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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong tài liệu này có các thông tin để đảm bảo thủ tục giao tiếp giữa tác ngiệp viên với máy tính 

trong quá trình thực hiện phần mềm «Tổ hợp tổng quát hóa tự động và tạo bản đồ địa hình điện tử đa tỷ 

lệ» PARB.00046-06 98 17 VN, là một bộ phận cấu thành của Hệ thống thông tin địa lý «Panorama х64» 

PARB.00046-06. 

Tài liệu này được dùng để kèm theo và khai thác bộ phần mềm «Tổ hợp tổng quát hóa tự động và 

tạo bản đồ địa hình điện tử đa tỷ lệ» PARB.00046-06. 
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1 CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM  

Bộ phần mềm «Tổ hợp tổng quát hóa tự động và tạo bản đồ địa hình điện tử đa tỷ lệ» PARB.00046-

06 (mà sau đây gọi là Tổ hợp) được thực hiện dưới sự quản lý của Bộ phần mềm Hệ thống thông tin địa 

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

GIS Panorama – hệ thống thông tin địa lý nhiều chức năng có các công cụ tạo và biên tập bản đồ số 

và bình đồ các thành phố, xử lý dữ liệu viễn thám, thực hiện các phép đo và tính toán khác nhau, các thao 

tác chồng xếp, xây dựng các mô hình 3D, xử lý các dữ liệu raster, các công cụ chuẩn bị tài liệu đồ họa 

dưới dạng điện tử để in ấn, cũng như các công cụ để làm việc với CSDL. 

 

1.1 Tổng quát hóa bản đồ 

Tổng quát hóa bản đồ – quá trình lựa chọn được luận chứng về khoa học và tổng quát các đối tượng 

và hiện tượng địa lý để thể hiện chúng trên bản đồ. Mục đích của tổng quát hóa là nâng cao chất lượng thể 

hiện bản đồ ở các tỷ lệ nhỏ hơn.  

Tổng quát hóa bản đồ bao gồm nhiều bước xử lý, bao gồm cả các phương pháp tự động và thuật 

toán.  

Tổ hợp cho phép thực hiện tổng quát hóa bản đồ các tỷ lệ 1 : 50 000, 1 : 100 000  trên cơ sở các tỷ 

lệ gốc lớn hơn.  

 

1.1.1 Tổng quát hóa tự động  

Khái niệm tổng quát hóa tự động bao gồm:  

- Xác định tự động kích thước các ký hiệu quy ước khi thay đổi tỷ lệ hiển thị; 

- Điều khiển tự động việc hiển thị các đối tượng bản đồ trên cơ sở dải tỷ lệ hiển thị các đối tượng 

và dạng đối tượng ở mức độ của bộ phân loại bản đồ.  

 

1.1.1.1 Xác định tự động kích thước các ký hiệu quy ước 

Xác định tự động kích thước của các ký hiệu quy ước được thực hiện khi thay đổi tỷ lệ bản đồ 

tương ứng với sự mô tả của chúng trong bộ phân loại.  

Khi phóng đại bản đồ, kích thước của các ký hiệu thay đổi theo tỷ lệ (chiều dày, chiều cao chữ, kích 

thước các ký hiệu vector) được thay đổi với sự thay đổi tỷ lệ của bản đồ, nếu phương pháp thay đổi tỷ lệ 

bản đồ hiển thị được thiết lập. Phương pháp này thường được sử dụng khi làm việc với bản đồ đã hoàn 

thiện: để đánh giá thực địa, thực hiện các bài toán tính toán và tìm kiếm.  

Trong phương pháp thay đổi tỷ lệ, sự thay đổi kích thước của tất cả các ký hiệu tỷ lệ thuật trong tất 

cả các tỷ lệ. Khi sử dụng phương pháp này kiểu bản đồ trên màn hình cơ bản giống như bản in. Phương 

pháp này được sử dụng để tạo và biên tập bản đồ sẵn sàng cho in ấn.  

Phương pháp thay đổi tỷ lệ được lựa chọn trong thực đơn chính: Tham số - Thay đổi tỷ lệ.  
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Hình 1 -  Chọn phương pháp thay đổi tỷ lệ đối tượng bản đồ  

 

Hình 2 -  Các phương pháp thay đổi tỷ lệ (bên trái - phương pháp bản đồ, bên phải - bản vẽ) 

1.1.1.2 Quản lý hiển thị các đối tượng bản đồ ở mức bộ phân loại bản đồ 

Quản lý hiển thị đối tượng trên bản đồ được áp dụng để nâng cao chất lượng đọc của bản đồ. Khi 

thay đổi tỷ lệ các đối tượng riêng biệt có thể che lấp lẫn nhau, điều này làm cho việc xem bản đồ trở nên 

khó khăn.  

Một trong các nguyên tắc mà theo đó việc tổng quát hóa được thực hiện là tính thấy rõ của mỗi đối 

tượng trong dải tỷ lệ hiển thị bản đồ đối với nó.  

Tập hợp giới hạn dưới và trên của dải tỷ lệ hiển thị (mà ở trong đó đối tượng còn được nhìn thấy) 

tạo thành giới hạn nhìn thấy của đối tượng.  

Giới hạn nhìn thấy có thể được đưa ra đối với kiểu đối tượng khi xây dựng bộ phân loại số của khu 

vực làm việc: Nhiệm vụ - Biên tập bộ phân loại – Các đối tượng – Tỷ lệ. 

Nếu trong phần tiêu đề của cửa sổ bộ phân loại ghi rõ «chỉ để đọc», thì để biên tập bộ phân loại cần 

đóng chương trình GIS Panorama. Sau đó trong phần tính chất của tệp cần tắt lựa chọn «chỉ để đọc» và 

mở bộ phân loại (RSC) hoặc bản đồ với bộ phân loại có thể biên tập được. 

 

Lưu ý:  Chỉ những người sử dụng GIS Panorama có kinh nghiệm, chịu trách nhiệm về việc tạo ra và 

biên tập bộ phân loại mới được thực hiện việc biên tập bộ phân loại. 
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Hình 3 -  Thiết lập giới hạn nhìn thấy của đối tượng trong bộ phân loại  

 

Hình 4 -  Ví dụ hiển thị các tòa nhà trong các tỷ lệ khác nhau 

1.1.2 Tổng quát hóa theo thuật toán  

Thuộc các phương pháp thuạt toán có:   

- quá trình chung xử lý kích thước tất cả các đối tượng (bộ lọc kích thước, ghép các đối tượng và 

tổng hợp đường bao chung); 

- đặt lại mã các đối tượng (giản lược các kiểu đối tượng, thay đổi vị trsi đối tượng); 

- cắt các dối tượng dáng đất (có tính đến độ cao mặt cắt địa hình); 

- giản lược thủy hệ dạng vùng (thay các sông dạng vùng sang dạng đường); 

- giản lược thủy hệ dạng đường (có tính đến giá trị của các con sông); 

- giản lược hệ thống đường sá (có tính đến giá trị của các con đường); 

- giản lược các điểm dân cư (có tính đến giá trị của các công trình). 

 

1.1.2.1 Lọc kích thước 

Lọc kích thước cho phép xóa các điểm thừa (cùng nằm trên một đường thẳng hoặc gần như trên một 

đường thẳng). Cấp độ lọc được thiếp lập trong hộp thoại «Thiết lập dang pháp mảnh bản đồ».  
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Hình 5 -  Ví dụ lọc kích thước đối tượng (bên phải) 

1.1.2.2 Ghép các đối tượng  

Trong quá trình thực hiện thủ tục ghép nối các đối tượng sẽ tiến hành việc tìm kiếm các cặp đối 

tượng tương ứng dọc theo đường ghép nối có tính đến thuộc tính. Thuộc tính của các đối tượng được 

ghép nối được giữ nguyên từ cả hai đối tượng, ngoại trừ trường hợp có sự mâu thuẫn về thuộc tính của 

chính các đối tượng được xử lý. Trong trường hợp thiếu một đối tượng trong cặp hoặc xuất hiện mâu 

thuẫn trong thuộc tính thì việc ghép nối các đối tượng sẽ không diễn ra và phần mềm đưa ra thông báo về 

lỗi xảy ra.  

Cấu hình các thuộc tính, các đối tượng và các lớp được loại trừ không được kiểm tra được thực hiện 

trong hộp thoại «Thiết lập danh pháp mảnh bản đồ». 

Việc ghép nối các đối tượng được tiến hành tuân theo dung sai được thiết lập cho ghép nối (đơn vị 

mm trên bản đồ). 

 

 

Hình 6 -  Cấu hình các điều kiện ghép nối các đối tượng  

1.1.2.3 Tổng hợp đường bao 

Tổng hợp các đường bao được dùng để làm trơn đường mô tả hình học của các đối tượng dạng 

đường và dạng vùng của bản đồ.   

Tổng hợp các đường bao được tiến hành có tính đến các quan hệ không gian giữa các đối tượng 

đang có tương ứng với độ chính xác làm trơn được thiết lập (đơn vị mm trên bản đồ). 
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Hình 7 -  Ví dụ tổng hợp đường bao các đối tượng (bên phải) 

1.1.2.4 Đặt lại mã các đối tượng  

Thủ tục đặt lại mã được sử dụng để thay đổi bộ phân loại bản đồ. Ở đây tiến hành việc điều chỉnh 

các bảng song ánh khóa đối tượng và mã đặc trưng thuộc tính của bộ phân loại bản đồ gốc với các khóa 

đối tượng và mã thuộc tính đặc trưng bộ phân loại của bản đồ dẫn xuất.  

Cuối cùng thực hiện thủ tục tạo bản đồ với bộ phân loại mới.  

 

1.1.2.5 Cắt các đối tượng dáng đất 

Cắt các đối tượng dáng đất bao gồm việc tổng quát hóa các đường bình độ cũng như tổng quát hóa 

các điểm độ cao.  

Trong quá trình tổng quát hóa đường bình độ, các đường bình độ có thể được xóa hoặc bổ sung vào 

đường bình độ phụ trợ tương ứng với khoảng cao đều địa hình. Khi xóa các đường bình độ thì các nhãn 

và đường chỉ dốc cũng có thể bị xóa theo.  

Ngoài ra còn thực hiện việc cắt các điểm độ cao. Mật độ các điểm độ cao do người  tác nghiệp xác 

định.  

 

 

Hình 8 -  Ví dụ cắt các đường bình độ (bên phải) 
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1.1.2.6 Giản lược thủy hệ dạng vùng 

Để giản lược mạng thủy hệ thì người ta tiến hành chuyển các sông dạng vùng hẹp thành dạng 

đường, ngắt khả năng nhìn thấy của các sông dạng đường có cấp độ giá trị thấp, ghép nối và xóa các đối 

tượng thủy hệ dạng vùng nhỏ (ao, hồ, đầm lầy, hồ chứa nước). 

Trong quá trình tiến hành thủ tục tổng quát hóa các sông dạng vùng thì các đối tượng dạng vùng có 

chiều rộng nhỏ hơn giới hạn cho phép (tính theo mm trên bản đồ) sẽ được tự động đổi thành các phần của 

đối tượng dạng đường.  

Đối với bản đồ gốc hộp thoại cho phép đưa ra các đối tượng thủy hệ dạng vùng, các nhánh sông  

(các đối tượng thủy hệ dạng đường, đổ vào các sông dạng vùng), các đối tượng tương ứng (các đối tượng 

dạng đường và dạng vùng nằm trên bản đồ dẫn xuất phù hợp với các đối tượng thủy hệ dạng đường mới). 

Đối với bản đồ dẫn xuất trong hộp thoại được đưa ra các đối tượng thủy hệ dạng đường được dùng 

để thay thế cho các đối tượng thủy hệ dạng vùng kích thước hẹp tuân theo giới hạn cho phép về chiều 

rộng.  

 

 

Hình 9 -  Ví dụ giản lược sông dạng vùng (bên phải) 

1.1.2.7 Giản lược thủy hệ dạng đường  

Khi xử lý các đối tượng thủy hệ dạng đường (sông, suối), căn cứ vào cấp độ ý nghĩa của đối tượng 

(ví dụ như, cấp độ ý nghĩa của sông được xác định bởi chiều dài và đặc điểm vị trí của nó đối với các 

dòng sông khác) mà xác định dài nhìn thấy cho các đối tượng cụ thể.  

Kết quả việc tổng quát hóa này là các đối tượng thủy hệ dạng đường có ít giá trị sẽ không được thể 

hiện trên bản đồ có tỷ lệ nhỏ hơn tỷ lệ cơ bản. Ngoài ra người ta còn thực hiện việc gán độ dày các con 

sông: các con sông dạng đường được chia thành các đoạn giữa các nhánh sông và mỗi đoạn được gán độ 

dày (tăng dần từ nơi khởi nguồn đến hạ lưu). 
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Hình 10 -  Ví dụ gán độ dày các con sông (bên phải) 

1.1.2.8 Giản lược hệ thống giao thông  

Việc giản lược hệ thống đường sá được thực hiện đối với các đối tượng dạng đường với mục đích 

gán cho các đối tượng cụ thể dải nhìn thấy tương ứng với cấp độ giá trị của chúng. Cấp độ giá trị của 

đường sá được xác định bởi chiều dài và đặc trưng vị trí so với các con đường khác. 

Kết quả việc tổng quát hóa này là các đối tượng đường sá có ít giá trị sẽ không được thể hiện trên 

bản đồ có tỷ lệ nhỏ hơn tỷ lệ cơ bản. 

 

 

Hình 11 -  Ví dụ giản lược mạng lưới giao thông (bên phải) 

1.1.2.9 Giản lược các điểm dân cư 

Khi xử lý các điểm dân cư thì đồng thời cũng tiến hành giản lược mạng lưới đường sá, ghép nối các 

đối tượng dạng đường kích thước nhỏ (các khu phố), giảm khối lượng nhà có ý nghĩa thấp, căn chỉnh các 

khu nhà gần các con đường. 



12 

PARB.00046-06 98 17 VN 

 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

Những công trình nhà cửa dạng vùng, dạng đường và những ký hiệu dạng điểm của các công trình 

đặc biệt (anten, bệnh viện, trường) đều có giá trị cao.  

Khi tiến hành giản lược các điểm dân cư khuyến cáo xóa các khu vực có đánh dấu trên bản đồ. 

 

 

Hình 12 -  Ví dụ các khu phố được giản lược và lựa chọn các công trình có giá trị thấp (bên phải) 

 

Hình 13 -  Ví dụ lựa chọn các công trình có giá trị thấp sau khi căn chỉnh với các con đường chạy gần đó 

(bên phải) 

1.2 Chuẩn bị dữ liệu ban đầu 

Dữ liệu đầu vào cho tổng quát hóa là bản đồ địa hình khuôn dạng MAP hoặc MPT (SIT, SITX). 

