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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài liệu này là hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm hệ thông tin địa lý «Panorama х64» mã số 

PARB.00046-06. 

GIS Panorama là hệ thông tin địa lý đa năng, có các công cụ thành lập và biên tập bản đồ số và bản 

đồ thành phố, xử lý dữ liệu viễn thám, thực hiện các phép đo và tính toán, các tác vụ chồng lớp, xây dựng 

mô hình 3D, xử lý dữ liệu raster, các công cụ chuẩn bị tài liệu đồ họa ở dạng số và dạng in, cũng như các 

công cụ để làm việc với cơ sở dữ liệu. 

Cơ sở dữ liệu bản đồ số vector có cấu trúc theo thang bậc. Ở mức thấp chứa các thông tin về các đối 

tượng bản đồ riêng. Các đối tượng có thể được liên kết với nhau thành các nhóm, các lớp và các mảnh 

bản đồ. Tập hợp các mảnh bản đồ cùng tỷ lệ và cùng loại tạo thành vùng làm việc – cơ sở dữ liệu bản đồ 

số riêng lẻ. Mô tả về mỗi đối tượng gồm dữ liệu không gian (tọa độ trên thực địa) và dữ liệu thuộc tính 

(tính chất của đối tượng), bao gồm mã định danh đối tượng mà qua mã đó thực hiện liên kết lô-gic với cơ 

sở dữ liệu bên ngoài.  

Kích thước mỗi cơ sở dữ liệu bản đồ số có thể lên tới một vài Tbyte. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu 

được tiến hành ở chế độ thực hiện giao dịch, bảo đảm khôi phục lại khi xảy ra lỗi hoặc hủy bỏ để quay trở 

lại bất cứ bước nào trước đó. Hệ thống quản trị hỗ trợ thuật toán hiệu quả đánh số dữ liệu, do đó bảo đảm 

tốc độ tối đa trong tìm hiến và hiển thị các đối tượng bản đồ trên các phương tiện kỹ thuật tiêu chuẩn 

thông thường. 

Giao diện quản lý bản đồ số cho phép hỏi và thay đổi mô tả các đối tượng riêng lẻ hoặc tập hợp các 

đối tượng cùng loại được lựa chọn theo tiêu chí đưa ra, hiển thị bản đồ với sự thay đổi tỷ lệ, lập các dữ 

liệu được hiển thị và dạng thể hiện.  
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1 CÔNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM 

1.1 Thông tin chung 

GIS Panorama PARB.00046-06 là hệ thống thông tin địa lý đa năng, được dùng để thu nhận dữ liệu 

không gian, quản lý cơ sở dữ liệu không gian, thành lập và cập nhật bản đồ số, xây dựng các hệ thông tin 

khác nhau. 

GIS Panorama là ứng dụng của hệ thống mạng xử lý dữ liệu không gian. Máy chủ dữ liệu không 

gian là GIS Server, web-services công bố dữ liệu không gian (GIS WebService) và giám sát cơ sở dữ liệu 

(PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle Spatial), làm việc theo các giao thức OGC. 

 

 

Hình 1 -  Bảng màu của bộ phân loại 

Trong thành phần của GIS Panorama có các công cụ chuyên dụng để thành lập và cập nhật bản đồ 

số địa hình và bản đồ thành phố, xử lý dữ liệu viễn thám, thành lập bản đồ chuyên đề và phân tích, chuẩn 

bị bản đồ cho xuất bản, tổng quát hóa bản đồ để thành lập bản đồ tỷ lệ nhỏ hơn, xây dựng mô hình 3D, bộ 

phân tích 3D, bộ tác vụ trắc địa và quản lý đất đai, bộ tác vụ địa chất, dẫn đường và nhiều bài toán khác. 

Cơ sở dữ liệu bản đồ số vector có cấu trúc thang bậc. Ở mức thấp lưu trữ thông tin về các đối tượng 

bản đồ riêng lẻ. Các đối tượng có thể được liên kết thành các nhóm, các lớp và các mảnh bản đồ. Tập hợp 

các mảnh bản đồ cùng tỷ lệ và cùng chủng loại tạo thành vùng làm việc – một cơ sở dữ liệu bản đồ số 

riêng biệt. Việc mô tả các đối tượng riêng lẻ được cấu thành từ dữ liệu không gian (tọa độ trên thực địa) 

và dữ liệu thuộc tính (tính chất của đối tượng) bao gồm cả mã định danh đối tượng mà thông qua đó lien 

kết lô-gic với cơ sở dữ liệu bên ngoài có thể thực hiện được. 

Dung lượng cơ sở dữ liệu riêng lẻ của bản đồ số vector có thể lên tới vài Tbyte. Cập nhật cơ sở dữ 

liệu được thực hiện trong chế độ giao dịch cho phép khôi phục khi xảy ra lỗi và hủy bỏ để trở về bất kỳ 

bước nào trước đó. Hệ thống quản lý hỗ trợ thuật toán đánh số dữ liệu hiệu suất cao bảo đảm tốc độ cao 

nhất trong tìm kiếm và hiển thị các đối tượng bản đồ trên các thiết bị kỹ thuật tiêu chuẩn. 

Giao diện quản lý bản đồ số cho phép truy vấn và thay đổi mô tả các đối tượng riêng lẻ hoặc tập 

hợp các đối tượng được chọn theo tiêu chí đưa ra, hiển thị bản đồ với sự thay đổi tỷ lệ, thành phần dữ liệu 

hiển thị và dạng thể hiện. 
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Hệ thống có tính mở đối với người sử dụng – hỗ trợ các định dạng trao đổi dữ liệu khác nhau, cho 

phép thiết lập bộ phân loại bản đồ, thư viện ký hiệu, hỗ trợ các hệ thống tọa độ và phép chiếu bản đồ, 

nhiều chương trình được cung cấp cả mã nguồn trong bộ công cụ phát triển SDK. 

 

1.2 Cấu trúc của phần mềm 

Thành phần cơ sở của GIS Panorama bao gồm hơn 100 các bài toán ứng dụng khác nhau. Các bài 

toán ứng dụng sử dụng nhiều nhất được gọi từ thực đơn «Tác vụ» 

- Biên tập bản đồ; 

- Tính toán theo bản đồ; 

- Sắp xếp; 

- Lý lịch bản đồ; 

- Dẫn đường; 

- Dẫn đường 3D; 

- Chú giải bản đồ; 

- Biên tập bộ phân loại; 

- Biên tập trắc địa; 

- Giám sát GPS/GLONASS; 

- Sơ đồ giao thông; 

- Hệ tọa độ; 

- Biên tập raster; 

- Chuẩn bị xuất bản; 

- Thiết lập bảng các tác vụ ứng dụng; 

- Khởi động ứng dụng. 

 

 

Hình 2 -  Thực đơn «Tác vụ» 

Thông qua thực đơn «Tác vụ/Khởi động ứng dụng» có thể gọi thực thi các tác vụ ứng dụng từ cây 

tác vụ. 
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Hình 3 -  Hộp thoại lựa chọn tác vụ ứng dụng 

Có thể bổ sung thêm vào thành phần cây tác vụ ứng dụng các tác vụ ứng dụng mới được xây dựng 

trên cơ sở giao diện ứng dụng MAPAPI và PANAPI được mô tả trong Hướng dẫn lập trình. 

Cách khác để gắn thêm các tác vụ ứng dụng mới hoặc các chế độ thực thi riêng biệt của các tác vụ 

ứng dụng là cấu hình các bảng điều khiển của người dùng. Bảng điều khiển của người dùng có thể có tên 

riêng và có số lượng nút bất kỳ được tập hợp từ các tác vụ có trong thành phần cơ sở của GIS, với khả 

năng kết nối thư viện DLL chứa các tác vụ mới được xây dựng trên cơ sở giao diện ứng dụng MAPAPI 

và PANAPI. 

 

 

Hình 4 -  Cấu hình bảng điều khiển của người dùng với các tác vụ ứng dụng 
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Hình 5 -  Bảng điều khiển tác vụ của người dùng 

1.3 Các loại dữ liệu không gian được xử lý 

GIS Panorama cung cấp khả năng xử lý tự động các loại dữ liệu không gian khác nhau, bao gồm: 

- Bản đồ vector ở các phép chiếu và các hệ tọa độ khác nhau, bao gồm cả hải đồ, bản đồ dẫn 

đường vô tuyến (hang không), bản đồ dẫn đường và các loại khác; 

- Dữ liệu viễn thám, bao gồm ảnh vệ tinh quang học, ảnh đa phổ, dữ liệu quét laser, dữ liệu đo 

sâu và các loại khác; 

- Mô hình số, mô hình số chất lượng (mô hình các lớp), mô hình TIN; 

- Mô hình 3D. 

 

 

Hình 6 -  Các loại dữ liệu được xử lý trong GIS Panorama 

Để tự động hóa xử lý dữ liệu địa không gian nhận được từ các hệ thông tin địa lý khác, cũng như từ 

các web-service khác, GIS Panorama cho phép xử lý hàng chục định dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có 

các định dạng tiêu chuẩn quốc tế. 

Hỗ trợ các bộ phân loại thông tin dẫn đường hàng không được xây dựng theo khuyến cáo của ICAO 

(International Civil Aviation Organization) có trong tài liệu «Hướng dẫn bản đồ dẫn đường hàng không 

(Doc 8697-AN/889/2). Tổ chức hàng không dân sự quốc tế» 

Hải đồ được xây dựng tương ứng với các yêu cầu của Tổ chức thủy đạc quốc tế IHO (International 

Hydrographic Organization) ở định dạng S57\S52. 

 

1.4 Các loại bản đồ số 

Trong GIS Panorama có thể thành lập các loại bản đồ sau: 

- Bản đồ được cấu thành từ các mảnh được phân chia theo kích thước chuẩn quốc tế hoặc từ các 

mảnh kích thước tùy ý; 

- Bản đồ được cấu thành từ một mảnh kích thước chuẩn hoặc tùy ý; 

ГИС «Панорама» 
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- Bản đồ có ranh giới tùy ý (toàn bộ thế giới, một vùng, một điểm dân cư) được thay đổi tương 

ứng với tập hợp đối tượng hiện thời. 

 

 

Hình 7 -  Ví dụ bản đồ địa hình nhiều mảnh 

Trong một cửa sổ bản đồ thông thường mở một bản đồ nhiều mảnh, còn trên nó có thể mở các bản 

đồ có ranh giới tùy ý và chứa các thông tin chuyên đề khác nhau. Các bản đồ có ranh giới tùy ý được gọi 

là bản đồ người dùng. Thông tin chuyên đề phụ thuộc vào lĩnh vực ứng dụng GIS. Ví dụ, tình trạng giao 

thông lien lạc, nhân khẩu, kinh tế, môi trường, công việc quân sự và các lĩnh vực khác. 

