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LỜI NÓI ĐẦU  

Trong tài liệu này hướng dẫn người dùng cách sử dụng sản phẩm, hệ thống thông tin địa chất 

«Panorama» (GIS «Panorama х64») PARB.00046-06. 

GIS Panorama – là hệ thống thông tin địa chất, có các công cụ và chỉnh sửa các mảnh bản đồ kỹ 

thuật số, kế hoạch thị trấn, xử lý dữ liệu RS, thực hiện các phép đo khác nhau và tính toán, chỉnh các lớp 

phủ, xử lý dữ liệu raster, công cụ chuẩn bị các tài liệu đồ hoạ để in và có các công cụ khác để làm việc 

với cơ sở dữ liệu. 

Cơ sở dữ liệu các bản đồ vector kỹ thuật số có cấu trúc phân cấp. Ở dưới là lưu trữ thông tin riêng 

về các đối tượng bản đồ. Các đối tượng có thể được gộp vào thành các nhóm, lớp và bản đồ. Tập hợp các 

bản đồ có cùng quy mô và vật thể là khu vực làm việc - một cơ sở dữ liệu riêng biệt về bản đồ kỹ thuật số. 

Mô tả của một đối tượng riêng lẻ bao gồm dữ liệu số liệu (tọa độ trên địa hình) và dữ liệu ngữ nghĩa 

(thuộc tính đối tượng), bao gồm mã định danh duy nhất của đối tượng thông qua đó kết nối logic được tạo 

với cơ sở dữ liệu bên ngoài. 

Khối lượng của một cơ sở dữ liệu riêng biệt của các bản đồ vector kỹ thuật số có thể là vài terabyte 

(Tb). cập nhật cơ sở dữ liệu được thực hiện theo phương thức thực hiện giao dịch, cung cấp phục hồi thất 

bại, và quay trở lại với bất kỳ số lượng các bước sau. Hệ thống điều khiển hỗ trợ một hiệu suất cao thuật 

toán dữ liệu lập chỉ mục nhằm tối đa hóa tốc độ tìm kiếm và hiển thị các đối tượng bản đồ trên phần cứng 

tiêu chuẩn. 

giao diện quản lý thẻ kỹ thuật số cho phép bạn truy vấn và sửa đổi các mô tả về đối tượng riêng 

hoặc kết hợp của họ lựa chọn theo tiêu chí được xác định trước, card màn hình với một sự thay đổi về quy 

mô, thành phần của dữ liệu hiển thị và trình bày. 

Hệ thống này được mở cửa cho người dùng - hỗ trợ các định dạng khác nhau, cung cấp một vòng 

loại thẻ thiết lập, biểu tượng thư viện, được hỗ trợ bởi một loạt các hệ tọa độ và chiếu bản đồ, nhiều 

chương trình được thể hiện trong mã nguồn. 
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1 ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

Hệ thống thông tin địa lý «Panorama» (GIS «Panorama х64») PARB.00046-06 (sau đây - GIS 

Panorama) – là một hệ thông tin địa lý dành cho công việc thu thập dữ liệu không gian, sử lý dữ liệu, tạo 

và cập nhập bản đồ số, tạo những hệ thông tin có các mục đích khác nhau. 

GIS Panorama là chương trình hệ thống xử lý dữ liệu qua mạng bao gồm có máy chủ sử lý dữ liệu 

GIS PARB.00049-02 SE. 

GIS bao gồm các công cụ chuyên nghiệp để tạo và cập nhật bản đồ địa hình kỹ thuật số và các kế 

hoạch thành phố, điều hướng và các nhiệm vụ khác. 

Cơ sở hạ tầng dưới là thông tin về các đối tượng của các bản đồ. Các đối tượng có thể được nhóm 

thành các nhóm, lớp và mảng bản đồ. Toàn bộ các mảng bản đồ cùng có một thang điểm và khung hình 

thành một khu vực để làm việc – một cơ sở dữ liệu riêng biệt cho bản đồ số. Mô tả của một đối tượng bao 

gồm có dữ liệu số (tọa độ) và dữ liệu ngữ nghĩa (thuộc tính của đối tượng), gồm mã định danh của đối 

tượng thông qua các kết nối logic đã được tạo ra qua cơ sở dữ liệu bên ngoài. 

Khối lượng của một cơ sở dữ liệu của bản đồ vector có thể lên đến terabyte (TB). Cập nhật thông 

tin cơ sở dữ liệu thông qua chế độ giao dịch, tăng độ khả thi khi bị lỗi hay là có sơ sót gì thì có thể quay 

lại hay khỏi phục thông tin mà đã mất. Hệ thống điều khiển hỗ trợ thuật toán cao, vì thế các dữ liệu trên 

bản đồ cỏ thể hiển thỉ nhanh và các đối tượng sẽ đọc nhanh. 

