C:\Program Files (x86)\Panorama\GIS 

Server\gisserver.xml 

 

Trong trường hợp này, phần mềm sẽ giới hạn lượng kết nối của người dùng xuống còn 4. 
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Hình 2 -  Quản lý các dịch vụ trong hệ điều hành 

Việc dừng hay chạy phần mềm có thể thực hiện thông qua hộp thoại hệ thống của MS Windows, 

được chạy từ menu Start. 

 

3.2 Thủ tục cài đặt và sử dụng khoá bảo mật USB của chương trình  

Khóa điện tử là một thiết bị được thiết kế để bảo vệ các phần mềm và dữ liệu khỏi các hành động sử 

dụng hoặc sao chép trai phép. Electronic key is a device designed to protect programs and data from 

unauthorized use and replication. Khóa điện tử USB có thể được sử dụng trên các hệ điều hành hỗ trợ 

chuẩn USB. 

Bạn có thể kết nối hoặc ngắt kết nối khóa USB khi máy tính mở hoặc tắt. 

Cổng USB của khóa nên được lắp vào cổng USB trên máy sau khi cài đặt trình điều khiển bảo vệ. 

Nếu khóa được kết nối trước khi cài trình điều khiển và trình cài đặt thiết bị USB mặc định của MS 

Windows tự động hiện ra, bạn cần ngắt kết nối khóa USB với máy tính và hủy trình cài đặt USB. 

Trình điều khiển của khóa điện tử được cài đặt tự động trong quá trình cài phần mềm GIS Server. 

Trong trường hợp cần cập nhật trình điều khiển hoặc thay đổi khóa bảo mật Guardant, thực hiện lần lượt 

các bước sau: 

1) Chạy phần mềm cài đặt trình điều khiển  \WinKey64\Setup.exe  

2) Ấn vào nút «Install driver» trong hộp thoại vừa hiện ra. 

3) Nếu cần thiết, có thể khởi động lại máy tính.  

 

Trước khi cài trình điều khiển cho hệ thống, bạn cần chắc chắn rằng phiên bản khác của trình điều 

khiển bảo vệ chưa được cài đặt từ trước. Nếu trường hợp đó xảy ra, trước tiên cần gỡ nó ra (Start \ 

Settings \ Control Panel \ Add or Remove Programs \ Guardant drivers \ Delete), sau đó khởi động lại 

máy tính và cài đặt trình điều khiển khóa bảo mật cho hệ thống 64-bit. 

Trình điều khiển khóa bảo mật đặc biệt không được cài tự động trong quá trình cài đặt phần mềm. 

Cài đặt trình điều khiển này thông qua phần mềm trong thư mục \System\WinKey-x64\ trên đĩa CD cài 

đặt. 
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Để hỗ trợ cho GIS Server, máy ảo sử dụng khóa bảo mật mạng được cài đặt trên một hệ thống có 

thể truy cập vật lý vào cổng USB.  

Khóa bảo mật mạng Guardant Net có thể cài đặt trên bất cứ máy trạm hoặc máy chủ nào. 

Để bắt dầu, cần cài trình điểu khiển cho việc truy cập vào khóa điện tử (phần mềm cài đặt được lưu 

trong thư mục \System\WinKey trong đĩa cài). Sau đó kết nối khóa điện tử vào cổng USB vào cùng một 

máy tính. 

Tiếp theo, bạn cần sao chép thư mục \System\NetKey vào ổ cứng trong máy (ví dụ như vào thư mục 

c:\Program Files\). Thư mục này chứa phần mềm của máy chủ server Guardant Net. 

Sau khi lắp khóa bảo mật mạng vào máy tính, bạn cần chạy server Guardant Net - module 

grdsrv.exe. 

Chú ý! Server Guardant Net cần được chạy trên cùng một máy (máy trạm hoặc máy chủ) với máy 

đã được lắp khóa điện tử Guardant Net. Nếu không, server (cũng như máy khách Guardant Net) sẽ không 

thể nhận diện được khóa. 

Server Guardant Net hỗ trợ giao thức mạng TCP/IP và mọi giao diện NetBIOS. 

 

Server Guardant Net không tự động khởi chạy khi bật máy, để khởi chạy nó, dung câu lệnh sau: 

grdsrv.exe /i  

Để dừng và xóa dịch vụ server Guardant Net, cần chạy câu lệnh sau: 

grdsrv.exe /r  

 

Để GIS Server làm việc với khóa mạng điện tử Guardant Net, bạn cần mở file GISServer.ini để bổ 

sung (hoặc ghi đè) dòng sau: 

[PROTECT] 

NET=1 

 

Trong thư mục cài đặt GIS, bạn cần sao chép file gnclient.ini (từ thư mục \NetKey). Sau đó sử dụng 

1 trình biên tập tài liệu bất kỳ (notepad) để định nghĩa địa chỉ IP thực của máy tính được lắp khóa 

Guardant Net với cấu trúc mẫu như sau: 

[SERVER] 

IP_NAME=192.168.0.1 

 

Nếu cầu tìm hiểu chi tiết hơn các bước cài đặt cũng như tinh chỉnh khóa mạng, xem thêm mục 

«Administrator guide » trong file NetKey5\admins_manual.pdf, để xem chi tiết hơn cách tinh chỉnh, xem 

file NetKey5\guarnet.doc. 

 

3.3 Các tham số của kết nối 

Khi phần mềm trên máy khách lần đầu kết nối với server, bạn cần điền hostname hoặc địa chỉ IP 

của máy tính cài GIS Server. Hostname có thể là tên riêng của máy tính đó trong mạng nội bộ. Ngoài địa 

chỉ của server, bạn còn cần xác định port number của kết nối.  

Port number mặc định là 2047. Để thay đổi port number mà GIS Server đang chạy, có thể xem 

trong phần mềm quản lý GIS (GIS Administrator). 

Giá trị của port number được lưu trong file XML trong dòng sau: 

<Port Number="2047"/> 

Nếu phần mềm đang truy cập đa luồng mà các luồng này có cùng một giá trị port number trong 

setting thì sẽ không thể chạy được trên cùng một máy tính. 
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3.4 Đăng ký người dùng 

Để truy cập vào máy chủ, người dùng cần vượt qua trá trình xác thực tại thời điểm bắt đầu làm việc. 

Có hai tùy chọn cho việc xác thực: bằng login/password hoặc sử dụng hệ thống bảo mật tích hợp sẵn của 

hệ điều hành (hoặc Active Directory). 

 

3.4.1 Xác thực người dùng bằng login và password 

Để truy cập vào server, người dùng cần điền user name và mật khẩu tại đầu phiên làm việc. 

Danh sách người dùng, danh sách dữ liệu và các thuộc tính của chúng được lưu trên máy chủ trong 

file thuộc tính gisserver.xml. Quản trị server có thể tạo lập và chỉnh sửa file này thông qua phần mềm 

quản trị. 

Mật khẩu của người dùng được lưu dưới dạng mã hóa sử dụng thuật toán  MD5. Nếu mật khẩu bị 

mất, nó có thể được gán lại bởi quản trị viên. Khi người dùng đăng nhập thông qua user name và 

password, một chuỗi mã hóa sẽ được gửi đi, mỗi phiên làm việc chuỗi này sẽ có những giá trị khác nhau 

(digest-authorization). 

Nếu quản trị viên of GIS Server cho phép, một người dùng có thể được chấp thuận truy cập dưới 

dạng khách mà không cần có login và password. 

 

3.4.2 Truy cập dạng khách 

Để quản lý truy cập của những người dùng chưa đăng ký, quản trị viên cần tạo một người dùng với 

login GUEST, mật khẩu GUEST trong nhóm GUESTS và lựa chọn những dữ liệu mà mỗi tài khoản 

khách được tiếp cận. Nếu không có ghi nhận nào về truy cập không xác thực trên server, người dùng tại 

đầu phiên làm việc có thể không cần điền user name và password mà vẫn có thể truy cập đến các dữ liệu 

của nhóm GUESTS (dữ liệu cho phép truy cập dạng khách làm việc).  

 

3.4.3 Xác minh người dùng bằng hệ thống bảo mật của hệ điều hành 

Bạn có thể dung thông tin tài khoản trong hệ điều hành của máy nội bộ để truy cập vào server. 

Người dùng sẽ được xác minh thông qua SSPI (Security Support Provider Interface). Một ứng dụng 

khách chạy dưới tư cách của một người dùng sẽ khởi tạo một phiên trao đổi dữ liệu an toàn thông qua 

SSPI trước khi yêu cầu xác minh từ GIS Server. Sau đó, ứng dụng khách sẽ gửi cho GIS Server một itn 

nhắn dịch vụ, thông báo về việc bắt đầu quá trình xác minh thông qua SSPI và chỉ ra gói bảo mật nào cần 

sử dụng. GIS Server sau nhận được tin nhắn này sẽ bắt đầu khởi tạo một phiên làm việc bảo mật với gói 

bảo mật đã được chỉ định. Sau khi nhận được các chi tiết của phiên làm việc, ứng dụng khách tạo ra một 

ngữ cảnh bảo mật cho mình và tạo ra một bộ dữ liệu dành cho việc gửi tới GIS Server và đảm bảo cho 

quá trình truyền dữ liệu an toàn. GIS Server sau khi nhận dữ liệu từ máy khách và chi tiết về phiên làm 

việc sẽ tạo một ngữ cảnh bảo mật của riêng mình và nhận khối dữ liệu cho quá trình truyền tải tới máy 

khách. Đổi lại, ứng dụng khách sau khi nhận được dữ liệu này sẽ sử dụng chúng để tổ chức lại ngữ cảnh 

bảo mật của nó và nhận khối dữ liệu kế tiếp rồi gửi chúng lại cho GIS Server.  

Quá trình trao đổi lẫn nhau giữa các gói dữ liệu giữa ứng dụng khách và GIS Server cùng với việc 

cấu hình lại các ngữ cảnh bảo mật trên máy chủ và máy khách vẫn tiếp tục cho đến khi SSPI báo cáo kết 

thúc việc xác định lẫn nhau của GIS Server và máy khách. 

 Nếu xác thực không được thực hiện trên máy tính cục bộ mà là thông qua tên miền (domain), khi 

tạo ngữ cảnh bảo mật, SSPI tương tác với bộ điều khiển tên miền thông qua các dịch vụ «Server» và 

«Workstation». Để thực hiện xác thực thông qua SSPI, bắt buộc những dịch vụ đó phải được cấp phép và 

khởi chạy từ trước. 

Nếu quá trình tạo ngữ cảnh bảo mật cho GIS Server và máy khách hoàn thành với kết quả khả quan 

(máy chủ và máy khách đã nhận ra nhau), máy chủ sẽ nhận dữ liệu của người dùng đã đăng nhập vào máy 

khách, bao gồm nhận dạng của người dùng và dữ liệu của tất cả các nhóm bảo mật của hệ điều hành hoặc 
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tên miền mà nó nhập vào. Những dữ liệu này được sử dụng để xác định quyền hạn của người dùng. Nếu 

không, GIS Server sẽ từ chối đăng nhập của người dùng. 

 

3.4.4 Quá trình đăng ký của người dùng đã được xác thực 

Sau khi kết nối tới người dùng, tên sẽ hiện lên trong danh sách những người dùng đang kết nối tới 

máy chủ. 

Thông tin về việc đăng ký của người dung (thành công hay thất bại) được lưu lại trong file log của 

phần mềm - \LOG\gisserver.log. 

Ví dụ về một bản ghi: 

 

09:59:02   [01] Connection with a server is open. 

09:59:02 [01] Error registration of the user. User = Smirnov @COMPANY\WORKER77 

09:59:14   [01] Registration of the user. User = Ivanov @WORKER77 

 

Trong dấu ngoặc vuông sau thời gian, số sê-ri của người dùng được kết nối được biểu thị từ giá trị 1 

- [01]. Tên người dùng được ghi sau cụm «User = »; Tên đầy đủ của máy tính sẽ được ghi sau ký tự «@». 

Nếu người dung được đăng ký trong hệ thống ActiveDirectory, tên máy tính sẽ được chuyển thành tên 

miền. 

 

3.5 Thay đổi cài đặt truy cập mà không cần khởi động lại dịch vụ 

GIS Server cung cấp khả năng truy cập 24/7 tới dữ liệu không gian. Việc thay đổi các cài đặt truy 

cập (danh sách các nhóm, người dùng và dữ liệu) có thể được thực hiện mà không cần khởi động lại dịch 

vụ. Các thông báo về thay đổi tham số được lưu trong file log của ứng dụng. Điều kiện truy cập mới cũng 

sẽ áp dụng cho những dữ liệu đang được mở từ trước. Nếu điều kiện truy cập mới không cho phép truy 

cập tới file đang mở, tất cả các hoạt động chỉnh sửa file đó từ máy khách sẽ bị hủy bỏ, nếu đã hoàn tất 

việc cấm truy cập vào dữ liệu, dữ liệu hiển thị trên máy khách sẽ bị ngắt kết nối. 

Bạn cần chạy phần mềm quản trị GIS để thay đổi các cài đặt truy cập dữ liệu và lưu lại những thay 

đổi đó. To change the parameters, you must run the program GIS Administrator, to make changes for the 

data access settings and to save them. Chương trình GIS Server xác định một khoảng thời gian (thường 

trong vòng 60 giây) để thay đổi các tham số truy cập và đưa chúng vào hiệu lực. 

Để đảm bảo hoạt động liên tục, có thêm các công cụ để tự động giải phóng tài nguyên cho các kết 

nối không hoạt động hoặc bị hỏng. Thời gian cưỡng chế ngắt kết nối trong trường hợp không nhận được 

các tin nhắn từ máy khách (khả năng là kết nối bị hỏng) được chỉ định trong phần mềm quản trị. 

 

---> 10:16:55   Begin of reading parameters - C:\Program Files (x86)\Panorama\GIS 

Server\gisserver.xml 

---> 10:16:55   Port number: 2047 

---> 10:16:55   User count = 6 

---> 10:16:55   DocStorage count = 1 

---> 10:16:55   Depot count = 0 

---> 10:16:55   Map count = 81 

---> 10:16:55   Matrix count = 3 

---> 10:16:55   Raster count = 17 

---> 10:16:55   Atlas count = 0 

---> 10:16:55   Role count = 4 

---> 10:16:55   End of reading parameters 

---> 10:16:55   Connect timeout (min): 15 
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3.6 Truy cập tới dữ liệu 

3.6.1 Những loại dữ liệu được xử lý 

Người dùng có thể mở trên GIS Server: bản đồ vector, ảnh hoặc ma trận trong một cửa sổ riêng biệt 

hoặc để thêm vào dữ liệu đã mở trước đó, và cũng để mở bản đồ atlas từ GIS Server. Với các đối tượng 

bản đồ vector, các tài liệu có định dạng khác nhau có thể được liên kết hợp lý, được lưu và mở từ GIS 

Server bằng cách truy cập các đặc tính ngữ nghĩa tương ứng của đối tượng. 

Khi bản đồ được mở, trình phân loại bản đồ sẽ được truyền đến máy khách. Bản đồ vector được liên 

kết hợp lý tới trình phân loại bản đồ này. Bản đồ có thể ở định dạng MAP, SIT và SITX với khả năng hỗ 

trợ mã hóa dữ liệu được lưu trữ.  

Để làm việc chính xác với các bản đồ vector, nên lưu các trình phân loại thường sử dụng vào các 

thư mục công khai, không trùng lặp với dữ liệu. 

Dữ liệu đã được xử lý sẽ lưu trong 4 danh sách – bản đồ vector, ảnh, ma trận (ma trận độ cao và ma 

trận chất lượng) và atlas. Mỗi danh sách được lưu và thể hiện dưới dạng sơ đồ cây.  

Máy khách sẽ chỉ thấy được những dữ liệu mình được phép xem trên server. Mỗi dạng dữ liệu có 

hai thuộc tính – tên điều kiện (bí danh) và đường dẫn đến file đó. Máy khách chỉ xem được tên điều kiện 

của dữ liệu. 

Danh sách dữ liệu và những thuộc tính của chúng được lưu trên server trong file tham số 

gisserver.xml. Khởi tạo và chỉnh sửa các fiel tham số này được thực hiện bằng một phần mềm chuyên 

dụng - GIS Administrator (Phần mềm quản trị GIS). 

Khi làm việc với bản đồ vector, các file dịch vụ (INI, LOG, TAC và các dạng file khác) sẽ được tạo 

ra. Chúng thường được lư trong thư mục dịch vụ \LOG cùng với bản đồ (file INI được lưu trong thư mục 

cùng với bản đồ). 

 

3.6.2 Lịch sử các hoạt động truy cập dữ liệu 

Khi máy khách mở một dữ liệu mới, một mục mới sẽ được thêm vào file log của phầm mềm theo 

đường dẫn \LOG\gisserver.log.  

Ví dụ một bản ghi: 

 

10:35:27   [01] [101] Open rmf. Name = ALIAS#Podolsk- quality 

10:35:27   [01] [101] Open rmf. Path = C:\Panorama9\Data\Podolsk\FloodZone.mtq 

10:35:27   [01] [01] Open map. Name = ALIAS#Shape 

10:35:27   [01] [01] Open map. Path = C:\Panorama9\Data\Shape\shape.sit 

10:35:27   [01] [02] Open map. Name = ALIAS#Podolsk-map 

10:35:27   [01] [02] Open map. Path = C:\Panorama9\Data\Podolsk\podolsk.map 

10:35:27   [01] [102] Open rmf. Name = ALIAS#Podolsk-raster 

10:35:27   [01] [102] Open rmf. Path = C:\Panorama9\Data\Podolsk\image3d.rsw 

 

Trong ngoặc vuông sau thời gian là dãy số của người dùng đã kết nối theo thứ tự bắt đầu từ 1 - [01]. 

Dấu ngoặc vuông tiếp theo là  số thứ tự của dữ liệu mở bởi người dung đó. Đối với bản đồ vector thì nó 

có dạng hai chữ số bắt đầu từ 01, đối với dữ liệu ảnh hay ma trận thì có dạng 3 chữ số bắt đầu từ 101. 

Với mỗi dạng dữ liệu, tham số Name và tham số Path là đường dẫn đầy đủ đến dữ liệu trên server. 

 

3.6.3 Những đặc tính khi sắp xếp các bản đồ vector trên server  

Một bản đồ vector có thể được sắp xếp bởi người dùng được cấp quyền chỉnh sửa bản đồ 

(Edit="TRUE").  

Mục nhập trong file tham số có thể có dạng như sau: 
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<PolicyData Alias="Noginsk - map" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="TRUE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector"/> 

 

Khi bản đồ được sắp xếp, server sẽ không được phép làm giảm dung lượng bản đồ bằng cách xóa 

khỏi bộ nhớ các đối tượng đã bị người dùng thực hiện hành động xóa, hoặc xóa các bản copy của các đối 

tượng đã được chỉnh sửa, nhờ đó người dùng có thể hủy hoặc khôi phục lại bất kì hành động nào đã thực 

hiện trước đó với đối tượng gốc. Giá trị trong field Delete của bản sao các đối tượng chỉnh sửa trong hộp 

thoại Map Sorting sẽ bị bỏ qua.  

Chỉ người dùng có quyền quản trị (Admin="TRUE") GIS Server mới có thể xóa các bản sao của 

các đối tượng chỉnh sửa. 

Mục nhập trong file tham số có thể có dạng như sau: 

<User Login="User1" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName="Group 

1" Monitoring="TRUE" GeoDB="TRUE" Admin="TRUE"/> 

 

3.7 Truy cập vào các dữ liệu trong thư mục 

Để thuận tiện cho việc quản lý truy cập dữ liệu, GIS Server hỗ trợ tự động kiểm soát truy cập dữ 

liệu ở cấp độ thư mục. 

Quản trị viên có thể chỉ định quyền của các nhóm người dùng để truy cập các thư mục khác nhau 

mà không cần phải cho biết chi tiết nội dung của các thư mục và cấu trúc của chúng. 

Trong quá trình làm việc GIS Server sẽ tự động quét nội dung trong các thư mục và cung cấp cho 

người dùng thuộc nhóm tương ứng các quyền đối với dữ liệu trong thư mục đó.  

Khi bạn thay đổi nội dung trong thư mục, sơ đồ cây của dữ liệu hiện thị trên máy khách sẽ cập nhật 

tự động. Điều này cho phép bạn tự động thay đổi thành phần của dữ liệu trong một thư mục, thêm và xóa 

dữ liệu mà không làm gián đoạn hoạt động của GIS Server và không cần sử dụng các công cụ quản trị cho 

từng dữ liệu một. Dữ liệu đang được máy khách mở sẽ không thể bị xóa cho đến khi máy khách đóng dữ 

liệu đó.  

Khi gán quyền truy cập vào dữ liệu ở cấp thư mục, bạn có thể chỉ định xem các thư mục con có cần 

được xử lý hay không. 