Bản đồ địa hình phải được thể hiện dưới dạng các mảnh theo danh pháp được bao bởi khung. 

Dữ liệu đầu vào dùng cho mục đích tổng quát hóa cần đảm bảo không có lỗi. Sự xuất hiện lỗi trong 

kích thước (không gian) và trong thuộc tính của các đối tượng bản đồ cản trở việc xử lý đúng đắn dữ liệu. 

Chính vì vậy trước khi thực hiện việc tổng quát hóa cần thực hiện:  

- kiểm tra tổng thể bản đồ; 
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- kiểm tra độ cao tuyệt đối; 

- kiểm tra sự phù hợp của các đối tượng trên các mảnh liền kề. 

 

Kiểm tra tổng thể bản đồ bao gồm:  

- kiểm tra cấu trúc bản ghi lý lịch, dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính; 

- tìm kiếm các đối tượng và các thuộc tính có lỗi về mã không có trong bộ phân loại số bản đồ; 

- kiểm tra giới hạn cho phép của đặc trưng thuộc tính của các đối tượng; 

- tìm kiếm các đối tượng có đường bao tự suy biến hoặc tự giao cắt nhau; 

- kiểm tra sự phù hợp về quan hệ không gian của các đường bao của các đối tượng gần sát nhau. 

 

Kiểm tra độ cao tuyệt đối là kiểm tra quan hệ không gian các điểm mốc trắc địa, các điểm độ cao và 

đường bình độ, xác định hướng số hóa các đường bình độ.  

Kiểm tra sự phù hợp của các đối tượng trên các mảnh bản đồ liền kề là thực hiện việc phối hợp các 

điểm thuộc các đối tượng dạng đường và dạng vùng đi qua giới hạn của các mảnh liền kề.  

Khi tìm thấy các lỗi, cần tiến hành sửa lỗi và thực hiện lại việc kiểm tra dữ liệu.  

Khi không có lỗi nào thì việc tổng quát hóa được thực hiện.  

 

1.3 Trình tự thực hiện tổng quát hóa theo thuật toán 

Tổng quát hóa bản đồ địa hình được sử dụng để biến đổi bản đồ từ tỷ lệ ban đầu (tỷ lệ gốc) sang bản 

đồ có tỷ lệ nhỏ hơn (tỷ lệ dẫn xuất). Tổ hợp cho phép thực hiện việc thành lập tự động bản đồ địa hình số 

các tỷ lệ 1:50 000, 1:100 000,  theo bản đồ địa hình số các tỷ lệ  1:25 000, 1:50 000. 

Quá trình biến đổi bản đồ bao gồm một loạt các bước: 

- tạo danh pháp mảnh bản đồ tỷ lệ dẫn xuất; 

- đặt lại mã các đối tượng (thay bộ phân loại); 

- tổng quát hóa dáng địa hình; 

- tổng quát hóa sông dạng vùng; 

- thiết lập giới hạn nhìn thấy của sông dạng đường; 

- thiết lập giới hạn nhìn thấy của các con đường; 

- tổng quát hóa các đối tượng; 

- xử lý bản đồ theo kịch bản. 

 

Tạo danh pháp mảnh bản đồ tỷ lệ dẫn xuất được thực hiện trong thư mục bản đồ gốc với tên tương 

ứng với danh pháp mảnh dẫn xuất.  

Khi đặt lại mã các đối tượng thì việc đổi bộ phân loại được thực hiện. Bản đồ dẫn xuất được tạo 

trong thư mục trong của bản đồ gốc (Topogen). Tên lý lịch của bản đồ được giữ nguyên.   

Khi thực hiện mỗi bước, thông tin về bước đó được ghi lại vào nhật ký quá trình tổng quát hóa (hộp 

thoại «Các tham số tổng quát hóa»). 
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2 CÁC YÊU CẦU ĐỂ CHẠY PHẦN MỀM 

2.1 Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm  

Tổ hợp được thực hiện dưới sự điều khiển của phần mềm GIS Panorama. 

Tương thích với hệ điều hành Windows 7 32 hoặc 64 bit chạy trên máy tính có bộ vi xử lý Intel 

(Core i5, Core i7 hoặc cao hơn). 

Khuyến cáo các yêu cầu về phần cứng và phần mềm: 

- bộ vi xử lý kiểu Intel Core i5 hoặc cao hơn; 

- RAM: từ 8 Gb hoặc cao hơn; 

- dung lượng trống trên ổ cúng làm việc: từ 1 Тb hoặc cao hơn; 

- có cổng USB; 

- kích thước màn hình không nhỏ hơn 1920 * 1080 điểm; 

- chuột ngoài; 

- bàn phím; 

- cạc mạng Ethernet tốc độ không dưới 100 Мbit/s; 

- hệ điều hành MS Windows 7 (64-bit) hoặc cao hơn. 

 

2.2 Các yêu cầu đối với dữ liệu đầu vào 

Các yêu cầu đối với dữ liệu đầu vào:  

- dữ liệu đầu vào phải được thể hiện dưới dạng bản đồ địa hình số khuôn dạng MAP, SIT hoặc 

SITX tỷ lệ 1:25000 hoặc 1:50000; 

- bản đồ có dạng: Pulkovo 95, Pulkovo 42, Pulkovo 2011, Pulkovo 2017 (phép chiếu: Gauss-

Kruger) hoặc VN-2000 (phép chiếu: Transverse Mercator); 

- bản đồ phải có độ chính xác tối đa: Accuracy = Microns (maximum); 

- bản đồ phải có đầy đủ các tham số quy chiếu (Datum); 

- các mảnh bản đồ phải có khung giới hạn (Territory maps limit the frame); 

- các mảnh bản đồ phải có danh pháp tiêu chuẩn tương ứng với loại bản đồ; 

- bản đồ không được có lỗi cấu trúc, lý lịch và các lỗi đột biến về không gian có thể được công cụ 

kiểm tra tổng thể bản đồ phát hiện; 

- các đối tượng trên các mảnh tiếp giáp của các bản đồ gốc phải phù hợp với nhau. 

 

Các kiến nghị bổ sung đối với dữ liệu đầu vào: 

- dữ liệu đầu vào phải thể hiện dưới dạng MAP (được xử lý nhanh hơn); 

- các mảnh bản đồ phải có khoảng cao đều được điền vào mục: Nhiệm vụ - Lý lịch bản đồ - Siêu 

dữ liệu – Khoảng cao đều (dm) (Tools - View Passport - Metadata - Contour interval (dm)); 

- bản đồ không thể có lỗi hướng số hóa đường bình độ, mà phần kiểm tra độ cao tuyệt đối có thể 

phát hiện ra.  

 

2.3 Các công cụ kiểm tra sự thỏa mãn của dữ liệu ban đầu với các điều kiện  

2.3.1 Hộp thoại kiểm tra tổng thể bản đồ vector 

Kiểm tra cấu trúc, lý lịch và các lỗi đột biến về không gian (tự gaio cắt) được phát hiện nhờ công cụ 

kiểm tra tổng thể bản đồ vector có trong mục: Các nhiệm vụ - Khởi động ứng dụng – Kiểm tra và chỉnh 

sửa dữ liệu – Kiểm tra chất lượng bản đồ vector (Tools - Run Application - Check and correction of data - 

Check of vector map quality). 
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Hình 14 -  Hộp thoại kiểm tra tổng thể bản đồ vector 

2.3.2 Hộp thoại xem nhanh sữ liệu lý lịch bản đồ 

Xem nhanh và biên tập dữ liệu lý lịch bản đồ được thực hiện trong hộp thoại được gọi từ thực đơn 

chính: Các nhiệm vụ - Lý lịch bản đồ (Tools - View Passport). 

 

 

Hình 15 -  Hộp thoại xem nhanh dữ liệu lý lịch bản đồ 
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2.3.3 Hộp thoại sắp xếp các đối tượng 

Nâng cao độ chính xác của bản đồ có độ chính xác thấp: Các nhiệm vụ - Sắp xếp (Tools - Map 

Sorting). Tại trường «Độ chính xác tọa độ» chọn chế độ «Tối đa» và nhấn nút «Thực hiện». 

 

 

Hình 16 -  Hộp thoại sắp xếp các đối tượng  

2.3.4 Hộp thoại kiểm tra sự tương ứng của các đối tượng trên các mảnh liền kề 

Các lỗi phối hợp của các đối tượng trên các mảnh liền kề được phát hiện nhờ phần mềm kiểm tra sự 

phù hợp trong thực đơn: Các nhiệm vụ - Khởi động chương trình – Kiểm tra và sửa lỗi – Khớp nối các 

mảnh liền kề (Tools - Run Application - Check and correction of data - Coordination of adjacent sheets). 

 

 

Hình 17 -  Hộp thoại kiểm tra sự phù hợp của các đối tượng trên các mảnh liền kề  



17 

PARB.00046-06 98 17 VN 

 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

2.3.5 Hộp thoại kiểm tra độ cao tuyệt đối  

Các lỗi hướng số hóa đường bình độ được phát hiện nhờ phần mềm kiểm tra độ cao tuyệt đối trong 

thực đơn: Các nhiệm vụ - Khởi động chương trình – Kiểm tra và sửa lỗi – Kiểm tra độ cao tuyệt đối 

(Tools - Run Application - Check and correction of data - Check of absolute elevations). 

 

 

Hình 18 -  Hộp thoại kiểm tra độ cao tuyệt đối 
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3 TÁC NGHIỆP VỚI CHƯƠNG TRÌNH  

3.1 Cài đặt chương trình 

Tổ hợp được cài đặt trong thành phần GIS Panorama. 

 

3.2 Khởi động chương trình 

Tổ hợp được triển khai dưới dạng thư viện động Topogen.dll và được chạy dưới sự quản lý của GIS 

Panorama. 

Để khởi động chương trình cần: 

- khởi động phần mềm GIS Panorama; 

- mở mục trong thực đơn «Các nhiệm vụ \khởi động các ứng dụng»; 

- chọn ứng dụng «Tổng quát hóa tự động bản đồ địa hình» trong chủ đề «Xử lý các mảnh bản đồ 

và tổng quát hóa»; 

- nhấn nút «Thực hiện». 

 

 

Hình 19 -  Tổ hợp trong danh mục các ứng dụng 

 

Hình 20 -  Kiểu thanh công cụ «Tổng quát hóa» 

Thanh công cụ chứa các nút để gọi các chế độ làm việc cảu Tổ hợp: 

- các tham số tổng quát hóa; 

- tạo danh pháp bản đồ; 

- mã hóa lại các đối tượng; 

- tổng quát hóa dáng đất; 

- tổng quát hóa thủy hệ dạng vùng; 

- thiết lập giới hạn nhìn thấy cầu sông; 

- thiết lập giới hạn nhìn thấy của đường; 

- tổng quát hóa các đối tượng nhỏ; 

- xử lý bản đồ theo kịch bản; 

- đóng thanh công cụ. 
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3.3 Trình tự thực hiện chương trình 

Thực hiện tổng quát hóa bản đồ địa hình bao gồm các công đoạn theo tuần tự sau: 

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào; 

- Điều chỉnh các tham số tổng quát hóa; 

- Tạo danh pháp bản đồ tỷ lệ dẫn xuất; 

- Mã hóa lại các đối tượng; 

- Tổng quát hóa dáng đất; 

- Tổng quát hóa thủy hệ dạng vùng; 

- Thiết lập giới hạn nhìn thấy cầu sông; 

- Thiết lập giới hạn nhìn thấy của đường; 

- Tổng quát hóa các đối tượng kích thước nhỏ; 

- Xử lý bản đồ theo kịch bản; 

 

Mặc định GIS Panorama làm việc ở đa chế độ - một mảnh bản đồ có thể được nhiều người dùng 

biên tập đồng thời. 

Để nâng cao tốc độ xử lý bản đồ cần bật chế độ làm việc tự động của chương trình: Các tham số - 

Làm việc tự động với bản đồ (Options - Exclusive access to map). Khi bật chế độ này thì bản đồ chỉ được 

biên tập trên một của sổ.  
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4 KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐẦU VÀO 

Chức năng này được thiết kế nhằm mục đích phát hiện các lỗi có thể về quan hệ không gian trong 

dữ liệu không gian và thuộc tính của các dối tượng nhằm đạt được kết quả tổng quát hóa tốt nhất.  

Lỗi được phát hiện có thể được chỉnh sửa trong chế độ tự động hoặc nhân công. Lỗi tự giao cắt của 

đường bao được xem là lỗi nghiêm trọng.  

 

Bảng 1 - Các ví dụ lỗi 

№ Kiểu lỗi Phương pháp phát hiện Phương pháp sửa 

1 Sự xuất hiện các đối tượng hệ 

thống và đối tượng trình bày 

Hộp thoại tìm kiếm và đánh dấu 

đối tượng (mục.4.1)  

Nhân công trong phần biên tập 

bản đồ vector (mục.4.1) 

2 Tự giao cắt của đường bao Kiểm tra tổng thể chất lượng bản 

đồ vector (mục.4.2.1) 

Nhân công trong phần biên tập 

bản đồ vector (mục.4.2.2) 

3 Lỗi hướng số hóa đường bình 

độ 

Kiểm tra độ cao tuyệt đối 

(mục.4.3) 

Tự động (mục.4.3) 

 

4.1 Bỏ các đối tượng hệ thống và đối tượng trình bày 

Tìm kiếm và xóa các đối tượng được thực hiện theo trình tự sau: 

 

1) Mở thanh biên tập bản đồ (trong thực đơn chính): Các nhiệm vụ - Biên tập bản đồ. 

2) Mở hộp thoại tìm kiếm đối tượng (trong thực đơn chính): Tìm kiếm – Tìm kiếm và đánh dấu.  

 

 

Hình 21 -  Lựa chọn các đối tượng hệ thống và trình bày  

3) Trong thẻ «Các lớp» nhấn nút «Bỏ các lớp» và đánh dấu các lớp:  

- Hệ thống (System);  

- Nhãn (Labels);  

- Trình bày tờ bản đồ (Design of map sheet);  

- Trình bày các đối tượng (Design of object). 

4) Đánh dấu các đối tượng: nhấn nút «Đánh dấu». 

5) Trong thanh công cụ biên tập nhấn nút «Xóa đối tượng». 

6) Khẳng định việc xóa hết các đối tượng được đánh dấu: nhấn nút «Oke» и «Toàn bộ». 