Giao diện quản lý bản đồ số cho phép người dùng yêu cầ và thay đổi mô tả của các đối tượng riêng 

biệt hoặc là một bộ đối tượng trên bản đồ, cùng với chỉnh và thay đổi tỷ lệ, thành phần của dữ liệu được 

hiển thị. 

Hệ thống mở cho người dùng - các định dạng trao đổi khác nhau được hỗ trợ, các bộ phân loại bản 

đồ và thư viện biểu tượng được hỗ trợ, các hệ thống tọa độ khác nhau và các bản đồ được hỗ trợ. 
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2 ĐIỀU KIỆN CHẠY CHƯƠNG TRÌNH 

Yêu cầu cho thành phần mềm của GIS Panorama: 

- Processor Intel Core i5 hoặc cao hơn; 

- Bộ nhớ RAM: từ 8 GB trở lên; 

- Trên ở cứng phải có chỗ trống để xử lý dữ liệu từ: 1 Tb và hơn; 

- Cấu hình videocard để xây dựng 3D-model: hộ trợ OpenGL ver 1.4, Stream Processing Unit – 

640, bộ nhớ (memory) – 2048 Mb, bus bộ nhớ (Bus memory) – 128 bit, TMU – 80, ROP – 16, 

tốc độ nhanh SPU – 1085 MHz, core – 1020 MHz, bộ nhớ – 5400 MHz; 

- Có USB-port, cho phép các ứng dụng dùng; 

- Độ phân giải 1920 * 1080; 

- Điều khiển «mouse»; 

- Bàn phím; 

- Card mạng Ethernet với tốc độ 100 Mbit/s trở lên; 

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

 

Để vận hành phần mềm GIS Panorama, bạn cần cài đặt trình điều khiển khóa bảo vệ cho nền tảng 

x64. Cài đặt trình điều khiển này của khóa bảo vệ được đặt trong thư mục: «\ Panorama12 \ WinKey64 \».  

Trước khi nạp driver chìa khóa bảo vệ cần đảm bảo là trên máy không nạp driver Guardant loại 

khác. Nếu trên máy có driver Guardant loại khác thì cần xóa nó đi và nạp phiên bản mới nhất. 

Để làm việc với chương trình hãy kiểm tra XML (XmlCheck) kiểm tra trên máy tính có MS NET 

Framework ver 3.5 hoặc cao hơn. 

Để xuất báo cáo ở định dạng MS Word cần trên máy tính có chương trình MS Word hoặc 

OpenOffice.org Writer. 

Lựa chọn các cấu hình trên là để phục vụ việc xử lý dữ liệu có khối lượng lớn. Một bản đồ vector hóa có thể 

chứa đến hàng nghìn tấm bản đồ. Một tấm bản đồ có thể chứa  đến 2 tỷ đối tưởng. Trên bản đồ có thể 

chứa 65 nghìn loại đối tượng. Các đối tượng có thể gộp lại với nhau vào 255 lớp, tính với các đối tượng ở 

lớp đấy là hơn 1000 lớp. Kích thước của một lớp không hạn chế. 

Thể tích của bản đồ vector có thể lên đến hơn vài Tb.  

Thể tích bản đồ raster hoặc ma trận có thể lên đến 1 Tb. 

 

GIS Panorama được viết bằng ngôn ngữ C++ và theo tiêu chuẩn ANSI ISO/IEC 9899:1999(E). 

Để hình thành GIS Panorama PABR.00046-06 đã dùng:  

- «Borland C++ Builder 6.0»; 

- «Embarcadero RAD Studio XE5»; 

- «Smart Install Maker 5.02». 

 

Phần mềm GIS có những gồm modul panorama64.exe, bộ dll thư viện và các file hộ trợ với đuôi 

file là chm. Đối với các nhiệm vụ mà kết hợp với GIS dùng bộ dll ở ngoài, sử dụng thêm các file ico, 

chứa biểu tượng tác vụ. Tên file ico chùng với tên file dll.  

Tài liệu cho người dùng GIS và cho nhà phát triển ứng dụng bao gồm tài liệu đào tạo và mô tả công 

nghệ ứng dụng nằm ở \DOC. 

Ở thư mục con \DATA chứa các ví dụ bản đồ và bộ phân loại điện tử. 
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3 MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH 

Phần mềm GIS Panorama có cấu trúc mô-đun đa nhiệm. Tất cả các mô-đun được nối vào bộ phận 

điều khiển. 

Trong phần mềm bao gồm: 

- Bộ điều khiển; 

- Hệ thống điều khiển ; 

- Mô-đun dịch vụ. 