Cùng một thư mục có thể chứa dữ liệu của cả bản đồ, ảnh, ma trận và atlas. Trong trường hợp này, 

danh mục dữ liệu sẽ có tất cả các loại dữ liệu trên, được sắp xếp vào thành từng nhóm. Người quản trị có 

thể chỉ định danh sách các loại dữ liệu có thể hiển thị trong danh mục. Ví dụ, chỉ có dữ liệu định dạng 

MPT và SITX có thể được hiển thị, còn MAP và SIT thì không hiển thị trên cây dữ liệu của người dùng. 

 

<MapList> 

… 

<Map Alias="Work folder" Level="1" Comm="TRUE"/> 

<Map Path="C:\Panorama10\Noginsk" Alias="Data" Folder="TRUE"  

DocAlias="Doc" Types="MPT, SITX" Level="2"/> 

</MapList> 

<RasterList> 

<Raster Path="C:\Panorama10\Noginsk" Alias="Data" Folder="TRUE"    

       SubFolder="TRUE" LongAlias="FALSE" Types="RSW" Level="2"/> 

    </RasterList> 

<RoleList> 

   <Role Name="USER"> 

      <PolicyData Alias="Data" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

        StreamCoding="TRUE" Type="Folder"/> 

   </Role> 

</RoleList> 
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Hình 3 -  Danh sách dữ liệu trong thư mục «Work folder» 

Trong danh sách các bản đồ vector, một thư mục có thể được chỉ định trong kho lưu trữ bí danh để 

lưu tự động các tài liệu tùy thuộc vào ngữ nghĩa của các đối tượng trên bản đồ sẽ được đặt trong thư mục 

chỉ định. 

Thư mục cấp cao nhất có thể đặt ghi chú ở dưới cây dữ liệu. Nếu không có ghi chú, khu vực đó sẽ 

thể hiện tên gọi của thư mục lưu dữ liệu. Nếu bạn chỉ định xử lý dữ liệu trong cả thư mục con (thuộc tính 

SubFolder là TRUE), tên của các thư mục con cùng dữ liệu lưu trong đó sẽ được hiển thị trong sơ đồ cây 

dữ liệu.  

Tất cả dữ liệu trong các thư mục đều được tự động gán bí danh, bao gồm bí danh thư mục, tên của 

thư mục con và tên dữ liệu được phân tách bằng gạch dưới. Nếu thuộc tính LongAlias là FALSE, chỉ có 

tên dữ liệu được đặt làm bí danh dữ liệu.  

GIS Server hỗ trợ khả năng quản lý từ xa dữ liệu trong các thư mục ảo của người dùng. Người dùng 

có thể tạo các thư mục mới trong các thư mục ảo để sao chép bất kỳ dữ liệu để sử dụng chung hay để xóa 

dữ liệu đã lỗi thời. Truy cập của người dùng tới các thư mục được chia sẻ (sắp xếp, chỉnh sửa và xem dữ 

liệu) được kiểm soát bởi các công cụ quản trị của GIS Server. Cung cấp dữ liệu ở cấp độ thư mục dùng 

chung tạo điều kiện cho việc quản lý một danh sách dữ liệu lớn (trong một dự án có thể có hàng ngàn bản 

đồ, hàng vạn ảnh và ma trận). Cây dữ liệu sẽ được tự động cập nhật tới mỗi người dùng mà không cần sự 

can thiệp của quản trị viên do dữ liệu được đặt ở các thư mục dùng chung.  
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Hình 4 -  Quản lý vị trí của dữ liệu trong các thư mục dùng chung 

Các công cụ làm việc với các thư mục ảo trong tab Folder (trong hộp thoại kết nối tới GIS Server) 

chỉ được hiển thị với những người dùng được cấp quyền quản lý việc sắp xếp dữ liệu. Để làm được điều 

này, trong mô tả của bí danh thư mục cần chỉ định thuộc tính FolderEdit="TRUE" trong danh sách vai trò 

người dùng với dữ liệu. 

 

    <Role Name="Group 1"> 

      <PolicyData Alias="Matrixes" Edit="TRUE" FolderEdit="TRUE"  

       CacheCoding="FALSE" StreamCoding="TRUE" Type="Folder"/> 

    </Role> 

 

Khi bạn tạo dữ liệu mới, bản sao lưu sẽ tự động được tạo nếu quản trị viên của GIS Server cho phép 

công cụ này (trong phần ReservedCopy).  

 

3.8 Giám sát tình trạng server từ xa 

Người dùng có thể giám sát tình trạng kết nối server từ xa từ bất kỳ chương trình nào có kết nối với 

GIS Server. Để thực hiện việc này, người quản trị phải có các quyền thích hợp. Trong tệp tham số, sử 

dụng phần mềm Quản trị viên GIS cho người dùng để thiết lập thuộc tính Monitoring = "TRUE":  

 

  <UserList> 

    <User Login="GUEST" PassW="33E9232989576B5CFAA06654217D7A1A"  

      RoleName="GUESTS" Monitoring="TRUE"> 
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      <ExtRoleList> 

        <ExtRole RoleName="Group 2"/> 

      </ExtRoleList> 

    </User> 

 

Trong hộp thoại kết nối với GIS Server, cây của người dùng được kết nối và thành phần của dữ liệu 

được mở từ máy chủ sẽ được hiển thị trên tab Monitoring (Giám sát). Nó sẽ thông báo thời gian kết nối 

và số lần thực hiện các hoạt động với dữ liệu.  

 

3.9 Bảo vệ dữ liệu 

Việc đặt dữ liệu trên GIS Server làm tăng mức độ bảo vệ dữ liệu khỏi việc đọc, chỉnh sửa, sao chép, 

in và cập nhật trái phép.  

Khi người dùng đăng nhập sử dụng user name và password, thuật toán phân quyền - cấp phép sẽ 

được áp dụng để ngăn chặn việc đánh trộm mật khẩu người dùng khi kết nối tới GIS Server. Trong trường 

hợp này, một chuỗi ngẫu nhiên được mã hoá bởi khoá được tạo trên cơ sở mật khẩu của người dùng sẽ 

được gửi tới Server. Nếu kết quả của việc mã hóa chuỗi trên máy khách và máy chủ là như nhau, đăng 

nhập sẽ thành công.  

Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên máy khách trong bộ nhớ cache để tăng tốc công việc luôn được mã 

hoá với một khóa 256-bit được tạo từ khoá máy chủ và khoá khách hàng. Nếu các khóa bị thay đổi khi 

bạn kết nối với dữ liệu trên máy chủ, bộ nhớ cache sẽ tự động được xóa và điền lại khi bạn truy cập dữ 

liệu.  

Khi kết nối tới GIS Server bị mất, máy khách vẫn có thể tự động làm việc với dữ liệu từ bộ nhớ 

cache. Việc truy cập dữ liệu khi đó sẽ được tự động chuyển sang chế độ «chỉ đọc, cấm in, chặn sao chép». 

Khi kết nối được khôi phục, quyền truy cập sẽ tự động được thay đổi đối với người dùng trên GIS Server, 

cùng với đó, dữ liệu được tự động sao chép vào bộ nhớ cache trong phần dữ liệu đã chỉnh sửa.  

Quản trị viên của GIS Server có thể vô hiệu hóa chế độ hoạt động tự động với dữ liệu. Nếu người 

quản trị của GIS Server hủy quyền truy cập của 1 nhóm người dùng tới dữ liệu, những bản đồ trên các 

máy khách tương ứng sẽ bị tự động đóng lại cùng với việc xóa dữ liệu khỏi bộ nhớ cache. Nếu người 

quản trị GIS Server thiết lập cấm chế độ làm việc ngoại tuyến với dữ liệu thì các phần mềm trên máy 

khách có phiên bản thấp hơn 11.10.3 không hỗ trợ mã hóa dữ liệu sẽ không thể mở dữ liệu trên GIS 

Server.  

 

 

Hình 5 -  Ví dụ về mã hóa dữ liệu vào bộ nhớ cache 
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Phần mềm hỗ trợ khả năng mã hóa dữ liệu truyền đi. Điều này ngăn chặn hành động đánh cắp dữ 

liệu trong thời gian truyền dữ liệu qua các kênh truyền tin mở. Dữ liệu được mã hoá bằng khóa 256 bit 

được thiết lập cho từng phiên truyền tin một. Mã hóa được thực hiện cả khi đọc và ghi dữ liệu.  

Bạn có thể ẩn đi các tham số của hệ tọa độ bản đồ được mở bởi GIS Server. Điều này cho phép bạn 

làm việc từ xa với các bản đồ trong các hệ tọa độ địa phương với các tham số được giữ bí mật. Trong tất 

cả các hộp thoại và nhiệm vụ, các tham số của hệ tọa độ địa phương sẽ được hiển thị như các tham số của 

hệ thống EPSG: 3857 (phép chiếu Mercator trên hình cầu, được Google chấp nhận). Để làm được điều 

này, quản trị viên cần chuyển bản đồ sang chế độ  Hide Coordinate System parameters (Ẩn các tham 

số hệ tọa độ). Tất cả các phép tính trên hệ tọa độ địa phương cùng với sự liên kết của hệ tọa độ địa 

phương với dữ liệu của các hệ khác sẽ được thực hiện mà không bị biến dạng. Chúng tôi khuyên bạn nên 

để ẩn thuộc tính Hide Coordinate System parameters cùng với thuộc tính Disable Map Copy (Cấm sao 

chép bản đồ) từ trên GIS Server. Nếu các tham số hệ tọa độ địa phương được để ẩn mà việc sao chép dữ 

liệu vẫn được cho phép thì khi lưu dữ liệu sang dạng SXF và TXF, tọa độ sẽ được lưu trữ trong hệ tọa độ 

EPSG:3857. 

Phần mềm hỗ trợ khả năng cấm in bản đồ trên máy khách từ các hộp thoại tiêu chuẩn của GIS. 

 

3.10 Kết nối đa cấp độ 

GIS Server hỗ trợ kết nối nhiều cấp độ giữa các GIS Server với nhau để lưu trữ và xử lý dữ liệu 

không gian, đảm bảo tự động hóa các quá trình sao chép, sao lưu và bảo vệ dữu liệu. 

Chế độ này cung cấp khả năng làm việc với các bản đồ vector, dữ liệu ảnh và ma trận thông qua kết 

nối đa cấp độ với hệ thống truyền tải không ổn định. Khi việc truyền tải với GIS bị gián đoạn, truy cập 

của máy khách tới dữ liệu trên server ở cấp cao nhất không bị mất. Dữ liệu của ma trận, ảnh và bản đồ 

vector có thể được cung cấp từ bộ nhớ cache nội bộ của GIS Server theo yêu cầu của máy khách. Dữ liệu 

trong bộ nhớ cache là lượng dữ liệu ít nhất một lần được nhận (hoặc cập nhật) từ GIS của server cấp cao 

nhất. Cập nhật bộ nhớ cache của GIS Server được thực hiện khi dữ liệu được yêu cầu bởi máy khách 

(máy khách có thể là một máy chủ GIS khác, dịch vụ web, ...). Đồng thời, một số yêu cầu có thể được 

thực hiện để cập nhật dữ liệu giữa GIS Servers cho kết nối đa kênh qua giao thức TCP\IP.  

Kiến trúc này làm giảm tải dữ liệu trên mạng gấp 10 lần, tăng tốc truy cập dữ liệu và cải thiện độ tin 

cậy. 

Việc giảm cường độ tải trên hệ thống mạng được hiện thực hóa bằng một GIS server trung gian có 

nhiệm vụ lưu tạm các truy vấn và tự động thực hiện việc sao chép dữ liệu, phục vụ truy cập cho các nhóm 

người dùng độc lập.  
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Hình 6 -  Ví dụ về kết nối đa cấp độ giữa các máy chủ 

Ví dụ, khi tổ chức tương tác từ xa giữa chính quyền thành phố với các doanh nghiệp, số người dùng 

trong mỗi cấu trúc lên tới 10 và 100MB dữ liệu truyền, tổng lượng dữ liệu truyền tải thông qua các kênh 

bên ngoài sẽ lên tới 2GB (20 × 100). Khi lắp đặt hai GIS Server trung gian, lượng dữ liệu truyền qua kênh 

bên ngoài sẽ giảm xuống còn 200MB (2×100) do loại bỏ các lệnh gọi dữ liệu bị lặp lại bởi những người 

dùng khác nhau. Trên GIS Server trung gian sẽ tạo lập một hình ảnh phản chiếu của các GIS Server đã 

kết nối cùng chức năng tự động sao chép dữ liệu. Truyền dữ liệu từ máy chủ GIS trung gian đến người 

dùng được thực hiện qua một mạng cục bộ, tốc độ thường cao hơn tốc độ của mạng Internet bên ngoài. 

Để truy cập dữ liệu trên một máy chủ khác, một danh sách các máy chủ có sẵn và các tham số kết 

nối được ghi lại trong tệp thông số của GIS Server: 

  

 <DepotList> 

    <Depot Host="Server01" Port="2047" Login="User1" 

Passw="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B"/> 

    <Depot Host="123.456.789.001" Port="3333" Login="User2" 

Passw="820DCC509A6F75849BC4CA4238A0B923"/> 

  </DepotList> 

 

Thông qua kết nối đa cấp độ, bạn có thể mở các bản đồ vector nếu biết bí danh của dữ liệu trên 

server kết nối với máy mình thay vì phải biết đường dẫn tới dữ liệu đó: 

 

    <Map Path="HOST#Server01#2047#ALIAS#Region" Alias="Region 01" Level="2"/> 

    <Map Path="HOST#123.456.789.001#3333#ALIAS#Map" Alias="Map" Level="2"/> 
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3.11 Màn hình giám sát 

Trong giao diện chính của phần mềm giám sát hoạt động GIS Server hiển thị thời điểm bắt đầu làm 

việc và tổng thời gian hoạt động của phần mềm. 

 

 

Hình 7 -  General view of the program 

Cửa sổ thông tin hiển thị danh sách những người dùng đã kết nối và danh sách các dữ liệu mở công 

khai. Với từng người dùng sẽ có các thông tin về tên miền, tên máy tính và tên người dùng thông qua dấu 

hai chấm.   

Đối với dữ liệu mở, chế độ truy cập sẽ được hiển thị. Hộp màu xanh lam có nghĩa file đang ở chế độ 

để xem, màu xanh lá cây là chế độ để chỉnh sửa, màu vàng là để sao chép. 1 file có thể sử dụng kết hợp 

các chế độ với nhau (chỉnh sửa và sao chép, v.v ...).  

Cuối danh sách là số lượng người dùng đang kết nối và thống kê từng loại dữ liệu đang mở. 

Thông tin trên giao diện chính được cập nhật theo một khoảng thời gian định trước. Khi phần mềm 

được khởi động lên, tần xuất cập nhật thông tin là 15 giây. Người dùng có thể chỉnh lại tần suất cập nhật 

cho phần mềm. 

Tất cả thông tin dạng văn bản trên màn hình sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ mà người dùng lựa 

chọn trong danh sách ngôn ngữ.  

Danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ cùng dữ liệu văn bản của tất cả các ngôn ngữ được lưu trong 

file gisserver.ini. Để bản địa hóa phần mềm, cần bổ sung thêm thông tin vào file này.  

Quản trị viên có thể cho phép người dùng giám sát dữ liệu từ xa. Nếu chế độ giám sát từ xa được 

kích hoạt, người dùng có thể giám sát server khi kết nối đến dữ liệu từ máy của mình.  
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3.12 Sao lưu và phục hồi dữ liệu 

Để đảm bảo an toàn cho kết quả của quá trình chỉnh sửa dữ liệu vector khi có dự cố phần cứng cũng 

như phần mềm, có sẵn các công cụ để sao lưu và phục hồi. 

Các bản sao lưu được tạo lập và lưu trữ tùy theo các cài đặt sao lưu đã được lựa chọn trong phần 

mềm GIS Administrator (quản trị GIS). 

Chúng tôi khuyên nên lưu các bản sao lưu vào một thiết bị lưu trữ khác, không cùng thiết bị lưu trữ 

với các dữ liệu đang chỉnh sửa. Thiết bị này có thể được chỉ định bởi đặc điểm nhận dạng của nó, ví dụ 

như: «F:» hoặc là đường dẫn đến một thư mục cụ thể, ví dụ như: 

 «\\WorkServer\Backup». 

 

Để các chức năng sao lưu hoạt động, bạn cần chắc chắn rằng phần mềm GIS Server (máy khách, 

dưới tên của chương trình được khởi chạy trên máy chủ) có quyền ghi vào thư mục được chọn để lưu trữ 

dữ liệu sao lưu. Nếu chương trình không có quyền truy cập vào bản ghi thì nhật kí hoạt động của GIS 

Server sẽ ghi lại thông báo lỗi của quá trình tạo lập thư mục và chỉ ra đường dẫn đầy đủ tới nó. 

GIS Server tự động cấu trúc lưu trữ cho sao lưu bằng cách tạo ra một hệ thống phân cấp các thư 

mục. Bên trong thư mục chính, có các thư mục được tạo với các bộ nhận dạng dữ liệu (bản đồ vector). Ví 

dụ: \\WorkServer\Backup\SouthDistrict.SouthArea.sit. Bộ nhận dạng thiết lập bao gồm tên bí danh dữ 

liệu và tên passport của bộ định dạng.  

Trong thư mục có tên của bản đồ đã lưu, có các thư mục được tạo ra với tên là các năm tương ứng 

với thời gian tạo bản sao lưu. Ví dụ:  «\\WorkServer\Backup\ SouthDistrict.SouthArea.sit\2011».  

Trong mỗi thư mục với số năm lại tự động tạo ra các thư mục con với tên là ngày sao lưu. Nếu cùng 

một ngày có nhiều bản sao lưu được tạo ra thì chúng sẽ được đánh số thứ tự. Ví dụ:   

 

\\WorkServer\Backup\ SouthDistrict.SouthArea.sit\2011\20110110  

Hoặc là 

 \\WorkServer\Backup\ SouthDistrict.SouthArea.sit\2011\20110110_001. 

 

Sao lưu dự phòng được thực hiện tự động khi thỏa mãn các điều kiện được xác định trong cài đặt 

sao lưu. Các điều kiện đó có thể là tần suất trong một ngày và/hoặc số lượng giao dịch được thực hiện với 

một bộ dữ liệu được chỉ định. Quá trình sao lưu được thực hiện tại một thời điểm định trước (ví dự như 

lúc 2 giờ sang) hoặc đã thực hiện được một số lượng giao dịch định trước với bộ dữ liệu. Một giao dịch 

được định nghĩa bao gồm hành động tạo, cập nhật hoặc xóa các đối tượng trong bộ dữ liệu. Trong một 

giao dịch có thể có từ một tới hàng triệu hành động như thế.  

Một khi các điều kiện sao lưu được thỏa mãn, quá trình sao chép sẽ diễn ra. Nếu không có giao dịch 

nào xảy ra trong khoảng thời gian định trước (dữ liệu không thay đổi), việc sao lưu sẽ được hoãn lại cho 

đến khi hoàn thành ít nhất một giao dịch.  

Nếu các giao dịch được thực hiện xong với bản đồ và khoảng thời gian định trước đã quá hạn, quá 

trình sao chép sẽ được thực hiện sau một giờ cụ thể (ví dụ như 3 giờ sáng). Nếu tạo thời điểm đó máy tính 

không hoạt động, quá trình sao chép sẽ diễn ra sau khi bật máy và khởi động phần mềm.  

Nếu tại thời điểm khởi động GIS Server hoặc khi cập nhật các tham số hoạt động, tính năng sao lưu 

được bật mà chưa có bất kỳ bản sao lưu nào cho bất cứ bản đồ nào, chúng sẽ được tạo ra ngay lập tức. 

Khi có nhiều tải hơn tới Server, đối chiếu các điều kiện để tiến hành sao lưu, quá trình sao lưu sẽ 

diễn ra với tần suất 30 phút 1 lần. Trong một ngày với một bản đồ sẽ tạo không quá 24 bản sao lưu. Trong 

quá trình sao lưu, chứ năng chỉnh sửa bản đồ sẽ bị khóa. Quá trình sao lưu sẽ mất từ vài giây tới một phút.  

Trong một bản sao lưu sẽ bao gồm passport của bảng dữ liệu (với file MAP hoặc SIT), chỉ số của 

đối tượng bản đồ (DAT, SDA), các thông tin của đối tượng (SEM, SSE), mục lục các bản ghi cơ sở duex 

liệu bản đồ (HDR, SHD), thông tin đồ họa (GRA, SGR), nhật ký giao dịch (TAC). Nhật ký giai dịch 

ddwuocj lưu trong thư mục LOG bên trong thư mục sao lưu.  