7) Ngắt chế độ đánh dấu đối tượng (trong thực đơn chính): Tìm kiếm – Tìm kiếm và đánh dấu – 

Thay đổi đánh dấu.  
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4.2 Xử lý lỗi tự giao cắt của đường bao 

4.2.1 Tìm các chỗ tự giao cắt 

Được thực hiện theo trình tự như sau:  

 

1) Mở hộp thoại kiểm tra tổng thể bản đồ (trong thực đơn chính): Các nhiệm vụ - Khởi động các 

ứng dụng  - Kiểm tra và sửa lỗi dữ liệu – Kiểm tra tổng thể bản đồ vector. 

2) Trong thẻ «Quan hệ không gian» bổ sung chế độ «Kiểm tra tự giao cắt và sự giao nhau của các 

đối tượng». 

3) Thiết lập ngưỡng tìm kiếm các điểm kép = 0 (мм). 

 

 

Hình 22 -  Cấu hình các tham số kiểm tra tự giao cắt 

4) Nhấn nút «Thực hiện». Khẳng định việc xóa thông báo về các lỗi được tìm thấy trước đó. 

 

 

Hình 23 -  Đề nghị khẳng định về việc xóa biên bản 

5) Kết thúc quá trình, mở hộp thoại xem nhanh các thông báo: nhấn nút «Biên bản». 
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Hình 24 -  Hộp thoại xem nhanh các thông báo (biên bản) 

6) Để xem nhanh các thông báo một kiểu cụ thể cần mở hộp thoại cấu hình thành phần thông báo: 

nhấn nút «Bộ lọc». 

7) Trong hộp thoại nhấn nút «Bỏ các thông báo», chọn «Vòng đối tượng», nhấn nút «Thiết lập». 

 

 

Hình 25 -  Chọn kiểu thông báo trong hộp thoại điều chỉnh thành phần bản thông báo 

8) Trong hộp thoại xem nhanh các thông báo chọn thông báo đầu tiên. Khi đó đối tượng và điểm 

tương ứng với thông báo sẽ được thể hiện trên bản đồ. 
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Hình 26 -  Chọn trên bản đồ đối tượng tương ứng với thông báo 

4.2.2 Chỉnh sửa đường bao 

Trình tự: 

 

1) Trong chế độ biên tập bản đồ «Biên tập điểm»: nhấn nút «Delete» (trên bàn phím) khi đưa con 

trỏ chuột đến các điểm thừa trên đường bao. Sau khi xáo các điểm cần lưu lại đường bao mới: nhấn đúp 

chuột trái.  

 

 

Hình 27 -  Biên tập các điểm đường bao đối tượng 

2) Trong chế độ «Biên tập điểm» chọn trên bản đồ các đối tượng lân cận và dịch chuyển các điểm. 

Các đường bao đã thay đổi được lưu lại bằng nhấn đúp chuột trái. 
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Hình 28 -  Biên tập các điểm trên đường bao của đối tượng  

3) Trong chế độ «Tạo đối tượng con bằng sao chép» (thanh «Khâu và cắt») thực hiện cắt đói tượng 

con: chọn đường báo của nguồn (rừng) và đối tượng được biên tập (lớp thảm cỏ). 

  

 

Hình 29 -  Kiểu bản đồ với đường bao được chỉnh sửa  

4.3 Sửa lỗi tự động hướng số hóa đường bình độ  

Tương ứng với các quy định số hóa đối với đường bình độ thì quy tắc «bên phải ở dưới» được thiết 

lập: Các nhiệm vụ - Biên tập bộ phân loại – Các đối tượng - Khác (thẻ bên phải) – Hướng số hóa 

(trường). 
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Hình 30 -  Quy tắc số hóa trong hộp thoại trong công cụ biên tập bộ phân loại 

Ở đây đường bình độ khép kín có hướng theo chiều kim đồng hồ, là cái vòng ngược chiều kim đồng 

hồ - ụ nhỏ. Các đường bình độ lân cận của một đồi có hướng như nhau. Ở các vị trí đường bình độ bị đứt 

quãng (trên đường chung của các mảnh bản đồ liền kề) điểm kết thúc của một đường bao phải trùng với 

điểm bắt đầu của đường bao thứ hai. Chỉ có như vậy thì các đường bình độ của hai mảnh liền kề mới có 

thể ghép nối với nhau được. 

Các đường bình độ có các điểm đầu tiên hoặc các điểm cuối cùng trùng nhau thì khi tiến hành tổng 

quát hóa không thể ghép nối được với nhau. Vì vậy, trước khi tiến hành tổng quát hóa đề nghị thực hiện 

việc sửa lỗi hướng số hóa các đường bình độ.  

Việc sửa lỗi được thực hiện như sau: 

1) Mở hộp thoại kiểm tra độ cao tuyệt đối (trong thực đơn chính): Các nhiệm vụ - Khởi động các 

dứng dụng – Kiểm tra và sửa lỗi dữ liệu - Kiểm tra độ cao tuyệt đối. 

2) Bật chế độ «Chỉnh sửa hướng số hóa các đường bình độ» và nhấn nút «Thực hiện». 
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Hình 31 -  Cấc hình các tham số kiểm tra độ cao tuyệt đối  
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5 CẤU HÌNH CÁC THAM SỐ TỔNG QUÁT HÓA 

Trước khi tiến hành tổng quát hóa cần thực hiện cấu hình các tham số tổng quát hóa. Các thao tác 

cơ bản để thực hiện do người có trách nhiệm tiến hành. Cấu hình các tham số được thực hiện trong hộp 

thoại «Các tham số tổng quát hóa».   

 

 

Hình 32 -  Kiểu hộp thoại cầu hình các tham số tổng quát hóa 

Các tham số hộp thoại được lưu trong file Topogen.ini (phụ lục 1). Đối với toàn bộ dữ liệu bản đồ 

tỷ lệ gốc (được thành lập bởi một bộ phân loại), được biến đổi sang tỷ lệ dẫn xuất cần thực hiện cấu hình 

một lần các tham số của các quá trình tổng quát hóa riêng biệt.  

Người thực hiện cần phải xác định kiểu biến đổi bản đồ, gọi bộ phân loại RSC của bản đồ dẫn xuất 

trong thư mục bản đồ gốc và thiết lập mối quan hệ giữa các file tham số (chọn tên thư mục chứa các file 

tham số). Khi thay đổi các tham số của các quá trình tổng quát hóa riêng biệt người tác nghiệp cần có sự 

thống nhất với người phụ trách biên tập toàn khu vực. 

 

5.1 Thứ tự cấu hình các tham số tổng quát hóa do người phụ trách biên tập thực hiện  

Tổ hợp tổng quát hóa có thể được sử dụng để chuyển đổi bản đồ các tỷ lệ: 1 : 25 000, 1 : 50 000 

sang bản đồ các tỷ lệ 1 : 50 000, 1 : 100 000. Cần thiết lập kiểu chuyển đổi bản đồ tương ứng với tỷ lệ của 

bản đồ gốc: 

- đối với tỷ lệ 1 : 25 000 thiết lập «1 : 25 000 – 1 : 50 000» hoặc «1 : 25 000 – 1 : 100 000»; 

- đối với tỷ lệ 1 : 50 000 thiết lập «1 : 50 000 – 1 : 100 000». 

 

Mỗi một tỷ lệ bản đồ thường tương ứng với bộ phân loại của mình (ví dụ):   

- 1 : 25 000 – viet25t.rsc; 

- 1 : 50 000 – viet50t.rsc; 

- 1 : 100 000 – viet100t.rsc. 

 

Khi làm việc với Tổ hợp có thể sử dụng bất cứ bộ phân loại số nào (RSC) mà phần mềm GIS 

Panorama hỗ trợ. Nên lựa chọn bộ phân loại bản đồ dẫn xuất trong thư mục GIS Panorama. File bộ phân 

loại được chọn được sao chép tự động vào thư mục bản đồ gốc.  

Cấu hình các tham số của mỗi quá trình tổng quát hóa được thực hiện trong các hộp thoại riêng biệt. 

Các tham số của các quá trình tổng quát hóa được lưu trong các file riêng biệt. Có thể sử dụng bất cứ thư 
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mục nào để thực hiện việc lưu giữ này (trên máy cá nhân hay trên mạng). Việc lựa chọn thư mục chung 

của các file được thực hiện nhờ nút «…». 

Bộ các file tham số đối với một cặp bộ phân loại có thể được sử dụng bởi một nhóm các tác nghiệp 

viên trong mạng nội bộ. Các file tham số có các khuôn dạng sau:  

- IUN – tạo danh pháp mảnh bản đồ (phụ lục 2); 

- IRC – mã hóa lại các đối tượng (phụ lục 3); 

- ILG – tổng quát hóa dáng đất (phụ lục 4); 

- IMH – cắt các đường bình độ (phụ lục 5); 

- IHS – tổng quát hóa các đối tượng thủy hệ (phụ lục 6); 

- IVH – thiết lập giới hạn nhìn thấy của sông (phụ lục 7); 

- IVR – thiết lập giới hạn nhìn thấy của đường (phụ lục 8); 

- ISM – tổng quát hóa các đối tượng có chiều dài và diện tích nhỏ (phụ lục 9). 

 

Gọi các hộp thoại cấu hình các tham số tổng quát hóa được thực hiện nhò nút «>>».  

Khuyến cáo nên sử dụng tên của bộ phân loại bản đồ dẫn xuất được thiết lập theo mặc định để làm 

tên file các tham số của mỗi quá trình riêng biệt. Đối với mỗi kiểu chuyển đổi có một bộ file tham số của 

mình được tạo ra. Ví dụ, khi sử dụng bộ phân loại bản đồ dẫn xuất với tên viet50t.rsc (đối với kiểu 

chuyển đổi «1 : 25 000 – 1 : 50 000») thì các file tham số được tạo ra với tên viet50t (với khuôn dạng: 

IUN, IRC, ILG, IHS, IVH, IVR, ISM). File viet50t.IMH được tạo ra và được điền thông tin bằng tay nhờ 

các công cụ của phần mềm «Blocnot» (Windows). 

Các file tham số có tên không tương ứng với bộ phân loại dẫn xuất được chấp nhận để lưu giữ.  

Khi chọn bộ phân loại mới các tên của các file tham số được tạo ra tự động. Khi tên bộ phân loại 

dẫn xuất và tên các file tham số không tương ứng thì mối liên hệ của Tổ hợp với các file tham số bị ngắt, 

bởi vì toàn bộ bộ file các tham số chỉ có vai trò đối với một cặp bộ phân loại (gốc và dẫn xuất).  

Các file tham số có tên không tương ứng với tên của bộ phân loại dẫn xuất có thể được ghép vào 

nhờ nút «…». Khi lựa chọn các file trong thư mục khác với thư mục chung của các file tham số tổng quát 

hóa thì việc sao chép tự động file được chọn vào thư mục chung các tham số cũng được thực hiện. 

Khi chọn thư mục chung mới của các file tham số thì mối liên hệ giữa các file tham số với Tổ hợp 

được thiết lập tự động. Khi không có các file tham số trong thư mục được chỉ ra thì cần thực hiện việc cấu 

hình (nhờ nút «>>») hoặc kết nối (nhờ nút «…») của file thiếu tương ứng.  

Cấu hình các tham số tạo danh pháp mảnh bản đồ và mã hóa lại các đối tượng được thực hiện trước 

khi thực hiện các nhiệm vụ đã nêu. Cấu hình các tham số của các nhiệm vụ còn lại được thực hiện khi kết 

thúc việc mã hóa lại các đối tượng.  

 

5.2 Trình tự cấu hình các tham số tổng quát hóa bởi tác nghiệp viên 

Căn cứ vào tỷ lệ của bản đồ gốc cần thiết lập kiểu chuyển đổi bản đồ: 

- đối với tỷ lệ 1 : 25 000 thiết lập «1 : 25 000 – 1 : 50 000» hoặc «1 : 25 000 – 1 : 100 000»; 

- đối với tỷ lệ 1 : 50 000 thiết lập «1 : 50 000 – 1 : 100 000».  

 

Căn cứ vào tỷ lệ của bản đồ dẫn xuất (có tính đến các yêu cầu của tài liệu hướng dẫn) cần chọn bộ 

phân loại bản đồ dẫn xuất (nhờ nút «…»). Khi chọn bộ phân loại thì file bộ phân loại được chọn được sao 

chép tự động vào thư mục bản đồ gốc. Khi đó tên các file tham số các quá trình tổng quát hóa được tạo ra 

tự động.  

Để đảm bảo mối liên hệ giữa Tổ hợp với các file tham số của các quá trình tổng quát hóa cần sử 

dụng nút «…» để chọn tên thư mục trên máy cá nhân hoặc trên mạng có chứa các file tham số được người 

phụ trách biên tập khu vực chuẩn bị.  
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5.3 Các thông tin bổ sung  

Kiểu không kích hoạt của các trường trên hộp thoại «Các tham số tổng quát hóa» có chứa thư mục 

các file tham số nói lên rằng không có dữ liệu tương ứng trên đĩa ở trong các thư mục được chỉ ra.  

GIS Panorama cho phép làm việc trong chế độ đa cửa sổ. Có thể mở các bản đồ khác nhau trên các 

cửa sổ khác nhau. Khi kích hoạt cửa sổ có chứa bản đồ không được dùng để xử lý (nằm trong thư mục 

khác với thư mục của bản đồ đang được xử lý), thì mối liên hệ giữa Tổ hợp với các file tham số bị ngắt. 

Khi kích hoạt cửa sổ có chứa bản đồ đang được xử lý thì mối liên hệ với các file tham số được khôi phụ 

lại. Bản đồ được coi là không dùng cho việc xử lý (tổng quát hóa) nếu có bộ phân loại khác với bộ phân 

loại của bản đồ đang được xử lý hoặc nằm ở thư mục khác với thư mục của bản đồ đang được xử lý. File 

các tham số tổng quát hóa (Topogen.ini) được tạo ra trong thư mục gốc của bản đồ đang được xử lý. Khi 

kết thúc quá trình mã hóa lại, bản đồ đang được xử lý (bản đồ dẫn xuất) được tạo ra trong thư mục nằm 

trong Topogen (tương đối với thư mục gốc). 