 

 

Hình 8 -  Ví dụ bản đồ người dùng «Nhân khẩu» 
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Về bản đồ thực địa có thể là bản đồ khu vực tùy ý được thể hiện trên một mảnh bản đồ duy nhất. Ví 

dụ, bản đồ tỉnh, bản đồ vùng, bản đồ đất nước. 

Bản đồ nhiều mảnh được hiển thị nhanh hơn bản đồ chứa các đối tượng trong một mảnh. Việc chia 

các đối tượng theo mảnh không ảnh hưởng đến độ chính xác tọa độ, khả năng xác định tính chất trải dài 

của các đối tượng (sông, đường) và giải các bài toán chuyên ngành (giao thông, dấn đường). 

Để trao đổi bản đồ số có thể sử dụng các định dạng SXF, GML, MIF, SHP, DXF, KML, MP và các 

định dạng khác. 

Mô tả kỹ thuật định dạng SXF được trình bày trong tài liệu «Định dạng mở thông tin số địa hình 

(Mã định dạng - SXF). Cấu trúc định dạng. Phiên bản 4.0». 

 

1.5 Thành phần dữ liệu bản đồ số 

Dữ liệu bản đồ số vector có cấu trúc lô-gic như sau: 

- Dữ liệu lý lịch về mảnh bản đồ (tỷ lệ, phép chiếu, hệ tọa độ, tọa độ phẳng và tọa độ địa lý các 

góc khung và các thông tin khác); 

- Dữ liệu không gian của các đối tượng bản đồ (tọa độ của các đối tượng trên thực địa); 

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

 

Đối tượng bản đồ số là tập hợp các dữ liệu số: không gian và thuộc tính. Ứng với mỗi đối tượng bản 

đồ có thể là một đối tượng thực trên thực địa (cầu, sông, ngôi nhà,…), một nhóm đối tượng (khối nhà – 

nhóm các ngôi nhà…) hoặc một phần của đối tượng. Đối tượng có hình dạng phức tạp có thể được chia 

thành các đối tượng, ví dụ: bậc thềm nhà, các tòa riêng rẽ. Một số đối tượng bản đồ không có sự tương 

ứng: ghi chí, đường bình độ, lưới km,…  

Các đối tượng bản đồ vector riêng lẻ có thể được liên kết với nhau một cách lô-gic theo các lớp, 

theo tính chất không gian và các dấu hiệu được người dùng thiết lập. 

Sự mô tả các loại đối tượng bản đồ vector, tính chất thuộc tính của các đối tượng, các lớp đối tượng, 

các ký hiệu được sử dụng khi hiển thị và in bản đồ, được lưu trữ trong bộ phân loại số của bản đồ. 

Trên bản đồ số có thể có tới 65535 loại đối tượng, các đối tượng này có thể được liên kết (phân 

chia) thành 255 lớp và có tới 65535 loại tính chất. 

Thông thường bản đồ vector gồm một mảnh bản đồ không có kích thước cố định. Khi bổ sung, dịch 

chuyển hoặc xóa các đối tượng, kích thước và vị trí của mảnh bản đồ tự động thay đổi. Một mảnh bản đồ 

có thể chứa tới 4 tỷ đối tượng. Nhưng sử dụng số lượng đối tượng như vậy trên một mảnh bản đồ không 

được khuyến cáo – số lượng đối tượng lớn làm chậm nhiều lần tốc độ hiển thị bản đồ và tang thời gian 

làm việc của các tác vụ tính toán-phân tích được thực hiện trên bản đồ đó. Nhờ việc chia mảnh, mỗi mảnh 

bản đồ trong bản đồ đa mảnh được phân chia một cách vật lý khỏi các mảnh khác, nó có thể được cập 

nhật, hiển thị, biên tập và chuyển từ người dùng này tới người dùng khác một cách độc lập mà không 

đụng chạm đến toàn bộ bản đồ đa mảnh. Bản đồ đa mảnh có thể chứa hàng ngàn mảnh và được ghi ở các 

định dạng MAP, SIT hoặc SITX. 

Bản đồ ở định dạng MAP được dùng để lưu bản đồ chứa các mảnh cùng một tỷ lệ, phép chiếu và hệ 

tọa độ. Đối với tất cả các mảnh của bản đồ, một tệp lý lịch định dạng MAP được tạo ra. Trong đó, mỗi 

mảnh bản đồ tương ứng với một ghi chú. 

Dữ liệu về một mảnh riêng lẻ được lưu trong các tệp sau đây: 

- thông tin không gian (tọa độ của các đối tượng, DAT); 

- thông tin thuộc tính (tính chất của các đối tượng, SEM); 

- Dữ liệu tra cứu (chỉ mục để tìm kiếm nhanh đối tượng hoặc mô tả của nó, HDR); 

- Dữ liệu đồ họa (ký hiệu đối tượng đồ họa, GRA). 

 

Các tệp dữ liệu của một bản đồ đa mảnh phải nằm trong cùng một thư mục. Không khuyến cáo 

trong một thư mục chứa nhiều bản đồ đa mảnh. 

Thư viện các ký hiệu, danh mục mã các đối tượng và tên của chúng, mô tả các lớp và các thuộc tính 

đươc lưu trữ trong bộ phân loại số định dạng RSC. Các đối tượng bản đồ có thể không có liên kết với bộ 

phân loại. Các đối tượng như vậy có mô tả đồ họa riêng và được gọi là các đối tượng đồ họa. Sử dụng các 
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đối tượng đồ họa thuận lợi cho việc chuyển đổi dữ liệu từ định dạng DXF, MIF/MID. Dữ liệu thuộc tính 

có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ ngoài. Liên kết với cơ sở dữ liệu được thực hiện theo mã 

định danh của đối tượng. 

Bản đồ ở định dạng SIT được dùng để lưu một mảnh bản đồ. Thư viện các kí hiệu, danh mục mã 

các đối tượng và tên của chisng, mô tả các lớp và tính chất thuộc tính được lưu trong bộ phân loại số định 

dạng RSC. Dữ liệu về mảnh bản đồ được lưu trong các tệp sau: 

- Lí lịch bản đồ (SIT); 

- Thông tin không gian (tọa độ của các đối tượng, SDA); 

- Thông tin thuộc tính (thuộc tính của các đối tượng, SSE); 

- Dữ liệu tra cứu (các bản ghi chỉ mục, SHD); 

- Dữ liệu đồ họa (kí hiệu các đối tượng đồ họa, SGR). 

 

Bản đồ định dạng SITX được dùng để lưu trữ một mảnh bản đồ trong một tệp. Điều này thuận lợi 

cho việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong cơ quan, trong quản lý và lưu trữ. Dung lượng bản đồ 

lưu trữ ở định dạng SITX không giới hạn. Để bảo vệ dữ liệu sử dụng mã hóa bằng khóa 256bit. Mã này 

được xây dựng trên cơ sở mật khẩu do người dùng thiết lập. Thư viện kí hiệu, danh mục mã đối tượng và 

tên của đối tượng, mô tả các lớp và thuộc tính được lưu trữ trong bộ phân loại số định dạng RSC. 

Khi cần liên kết các bản đồ ở định dạng SIT/SITX vào một vùng, một tệp project MPT được tạo ra. 

Tệp MPT là tệp văn bản text chứa các danh mục dữ liệu vector, raster và mô hình số được mở. Cách tiếp 

cận này cho phép liên kết thành một vùng các dữ liệu địa không gian khác tỷ lệ, phép chiếu và định dạng. 

Mô tả chi tiết cấu trúc tệp được trình bày trong mục 1.11. 

Bản đồ có thể được hiển thị đồng thời với các bản đồ vector với bộ phân loại riêng, cũng như với 

các bản đồ raster và mô hình số. Cùng một bản đồ có thể đồng thời mở cùng với dữ liệu ở phép chiếu 

khác và được biên tập bởi các người dùng khác nhau. Kết quả biên tập của các người dùng khác nhau 

trông sẽ giống nhau. 

Thành lập bản đồ đa mảnh có thể được thực hiện khi nhập dữ liệu từ định dạng SXF có sử dụng tệp 

định dạng DIR (xem phụ lục 1). 

Thành lập, cập nhật và cấp phát bản đồ có thể được thực hiện không phụ thuộc vào các nguồn khác 

nhau và các cơ quan cấp phát. 

Trao đổi bản đồ có thể được thực hiện ở định dạng SXF nhị phân hoặc văn bản text. 

 

1.6 Dữ liệu raster 

GIS Panorama cho phép hiển thị và xử lý dữ liệu viễn thám các dạng khác nhau. Ví dụ, dữ liệu chụp 

ảnh vũ trụ và hàng không trong dải quang học, các ảnh đa phổ. Các dữ liệu này có thể được nhập vào từ 

các định dạng khác nhau: GeoTIFF, JPEG, BMP,.v.v. Định dạng GeoTIFF có thể được hiển thị mà không 

cần chuyển đổi vào định dạng trong của GIS. Các định dạng khác được chuyển đổi thành định dạng RSW 

có cấu trúc title nhiều cấp và hỗ trợ nén theo các thuật toán JPEG và LZW. 

Kích thước một ảnh raster có thể lên tới 1Tbyte. Đồng thời cùng với bản đồ vector có thể mở hàng 

ngàn raster. 

 

1.7 Dữ liệu mô hình số về địa hình (các tầng lớp) 

GIS Panorama xử lý dữ liệu mô hình số về địa hình được thể hiện trong các định dạng MTW, MTQ, 

MTL. Các tệp định dạng trên là sự bổ sung cho dữ liệu định dạng SXF để thể hiện các tính chất khác nhau 

của địa hình ở dạng mô hình số. 

Có các dạng mô hình số về tính chất địa hình sau đây: 

- Mô hình số độ cao; 

- Mô hình số chất lượng; 

- Mô hình số các lớp. 
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Các mô hình số độ cao (MTW) có thể được xây dựng theo dữ liệu bản đồ vector. Chúng có thể chứa 

độ cao tuyệt đối dáng đất địa hình hoặc tổng độ cao tuyệt đối và tương đối của các đối tượng. Mô hình số 

độ cao được mô tả trong tài liệu «Xử lý mô hình số độ cao và mô hình TIN. Hướng dẫn sử dụng». 