Nếu một bộ phân loại số (RSC) được lưu cùng với sữ liệu vector, nó cũng được sao lưu. 
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Ngoài các bản đồ vector, file lưu trữ các tham số hoạt động của GIS Server - gisserver.xml – cũng 

được lưu trong thư mục sao lưu. Khi khởi động GIS Server, nếu một thư mục được chỉ định là thư mục 

chứa các bản sao lưu nhưng không có sao lưu của file tham số, nó sẽ được tự động tạo trong một tư mục 

tên là GISServer. Sau này, khi file tham số có thay đổi, một bản sao lưu của file cũ sẽ được tạo một cách 

tự động. Ví dụ:  \\WorkServer\Backup\GISServer\2012\20120120\gisserver.xml. 

Thông tin về việc tạo lập các bản sao lưu được ghi lại trong giao thức hoạt động của GIS Server và 

trong file mô tả sao lưu đặt cùng với bản sao lưu tương ứng.  

Để khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu, bạn có thể sử dụng công cụ xem bản đồ và nhật ký giao 

dịch như một phần của các tác vụ ứng dụng GIS Panorama PARB.00227-02. 

 

3.13 Đặt các bộ phân loại cho bản đồ vector và chỉnh sửa chúng  

Một bộ phân loại của bản đồ số là một tổng hợp các mô tả các lớp của bản đồ, loại đối tượng và các 

đặc điểm của chúng, các đặc trưng ngữ nghĩa và giá trị mà chúng có thể nhận.  

Các mô tả của các lớp, đối tượng, đặc điểm ngữ nghữa và một số loại tính chất đặc trưng có thể bao 

gồm một mã số.  

Bộ phân loại được lưu trong file RSC. File RSC này được lưu trong một thư mục cùng với bản đồ 

vector hoặc trong một thư mục lưu chung các bộ phân loại. 

Đường dẫn tới thu mục lưu các bộ phân loại được đặt trong fie tham số của GIS Server 

gisserver.xml, ví dụ: 

 

  <CommonRsc Path="\\Server\Maps\CommonRsc\"/> 
 

Trong trường hợp này, các bản đồ khác nhau lưu trong các thư mục khác nhau có thể cùng dùng 

chung một bộ phân loại. Bất cứ thay đổi nào của bọ phân loại cũng làm thay đổi cách hiển thị của toàn bộ 

bản đồ. 

Sau khi bộ phân loại bị thay đổi, khi bản đồ tương tác với bộ phân loại đó được mở lần đầu, quá 

trình tái cấu trúc các đối tượng bản đồ (các cài đặt biểu tượng tự chọn) từ thư viện dịch vụ sẽ được tự 

động chạy. Thông báo về việc thay đổi bộ phân loại và chuyển mã bản đồ được ghi lại trong nhật kts giao 

dịch của bản đồ. 

Để bật khả năng chỉnh sửa bộ phân loại, khi mở một bản đồ vector, bạn cần chỉnh thuộc tính trong 

mô tả bản đồ RscEdit=”TRUE”.  

Ví dụ: 

 

<PolicyData Alias="Noginsk" Edit="TRUE" RscEdit ="TRUE" Type="Vector"/> 

 

3.14 Lưu các tài liệu trên server  

Khi chỉnh sửa từ xa các bản đồ vector lưu trên GIS Server, When remotely editing vector maps 

which are placed on GIS Server, một loạt các tài liệu tham khảo (ảnh, văn bản, bảng dữ liệu và bất cứ file 

nào khác) có thể thêm vào thuộc tính của đối tượng. 

Để người dùng từ các máy khác có quyền truy cập vào các tài liệu này để xem hoặc chỉnh sửa, bạn 

cần phải mở kho tài liệu trên GIS Server. 

 Mỗi bản đồ vector có thể tham khảo trên kho tài liệu thông qua tên đặc biệt của nó. Nhiều bản đồ 

có thể tham khảo trên một kho tài liệu chung. 

Danh sách các kho tài liệu được lưu trên file tham số của GIS Server: 

<DocList> 

  <Doc Alias="NoginskDocuments" Path="C:\Data\Noginsk\Documents"/> 

  <Doc Alias="MoscowDocuments" Path="C:\Data\Moscow\Documents"/> 

</DocList> 
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Thuộc tính Alias xác định tên duy nhất của kho tài liệu, thuộc tính Path xác định đường dẫn dến thư 

mục lưu trữ các tài liệu.  

 

Để chỉ định một đường dẫn đến kho lưu trữ trên bản đồ, hãy sử dụng thuộc tính DocAlias: 

 

<Map Path="C:\Data\Noginsk\Noginsk.sit" Alias=" Noginsk" DocAlias= "NoginskDocuments" 

Level="2"/> 

 

Truy cập đến các tài liệu được thực hiện bằng cách truy cập các thuộc tính của đối tượng trên bản 

đồ từ máy khách có liên kết với tài liệu. Khi thêm thuộc tính mới dạng «liên kết tới file» hoặc khi lựa 

chọn một tài liệu trên máy khách, tài liệu đó sẽ được gửi tới server và lưu trữ trong kho tài liệu. Bí danh 

của tài liệu sẽ được ghi trong thuộc tính của đối tượng dưới dạng sau: 

 

«HOST# host_name #ALIAS# map_alias #DOC# storage_name # document_name». 

 

Ví dụ: 

HOST#www.gisserver.ru#ALIAS# Noginsk #DOC#NoginskDocuments#Report.doc 

 

Khi truyền qua các kênh truyền tải dữ liệu, tài liệu sẽ được mã hoá tự động nếu thuộc tính mã hoá 

truyền dữ liệu được bật cho bản đồ đó.  

Việc truy cập của người sử dụng tới tài liệu có thể được thực hiện phù hợp với quyền đọc/ghi thư 

mục cùng với các tài liệu hoặc các tệp riêng của họ. Để làm điều này, trong thuộc tính của thư mục có thể 

đặt thuộc tính Access = "DOMAIN", ví dụ: 

 

<DocList> 

  <Doc Alias="Reports" Path="\\Storage\\data\reports" Access="DOMAIN"/> 

</DocList> 

 

Điều này cho phép bạn loại trừ các hành động không phù hợp giữa các quản trị viên tên miền và 

GIS Server, đồng thời mở rộng khả năng truy cập tài liệu từ các thư mục khác nhau. Để tạo hoặc xóa một 

tài liệu, người dùng cần có các quyền để ghi tài liệu vào thư mục lưu trữ tài liệu trên tên miền. Khi đăng 

nhập sử dụng login và password, người dùng không được cấp quyền truy cập các tài liệu không nằm trong 

thư lục chứa các tài liệu bản đồ (ví dụ như trong thư mục tài liệu của các bản đồ khác). Ngữ nghĩa của đối 

tượng chỉ có thể liên kết tới bí danh của thư mục lưu tài liệu bản đồ. Thông qua xác thực tên miền, các 

liên kết có thể trỏ tới bí danh của bất kỳ thư mục tài liệu nào (ví dụ, khi di chuyển đối tượng từ bản đồ 

này sang bản đồ kia). Nếu thuộc tính Access="DOMAIN" được bật, chỉ có các người dùng tên miền mới 

có thể truy cập thư mục chưa các tài liệu. Cài đặt các quyền truy cập cho các những người dùng tên miền 

được chỉnh sửa trên các công cụ quản trị của GIS Server.    

 

Nếu các điều kiện để tạo lập các bản sao lưu được chỉ ra trong các tham số hoạt động của GIS 

Server, khi bạn thêm hoặc ghi đè các tài liệu vào kho lưu trữ, việc sao lưu tài liệu sẽ được thực hiện một 

cách tự động. Một thư mục có tên của kho tài liệu sẽ được tạo ra trong thư mục sao lưu. Nó chứa một thư 

mục với tên của tài liệu, một thư mục với số năm, sau đó một thư mục với ngày hiện tại, và bản sao hiện 

tại của tài liệu trong đó. 

VÍ dụ, nếu thư mục sao lưu được đặt như sau: 

<ReservedCopy ReservedCount="1" ReservedPeriod="1" ReservedTime="5" 

ReservedPath="c:\BackUp"/> 

 

Thì tài liệu có thể được lưu vào thư mục sau: 

 



25 

PARB.00049-01 32 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

С:\BackUp\NoginskDocuments\Plan BTI Mayskaya street, 11.doc\2013\20130214\ Plan BTI 

Mayskaya street 11.doc. 

 

3.15 Truyền dữ liệu tới ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám 

3.15.1 Thủ tục nạp dữ liệu vào ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám 

GIS Server cho phép bạn tải xuống các bộ dữ liệu tới Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám của 

bộ PARB.00033-02. Việc tải xuống được thực hiện bằng dòng lệnh của người dùng trên GIS Server. 

Trong quá trình tải dữ liệu, chúng được lưu ở thư mục đang làm việc của GIS Server. Đi kèm gói dữ liệu 

là một file XML liệt kê danh sách các file trong gói đó. 

Ví dụ: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<dsl name="20120828.1727" groupid="37"> 

<item>N-54-094-Г-в.sitx</item> 

<item>N-54-094-Г-в.sitx.meta.xml</item> 

<item>N-54-094-Г-г.sitx</item> 

<item>N-54-094-Г-г.sitx.meta.xml</item>  

<item>25t05g.rsc</item> 

</dsl> 
 

Trong quá trình truyền gói dữ liệu tới  GIS Server, thông tin về các file dữ liệu sẽ được lưu lại trong 

nhật ký hoạt động. 

Ví dụ: 

 

15:45:09   [001] Connection with a server is open. 28/08/2012   

15:45:09   [001] Begin registration of the user. User = User1 

15:45:09   [001] Registration of the user. User = User1@SEMENENKO 

15:45:10   [001] [00] Dataset has been saved. Name = H:\SourceData\N-54-094-Г-в.sitx 

15:45:10   [001] [00] Dataset has been saved. Name = H:\SourceData\N-54-094-Г-в.sitx.meta.xml 

15:45:10   [001] [00] Dataset has been saved. Name = H:\SourceData\N-54-094-Г-г.sitx 

15:45:10   [001] [00] Dataset has been saved. Name = H:\SourceData\N-54-094-Г-г.sitx.meta.xml 

 

Sau khi lưu xong gói dữ liệu và danh sách các file trong đó vào thư mục làm việc của GIS Server, 

nó sẽ chạy một câu lệnh để tải gói dữ liệu tới Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám. Trong trường 

hợp này, bản ghi về quá trình tải sẽ lưu vào nhật ký hoạt động: 

 

15:45:10   [002] Connection with a server is open. 28/08/2012   

15:45:10   [002] Begin registration of the user. User = User1 

15:45:10   [002] Registration of the user. User = User1@ SEMENENKO 

15:45:15   [002] [00] Dataset list has been saved in the GeoDB storage. Name = 

H:\SourceData\20120525.102405.User1.dslist 

 

Một giao thức thực thi việc tải dữ liệu cùng kết quả quá trình nhập và tải chúng sẽ được gửi phản 

hồi lại phía máy khách: 

   

100% processed 

 

---> 15:45:11 Work started on 08/28/2012 

                      Loading the Data bank 1.0 
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15:45:11 The list of files - 20120525.102405.User1.dslist 

15:45:11 Author of the team - User1: User1 @ SEMENENKO 

15:45:11 Opening a connection to the database - dsgeodb 

                      user name - postgres 

15:45:12 The connection to the database was opened 

15:45:12 In the list it was found files - 4 

15:45:12 \SITX\N-54\N-54-094-Г-в.sitx\20150801\20150828\N-54-094-Г-в.sitx 

15:45:12 \SITX\N-54\N-54-094-Г-в.sitx\20150801\20150828\N-54-094-Г-в.sitx.meta.xml 

15:45:13 The overview image has been formed - \SITX\N-54\N-54-094-Г-

в.sitx\20150801\20150828\N-54-094-Г-в.sitx.preview.png 

15:45:13 \SITX\N-54\N-54-094-Г-г.sitx\20150801\20150828\N-54-094-Г-г.sitx 

15:45:13 \SITX\N-54\N-54-094-Г-г.sitx\20150801\20150828\N-54-094-Г-г.sitx.meta.xml 

15:45:13 The overview image has been formed - \SITX\N-54\N-54-094-Г-

г.sitx\20150801\20150828\N-54-094-Г-г.sitx.preview.png 

15:45:15 Processed files - 4 

 

---> 15:45:15 Completion of the work on 28/08/2012 

 

Thông tin về việc gửi giao thức đi được lưu trong nhật ký hoạt động: 

 

15:45:15 [001] [00] Document has been read. Name = 

H:\SourceData\20120525.102405.User1.dslist.log 

15:45:15   [002] Connection with a server is close. 

 

3.15.2 Điều chỉnh các tham số của quá trình tải gói dữ liệu tới Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và 

viễn thám  

Để hỗ trợ quá trình tải các gói dữ liệu trên GIS Server cần phải thiết lập các tham số của kết nối tới 

Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám PARB.00033-02. 

Ví dụ: 

 

<Main> 

  <Port Number="2047"/> 

 <GeoDB Host="localhost" Port="5432" Database="geodb" Login="postgres" Password="1" 

User="dsloader" Folder="H:\SourceData"/> 

... 

</Main> 

 

Các cài đặt kết nối có các chức năng sau: 

Host – địa chỉ máy chủ được cài đặt hệ thống quản lý CSDL PostgreSQL phục vụ quản lý CSDL 

metadata trong Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám. Nếu server PostgreSQL được cài cùng với GIS 

Server thì thuộc tính Host được chỉnh thành «localhost». 

Port – Địa chỉ cổng kết nối tới hệ thống quản lý CSDL PostgreSQL, giá trị thường dùng là 5432. 

Database – tên của CSDL metadata, được đăng ký trong hệ thống quản lý CSDL PostgreSQL. 

Login – tên người dùng kết nối tới CSDL metadata. 

Password – mật khẩu của kết nối tới CSDL metadata (login và password cần được tạo từ trước trên 

server PostgreSQL). 

User – tên người dùng GIS Server để truy cập từ xa tới sơ đồ các dữ liệu bản đồ số, hảnh và ma trận 

sẵn có.  
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Folder – đường dẫn tới thư mục làm việc, nơi lưu các file lưu tạm thời được tải lên Ngân hàng dữ 

liệu bản đồ số và viễn thám. 

 

Tên người dùng ghi trong mục User cần phải khớp với tên đăng ký trên danh sách người dùng GIS 

Server: 

 

<UserList> 

    ... 

    <User Login="dsloader" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName=" 

dsgroup"/> 

</UserList> 

 

In the group to which the user belongs, three aliases must be specified: 

t_md_map - alias for accessing the scheme of the presence of digital vector maps; 

t_md_image - alias for accessing the scheme of the presence of digital pictures of district; 

t_md_matrix - alias for accessing the scheme of the presence of digital matrices and terrain models. 

For example: 

 

 <RoleList> 

    ... 

    <Role Name="dsgroup"> 

      <PolicyData Alias="t_md_map" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector"/> 

      <PolicyData Alias="t_md_image" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector"/> 

      <PolicyData Alias="t_md_matrix" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector"/> 

    </Role> 

 </RoleList> 

 

Trong danh sách các bản đồ có sẵn cần ghi các bí danh để phục vụ truy cập từ xa tới sơ đồ các dữ 

liệu có sẵn. 

Ví dụ: 

 

 <MapList> 

     ... 

    <Map Path="H:\Data\Sheme\t_md_map.sitx" Alias="t_md_map" Level="1"/> 

    <Map Path="H:\Data\Sheme\t_md_image.sitx" Alias="t_md_image" Level="1"/> 

    <Map Path="H:\Data\Sheme\t_md_matrix.sitx" Alias="t_md_matrix" Level="1"/> 

 </MapList> 

 

Để những người dùng máy tính (sử dụng GIS Map 11 PARB.00046-01, GIS Operator 

PARB.00048-01)  được cấp quyền tải dữ liệu từ xa tới Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám thông 

qua GIS Server, trong mô tả của bí danh người dùng, tham số GeoDB đặt như sau: GeoDB="TRUE". 

Ví dụ: 

 

  <UserList> 

    ... 

    <User Login="User1" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" 

RoleName="Group 1" Monitoring="TRUE" GeoDB="TRUE"/> 
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  </UserList> 

 

3.15.3 Tùy chỉnh các tham số để tải gói dữ liệu trong quá trình cài đặt phần mềm GIS Server như 

là một bộ phận của Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám 

GIS Server có thể kết nối tới Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám từ một server từ xa như mô 

tả trong mục 3.15.2 hoặc được cài đặt như một bộ phận của Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám 

trên cùng một server. Trong trường hợp thứ hai, trong thư mục chứa module thực thi của GIS Server, 

thông tin cài đặt sẽ được ghi trong file config.xml: 

 

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

<config> 

 <geodbse path="C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\configdb\configdb.xml" /> 

</config> 

 

Trong file config.xml nên có thông tin đường dẫn đến file configdb.xml. File configdb.xml được 

quản lý bởi các công cụ quản trị của Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám, nó chứa các tham số kết 

nối tới CSDL metadata và đường dẫn tới thư mục lưu tạm các gói dữ liệu đã được tải 

 

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

<databank> 

 <database host="localhost" port="5432" name="geodb"> 

  <geodbse login="admin" password="12345678"/> 

  <dsloader login="dsloader" password="01234567"/> 

 </database> 

<loadfolder path="C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload"/> 

</databank> 

 

Nếu GIS Server được cài đặt như một bộ phận của Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám, các 

file config.xml và configdb.xml đã có các mục yêu cầu, trên GIS Administrator sẽ hiển thị các tham số 

kết nối tới CSDL the metadata và đường dẫn tới thư mục lưu các file tạm, nhưng không cho phép chỉnh 

sửa các giá trị này. 

Các tham số kết nối tới GIS Server (UserList, RoleList, MapList) được chỉnh sửa bởi các công cụ 

của GIS Administrator khi GIS Server đang ở chế độ ngoại tuyến. 

 

Nếu chỉ một số tham số kết nối tới CSDL hoặc tới gói dữ liệu được cài đặt, một thông báo lỗi sẽ 

được viết vào nhật ký của GIS Server trong qusa trình tải gói dữ liệu. 

Ví dụ: 

 

     18:19:06   [001] [00] Dataset has been saved. Name = 

C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\K362.sxf 

     18:19:06   [001] [00] Dataset has been saved. Name = 

C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\20140227.181904.User1.dslist 

     ...      

     18:19:06   [003] [00] User parameters for GeoDB are not set (<GeoDB User=XXX... or <User 

Login=XXX...), dataset not saved 

 

Điều này có nghĩa rằng file gisserver.xml không có user name để kết nối hoặc không có tên user 

name này trong danh sách người dùng. 

Ví dụ: 
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<Main> 

  ... 

  <GeoDB User="dsloader"/> 

  ... 

  <UserList> 

    <User Login="dsloader" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" 

RoleName="Group 4"/> 

  </UserList> 

... 

</Main> 

 

3.16 Tự động tạo lớp phủ địa lý từ dữ liệu của Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám  

3.16.1 Thủ tục tạo lớp phủ địa lý 

GIS Server cho phép bạn tạo ở chế độ tự động lớp phủ địa lý của bản đồ số, ảnh, ma trận được lưu 

trong Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám PARB.00033-02. Quá trình tạo lớp phủ được thực hiện 

bằng câu lệnh của máy khách GIS Server. Trong quá trình này, dữ liệu được nhập dưới các định dạng trao 

đổi, được chuyển đổi sang một hệ tọa độ được chỉ định và được lưu trong thư mục ảo của GIS Server. 

Danh sách của gói dữ liệu sử dụng để tạo lớp phủ địa lý được truyền dưới định dạng XML. 

Ví dụ: 

 

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

<geolevel name=" map123" folder="geomap\topographical\20160509123704" type="map" 

crscode="EPSG:3857"> 

<item id="22905">\SXF\L36\L361.sxf\2016\20160227\L361.sxf</item> 

<item id="22906">\SXF\L36\L362.sxf\2016\20160227\L362.sxf</item> 

<item id="22907">\SXF\L36\L363.sxf\2016\20160227\L361.sxf</item> 

<item id="22908">\SXF\L36\L364.sxf\2016\20160227\L362.sxf</item> 

... 

</geolevel> 
 

Thuộc tính name mô tả tên của lớp phủ địa lý vừa tạo. Lớp phủ địa lý sử dụng bản đồ vector có thể 

được tạo ra dưới dạng một bản đồ lớn gồm nhiều mảnh nhỏ hoặc dưới dạng dự án MPT chứa các liên kết 

tới các mảnh bản đồ SIT hoặc SITX . Nếu tất cả các mảnh bản đồ được tạo với cùng một bộ phân loại 

định dạng RSC thì khuyên nên tạo bản đồ gồm nhiều mảnh. Nếu tên của lớp phủ địa lý được tạo mà 

không có phần mở rộng thì GIS Server sẽ gán phần mở rộng tùy theo bộ phân loại: đuôi .MAP nếu tất cả 

các mảnh dùng chung một bộ phân loại,  đuôi .MPT trong các trường hợp khác. 