Hộp thoại «Các tham số tổng quát hóa» chứa sổ ghi lại các quá trình tổng quát hóa. Sổ được dùng 

để thể hiện danh mục các quá trình tổng quát hóa theo trình tự thực hiện. Để xóa các thông tin đã cũ thì 

trước khi xử lý khu vực mới cần thực hiện việc làm sạch sổ.  
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6 TẠO DANH PHÁP MẢNH BẢN ĐỒ TỶ LỆ DẪN XUẤT  

Tạo danh pháp mảnh bản đồ tỷ lệ dẫn xuất được thực hiện trong hộp thoại «Tạo danh pháp mảnh 

bản đồ» và bao gồm các công đoạn sau:   

- tạo lý lịch mảnh bản đồ; 

- chuyển các đối tượng có chuốt vào khung; 

- làm trơn các đối tượng có quan hệ về mặt không gian; 

- ghép các đối tượng theo các đường tổng hợp. 

 

 

Hình 33 -  Kiểu hộp thoại tạo danh pháp mảnh bản đồ  

Hộp thoại chứa danh mục các danh pháp mảnh của bản đồ gốc, danh mục các danh pháp của bản đồ 

dẫn xuất và các trường biên tập:  

- khoảng cao đều bản đồ dẫn xuất; 

- hạn sai kéo lại và ghép nối các đối tượng; 

- mức độ lọc kích thước các đối tượng; 

- hộp thoại «Cấu hình các điều kiện ghép nối đối tượng». 

 

Khoảng cao đều bản đồ dẫn xuất được sử dụng tiếp theo khi xử lý các đường bình độ bản đồ gốc 

trong quá trình tổng quát hóa bản dáng đất.  

Hạn sai kéo lại và ghép nối các đối tượng được sử dụng trong quá trình chuốt đến khung và trong 

quá trình ghép nối các đối tượng dọc theo đường tổng hợp. Nếu khoảng cách giữa điểm trên đối tượng và 

khung mảnh bản đồ dẫn xuất nằm trong hạn sai, thì điểm đó được chuyển lên khung. Nếu các điểm hình 

học của cùng một kiểu đối tượng của các mảnh liền kề của bản đồ gốc nằm trong vùng ghép nối, thì các 

đối tượng cùng kiểu đó được ghép nối với nhau. Vùng ghép nối – khu vực nằm dọc theo đường tổng hợp 

với chiều rộng bằng hạn sai ghép nối. 

Mức độ lọc kích thước các đối tượng được sử dụng để xóa các điểm hình học không đặc trưng khi 

làm trơn các đối tượng có quan hệ về không gian. 

Việc cấu hình các thuộc tính không được kiểm tra khi ghép nối cũng như các lớp và đối tượng bị 

loại bỏ được thực hiện trong hộp thoại «Cấu hình các điều kiện ghép nối dối tượng».  
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Hình 34 -  Cấu hình các điều kiện ghép nối đối tượng 

Các tham số tạo danh pháp mảnh được lưu trong file có khuôn dạng IUN. 

Bản đồ dẫn xuất được tạo ra trong thư mục bản đồ gốc có tên tương ứng với danh pháp mảnh bản 

đồ dẫn xuất. Ví dụ, đối với bản đồ gốc có các dữ liệu gốc với danh pháp 5651-IV-DB, 5651-IV-DN, 

5651-IV-TB, 5651-IV-TN tỷ lệ 1 : 25 000, thì mảnh có danh pháp 5651-IV tỷ lệ 1 : 50 000 và tên file lý 

lịch 5651-IV.map sẽ được tạo ra. 

Đối với tỷ lệ gốc (1 : 25 000, 1 : 50 000) đề nghị sử dụng thư mục dữ liệu gốc riêng biệt.  

Khuyến cáo nên thực hiện việc kiểm tra tự động bản đồ sau khi tạo danh pháp mảnh tỷ lệ dẫn xuất. 

Khi phát hiện lỗi – tiến hành sửa. Lỗi nghiêm trọng được coi là các lỗi tự giao cắt hình học của đường 

bao.  

 

Lưu ý. Cần chắc chắn rằng các dữ liệu gốc được chuẩn bị tốt cho khâu xử lý tiếp theo trước khi khởi 

động giai đoạn đầu tiên của tổng quát hóa. Các mảnh bản đồ phải được kiểm tra bằng công cụ «Kiểm tra 

dữ liệu». Sử dụng công cụ Biên tập bản đồ vector (xem chế độ «Các kết quả kiểm tra») để sửa các lỗi 

được phát hiện. Dữ liệu gốc phải được sắp xếp trong mục tác nghiệp «Sắp xếp các đối tượng bản đồ» với 

chế độ được chọn là «Độ chính xác tọa độ – Tối đa». Các đối tượng của các mảnh liền kề cần được thống 

nhất với nhau nhờ công cụ «Tổng hợp các mảnh liền kề» (Các nhiệm vụ - Khởi động các ứng dụng) và xử 

lý tương tác tiếp theo các kết quả thực hiện của bước này nhờ các công cụ Biên tập bản đồ vector (chế độ 

«Các kết quả kiểm tra»). 

 

6.1 Tạo lý lịch danh pháp mảnh 

Khi thực hiện nhiệm vụ «Tạo danh pháp mảnh bản đồ» cho bộ các bản đồ tỷ lệ gốc thì một mảnh 

bản đồ tỷ lệ bản đồ dẫn xuất tương ứng được tự động tạo ra: 

- đối với 4 mảnh tỷ lệ 1 : 25 000  –  1 mảnh tỷ lệ 1 : 50 000; 

- đối với 16 mảnh tỷ lệ 1 : 25 000  –  1 mảnh tỷ lệ 1 : 100 000; 

- đối với 4 mảnh tỷ lệ 1 : 50 000  –  1 mảnh tỷ lệ 1 : 100 000. 

 

Việc chọn các mảnh bản đồ tỷ lệ gốc được thực hiện tự động theo danh pháp mảnh bản đồ tỷ lệ dẫn 

xuất. Trong quá trình đó mảnh bản đồ tỷ lệ dẫn xuất được bổ sung thêm khung mảnh và các đường hỗ trợ 

(đường thẳng đứng và nằm ngang). Các đường thẳng đứng đi dọc theo cạnh thẳng đứng của khung bản đồ 

tỷ lệ gốc. Đường nằm ngang – theo các cạnh nằm ngang của khung mảnh bản đồ tỷ lệ gốc. Ghép nối các 

đối tượng về sau được thực hiện dọc theo các đường bổ sung.  

Khi thực hiện nhiệm vụ này lý lịch danh pháp bản đồ tỷ lệ dẫn xuất được tạo ra tự động thay cho 

phương pháp nhập thủ công.  
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6.2 Mã hóa lại các đối tượng  

Thủ tục này được dùng để thay thế bộ phân loại bản đồ. Khi đó tiến hành thực hiện việc cấu hình 

các bảng song ánh của các khóa đối tượng và mã đặc trưng thuộc tính của bộ phân loại bản đồ gốc với 

khóa đối tượng và mã đặc trưng thuộc tính của bộ phân loại bản đồ dẫn xuất.   

Việc mã hóa lại được thực hiện trong hộp thoại «Mã hóa lại các đối tượng». 

 

 

Hình 35 -  Kiểu hộp thoại mã hóa lại các đối tượng 

Trong lần đầu tiên mở hộp thoại mã hóa lại, thực hiện việc điền tự động vào phần bên trái của bảng 

chỉ các đối tượng không có khóa tương ứng trong bộ phân loại bản đồ dẫn xuất. Phần bên phải của bảng 

(danh mục các đối tượng bộ phân loại bản đồ dẫn xuất) được điền thủ công.  

Khi thiếu khóa của đối tượng bộ phân loại bản đồ dẫn xuất thì mã đối tượng được lưu lại. Các đối 

tượng này khi được thể hiện trên màn hình với bộ phân loại mới sẽ có màu riêng và kèm theo đó là thông 

báo lỗi.  

Để lấy được cặp đối tượng các cùng khóa nhưng có tên gọi khác nhau người a sử dụng công cụ  

«Bảng kiểm tra các đối tượng». Khi lấy được cặp đối tượng thì cần chuyển đối tượng tử phần bên trái của 

bảng «Bảng kiểm tra các đối tượng» sang bảng «Bảng các đối tượng» (việc chuyển đối tượng được thực 

hiện nhờ thực đơn ngữ cảnh được mở ra khi nhắp chuột phải vào dòng được đánh dấu của bảng «Bảng 

kiểm tra các đối tượng»). Kích hoạt «Bảng các đối tượng» và chọn đối tượng của bộ phân loại bản đồ dẫn 

xuất (nhấp đúp chuột vào phần bên phải bảng).  

Để tách được một cặp đặc trưng thuộc tính có cùng mã nhưng có tên gọi khác nhau cần sử dụng 

«Bảng kiểm tra các đối tượng». Khi lấy được cặp thuộc tính thì cần chuyển đặc trưng thuộc tính từ phần 

bên trái của bảng «Bảng kiểm tra các thuộc tính» sang bảng «Bảng các thuộc tính» (việc chuyển thuộc 

tính  được thực hiện nhờ thực đơn ngữ cảnh được mở ra khi nhắp chuột phải vào dòng được đánh dấu của 

bảng «Bảng kiểm tra các thuộc tính»). Kích hoạt «Bảng các thuộc tính» và chọn thuộc tính của bộ phân 

loại bản đồ dẫn xuất (nhấp đúp chuột vào phần bên phải bảng).  

Các bảng kiểm tra được mở khi bật nút «Thể hiện bảng kiểm tra» trong các thẻ của hộp thoại «Bảng 

các đối tượng» và «Bảng các thuộc tính». Các bảng song ánh các khóa đối tượng và mã của các thuộc tính 

được lưu trong file với khuôn dạng IRC.  

Bản đồ dẫn xuất được tạo ra tronbg thư mục con của bản đồ gốc (Topogen). Tên lý lịch của bản đồ 

được giữ lại.  

Tạo lý lịch danh pháp mảnh bản đồ với bộ phân loại mới được thực hiện tự động. 
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Chuyển các đối tượng bản đồ gốc sang bản đồ dẫn xuất được thực hiện bằng cách thay thế tự động 

kiểu (vị trí) các đối tượng tương ứng với các mẫu điều kiện (bảng mã hóa lại). 

Trong quá trình thực hiện, có sử dụng hai bộ phân loại và bảng mã hóa lại có chứa bảng song ánh 

(bảng tương ứng của các khóa đối tượng và mã thuộc tính trên bản đồ gốc với khóa đối tượng và mã 

thuộc tính trên bản đồ dẫn xuất).   

Việc phân tích chất lượng của bản đồ dẫn xuất được thực hiện trên cơ sở biên bản lỗi (thông báo 

lỗi), nhận được khi kết thúc thủ tục mã hóa lại trong hộp thoại «Biên tập bản đồ – Kết quả kiểm tra».  

Thay thế thuộc tính của các đối tượng riêng biệt trên bản đồ được thực hiện trong hộp thoại Chọn 

đối tượng. Thay thế kiểu (loại) các đối tượng đang kiểm tra được thực hiện trong chế đố tương tác «Biên 

tập bản đồ – Thay đổi kiểu».  

Thay thế tự động các giá trị thuộc tính (trong đó có cả các thuộc tính bắt buộc) đối với các đối 

tượng được đánh dấu có thể được thực hiện trong chế độ tương tác của bộ biên tập bản đồ «Thay đổi 

thuộc tính» (nhóm «Thuộc tính»).  Thay thế tự động kiểu (loại) đối tượng có thể được thực hiện trong chế 

độ tương tác của bộ biên tập bản đồ «Kiểu của các đối tượng được đánh dấu» (nhóm «Được đánh dấu»). 

Nhiệm vụ được mô tả thay thế việc mã hóa thủ công các đối tượng và thuộc tính. Sự có mặt của các 

bảng mã hóa lại đã được cấu hình sẽ đẩy nhanh đáng kể tốc độ thực hiện công việc tạo danh pháp mảnh 

bản đồ tỷ lệ dẫn xuất.  
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7 TỔNG QUÁT HÓA 

7.1 Tổng quát hóa dáng đất 

Tổng quát hóa dáng đất bao gồm tổng quát hóa đường bình độ và các điểm độ cao. Các tham số 

nhiệm vụ «Tổng qusts hóa dáng đất» có trong file với khuôn dạng ILG. 

Trong quá trình tổng quát hóa đường bình độ có thể xóa hoặc bổ sung vào các đường bình độ phụ. 

Các đường bình độ bị xóa cùng với các nhãn và đường chỉ dấu thuộc chúng.  

Danh mục các đối tượng được xử lý của dáng đất (đường bình độ, chỉ dấu, nhãn) và các hạn sai xử 

lý được cho trong file với khuôn dạng ILG. 

Tổng quát hóa dáng đất được thực hiện trong hộp thoại «Tổng quát hóa dáng đất». Hộp thoại cho 

phép đưa ra chế độ tạo các đường bình độ bổ sung cũng như xử lý các đường chỉ dấu và nhãn. 

 

 

Hình 36 -  Loại hộp toại tổng quát hóa dáng đất 

Hộp thoại chứa bảng các đối tượng dáng đất được xử lý (đường bình độ cái, cơ bản, bổ sung, phụ, 

chỉ dấu, nhãn) và các trường biên tập: 

- mã thuộc tính «độ cao tuyệt đối»; 

- khoảng cao đều bản đồ dẫn xuất; 

- hạn sai xử lý xác định các điều kiện xóa đường bình độ (diện tích và chiều dài tối thiểu);  

- hạn sai xử lý xác định sở hữu của chỉ dấu và nhãn với đường bình độ. 

 

Trong bảng «Được làm đậm» cần chọn kiểu đối tượng «Các đường bình độ đậm» từ bộ phân loại, 

trong các bảng «Cơ bản» và «Bổ sung» – các kiểu tương ứng. Các đối tương được chọn bằng nhấp đúp 

chuột trái vào mục được điền. 

Giá trị của trường và mã thuộc tính «Độ cao tuyệt đối» được sử dụng để xác định các đối tượng 

được xử lý. Nếu đối tượng được cho trong bảng đường bình độ của hộp thoại không chứa thuộc tính với 

mã đã cho, thì đối tượng được xử lý.  

Khoảng cao đều của bản đồ dẫn xuất được thiết lập từ file tham số thuộc nhiệm vụ «Tạo danh pháp 

mảnh bản đồ tỷ lệ dẫn xuất» (file với khuôn dạng IUN). 
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Giá trị của các trưởng «Độ dài tối thiểu», «Diện tích tối thiểu» xác định các điều kiện để xóa đường 

bình độ. Nếu chiều dài của đường bình độ nhỏ hơn chiều dài tối thiểu hoặc diện tích của đường bình độ 

khép kín nhỏ hơn diện tích tối thiểu, thì đường bình độ được xóa đi. 