 

Bộ điều khiển được tạo dưới dạng file panorama64.exe. Nọ chịu trách nhiệm về phần giao diện 

người dùng (người điều hành). 

Bộ điều khiển bản đồ được thực hiện qua các thư viện. Nó thực hiện các chức năng xử lý kết nối với 

cơ sở dữ liệu. 

Mô-đun dịch vụ (bộ chuyển đổi, trình chỉnh sửa hình ảnh vector, mô-đun đầu ra cho các thiết bị bên 

ngoài và các mô-đun khác) được triển khai dưới dạng thư viện. 

Thành phần cơ bản của GIS Panorama bao gồm hơn 100 tác vụ được áp dụng khác nhau. Các tác vụ 

ứng dụng thường được sử dụng nhất được gọi từ menu «Tác vụ»: 

- Trình chỉnh sửa bản đồ; 

- Tính toán trên bản đồ; 

- Sắp xếp; 

- Hộ chiếu của bản đồ; 

- Các hoa tiêu; 

- 3D Navigator; 

- Truyền thuyết về bản đồ; 

- Trình soạn bộ phân loại; 

- Trình soạn bộ trắc địa; 

- Màn hình GPS / GLONASS; 

- bản đồ đường; 

- Hệ thống tọa độ; 

- trình soạn raster; 

- Chuẩn bị xuất bản; 

- Tùy biến các bảng với nhiệm vụ được áp dụng; 

- Chạy các ứng dụng. 

 

 

Hình 1 -  Menu «Tác Vụ» 

Thông qua mục menu «Tasks / Running applications» bạn có thể gọi nhiệm vụ ứng dụng từ cây 

nhiệm vụ.  
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Hình 2 -  Khung nhìn chung của hộp thoại để chọn một tác vụ ứng dụng 

Các nhiệm vụ ứng dụng mới được tạo trên cơ sở các giao diện ứng dụng MAPAPI và PANAPI 

được mô tả trong Hướng dẫn của lập trình viên có thể được thêm vào cây ứng dụng.  

 

 

Hình 3 -  Chỉnh bảng công cụ dùng 

Một cách khác để kết nối các ứng dụng mới hoặc các chế độ riêng của họ là tùy chỉnh các bảng 

người dùng. Bảng điều khiển người dùng có thể có tên riêng và bất kỳ kết hợp các nút nào cũng được, các 

tác vụ là một phần của thành phần GIS cơ bản, với khả năng kết nối các tệp DLL chứa các tác vụ mới 

được tạo trên cơ sở giao diện ứng dụng MAPAPI và PANAPI. 

 

 

Hình 4 -  User’s toolbar 



  

PARB.00046-06 31 01 VN 

 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

8 

4 DỮ LIỆU RA VÀO 

4.1 Các loại dữ liệu xử lý 

GIS Panorama cho phép bạn xử lý các loại dữ liệu bản đồ kỹ thuật số sau đây: 

- Bản đồ và kế hoạch vector trong các dự báo và hệ thống tọa độ khác nhau, bao gồm bản đồ biển, 

điều hướng vô tuyến (không khí), điều hướng và các phương tiện khác; 

- Dữ liệu viễn thám, bao gồm hình ảnh không gian trong phạm vi quang học, hình ảnh đa sắc, dữ 

liệu quét laser, dữ liệu định vị lại và các dữ liệu khác; 

- các ma trận thường xuyên về chiều cao, ma trận của các đặc tính định tính (phủ), mô hình TIN. 

 

Các loại dữ liệu khác nhau có thể xử lý cùng nhau hay là riêng biệt. Dữ liệu kỹ thuật số có thể được 

hiển thị trên màn hình đồ họa, chỉnh sửa đầu ra với máy in bên ngoài. 

Để tự động quá trình xử lý dữ liệu địa lý có nguồn gốc từ GIS khác, cũng như từ một loạt các dịch 

vụ web, GIS Panorama cho phép bạn xử lý một loạt các định dạng dữ liệu, bao gồm cả những tiêu chuẩn 

quốc tế. 

Hỗ trợ bộ phân loại theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) - «Phụ lục 4 của Công 

ước Hàng không Dân dụng Quốc tế: Bản đồ Hàng không» và «Hướng dẫn về Biểu đồ Hàng không, Doc 

8697-AN / 889/2». 

Các biểu đồ biển được hình thành phù hợp với các yêu cầu của Tổ chức Thủy văn Quốc tế IHO (Tổ 

chức Thủy văn Quốc tế) theo tiêu chuẩn S57 \ S52. 