Các bản đồ vector từ định dạng lưu trữ được tự động chuyển đổi sang định dạng lớp phủ địa lý nội 

bộ và được chuyển hệ tọa độ địa lý sang hệ được chỉ định. Tất cả các file lớp phủ địa lý dạng vector được 

lưu trong thư mục lớp phủ địa lý. Sau này trong quá trình chỉnh sửa lớp phủ địa lý vector sử dụng các 

lệnh hệ thống, quá trình cập nhật chỉ được áp dụng cho những gói dữ liệu ứng với những mảnh bản đồ đã 

bị thay đổi. Khi thông tin được cập nhật lên Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám, các phiên bản của 

gói dữ liệu sẽ được tạo ra tương ứng với ngày cập nhật dữ liệu. Trong trường hợp này, chỉ có một phiên 

bản của gói dữ liệu được gắn mác sẵn có trong  danh sách các dữ liệu sẵn có. 

Đối với dữ liệu ảnh, file dự án định dạng MPT sẽ được tạo, chứa các liên kết tới ảnh ở định dạng 

RSW. Đối với ma trận, file dự án MPT sẽ chứa các tham chiếu tới ma trận ở định dạng MTW. Nếu trong 

Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám, các file ảnh không ở định dạng RSW hoặc ở định dạng RSW 

nhưng hệ tọa độ không khớp với hệ tọa độ của lớp phủ địa lý, chúng sẽ được tự động chuyển đổi sang 

định dạng chuẩn. Trong trường hợp này, tất cả các file ảnh của lớp phủ địa lý được lưu trữ vào thư mục 

lớp phủ địa lý (geo-coating). Nếu ảnh ở định dạng RSW đã được lưu trên Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và 
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viễn thám và đã có hệ tọa độ địa lý đúng yêu cầu, nó sẽ không được sao chép đến thư mục lớp phủ địa lý. 

Thay vào đó, nó sẽ ghi một file cùng tên, chỉ chứa dòng lệnh dịch vụ có dạng như sau:  

.REF path_to_file_RSW_or_MTW 

 

Khi đọc một file dạng này, GIS Server tự động chuyển theo đường dẫn đến file yêu cầu trong Ngân 

hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám. Đường dẫn đến file được viết bằng mã hoá . 

Tương tự, đối với lớp phủ địa lý dạng ma trận, nếu các tệp tin MTW có cùng tọa độ theo yêu cầu 

của lớp phủ địa lý, chúng sẽ không được sao chép, và các tệp có liên kết tới các tệp tin MTW gốc được 

ghi lại. 

 

Thuộc tính của thu mục xác định tên của thư mục ảo – nơi lưu trữ lớp phủ địa lý. Ngoài ra, cùng với 

tên của thư mục ảo, bạn có thể chỉ định thư mục con để lưu lớp phủ địa lý. Thường thì một thư mục con 

với ngày giờ hiện tại dưới dạng YYYYMMDD.HHMMSS sẽ được chỉ định. 

Ví dụ, một thư mục ảo có các mô tả sau đây trong các tham số của GIS Server: 

    <Map Path="h:\data\geolevels" Alias="geomap" Level="1" Folder="TRUE" SubFolder="TRUE" 

Types="SIT,SITX,MAP,MPT"/> 

Thì đường dẫn cuối cùng tới lớp phủ địa lý sẽ có dạng sau: 

h:\data\geolevels\topographical\20140509.152100\map123.map 

 

Khi kết nối các máy khách tới GIS Server, bí danh của lớp phủ địa lý sẽ có dạng sau:  

geomap_topographical_ 20140509.152100_map123.map 

 

Thuộc tính Type chỉ định loại lớp phủ địa lý: bản đồ vector, ảnh hay ma trận. 

Ví dụ: 

type="map" 

 

Thuộc tính crscode chỉ định mã hệ tọa độ địa lý. Nếu mã hệ tọa độ được bắt đầu bằng «epsg:», thì 

nó chỉ thị rằng lớp phủ địa lý sẽ được tạo trên hệ tọa độ phẳng vuông góc. 

Ví dụ: 

crscode="EPSG:3857" 

 

Để tạo lớp phủ địa lý trong hệ tọa độ địa lý người dùng tự đặt, một bản ghi theo mẫu 

«crslist:USER_CODE» được hỗ trợ. Trong trường hợp này, các tham số hệ tọa độ được đọc trên GIS 

Server từ tệp tin crslist.xml theo mã xác định của hệ tọa độ. Các mục trong file crslist.xml có thể được bổ 

sung từ Map Passport tới GIS Map 11. 

 

Trong quá trình tạo lớp phủ địa lý, các mục được tạo trong giao thức hoạt động của GIS Server và 

trong giao thức tạo lớp phủ địa lý. 

Ví dụ, các mục trong nhật lý của GIS Server: 

 

15:21:01   [002] Connection with a server is open. 09/05/2014   

15:21:01   [002] Begin registration of the user. User = User1 

15:21:01   [002] Registration of the user. User = User1@WorkStation21 

15:21:02   [002] The geolevel creating log is saved - 

C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\log\20140509.152100.User1.geolist.log 

15:21:02   [002] [00] Geolevel has been created from the GeoDB storage. List = 

C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\20140509.152100.User1.geolist 

15:21:02   [001] Document has been read. Name = 

C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\log\20140509.152100.User1.geolist.log 

15:21:02   [002] Connection with a server is close. 
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Các bản ghi trong giao thức tạo lớp phủ địa lý: 

100% processed 

 

---> 15:21:01 Work started on 09/05/2014 

                Loading the Data bank 2.2 

     15:21:01 The list of files - 20140509.152100.User1.geolist 

     15:21:01 Author of the team - User1:User1@WorkStation21 

     15:21:01 Opening a connection to the database - geodb 

                User name - postgres 

     15:21:01 The connection to the database was opened 

 

     15:21:01 Formation of the area of work - topographical\20140509.152100\ map123.map 

     15:21:01 The system of coordinates for the area is established - EPSG:3857 

     15:21:01 File processing - SXF\L36\L361.sxf\2016\20140227\L361.sxf 

     15:21:01 File processing - SXF\L36\L362.sxf\2016\20140227\L362.sxf 

     15:21:01 File processing - SXF\L36\L363.sxf\2016\20140227\L363.sxf 

     15:21:01 File processing - SXF\L36\L364.sxf\2016\20140227\L364.sxf 

     15:21:02 Total files downloads - 4 

 

---> 15:21:02 Completion of the work on 09/05/2014 

 

Quá trình nhập và chuyển đổi bộ dữ liệu được thực hiện ở chế độ đa luồng, đảm bảo tốc độ xử lý 

cao. 
 

3.16.2 Thiết lập các tham số để tạo lớp phủ địa lý 

Để GIS Server thực hiện các lệnh cho sự hình thành lớp phủ địa lý, cần thiết lập thêm các yếu tố sau 

trong các tham số hoạt động: 

- Danh sách các thư mục ảo để lưu lớp phủ địa lý; 

- Các tham số của máy khách được truy cập vào thư mục ảo trên GIS Server. 

 

Các thư mục ảo được mô tả cùng với các loại dữ liệu - bản đồ, ảnh và ma trận. 

Ví dụ: 

 

<MapList> 

    <Map Alias="Russia" Level="1" Comm="TRUE"/> 

    <Map Alias="Statistics" Level="2" Comm="TRUE"/> 

    <Map Path= "c:\Users\Public\Documents\Panorama\Panorama11\Data\Statistic\Region.SIT" 

Alias="Region - statistics" Level="3"/> 

    <Map Alias="Thematic maps" Level="2" Comm="TRUE"/> 

    <Map Path= "c:\Users\Public\Documents\Panorama\Panorama11\Data\Thematic\Region.SIT" 

Alias="Region - statistics" Level="3"/> 

... 

    <Map Path="h:\data\sheme\t_md_map.sitx" Alias="t_md_map" Level="1"/> 

    <Map Path="h:\data\sheme\t_md_image.sitx" Alias="t_md_image" Level="1"/> 

    <Map Path="h:\data\sheme\t_md_matrix.sitx" Alias="t_md_matrix" Level="1"/> 

    <Map Path="h:\data\geolevels" Alias="geomap" Level="1" Folder="TRUE" SubFolder="TRUE" 

Types="SIT,SITX,MAP,MPT"/> 

  </MapList> 
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Khi người điều hành của Ngân hàng sữ liệu bản đồ số và viễn thám lựa chọn dữ liệu  trong ngân 

hàng và gửi câu lệnh hình thành lớp phủ địa lý, nó sẽ truy cập vào GIS WebService SE. Sau đó, GIS 

WebService SE, như một máy khách của of GIS Server, gửi lệnh tới GIS Server cùng với danh sách các 

gói dữ liệu đã được xử lý. Để hình thành một lớp phủ địa lý, GIS WebService SE cần có quyền tạo thư 

mục con trong các thư mục ảo của GIS Server (thuộc tính FolderEdit="TRUE"). 

Ví dụ: 
 

<Role Name="Group 1"> 

      <PolicyData Alias="Region - statistics" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector"/> 

      <PolicyData Alias="Region - theme" Edit="TRUE" Copy="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector"/> 

     ... 

      <PolicyData Alias="geomap" Edit="TRUE" Copy="FALSE" CacheCoding="TRUE" 

СaсhePassword="C954B60C7C991BE33EFD43870615F06C71FC1D3DA9253AA236047F752EE2949

C" StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" FolderEdit="TRUE" 

Type="Folder" DocAlias="geodoc"/> 

</Role> 

 

3.16.3 Cập nhật dữ liệu Ngân hàng của bản đồ số và viễn thám bằng các gói dữ liệu từ lớp phủ địa 

lý 

Sau qusa trình tạo lớp phủ địa lý từ các gói dữ liệu của Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám, 

người điều hành có thể cập nhật chúng bằng GIS Map 11 hoặc GIS Operator. Theo lệnh của người điều 

hành, các gói dữ liệu bản đồ vector được lưu lại trong Ngân hàng dữ liệu của bản đồ số và viễn thám như 

các tiêu chuẩn phiên bản mới cho các bản đồ tương ứng. 

GIS Server cập nhật chỉ những gói dữ liệu có thông tin ngày cập nhật mới hơn trong metadata. 

Ngày cập nhật được đặt tự động cho mọi hoạt động chỉnh sửa bản đồ. Các mảnh bản đồ đã cập nhật sẽ 

được tự động lưu dướng định dạng SXF mà không phải thay đổi hệ tọa độ để bảo toàn độ chính xác của 

các thông tin gốc. 

Các mảnh bản đồ định dạng SITX có thể được lưu ở dạng SITX nếu định dạng này được chỉ định 

trong danh sách các định dạng lưu trữ. 
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4 CÀI ĐẶT PHẦM MỀM TRONG GIS ADMINISTRATOR 

4.1 Thông tin tổng quan về phần mềm của bộ GIS Administrator 

Bộ công cụ của GIS Administrator được sử dụng để xác định danh sách người dùng, danh sách dữ 

liệu và các thuộc tính của chúng. Kết quả của chương trình là một dự án mô tả các cài đặt được sử dụng 

bởi GIS Server. Trong phần mềm của GIS Administrator, dự án được trình bày dưới dạng cây, bao gồm: 

- Danh sách người dùng; 

- Danh sách các nhóm có chỉ dẫn các dữ liệu được phép tiếp cận; 

- Danh sách các bản đồ, ảnh, ma trận, atlas. 

 

 

Hình 8 -  Giao diện chính của GIS Administrator 

File dự án hoàn thiện là file có phần mở rộng XML, được lưu trong cùng một thư mục với GIS 

Server. 

GIS Administrator cho phép bạn tạo mới và cập nhật các dự án đã có từ trước. 

Tất cả các hoạt động của người dùng với GIS Administrator khi lưu file dự án sẽ được lưu vào giao 

thức văn bản của phần mềm – là file có cùng tên với file dự án và có phần mở rộng LOG. File giao thức 

văn bản này được lưu ở cùng thư mục với file dự án. 

Để đảm bảo an toàn cho kết quả của quá trình chỉnh sửa dự liệu vector khi có tình huống lỗi phần 

cứng hoặc phần mềm, có sẵn các công cụ phục vụ quá trình sao lưu và phục hồi. 

Người sử dụng có thể chỉ định các điều kiện theo đó quá trình sao lưu được tiến hành: số lượng các 

giao dịch được thực hiện với tập dữ liệu được chỉ định hoặc là theo khoảng thời gian bằng đơn vị ngày 

(với thời gian sao chép). Bạn có thể đặt cả hai điều kiện. Trong trường hợp này, nếu có thay đổi, sao lưu 

sẽ được thực hiện theo điều kiện thỏa mãn sớm hơn. 
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Nếu dữ liệu không bị thay đổi, quá trình sao lưu sẽ không diễn ra.  

 

4.2 Các thủ tục vận hành được khuyến nghị 

Khi phần mềm đươc khởi động, nó sẽ mở dự án bạn làm việc trước đó. Để chuyển sang dự án khác, 

bạn cần lựa chọn mục «new project» trên menu chính «Projects». 

Để điều chỉnh lại dự án, trước tiên bạn nên lựa chọn thông tin của bản đồ. Người dùng có thể tạo ra 

một sơ đồ cây dữ liệu bản đồ, ảnh, ma trận, phân chia và hợp nhất dữ liệu thành các phần nhỏ. Đối với 

bản đồ, ảnh và ma trận, người dùng gán các tên có điều kiện (bí danh) để phục vụ cho công việc. 

Tất cả người dùng cần được liệt kê vào danh sách người dùng kèm theo các lựa chọn kiểu xác thực. 

Để chứng thực người dùng thông qua login và password, quản trị viên cần gán login và password cho 

người dùng đó. Mật khẩu được lưu trong file tham số và được mã hóa bằng thuật toán MD5. Để xác thực 

người dùng thông qua hệ thống bảo mật của hệ điều hành (hoặc Active Directory), quản trị viên phải xác 

định người dùng theo thông tin tài khoản trong chính sách bảo mật tên miền hoặc hệ điều hành của máy 

tính cục bộ. Là người dùng GIS, quản trị viên máy chủ có thể chỉ định một nhóm người dùng cho hệ 

thống bảo mật của hệ điều hành. Trong trường hợp này, các quy tắc truy cập cho toàn bộ người dùng của 

nhóm bảo mật hệ thống được mô tả cho một người dùng và quản trị viên hệ điều hành có thể thêm hoặc 

xóa người dùng trong nhóm này mà không cần xây dựng lại file dự án.    

Mỗi nhóm người dùng có thể được phân quyền truy cập khác nhau. Quyền truy cập của người dùng 

(chỉnh sửa, xem, sao chép dữ liệu) được định nghĩa bởi quyền truy cập của nhóm mà người dùng đó tham 

gia.  

Nếu một người dùng được đăng ký bằng một tài khoản nằm trong nhiều nhóm khác nhau trong file 

dự án thì có thể truy cập dữ liệu tổng hợp của các nhóm này. Việc truy cập dữ liệu chung cho nhiều nhóm 

trong trường hợp này được thực hiện ở mức tối thiểu. 

Để tổ chức việc truy cập cho những người dùng chưa được đăng ký, quản trị viên cần tạo một tài 

khoản với login là GUEST, password là GUEST, nằm trong nhóm GUEST và chỉ định những dữ liệu nào 

dạng người dùng này được phép truy cập. Nếu chưa có một truy cập chưa xác thực nào ddwuocj thực hiện 

trước đó, người dùng tại thời điểm đăng nhập cần để trống user name và password và làm việc với các dữ 

liệu của nhóm GUEST.  

Khi kết thúc công việc, người dùng có thể lưu các cài đặt được tạo trong file mở hoặc tạo một file 

với tên mới. 

Để lưu các thay đổi cho dự án, sử dụng nút «Save». 

Tên của file dự án được mở gần nhất sẽ được lưu trong file INI gisadmin.ini  

GIS Server sử dụng file dự án có tên là gisserver.xml, đặt trong thư mục (thư mục ảo) của phần 

mềm GIS Server. Nếu tên của file dự án khác với gisserver.xml, khi làm việc với GIS Server, đổi tên nó 

và đặt nó vào thư mục mong muốn.  

 

4.3 Bảng thông tin chung 

Trong bảng thông tin chung, người dùng có thể nhìn thấy đường dẫn hiện tại tới file dự án, thông tin 

về lượng dữ liệu, nhóm và người dùng, thậm chí có thể chỉ định ngôn ngữ của ứng dụng. Người dùng có 

thể điều chỉnh ứng dụng sang ngôn ngữ của họ. Để thực hiện việc này, bạn cần thêm một dòng với tên 

ngôn ngữ của bạn (bằng Tiếng Anh) L3=User_Language vào mục [LANGUAGE] của tệp 

GISADMIN.INI, copy toàn bộ mục [RUSSIAN] và dịch các giá trị của toàn bộ các dòng trong đó theo 

ngôn ngữ yêu cầu. Tên của mục này cần khớp với tên ngôn ngữ (chữ hoa). 
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Hình 9 -  Thông tin chung 

Bản đồ vector được liên kết hợp lý với trình phân loại bản đồ. Trình phân loại này được truyền tới 

máy khách khi các bản đồ được mở. Để làm việc chính xác với các bản đồ vector, chúng tôi khuyến nghị 

lưu các trình phân loại thường dùng nên được lưu vào các thư mục mở của trình phân loại, tránh tình 

trạng lưu nhiều trình phân loại giống nhau trong các thư mục chứa dữ liệu. Đường dẫn đến thư mục lưu 

các trình phân loại hay dùng được chỉ ra trong phần General Information. 

Trong bảng thông tin chung, quản trị viên có thể chỉ định số hiệu cổng kết nối (port number) mà 

GIS Server chạy. Mặc định, giá trị port number là 2047. Bạn có thể chỉ ra thời gian để ngắt kết nối bắt 

buộc một kết nối không nhận được các tin nhắn (khả năng kết nối lỗi hoặc hỏng). Theo mặc định, kết nối 

được coi là không hoạt động hoặc bị hỏng nếu không có tin nhắn nào trong vòng 30 phút. 

Tất cả các hành động của người dùng với GIS Administrator khi lưu file dự án được ghi vào giao 

thức văn bản của chương trình - file có tên dự án và phần mở rộng LOG. Giao thức văn bản được đặt 

trong cùng một thư mục với file dự án. 

Để đảm bảo an toàn cho file trong quá trình chỉnh sửa khỏi các lỗi phần mềm hoặc phần cứng, các 

công cụ sao lưu và khôi phục dữ liệu nên được sử dụng. 

Người dùng có thể chỉ định các điều kiện để quá trình sao lưu được diễn ra: số giao dịch được thực 

hiện với các dữ liệu được chỉ định hoặc sau một khoảng thời gian tính bằng đơn vị ngày. Bạn có thể đặt 

cả hai điều kiện trên. Trong trường hợp này, khi điều kiện nào thỏa mãn trước thì quá trình sao lưu sẽ 

diễn ra. 

Nếu bạn không chỉ định vị trí sao lưu, hoặc nếu không chọn ít nhất một điều kiện cho bản sao lưu, 

bản sao lưu sẽ không được thực hiện. Cảnh báo sẽ được nhập vào nhật ký của GIS Server. 

Để sao lưu, bạn nên chọn thời gian tải máy chủ ít nhất. Thời gian tải xuống có thể được xác định 

theo giờ địa phương hoặc GMT. Trong các tham số, thời gian theo GMT được lưu trữ.  

Nếu gói dữ liệu không bị thay đổi, quá trình sao lưu sẽ không diễn ra. 
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4.4 Duy trì danh sách người dùng 

Người dùng của hệ thống có thể được thêm vào danh sách người dùng cùng với login và password. 

Password được lưu trong file tham số dưới dạng mã hóa sử dụng thuật toán MD5. 

Mật khẩu cho người dùng được gán bởi quản trị viên khi bổ sung hoặc chỉnh sửa danh sách người 

dùng và nó được ghi vào tệp tin dự án ở dạng mã hoá. Để tránh nhầm lẫn, mật khẩu được nhập hai lần ở 

mục «Password» và «Confirmation». 

 

 

Hình 10 -  Các tham số của quá trình xác thực người dùng 

Để đăng nhập người dùng bằng username và password, không được đánh tick vào ô «Windows 

authorization». 

Để truy cập vào dữ liệu mà không cần password, trong nhóm GUESTS bạn có thể tạo tài khoản 

GUESTS với password để trống. Tất cả dữ liệu được gán cho nhóm này sẽ được sử dụng công khai, 

không cần mật khẩu. 