Trong quá trình tổng quát hóa dáng đất khi các đường bình độ bị xóa đi thì kèm theo đó là các 

đường chỉ dấu và nhãn thuộc nó cũng bị xóa đi. Để làm được việc này cần bật các chế độ tương ứng. 

Tính quan hệ giữa đường chỉ dấu và đường bình độ được xác định bằng giá trị khoảng cách tại 

trường «Giá trị lớn nhất từ đường bình độ tới chỉ dấu», được cho khi cấu hình các tham số tổng quát 

hóa dáng đất. Nếu khoảng cách từ điểm hình học đầu tiên của đường chỉ dấu tới điểm hiện thời của 

đường bình độ nhỏ hơn khoảng cách được cho trong trường thông tin, thì đường chỉ dấu được coi là thuộc 

đường bình độ. Giá trị hạn sai khuyến cáo khi xử lý «Giá trị lớn nhất từ đường bình độ tới chỉ dấu» bằng 

0.05 mm trên bản đồ.  

Tính quan hệ giữa nhãn và đường bình độ được xác định bằng giá trị khoảng cách tại trường «Giá 

trị lớn nhất từ đường bình độ tới nhãn». Nếu chiều cao từ văn bản nhãn trùng với chiều cao từ thuộc tính 

đường bình độ và khoảng cách từ điểm hình học đầu tiên của nhãn tới đường bình độ nhỏ hơn khoảng 

cách được cho trong trường thông tin, thì nhãn được coi là thuộc đường bình độ. Giá trị hạn sai khuyến 

cáo khi xử lý «Giá trị lớn nhất từ đường bình độ tới nhãn» bằng 0.1 mm trên bản đồ.  

Nhiệm vụ «Tổng quát hóa dáng đất» hoàn toàn loại trừ việc thao tác nhân công khi vẽ các đường 

bình độ, chỉ dấu và nhãn đường bình độ tương ứng với các yêu cầu thành lập bản đồ tỷ lệ dẫn xuất. Việc 

thay thế các thao tác nhân công bằng xử lý tự động làm tăng tốc thực hiện việc thành lập bản đồ dẫn xuất.  

 

7.1.1 Xử lý các đường bình độ 

Nếu chiều dài của đường bình độ nhỏ hơn chiều dài tối thiểu (trường «Độ dài tối thiểu») hoặc diện 

tích của đường bình độ khép kín nhỏ hơn diện tích tối thiểu (Diện tích tối thiểu), thì đường bình độ được 

xóa đi. 

Nếu độ cao tuyệt đối của đường bình độ không phải là bội của nửa khoảng cao đều bản đồ dẫn xuất 

(đường bình độ bổ sung của bản đồ gốc), thì đường bình độ được xóa đi.  

Nếu độ cao tuyệt đối của đường bình độ là bội của nửa khoảng cao đều bản đồ dẫn xuất và trong 

hộp thoại «Tổng quát hóa bản đồ» chế độ «Tạo đường bình độ bổ sung» được thiết lập, thì đường bình độ 

được chuyển thành đường bình độ bổ sung. Nếu chế độ «Tạo đường bình độ bổ sung» không được thiết 

lập, thì đường bình độ bị xóa đi. 

Khi nhập hệ số giảm mật độ lớn hơn không thì các đường bình ddoooj bổ sung tại các khu vực núi 

(đồi) được tự động xóa đi. Để cắt các đường bình độ bổ sung cần sử dụng mô hình số độ cao riêng. Mô 

hình số độ cao được tạo tự động. Các tham số tạo mô hình số độ cao có trong file IMH (xem phụ lục 5). 

File IMH được tạo ra và được điền đầy thông tin bằng nhân công nhờ công cụ của phần mềm Blognot 

(Windows). Tên file phải tương ứng với tên của bộ phân loại (bộ phân loại viet50t.rsc tương ứng với file 

viet50t.imh). 

 

Lưu ý: Nếu không có file IMH trong thư mục c:\Users\Public\Documents\Panorama\ thì việc cắt các 

đường bình độ bổ sung không được thực hiện.  

 

7.1.2 Xử lý các vạch chỉ dấu hướng dốc  

Việc xử lý vạch chỉ dấu hướng dốc được thực hiện trong quá trình xóa các đường bình độ, nếu trong 

hộp thoại «Tổng quát hóa dáng đất» chế độ «Xóa vạch chỉ dấu hướng dốc» được thiết lập. Có hai điều 

kiện cần được kiểm tra đối với mỗi vạch chỉ dấu hướng dốc. Điều kiện đầu tiên – vạch chỉ dấu hướng dốc 

thuộc đường bình độ được xóa. Điều kiện thứ hai – vạch chỉ dấu hướng dốc không thuộc bất kỳ đường 

bình độ nào khác, ngoài đường bình độ được xóa. Nếu hai điều kiện này được thỏa mãn, thì vạch chỉ dấu 

hướng dốc được xóa đi.  

Tính quan hệ giữa vạch chỉ dấu hướng dốc và đường bình độ được xác định bằng giá trị khoảng 

cách tại trường «Giá trị lớn nhất từ đường bình độ tới vạch chỉ dấu hướng dốc», được cho khi cấu hình 

các tham số tổng quát hóa dáng đất. Nếu khoảng cách từ điểm hình học đầu tiên của đường chỉ dấu tới 
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điểm hiện thời của đường bình độ nhỏ hơn khoảng cách được cho trong trường thông tin, thì đường chỉ 

dấu được coi là thuộc đường bình độ.   

 

7.1.3 Xử lý các nhãn đường bình độ 

Việc xử các nhãn đường bình độ được thực hiện trong quá trình xóa các đường bình độ, nếu trong 

hộp thoại «Tổng quát hóa dáng đất» chế độ «Xóa nhãn đường bình độ» được thiết lập. Đối với mỗi nhãn 

cần kiểm tra điều kiện thuộc đường bình độ của nó. Nếu nhãn thuộc đường bình độ, thì nó được xóa đi. 

Tính quan hệ giữa nhãn và đường bình độ được xác định bằng giá trị khoảng cách tại trường «Giá trị 

lớn nhất từ đường bình độ tới nhãn». Nếu chiều cao từ văn bản nhãn trùng với chiều cao từ thuộc tính 

đường bình độ và khoảng cách từ điểm hình học đầu tiên của nhãn tới đường bình độ nhỏ hơn khoảng 

cách được cho trong trường thông tin, thì nhãn được coi là thuộc đường bình độ.   

Việc phân tích chất lượng của bản đồ dẫn xuất được thực hiện trên cơ sở biên bản lỗi (thông báo 

lỗi), nhận được khi kết thúc tạo danh pháp mảnh bản đồ tỷ lệ dẫn xuất trong hộp thoại «Biên tập bản đồ – 

Kết quả kiểm tra».  

 

7.1.4 Tổng quát hóa các điểm độ cao 

Tổng quát hóa các điểm độ cao được thực hiện tự động. Mật độ các điểm độ cao trên bản đồ được 

thiết lập trong hộp thoại «Tổng quát hóa dáng đất», thẻ «Các điểm» và trường «Mật độ» (giá trị mặc định 

là 12 điểm độ cao trên 1dm2).  

Để kiểm tra số lượng điểm độ cao nên thiết lập ô lưới trên bản đồ (Loại – thể hiện lưới). Bước 

lưới trên bản đồ được thiết lập trong hộp thoại (Loại – Các tham số lưới). Khi thiết lập bước lưới bằng 

100 mm trên bản đồ, thì hình vuông được tạo bằng các đường giao của lưới sẽ có diện tích bằng 1dm2 

trên bản đồ. Ẩn ô lưới khi kết thúc việc lựa chọn được thực hiện bằng cách ngắt chế độ «Loại – Hiển thị 

ô lưới». 

Thẻ «Các điểm» có chứa danh mục các đối tượng được xử lý và các trường biên tập: 

- sai số ngẫu nhiên (đơn vị m ngoài thực địa); 

- độ chính xác làm tròn (đơn vị m ngoài thực địa). 

 

 

Hình 37 -  Hình dạng thẻ «Các điểm» 
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Việc xóa các đối tượng được thực hiện trong chế độ tự động: 

Khi kết thúc việc tổng quát hóa tự động thì việc chọn lọc (xóa) các đối tượng được thực hiện trong 

trường hợp, nếu chúng có số lượng lớn hơn 12 trên 1dm2.  Việc chọn lọc (xóa) các đối tượng được thực 

hiện căn cứ các yêu cầu của tài liệu quy phạm trong trình tự sau:  

- các điểm mốc trong lưới trắc địa quốc gia; 

- các điểm trong lưới đo vẽ (các mốc tăng dày lưới trắc địa); 

- các mốc thuộc lưới thủy chuẩn quốc gia; 

- các điểm mốc thiên văn; 

- các điểm mốc độ cao khống chế; 

- các điểm mốc độ cao khác; 

- các điểm mốc độ cao định hướng; 

- các điểm mốc độ cao của các điểm dưới mực nước biển. 

 

Việc ghi tự động sai số ngẫu nhiên vào tọa độ của các điểm lưới mặt bằng tương ứng với giá trị 

phân tán được thiết lập cho phép thay thế chế độ di chuyển nhân công các đối tượng tương ứng và đẩy 

nhanh một cách đáng kể quá trình thành lập bản đồ dẫn xuất. 

 

7.2 Tổng quát hóa thủy hệ  

Được thực hiện thành hai giai đoạn: 

- thay thế các đối tượng dạng vùng thành các đoạn của đối tượng dạng đường; 

- thiết lập giới hạn nhìn thấy của các đối tượng dạng đường. 

 

7.2.1 Thay thế các đối tượng dạng vùng thành các đoạn của đối tượng dạng đường 

Các đối tượng thủy hệ dạng vùng được chuyển đổi thành các đối tượng dạng đường tương ứng với 

bảng mã hóa lại. Bảng mã hóa lại có trong file với khuôn dạng IHS.  

Việc xử lý mỗi một đối tượng thủy hệ dạng vùng bao gồm các giai đoạn như sau: 

- xử lý các bãi bồi hẹp và nhỏ tiếp giáp với các sông dạng vùng; 

- tìm kiếm các đối tượng dạng đường (kiểu «Nhánh sông»), tiếp giáp với đối tượng dạng vùng 

đang được xử lý; 

- thay thế các đối tượng dạng vùng thành các đoạn của đối tượng dạng đường; 

- kéo các đối tượng kiểu «Nhánh sông» tới vị trí của các đối tượng dạng vùng nhận được; 

- kéo các đối tượng được phối hợp (lớp phủ); 

- ghép nối các đối tượng thủy hệ tiếp giáp (ao, hồ); 

- ghép nối các đối tượng thủy hệ có diện tích nhỏ nằm gần nhau (ao, hồ, đầm lầy, hồ chứa nước); 

- cập nhật đường bờ và các lát cắt dạng đường. 

 

Xử lý các sông dạng vùng được thực hiện trong hộp thoại «Tổng quát hóa sông dạng vùng». 
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Hình 38 -  Hình dạng hộp thoại Tổng quát hóa sông dạng vùng 

Hộp thoại có chứa bảng các sông, bảng các nhánh sông và bảng các đối tượng được phù hợp. 

Bảng các sông có chứa đối tượng dạng vùng được chuyển đổi và bảng mã hóa lại tạo ra sự tương 

ứng của các khu vực trên đối tượng dạng vùng với các đối tượng dạng đường, thay thế cho các khu vực 

này trên cơ sở giới hạn chiều rộng. Bảng mã hóa lại được lưu trong file với khuôn dạng IHS.  

Bảng các nhánh sông có chứa danh mục các đối tượng thủy hệ phải được phù hợp với kết quả 

chuyển đổi từ đối tượng dạng vùng trên bản đồ gốc. 

Bảng các đối tượng phù hợp có chứa danh mục các đối tượng dạng vùng (rừng, cây bụi, thảm cỏ) và 

các đối tượng dạng điểm (lát cắt mặt nước), mà chúng phải phù hợp về mặt quan hệ không gian với kết 

quả chuyển đổi từ đối tượng dạng vùng trên gốc.  
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Hình 39 -  Hình dạng điền vào bảng các nhánh sông 

Hộp thoại có các trường biên tập:  

- chiều rộng tối thiểu của sông; 

- khoảng cách giữa đối tượng và nhánh sông. 

 

Sông dạng vùng được tổng quát hóa (chuyển thành các đối tượng dạng đường), nếu chiều rộng của 

nó nhỏ hơn giá trị của trường «Chiều rộng tối thiểu của sông». Giá trị của trường «Khoảng cách giữa 

sông và các nhánh sông» được sử dụng để xác định các đối tượng thủy hệ mà phải phù hợp với kết quả 

chuyển đổi sông dạng vùng.  

Việc thay thế các khu vực của đối tượng dạng vùng thành các đối tượng dạng đường được thực hiện 

khi tính đến chiều rộng tối đa (đơn vị m trên thực địa) của khu vực được thay thế. Nếu chiều dài của khu 

vực lớn hơn 3 mm, thì việc thay thế khu vực không được thực hiện. Nếu khoảng cách giữa các khu vực 

được thay thế của cùng một con sông nhỏ hơn 3mm, thì việc ghép nối các đối tượng được thực hiện. 

Khóa đối tượng và thuộc tính tương ứng «Chiều rộng theo thang» được thiết lập căn cứ vào dải chiều 

rộng. Dải chiều rộng được xác định bởi chiều rộng tối đa của khu vực được thay thế. 

Khi thay thế các khu vực dạng vùng của sông thành các đối tượng dạng đường việc tổng kết các 

quan hệ không gian đang có với các đối tượng tương ứng với danh sách các đối tượng được phù hợp được 

thực hiện.  
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Hình 40 -  Hình dạng hộp thoại điền bảng các đối tượng được phù hợp 

Sau khi tổng quát hóa thủy hệ dạng vùng cần thực hiện việc kiểm tra bản đồ và sửa các lỗi được 

phát hiện.  