Ở GIS Panorama có thể tạo những bản đồ sau: 

- bản đồ có bao gồm bộ danh mục quốc tế (kích thước chuẩn) hoặc các tờ có kích thước tùy ý, 

- bản đồ có kích thước chuẩn hoặc theo ý người dùng, 

- bản đồ có ranh giới tùy ý (toàn bộ thế giới, khu vực, điểm dân cư) thay đổi theo thành phần hiện 

tại của các đối tượng.  

 

Trong một cửa sổ của bản đồ có thể mở bản đồ nhiều trang của địa phương và trên bản đồ đấy 

thường được mở trên bản đồ nhiều bản đồ với các ranh giới tùy ý và có chứa các thông tin chuyên đề 

khác nhau có thể được mở ra. Bản đồ có ranh giới tùy ý được gọi là bản đồ tùy chỉnh. Thông tin chuyên 

đề phụ thuộc vào tính sử dụng của GIS. Ví dụ, tình trạng thông tin liên lạc, nhân khẩu học, kinh tế, sinh 

thái, các vấn đề quân sự và nhiều cái khác. 

Bản đồ địa hình cũng có thể là bản đồ của một lãnh thổ tùy ý, được biểu thị bằng một trang tính. Ví 

dụ, một bản đồ của khu vực, một bản đồ của đất nước. 

Bản đồ nhiều tấm được hiển thị nhanh hơn bản đồ một tấm mà lưu trữ các đối tượng bên trong. 

Việc phân chia các đối tượng thành các tấm không ảnh hưởng đến độ chính xác của tọa độ, định nghĩa về 

đặc điểm của các đối tượng mở rộng (sông, đường), giải pháp nhiệm vụ đặc biệt (giao thông, điều 

hướng). 

Đối với việc trao đổi thẻ kỹ thuật số, các định dạng SXF, MIF, SHP và các loại khác có thể được sử 

dụng. 

 

4.1.1 Bản đồ vector 

4.1.1.1 Thành phần dữ liệu 

Dữ liệu bản đồ vector có cấu trúc logic như sau: 

- Dữ liệu hộ chiếu trên bản đồ (quy mô, chiếu, hệ tọa độ, tọa độ hình chữ nhật và trắc địa của các 

góc của tờ, vv); 

- Dữ liệu số liệu của các đối tượng bản đồ (tọa độ của các đối tượng trên địa hình); 

- Dữ liệu ngữ nghĩa của các đối tượng bản đồ (các thuộc tính khác nhau của các đối tượng). 

 

Đối tượng dữ liệu của bản đồ số là một bộ số dữ liệu: các số liệu và ngữ nghĩa. Các đối tượng của 

bản đồ có thể tương ứng với một đối tượng thực sự trên mặt đất (cầu, sông, xây dựng, vv), một nhóm các 

đối tượng (quý - một nhóm nhà, vv) hoặc một phần của đối tượng. Một đối tượng phức tạp có thể chia ra 
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thành nhiều đối tượng (một nhóm nhà). Một số đối tượng bản đồ không có kết quả phù hợp: chữ ký giải 

thích, chiều ngang, lưới km và các loại tương tự.. 

Các đối tượng riêng lẻ của một bản đồ vectơ có thể được kết hợp một cách hợp lý thành các lớp, 

bản chất của bản địa hóa và các thuộc tính được người dùng thiết lập. 

Mô tả các loại đối tượng của bản đồ vector, đặc điểm ngữ nghĩa (thuộc tính, thuộc tính) của đối 

tượng, lớp thành đối tượng được kết hợp, biểu tượng thông thường được sử dụng khi hiển thị và in bản đồ 

được lưu trữ trong bộ phân loại kỹ thuật số của bản đồ. 

Bản đồ số có thể có tới 65536 loại đối tượng, có thể được kết hợp thành 255 lớp và có tới 65536 

loại đặc điểm. 

 

4.1.1.2 Bản đồ nhiều tấm 

Bản đồ nhiều trang tính chứa các trang có cùng tỷ lệ, các phép chiếu, các hệ tọa độ. Dữ liệu cho một 

trang tính riêng biệt được lưu trữ trong các tệp sau: 

- Số liệu (tọa độ của đối tượng, * .DAT), 

- Ngữ nghĩa (đặc điểm của đối tượng, * .SEM), 

- Dữ liệu tham chiếu (chỉ mục để tìm kiếm nhanh đối tượng hoặc mô tả của nó, * .HDR). 

 

Tất cả các tờ bản đồ tạo ra thành một file bản đồ với dạng MАР. Mỗi tờ trong hộ chiếu có một mục 

riêng biệt. 

Các thư viện của dấu hiệu, các danh sách các mã đối tượng và tên của đối tượng, các mô tả các lớp 

và các đặc tính ngữ nghĩa được lưu trữ trong một bộ phân loại kỹ thuật số của định dạng RSC. 