Quản trị viên có thể chỉ định các nhóm bổ sung cho người dùng. Đối với những người dùng này, 

thông tin nhóm của họ và dữ liệu trong nhóm bổ sung đã có sẵn. Quyền truy cập dữ liệu sẽ được tổng hợp 

từ quyền truy cập của các nhóm. 
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Hình 11 -  Danh sách người dùng 

Quá trình xác minh người dùng có thể được thực hiện sử dụng hệ thống bảo mật của hệ điều hành 

(Active Directory). Để thực hiện việc này, bạn cần tick vào ô «Windows authentication» và ấn nút «Fill 

the parameters of Windows authorization».  

 

 

Hình 12 -  Nhập các tham số xác minh 

Bạn cần lựa chọn vị trí của người dùng: trên máy tính nội bộ hoặc thông qua tên miền. 
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Hình 13 -  Nhập các tham số Windows authorization (lựa chọn người dùng) 

Sau khi nhấn nút «Search», danh sách người sẽ được hiển thị. 

Đối với người dùng đã chọn hoặc người dùng trong nhóm Windows, sau khi lưu, bạn có thể lựa 

chọn nhóm của file dự án. 

Quản trị viên có thể cấp quyền để người dùng giám sát dữ liệu từ xa. Nếu tính năng giám sát từ xa 

được bật, người dùng có thể theo dõi server khi kết nối tới dữ liệu từ máy tính của mình. 

Quản trị viên có thể cho phép người dùng tải bản đồ lên Ngân hàng dữ liệu của bản đồ số và viễn 

thám. 

 

4.5 Duy trình danh sách nhóm người dùng 

Để phân chia quyền truy cập dữ liệu, quản trị viên cần duy trì một danh sách các nhóm người dùng.  

Tên của nhóm người dùng phải là duy nhất. Mỗi người dùng chỉ có thể gán vào một nhóm. Để thêm 

và chỉnh sửa tên nhóm, người dùng phải kích hoạt nhánh «Groups» trong sơ đồ cây chính. Khi ấn nút 

«Add», người dùng có thể bổ sung một nhóm. Khi ấn nút «Edit», người dùng có thể đặt lại tên cho nhóm 

hoặc điều chỉnh lại các tham số xác thực người dùng. Nếu bạn xóa một nhóm có người dung trong đó, 

bạn có thể lựa chọn xóa nhóm cùng với những người dùng này hoặc di chuyển tất cả người dùng tới nhóm 

GUESTS. Nhóm GUESTS được tạo tự động khi tạo một dự án mới và nó không thể bị xóa. 
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Hình 14 -  Danh sách nhóm người dùng 

Những người dùng truy cập vào server bằng thông tin tài khoản của mình có thể truy cập vào nhiều 

nhóm khác nhau. Những người dùng này có thể thuộc về những nhóm khác nhau trên GIS Server. Ví dụ, 

một người dùng USER001 sẽ có thể truy cập dữ liệu trong những nhóm mình đăng ký (ví dụ nhóm 1 và 

nhóm 2). Cách tiếp cận này cho phép tất cả người dùng thuộc nhóm Administrator của Windows có 

quyền truy cập vào dữ liệu được gán cho Quản trị viên. Khi bổ xung hoặc xóa bỏ một người dùng khỏi 

nhóm Windows Administrators, không cần phải dụng lại file dự án. Một người dùng cá nhân từ nhóm 

Windows Administrators trong tệp dự án trong hầu hết các trường hợp là không bắt buộc. thay vì liệt kê 

người dùng vào danh sách và gán quyền truy cập cho từng người, nếu có sẵn Active Directory, bạn có thể 

gán một nhóm cho người dùng.  

Một nhóm người dùng trong GIS Server là những người dùng có chung quyền truy cập đến dữ liệu. 

Để viết và chỉnh sửa dữ liệu có trong nhóm, người dùng phải kích hoạt một nhánh với tên nhóm trong sơ 

đồ cây chính. Trong sơ đồ cây chính, mỗi nhóm bao gồm một danh sách dữ liệu được cho phép sử dụng: 

hình thức truy cập và bí danh của dữ liệu. Bảng «Group» chứa danh sách người dùng, danh sách dữ liệu, 

đường dẫn tới dữ liệu đang hoạt động và loại truy cập đến chúng: đọc, sao chép, chỉnh sửa, cấm in ấn và 

cấm xem dữ liệu.  

Nếu người dùng thuộc về nhiều nhóm khác nhau trong GIS Server, dữ liệu của tất cả các nhóm đó 

sẽ có sẵn cho người dùng ấy, nhưng truy cập tới dữ liệu từ các nhóm khác nhau sẽ được gán cho cái được 

đăng ký nhỏ nhất. Phần mềm Administrator của GIS Server (bắt đầu từ phiên bản 4.x) có thể tắt chế độ 

làm việc tự động với dữ liệu. 

Nếu quan trị viên của GIS Server hủy quyền truy cập dữ liệu của một nhóm người dùng, bản đồ trên 

những máy khách tương ứng sẽ bị đóng một cách tự động, đồng thời dữ liệu trong cache cũng sẽ bị xóa. 
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Nếu quản trị viên không cho phép làm việc ngoại tuyến với dữ liệu, người dùng phiên bản thấp hơn 

11.10.3 vốn không hỗ trợ mã hóa dữ liệu sẽ không thể mở dữ liệu trên GIS Server.  

 

 

Hình 15 -  Thông tin về nhóm đang lựa chọn 

Để lựa chọn dữ liệu cần xóa, bạn cần sử dụng chọn đồng thời nhiều file (sử dụng phím ««Ctrl»» 

hoặc «Shift»). 

 Người dùng có thể gán hình thức truy cập tới tất cả dữ liệu đã lựa chọn bằng cách ấn nút «Apply 

for all». Nếu ví dụ trong chế độ chỉnh sửa mục «Edit» được đánh dấu tick, thì tất cả dữ liệu của nhóm đã 

chọn sẽ được gán quyền chỉnh sửa, nếu mục này bị để trắng thì sẽ không thể chỉnh sửa, nếu mục này có 

màu đen thì các quyền chỉnh sửa dữ liệu sẽ không thay đổi.  

Đối với nhóm được lựa chọn, khi ấn nút «Add data», hộp thoại «Data selection» sẽ hiện ra. Dữ liệu 

được chia vào các thẻ theo loại. Những dữ liệu đã được chọn vào nhóm thì tên trong hộp thoại sẽ đánh 

dấu màu xám. Dữ liệu không thuộc bất cứ nhóm nào sẽ được đánh dấu màu xanh dương. 

Sử dụng phím ««Ctrl»» hoặc «Shift», bạn có thể chọn đồng thời nhiều dữ liệu trong một nhóm. 
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Hình 16 -  Lựa chọn dữ liệu  

4.6 Duy trì danh sách dữ liệu bản đồ 

GIS Server sử dụng nhiều loại dữ liệu: bản đồ vector, bản đồ scan, ảnh cũng như ma trận độ cao. 

Người dùng có thể tạo một danh sách dữ liệu bằng cách phân cấp và cung cấp các cấp dữ liệu bằng tiêu 

đề-nhận xét. Sử dụng các cấp độ cho phép bạn nhóm dữ liệu và giúp dễ dàng tìm kiếm trong quá trình 

truy cập vào server. 
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Hình 17 -  Cấu hình bản đồ 

Để thêm xóa, dữ liệu, mục hoặc tiểu mục, chỉ định loại thông tin cần bổ sung và nhấp vào nút 

«Add». Để chỉnh sửa, lựa chọn mục, tiểu mục hoặc bí danh của dữ liệu trên sơ đồ cây, sau đó ấn nút  

«Edit». Trong quá trình truy cập vào server, dữ liệu được lựa chọn thông qua bí danh, vì thế sau khi lựa 

chọn dữ liệu, bạn cần chỉnh lại bí danh. 
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Hình 18 -  Editing the alias 

Khi bạn thêm dữ liệu, bí danh sẽ được gán một cách tự động và khi hiển thị trên cây dữ liệu, nó 

được gán tới đường dẫn sau dấu |. 

Khi ấn nút «Delete» is pressed, nhánh dữ liệu được chọn trên cây dữ liệu và toàn bộ dữ liệu bên 

trong sẽ bị xóa. 
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Hình 19 -  Lựa chọn dữ liệu từ GIS Servers 

Người dùng có thể kéo dữ liệu đã chọn từ một phân vùng sang phân vùng khác. 

Để lựa chọn dữ liệu cần xóa, bạn cần lựa chọn nhiều đối tượng (sử dụng phím «Ctrl» hoặc «Shift»). 

Tuy nhiên, nút «Add» và «Edit» sẽ tạm thời không hoạt động. 

Khi thên bản đồ định dạng SITX, đối với bản đồ ở dạng mã hóa, bạn cần có password để mở file. 

 

 

Hình 20 -  Yêu cầu mật khẩu đối với bản đồ được mã hóa 

Để thuận tiện cho việc quản lý truy cập dữ liệu, GIS Server hỗ trợ điều khiển tự động quá trình truy 

cập dữ liệu ở cấp thư mục dữ liệu. 
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Hình 21 -  Tạo và chỉnh sửa thư mục 

Quản trị viên có thể thêm một thư mục vào danh sách với bất kỳ loại dữ liệu nào với một chỉ dẫn về 

danh sách các kiểu dữ liệu sẽ được hiển thị trong danh sách. Khi nhập và chỉnh sửa dữ liệu, bạn có thể đặt 

chế độ có xử lý thư mục con hay không.  

Cùng một thư mục có thể chứa danh sách của bản đồ, ảnh, ma trận và atlas. Trong trường hợp này, 

các loại dữ liệu sẽ được hiển thị trong mỗi danh sách tương ứng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng thư mục phải 

có bí danh khác nhau cho các kiểu dữ liệu khác nhau.  
 

4.7 Lưu trữ tài liệu 

Khi chỉnh sửa bản đồ vector từ xa thông qua GIS Server, đường dẫn tới các tài liệu khác nhau (ảnh, 

văn bản, bảng tính và các tệp khác) có thể được thêm vào thuộc tính của đối tượng. 

Để người dùng từ các máy tính khác có quyền truy cập vào các tài liệu này để xem hoặc chỉnh sửa, 

bạn cần phải mở kho tài liệu trên GIS Server. 

Mỗi bản đồ vector có thể liên kết tới kho tài liệu bằng bí danh của nó. Nhiều bản đồ có thể cùng liên 

kết tới một kho tài liệu chung. 

Khi làm việc với cây dữ liệu bản đồ, người dùng có thể chọn từ danh sách các kho lưu trữ tài liệu 

cần thiết cho từng bản đồ hoặc có thể lựa chọn cho cùng lúc nhiều bản đồ. Để xóa liên kết tới kho tài liệu, 

lựa chọn mục «Folder with not specified documents » trong danh sách. 

Đẻ xem và chỉnh sửa danh sách các kho tài liệu, trong sơ đồ cây dữ liệu chính, ấn chọn dòng 

«Document storage». 

 



46 

PARB.00049-01 32 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

Hình 22 -  Làm việc với các kho tài liệu 

Cửa hàng tài liệu có hai thuộc tính là tên và đường dẫn. Lưu ý rằng kí tự «#» không được phép 

dùng để đặt tên. 

Bạn có thể ghi đè một liên kết tới  nơi lưu trữ cho một nhóm bản đồ. Để thực hiện điều này, bạn cần 

lựa chọn những bản đồ cần thiết trên danh sách bản đồ và kéo chúng tới nơi lưu trữ mong muốn (trong 

danh sách tên các kho tài liệu ở cửa sổ phía trên) bằng chuột trái. 

 

4.8 Kết nối dự án  

Để làm việc thuận tiện với danh sách của các dữ liệu khác nhau (bản đồ, ảnh, ma trận) trong một tài 

liệu (cửa sổ), người dùng có thể tạo 1 file dự án dưới dạng file MPT và mở chúng bằng một lệnh trên 

Server. 

Để tạo một dự án, bạn cần mởi dữ liệu cần thiết trên máy khách bằng cách lựa chọn từng cái một 

thông qua kết nối tới Server. Sau khi mọi dữ liệu được mở, bạn cần tạo một file dự án (MPT). Để thực 

hiện việc này, trong GIS Map 11 bạn lựa chọn «File\Save as\Map project». File mới tạo không lưu bản 

thân các dữ liệu mà chỉ trỏ tới các bí danh của chúng (ALIAS#data-name). File MPT không lưu đường 

dẫn trực tiếp dạng (C:\Data\...) tới dữ liệu.  

File MPT vừa tạo sẽ được lưu trên máy chủ và sẽ nằm trong danh sách các bản đồ có sẵn cho từng 

nhóm người dùng. Mỗi phần tử thông tin nằm trong file dự án sẽ được hiện lên trong danh sách dữ liệu 

bản đồ sẵn có với điều kiện truy cập tương ứng của nó (đọc, chỉnh sửa, sao chép). 

 

4.9  Kết nối bản đồ atlas  

Bản đồ atlas được thiết kế để đơn giản hóa đơn giản hóa quá trình chuyển đổi giữa các bản đồ 

chồng chéo với các tỉ lệ khác nhau. Atlas cung cấp khả năng tự động hoặc bằng tay chuyển đổi giữa các 

bản đồ khi phóng to và di chuyển hình ảnh. Trên phương diện vật lý, atlas là một bản đồ bao gồm các tệp 

tin có phần mở rộng ALS, SDA, SHD, SSE và bộ phân loại  arealist.rsc. 

Để tạo atlas cho GIS Server, lựa chọn mục «Main window\Open atlas» trong GIS Map 11, Sau đó 

ấn nút «Add Data from GIS Server» khi lựa chọn dữ liệu. 
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File atlas mới tạo chỉ trỏ đến các bí danh của dữ liệu (ALIAS#data-name). Khi atlas được mở thông 

qua GIS Server, không có đường dẫn trực tiếp dạng (C:\Data\...) tới dữ liệu.  

File atlas vừa tạo sẽ được lưu trên máy chủ và sẽ nằm trong danh sách các bản đồ có sẵn cho từng 

nhóm người dùng. Mỗi phần tử thông tin nằm trong atlas sẽ được hiện lên trong danh sách dữ liệu bản đồ 

sẵn có với điều kiện truy cập tương ứng của nó (đọc, chỉnh sửa, sao chép). 
 

4.10 Kết nốt các GIS Server 

GIS Server hỗ trợ kết nối nhiều cấp độ giữa các GIS Server với nhau để lưu trữ và xử lý dữ liệu 

không gian, đảm bảo tự động hóa các quá trình sao chép, sao lưu và bảo vệ dữu liệu. 

 

 

Hình 23 -  Làm việc với danh sách các GIS Server 

Để kết mới tới một GIS server từ xa, bạn cần chỉ ra Host and Port Number của nó. Nếu quá trình 

xác thực trên máy chủ từ xa được thực hiện thông qua hệ thống bảo mật của hệ điều hành, lựa chọn chế 

độ «Windows authorization». Khi xác thực bằng login và password, bạn cần chỉ ra dữ liệu được sử dụng 

để truy cập từ xa máy chủ từ xa và lưu nó trong file tham số gisserver.xml. 

When you delete a GIS server from the list, all the data belonging to it, are also deleted. 
 

4.11 Cấu hình kết nối tới Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám  

GIS Server cho phép phân phối từ xa các bộ dữ liệu trong Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn 

thám (xem chi tiết trong 3.15). 

Có thể tiến hành kết nối bằng tên cơ sở dữ liệu (CSDL), tên host và port number. Để kết nối tới hệ 

thống quản lý CSDL, bạn cần chỉ ra login và password cho việc truy cập dữ liệu trong các cài đặt. 

Trong quá trình các gói dữ liệu lưu vào Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám, quá trình sửa sơ 

đồ dữ liệu có sẵn sẽ diễn ra. Các cập nhật của sơ đồ được thực hiện bằng cách kết nối các ứng dụng tới 

GIS Server bằng một tài khoản có thể truy cập tới các bí danh của bảng trình diễn bản đồ, ảnh và ma trận. 
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Tên tài khoản GIS Server cần được chọn trong quá trình nhập các tham số kết nối tới Ngân hàng dữ liệu 

bản đồ số và viễn thám. Người dùng được lựa chọn cần có quyền chỉnh sửa dữ liệu có bí danh dạng sau: 

«t_md_map», «t_md_image», «t_md_matrix» - để cập nhật cho các bảng hiển thị bản đồ, ảnh và ma trận 

tương ứng. 

 

 

Hình 24 -  Làm việc với các tham số kết nối tới Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám 

Khi ấn vào nút «Verify Connection», người dùng có thể kiểm tra các cài đặt kết nối cho CSDL 

được chỉ định. 

Mặc định, khi khởi động, phần mềm sẽ gợi ý tạo một người dùng với tên được xác định trước 

«dsloader» và nhóm «geodbrole». Người dùng này cần được tạo để lưu bản đồ trong Ngân hàng dữ liệu 

bản đồ số và viễn thám với biểu đồ của các bản đồ, ảnh và ma trận đã được tải. Nếu bản đồ có các bí danh 

dạng: t_md_map, t_md_image và t_md_matrix không được liệt kê trong danh sách dữ liệu, chúng có thể 

được lựa chọn bằng cách nhấp vào nút để chọn tập tin tương ứng. Bí danh sẽ được gán tự động. Bản đồ đã 

chọn không được ủy quyền cho người dùng sẽ được đánh dấu bằng một biểu tượng cảnh báo. Khi bạn 

nhấn vào nút này, file sẽ được lưu vào danh sách các dữ liệu có sẵn với nhóm được chọn.   
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5 THIẾT LẬP TỪ XA CỦA PHẦN MỀM 

5.1 Thông tin chung về phần mềm quản trị từ xa  

Bộ công cụ của GIS Administrator được sử dụng để định nghĩa danh sách người dùng, danh sách dữ 

liệu và các thuộc tính của chúng. Kết quả của phần mềm là một dự án mô tả các cài đặt được sử dụng bởi 

phần mềm GIS Server. File dự án cuối cùng được lưu với phần mở rộng là XML. Phần mềm GIS 

Administrator cho phép bạn sửa file thiết lập của GIS Server. Module này được lưu trong file 

GISAdministrator/admin/admin.php. Để chạy phần mềm quản trị từ xa trên trình duyệt  web, ở thanh địa 

chỉ URL bạn cần nhập địa chỉ như sau: http://localhost/GISAdministrator/admin/admin.php.  

Quản trị ở chế độ bảo mật nếu thay http bằng https. 
 

5.2 Thiết lập các file phụ trợ 

Thư mục GISAdministrator/admin chứa các file adminlist.php và pathxml.php.  

Trước khi bạn chạy chúng lần đầu, bạn cần thiết lập chúng. Module adminlist.php chứa danh sách 

các quản trị viên. File adminlist.php mặc định chứa thông tin của quản trị viên với các thông tin hiển thị 

trong bảng 1. 

 

Bảng 1 - Những quản trị viên mặc định của server  

Nhóm Login Password 

adminlist admin Admin 

 

Để thêm quản trị viên mới, bạn cần thêm tên quản trị viên và mật khẩu vào file adminlist.php  theo 

cấu trúc "adminlogin"=>"adminpassword". Nếu có nhiều quanr trị viên trong nhóm adminlist, thì các mục 

trong danh sách bổ sung được cách nhau bởi dấu phẩy ,ví dụ: "admin1"=>"adminpas1", 

"admin2"=>"adminpas2".  

Mật khẩu của quản trị viên được lưu dưới dạng mã hóa MD5 và viết hoa, ví dụ: "admin" => 

"25E4EE4E9229397B6B17776BFCEAF8E7".  

Tham số $AuthenticationType nhận 1 trong 3 giá trị: 0, 1 và 2. 

Nếu nhận giá trị 2, thì server phải bật chế độ xác minh tên miền (KERBEROS hoặc 

ActiveDirectory). Trong trường hợp này, không cần phải điền password vào sau tên login (theo mẫu 

"admin2"=>""), tuy nhiên login của quản trị viên cần đặc biệt. 

Nếu nhận giá trị 1, server phải bật chế độ xác minh bằng web server. Trong trường hợp này, không 

cần phải điền password vào sau tên login (theo mẫu "admin2"=>""), tuy nhiên login của quản trị viên cần 

đặc biệt. 

Nếu nhận giá trị 0, hệ thống xác minh sẽ bị vô hiệu hóa, login và password cần được điền vào theo 

trình tự nêu ở trên. 

Khi sử dụng hệ điều hành AstraLinux SE 1.3, bạn cần phải thực hiện thêm những bước sau: 

Thêm một quản trị viên vào hệ thống và đặt mật khẩu cho nó theo cú pháp sau: 

#useradd<admin_name> 

#passwd<admin_password> . 

Chạy tiện ích quản lý chính sách fly-admin-smc: 

#fly-admin-smc. 