Việc phân tích chất lượng của bản đồ dẫn xuất được thực hiện trên cơ sở biên bản lỗi (thông báo 

lỗi), nhận được khi kết thúc tổng quát hóa thủy hệ dạng vùng trong hộp thoại «Biên tập bản đồ – Kết quả 

kiểm tra». Danh sách bao gồm các đối tượng sông dạng đường và dạng vùng được tạo ra và các sông 

dạng vùng bị xóa được ghi vào hộp thoại thông báo. Để xem được các đối tượng bị xóa cần tắt chế độ 

«Ẩn các đối tượng bị xóa». Khi di chuyển theo danh mục nhận được có thể phân tích các kết quả của quá 

trình tổng quát hóa được thực hiện cũng như xác định đối với các đối tượng dạng đường  sự cần thiết phải 

ghép nối với các sông dạng đường tồn tại trước đó và sự cần thiết thay thế thuộc tính. Có thể biên tập 

thuộc tính của các đối tượng chưa được ghép nối trong hộp thoại «Chọn đối tượng». Việc ghép nối các 

đối tượng thủy hệ được thực hiện trong chế độ tương yacs ở mục «Biên tập bản đồ – Quan hệ không gian 

– Ghép nối đối tượng». Việc tổng quát hóa thủy hệ tính đến việc lưu giữ tự động các quan hệ không gian 

đối với các đối tượng phải được tổng quát hóa và các đối tượng gắn liền với chúng. Kết quả nhận được là 

không đơn trị và cần có sự kiểm tra bắt buộc ở các điểm cuối các khu vực gắn liền. Tác nghiệp viên cần 

lựa chọn điểm mẫu (đối tượng mẫu) để phù hợp với mục đích nhận được sự thể hiện trực quan của bản 

đồ. Sự phù hợp các điểm được thực hiện khi xem kết quả tổng quát hóa trong chế độ tương tác «Biên tập 

bản đồ - Quan hệ không gian – Phù hợp hai điểm». 

Việc tự thay thế tự động các khu vực thuộc đối tượng dạng vùng có chiều rộng nhỏ hơn ngưỡng cho 

phép đối với bản đồ dẫn xuất thành các đoạn của các đối tượng dạng đường sẽ làm tăng độ chính xác và 

tốc độ xử lý so với phương pháp thủ công. Giảm đáng kể thời gian cho việc thống kê các mối quan hệ 

không gian đang có với các đối tượng so với thực hiện bằng phương pháp thủ công. 

 

7.2.2 Thiết lập giới hạn nhìn thấy của thủy hệ dạng đường 

Chế độ này dùng cho việc đơn giản mạng lưới thủy hệ đối với bản đồ gốc.   

Để thực hiện mục tiêu giản lược hệ thống thủy hệ cần gán cho các đối tượng cụ thể của mạng lưới 

thủy hệ dải nhìn thấy trên cơ sở cấp độ quan trọng của chúng. Cấp độ quan trọng của các con sông được 

xác định bởi chiều dài và đặc tính vị trí của nó so với các sông khác.  
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Trong nhiệm vụ này chỉ xét đến hai tiêu chí: Các đối tượng ưu tiên và các đối tượng bị loại trừ.  

Các đối tượng ưu tiên – là các đối tượng mà sự nhìn thấy của chúng sẽ không được thay đổi. Nằm 

trong nhóm này là các đối tượng có chiều dài lớn hơn chiều dài tối thiểu được thiết lập và nằm trong hạn 

sai tiếp giáp với khung mảnh bản đồ và các đối tượng này tiếp giáp với các đối tượng khác từ cả hai mặt. 

Đối với các con sông có cùng giá trị thuộc tính đặc trưng «Tên riêng» sẽ được tính đến tổng chiều dài của 

chúng.  

Các đối tượng loại trừ - là các đối tượng có giới hạn nhìn thấy trên sẽ được giảm đi 1 cấp độ so với 

bản đồ tỷ lệ gốc. Đó là các đối tượng có chiều dài nhỏ hơn chiều dài tối thiểu được thiết lập và các đối 

tượng này tiếp giáp với đối tượng khác chỉ từ một mặt. 

Hộp thoại này được thể hiện dưới dạng bảng các đối tượng đang được xử lý. 

 

 

Hình 41 -  Thiết lập giới hạn nhìn thấy của thủy hệ dạng đường  

Khi làm việc với bảng có thể truy cập các chế độ:  

- bổ sung đối tượng; 

- xóa đối tượng; 

- lưu cấu hình vào file tham số. Theo mặc định, file nằm ở thư mục cùng với bản đồ đang được xử 

lý với khuôn dạng IVH; 

- trở về trước một bước. 

 

Để tăng tính ưu tiên các đối tượng cần thiết lập chiều dài tối thiểu và giới hạn tiếp giáp với khung 

bản đồ.  

Để tăng độ dày của con sông cần thiết lập giá trị bước. Tăng độ dày được thực hiện nhờ đưa vào 

thuộc tính độ dày đối tượng dạng đường. 
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Hình 42 -  Kết quả thực hiện tổng quát hóa thủy hệ dạng vùng và thiết lập giới hạn nhìn thấy của các con 

sông  

7.3 Thiết lập giới hạn nhìn thấy của các con đường 

Chế độ này được dùng để giản lược mạng lưới đường và phố của các điểm dân cư trong bản đồ tỷ lệ 

gốc. Để làm việc này cần gán cho các đối tượng cụ thể dải nhìn thấy tương ứng với cấp độ quan trọng của 

chúng.  Cấp độ quan trọng của các con sông được xác định bởi kiểu đường và đặc tính vị trí của nó so với 

các con đường khác.  

Trong nhiệm vụ này chỉ xét đến hai tiêu chí: Các đối tượng ưu tiên và các đối tượng bị loại trừ.  

Các đối tượng ưu tiên – là các đối tượng mà sự nhìn thấy của chúng sẽ không được thay đổi. Nằm 

trong nhóm này là các đối tượng kiểu:  «Các phố chính và cao tốc», «Đường lớn», «Đường đất nối các 

làng».  

Các đối tượng loại trừ - là các đối tượng có giới hạn nhìn thấy trên sẽ được giảm đi 1 cấp độ so với 

bản đồ tỷ lệ gốc. Đó là các đối tượng kiểu: «Các phố khác» và «Các đường nối”. 

 

Các đối tượng loại trừ có thể chuyển sang nhóm ưu tiên trong các trường hợp sau:  

- đối tượng ưu tiên tiếp giáp đối tượng được loại trừ; 

- đối tượng được loại trừ có chiều dài lớn hơn chiều dài tối thiểu được thiết lập. Giá trị mặc định 

của tham số này là 10mm trên bản đồ. 

 

Hộp thoại «Thiết lập giới hạn nhìn thấy các con đường» có bao gồm bảng của các đối tượng đang 

được xử lý.  
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Hình 43 -  Thiết lập giới hạn nhìn thấy của các loại đường 

Khi làm việc với bảng có thể truy cập các chế độ:  

- bổ sung đối tượng; 

- xóa đối tượng; 

- lưu cấu hình vào file tham số. Theo mặc định, file nằm ở thư mục cùng với bản đồ đang được xử 

lý với khuôn dạng IVR; 

 

Trường «*» được dùng để gán các đối tượng bị loại trừ. Việc này được thực hiện nhờ nhấn chuộ 

trái. Để tăng sự ưu tiên của đối tượng có tính đến độ dài tối thiểu cần đánh dấu trong trường «Tăng sự ưu 

tiên có tính đến độ dài tối thiểu» và nhập vào giá trị cần thiết. 

 

 

Hình 44 -  Giới hạn nhìn thấy của các loại đường trước và sau thực hiện chế độ 

Nhiệm vụ «Thiết lập giới hạn nhìn thấy của các loại đường» tăng sự trực quan thể hiện mạng lưới 

đường sá và các điểm dân cư tương ứng với các yêu cầu của bản đồ dẫn xuất nhờ làm giảm đáng kể khối 

lượng thao tác thủ công và đẩy nhanh quá trình thành lập bản đồ dẫn xuất.  

 

7.4 Tổng quát hóa các đối tượng có diện tích và chiều dài nhỏ 

Trong quá trình thực hiện việc tổng quát hóa các đối tượng có kích thước (diện tích, chiều dài) nhỏ 

(tổng quát hóa các đối tượng công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa xã hội) các đối tượng dạng đường và 

dạng vùng được xử lý. Cấp độ nhỏ của chiều dài được xác định bởi đặc trưng được thiết lập trong các 

tham số «Độ dài tối thiểu» (đơn vị mm trên bản đồ), cấp độ nhỏ của diện tích được xác định bởi đặc trưng 

được thiết lập trong các tham số «Diện tích tối thiểu» (đơn vị mm2 trên bản đồ).  

Các tham số của nhiệm vụ «tổng quát hóa các đối tượng có kích thước (diện tích, chiều dài) nhỏ» có 

trong file với khuôn dạng ISM. Khi xử lý các đối tượng thì các quá trình như sau được thực hiện: 

- ghép nối các đối tượng không kín có chiều dài nhỏ;  

- ghép nối các đối tượng dạng vùng có diện tích nhỏ;  
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- thay thế kiểu các đối tượng dạng đường và vùng sang dạng điểm. 

 

Các đối tượng không khép kín dạng đường gần nhau có độ dài nhỏ cùng kiểu và các đối tượng dạng 

vùng cùng kiểu sẽ được ghép lại với nhau. Việc ghép nối các đối tượng dạng đường được thực hiện khi 

đặt giá trị hạn sai về độ gần của các điểm cuối của các đối tượng (giá trị của trường hộp thoại «Khoảng 

cách giữa các đối tượng dạng đường»). Việc ghép nối các đối tượng dạng vùng được thực hiện khi đặt giá 

trị hạn sai về độ gần của các chính các đối tượng (giá trị của trường hộp thoại «Khoảng cách giữa các đối 

tượng dạng vùng»).  

Các đối tượng có chiều dài và diện tích nhỏ mà không được ghép nối sẽ được chuyển đổi thành đối 

tượng dạng điểm tương ứng với bảng mã hóa lại.  Bảng mã hóa lại có trong file ISM. 

Nhiệm vụ được thực hiên trong hộp thoại «Tổng quát hóa các đối tượng nhỏ». Hộp thoại có chứa 

bảng mã hóa lại (bảng song ánh của khóa đối tượng dạng đường và dạng vùng với các đối tượng dạng 

điểm) và các trường biên tập:  

- độ dài tối thiểu; 

- diện tích tối thiểu; 

- khoảng cách giữa các đối tượng dạng đường; 

- khoảng cách giữa các đối tượng dạng vùng. 

 

 

Hình 45 -  Hình dạng hộp thoại tổng quát hóa các đối tượng nhỏ 

Hộp thoại cho phép chuẩn bị một số bảng mã hóa lại với các mẫu điều kiện khác nhau. Các mẫu 

được lưu vào trong một file tham số tổng quát hóa các đối tượng nhỏ. Có thể bổ sung thêm các mẫu điều 

kiện bổ sung khi nhấn nút «Bổ sung vào bảng». Bảng ở cuối cùng được xóa khi nhấn nút «Xóa bảng». 

Sau khi tổng quát hóa các đối tượng nhỏ cần thực hiện việc kiểm tra bản đồ và sửa các lỗi được phát 

hiện.  

Việc phân tích chất lượng của bản đồ dẫn xuất được thực hiện trên cơ sở biên bản lỗi (thông báo 

lỗi), nhận được khi kết thúc tạo danh pháp mảnh bản đồ tỷ lệ dẫn xuất trong hộp thoại «Biên tập bản đồ – 

Kết quả kiểm tra». 
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Việc tổng quát hóa đối tượng nhỏ làm tăng tính trực quan thể hiện các đối tượng tương ứng với tỷ lệ 

dẫn xuất. Việc ghép nối tự động các đối tượng kích thước nhỏ sẽ làm tăng độ chính xác và tốc độ xử lý so 

với phương pháp thủ công. 

 

7.5 Xử lý bản đồ theo kịch bản 

Bản đồ được tổng quát hóa theo kịch bản khi cần thực hiện một số nhệm vụ theo tuần tự. Các nhiệm 

vụ này cần có để trình bày bản đồ sau khi thực hiện tổng quát hóa. 

Công việc được thực hiện trong hộp thoại «Xử lý bản đồ theo kịch bản». 

 

 

Hình 46 -  Hộp thoại nhiệm vụ Xử lý bản đồ theo kịch bản 

Hộp thoại dùng để tạo file kịch bản và khởi động nhiệm vụ. File kịch bản phải tương ứng với bộ 

phân loại bản đồ. Khi mở hộp thoại thì tên file được tạo ra tự động theo tên của bộ phân loại.  

Hộp thoại bao gồm «Nhiệm vụ» và «Kịch bản». 

Cửa sổ «Nhiệm vụ» có chứa danh sách các thủ tục cho phép thực hiện việc xử lý bản đồ theo kịch 

bản: 

- Định hướng các ký hiệu vector; 

- Chính xác hóa khung mảnh; 

- Đưa các ghi chú; 

- Chính xác hóa vị trí các ký hiệu vector; 

- Sắp xếp bản đồ; 

- Tạo cơ sở toán học. 

 

Cửa sổ «Kịch bản» được dùng để tạo danh sách các thủ tục xử lý tuần tự bản đồ. Kịch bản có thể 

chứa các thủ tục lặp lại.  

Việc điền đầy kịch bản được thực hiện từ cửa sổ «Các nhiệm vụ». Mức độ đầu tiên của danh mục 

chứa các thủ tục. Mức độ thứ hai của danh mục có thể chứa một hoặc nhiều hơn các bộ tham số thực hiện. 

Tên của bộ tham số do người sử dụng nhập vào. Nên đặt tên bộ tham số tương ứng với các đối tượng của 

bản đồ đang được xử lý. 
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Kịch bản xử lý bản đồ bao gồm các nhiệm vụ sau: 

- Định hướng các ký hiệu vector; 

- Chính xác hóa vị trí các ký hiệu vector; 

- Tạo cơ sở toán học. 

- Đưa các ghi chú; 

Khởi động kịch bản được thực hiện bằng cách nhấn nút «Xử lý toàn bộ kịch bản»   

Các nội dung được thực hiện trong quá trình thực hiện kịch bản:  

- Định hướng các ký hiệu vector. Thực hiện việc quay các đối tượng kiểu «Cầu» dọc con đường, 

còn ngưỡng là vuông góc. 

- Chính xác hóa vị trí các ký hiệu vector. Dịch chuyển các công trình so với đường và phố đi một 

lượng cho trước. 

- Tạo cơ sở toán học. Khởi động nhiệm vụ «Tạo cơ sở toán học». 

- Đưa các ghi chú. Tạo các ghi chú nhờ nhiệm vụ «Tự động gắn các ghi chú». 

Để xem và biên tập các cấu hình kịch bản cần nhấn nút «Cấu hình tham số».  Các tham số kịch 

bản có trong file viet25t.topogen.process. Cấu trúc file tham số được đưa ra trong phụ lục 10. 