Mô hình số chất lượng (MTQ) có thể nhận được bằng cách tìm kiếm các loại đối tượng bản đồ đưa 

ra có tính chất đáp ứng yêu cầu. Trong mô hình số chứa các hệ số trọng số tương ứng trong các ô mà tọa 

độ của nó liên quan đến đối tượng. Mô hình số chất lượng và mô hình số độ cao có cùng cấu trúc. Cách 

tạo mô hình số chất lượng được mô tả trong mục 4.2.1.6. 

Các định dạng MTW và MTQ có cấu trúc title nhiều cấp và hỗ trợ nén dữ liệu theo thuật toán 

nguyên bản. Kích thước mỗi mô hình số có thể tới 1Tbyte. Đồng thời với các bản đồ vector có thể mở 

hàng ngàn mô hình. 

Mô hình số các lớp (MTL) là mô hình 3D đều của các vật thể địa chất (các lớp thạch quyển) và 

chứa các ma trận đều các giá trị độ cao tuyệt đối và độ dày của các lớp. Mô hình số các lớp được mô tả 

trong tài liệu «Xử lý mô hình số các lớp. Hướng dẫn sử dụng». 

 

1.8 Cấu trúc mô hình TIN địa hình 

GIS Panorama xử lý mô hình TIN địa hình được thể hiện ở định dạng TIN. 

Mô hình TIN là một bề mặt đa diện – lưới tam giác không đều, mà các đỉnh của nó là các điểm gốc 

ban đầu, cũng là các điểm không gian của các cạnh cấu trúc và các mặt phủ lên. 

Mô hình TIN được xây dựng theo dữ liệu bản đồ vector gốc trong giới hạn vùng lưới tam giác bao 

gồm các đối tượng điểm, đường và vùng có thuộc tính độ cao tuyệt đối hoặc có thông tin không gian 3D. 

Chi tiết về mô hình TIN được trình bày trong tài liệu «Xử lý mô hình số độ cao và mô hình TIN. 

Hướng dẫn sử dụng». 

 

1.9 Cấu trúc mô hình bề mặt địa hình MTD 

GIS Panorama xử lý mô hình bề mặt địa hình MTD được thể hiện ở định dạng MTD. 

Mô hình số điểm đều MTD hoặc «đám mây điểm» là các dữ liệu dạng điểm được tập hợp có liên 

kết với phần địa hình. Nói một cách khác, mô hình MTD là tập hợp các khối điểm phân bố đều. Cấu trúc 

khối của mô hình cho phép truy cập hiệu quả tới mỗi điểm. 

Mô hình MTD được xây dựng theo dữ liệu đo điểm nhận được từ các nguồn khác nhau. Ví dụ về 

các loại dữ liệu đo điểm bao gồm kết quả quét laser và viễn thám hàng không, kết quả quét đáy biển bằng 

phương pháp siêu âm, cũng như bất cứ kết quả đo điểm nào được thực hiện bởi các phương pháp chuyên 

dụng. 

 

1.10 Hệ tọa độ địa phương 

Hệ tọa độ địa phương được hiểu là một hệ tọa độ quy ước, được thiết lập cho một khu vực giới hạn 

không vượt quá diện tích của một chủ thể LB Nga, gốc quy chiếu tọa độ và hướng của các trục tọa độ hệ 

tọa độ địa phương được dịch chuyển so với gốc quy chiếu tọa độ và hướng các trục tọa độ hệ tọa độ quốc 

gia duy nhất được dùng khi thực hiện các công việc trắc địa và bản đồ (sau đây gọi là hệ tọa độ quốc gia). 

Hệ tọa độ địa phương được thiết lập để tiến hành các công việc trắc địa và địa hình khi khảo sát 

công trình, xây dựng và sử dụng các tòa nhà và công trình, quản lý đất đai, đo đạc địa chính và thực hiện 

các công việc chuyên ngành. 

Nếu khi thành lập bản đồ chọn loại «Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn», thì loại bản đồ này không hỗ trợ 

hiển thị và nhập tọa độ địa lý. Nó không thể chồng lên các bản đồ trong các hệ tọa độ và phép chiếu khác, 

và với dữ liệu nhận được từ các thiết bị dẫn đường. Dạng bản đồ tỷ lệ lớn có thể được thành lập cho bản 

đồ du lịch thành phố các tỷ lệ, các mảnh đất công năng khác nhau, sơ đồ các tầng nhà,… 

Loại «Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn» có thể được được dùng để không cho người dùng biết các tham số 

thực sự của phép chiếu. Bản đồ tỷ lệ lớn có thể nhận được bằng cách chuyển đổi các bản đồ ở tọa độ địa 

lý từ hệ tọa độ chung sang hệ tọa độ địa phương quy ước áp dụng bảy tham số chuyển đổi. 
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Trong đó  – dịch gốc tọa độ, m; 

 – các góc xoay trục tọa độ, radian; 

m – hiệu hệ số chiều dài (hệ số tỷ lệ) giữa hai hệ; 

 – các hệ tọa độ. 

Hình 9 -  Mối liên hệ giữa hệ tọa độ địa phương và hệ tọa độ quốc gia 

Chuyển đổi hệ tọa độ có thể được thực hiện nhờ tác vụ «Chuyển đổi tọa độ trắc địa» 

Nếu bản đồ cần thường xuyên cập nhật sử dụng các dụng cụ trắc địa và dẫn đường cho phép xác 

định tọa độ địa lý của các đối tượng trong hệ tọa độ quốc gia, còn tính toán lại thực hiện trong hệ tọa độ 

địa phương, thì hệ tọa độ địa phương có thể được thiết lập một cách giả định cho các loại bản đồ khác 

nhau. 

Để làm điều này, trong thực đơn «Các tham số\Hệ tọa độ địa phương\Thay đổi tham số hệ tọa độ» 

cần xác định rõ hệ địa phương được tạo so với hệ quy chiếu cơ sở nào. Các hệ được hỗ trợ bao gồm 

CS42, CS95, CS63, UTM\WGS84. Đối với hệ tọa độ địa phương được xây dựng so với CS63 chỉ cần xác 

định mã định danh vùng (dạng chữ), số múi và dịch chuyển gốc tọa độ theo các trục X và Y. Các thông 

tin này có thể xác định từ danh mục tọa độ các điểm đã cho trong hệ CS63 và hệ tọa độ địa phương. Sauk 

hi nhập các tham số hệ tọa độ địa phương có thể xem và chỉnh sửa tọa độ của các đối tượng và lập báo 

cáo tọa độ các điểm trong hệ tọa độ địa phương cũng như trong hệ tọa độ của bản đồ. Khi đó, chuyển đổi 

tọa độ sơ bộ hoặc tính toán tọa độ bản đồ không cần thực hiện. 

 

1.11 Thiết kế bộ bản đồ 

Trong cửa sổ bản đồ có thể mở bộ các dữ liệu khác nhau bao gồm bản đồ địa hình vector, số lượng 

tùy ý bản đồ người dùng, raster và mô hình số. 

Người dùng thiết lập trật tự hiển thị dữ liệu, bảng màu, độ sáng, độ tương phản, dấu hiệu hiển thị 

(với mô hình số độ cao có thể làm việc nhưng không hiển thị mô hình), dấu hiệu biên tập,… 

Danh mục dữ liệu và các tham số của chúng có thể được lưu trữ trong tệp project có phần mở rộng 

MPT. Tệp project là tệp văn bản text và có cấu trúc giống các tệp INI. Đường dẫn tới bản đồ chính của 

project được ghi trong mục [MAP] ở dòng «PATH=» (trong định dạng ANSI) hoặc «PATH%=%» (trong 

định dạng UTF-8). Bản đồ chính có thể là bản đồ vector, raster hoặc mô hình số. Lưu project được thực 

hiện thông quan thực đơn chính «Tệp», thực đơn «Lưu thành». Mở project được thực hiện thông qua thực 

đơn «Mở». 

với tên của project được lưu. Nếu không có tệp OMP, thì nó được tạo một cách tự động khi mở 

project. 

 

1.12 Thiết lập và sử dụng ranh giới hiển thị 

Một trong các ưu điểm của bản đồ số so với bản đồ giấy là hệ thống hiển thị linh hoạt. Bản đồ số có 

thể được hiển thị ở các tỷ lệ, màu sắc trành bày, ký hiệu,… khác nhau. 

Tuy nhiên, khi sử dụng các ký hiệu kích thước lớn (không tránh khỏi khi độ phân giản màn hình 

thấp) hoặc thực hiện nén ảnh (khi thay đổi tỷ lệ), các đối tượng riêng lẻ có thể che phủ lên nhau làm giảm 

khả năng cảm nhận trực quan bản đồ.  

Để tăng khả năng đọc bản đồ số, hàng loạt biện pháp được sử dụng để tổng quát hóa bản đồ - tác 

động tự động lên hình dạng và thành phần của các đối tượng. 

Một trong các quy tắc theo đó tổng quát hóa được thực hiện là khả năng hiển thị của mỗi đối tượng 

trong dải tỷ lệ hiển thị bản đồ đã cho. 

Toàn bộ ranh giới trên và dưới của dải tỷ lệ hiển thị mà trong đó đối tượng được nhìn thấy tạo thành 

ranh giới hiển thị của đối tượng. 
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Ranh giới hiển thị có thể được thiết lập đối với từng loại đối tượng (rừng, hồ, đường mòn,…) khi 

tạo bộ phân loại số cho khu vực làm việc và xác định lại đối với từng đối tượng cụ thể (khi cần thiết) bằng 

các công cụ biên tập bản đồ điện tử. 

Ngoài ranh giới hiển thị được người dùng thiết lập, GIS Panorama còn thực hiện tổng quát hóa tự 

động các loại đối tượng riêng lẻ. Bắt đầu từ mức độ nén bản đồ đã định đối với tỷ lệ cơ sở, ngừng hiển thị 

các ghi chú có kích thước chữ tương ứng, các đối tượng đường và đường bao các đối tượng vùng dần dần 

giảm độ dày,… Các quy tắc mà theo đó thực hiện ngắt tự động hiển thị các ghi chú và các đối tượng điểm 

có thể mâu thuẫn với các ranh giới hiển thị được người dùng thiết lập. 
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2 CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHẠY PHẦN MỀM 

Các yêu cầu khuyến cáo đối với phần cứng và phần mềm như sau: 

- Bộ vi xử lý Intel Core i5 và cao hơn; 

- Bộ nhớ động RAM: từ 8Gb và cao hơn; 

- Dung lượng trống trên một phần ổ cứng để xử lý dữ liệu không gian: từ 1Tbyte và cao hơn; 

- Cạc đồ họa để xây dựng mô hình 3D địa hình có tham số: hỗ trợ OpenGL phiên bản 1.4, số 

lượng SPU -640, dung lượng bộ nhớ - 2048Mbyte, vành bộ nhớ - 128bit, khối ROP-16, bộ tăng 

tốc SPU -1085 MHz, lõi – 1020 MHz, bộ nhớ - 5400 Mhz; 

- Cổng USB; 

- Kích thước màn hình không dưới 1920x1080 điểm; 

- Chuột; 

- Bàn phím; 

- Cạc mạng Ethernet với tốc độ 100Mbit/s và cao hơn; 

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

 

Để làm việc với phần mềm GIS Panorama cần cài đặt trình điều khiển khóa bảo vệ đối với nền tảng 

x64. Bộ cài trình điều khiển khóa bảo vệ nằm trong thư mục «\Раnorаmа12\WinKey64\». 