Lựa chọn trên menu như sau «Users and groups»/«Users»/«Local users»/<username>. Trong thẻ 

«Additional attributes», ở nhóm «Mandatory attributes», thiết lập các mục «Minimum level» và 

«Maximum level». 

Chú ý: Nếu các giá trị ở «Minimum level» và «Maximum level» không yêu cầu phải thay đổi thì 

bạn cần bắt buộc chúng phải đặt lại. 

File pathxml.php chứa đường dẫn đầy đủ tới file tham số GISServer. Đường dẫn được đặt theo cú 

pháp sau: $pathxml = "đường dẫn đầy đủ tới file GIServer.xml". 
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Nếu mục $pathxml để trống thì đường dẫn tới GIServer.xml sẽ được tạo tự động. Đối với MS 

Windows, đường dẫn sẽ có dạng sau: «C:\ProgramData\Panorama\GIS Server\gisserver.xml», còn đối với 

hệ thống Linux (Unix) sẽ là: «/var/Panorama/gisserver/gisserver.xml».  

Để phần mềm GIS Administrator hoạt động chính xác trên MS Windows, yêu cầu phải có tiện ích 

WMIC. Để kiểm tra tiện ích này, mở hộp thoại «Run» (ấn tổ hợp phím Windows+R) và điền vào như sau: 

«wmic» rồi ấn phím enter. Nếu tiện ích đã được cài đặt thì cửa sổ WMIC sẽ hiện ra. Nếu không, bạn có 

thể vào site sau để tải tiện ích: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/aa394531(v=vs.85).aspx  

 

 

Hình 25 -  Khởi động phần mềm WMIC 

Khi thiết lập phần mềm trên hệ điều hành Linux, bạn phải cấp quyền truy cập đầy đủ vào thư mục 

/GISAdministrator và thư mục lưu file tham số GISServer.xml. 

Ví dụ: chmod–R 777 GISAdministrator.  

 

Trên hệ điều hành Windows, bạn cần mở thiết lập thư mục và chuyển tới thẻ Security. 
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Hình 26 -  Cài đặt quyền truy cập đến thư mục 

Nếu không thấy xuất hiện nhóm DefaultAppPool, bạn cần mở Internet Information Services (IIS) 

Manager và tới mục Application Pools. Bạn cần chắc chắn rằng nhóm này tồn tại. 
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Hình 27 -  Cài đặt các quyền truy cập 

Click chuột vào nút «Edit» trong cửa sổ «Properties: GISAdministrator». Khi có hộp thoại mới hiện 

ra, click vào nút «Add». 

 

 

Hình 28 -  Cài đặt các quyền truy cập cho thư mục 
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Trong hoọp thoại mới hiện ra, thêm nhóm DefaultAppPool và ấn «OK». 

 

 

Hình 29 -  Lựa chọn nhóm 

Lựa chọn nhóm trong phần Permissions cho nhóm «DefaultAppPool»và ở dưới cột đặt taonf quyền 

truy cập. 

 

 

Hình 30 -  Cài đặt các quyền truy cập 
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Ấn nút «Apply», sau đó «OK». 

5.3 Khởi động phần mềm quản trị từ xa 

Khi chạy phần mềm, bạn cần điền user name và password để truy cập vào file thiết lập của GIS 

Server. 

 

 

Hình 31 -  Xác minh người dùng 

Nếu user name và password của quản trị viên được điền đúng, người dùng có thể truy cập tới cửa sổ 

chính của phần mềm. 

 

 

Hình 32 -  Cửa sổ chính của GIS Administrator  
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5.4 Xem thông tin tổng quan về các cài đặt của GIS Server 

Để xem thông tin tổng quan về các cài đặt của GIS Server, ấn nút «Information». 

 

Trong cửa sổ thông tin tổng quan, bạn có thể xác định đường dẫn tới thư mục lưu 

các bộ phân loại dùng chung (RSC), thông số port number của kết nối tới GIS 

Server, định nghĩa thời gian của một kết nối được coi là quá hạn của máy khách (khi 

đó kết nối tới máy khách sẽ bị ngắt). 

Điều này cho phép bạn giảm lượng tài nguyên bị chiếm và tăng năng suất của phần mềm. 

Trong tùy chọn sao lưu, bạn có thể xác định đường dẫn tới thư mục lưu các bản sao lưu của dữ liệu. 

Một bản sao lưu có thể được tạo sau một số lượng thao tác với bản đồ nhất định (tạo, cập nhật, xóa đối 

tượng), hoặc sau một quãng thời gian định trước.  

 

 

Hình 33 -  Thông tin tổng quan về các cài đặt 
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GIS Server cho phép phân bổ từ xa các bộ dữ liệu trong Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám 

(xem chi tiết tại mục 3.15). Để lưu các gói dữ liệu GIS, server cần phải kết nối tới cơ sở dữ liệu 

PostgreSQL và mở cơ sở dữ liệu metadata. Để kết nối thành công, cần điền host name, port number và 

tên CSDL vào mục «Configure database connection». Để kết nối tới hệ thống quản lý CSDL, bạn cần xác 

định login và password để truy cập vào CSDL.  

Trong quá trình các gói dữ liệu lưu vào Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn thám, quá trình sửa sơ 

đồ dữ liệu có sẵn sẽ diễn ra. Các cập nhật của sơ đồ được thực hiện bằng cách kết nối các ứng dụng tới 

GIS Server bằng một tài khoản có thể truy cập tới các bí danh của bảng trình diễn bản đồ, ảnh và ma trận. 

Tên tài khoản GIS Server cần được chọn trong quá trình nhập các tham số kết nối tới Ngân hàng dữ liệu 

bản đồ số và viễn thám. Người dùng được lựa chọn cần có quyền chỉnh sửa dữ liệu có bí danh dạng sau: 

«t_md_map», «t_md_image», «t_md_matrix» - để cập nhật cho các bảng hiển thị bản đồ, ảnh và ma trận 

tương ứng. 

Triển khai từ xa được thực hiện theo lệnh người dùng trên ứng dụng desktop (GIS «Panorama 11», 

«Panorama-Editor» và các phần mềm khác), nếu người dùng được cập quyền để thực hiện thao tác này. 

Các gói dữ liệu sẽ được sao chép từ máy khách lên máy chủ và được lưu tạm vào thư mục làm việc, 

đường dẫn của thư mục làm việc được đặt trong cài đặt kết nối tới Ngân hàng dữ liệu bản đồ số và viễn 

thám. Sau khi hoàn tất sao chép tất cả dữ liệu và danh sách dữ liệu được tải lên ở định dạng XML (tự 

động tạo trên máy khách), một tác vụ sẽ được khởi động để kiểm soát và sắp xếp dữ liệu trong Ngân hàng 

dữ liệu bản đồ số và viễn thám. Dữ liệu được tải lên server thành công sẽ bị xóa khỏi thư mục làm việc. 

Để lưu các tham số đã điền, bạn cần ấn vào nút «Change». 

 

5.5 Chỉnh sửa hoặc thêm người dùng mới  

 

Để xem thông tin về người dùng, ấn vào nút «Users»  

Người dùng có thể được điền vào danh sách người dùng với login và password. Password được lưu 

trong file tham số dưới dạng mã hóa sử dụng thuật toán MD5. 
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Hình 34 -  Xác minh quản trị viên  

Password của người dùng được điền bởi quản trị viên khi thêm hoặc sửa danh sách người dungfvaf 

nó được lưu vào file dự án dưới dạng mã hóa. 

Để truy cập dữ liệu không cần password trong nhóm GUESTS, bạn cần tạo tài khoản GUEST với 

password để trống. Mọi dữ liệu được gán cho nhóm này sẽ được dùng mở mà không cần mật khẩu. Bạn 

không thể xóa người dùng GUEST. 

Để thay đổi các tham số của người dùng, ấn vào mục «Change» trên dòng điền thông tin login của 

người dùng đang chọn. Một hộp thoại mới sẽ hiện ra, bạn có thể thay đổi login, password của người dùng, 

cũng như chuyển người dùng này sang một nhóm khác. 

Quản trị viên có thể gán thêm nhiều nhóm cho người dùng. Đối với những người dùng này, thông 

tin nhóm của họ và dữ liệu trong nhóm bổ sung đã có sẵn. Quyền truy cập dữ liệu sẽ được tổng hợp từ 

quyền truy cập của các nhóm. 

Quá trình xác thực người dùng có thể thực hiện thông qua hệ thống bảo mật của hệ điều  hành 

(Active Directory).  Để thực hiện việc này, bạn cần đánh dấu tick vào ô «Windows authentication» và lựa 

chọn những người dùng hoặc nhóm cần áp dụng. Mục Identifier và Domain sẽ ddwuocj điền một cách tự 

động. Sau đó, bạn nên lựa chọn nhóm cho người dùng. 
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Hình 35 -  Các tham số được điền khi sử dụng hệ thống bảo mật của hệ điều hành 

Thông tin sẽ được lưu khi bạn ấn nút «Edit». 

 

 

Để xóa mọt người dùng, ấn vào mục «Delete» cùng dòng với login của người dùng 

được lựa chọn. in the line with the login of the selected user. Thêm mới một người 

dùng sẽ xảy ra khi bận ấn vào nút «Add users». 
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Hình 36 -  Chỉnh sửa danh sách người dùng 

5.6 Chỉnh sửa hoặc thêm nhóm mới 

 

Để xem thông tin về nhóm người dùng, ấn vào nút «Groups». 

Để thay đổi tên nhóm, ấn vào mục «Change» cùng dòng với nhóm được chọn. 

Để xóa nhóm, ấn vào mục «Delete group» cùng dòng với nhóm được chọn. 

 

 

Để thêm một nhóm mới, ấn vào nút «Add a group». Tên của nhóm cần không trùng 

với những nhóm trước đó. 
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Hình 37 -  Chỉnh sửa các nhóm người dùng 

Để thêm cũng như chỉnh sửa dữ liệu nhập vào nhóm, người dùng phải ấn vào mục «Change data» 

cùng dòng với nhóm được lựa chọn. 

Một cửa sổ sẽ hiện ra chứa danh sách các dữ liệu có thể sử dụng bởi nhóm đấy. Khi ấn chọn 1 dòng 

trên danh sách dữ liệu, người dùng có thể xem bí danh, đường dẫn, cách thức bảo vệ dữ liệu: đọc, chỉnh 

sửa, sao chép, chống in trái phép và không cho xem ngoại tuyến, mã hóa trong quá trình truyền tin, khả 

năng chỉnh sửa bộ phân loại. Để thay đổi cách thức bảo vệ với dữ liệu đã lựa chọn, tick hoặc bỏ tick ở ô 

tương ứng. Thay đổi sẽ được lưu lại sau khi ấn nút «Save data». 

Dữ liệu sẽ bị xóa khi ấn nút «Delete data». Để thêm dữ liệu mới, ấn nút «Add data».  
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Hình 38 -  Lựa chọn dữ liệu nhóm được phép sử dụng 

Tùy thuộc vào loại dữ liệu, chúng sẽ được chia ra các thẻ khác nhau. Nếu dữ liệu được lựa chọn cho 

nhóm này thì tên sẽ có màu xám. Dữ liệu không thuộc bất cứ nhóm nào sẽ được đánh dấu màu xanh nước 

biển. Có thể lựa chọn đồng thời nhiều dữ liệu một lúc cho một nhóm. Sau khi lựa chọn, bạn cần ấn nút 

«Add». 

 

5.7 Chỉnh sửa và thêm mới dữ liệu 

Để chỉnh sửa và thêm mới dữ liệu, ấn vào biểu tượng với các loại dữ liệu tương ứng: 
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Hình 39 -  Các biểu tượng để chỉnh sửa và thêm mới dữ liệu 

Trong cửa sổ mới hiện ra, cây dữ liệu của loại file đã chọn sẽ được hiển thị.  

 

 

Hình 40 -  Chỉnh sửa danh sách bản đồ 

Dữ liệu có thể được nhập, thay đổi và xóa bỏ. Khi thay đổi dữ liệu, người dùng có thể chỉnh lại bí 

danh của nó. Khi thêm mới dữ liệu, người dùng cần chỉ ra đường dẫn, đặt bí danh và lựa chọn loại dữ 

liệu. Đối với bản đồ co phần mở rộng SITX, người dùng có thể đặt mật khẩu.  
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Hình 41 -  Thêm một bản đồ mới 
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Hình 42 -  Thêm một thư mục ảo mới 

5.8 Cài đặt và thiết lập phần mềm quản trị từ xa 

5.8.1 Cài đặt và thiết lập Apache web server 

Để cài đặt Apache web server trên Windows, tải bản phân phối của Apache cho hệ điều hành MS 

Windows từ link sau: http://www.apache.org/. Ví dụ, httpd-2.2.18-win32-x86-nossl-r2.msi. 
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Hình 43 -  Bảng cài đặt Apache 

Chạy trình cài đặt Apache. Ấn nút «Next» trong hộp thoại hiện ra. Đồng ý với các điều khoản và ấn 

«Next». 

Nếu không có một tên miền được đăng ký, bạn cần thiết lập bộ dữ liệu cho máy chủ cục bộ và ấn 

nút «Next». 

Chọn «Typical» installation type và ấn nút «Next». Ấn nút «Change...» để thay đổi đường dẫn cài 

đặt. 

Ví dụ: D:\server\apache\  

Ấn «OK», sau đó «Next». Ấn nút «Install». Ấn nút «Finish». 

Để kiểm tra tình trạng máy chủ, mở một phần mềm duyệt web và nhập địa chỉ: http://127.0.0.1/ 

hoặc http://localhost/ và ấn «Enter». Một trang web với dòng chữ «It works!» hiện ra – có nghĩa là server 

đang hoạt động. 

 

Để thiết lập PHP, bạn cần chỉnh sửa file cấu hình httpd.conf: 

1) Mở bảng điều khiển của server bằng cách click đúp vào biểu tượng của nó và ấn nút «STOP». 

2) Mở file httpd.conf để tiến hành thiết lập. 

3) Thêm dòng ServerRoot. 

 

 

Hình 44 -  Thiết lập web server Apache 
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4) Thêm dòng DocumentRoot. 

 

 

Hình 45 -  Thiết lập web server Apache 

5) Chỉnh lại dòng DirectoryIndex. 

 

  

Hình 46 -  Thiết lập web server Apache 

6) Chỉnh lại mục Directory. 

 

 

Hình 47 -  Thiết lập web server Apache 
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7) Lưu file vừa chỉnh sửa và khởi động server. 

Để cài đặt PHP trên Windows, download bản phân phối PHP cho MS Windows từ link sau: 

http://www.php.net/. 

Ví dụ: php-5.2.16-Win32-VC6-x86.zip. 

8) Chạy file cài đặt PHP và ấn nút «Next». 

9) Đồng ý với các điều khoản và ấn «Next». 

10) Click «Browse ... » và chọn thư mục cài đặt. Ví dụ như vào thư mục: D:\server\php. 

11) Ấn nút «OK», sau đó ấn «Next». 

12) Chọn «Apache2.2.xModule», sau đó ấn «Next». 

13) Ấn nút «Browse ... » và lựa chọn thư mục chứa các file cấu hình của Apache. Ví dụ như thư 

mục: D:\server\apache\conf. 

14) Ấn nút «OK», sau đó ấn «Next». 

15) Ấn nút «Next». 

16) Khi trình phiên dịch của PHP được cài đặt, ấn nút «Finish». 

 

Để thiết lập trình phien dịch PHP, bạn làm theo hướng dẫn sau: 

1) Chỉnh lại mục «PathsandDirectories». 

 

 

Hình 48 -  Chỉnh file cấu hình PHP. Bước 1 

2) Chỉnh mục «DynamicExtensions». 
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Hình 49 -  Chỉnh file cấu hình PHP. Bước 2 

3) Lưu lại file vừa sửa. 

Để kiểm tra tình trạng hoạt động của PHP, tạo file D:\server\www\index.php với nội dung như sau: 

 

<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

 

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ sau: «http://127.0.0.1» hoặc «http://localhost/».Nếu mọi thứ 

được thiết lập đúng thì trên trình duyệt sẽ hiện lên nooijdung như hình dưới. 

 

 

Hình 50 -  Các cài đặt PHP  
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4) Kiểm tra kết nối COM class trong trình phiên dịch PHP của MS Windows. Để kiểm tra, cần phải 

mở trang thông tin của PHP và tìm đến mục com_dotnet. 

 

 

Hình 51 -  Các cài đặt PHP  

Nếu mục này không xuất hiện, bạn cần mở thư mục php/ext và tìm file php_com_dotnet.dll. Nếu 

không có file này, download nó từ site sau: http://www/php.net và thêm nó vào thư mục php/ext. 

Sau khi mở file thiết lập PHP và trong mục «DynamicExtensions» thêm dòng 

extension=php_com_dotnet.dll, ta lưu lại file thiết lập PHP. Kiểm tra lại sự có mặt của kết nối COM class 

như bước trên. Mục com_dotnet cần phải xuất hiện như ở hình trên. 

 

5.8.1.1 Thiết lập xác thực Digest trên Apache web server 

Để thiết lập xác thực trên web server the Apache, bạn cần phải: 

1) Mở file httpd.conf. 

2) Chuyển dòng LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so sang dạng bình luận 

(có dấu # ở đầu dòng). 

3) Chuyển dòng LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so sang dạng lệnh 

thực thi (xóa dấu # ở đầu dòng). 

 

 

Hình 52 -  Chỉnh sửa mục LoadModule 
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4) Nếu quá trình xác thực Digest được thực hiện cho tất cả các ứng dụng, thêm những dòng sau vào 

mục Directory: 

 

 

Hình 53 -  Thêm các dòng cần thiết 

5) Nếu chỉ cần sử dụng xác thực Digest cho một thư mục cụ thể, mục Directory phải có dạng sau. 

 

 

Hình 54 -  Thêm các dòng cần thiết 

Satisfy all – Có nghĩa là tất cả các thiết lập ở trên sẽ hoạt động trong thư mục này và các thư mục 

con của nó 

AuthType Digest – Loại xác thực. 

AuthName – Tiêu đề của cửa sổ xác thực. 

AuthUserFile – Chứa đường dẫn đến danh sách người dùng. 
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6) Lưu file httpd.conf. 

5.8.1.2 Tạo file với password 

File được bảo vệ bởi password được tạo bởi tiện ích htdigest: 

htdigest -c [đường dẫn đến file cần bảo vệ] [tên khu vực bí mật] [username] 

 

Mã -c mà mã tạo một file mới, còn [tên khu vực bí mật] là tên của khu vực bí mật được xác định 

trong chỉ thị AuthName. 

 

htdigest -c D:\server\Apache\htdocs\GISAdministrator\.htdigestpasswd GISAdministrator admin 

 

Sau khi chạy lện trên, cần phải điền password và xác nhận nó. 

Kết quả nhận được sẽ là file - D:\server\Apache\htdocs\GISAdministrator\.htdigestpasswd  

 

Mật khẩu sẽ lưu ở dạng mã hóa theo thuật toán MD5: 

 

admin:GISAdministrator: af740ee768c4096520f940eae36c0fa2 

 

Sau khi cài đặt xong hế, bạn cần khởi động lại web server. 

 

5.8.2 Thiết lập IIS web server bằng module FastCGI 

IIS7 nằm trên MS Windows Server 2008 và MS Windows Vista Service Pack 1, và module 

FastCGI đã được kích hoạt sẵn. Nó chỉ cần được kết nối trong phần cài đặt. Để thực hiện việc này, trong 

hệ điều hành MS Windows Vista, mở ControlPanel -> Programs và lựa chọn «Turn Windows Features on 

or off» hoặc Start - Programs and Features - Turn Windows features on or off. 

 

 

Hình 55 -  Thiết lập FastCGI 

Sau đó, bạn cần tick vào menu IIS: Internet Information Services -> World Wide Web Services -> 

Application Development Features -> CGI. Nó sẽ cài đặt hỗ trợ cho CGI và FastCGI. 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/gaidar/WindowsLiveWriter/PHPWindows.FastCGIIIS7_8883/ControlPanel%20-%20Programs_2.jpg
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Hình 56 -  Thiết lập FastCGI 

Trên Windows Server 2008, tick vào mục Manager -> Roles -> Add Role Services -> Web Server -

> Application Development -> CGI. 

 

Để tiến hành thiết lập IIS7, bạn cần làm như sau: 

Mở IIS Manager, chọn server bạn muốn hỗ trợ PHP.  

Sau đó chọn Handler Mappings. 