Bản đồ nhiều tấm có thể được tạo bằng cách nhập dữ liệu từ định dạng SXF bằng cách sử dụng tệp 

DIR được mô tả trong Phụ lục A.. 

Do thực tế là mỗi tấm của bản đồ nhiều tấm được tách ra khỏi các tấm khác, nó có thể được cập 

nhật, hiển thị, chỉnh sửa và chuyển độc lập từ người này sang người khác mà không ảnh hưởng đến toàn 

bộ bản đồ nhiều trang tính. 

Các tệp dữ liệu của một bản đồ có nhiều tấm tính phải nằm trong cùng một thư mục. Không nên đặt 

nhiều bản đồ nhiều tấm trong một thư mục. 

 

4.1.1.3 Bản đồ người dùng 

Bản đồ vector tùy chỉnh chỉ có một tấm bản đồ và kích thước không chốt. Khi thêm hoặc xóa đối 

tượng, kích thước và vị trí của đối tượng sẽ thay đổi. Một bản đồ người dùng có thể được hiển thị cùng 

với một bản đồ vector của địa hình, cũng như bản đồ raster và ma trận. Cùng một bản đồ người dùng có 

thể được hiển thị đồng thời trên các bản đồ địa hình khác nhau và được người dùng khác nhau chỉnh sửa. 

Kết quả chỉnh sửa cho người dùng khác nhau sẽ giống nhau. 

Bản đồ người dùng có bộ phân loại riêng, không phụ thuộc vào bộ phân loại địa hình. 

Cùng với một bản đồ địa hình đơn lẻ, bất kỳ số lượng bản đồ người dùng khác nhau với các bộ phân 

loại có thể được hiển thị cùng một lúc.  

Việc tạo, cập nhật và phân phối bản đồ địa hình và bản đồ người dùng có thể được thực hiện độc lập 

khỏi các dịch vụ khác nhau từ các nguồn khác nhau.  

Việc trao đổi thông tin bản đồ người dùng có thể được thực hiện theo định dạng SXF của dạng nhị 

phân hoặc kiểu văn bản.  

Đối tượng trên bản đồ người dùng có thể không có theo định dạng bộ phận của người dùng. Một đại 

diện đồ họa của một đối tượng có thể được lưu trữ trong một bản ghi đối tượng, giúp dễ dàng chuyển đổi 

dữ liệu từ các định dạng MIF / MID. Các đội tượng như thế được gọi là đối tượng đồ họa. Dữ liệu thuộc 

tính có thể được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ bên ngoài. Giao tiếp với cơ sở dữ liệu được thực 

hiện bằng số lượng duy nhất của đối tượng trên bản đồ. 

Dữ liệu trang bản đồ người dùng được lưu trữ trong file sau: 

- Hộ chiếu (* .SIT); 

- Số liệu (tọa độ của các đối tượng, * .SDA); 

- ngữ nghĩa (thuộc tính của đối tượng, * .SSE); 
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- Dữ liệu tham chiếu (bản ghi chỉ mục, * .SHD); 

- Dữ liệu đồ họa (biểu tượng của đối tượng đồ họa, * .SGR). 

 

Tất cả dữ liệu về khu vực có thể nằm trong một file định dạng SITX. 

Các thư viện dấu hiệu, danh sách các đối tượng và các tên, mô tả các lớp và thuộc tính đều nằm 

trong bộ phân loại RSC. 

 

4.1.2 Số liệu raster 

GIS Panorama cho phép hiển thị và xử lý dữ liệu viễn thám của nhiều loại khác nhau. Ví dụ như là 

từ không gian và khảo sát trên không trong phạm vi quang học, hình ảnh đa hướng. Các dữ liệu này có 

thể được nhập từ nhiều định dạng khác nhau: GeoTIFF, JPEG, BMP và các định dạng khác. Định dạng 

GeoTIFF có thể được hiển thị mà không cần chuyển đổi sang định dạng GIS bên trong. Các định dạng 

còn lại được chuyển đổi sang định dạng RSW, có cấu trúc lát từ nhiều cấp độ và hỗ trợ nén bằng thuật 

toán JPEG và LZW. 

Kích thước của một hình ảnh bitmap có thể lên đến 8 GB. Khi kích thước vượt quá 4 GB, một tệp 

bổ sung có cùng tên được tạo và đuôi «.01» được thêm vào cuối. 

Đồng thời, cùng với bản đồ vectơ, có thể mở hàng nghìn raster với tổng dung lượng hàng chục 

gigabyte. 