 

Để tạo, biên tập, cấu hình các nhiệm vụ của kịch bản trong hộp thoại «Xử lý bản đồ theo kịch bản» 

cần sử dụng «Các chế độ làm việc với hộp thoại»: 

- Mở file kịch bản; 

- Lưu; 

- Lưu thành; 

- Xử lý toàn bộ kịch bản; 

- Thực hiện (Enter); 

- Sao chép nút; 

- Cấu hình các tham số; 

- Bổ sung nhiệm vụ; 

- Bổ sung bộ; 

- Xóa (Delete); 

- Trợ giúp. 

 

Xử lý bản đồ theo kịch bản cho phép thực hiện tự động một số nhiệm vụ và đẩy nhanh đáng kể tốc 

độ xử lý bản đồ. 

 

7.6 Sửa tự động hình học của ghi chú và các đối tượng vector 

Khi kết thúc tổng quát hóa (mã hóa lại), chiều dài của một số đối tượng vector và ghi chú có thể 

không tương ứng với kích thước của chúng được xác định bởi mô tả đồ họa (theo bản đồ dẫn xuất). Để 

phần thể hiện các đối tượng này được chuẩ xác cần thực hiện việc sửa tự động kích thước hình học của 

của các ghi chú và đối tượng vector. Để làm được cần: 

- đánh dấu trên bản đồ các đối tượng vector và ghi chú đang được xử lý (trong hộp thọa «Tìm 

kiếm – Tìm kiếm và đánh dấu»); 

- kích hoạt hộp thoại «Khởi động các ứng dụng – Kiểm tra dữ liệu – Chỉnh sửa hình học»; 

- bổ sung cờ «Thiết lập độ dài tương ứng với bộ phân loại»; 

- nhấn nút «Thực hiện». 
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Hình 47 -  Hộp thoại chỉnh sửa hình học của các đối tượng  

Sau khi kết thúc thì độ dài của tất cả các đối tượng được chọn sẽ tương ứng với kích thước của các 

đối tượng được cho trong bộ phân loại dẫn xuất. 

 

7.7 Tổng hợp với các mảnh liền kề 

Tổng hợp các mảnh liền kề là thực hiện việc kiểm tra và biên tập thông tin về các dối tượng ngoài 

khung với mục đích xác định tính đơn trị và các đặc trưng phù hợp của các đối tượng liền kề tương ứng 

với các quy tắc mô tả dữ liệu số.  

Sau khi thực hiện nhiệm vụ «Tổng hợp các mảnh liền kề» (Các nhiệm vụ – Khởi động các ứng 

dụng – Xử lý các mảnh bản đồ và tổng quát hóa) bằng các công cụ biên tập bản đồ vector thì việc phân 

tích các kết quả trực quan được thực hiện. Khi xuất hiên các lỗi tổng hợp cần xử lý các nguyên nhân gây 

ra các lỗi này. 

 

7.8 Phân tích tương tác chất lượng bản đồ dẫn xuất 

Khi kết thúc việc tổng hợp các mảnh danh pháp cần thực hiện việc kiểm tra tổng thể bản đồ vector 

ở chế độ «Kiểm tra dữ liệu». Ở đây cần bật tất cả các loại kiểm tra đối với toàn bộ các thẻ (nút «Chọn tất 

cả» ở phần bên phải cảu hộp thoại). Khởi động quá trình kiểm tra bằng cách nhấn nút «Thực hiện». Khi 

kết thúc kiểm tra thì kích hoạt hộp thoại «Biên tập bản đồ – Kết quả kiểm tra». Sau khi tổng quát hóa các 

đối tượng nhỏ cần thực hiện việc kiểm tra bản đồ và sửa các lỗi được phát hiện. Việc phân tích chất lượng 

của bản đồ dẫn xuất được thực hiện trên cơ sở biên bản lỗi (thông báo lỗi) nhận được. Khi phát hiện lỗi 

cần thực hiện việc biên tập tương tác bổ sung. Sau khi sửa lỗi thì lặp lại thủ tục.    
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8 CÁC THÔNG BÁO CHO NGƯỜI TÁC NGHIỆP 

Trong quá trình làm việc với phần mềm có thể xuất hiện một số thông báo cho người tác nghiệp báo 

về các lỗi thực hiện. Trong phần đầu của dòng thông báo bao giờ cũng ghi «Xử lý các lỗi». Bên trong nội 

dung của thông báo có phần mô tả về lỗi và file đang được xử lý.  

Các thông báo như sau được Tổ hợp đưa ra trong quá trình làm việc: 

1) «Tổng quát hóa. Lỗi sao chép module – TOPOGEN.DLL Đang ở chế độ chạy demo». 

- Chưa cắm khóa cứng hoặc khóa mềm của Tổ hợp. 

2) «Các tham số tổng quát hóa. Kiểu chuyển đổi hiện thời của bản đồ: <kiểu>. Khi thay đổi kiểu 

chuyển đổi mối liên hệ của phần mềm với các fie hiện thời sẽ bị mất, sổ ghi các quá trình bị 

xóa. Thiết lập kiểu chuyển đổi mới?» 

- Khi thay đổi kiểu chuyển đổi bản đồ trong hộp thoại «Các tham số tổng quát hóa». 

3) «Mã hóa lại các đối tượng. Không có bộ phân loại mới». 

- Không tìm thấy file của bộ phân loại cho bản đồ dẫn xuất được cho trong trường NewRSC của 

file các tham số mã hóa lại IRC. 

4) «Mã hóa lại các đối tượng. Không có file mã hóa lại».  

- File mã hóa lại IRC không được tìm thấy. 

5) «Cấu hình file mã hóa lại. Tên bộ phân loại gốc không tương ứng với bảng». 

- Tên của bộ phân loại bản đồ gốc trong các tham số mã hóa lại IRC và trong các tham số chung 

tổng quát hóa TOPOGEN.INI không trùng nhau. 

6) «Cấu hình file mã hóa lại. Tên bộ phân loại dẫn xuất không tương ứng với bảng». 

- Tên của bộ phân loại bản đồ dẫn xuất trong các tham số mã hóa lại IRC và trong các tham số 

chung tổng quát hóa TOPOGEN.INI không trùng nhau. 

7) «Mã hóa lại các đối tượng. Không đủ dữ liệu để mã hóa lại». 

- Bảng các đối tượng hoặc bảng các thuộc tính trong hộp thoại Mã hóa lại các đối tượng chưa 

được điền thông tin. 

8) «Mã hóa lại các đối tượng. Không có các đối tượng bản đồ vector». 

- Số lượng đối tượng của bản đồ gốc bằng 0. 

9) «Tổng quát hóa sông dạng vùng. Các dữ liệu gốc chưa được điền». 

- Số lượng mã của các đối tượng dạng đường hoặc số lượng các nhánh sông được cho trong các 

mục OBJECTS và INFLOW thuộc file tham số bằng 0. 

10) «Tổng quát hóa sông dạng vùng. Bộ lọc các nhánh sông chưa được thiết lập». 

- Bảng «Nhánh sông» của hộp thoại «Tổng quát hóa sông dạng vùng» chưa được điền. 

11) «Tổng quát hóa dáng đất. Mục [ILG] không được tìm thấy trong file ILG». 

- Khi xảy ra lỗi cấu trúc file tham số ILG. 

12) «Tổng quát hóa dáng đất. Tên của bộ phân loại trong file ILG không trùng với tên của bộ phân 

loại bản đồ». 

- Nội dung của fie ILG và trong các tham số chung tổng quát hóa TOPOGEN.INI không trùng 

nhau   

13) «Tổng quát hóa các đối tượng nhỏ. Không có bộ phân loại bản đồ dẫn xuất». 

- Không tìm thấy file của bộ phân loại cho bản đồ dẫn xuất được cho trong trường RSC của file 

các tham số ISM. 

14) «Tổng quát hóa các đối tượng nhỏ. Lỗi tạo bảng làm việc». - Lỗi các tham số đầu vào: giá trị 

của trường Count mục OBJECTS của file tham số ISM bằng không. 

15) «Tổng quát hóa các đối tượng nhỏ. Bộ phân loại của bản đồ hiện thời không tương ứng với bộ 

phân loại của file cấu hình». 

16) Không tìm thấy file của bộ phân loại cho bản đồ hiện thời được cho trong trường RSC của file 

các tham số ISM. 

17)  «Tổng quát hóa các đối tượng nhỏ. Trong file lỗi có các bảng ghi. Xóa? ». 

- Khi có file thông báo lỗi.  
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU QUY ƯỚC, CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA 

GIS - hệ thông tin địa lý 

DP - tờ danh pháp 

OS - hệ điều hành 

PC  - máy tính điện tử cá nhân 

DM  - bản đồ địa hình số  

GIS - hệ thông tin địa lý (ГИС) 

Tính chất - cặp tên-giá trị  được chứa trong phần tử [ISO 19136:2007] 

Dữ liệu tính chất - một phần dữ liệu đặc trưng cho tính chất của đối tượng không gian (trừ các 

thông tin về vị trí không gian của chúng) 

Gán chỉ số  - quá trình gán giá trị duy nhất cho thuộc tính của đối tượng 

Dữ liệu tọa độ - một phần dữ liệu đặc trưng cho các thông tin về vị trí không gian của chúng  

Siêu dữ liệu - dữ liệu về dữ liệu [ISO 19115:2003], dữ liệu mô tả về nội dung, khối 

lượng, vị trí không gian, chất lượng và các đặc trưng khác của dữ liệu 

không gian  

Tính chất không 

gian của đổi tượng 

- một phần thông tin trong thành phần của đối tượng bản đồ số mô tả vị trí và 

đường bao phẳng của đối tượng trên bản đồ địa hình  

Đối tượng không 

gian 

- mô hinh số đối tượng vật chất hoặc trừu tượng thuộc thế giới thực hoặc ảo 

có kèm theo ID, đặc trưng về vị trí và dữ liệu thuộc tính  

Thuộc tính đối tượng - dữ liệu thuộc tính của đối tượng  

ISO - tổ chức phi chính phủ quốc tế thực hiện việc đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế 

và hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa  
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PHỤ LỤC 1 CÁC THAM SỐ TỔNG QUÁT HÓA BẢN ĐỒ (TOPOGEN.INI) 

[TOPOGEN] 

NewScale=50000 // Tỷ lệ bản đồ dẫn xuất  

 

[50000] 

OldRSC=     // Tên ngắn bộ phân loại RSC bản đồ gốc 

NewRSC=     // Tên ngắn bộ phân loại RSC bản đồ dẫn xuất  

TopogenDir= // Thư mục các file cấu hình tổng quát hóa 

 

// Các tên ngắn các file tham số các bước tổng quát hóa 

 

NameIUN=    // thiết lập danh pháp tờ bản đồ 

NameIRC=    // đặt lại mã (thay đổi bộ phân loại) 

NameILG=    // tổng quát hóa dáng địa hình  

NameIHS=    // tổng quát hóa các đối tượng thủy hệ dạng vùng 

NameIVH=    // thiết lập giới hạn nhìn thấy các con sông 

NameIVR=    // thiết lập giới hạn nhìn thấy các con đường 

NameISM=    // tổng quát hóa các đối tượng có chiều dài và diện tích 

nhỏ 

 

[STATUS] 

Count=      // Số lượng các bước được thực hiện 

 

// Chuỗi các bộ nhận dạng các giai đoạn được thực hiện  

 

Time1=      // Thời gian và ngày tháng bắt đầu bước 1 

Step1=      // Thiết lập tờ bản đồ tỷ lệ bất kỳ 

Time2=       

Step2=      // Mã hóa lại các đối tượng 

Time3=       

Step3=      // Tổng quát hóa dáng địa hình 

Time4=       

Step4=      // Tổng quát hóa thủy hệ dạng vùng 

... 
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PHỤ LỤC 2 CÁC THAM SỐ HÌNH THÀNH DANH PHÁP MẢNH BẢN ĐỒ  (IUN) 

[IUN] 

Relief =            // Khoảng cao đều trong bản đồ dẫn xuất 

Pass =              // Giới hạn cho phép (đơn vị mm trên bản đồ) 

Filter =            // Mức độ lọc (đơn vị mm trên bản đồ)  
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PHỤ LỤC 3 CÁC THAM SỐ MÃ HÓA LẠI CÁC ĐỐI TƯỢNG (IRC) 

[IRC] 

OldRSC=            // Tên ngắn bộ phân loại RSC bản đồ gốc 

NewRSC=            // Tên ngắn bộ phân loại RSC bản đồ dẫn xuất 

PRESS=                               // Hệ số nén kích thước nhãn 
 

[OBJECTS]          // Các đối tượng được xử lý 

Count= 

Recode1=oldkey,newkey 

Recode2=oldkey,newkey    // Các khóa đối tượng trong bộ phân loại RSC 

bản đồ gốc,  

             // bản đồ dẫn xuất 

... 