Trước khi cài đặt trình điều khiển khóa cần chắc chắn rằng trong hệ thống không cài trình điều 

khiển Guаrdаnt phiên bản khác. Nếu trình điều khiển đã nêu đã có trong hệ thống, cần gỡ bỏ nó, sau đó 

cài đặt trình điều khiển khóa phiên bản hiện có. 

Để làm việc với phần mềm kiểm tra XML (XmlCheck) cần cài đặt gói MS NET Framework phiên 

bản 3.5 hoặc cao hơn. 

Để xuất ra các báo cáo cần cài đặt trên máy tính các trình soạn thảo văn bản MS Word nằm trong bộ MS 

Office 2003 SP3 và cao hơn, hoặc gói phần mềm văn phòng OpenOffice.org Writer. 

Lựa chọn cấu hình các thiết bị kỹ thuật được quy định bởi khả năng xử lý dữ liệu dung lượng lớn. 

Bản đồ điện tử vector có thể chứa hàng ngàn mảnh bản đồ điện tử. Mỗi mảnh có thể chứa tới 4 tỷ đối 

tượng. Trên bản đồ có thể có tới 65 ngàn loại đối tượng. Các đối tượng có thể được liên kết thành 255 

lớp, nếu tính đến loại đối tượng – trên 1000 lớp. Kích thước mỗi mảnh riêng lẻ (diện tích bao phủ) không 

hạn chế.  

Dung lượng bản đồ vector có thể đạt tới vài Tbyte. 

Dung lượng bản đồ raster hoặc mô hình số có thể tới 1 Tbyte. 

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

Để ghép GIS Panorama sử dụng: 

- Môi trường phát triển «Borland C++ Builder 6.0»; 

- Môi trường phát triển «Embarcadero RAD Studio XE5»; 

- Chương trình tạo trình cài đặt «Smart Install Maker 5.02». 

 

Trong thành phần phần mềm ứng dụng GIS có mô-đun panorama64.exe, bộ thư viện DLL và các 

tệp trợ giúp nhanh có phần mở rộng CHM. Đối với các tác vụ được gắn vào GIS, được xây dựng ở dạng 

các DLL riêng lẻ còn có các tệp ICO chứa các biểu tượng tác vụ. Tên các tệp ICO trùng với các tệp DLL 

tương ứng. 

Tài liệu dành cho người dùng GIS và người lập trình ứng dụng, bao gồm các dữ liệu học tập và mô 

tả các công nghệ ứng dụng, được chứa trong thư mục con \DOC. 

Trong thư mục con \DATA chứa các ví dụ bản đồ điện tử và các bộ phân loại.  

Để sử dụng GIS Panoram chỉ cho phép nhân viên đã qua đào tạo, đã được làm quen với phần mềm 

tương ứng, tài liệu công nghệ và hướng dẫn khai thác sử dụng. 
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3 SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

3.1 Trình tự cài đặt hệ thống 

Để bắt đầu làm việc bạn cần thực hiện các công việc sau: 

- Cài đặt GIS Panoram; 

- Kết nối khóa bảo vệ điện tử. 

 

Công tác cài đặt được tiến hành bằng cách khởi động chương trình Setup.exe. Trong quá trình cài 

đặt, trình điều khiển khóa điện tử cũng được cài đặt. 

 

3.2 Trình tự cài đặt khóa USB 

Khóa điện tử - là thiết bị được dùng để bảo vệ phần mềm và dữ liệu tránh việc sử dụng và nhân bản 

bất hợp pháp. 

Khóa điện tử Guardant USB có thể sử dụng trong các hệ điều hành hỗ trợ chuẩn USB. 

Kết nối và ngắt kết nối khóa Guardant USB có thể được thực hiện khi máy tính ở trạng thái bật hoặc 

trạng thái tắt. 

Khóa USB chỉ kết nối vào cổng sau khi đã cài đặt trình điều khiển Guardant. Nếu khóa đã được kết 

nối trước khi cài đặt trình điều khiển và đã khởi động «Мастер установки USB-устройств Window», thì 

cần rút khóa ra khỏi cổng và hủy công việc của «Мастер». 

Để giảm thiểu rủi ro hỏng hóc cơ học đối với khóa khi làm việc trong điều kiện dã ngoại, có thể sử 

dụng khóa bảo vệ phần mềm Guardant micro có kích thước dưới 1.7cm và được cắm vào máy tính sâu tới 

7mm. Có thể cài đặt loại khóa được dùng trong hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép» bằng cách chọn mục 

tương ứng từ thực đơn chính của phần mềm («Các tham số\ Cấu hình loại giấy phép»). 

 

 

Hình 10 -  Cấu hình khóa bảo vệ 

3.2.1 Cài đặt trình điều khiển Guаrdаnt 

Trình điều khiển khóa điện tử được cài đặt tự động khi cài đặt GIS Panorama. Khi cần cập nhật 

trình điều khiển và thay đổi khóa bảo vệ thực hiện các thao tác sau: 

- Khởi động chương trình cài đặt trình điều khiển Setup.exe nằm trong thư mục con của phần 

mềm GIS Panorama đã được cài đặt (WinKey64 hoặc WinKey64_ENG); 

- Nhấn nút «Cài đặt trình điều khiển» trong cửa sổ hộp thoại xuất hiện «Cài đặt trình điều khiển 

Guardant»; 

- Khi cần khởi động lại hệ điều hành. 

 

Có thể kiểm tra kết nối khóa bảo vệ và cài đặt trình điều khiển đã được thực hiện thành công hay 

không sau khi khởi động phần mềm GIS. Trong hộp thoại «About» hiển thị số giấy phép tương ứng với 

khóa điện tử Guardant USB. Hộp thoại «About» được khởi động khi chọn thực đơn «Trợ giúp/About» 

của thực đơn chính phần mềm. 
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Hình 11 -  Cửa sổ thông tin «About» 

3.2.2 Các lưu ý khi cài đặt khóa mạng 

GIS có thể thực hiện kiểm tra số lượng bản phần mềm được khởi động đồng thời trong mạng nội bộ 

nhờ khóa mạng. Khóa mạng Guardant Net có thể được cài đặt trên bất cứ trạm làm việc nào hoặc được 

cài đặt trên máy chủ. 

Lưu ý! Cấu hình loại giấy phép trên máy khách phải được thực hiện với quyền Administrator. 

Để làm việc thông suốt với ứng dụng mạng được bảo vệ bởi các khóa Guardant đòi hỏi phải có 

những tệp sau: 

Toàn bộ cấu hình và nhật ký máy chủ được lưu trong %Program Data%\Guardant\ GLDS 

 

Tên tệp Mô tả 

grdsrv.ini Tệp cấu hình máy chủ  được tạo ra một cách tự động khi khởi động máy chủ. 

glds_log.txt Sổ ghi toàn bộ các sự kiện trên máy chủ, được tạo ra một cách tự động sau khi khởi 

động máy chủ. 

 

 

Hình 12 -  Ví dụ nhật ký «glds_log.txt» 

- Về phía ứng dụng được bảo vệ (khách hàng); 

- Trên các ứng dụng bản quyền (máy khách). 

 

gnclient.ini – tệp cấu hình máy khách. Chứa các tham số cho phép cấu hình ứng dụng bảo vệ đối 

với máy chủ khóa điện tử. Tệp cấu hình gnclient.ini nằm trong một thư mục với ứng dụng bảo vệ. Tệp 

cấu hình gnclient.ini với các cấu hình làm việc có thể nhận được sau khi khởi động máy chủ Guardant 

Net. 

Để bắt đầu làm việc cần cài đặt trình điều khiển truy cập tới khóa điện tử (phần mềm cấu hình nằm 

trong thư mục WinKey6). Sau đó kết nối khóa điện tử vào cổng USB của máy tính. 
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Tiếp theo cần sao chép thư mục \NetKey6\ của phần mềm được cài đặt vào thư mục c:\Program 

Files\. Trong thư mục này có chứa phần mềm ứng dụng máy chủ Guardant Net. 

Để máy chủ có thể khởi động với các tham số được cấu hình theo mặc định, hãy sao chép nội dung 

thư mục \NetKey6\ProgramData\ vào thư mục tương tự hệ điều hành Windows. Ví dụ, đối với Windows 

7 là C:\ProgramData\. Nếu thư mục này là thư mục ẩn, thì trong dòng tìm kiếm của Windows nhập 

%ProgramData% và nhấn Enter. Cửa sổ Windows sẽ được mở ra với thư mục yêu cầu. 

Sau khi cài đặt khóa mạng cho máy tính cần khởi động công cụ máy chủ Guardant Net glds.exe. 

Trong cấu hình như vậy máy chủ sẽ khởi động như service trong hệ điều hành Windows. Ưu thế của 

service chính là nó được khởi động một cách tự động trong quá trình khởi động hệ điều hành, để khởi 

động nó không cần thiết phải thực hiện các thao tác đăng ký trên máy tính, và người dùng được truy cập 

tới các công cụ Windows theo sự điều hành của service. 

Chi tiết về các phương án khởi động máy chủ và các tham số cấu hình máy chủ được mô tả trong 

guardant_net.pdf. 

Để xóa service Guardant Net hãy khởi động nó bằng dòng lệnh với tùy chọn «-u»: 

glds.exe -u 

Để nhận được thông tin cần thiết về tình trạng của máy chủ Guardant Net và các khóa mạng 

Guardant đang hoạt động trên một máy tính cụ thể, sử dụng giao diện web. Để thực hiện theo dõi hoặc 

cấu hình máy chủ khóa bảo vệ, hãy khởi động trình duyệt internet và nhập vào dòng địa chỉ địa chỉ IP của 

máy tính mà trên đó được cài đặt máy chủ và khóa bảo vệ theo cấu trúc: http://<đường_dẫn>:<số_cổng>, 

ví dụ, http://192.168.0.1:3185 và nhấn phím Enter. Cổng tiêu chuẩn đối với service Guardant Net – 3185. 

Sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện thông tin về máy chủ Guardant net và các khóa điện tử mà nó quản lý 

tại thời điểm hiện thời. 

Lưu ý! Máy chủ Guardant Net phải được khởi động trên cùng máy tính (máy trạm hoặc máy chủ) 

mà khóa Guardant Net được cắm vào. Trong trường hợp ngược lại, máy chủ (cũng như máy khách 

Guardant Net) không thể nhận được khóa. 

Máy chủ Guardant Net hỗ trợ các giao thức mạng TCP/IP và bất cứ giao diện NetBIOS nào. Trên 

các trạm làm việc phải mở các cổng đã được liệt kê trong tệp cấu hình khóa mạng 

..\ProgramData\Guardant\GLDS\grdsrv.ini đối với phần mềm ..\NetKey6\GLDS.exe: 

 [HTTP_SERVER] 

PORT=3185 (tcp/udp) 

[SERVER] 

PORT=6001 (tcp/udp) 

MESSAGE_PORT=6002 (tcp) 

GIS được cài đặt cho các máy khách. Để các phần mềm làm việc với khóa mạng Guardant Net, cần 

cấu hình loại giấy phép sử dụng. Sau khi khởi động GIS cần gọi hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép». 

Truy cập đến hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép» được thực hiện thông qua thực đơn chính của phần 

mềm «Các tham số\Cấu hình loại giấy phép». Trên hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép» lựa chọn «Loại 

giấy phép\Giấy phép linh hoạt» và khai báo địa chỉ IP hoặc tên host máy tính đã được cài đặt khóa mạng 

và máy chủ khóa bảo vệ. 

 

 

Hình 13 -  Cấu hình truy cập khóa bảo vệ mạng 
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3.2.3 Quy tắc khai thác và bảo quản 

Giữ gìn khóa tránh các tác động cơ học (rơi, chấn động, rung,…) tránh các tác động của nhiệt độ 

cao và thấp, môi trường ăn mòn, điện áp cao. Tất cả các yếu tố trên có thể dẫn đến hỏng khóa. 

Không sử dụng lực quá mạnh khi kết nối khóa điện tử vào máy tính và các thiết bị ngoại vi vào 

khóa điện tử. 

Không cho phép để bụi, chất bẩn, hơi nước,… bám vào khóa điện tử (đặc biệt là các chân tiếp xúc 

của nó). Khi các chân tiếp xúc của khóa điện tử bị bẩn hãy sử dụng các biện pháp để làm sạch chúng. Để 

làm sạch vỏ và các chân tiếp xúc hãy sử dụng vải khô. Không được phép sử dụng các dung môi hữu cơ để 

làm sạch. 

Không được tháo rời khóa điện tử. Điều này có thể dẫn đến vỡ vỏ, cũng như dẫn đến hư hại hoặc 

gẫy các chân lắp ghép và hệ quả là dẫn đến khóa làm việc không ổn định hoặc bị hỏng. 

 

3.2.4 Nguyên nhân hỏng hóc và biện pháp khắc phục 

Nguyên nhân và biện pháp khắc phục hỏng hóc xảy ra trong quá trình khai thác sử dụng khóa điện 

tử được liệt kê trong các bảng 1 và 2. 

 

Bảng 1 -  Danh sách các hỏng hóc của khóa điện tử  

Nguyên nhân dự đoán Biện pháp khắc phục 

Khóa điện tử Guardant USB không kết nối vào 

cổng USB của máy tính 

Kiểm tra kết nối khóa điện tử Guardant USB vào 

cổng USB của máy tính 

Khóa điện tử Guardant USB đã kết nối vào cổng 

USB của máy tính nhưng đèn điện tử không sáng. 

 

Cắm khóa vào cổng khác hoặc vào máy tính khác. 

Nếu hiện tượng vẫn lặp lại, hãy thay khóa (khóa đã 

bị hỏng) 

Khóa điện tử Guardant USB dành cho phần mềm 

khác. 

Kiểm tra sự tương ứng của phần mềm được khởi 

động với công dụng của khóa Guardant USB. Tên 

của phần mềm được ghi trên nhãn của khóa. 

Trình điều khiển khóa Guardant chưa được cài 

đặt. Thiếu nhãn «Start\Settings\Control 

Panel\Drivers Guardant» 

Cài đặt trình điều khiển khóa Guardant theo mục 

3.2.1. Cài đặt trình điều khiển Guardant. 

Chưa cài đặt trong GIS loại khóa tương ứng. Cài đặt loại khóa tương ứng trong hộp thoại «Cấu 

hình loại giấy phép» của phần mềm. Hộp thoại 

được gọi từ thực đơn chính «Các tham số\Cấu hình 

loại giấy phép». 

 
 

Đối với khóa cục bộ được kết nối qua cổng USB 

của máy tính, nhưng trong GIS lại cấu hình giấy 

phép linh hoạt (giấy phép mạng). 

Cài đặt Loại giấy phép «Giấy phép cố định» trong 

hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép», hộp thoại này 

xuất hiện khi chọn thực đơn «Các tham số\Cấu 

hình loại giấy phép» từ thực đơn chính của phần 

mềm 
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Nguyên nhân dự đoán Biện pháp khắc phục 

 
 

 

Bảng 2 -  Danh sách các hỏng hóc của khóa mạng 

Nguyên nhân dự đoán Biện pháp khắc phục 

Khóa mạng Guardant Nét không được kết nối vào 

bất cứ máy tính nào trong mạng nội bộ. 

Cắm khóa mạng Guardant net vào cổng USB của 

máy làm việc bất kỳ (máy tính) hoặc vào cổng 

USB của máy chủ kết nối với mạng nội bộ. 

Máy tính hoặc máy chủ cắm khóa mạng Guardant 

Net chưa được bật. 

Bật và khởi động hệ điều hành máy tính hoặc máy 

chủ cắm khóa mạng Guardant Nét 

Mạng tính toán cục bộ không làm việc, không có 

kết nối giữa các máy tính trong mạng cục bộ. 

Mời quản trị hệ thống để khắc phục lỗi mạng cục 

bộ. 

Đèn trên khóa mạng Guardant Net cắm vào cổng 

USB máy làm việc (máy tính) hoặc máy chủ 

không sáng. 

Khóa đã bị hỏng. Thay khóa khác. 

Chưa cài đặt trình điều khiển Guardant trên máy 

tính được cắm khóa mạng Guardant Net qua cổng 

USB. Thiếu nhãn «Start\Settings\Control 

Panel\Drivers Guardant». 

Cài đặt trình điều khiển khóa Guardant theo mục 

3.2.2. Các lưu ý khi cài đặt khóa mạng. 

Không khởi động được phần mềm ứng dụng máy 

chủ Guardant Net trên máy tính được cắm khóa 

mạng Guardant Net qua cổng USB. 

Theo hướng dẫn trong mục 3.2.2. Các lưu ý khi 

cài đặt khóa mạng, sao chép thư mục \NetKey6\ từ 

thư mục cài đặt phần mềm đến máy tính cắm khóa 

mạng Guardant Net và khởi động máy chủ 

Guardant Net - công cụ glds.exe. 

Lỗi hệ điều hành máy tính được cắm khóa mạng 

Guardant Net qua cổng USB 

Khởi động lại hệ điều hành máy tính cắm khóa 

mạng Guardant Net và khởi động máy chủ 

Guardant Net. 

Hết hạn giấy phép cấp cho khóa mạng Guardant 

Net. 

Thời điểm hiện nay, tất cả các giấy phép cấp cho 

khóa mạng Guardant Net có giới hạn cho tới khi 

người dùng từ bỏ phần mềm. Hãy mời quản trị hệ 

thống để theo dõi hoặc cấu hình máy chủ khóa bảo 

vệ theo hướng dẫn trong mục 3.2.2. Các lưu ý khi 

cài đặt khóa mạng. 

Khóa mạng Guardant USB dành cho phần mềm 

khác. 

Kiểm tra sự tương ứng của phần mềm được khởi 

động với giấy phép đã mua của khóa Guardant 

Net. 

Chưa cài đặt trình điều khiển Guardant trên máy 

khách. Thiếu nhãn «Start\Settings\Control 

Panel\Drivers Guardant». 

Cài đặt trình điều khiển khóa Guardant theo mục 

3.2.1. Cài đặt trình điều khiển Guardant. 

Đối với khóa mạng trong GIS cài đặt giấy phép cố 

định (cục bộ). 

Cài đặt «Loại giấy phép» là «Giấy phép linh hoạt» 

trong hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép» được 

gọi từ mục «Các tham số\Cấu hình loại giấy phép» 

của thực đơn chính của phần mềm. 
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Nguyên nhân dự đoán Biện pháp khắc phục 

 
Trong GIS không khai báo địa chỉ IP máy tính 

cắm khóa mạng Guardant Net. 

Cài đặt «Loại giấy phép» là «Giấy phép linh hoạt» 

trong hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép» được 

gọi từ mục «Các tham số\Cấu hình loại giấy phép» 

của thực đơn chính của phần mềm. 

 
Khi đóng hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép» 

bằng nút «Cài đặt» sau khi cấu hình loại giấy phép 

hoặc khai báo địa chỉ IP máy tính, phần mềm đưa 

ra thông báo: 

«Unable to write to file gnclient.ini» hoặc 

«Không thể ghi vào tệp gnclient.ini». 

Cấu hình làm việc GIS với khóa mạng Guardant 

trong hộp thoại «Cấu hình loại giấy phép» được 

thực hiện với quyền quản trị hệ điều hành. 

Không thể truy cập vào các cổng được liệt kê 

trong tệp cấu hình khóa mạng grdsrv.ini đối với 

phần mềm ..\NetKey6\GLDS.exe. 

 

Mở truy cập các cổng được liệt kê trong tệp cấu 

hình khóa mạng grdsrv.ini đối với phần mềm 

..\NetKey6\GLDS.exe. 

[HTTP_SERVER] 

PORT=3185 (tcp/udp) 

[SERVER] 

PORT=6001 (tcp/udp) 

MESSAGE_PORT=6002 (tcp) 

 

3.3 Các lưu ý khi lập các tài liệu báo cáo MS Word 

Lập các báo cáo dạng MS Word được thực hiện nhờ mô-đun phần mềm report32.exe có trong bộ 

phần mềm GIS Panorama. GIS khởi động mô-đun report32.exe để xây dựng tài liệu báo cáo MS Word và 

dừng nó sau khi kết thúc chuyển dữ liệu vào tài liệu. Mô-đun report32.exe tương tác với GIS Panorama 

theo cơ chế socket. Số cổng được sử dụng (theo mặc định – 2067) được lưu trữ trong tệp report32.ini. Khi 

cài đặt phần mềm tệp report32.ini được sắp đặt trong thư mục:  

C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Report32\ 

Để thay đổi số cổng được sử dụng cần chỉnh sửa tệp report32.ini bằng phần mềm MS NotePad. 
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4 GIAO DIỆN HỆ THỐNG 

4.1 Giới thiệu chung 

Nói chung bạn cần khởi động mô-đun chính của hệ thống – panorama64.exe. Khởi động phần mềm 

có thể được thực hiện nhờ Windows Explorer hoặc thông qua biểu tượng phần mềm trên Windows 

Desktop. 