 

 

Hình 57 -  Thiết lập IIS 
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Hình 58 -  Thiết lập IIS 

Chọn đường dẫn Add Module Mapping trong trang Handler Mappings và điền vào cửa sổ mới hiện 

các thông tin sau: 

Request path: *.php (xử lý tất cả file có phần mở rộng .php) 

Module: FastCgiModule (module FastCGI) 

Executable: C:\Web\PHP\php-cgi.exe (đường dẫn tới PHP) 

Name: PHP (đặt tên) 
 

 

Hình 59 -  Thiết lập IIS 

Sau khi thêm cài đặt này, một cửa sổ sẽ hiện ra yêu cầu bạn đăng ký ứng dụng FastCGI cho trình xử 

lý này. Xác nhận cài đặt. Những thao tác ở trên sẽ dẫn đến tạo file web.config trong thư mục PhpSites: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

   <configuration> 

       <system.webServer> 

           <handlers> 

               <add name="PHP" path="*.php" verb="*" 

                   modules="FastCgiModule" scriptProcessor="C:\Web\PHP\php-cgi.exe" 

                   resourceType="Unspecified" /> 

           </handlers> 

       </system.webServer> 

   </configuration> 

Trong thư mục của một nút (server?) mà PHP đã được cài đặt, chúng ta tạo file index.php: 

<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

 

Có thể truy cập file này thông qua một lệnh HTTP. 

 

 

Hình 60 -  Kiểm tra PHP 

Để sử dụng với FastCGI, nên cài đặt phiên bản PHP không có thread safety control, vì ngay trong 

module FastCGI đã hỗ trợ thread safety control, nếu cài PHP hỗ trợ thread safety control thì sẽ xảy ra 

xung đột do trùng lặp chức năng khiến suy giảm hiệu năng rõ rệt. Vì thế nên chọn bản cài PHP Non-

thread-safeWin32. 

Tải về và giải nén các file từ PHP ra một thư mục, ví dụ C:\Web\PHP. 

Đối với thiết lập cơ bản, tốt nhất là sử dụng các cài đặt khuyên dùng (mặc định). Tạo bản sao lưu 

php.ini-recommended của file php.ini trong cùng một thư mục, mở nó để chỉnh sửa. 

Open_basedir – đây là thư mục chứa các ứng dụng PHP. 

Chỉ định một thư mục sẽ hạn chế quyền truy cập đối với các file PHP chỉ cho các ứng dụng trong 

thư mục này. Việc ghi đè các cài đặt trong file thiết cập cho từng ứng dụng sẽ dễ dàng hơn nhưng cũng 

không có vấn đề khi triển khai các cài đặt đó vào thư mục gốc cho tất cả các ứng dụng. 
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cgi.force_redirect= 0 

 

Giá trị mặc định là 1, nhưng nó cần được chuyển về 0, vì IIS điều khiển bảo mật cho các lệnh của 

PHP, và cài đặt này không cần thiết. Hơn nữa, nó có thể daax đến một kết quả không mong muốn. Khi 

được sử dụng với các web server khác trên Windows, cài đặt này phải được bật.  

cgi.fix_pathinfo = 1  

 

PHP sẽ đặt tên file dưới dạng SCRIPT_FILENAME, còn nếu được đặt ở giá trị 0, tên file sẽ có 

dạng PATH_TRANSLATED và việc này sẽ dẫn đến không tương thích với hầu hết các ứng dụng.  

fastcgi.impersonate = 1 

 

FastCGI cho phép tiến trình được nhân cách hóa sử dụng ngữ cảnh của người dùng gọi ra tiến trình 

ấy. Cơ chế này chỉ hoạt động trên nền FastCGI/IIS, ví dụ như trên Apache, còn trên Windows thì không 

hoạt động. Module FastCGI cho IIS có thể thực hiện vai trò cấp phát các khóa bảo mật cho các yêu cầu 

của máy khách. Điều này cho phép IIS xác định ngữ cảnh bảo mật cho các truy vấn đang chạy. 

short_open_tag = On 

 

Hầu hết các ứng dụng sử dụng các thẻ ngắn <? ?>, vì vậy sẽ không thừa nếu hỗ trợ nó. 

display_errors = On 

 

Khi kiểm tra và sửa lỗi các ứng dụng PHP trên FastCGI, bạn nên xuất cả các thông báo lỗi. 

Trong phần «Paths and Directories», thiết lập extension_dir = "D:\PHP\ext" – đường dẫn tới các thư 

viện mở rộng. 

fastcgi.impersonate = 1 – cấp quyền để làm việc với file hệ thống (tạo file mới). 

 

Trong phần «Dynamic Extensions», xác định các thư viện dll: 

extension=php_gd2.dll 

extension=php_mbstring.dll 

extension=php_pgsql.dll 

 

Cũng cần phải loại trừ khỏi các phần INI: 

;[PHP_GD2] 

;extension=php_gd2.dll 

 

;[PHP_MBSTRING] 

;extension=php_mbstring.dll 

 

[PHP_PGSQL] 

extension=php_pgsql.dll 

 

Trong phần «Module Settings» 

date.timezone = "Europe/Moscow" 

 

Kiểm tra kết nối COM class trong trình phiên dịch PHP của MS Windows. Để thực hiện việc này, 

mở file thông tin về PHP trên trình duyệt web và tìm đến mục com_dotnet. 
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Hình 61 -  Các cài đặt PHP  

Nếu mục này không xuất hiện, bạn cần mở thư mục php/ext và tìm file php_com_dotnet.dll. Nếu 

không có file này, download nó từ site sau: http://www/php.net và thêm nó vào thư mục php/ext. 

Sau khi mở file thiết lập PHP và trong mục «DynamicExtensions» thêm dòng 

extension=php_com_dotnet.dll, ta lưu lại file thiết lập PHP. Kiểm tra lại sự có mặt của kết nối COM class 

như bước trên. Mục com_dotnet cần phải xuất hiện như ở hình trên. 

Để thiết lập thư mục ảo GISAdministrator, bạn cần mở IIS Manager, chọn node (ví dụ, Default 

Web Site). Tạo thư mục ảo GISAdministrator trong đó, trỏ đến thư mục chứa file admin.php (ví dụ, 

c:\Program Files (x86)\Panorama\GIS Server\GISAdministrator).  

Để quản lý từ xa cho phần mềm GIS Server, bạn cần nhập địa chỉ URL sau trên trình duyệt web: 

http://localhost/GISAdministrator/admin.php. thay vì «localhost», bạn cần xác định tên của server nơi 

GIS Server được cài đặt. 
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Hình 62 -  Thêm một thư mục ảo 

5.8.3 Cài đặt và thiết lập Nginx server và trình phiên dịch PHP  

Để bắt đầu, bạn nên tạo thưu mục nginx vào thư mục gốc của ổ cứng (ví dụ, c:\nginx\), trong thư 

mục đó đặt các thư mục con của php. Liên kết thực hiện tốt nhất khi tất cả các thành phần chính đều nằm 

trong cùng một thư mục. Trình phiên dịch PHP được cài đặt trong thư mục php. 

Để chạy phần mềm quản trị dưới quyền kiểm soát của web server nginx, bạn cần tải về những thành 

phần sau: 

Nginx - web-server có thể download tại địa chỉ http://nginx.org/ru/download.html. 

Bản phân phối PHP từ địa chỉ http://www.php.net/ , chọn phiên bản Thread Safe (*.msi) cho MS 

Windows.  

Ví dụ: php-5.3.3-Win32-VC9-x86.msi. 

RunHiddenConsole – có thể tải từ địa chỉ sau. 

http://redmine.lighttpd.net/attachments/660/RunHiddenConsole.zip. 

 

Để cài đặt server Nginx, giải nén file nginx trong thư mục vừa tạo, ví dụ c:\nginx\. 

Để cài đặt trình phiên dịch PHP, chạy bộ cài PHP và click «Next». Đồng ý với các điều khoản và ấn 

«Next». 

 

Thực hiện các bước sau: 

1) Click «Browse...» và lựa chọn thư mục để cài. Ví dụ: c:\nginx\php. 

2) Click «OK», sau đó «Next». 

3) Chọn «OtherCGI» và ấn nút «Next». 
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Hình 63 -  Cài đặt PHP trên nginx 

4) Nếu các mục ScriptExecutable và Extras không được bật, click vào mũi tên ở trước các mục đó 

và chọn «Entire feature will be in stalled on local hard drive». 

 

 

Hình 64 -  Cài đặt PHP trên nginx 

5) Sau khi kích hoạt, mở mục Extensions và chắc chắn rằng các tiểu mục GD2 và XML-RPC đã 

được kích hoạt. Nếu chúng chưa được kích hoạt, kích hoạt theo bước ở trên. 

6) Ấn nút «Next», sau đó «Install». 

7) Khi trình phiên dịch PHP đã được cài đặt, ấn «Finish». 
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Sau khi chạy PHP-cgi.exe, nó sẽ rà soát các kết nối trong một cửa sổ dòng lệnh. Để ẩn cửa sổ này, 

sử dụng tiện ích RunHiddenConsole.exe. 

Để tạo các câu lệnh khởi động và dừng server Nginx, chuẩn bị 2 file start.cmd và stop.cmd trong 

thư mục c:\nginx\  

Mở file start.cmd bằng trình soạn văn bản bất kì và thêm dòng sau. 

@echo off 

echo Starting servers 

set PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=0 

set SRVPATH=C:\nginx 

start /D%SRVPATH% nginx.exe 

%SRVPATH%\RunHiddenConsole.exe %SRVPATH%\php1\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000 -c 

%SRVPATH%/php1/php.ini. 

 

Ấn vào menu «File». Chọn «Save As». Trong cửa sổ mới hiện ra, ở mục «Type file» chọn 

Batchfile. Ở mục «File name» gõ «start.cmd» và ấn nút «Save». 

 

  

Hình 65 -  Tạo file lệnh khởi động server  

Đối với file stop.cmd, thực hiện tương tự như trên với dòng lệnh sau: 

 

@echo off 

echo Shutting down servers 

taskkill /IM nginx.exe /F 

taskkill /IM php-cgi.exe /F 

exit 

 

Nếu bạn không cài nginx vào thư mục mặc định с:\nginx\ cần phải chỉnh sửa đường dẫn thích hợp 

trong hai file trên 

Nếu muốn khởi động server nginx + php khi bật máy, thêm một tác vụ để tự khởi động file 

start.cmd sử dụng «Assigned Windows Task». 

 

Để thiết lập server Nginx, thực hiện các bước sau: 
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Mở file c:\nginx\conf\nginx.conf bằng một trình soạn văn bản. 

Thay dòng sau: 

worker_processes 1; 

Thay vì giá trị, sử dụng giá trị bằng với số lượng các nhân của chip xử lý máy tính. 

Xóa dấu # ở đầu dòng sau: 

error_log logs/error.log;  

Điều này sẽ giúp lưu lại nhật ký lỗi vào file error.log trong thư mục c:\nginx\logs\. 

Thay đổi giá trị của server chỉ huy {} cho server nginx. 

server { 

        listen 80 default; 

        server_name  localhost; 

        server_tokens off; 

        location / { 

            root   html; 

            index  index.html index.htm index.php;  

        } 

        # redirect server error pages to the static page /50x.html 

        error_page   500 502 503 504  /50x.html; 

        location = /50x.html { 

            root   html; 

        } 

        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000 

        # 

        location ~ \.php$ { 

            root           html; 

            fastcgi_pass   127.0.0.1:9000; 

            fastcgi_index  index.php; 

            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  html/$fastcgi_script_name; 

include        fastcgi_params; 

        } 

} 

 

Để kiểm tra hoạt động của server Nginx và trình phiên dịch PHP, bạn thực hiện các bước sau: 

 

Khởi động server và tạo file có tên test.php trong thư mục C:\nginx\html\ . File này chứa nội dung 

sau: 

 

<?php 

phpinfo(); 

?> 

 

Mở file trong trình duyệt web tại địa chỉ http://localhost/test.php. Nếu mọi thứ được cài đặt đúng thì 

hình sau sẽ hiện ra trên trình duyệt. 
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Hình 66 -  Kiểm tra PHP 

Kiểm tra kết nối COM class trong trình phiên dịch PHP của MS Windows. Để kiểm tra , mở trang 

thông tin của PHP và tìm đến mục com_dotnet. 

 

 

Hình 67 -  PHP settings 

Nếu mục này không xuất hiện, bạn cần mở thư mục php/ext và tìm file php_com_dotnet.dll. Nếu 

không có file này, download nó từ site sau: http://www/php.net và thêm nó vào thư mục php/ext. 

Sau khi mở file thiết lập PHP và trong mục «DynamicExtensions» thêm dòng 

extension=php_com_dotnet.dll, ta lưu lại file thiết lập PHP. Kiểm tra lại sự có mặt của kết nối COM class 

như bước trên. Mục com_dotnet cần phải xuất hiện như ở hình trên. 
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6 KIỂM TRA PHẦN MỀM 

Chương trình được kiểm tra theo trình tự được ghi trong tài liệu «Program and test procedure» 

PARB.00046-01 51 01 VN - các chức năng chính của chương trình được kiểm tra: 

- Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu có cấu trúc phân cấp (sơ đồ cây) cho dữ liệu bản đồ số với các cấp 

sau: toàn khu vực làm việc, 1 mảnh bản đồ, 1 lớp đối tượng và cuối cùng là từng đối tượng địa 

hình; 

- Chỉnh sửa nội dung của cơ sở dữ liệu bản đồ số sử dụng giao diện đồ họa (GUI): tạo mới, cập 

nhật, xóa, sao chép và khôi phục các đối tượng bản đồ; 

- Thể hiện các nội dung của cơ sở dữ liệu dưới dạng các ký hiệu thường dùng cho bản đồ địa hình, 

khỏa sát địa lý, địa chính và các dạng bản đồ khác; 

- Hỗ trợ cho các hệ thống phân loại chuẩn, mã hóa đối tượng và các đặc điểm của chúng; 

- Hỗ trợ tùy chỉnh các ký hiệu bản đồ, các lớp, các đối tượng và đặc điểm của chúng; 

- Thực thi các tác vụ tính toán: xác định diện tích, độ dài, chu vi, xây dựng buffer zone, mặt cắt; 

- Hỗ trợ in ấn, hỗ trợ khả năng thay đổi thành phần của các đối tượng và tỉ lệ phóng của bản đồ 

ngay trong quá trình in. 

 

Phần mềm được kiểm tra trong điều kiện sử dụng của phiên bản đã đặt mua, dựa trên việc đánh giá 

hiệu năng của quá trình chỉnh sửa dữ liệu với nhiều cách truy cập dữ liệu khác nhau.  
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7 CÁC TÍNH NĂNG BỔ SUNG 

Để đảm bảo hoạt động ổn định hơn với một số lượng lớn người dùng, bạn nên sử dụng cơ chế chia 

sẻ tải (load sharing mechanism). Để thực hiện điều này, bạn cần sử dụng một số máy chủ được cài GIS 

Server. GIS Server hỗ trợ một số cách tiếp cận phổ biến để cân bằng tải trên các server:  

- Quay vòng DNS, khi server DNS được sử dụng để cân bằng tảiю. 

- Phân phối tải bằng phần cứng khi sử dụng mội thiết bị có tính năng tương tự như router. 

- Phân phối tải bằng phần mềm, ví dụ như phần mềm «TCP/IP Network Load Balancing» của 

Microsoft. 

- Chế độ kết hợp cả phần cứng và phần mềm. 

 

7.1 Phân phối tải trên máy chủ bằng cách sử dụng phương Quay vòng DNS 

Quay vòng DNS là Phương pháp đơn giản nhất để chuyển hướng các truy vấn  HTTP đến nhiều 

server. Bất cứ DNS server nào cũng có 1 cặp «domain name/IP- address» cho mỗi máy trong một tên 

miền cụ thể. Danh sách sẽ như thế này:  

 

gisserver.ru  xxx.xxx.xxx.2 

www.gisserver.ru xxx.xxx.xxx.3 
 

Ngoài ra, bất kỳ tên miền nào cũng có thể được gán cho nhiều địa chỉ IP. Kết quả là danh sách sẽ 

như sau: 
 

gisserver.ru  xxx.xxx.xxx.2 

www.gisserver.ru xxx.xxx.xxx.3 

www.gisserver.ru xxx.xxx.xxx.4 

www.gisserver.ru xxx.xxx.xxx.5 

www.gisserver.ru xxx.xxx.xxx.6 

 

DNS server sẽ quay vòng qua tất cả các bản ghi trên danh sách «domain name/IP- address»  đó và 

ứng với mỗi truy vấn sẽ cấp địa chỉ IP của máy chủ mới. Vì vậy, đối với truy vấn đầu tiên, máy chủ DNS 

sẽ trả lại địa chỉ - «xxx.xxx.xxx.2», lần thứ hai - «xxx.xxx.xxx.3», và thứ ba - «xxx.xxx.xxx .4 » và như 

vậy kết quả là, tất cả các truy vấn sẽ được chia đều giữa các máy chủ web.  

 

Công nghệ này không tính đến mức độ tải trên bộ xử lý của từng máy cụ thể. Nếu một trong những 

máy chủ phát sinh tài nguyên riêng của mình, một số truy vấn HTTP sẽ vẫn được chuyển hướng đến một 

máy đang bận không thể truy cập được. 

Nhiều máy chủ DNS lưu nháp các bảng trùng lặp. Điều này khiến mô hình quay vòng DNS trở nên 

không còn ý nghĩa. Khi mà server DNS cục bộ của máy khách chỉ lưu một cặp «domain name/IP-

address», mọi máy khách trên DNS server này sẽ luôn truy cập vào cùng một địa chỉ IP. Qua thời gian, tải 

trên những máy bị nằm phía trên của bảng sẽ tăng dần lên. 

Để ngăn chặn máy chủ dự phòng, bạn cần thay đổi bảng DNS, và các thay đổi đối với bảng DNS rất 

chậm. Cập nhật trong toàn bộ mạng có thể xảy ra chỉ sau vài ngày. Cho đến lúc đó, bạn không thể tắt máy 

chủ mà không ảnh hưởng đến quyền truy cập vào máy chủ.  

 

7.2 Phân phối tải bằng phần cứng 

Phương pháp đáng tin cậy hơn nhiều so với Quay vòng DNS là sử dụng các thiết bị đặc biệt để cân 

bằng tải. 
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Hình 68 -  Cân bằng tải bằng phần cứng 

Một thiết bị mới sẽ được lắp  đặt vào mạng giữa các thiết bị mạng khác (tường lửa, router, vv) và 

các máy chủ web, được gọi là bộ cân bằng tải phần cứng (Hardware Load Balancer). Tất cả các truy vấn 

của người dùng gửi đến một URL cụ thể đều đi qua bộ phân bổ. Nó kết nối một nhóm các máy chủ Web 

hoạt động giống như một máy chủ duy nhất. Cấu hình này được gọi là một cụm. Đối với toàn bộ thế giới 

bên ngoài, toàn bộ cụm máy chủ chỉ có một địa chỉ IP. 

Khi nhận các gói tin TCP / IP dành cho một cụm, trình phân bổ sẽ thực hiện các thao tác sau:  

- Nó quyết định cần gửi truy vấn tới máy chủ của cụm nào. 

- Nó truy vấn tất cả các máy chủ và các ứng dụng (ví dụ một cổng TCP / IP cụ thể) - cho dù chúng 

có sẵn. 

- Trong một số trường hợp, nó kiểm tra xem máy chủ có trả lại đúng dữ liệu hay không. Điều này 

đặc biệt quan trọng trong trường hợp máy chủ đáp ứng, nhưng thông tin trả về lại là lỗi «HTTP 

Error 404». 

- Nó làm lại tiêu đề IP của gói để nó đi đến một máy chủ cụ thể. Sửa đổi này được gọi là «network 

address translation». 

- Nó gửi gói tin đến máy chủ. 

- Khi server hồi đáp máy khách, bộ can bằng tải sẽ thực hiện cùng một chuyển đổi đối với tất cả 

các gói tin và trả lại chúng cho máy khách. Kết quả của quá trình chuyển đổi lần hai này là máy 

khách sẽ nhận được gói tin TCP/IP cùng một cách như chúng nhận từ địa chỉ IP cụ thể được gán 

cho một cụm máy chủ.  

 

Do đó, máy chủ web sẽ thực hiện các yêu cầu miễn là ít nhất một máy trong cụm có thể hoạt động 

được. Là một chức năng bổ sung, nếu nó phát hiện một trong những máy chủ không đáp ứng, bộ cân bằng 

tải sẽ gửi một tin nhắn đến máy của người điều hành. 

 

Thành phần quan trọng của mô hình này là bộ cân bằng tải phần cứng. Trong trường hợp thiết bị 

này bị lỗi, việc truy cập vào máy chủ sẽ bị chặn. Để giải quyết vấn đề này, một bộ cân bằng thứ hai sẽ 

được sử dụng, hoạt động ở chế độ dự phòng.  
 