 

4.1.3 Dữ liệu địa hình ma trận (độ phủ) 

GIS Panorama xử lý dữ liệu địa hình ma trận, được trình bày theo các định dạng MTW, MTQ, 

MTL. Các tệp của các định dạng này là một bổ sung cho dữ liệu ở định dạng SXF để biểu diễn các thuộc 

tính địa hình khác nhau trong một dạng ma trận. 

Có các loại ma trận tính năng địa hình sau đây: 

- Ma trận độ cao; 

- Ma trận độ hiển thị; 

- Ma trận các lớp. 

 

Các ma trận độ cao (MTW) có thể được xây dựng từ dữ liệu bản đồ vector. Bản đồ có thể chứa độ 

cao tuyệt đối của địa hình hoặc tổng các chiều cao tuyệt đối và tương đối của các đối tượng. Các ma trận 

chiều cao được mô tả trong tài liệu PARB.00046-06 99 01 VN_ MTW và định dạng RSW. 

Có thể thu được các ma trận độ hiển thị (MTQ) bằng cách tìm kiếm các loại đối tượng bản đồ có 

mặc định và có các đặc tính có sẵn. Trong ma trận, các ô có tọa độ có liên quan đến đối tượng được lấp 

đầy với các hệ thông số hợp định. Các ma trận độ hiển thị và ma trận độ cao đều có một cấu trúc đơn.  

Các định dạng MTW và MTQ có cấu trúc lát gạch từ nhiều cấp độ và hỗ trợ nén dữ liệu theo thuật 

toán gốc. Kích thước của một ma trận có thể lên đến 1 terabyte.  

Các lớp ma trận (MTL) là một mô hình 3D thường xuyên của các cơ quan địa chất (tầng lớp vỏ trái 

đất) và chứa các mảng thường xuyên của các giá trị có chiều cao tuyệt đối và độ dày của các lớp.  

 

4.2 Truy cập dữ liệu bằng công cụ GIS Server 

GIS Panorama cung cấp quyền nhiều người truy cập vào bản đồ để xem và chỉnh sửa. Nhưng các 

chế độ đấy có thể mở các bản đồ không chỉ trong mạng nội bộ còn ở chế độ máy chủ tệp, mà còn trong 

Internet ở chế độ máy khách-máy chủ. 

Là một máy chủ quản lý để truy cập bản đồ, phần mềm GIS Server SE PARB.00049-02 được sử 

dụng. GIS Server được thiết kế để cung cấp truy cập từ xa tới dữ liệu không gian của người dùng các 

chương trình GIS Toàn cảnh 12. Máy chủ GIS cung cấp truy cập từ xa vào các bản đồ vectơ, raster và ma 

trận. Kết nối đến máy chủ được thiết lập bởi giao thức TCP / IP bằng cách sử dụng cơ chế socket. 

Dữ liệu chuyển sang dạng nhị phân và sẽ chuyển cho người dùng và máy chủ - bao gồm các dữ liệu 

tọa độ của các đối tượng, các thuộc tính, các khối dữ liệu và ma trận raster. Do đó, để đường chuyền ổn 

định cần kết nối tốc độ cao là dữa máy người dùng và máy chủ, ví dụ, là cần tốc độ Ethernet 100 Mbit\s. 
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Dữ liệu có sẵn trên máy chủ tăng bảo vệ dữ liệu chống sao chép bất hợp pháp và sửa đổi. Người sử 

dụng chọn dữ liệu theo tên thông thường của họ (bí danh). Danh sách các dữ liệu có cho phép cập nhập 

được tạo ra cho mỗi người dùng cùng với tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bản đồ vector có thể được 

mở để xem hoặc để xem và chỉnh sửa. Raster và ma trận cho phép xem và thực hiện các phép tính. Thêm 

vào đó, tất cả dữ liệu có thể được đóng hoặc mở để sao chép từ máy chủ - trong các định dạng trao đổi 

vào clipboard hoặc bản đồ khác. 

Khi lần đầu tiên kết nối với máy chủ trong chương trình khách hàng phải nhập địa chỉ máy chủ - tên 

máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy tính mà trên đó bạn đã chạy phần mềm GIS Server. Tên máy chủ có thể 

là tên của máy tính trong mạng LAN. Ngoài địa chỉ IP máy chủ còn xác định cổng để kết nối PORT. 

Số cổng mặc định là 2047. Tên máy tính có thể được chọn trong «Browse for Computer» hộp thoại 

tạo ra một danh sách các máy tính trong mạng nội bộ. Để kết nối từ xa, bạn phải nhập địa chỉ IP. 

Để kết nối với máy chủ khác, bạn phải nhập một địa chỉ mới. Tại một thời điểm trong thời gian có 

thể được kết nối với một máy chủ duy nhất. 