Hệ thống được điều hành nhờ bàn phím và chuột máy tính. Màn hình được chia thành các phần: 

vùng làm việc, bảng điều khiển (thực đơn), thanh trạng thái, vùng hiển thị các thông báo. Trong quá trình 

làm việc của phần mềm trong vùng thông báo trên màn hình xuất hiện các chỉ dẫn hỗ trợ lựa chọn các 

thao tác.  

Khi kết thúc làm việc với phần mềm GIS Panorama, tất cả các bản đồ điện tử đã mở được đóng lại. 

Dạng bản đồ, sự phân bố của chúng trên màn hình và sự phân bố của các bảng điều khiển được lưu lại 

trong các tệp bổ trợ (INI). 

Để kết thúc làm việc với GIS Panorama thực hiện một trong các thao tác sau: 

- nhấn nút thoát của thực đơn điều khiển; 

- trong thực đơn «Tệp» chọn lệnh «Thoát»; 

- nhấn phím «F10» hoặc «ALT+F4». 

 

4.1.1 Di chuyển hình ảnh bản đồ 

Để di chuyển hình ảnh bản đồ nhấn chuột trái trong cửa sổ bản đồ. Sau đó di chuyển chuột trong khi 

nhấn phím trái. Khi bạn nhả phím, bản đồ sẽ được chuyển đến vị trí mới. 

Trong tất cả các chế độ làm việc khác (biên tập bản đồ, tính toán theo bản đồ,…), di chuyển hình 

ảnh bản đồ chỉ được thực hiện khi di chuyển chuột ra khỏi giới hạn của cửa sổ trong khi vẫn nhấn chuột 

trái, cũng như khi di chuyển chuột trên bản đồ đồng thời nhấn phím «Shift». Hướng di chuyển bản đồ 

ngược với hướng di chuyển của chuột. 

Để di chuyển hình ảnh bản đồ bằng bàn phím sử dụng tổ hợp phím «Ctrl» và phím mũi tên hoặc các 

phím «PgUp», «PgDn», «Home», «End». 

 

4.1.2 Di chuyển con trỏ 

Di chuyển con trỏ được thực hiện khi di chuyển chuột hoặc sử dụng các nút bàn phím mà trên đó có 

các mũi tên và các phím «Shift» và «Ctrl», khi con trỏ nằm trên hình ảnh bản đồ. 

 

4.1.3 Gọi mô tả đối tượng bản đồ 

Trong GIS Panorama có tính năng gọi mô tả (thông tin trợ giúp ngắn gọn) đối tượng bản đồ vector. 

Để bật tính năng này có thể làm như sau: 

- kích hoạt bản đồ điện tử mà trên đó có đối tượng quan tâm; 

- đưa dấu thập con trỏ đến đối tượng và nhấn chuột trái hoặc nhấn phím «Enter». 

 

Sau đó xuất hiện cửa sổ hộp thoại trong đó chứa thông tin về đối tượng được chọn. 

Do bản đồ điện tử có cấu trúc nhiều lớp, tại điểm con trỏ chuột có thể có một số đối tượng bản đồ. 

Do đó, sau lần nhấn đầu tiên trong cửa sổ hộp thoại xuất hiện thông tin về đối tượng ở trên cùng. Để có 

thể chuyển sang các đối tượng khác cùng vị trí đó có thể nhấn nút «Đi tới» và «Quay lại». 
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Hình 14 -  Thông tin về đối tượng trên bản đồ 

Hộp thoại cho phép xem và biên tập thuộc tính, thông tin không gian, hình dạng bên ngoài và giới 

hạn hiển thị của các đối tượng được chọn tại vị trí chữ thập con trỏ chuột trên bản đồ. 

Hiển thị thông tin không gian của đối tượng (đối tượng con) bao gồm cả các thuộc tính thống kê 

cũng như tọa độ và sơ đồ hiển thị của đối tượng. 

Các tính chất sau của đối tượng (đối tượng con) được hiển thị: 

- số lượng đối tượng con trong đối tượng; 

- số thứ tự đối tượng con được hiển thị (đối tượng có số thứ tự 0); 

- số lượng điểm trong đối tượng (đối tượng con); 

- tọa độ các điểm thông tin không gian của đối tượng (đối tượng con); 

- gia số tọa độ các điểm thông tin không gian của đối tượng (đối tượng con); 

- góc phương vị ô vuông và phương vị đoạn thông tin không gian; 

- góc quay trái và phải của đoạn thẳng thông tin không gian; 

- góc hai phương của đoạn thẳng thông tin không gian. 

 

Tọa độ các điểm thông tin không gian có thể hiển thị và biên tập ở các đơn vị đo khác nhau: 

- ở đơn vị m trong hệ tọa độ vuông góc; 

- ở đơn vị điểm ảnh trong hệ tọa độ vuông góc; 

- ở đơn vị radian trong hệ tọa độ trắc địa; 

- ở đơn vị độ trong hệ tọa độ trắc địa; 

- ở đơn vị độ, phút, giây trong hệ tọa độ trắc địa; 

- ở đơn vị radian trong WGS84; 

- ở đơn vị độ trong WGS84; 

- ở đơn vị độ, phút, giây trong WGS84. 

 

Khi thay đổi tọa độ của đối tượng bằng cách thay đổi góc và phương vị, tọa độ của điểm hiện thời 

và các điểm tiếp theo được mã hóa lại. 

Tọa độ của điểm đầu thông tin không gian không thể hiệu chỉnh bằng phương pháp này. 

Để biên tập độ cao trong thông tin không gian của đối tượng cần bật chế độ «Độ cao». 

 

4.1.4 Làm việc với bàn phím 

Trong bản 3 trình bày danh sách các «phím nóng» cơ bản của hệ thống. 

 

Bảng 3 -  Danh sách các thao tác được thực hiện bằng bàn phím 

Nhóm Tổ hợp phím Thao tác được thực hiện 

Thay đổi tỷ lệ hình Ctrl + «+» hoặc «>» Phóng to 
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Nhóm Tổ hợp phím Thao tác được thực hiện 

ảnh bản đồ Ctrl + «–» hoặc «<» Thu nhỏ 

Ctrl + bánh xe chuột Phóng to hoặc thu nhỏ 

= Hiển thị bản đồ ở tỷ lệ gốc ban đầu của bản đồ 

Di chuyển trên 

hình ảnh bản đồ 

PgUp Di chuyển cửa sổ quan sát lên phía trên một «trang» 

(chiều cao của cửa sổ) 

PgDn Di chuyển cửa sổ quan sát xuống phía dưới một 

«trang» 

Home Di chuyển cửa sổ sang trái một «trang» (chiều rộng 

của cửa sổ) 

End Di chuyển cửa sổ sang phải một «trang» 

Ctrl + PgUp Di chuyển cửa sổ quan sát lên mép trên của bản đồ 

Ctrl + PgDn Di chuyển cửa sổ quan sát xuống mép dưới của bản 

đồ 

Ctrl + Home Di chuyển cửa sổ quan sát sang mép trái của bản đồ 

Ctrl + End Di chuyển cửa sổ quan sát sang mép phải của bản đồ 

Ctrl + стрелка вверх Di chuyển cửa sổ quan sát lên trên một dòng (5% 

chiều cao của cửa sổ) 

Ctrl + стрелка вниз Di chuyển cửa sổ quan sát xuống dưới một dòng 

Ctrl + стрелка влево Di chuyển màn hình sang trái một cột (5% chiều rộng 

của cửa sổ) 

Ctrl + стрелка вправо Di chuyển màn hình sang phải một cột 

Shift + перемещение 

мыши 

Di chuyển màn hình theo hướng chuyển động của 

con trỏ chuột 

Di chuyển con trỏ Mũi tên Di chuyển con trỏ trên bản đồ một điểm ảnh 

Shift + Mũi tên Di chuyển nhanh con trỏ trên bản đồ (theo 8 điểm 

ảnh) 

Làm việc với thực 

đơn chính 

ALT, Ф, О Mở bản đồ mới 

ALT, З, Е Bật/tắt biên tập bản đồ 

ALT, О, З Đóng tất cả bản đồ 

Thực hiện các thao 

tác biên tập, tìm 

kiếm, tính toán và 

các thao tác khác 

Ctrl + Chuột phải Hủy bỏ thao tác hiện thời 

Ctrl + Chuột trái Hoàn thành (thực hiện) thao tác 

Lựa chọn đối tượng 

bản đồ 

Enter Lựa chọn đối tượng gần con trỏ nhất. Nếu đang bật 

thao tác nào đó thì đối tượng sẽ nhấp nháy 

Nhấn kép Enter Chuyển sang đối tượng tiếp theo. Để hoàn thành lựa 

chọn cần nhấn «Ctrl + Enter» 

Phím trống Gọi hộp thoại lựa chọn đối tượng (vào thời điểm đối 

tượng nhấp nháy) 

Ctrl + Enter Lựa chọn nhanh đối tượng gần con trỏ nhất (không 

có nhấp nháy hoặc hộp thoại) 

Tìm kiếm đối 

tượng bản đồ 

Ctrl + F Gọi hộp thoại tìm kiếm/lựa chọn các đối tượng bản 

đồ 

Ctrl + L Tiếp tục tìm kiếm các đối tượng từ đối tượng tìm 

được gần nhất hoặc từ đối tượng được chọn 

 

4.2 Các lệnh thực đơn «Tệp» 

Thực đơn «Tệp» chứa các lệnh cho phép truy cập dữ liệu số trong các định dạng thể hiện khác 

nhau. Tên các lệnh được trình bày trong bảng 4. 
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Bảng 4 -  Các lệnh thực đơn «Tệp» 

Lệnh thực đơn Chức năng 

Tạo mới Được dùng để tạo bản đồ, bản đồ tỷ lệ lớn (sơ đồ), bản đồ người dùng, vùng 

làm việc, chọn bản vẽ, bộ phân loại bản đồ, mô hình số độ cao, mô hình số 

chất lượng, mô hình số lớp, raster chất lượng, mô hình TIN, mô hình MTD. 