 

Hình 69 -  Mô hình sử dụng hai bộ cân bằng tải 
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 Thiết lập như trên thường rất ổn định. Các bộ cân bằng được kết nối nối tiếp thông qua cáp RS-

232. Mỗi thiết bị có một bộ xử lý giám sát (watchdog processor), liên tục liên lạc với nhau. Tại mỗi thời 

điểm cụ thể, chỉ có một bộ cân bằng tải hoạt động, và bộ thứ hai chỉ đi vào hoạt động nếu bộ còn lại xuất 

hiện lỗi. Bộ cân bằng thứ hai vừa hoạt động vừa kiểm tra tình trạng của bộ thứ nhất. Nếu bộ cần bằng thứ 

nhất lại hoạt động bình thường, bộ thứ hai sẽ chuyển hết nhiệm vụ cho bộ thứ nhất và chuyển về chế độ 

chờ. 

 

7.3 Phân phối tải bằng phần mềm 

Một ví dụ cho giải pháp phân phối tải bằng phần mềm từ Microsoft  là Windows Load Balancing 

Service - WLBS. Các máy chủ được cài phần mềm trên sẽ được liên kết với nhau thành một cụm máy chủ 

với chỉ 1 địa chỉ IP. Địa chỉ IP này được gán cho tên miền của trang web. Trong một cụm, mỗi máy tính 

sẽ được đánh số từ 1 đến 32. 32 là số lượng máy tối đa cho một cụm. Ngoài ra, trọng số cũng được chỉ 

định, vì mỗi máy có thể có lượng tài nguyên khác nhau.  

Khi bộ phân phối được cài đặt, một bộ lọc sẽ được chèn vào giữa TCP/IP stack và driver card 

mạng, vốn sẽ xác định máy chủ nào nên xử lý truy vấn. Tất cả các máy chủ trong cụm sẽ được lọc bang 

thông, chỉ một máy chủ cụ thể mới được hồi đáp truy vấn. Vì bộ phân phối là phần mềm,  nó có nhiều cơ 

sở để đánh giá khách quan khả năng của máy để xử lý truy vấn. Nó có khả năng truy cập mức tải của vi 

xử lý, lượng bộ nhớ RAM còn trống, dung lượng ổ cứng có thể sử dụng, vv. Vì nguyên tắc hoạt động dựa 

trên trá trình lọc gói tin mà không phải chuyển đổi tiêu đề của chúng, bộ phân phối sử dụng phần mềm 

hoạt động nhanh hơn bộ phân phối sử dụng phần mềm. 

Thông thường mỗi máy đều được cài thêm một card mạng thứ hai, giúp các máy trong một cụm 

giao tiếp với nhau và với cơ sở dữ liệu. Khi đó, tất cả các lưu lượng đến đều đi qua card mạng thứ nhất 

(nơi có bộ phân phối phần mềm), còn lưu lượng giao tiếp giữa các máy tính sẽ đi qua card mạng thư hai, 

giúp cho việc quản trị máy tính và các dịch vụ khác không can thiệp vào hoạt động của các web server.  

Bộ phân phối trên các máy định kỳ gửi các thông điệp đặc biệt qua mạng để xác định trạng thái của 

toàm bộ cụm máy. Khi một máy định được thêm vào hay loại ra, phân mềm phân phối sẽ khởi động một 

tiến trình gọi là «convergence» (hội tụ). Khi tiến trình này được chạy, các máy tính sẽ đánh giá trạng thái 

của cụm và thay đổi thuật toán tương ứng. Thông thường chạy quá trình này mất 10 giây. 

Trong số các tin nhắn tạo bởi bộ phân phối, có một tin nhắn gọi là «heartbeat» (nhịp tim). Mọi máy 

tính đều tham gia vào quá trình gửi tin nhắn này. Nhịp có thể thay đổi và giá trị mặc định là 1 giây 1 lần. 

Máy tính bị xem là không truy cập được khi nó không thể tham gia vào 5 «nhịp tim» liên tiếp. Sau đó, các 

máy còn lại bắt đầu quá trình «data». 

 

7.4 Giải pháp kết hợp 

Có một số giải pháp kết hợp cân bằng tải bằng cả phần cứng và phần mềm. Hãy xem xét thiết lập 

sau: 

Hệ thống sử dụng 1 bộ câng bằng tải phần cứng (có 1 bộ nữa để dự phòng) và hay cụm máy chủ sử 

dụng bộ cân bằng tải bằng phần mềm. Bộ phân phối phần cứng không hề biết đứng sau hai địa chỉ IP là 

hai cụm máy chủ. Tương tự, mỗi cụm máy chủ lại không hề biết sự tồn tại của cụm máy còn lại.  
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Hình 70 -  Mô hình hỗn hợp 

Sử dụng mô hình hỗn hợp, bạn có thể vượt qua giới hạn 32 máy lắp trong một cụm của phần mềm. 

Nếu giả định mỗi bộ phân phối phần cứng có thể làm việc với 256  nút riêng biệt (một giả định rất thực 

tế), thì trang web có thể mở rộng khả năng đáp ứng lên tới 8192 máy chủ. Nhờ mô hình như thế này,  ta 

hoàn toàn có thể xây dựng hệ thống máy chủ tách biệt hoàn toàn với nhau không chỉ qua không gian 

mạng mà còn cách biệt về mặt địa lý. Do đó, bạn sẽ được bảo vệ bổ sung trước các yếu tố khác nhau (lũ 

lụt, hoả hoạn, vv). Nếu bảo mật của bất kỳ máy chủ nào bị phá hủy, nó có thể bị ngắt kết nối khỏi mạng 

mà không ảnh hưởng đến hoạt động của GIS Server.  
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8 CÁC TIN NHẮN TỚI QUẢN TRỊ VIÊN 

Mọi hoạt động của các người dùng với dữ liệu được ghi lại trong 1 file log dạng văn bản của phần 

mềm - \LOG\gisserver.YYYYMM01.log. Ở đây YYYY tương ứng với năm, MM tương ứng với tháng. 

GIS Server tự động khởi chạy một giao thức  mới vào ngày đầu tiên của hàng tháng, giúp dễ dàng tìm ra 

ngày bạn muốn trong giao thức và xóa các giao thức cũ. Thư mục \LOG được lưu trữ trong thư 

\ProgramData\Panorama\GIS Server. 

Thời gian và ngày tháng khởi động phần mềm GIS Server và tên phiên bản của nó («Start GIS 

Server») cũng được lưu lại trong nhật ký. Khi bạn kết nối tới phần mềm, thời gian, ngày tháng và tên 

người dùng («Connection with a server is open», «Registration of the user») sẽ được ghi lại. Nếu người 

dùng không có quyền truy cập dữ liệu, một thông báo kết nối lỗi («Error registration of the user») sẽ được 

ghi lại. 

Với mỗi gói dữ liệu, một thông báo sẽ được ghi lại chỉ thị thời gian mở, bí danh, bộ phân loại (với 

bản đồ vector) và thông báo đóng dữ liệu. 

Khi người dùng ngắt kết nối, thông báo đóng kết nối («Connection with a server is closed») sẽ được 

ghi lại. Nếu tất cả các kết nối đều đóng lại, máy chủ sẽ đóng truy cập tới tất cả các dữ liệu và ghi tin nhắn 

tương ứng vào giao thức («All maps closed because count of connect is null»). 

 

---> 12:56:31   Start GIS Server v. 3.5.5  13/05/2012   

     15:09:44   [001] Connection with a server is open. 13/05/2012   

     15:09:44   [001] Begin registration of the user. User = GUEST 

     15:09:44   [001] Registration of the user. User = GUEST@WORK-38545623 

     15:09:51   [001] [01] Open map. Name = ALIAS#Moscow_region - Read only. 

     15:09:51   [001] [01] Open map. Path = E:\Gisserver\Data\MosArea\MosArea.MAP 

     15:09:51   [001] [01] Open map. Rsc = E:\Gisserver\Data\MosArea\200T59V.RSC 

     15:09:53   [001] [01] Close map. 

     15:09:58   [001] [01] Open map. Name = ALIAS#Moscow_region - Read only. 

     15:09:58   [001] [01] Open map. Path = E:\Gisserver\Data\MosArea\MosArea.MAP 

     15:09:58   [001] [01] Open map. Rsc = E:\Gisserver\Data\MosArea\200T59V.RSC 

     15:10:01   [001] [01] Close map. 

     15:10:06   [001] [01] Open map. Name = ALIAS#Moscow_region - Read only. 

     15:10:06   [001] [01] Open map. Path = E:\Gisserver\Data\MosArea\MosArea.MAP 

     15:10:06   [001] [01] Open map. Rsc = E:\Gisserver\Data\MosArea\200T59V.RSC 

     15:10:08   [001] [01] Close map. 

     15:10:13   [001] Connection with a server is close. 

>>>> 15:10:31   All maps closed because count of connect is null 

     12:08:50   [001] Connection with a server is open. 14/05/2012   

     12:08:50   [001] Begin registration of the user. User = GUEST 

     12:08:50   [001] Registration of the user. User = GUEST@WIZARD764 

     12:09:03   [001] [01] Open map. Name = ALIAS#Moscow_region - Read only. 

     12:09:03   [001] [01] Open map. Path = E:\Gisserver\Data\MosArea\MosArea.MAP 

     12:09:03   [001] [01] Open map. Rsc = E:\Gisserver\Data\MosArea\200T59V.RSC 

     12:11:50   [001] [01] Close map. 

     12:11:50   [001] Connection with a server is close. 

>>>> 12:12:31   All maps closed because count of connect is null 

     21:30:45   [001] Connection with a server is open. 14/05/2012   

     21:30:45   [001] Begin registration of the windows-user from 30571-454834.dynamic.ru 

     21:30:45   [001] Error registration of the user. Host = 30571-454834.dynamic.ru 

     21:30:51   [001] Connection with a server is close. 
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Khi GIS Server khởi động, hai tin nhắn sẽ được ghi vào nhạt ký hoạt động của Windows: 

Panorama GIS Server - Starting. 

Panorama GIS Server - Running, port = 2047, parameters = C:\Program Files\Panorama\GIS 

Server\gisserver.xml. 

 

Bạn có thể theo dõi thông báo này thông qua phần mềm tiêu chuẩn của Windows - Event Viewer, 

có thể tìm thấy trong mục Administration của menu Start. 

Khi phần mềm bị đóng bởi lệnh của người điều hành, hai tin nhắn sẽ được viết vào nhật ký hoạt 

động của Windows: 

Panorama GIS Server - Shut down. 

Panorama GIS Server - Service stopped. 

 

Nếu tại thời điểm khởi động của GIS Server, nếu không tìm thấy file tham số chứa thông tin về 

danh sách bản đồ và danh sách người dùng, một tin nhắn sẽ được lưu lại vào nhật ký hoạt động của 

Window: 

Panorama GIS Server - Open XML failure, file = path to the file. 
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PHỤ LỤC 1 EXAMPLE OF THE PROJECT FILE GISSERVER.XML 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <Main> 
  <Version Ver="1.0" />  
  <Port Number="2047" />  
  <GeoDB Host="localhost" Port="5432" Database="geodb" Source="dsgeodb" Login="postgres" 

Password="1" User="dsloader" Folder="H:\SourceData" />  
- <RoleList> 
- <Role Name="GUESTS"> 
  <PolicyData Alias="Region - statistics" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="Region - theme" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="Noginsk - map" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  </Role> 
- <Role Name="Group 1"> 
  <PolicyData Alias="Noginsk - map" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="TRUE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="Region - statistics" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="Region - theme" Edit="TRUE" Copy="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="Podolsk - raster" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Raster" />  
  <PolicyData Alias="Rome - raster" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Raster" />  
  <PolicyData Alias="Noginsk - matrix" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Matrix" />  
  <PolicyData Alias="Podolsk - flooding zone" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Matrix" />  
  <PolicyData Alias="Data" Edit="TRUE" Copy="TRUE" CacheCoding="TRUE" 

СaсhePassword="C954B60C7C991BE33EFD43870615F06C71FC1D3DA9253AA236047F752EE2949C" 
StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" FolderEdit="TRUE" Type="Folder" 
/>  

  </Role> 
- <Role Name="Group 2"> 
  <PolicyData Alias="Noginsk - map" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="ExampleMap2000" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="ExampleMap500" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="ExampleSit" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="Podolsk - raster" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Raster" />  
  </Role> 
- <Role Name="Group 3"> 
  <PolicyData Alias="88-2" Edit="FALSE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  </Role> 
- <Role Name="Group 4"> 
  <PolicyData Alias="t_md_map" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  
  <PolicyData Alias="t_md_image" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 

HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/GIS%20Server/GISServer.XML
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/GIS%20Server/GISServer.XML
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/GIS%20Server/GISServer.XML
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/GIS%20Server/GISServer.XML
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/GIS%20Server/GISServer.XML
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/GIS%20Server/GISServer.XML
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/GIS%20Server/GISServer.XML
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  <PolicyData Alias="t_md_matrix" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="FALSE" 
HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector" />  

  </Role> 
  </RoleList> 
- <UserList> 
- <User Login="GUEST" PassW="33E9232989576B5CFAA06654217D7A1A" RoleName="GUESTS"> 
- <ExtRoleList> 
  <ExtRole RoleName="Group 2" />  
  </ExtRoleList> 
  </User> 
  <User Login="User1" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName="Group 1" 

Monitoring="TRUE" GeoDB="TRUE" />  
  <User Login="User2" PassW="C81E728D9D4C2F636F067F89CC14862C" RoleName="Group 2" />  
- <User Login="User3" PassW="ECCBC87E4B5CE2FE28308FD9F2A7BAF3" RoleName="Group 3"> 
- <ExtRoleList> 
  <ExtRole RoleName="Group 1" />  
  </ExtRoleList> 
  </User> 
  <User Login="User4" PassW="A87FF679A2F3E71D9181A67B7542122C" RoleName=" Group 1" />  
  <User Login="User5" PassW="E4DA3B7FBBCE2345D7772B0674A318D5" RoleName="Group 3" />  
  <User Login="dsloader" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName="Group 4" />  
  </UserList> 
  <DepotList />  
- <MapList> 
  <Map Alias="Russia" Level="1" Comm="TRUE" />  
  <Map Alias="Statistics" Level="2" Comm="TRUE" />  
  <Map Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data\Statistic\Region.SIT" 

Alias="Region - statistics" Level="3" />  
  <Map Alias="Thematic maps" Level="2" Comm="TRUE" />  
  <Map Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data\Thematic\Region.SIT" 

Alias="Region - theme" Level="3" />  
  <Map Alias="Moscow_region" Level="2" Comm="TRUE" />  
  <Map Alias="Noginsk" Level="3" Comm="TRUE" />  
  <Map Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data\Noginsk\Noginsk.sitx" 

Alias="Noginsk - map" DocAlias="Documents" Level="4" />  
  <Map Alias="Geodesy" Level="1" Comm="TRUE" />  
  <Map Path="C:\Program Files 

(x86)\Panorama\Panorama11\Data\Geodesy\Example2000\ExampleMap.MAP" Alias="ExampleMap2000" 
Level="2" />  

  <Map Path="C:\Program Files 
(x86)\Panorama\Panorama11\Data\Geodesy\Example500\ExampleMap.map" Alias="ExampleMap500" 
Level="2" />  

  <Map Path="C:\Program Files 
(x86)\Panorama\Panorama11\Data\Geodesy\Example500\ExampleSit.sit" Alias="ExampleSit" 
Level="2" />  

  <Map Alias="Plans_of_cities" Level="1" Comm="TRUE" />  
  <Map Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data\Cadastre\88-2.MAP" Alias="88-2" 

Level="2" />  
  <Map Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data" Alias="Data" Level="1" 

Folder="TRUE" SubFolder="TRUE" Types="SIT,SITX,MAP,MPT" />  
  <Map Path="H:\Data\Sheme\t_md_map.sitx" Alias="t_md_map" Level="1" />  
  <Map Path="H:\Data\Sheme\t_md_image.sitx" Alias="t_md_image" Level="1" />  
  <Map Path="H:\Data\Sheme\t_md_matrix.sitx" Alias="t_md_matrix" Level="1" />  
  </MapList> 
- <RasterList> 
  <Raster Alias="Podolsk" Level="1" Comm="TRUE" />  
  <Raster Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data\Property.Rsw\Podolsk.rsw" 

Alias="Podolsk - raster" Level="2" />  
  <Raster Alias="Rome" Level="1" Comm="TRUE" />  
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  <Raster Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data\Data.Rsw\Rome.rsw" 
Alias="Rome - raster" Level="2" />  

  <Raster Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data" Alias="Data" Level="1" 
Folder="TRUE" SubFolder="TRUE" Types="RSW" />  

  </RasterList> 
- <MatrixList> 
  <Matrix Alias="Noginsk" Level="1" Comm="TRUE" />  
  <Matrix Path="C:\Program Files (x86)\Panorama\Panorama11\Data\Noginsk\Noginsk.mtw" 

Alias="Noginsk - matrix" Level="2" />  
  <Matrix Path="C:\Program Files (x86) \Panorama\Panorama11\Data\Podolsk\FloodZone.mtq" 

Alias="Podolsk - flooding zone" Level="2" />  
  </MatrixList> 
  <AtlasList />  
- <DocList> 
  <Doc Alias="Documents" Path="C:\Program Files 

(x86)\Panorama\Panorama11\Data\Noginsk\Documents" />  
  </DocList> 
  </Main> 
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PHỤ LỤC 2 DESCRIPTION OF THE PROJECT FILE GISSERVER.XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<Main> 
   <Version Ver="version number"></Version> 
   <Port Number="port number"> </Port> 
   <GeoDB Host="localhost" Port="Port number" Database="Database name" Source="Data source” 
Login="login for the database" Password="password for the database" User="user name of GIS 
Server" Folder="path to the folder for temporarily placing data sets for the Data bank of 
digital maps and remote sensing" /> 
   <SleepPeriod Value="time of forced disconnection (in msec)"> 
   </SleepPeriod> 

         <ReservedCopy ReservedCount="number of transactions"  
      ReservedPeriod="copy interval in days" 
      ReservedTime="copy time (Greenwich)" 

                                 ReservedPath="path to the backup folder" />  
  <CommonRsc Path="public folder path with classifiers"> </CommonRsc> 
 
  <!-- list of users and their access rights to the maps  --> 
  <!-- Maps allowed for the role GUESTS and user GUEST are available without a password --> 
   <RoleList> 
      <Role Name="Role Name"> 
        <!-- list of allowed maps --> 
        <PolicyMap Alias = "map alias"  
           Edit="is it allowed to edit the map: True / False, the default - False" 
           RscEdit="is it allowed to edit the classifier: True/False, the default - False" 
           CacheCoding="encrypt data with a server key on the client. If there is no 
connection to the server - the work is not possible:True/False, by default - False" 
           StreamCoding="encoded data transfer:True/False, default - False "  
           HidePasport=" hide parameters CK : True / False, default - False " 
           Copy="is it allowed to copy the map: True / False, the default is False, for 
atlases, copying is not supported" 
           Type = "Vector/Raster/Matrix/Atlas - type of allowed map"> 
        </PolicyMap> 
      </Role> 
   </RoleList> 
   <UserList> 
      <User Login="user name" PassW="password" RoleName = "Role name" 
     Monitoring="Remote monitoring capability flag" GeoDB="Ability to upload files to the 
Data bank" 
               <!— attributes for users with Windows authorization  --> 
         Domain="domain name" AGFlag="1" Ident="Identifier of account" > 
      </User> 
  </UserList> 
 
  <!-- list of document stores --> 

         <DocList> 
              <Doc Alias="storage name" Path="path to folder" />  
       </DocList> 

  <!-- list of remote servers and access rights to them  --> 
         <DepotList> 
             <Depot Host="GIS server address" Port="port" Login="user name"         
                          Passw="password" />  

    </DepotList> 
  
 <MapList> 
    <!-- common list of maps --> 
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    <Map Path="full path to the map file" Alias = "map alias or comment name" Level = "level 
in the map tree" DocAlias="storage name" 
      TypeFile="UserMap/Map/Project/UserCodeMap" 
      Password =”password for access to encrypted user maps” 
      Comm="comment: True/False, default - False" > 
    </Map> 
   </MapList> 
 
   <RasterList> 
    <!-- common list of rasters --> 
    <Raster Path="full path to the raster file" Alias = "raster alias or comment name"      
Level = "level in the raster tree" 
         Comm="comment: True/False, default - False" > 
    </Raster> 
   </RasterList> 
 
   <MatrixList> 
    <!-- common list of matrices --> 
    <Matrix Path="full path to the raster file" Alias = "matrix alias or comment name"      
Level = "level in the matrix tree" 
         Comm="comment: True/False, default - False" > 
    </Matrix> 
   </MatrixList> 
 
   <AtlasList> 
    <!-- common list of rasters --> 
    <Atlas Path=" ull path to the atlas file" Alias = "alias atlas or comment name"      
Level = "level in the atlas tree" 
         Comm="comment: True/False, default - False" > 
    </Atlas> 
   </AtlasList> 
 
  <Requirement> 
    Requirements for the parameter file: 
    - Aliases must be unique . 
  </Requirement> 
 </Main> 
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