Để truy cập vào máy chủ, người dùng ngay từ đầu phải nhập tên người dùng và mật khẩu. Sau đó 

người dùng có thể chọn các dữ liệu trong đối thoại «Mở bản đồ với GIS Server» hoặc «Thêm bản đồ từ  

Servers GIS». Nếu người dùng bỏ những ô đối thoại trước khi đăng ký, hoặc cố gắng mở một bản đồ GIS 

trên máy chủ được mở trước đó, thì hộp thoại đăng nhập của người dùng sẽ tự động mở. Mật khẩu người 

dùng được lưu trữ và truyền đi dưới dạng mã hóa trên các thuật toán MD5. Nếu mật khẩu bị mất, thì 

admin sẽ cấp mật khẩu một lần nữa. 

Người dùng có thể mở bản đồ vector, raster hoặc ma trận trong một cửa sổ riêng biệt, hoặc thêm 

vào các dữ liệu trước đây mở. Tiêu đề của hộp thoại «Open bản đồ GIS Server» hiển thị tên người dùng. 

Hộp thoại chứa ba tab - bản đồ, raster và ma trận. Mỗi tab chứa một danh sách các dữ liệu của bản đồ. 

Mỗi mục trong danh sách có hình biểu tượng rõ ràng để chỉ quyền truy cập - đọc, chỉnh sửa hay là sao 

chép. 

Để thêm dữ liệu vào bản đồ mở, hãy chọn một từ danh sách các mục mong muốn và nhấn vào nút 

«Add». Trong danh sách bản đồ có thể thêm bản đồ người sử dụng (SIT). 

Dữ liệu đăng tải trên máy chủ GIS bảo vệ khỏi trái phép đọc, chỉnh sửa, sao chép, in ấn và thay thế. 

Khi thực hiện đăng nhập người dùng với tên người dùng và mật khẩu sẽ sử dụng thuật toán tiêu hóa dữ 

liệu xác thực để ngăn chặn ăn cớp mật khẩu của người dùng khi kết nối với máy chủ GIS. Đồng thời trên 

máy chủ truyền một chuỗi từ ngẫu nhiên mã hóa được tạo ra dựa trên mật khẩu của người dùng. Nếu 

dòng kết quả mã hóa trên máy người dùng và máy chủ là như nhau, sẽ xác thực thành công. 

Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ cache để tăng tốc công việc trên máy người dùng và được 

mã hóa bằng khóa 256 bit được tạo từ khóa máy chủ và khóa máy người dùng. Nếu các phím đã thay đổi 

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

liệu. 

Hỗ trợ khả năng tự động làm việc với dữ liệu từ bộ nhớ cache khi giao tiếp với máy chủ GIS bị mất. 

Nếu không có kết nối (mất ngắn hạn) với Máy chủ GIS, việc truy cập dữ liệu được tự động chuyển sang 

chế độ: «Chỉ đọc», «Cấm in», «Cấm sao chép». Khi kết nối được khôi phục, quyền truy cập được tự động 

thay đổi thành cài đặt cho người dùng trên Máy chủ GIS và dữ liệu được tự động sao chép vào bộ nhớ 

cache cho dữ liệu đã thay đổi. 
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DANH SÁCH CÁC TỪ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ ĐẤY 

GDB - cơ sở dữ liệu không gian địa lý 

BMD - cơ sở của siêu dữ liệu 

GIS - hệ thống địa lý 

GSI - thông tin không gian địa lý 

GSD - dữ liệu không gian địa lý 

RSE - Viễn thám trái đất 

ICS - hỗ trợ bản đồ thông tin 

IS - hỗ trợ thông tin 

CS&HW  - phần mềm và phần cứng phức tạp 

SGSI - một tập hợp các thông tin không gian địa lý 

NS - bảng danh pháp 

UA - truy cập trái phép 

OS - hệ điều hành 

OOD - dữ liệu hướng đối tượng 

OOM - mô hình hướng đối tượng 

OODB - cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 

S&HC  - phần mềm và phần cứng phức tạp 

HW&SWS - hệ thống phần cứng và phần mềm 

SWP - gói phần mềm 

UDM - Mô hình dữ liệu người dùng 

ST  - công cụ phần mềm 

PECM - máy tính điện tử cá nhân 

WDD - tài liệu thiết kế làm việc 

TAVP  - công cụ phòng chống virus 

TIS  - Công cụ bảo mật thông tin 

DES  - hệ thống trao đổi dữ liệu 

SSW - phần mềm đặc biệt 

DBMS - hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

DM - bản đồ kỹ thuật số 

DTM - bản đồ địa hình số 

DPC - trung tâm xử lý dữ liệu 

GIS - Hệ thống thông tin địa lý 

GML - Ngôn ngữ đánh dấu địa lý 

Attribute - Cặp tên-giá trị có trong phần tử [ISO 19136: 2007] 

Attributive data - Một đoạn dữ liệu mô tả đặc tính của các đối tượng không gian (ngoại trừ 

thông tin về vị trí không gian của chúng) 

Database - Một tập hợp dữ liệu được tổ chức theo các quy tắc nhất định và được duy 

trì trong bộ nhớ máy tính, mô tả trạng thái hiện tại của một miền nhất định 

và được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng.  