Mở Mở các tệp dữ liệu vector, raster hoặc mô hình số có sẵn. 

Đóng Đóng bản đồ điện tử, raster, mô hình số, bản đồ người dùng, mô hình chất 

lượng, mô hình TIN, mô hình MTD 

Các bản đồ được mở gần 

đây 

Mở các tệp dữ liệu bản đồ vector, raster hoặc mô hình số đã được mở trước 

đây. 

GIS Server Mở dữ liệu phân bố tại các nguồn ở xa bằng các công cụ của phần mềm 

GIS Server. 

Cổng địa lý ảnh (WMS) Mở hoặc bổ sung bản đồ raster phân bố tại các nguồn ở xa theo giao thức 

WMS. 

Cổng địa lý bản đồ 

(WFS) 

Mở hoặc bổ sung bản đồ vector phân bố tại các nguồn ở xa theo giao thức 

WFS. 

Cổng địa lý mô hình số 

(WCS) 

Mở hoặc bổ sung mô hình số phân bố tại các nguồn ở xa theo giao thức 

WCS. 

Atlas bản đồ Được dùng để thành lập, mở, đóng atlas. 

Quản lý bản đồ Được dùng để lưu trữ và sử dụng số lượng lớn thông tin về dữ liệu bản đồ 

trong mạng nội bộ. 

Bổ sung Bổ sung vào bản đồ vector đang kích hoạt các raster, mô hình số lớp, bản 

đồ người dùng, mô hình số chất lượng, mô hình TIN, mô hình MTD, dự án 

bản đồ. 

Bổ sung từ thư mục Bổ sung vào bản đồ vector đang kích hoạt tất cả các dữ liệu cùng loại nằm 

trong thư mục được chọn 

Cập nhật Bổ sung và cập nhật dữ liệu vào bản đồ đang kích hoạt. 

Cập nhật bằng danh mục Cập nhật bản đồ từ các định dạng SXF, TXF, DIR, MAP, SIT hoặc DIR 

 

Nhập dữ liệu vector từ… Tải các tệp: SXF (SXF, TXF, DIR), Google Earth (KML),  

AutoCad (DXF), ArcView (SHP), MapInfo (MIF), S57 (030, 000),  

sơ đồ giao thông (GDF), MicroStation (DGN), OGC GML geoJSON, các 

tệp tọa độ (CSV, XYH, TXT, DBF), các tệp MS Excel (XLS), các bảng 

DBF có địa chỉ, các tệp máy trắc địa (RAW, SDR, RPT, DAT, IDX, GSI, 

GRE, DC1, TXT). 

Nhập dữ liệu dẫn đường 

từ… 

Tải các tệp: GPX, GPS/OziExplorer (WPT, RTE, PLT, EVT), 

GPS/NMEA/Magellan Explorist (UPT, RTE, LOG),  

GPS/NMEA (TXT), định dạng Ba Lan (MP), ARINC-424. 

Nhập raster và mô hình 

số từ… 

Tải các ảnh raster BMP, TIFF, JPEG, các raster GDAL (IMG, PNG, TIFF, 

JPEG), mô hình số độ cao (GRD, SRTM, GeoTIFF, IMG), mô hình số chất 

lượng (TXT, XYZ, DBF), đám mây điểm (TXT, LAS). 

Nhập dữ liệu từ WEB.. Tải các raster từ máy chủ Digital Globe. 

Nhập mô hình số từ… Tải mô hình số độ cao (GRD, SRTM, TXT, DBF, đám mây điểm). 

Xuất sang … Lưu vào các tệp: SXF (SXF, TXF, DIR), Google Earth (KML), AutoCad 

(DXF), ArcView (SHP), MapInfo (MIF), S57 (030, 000), ARINC-424, định 

dạng Ba Lan (MP), sơ đồ giao thông (GDF), OGC GML geoJSON, bảng dữ 

liệu (DBF, XLS, CSV, TXT, HTML), mô hình số độ cao (TXT, TIFF), đồ 

họa vector (SVG, EMF, EPS), đồ họa raster (BMP, TIFF, JPEG). 

Lưu Lưu bản đồ và đồng bộ trạng thái dữ liệu trên ổ cứng. 
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Lệnh thực đơn Chức năng 

Lưu thành… Lưu bản đồ vector vào định dạng được chọn (TXF, DIR, SXF, MPT, BMP, 

EMF, EPS, TIFF, RSW, JPEG, PDF). 

In báo cáo Được dùng để tạo lập và in các tài liệu bao gồm bản đồ, văn bản và các đối 

tượng OLE. 

In Được dùng để thực hiện đưa bản đồ raster, vector ra thiết bị in được cài đặt 

trong hệ điều hành MS Windows, cũng như để lưu phần bản đồ (raster, mô 

hình số) được lựa chọn vào thư mục riêng để trình bày và in sau này. 

Thoát Đóng phần mềm. 

 

4.2.1 Thành lập bản đồ 

4.2.1.1  Thành lập bản đồ mới 

Để thành lập bản đồ mới cần lựa chọn trong thực đơn «Tệp», mục «Thành lập», mục con «Bản đồ». 

Để thành lập bản đồ cần nhập tên bản đồ, tên khu vực, tên bộ phân loại điện tử, thiết lập loại bản đồ, 

phép chiếu, thể bầu dục (ellipsoid), hệ độ cao và tỷ lệ, khai báo dạng lưu trữ tọa độ. Khi lưu tọa độ ở đơn 

vị m có thể thiết lập độ chính xác tọa độ. 

Nếu cần thiết phải khai báo ở các trường trong các thẻ «Phép chiếu cố định», «Hệ quy chiếu» và 

«Siêu dữ liệu». 

Để thành lập bản đồ có khung cần bật phần tử hộp thoại «Giới hạn khu vực bản đồ bằng khung», 

khi đó xuất hiện thẻ «Khung bản đồ». 

Bắt buộc phải khai báo khi có khung bản đồ các trường tọa độ (tọa độ phẳng hoặc tọa độ địa lý). 

Đối với bản đồ địa hình có phân mảnh tiêu chuẩn các dữ liệu này được khai báo sau khi nhập số hiệu 

mảnh. 

Để chỉnh sửa tọa độ khung bản đồ có thể sử dụng các nút «Tính toán», «Khôi phục». Để tính toán 

tọa độ địa lý theo tọa độ phẳng đã được thiết lập cần nhấn nút «Tính toán» trên thẻ «Trắc địa» và ngược 

lại. Nhấn nút «Khôi phục» để hủy bỏ thay đổi tọa độ. 

Sử dụng nút «Từ bản đồ» có thể lựa chọn bản đồ hiện có, sao chép từ đó dữ liệu về phép chiếu và 

sau đó tiến hành các thay đổi cần thiết. 

Khi nhấn nút «Từ XML» tác vụ «Các tham số hệ quy chiếu từ tệp XML» được gọi ra cho phép đọc 

các giá trị của phép chiếu cố định và hệ quy chiếu từ tệp XML. 

Trong tương lai, lý lịch bản đồ vector có thể được chỉnh sửa. 

Nút «Từ EPSG» được dùng để gọi tác vụ «Các tham số hệ quy chiếu từ CSDL EPSG». 

Trong tương lai, lý lịch bản đồ vector có thể được chỉnh sửa bằng các mục «Lý lịch bản đồ» thực 

đơn «Tác vụ». 

Để thành lập bản đồ địa hình trong hệ tọa độ CS-42, CS-95 hoặc UTM với phân mảnh theo chuẩn 

quốc tế cần nhập số hiệu mảnh bản đồ. 

Số hiệu bản đồ địa hình phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ. Phân mảnh bản đồ địa hình được trình bày 

trong Phụ lục 2. 

 

4.2.1.2 Thành lập bình đồ 

Bình đồ (Bình đồ tỷ lệ lớn) là bản đồ điện tử thông thường nhưng đơn giản hơn. Bản đồ trong GIS 

Panorama và nói chung được hiểu là thông tin trong phép chiếu, hệ tọa độ và độ cao, phân mảnh tiêu 

chuẩn, có tỷ lệ tiêu chuẩn và tên gọi (phiên hiệu). Ví dụ như bản đồ địa hình, bản đồ địa lý tổng quan, bản 

đồ mẫu,…Lẽ tất nhiên, trong lý lịch bản đồ này đã có tất cả các thông tin này và còn có thêm rất nhiều 

các thông tin bổ sung khác mô tả về dữ liệu bản đồ. Chẳng hạn, nếu bạn thành lập sơ đồ điện tử các tầng 

của tòa nhà hành chính, sơ đồ du lịch tỉnh Lipetsk hoặc bản đồ địa chính tỷ lệ lớn có hệ tọa độ riêng (địa 

phương) thì bạn đơn giản chỉ cần thành lập bình đồ chứ không thành lập bản đồ. Kết quả là bạn nhận 

được bản đồ điện tử thông thường nhưng với chi phí nhỏ hơn (hàng loạt các trường lý lịch được điền một 

cách tự động). 
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Thành lập bình đồ mới (lý lịch bản đồ-bình đồ mới) có thể thực hiện bằng việc lựa chọn trong thực 

đơn «Tệp» mục «Thành lập», mục con «Bình đồ». 

Khi thành lập bình đồ quan cơ bản nhất là phải hiểu được hệ tọa độ. Nếu bạn thành lập bản đồ địa 

chính tỷ lệ lớn, thì tọa độ các góc khung phải lấy từ tư liệu bản đồ gốc. Nếu bạn quyết định thành lập sơ 

đồ hoặc bình đồ nào đó nhưng không giới hạn bằng khung trên tư liệu gốc, thì bạn phải tiến hành nhập hệ 

tọa độ của mình tài liệu được số hóa. Để làm được điều này, trước khi quét tư liệu gốc, bạn phải thực hiện 

các thao tác sau: 

- Giới hạn tư liệu gốc bằng khung (tốt nhất là khung hình chữ nhật); 

- Góc dưới bên trái của khung này gán giá trị tọa độ bằng (0,0); 

- Xác định tỷ lệ tư liệu ảnh gốc (một cách sơ bộ); 

- Đo chiều dài các cạnh hình chữ nhật và chuyển đổi kết quả nhận được về đơn vị m có tính đến 

tỷ lệ ảnh. 

 

Ví dụ, nếu tỷ lệ bằng 1:500, còn các cạnh hình chữ nhật bằng 25cm (chiều cao) x 50cm (chiều 

rộng), thì khi tạo lập lý lịch bình đồ cần nhập tọ độ các góc khung (xem trong bảng 5). 