 

[SEMREC]        // Các thuộc tính được xử lý 

COUNTABLE=      // Số lượng bảng mã hóa lại 

 

[SEMTABLE 1]    // Bảng mã hóa lại 

CURRENTINDEX=1  // Chỉ số bảng 

Recode1=oldcode,newcode  // Các mã thuộc tính trong bộ phân loại RSC 

bản đồ gốc, 

Recode2=oldcode,newcode  // bản đồ dẫn xuất 

... 
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PHỤ LỤC 4 CÁC THAM SỐ TỔNG QUÁT HÓA DÁNG ĐỊA HÌNH (ILG) 

[ILG]                  // Phần các tham số chung 

RSC=                   // Tên ngắn bộ phân loại RSC 

AbsElevationCode=4     // Mã thuộc tính “độ cao tuyệt đối” 

Interval=200           // Khoảng cao đều bản đồ dẫn xuất                              

                       // bản đồ (đơn vị dm) 

MinSquare=1.0          // Ngưỡng diện tích (mm2 trên bản đồ) 

MinLength=1.0          // Ngưỡng độ dài(mm trên bản đồ) 

 

                  // Giới hạn cho phép liên kết các chỉ dấu (mm trên 

bản đồ) 

MaxBergIsolineDistance=0.02   

                  // Giới hạn cho phép liên kết nhãn (mm trên bản đồ) 

MaxTitleIsolineDistance=0.1  

                            

                         // Các cờ xử lý: 

ProcessIsoline=1         // – xử lý đường bình độ 

ProcessBergstrich=1      // – xử lý đường chỉ dấu 

ProcessIsolineTitle=1    // – xử lý nhãn đường bình độ 

CreateSupplementary=1    // – tạo đường bình độ phụ  

DeleteIsolineOnBorder=0  // – xóa đường bình độ trên khung 

DeleteIsolineAuxiliary=1 // – xóa đường bình độ phụ 

 

Scale=50000      // Mẫu số tỷ lệ bản đồ dẫn xuất 

MinLengthAdd=20  // Ngưỡng chiều dài đường bình độ bổ sung (вmm trên 

bản đồ) 

 

         // Hệ số giảm mật độ đường bình độ bổ sung 

DensityReduction=2   

 

Smoothing=0.5  // Hệ số làm trơn kích thước đường bình độ  

 

[ObjIsolineThick] // Vùng mã các đường bình độ dày 

Count=1 

Name1=Duong binh do-CoBan-BinhDoCai // Tên đối tượng  

Recode1=C0000000772,L00000007723    // Khóa đối tượng, khóa đối tượng  

                                     // để mã hóa lại 

 

[ObjIsolineMain]  // Vùng mã các đường bình độ cơ bản 

Count=1 

Name1=Duong binh do-CoBan  // Tên đối tượng 

        // Khóa đối tượng, khóa đối tượng để mã hóa lại 

Recode1=L00000007723,L00000007724,C0000000772                                                

 

[ObjIsolineAdd]  // Vùng mã các đường bình độ bổ sung 

Count=1 

Name1=Duong binh do-NuaKhoangCaoDeu  // Tên đối tượng 

Recode1=L00000007724                 // Khóa đối tượng  
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[ObjIsolineAux]  // Vùng mã các đường bình độ phụ 

Count=1 

Name1=Duong binh do-Phu  // Tên đối tượng 

Recode1=L00000007725     // Khóa đối tượng  

 

[ObjBerg]  // Vùng mã các đường chỉ dấu 

Count=2 

Name1=Net chi doc-BinhDoCon  // Tên đối tượng 

Recode1=L0000000708          // Khóa đối tượng 

Name2=Net chi doc-BinhDoCai  // Tên đối tượng 

Recode2=NetChiDoc            // Khóa đối tượng 

 

[ObjTitle]   

Count=1 

Name1= Ghi chu duong binh do (CN 2.6 brown) // Tên đối tượng 
Recode1=T00101800                          // Khóa đối tượng 

 

[ObjDot] 

Count=4 

Density=10  // Mật độ (số điểm trên dm2 bản đồ) 

NumberSpecial=3  // Số hiệu trong vùng [ObjDot] Các đối tượng "Các 

điểm đặc biệt" 

NumberOrdinary=4 // Số hiệu trong vùng [ObjDot] của đối tượng "Các 

điểm thông thường" 

Name1=Diem toa do co so quoc gia-Chon  // Tên đối tượng 

Recode1=C0000000777                    // Khóa đối tượng 

Name2=Diem do cao co so quoc gia-Chon  // Tên đối tượng 

Recode2=C0000000776                    // Khóa đối tượng 

Name3=Diem do cao-DacTrung  // Tên đối tượng 

Recode3=DiemDoCao           // Khóa đối tượng  

Name4=Diem do cao-Thuong    // Tên đối tượng 

Recode4=P0000000770         // Khóa đối tượng 
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PHỤ LỤC 5 CÁC THAM SỐ TẠO MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO ĐỂ TỈA BỚT CÁC ĐƯỜNG 

BÌNH ĐỘ BỔ SUNG (IMH) 

[MTRFILTER]    // Vùng các tham số chung 

WHAT_IS_IT=OBJECTS INCLUDED IN PROCESSING WHEN CREATING MATRIX 

[ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS]  // Vùng các đối tượng với độ cao tuyệt đối 

ABSOLUTE_HEIGHT_CODE=4     // Mã thuộc tính "độ cao tuyệt đối" 

ABSOLUTE_HEIGHT_SIGN=1     // Ký hiệu sử dụng độ cao (+) 

CODES=INCLUDE  // Cờ hiệu "Các đối tượng đưa vào xử lý" 

COUNT=         // Số lượng các đối tượng 

               // Mã bên ngoài, khóa và tên đối tượng 

COD1=772  C0000000772  Duong binh do-CoBan-BinhDoCai  

               // Mã bên ngoài, khóa và tên đối tượng  

COD2=772  L00000007722  Duong binh do-Nhap 

... 
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PHỤ LỤC 6 CÁC THAM SỐ TỔNG QUÁT HÓA CÁC ĐỐI TƯỢNG THỦY HỆ DẠNG 

VÙNG (IHS) 

[IHS] 

RSC=               // Tên ngắn của bộ phân loại RSC 

EditWidth=         // Chiều rộng được biên tập lớn nhất  

                      (mm trên bản đồ) của đối tượng dạng vùng                   

PrecisionInflow=   // Giới hạn cho phép với đến các nhánh sông  

 

Code=oldkey        // Đối tượng dạng vùng đang được xử lý 

 

MinArea=  // Diện tích tối thiểu của đối tượng (mm2 bản đồ) 

 

[OBJECTS]          // Các đối tượng dạng đường được nhận khi kết thúc 

                      Biến đổi(CÁC CON SÔNG) 

Count= 

 

Diapason1=         // Dải độ rộng của sông (đơn vị m trên thực địa) 

Сode1=newkey       // Khóa đối tượng, tương ứng với dải độ rộng              

Diapason2=          

Сode2=newkey 

... 

 

[INFLOW]           // Bảng các đối tượng dạng NHÁNH SÔNG 

Count= 

Code1=key          // Khóa đối tượng 

Code2=key 

... 

 

[ADJUST]           // Bảng các đối tượng được phù hợp với  

                   // (lớp phủ, thảm thực vật, khu vực, ...) 

Count= 

Code1=key          // Khóa đối tượng 

Code2=key 

... 

 

[ADJUST2]          // Bảng các đối tượng được thủy hệ được biến đổi  

                   // (đường bờ, vùng nước, bãi bồi, ...) 

Count= 

Code1=key          // Khóa đối tượng 

Code2=key 

... 
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PHỤ LỤC 7 CÁC THAM SỐ THIẾT LẬP GIỚI HẠN NHÌN THẤY CỦA CÁC CON SÔNG 

(IVH) 

[IVH] 

MinLength=10  // Ngưỡng độ dài 

              // Cờ sử dụng giới hạn cho phép nối liền vào khung 

CheckFrameAdmission=1                               

FrameAdmission=2  // Giới hạn cho phép nối liền vào khung (mm bản đồ) 

RSC=viet25t       // Tên ngắn của bộ phân loại RSC 

CheckViewHydr=1   // Chế độ thiết lập ranh giới nhìn thấy 

CheckThickHydr=1  // Chế độ thiết lập chiều dày của con sông  

LengthStep=2000   // Bước tăng độ dày của các con sông 

CheckSnapping=1   // Chế độ chia và với tới các con sông của các đối 

tượng 

 

[OBJECTS]                     // Vùng các đối tượng 
Count=14 

Code1=SongSuoiL   // Khóa đối tượng 

Code2=L00000005372 

... 
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PHỤ LỤC 8 CÁC THAM SỐ THIẾT LẬP RANH GIỚI HẠN NHÌN THẤY CÁC CON 

ĐƯỜNG (IVR) 

[IVR] 

CheckMinLength=1 // Chế độ nâng sự ưu tiên theo độ dài tối thiểu 

MinLength=10     // Giá trị tối thiểu của độ dài (mm bản đồ) 

RSC=viet25t      // Tên ngắn của bộ phân loại RSC 

 

[OBJECTS]        // Vùng các đối tượng 

Count=12 

Code1=L00000006051  // Khóa đối tượng 

Unmarked1=0         // Cờ ưu tiên của đối tượng 

Code2=L0000000605   // Khóa đối tượng 

Unmarked2=0         // Cờ ưu tiên của đối tượng 

Code3=L00000006057 

Unmarked3=0 

Code4=DoanTimDuongBo 

Unmarked4=0 

Code5=L00000006056 

Unmarked5=1 

Code6=L00000006059 

Unmarked6=0 

Code7=DuongNoiBoL 

Unmarked7=1 

Code8=L00000006054 

Unmarked8=1 

Code9=L00000006055 

Unmarked9=0 

Code10=L00000006053 

Unmarked10=1 

Code11=L00000006052 

Unmarked11=1 

Code12=L00000006058 

Unmarked12=1 

... 
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PHỤ LỤC 9 CÁC THAM SỐ TỔNG QUÁT HÓA CÁC ĐỐI TƯỢNG NHỎ (ISM) 

[ISM] 

RSC=              // Tên ngắn của bộ phân loại RSC 

TableCount=       // Số lượng bảng 

 

[TABLE1]          // Bảng các đối tượng đang được xử lý 

                  // với mẫu điều kiện 1 

MinSquare=        // Diện tích tối thiểu (mm trên bản đồ) 

MinLength=        // Độ dài tối thiểu đối tượng dạng đường 

                  // (mm trên bản đồ) 

SquareDistance=   // Khoảng cách tối đa (mm trên bản đồ) 

                  // giữa các đối tượng dạng vùng trên bản đồ 

LineDistance=     // Khoảng cách tối đa (mm trên bản đồ) 

                  // giữa các đối tượng dạng đường trên bản đồ  

Count=         // Số lượng các dòng trong bảng (các đối tượng đang 

được xử lý) 

Recode1=oldkey,newkey  // Khóa đối tương, khóa đối tượng 

Recode2=oldkey,newkey  // để mã hóa lại 

                                     

... 

 

[TABLE2]          // Bảng các đối tượng đang được xử lý 

                  // với mô hình điều kiện 2 

... 

 

[LINKEDOBJECTS]  // Bảng các đối tượng liên kết 

Count=12      

Recode1=         // Khóa đối tượng 

Recode2=         // Khóa đối tượng 

... 

 

[CROSSOBJECTS]   // Bảng các đối tượng giao cắt nhau 

Count=3 

Recode1=         // Khóa đối tượng 

Recode2=         // Khóa đối tượng 

... 



60 

PARB.00046-06 98 17 VN 

 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

PHỤ LỤC 10 CÁC THAM SỐ XỬ LÝ BẢN ĐỒ THEO KỊCH BẢN (PROCESS) 

Phần tử Mô tả 

process Phần tử chính của file XML (*) 

* \ rscname Tên file của bộ phân loại số RSC 

* \ classification Nhiệm vụ «Phân loại bổ sung» 

* \ classification \ set \ name="Cliffs 

along rivers" 

Các tham số của bộ  «Các dốc đứng dọc các con sông» 

* \ classification \ set \ mode= 

"distance" 

Chế độ tính khoảng cách giữa các đối tượng  

* \ classification \ set \ semantic= 

"31300" 

Số hiệu thuộc tính để ghi khoảng cách giữa các đối tượng  

 

* \ classification \ set \ analyzed \ key Danh mục các khóa của các đối tượng được phân tích (các 

con sông) 

* \ classification \ set \ processed \ key Danh mục các khóa của các đối tượng được phân tích (các 

vách đứng) 

* \ alignment Nhiệm vụ «Định hướng các ký hiệu vector» 

* \ alignment \ set \ name="Overpasses 

along rivers" 

Các tham số bộ  «Các cầu vượt dọc sông» 

* \ alignment \ set \ distance="1" Khoảng cách (đơn vị m trên thực địa) từ ký hiệu vector (cầu 

vượt) đến đường bao của đối tượng đang được phân tích 

(sông) 

* \ alignment \ set \ radius="0" Bán kính tìm kiếm chênh lệch độ cao, được sử dụng để xác 

định hướng dòng chảy (0 – không được sử dụng) 

* \ alignment \ set \ orientation= 

"parallel" 

Chế độ định hướng ký hiệu vector dọc (song song) với đối 

tượng dạng đường đang được phân tích. 

* \ alignment \ set \ analyzed \ key Danh mục khóa của các đối tượng đang được phân tích 

(sông)  

* \ alignment \ set \ processed \ key Danh mục khóa của các đối tượng đang được phân tích (cầu 

vượt) 

* \ alignment \ set \ name="Thresholds 

perpendicular to rivers" 

Các tham số bộ «Các ngưỡng vuông góc với khung» 

* \ alignment \ set \ name="Buildings 

along roads" 

Các tham số bộ  «Các công trình dọc các con đường» 

* \ alignment \ set \ name="Bridges 

along roads" 

Các tham số bộ  «Các cầu dọc sông» 

* \ offset Nhiệm vụ «Chính xác vị trí của các ký hiệu vector» 

* \ offset \ set \ name="Vector objects 

offset and selection" 

Các tham số bộ  «Sự chuyển dịch và chọn các công trình» 

* \ offset \ set \ distance="0.2" Sự dịch chuyển của các ký hiệu vector so với các đối tượng 

dạng đường (mm trên bản đồ) 

* \ offset \ set \ crossdistance="0.2" Khoảng cách giữa các ký hiệu vector (mm trên bản đồ) 

* \ offset \ set \ analyzed \ key Danh mục khóa của các đối tượng đang được phân tích (các 

con đường) 

* \ offset \ set \ processed \ key Danh mục khóa của các đối tượng đang được phân tích (các 

công trình) 

* \ makemath Nhiệm vụ «Tạo cơ sở toán học» 

 Các tham số tạo cơ sở toán học có trong file viet25t.imb 

* \ labelpoint Nhiệm vụ  «Lọc tên» 
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Phần tử Mô tả 

* \ labelpoint\ set \ name="Filtering 

settlement names" 

Các tham số bộ «Lọc tên các khu dân cư» 

* \ labelpoint \ set \ radius="10" Bán kính tìm kiếm các điểm ghi cùng tên  (mm trên bản đồ) 

* \ labelpoint \ set \ semantic="4000" Số hiệu thuộc tính, có mang tên  

* \ labelpoint \ set \ analyzed \ key Danh mục khóa của các đối tượng đang được phân tích (các 

con đường) 

* \ labelpoint \ set \ processed \ key Danh mục khóa của các đối tượng đang được phân tích (các 

điểm ghi điểm dân cư) 

* \ labelcreating Nhiệm vụ «Sắp đặt tự động các nhãn» 

 Các tham số đưa nhãn có trong file viet25t.ilb. Việc cấu hình  

các tham số được mô tả trong mục 2.6 của tài liệu «Các 

nhiệm vụ ứng dụng» PARB.00046-06 98 10 VN. 
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Bảng đăng ký các thay đổi 

Các 

thay 

đổi. 

Số trang 
Tổng số 

trang 

Tài liệu 

số 

Số công văn 

đến kèm theo 

tài liệu và 

ngày tháng 

Chữ 

ký 

Ngày 

tháng Được 

thay đổi 

Thay 

đổi 
Mởi Bỏ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