Basic spatial objects - Dữ liệu kỹ thuật số trên các đối tượng được sử dụng nhiều nhất của địa 

hình, khác biệt về độ ổn định của vị trí không gian trong thời gian và làm 

cơ sở để định vị các đối tượng không gian khác 

Geocovering - sơ đồ về tính sẵn có của thông tin không gian địa lý, được thực hiện trong 

các ký hiệu thông thường được chỉ định 

Geoportal - Một phương tiện để truy cập vào các tài nguyên mạng phân tán dữ liệu 

không gian và các dịch vụ địa lý nằm trong môi trường Internet 

Geoservice - Khả năng của người dùng địa lý để thực hiện bất kỳ hành động nào trên 

dữ liệu không gian 

Boundaries - Tập hợp chứa các giới hạn của một số thực thể [ISO 19136: 2007] 
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The unitary 

electronic 

cartographic basis 

- 
Hình ảnh bản đồ số là xương sống (chất nền) để kết hợp với hình ảnh của 

dữ liệu không gian khác hoặc tạo dữ liệu không gian 

Identification - Quá trình gán một giá trị duy nhất cho thuộc tính của đối tượng không 

trùng với bất kỳ giá trị nào khác của thuộc tính này từ các đối tượng khác 

Coordinate data - Một đoạn dữ liệu mô tả thông tin về vị trí không gian của các đối tượng 

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

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

không gian 

The data model - Một hệ thống các khái niệm và quy tắc cố định để biểu diễn cấu trúc, 

trạng thái và động lực của một vùng vấn đề trong cơ sở dữ liệu 

The data set - Bộ sưu tập dữ liệu có thể nhận dạng [ISO 19115: 2003] 

The object-oriented 

database 

- Một cơ sở dữ liệu trong đó dữ liệu được mô hình hoá như các mô hình đối 

tượng, bao gồm cả các chương trình ứng dụng được điều khiển bởi các sự 

kiện bên ngoài. Cơ sở dữ liệu như vậy thường được đề nghị cho các 

trường hợp cần xử lý hiệu suất cao dữ liệu có cấu trúc phức tạp 

Spatial data - Dữ liệu địa hình kỹ thuật số và các đối tượng địa lý và nhân loại nằm trên 

đó, bao gồm thông tin về vị trí, hình thức và thuộc tính của chúng, được 

trình bày trong hệ thống tọa độ thời gian 

The spatial object - Một mô hình kỹ thuật số cho vật thể hoặc đối tượng trừu tượng của thế 

giới thực hoặc ảo, với một dấu hiệu của định danh, bản chất của nội địa 

hóa, vị trí của đối tượng và dữ liệu thuộc tính của nó 

Relational database - Một cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ 

DBMS - Một bộ công cụ phần mềm và ngôn ngữ cho các mục đích chung và đặc 

biệt, cung cấp việc quản lý việc tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu 

Server (software) - Phần mềm nhận được yêu cầu từ khách hàng 

Server (hardware) - Máy tính chuyên dùng để thực hiện các chức năng dịch vụ nhất định 

The data dictionary - Danh sách dữ liệu mô tả nội dung và biểu mẫu ngữ nghĩa để biểu diễn các 

thực thể và các phần tử siêu dữ liệu, các quy tắc để điền chúng, cũng như 

một tập hợp các giá trị có thể cho các phần tử siêu dữ liệu [ISO 19115: 

2003] 

The essence of 

metadata 

- Tập hợp các yếu tố siêu dữ liệu mô tả cùng một khía cạnh của dữ liệu 

[ISO 19115: 2003] 

Schema - Một tập hợp các thành phần lược đồ trong một vùng tên đích duy nhất 

[ISO 19136: 2007] 

The metadata 

element 

- 
Đơn vị siêu dữ liệu rời rạc [ISO 19115: 2003] 

Unified resource 

locator (URL) 

- Chuỗi ký tự được chuẩn hóa cho biết vị trí của tài nguyên trên Internet 

[ISO 19115: 2003] 

PHP - một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để phát triển các ứng dụng 

web 

WEB-publication - Một dạng biểu diễn dữ liệu để hiển thị trên Internet 

ISO - một tổ chức phi chính phủ quốc tế tham gia vào việc phát triển các tiêu 

chuẩn và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa 
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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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