 

Bảng 5 -  Tọa độ khung bình đồ mẫu tỷ lệ 1:500 

 

Vị trí điểm góc khung 

Tọa độ X Tọa độ Y 

Góc Tây-Nam 0.0 0.0 

Góc Tây-Bắc 125.0 0.0 

Góc Đông-Bắc 125.0 250.0 

Góc Đông-Nam 0.0 250.0 

 

Ngoài tọa độ các góc khung, khi tạo lập lý lịch bình đồ cần nhập giá trị mẫu số tỷ lệ hình ảnh (trong 

trường hợp của chúng ta là 500) và lựa chọn bộ phân loại chính của bản đồ cần thành lập. Nếu vùng thành 

lập phải được cấu thành từ nhiều mảnh thì đầu tiên phải tạo các mảnh riêng sau đó liên kết chúng thành 

vùng làm việc. 

 

4.2.1.3 Thành lập vùng làm việc 

Thành lập vùng làm việc được thực hiện trong hộp thoại «Nhập dữ liệu từ định dạng SXF». 

Hộp thoại cho phép tải các tệp được chọn ban đầu ở định dang SXF vào bản đồ đa mảnh (MAP) 

hoặc bộ bản đồ (SIT, SITX) với khả năng thay đổi phép chiếu. 

Khi khởi động các tác vụ, trong của sổ hộp thoại mở tệp phải lựa chọn số lượng bản đồ SXF cần 

thiết. Để bảo đảm tải danh mục dữ liệu có thay đổi phép chiếu cần thiết lập loại bản đồ và ellipsoid tương 

ứng. Nếu khu vực dữ liệu gốc bao trùm quá 3 múi chiếu, nên chọn dạng bản đồ «Mercator» và ellipsoid 

«WGS84». 

Kết quả thực hiện chương trình là bản đồ MPT chứa các mảnh phụ thuộc vào dạng được thiết lập 

trong cửa sổ hộp thoại – MAP, SIT, SITX. 

 

4.2.1.4 Thành lập mô hình số độ cao 

Gọi hộp thoại xây dựng mô hình số độ cao có thể được thực hiện: 

- nhờ mục «Thành lập\Mô hình số» thực đơn «Tệp»; 

- khi bổ sung tệp mô hình số độ cao chưa có trong hộp thoại «Danh mục dữ liệu bản đồ». 

 

Khi xây dựng mô hình số sử dụng thông tin các đối tượng bản đồ và tất cả các bản đồ người dùng 

được bổ sung vào bản đồ đó. 

Trong mô hình số thông tin về độ cao được ghi ở dạng đóng gói nên giảm đáng kể dung lượng tệp 

chứa. 
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Mô hình số độ cao có thể được xây dựng cho khu vực địa hình chỉ định hoặc cho các mảnh chỉ định 

của khu vực. 

Để xây dựng mô hình số cho khu vực cần bật chế độ «Toàn bộ khu vực» trong nhóm «Vùng xuất». 

Để xây dựng mô hình số cho các mảnh đã cho cần bật chế độ «Theo mảnh». Theo mặc định, tên mô 

hình số cho các mảnh được thiết lập tự động tương ứng với tên tệp bản đồ nhưng cũng có thể được yêu 

cầu đặt khi bật chế độ «Lựa chọn tên». 

Để xây dựng mô hình số cho khu vực hình chữ nhật định trước cần nhấn nút «Lựa chọn» trong 

nhóm «Vùng xuất» và lựa chọn khu vực địa hình trên bản đồ bằng cách nhấn hai lần chuột trái. Để thay 

đổi ranh giới vùng nhập – nhấn nút «Thay đổi» và dùng chuột thực hiện thay đổi. Kết thúc chế độ thay 

đổi – nhấn đúp chuột trái. 

Để xây dựng mô hình số cho khu vực địa hình được giới hạn bởi đối tượng bản đồ khép kín, cần 

nhấn nút «Theo đối tượng» trong nhóm «Vùng xuất» và lựa chọn đối tượng bản đồ khép kín bằng cách 

nhấn đúp chuột trái. 

Để xây dựng mô hình số cho khu vực địa hình được giới hạn bởi đường bao kín, cần nhấn nút 

«Theo đường bao» trong nhóm «Vùng xuất» và vẽ đường bao khép kín bằng cách nhấn chuột trái. Kết 

thúc chế độ tạo đường bao – nhấn đúp chuột trái. 

Ranh giới khu vực cũng có thể được định trước bằng tọa độ của các cạnh của nó trong các ô «Nam, 

Bắc, Tây, Đông» ở đơn vị m sau khi nhấn nút «Tọa độ». Nếu đối với bản đồ đã cho nếu hỗ trợ chuyển đổi 

tọa độ địa lý từ tọa độ phẳng và ngược lại thì ranh giới khu vực còn có thể định trước cả ở đơn vị độ. 

Dạng địa hình kết quả được định trước trong ô «Dạng mô hình số» 

Trong trường hợp xây dựng dạng địa hình tuyệt đối, mô hình số được xây dựng có sử dụng các đối 

tượng bản đồ có tính chất «độ cao tuyệt đối», cũng như các đối tượng mà thông tin không gian có chứa độ 

cao. 

Trong trường hợp xây dựng dạng tổng cộng, độ cao của các đối tượng có thuộc tính «độ cao tương 

đối» được bổ sung vào độ cao địa hình tuyệt đối. 

Trong trường hợp xây dựng dạng địa hình tuyệt đối hoặc địa hình tổng cộng, mô hình số có thể 

được xây dựng trong chế độ «Giới hạn vùng xuất bởi khu vực các đối tượng có độ cao tuyệt đối». Khu 

vực các đối tượng có độ cao tuyệt đối là vùng hình chữ nhật có kích thước được xác định bởi kích thước 

các đối tượng bản đồ có thuộc tính «độ cao tuyệt đối» hoặc thông tin không gian 3D. Chế độ này cho 

phép giới hạn mô hình số trong khu vực có thông tin về độ cao tuyệt đối. 

Trong trường hợp xây dựng dạng địa hình tương đối, độ cao tương đối của các đối tượng được bổ 

sung vào mặt phẳng có độ cao tuyệt đối bằng 0. 

Trong cửa sổ «Phương pháp xây dựng bề mặt» đưa ra phương pháp tính toán các phần tử mô hình 

số không nhận được giá trị độ cao sau khi xử lý các đối tượng bản đồ. Khi lựa chọn một trong các phương 

pháp dựa trên cơ sở «nội suy trung bình trọng số», cần lưu ý rằng, phương pháp đầu tiên (tìm kiếm theo 8 

hướng) được thực hiện nhanh hơn các phương pháp còn lại, còn phương pháp thứ 3 (làm trơn bề mặt) 

hình thành bề mặt trơn hơn. Nếu lựa chọn phương pháp «Nội suy tuyến tính theo mắt lưới độ cao», thì 

đầu tiên mạng lưới tam giác được xây dựng mà các đỉnh của nó là các đối tượng điểm có độ cao tuyệt đối, 

sau đó dựa theo các tam giác này độ cao của các phần tử mô hình số được tính toán. Phương pháp «Mặt 

phẳng với độ cao bằng 0» được dùng để xây dựng mô hình số độ cao tương đối. Bề mặt địa hình có thể 

chứa các chỗ bất thường cục bộ (hố nhỏ, núi nhỏ). Trên bản đồ các chỗ nhiw vậy tương ứng với các 

đường bình độ khép kín. Nếu bên trong đường bình độ kín không có đối tượng điểm tương ứng với bất 

thường cục bộ (điểm độ cao, điểm tọa độ,…), thì trong các vùng này sẽ mặt phẳng với độ cao bằng độ cao 

đường bình độ kín. Chế độ «Lập các vùng bất thường» cho phép khắc phục hạn chế này – xây dựng bên 

trong các đường bình độ kín bề mặt tương ứng với bất thường cục bộ của địa hình. 

Mô hình số có thể được xây dựng trong chế độ «Lập các vùng bất thường» trong trường hợp chọn 

phương pháp xây dựng bề mặt – nội suy trung bình trọng số. 

Trong trường hợp chọn «nội suy tuyến tính theo lưới điểm độ cao» để xây dựng bề mặt, chỉ sử dụng 

các đối tượng điểm của bản đồ có thuộc tính độ cao tuyệt đối hoặc có giá trị độ cao trong thông tin không 

gian. Số lượng các điểm độ cao phải không nhỏ hơn 3. 
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Mô hình số có thể được xây dựng trong chế độ «Xây dựng lưới điểm độ cao» cho phép cải thiện 

hình dạng bề mặt được tạo ra ở các vị trí mà giữa các đường bình độ có các nhóm đối tượng điểm có độ 

cao tuyệt đối. Chế độ có thể được chọn nếu phương pháp xây dựng bề mặt – nội suy trung bình trọng số. 

Nếu chế độ được chọn thì khi xây dựng mô hình số các thao tác bổ sung sau được thực hiện: 

- xây dựng lưới tam giác theo các đối tượng điểm có độ cao tuyệt đối; 

- các cạnh lưới tam giác (hoặc một phần của cạnh) được chuyển thành các đối tượng đường 3D 

(nếu các cạnh không giao cắt các đối tượng có độ cao tuyệt đối, thì nó được loại bỏ hoàn toàn, 

nếu giao cắt thì loại bỏ một phần được giới hạn bởi đỉnh của nó và điểm giao cắt với đối tượng); 

- các đối tượng 3D bổ sung (cạnh và một phần cạnh) được đưa vào mô hình số. 

 

Trong trường hợp chọn phương pháp «Mặt phẳng với độ cao bằng 0» mô hình số độ cao tương đối 

được xây dựng. 

Chế độ đưa độ cao vào các phần tử mô hình số được chọn trong cửa sổ «Độ cao khi xếp chồng». 

hình số, thì khi xử lý các đối tượng xảy ra xếp chồng độ cao, tức là hai đối tượng hoặc nhiều hơn ở 

cùng một diện tích phần tử. Trong trường hợp này, nội dung của mô hình số được tạo ra phụ thuộc vào 

chế độ «Độ cao khi xếp chồng» được chọn. Nếu chọn chế độ «Độ cao khi xếp chồng – Trung bình» thì độ 

cao cuối cùng diện tích phần tử được tính là độ cao trung bình cộng giá trị độ đã có và độ cao tuyệt đối 

của đối tượng được xử lý. Nếu chọn chế độ «Độ cao khi xếp chồng – Lớn nhất» thì độ cao kết quả của 

diện tích phần tử sẽ là giá trị lớn nhất trong các giá trị độ cao của các đối tượng rơi vào diện tích đó. 

Nếu chọn chế độ «Độ cao khi xếp chồng – Nhỏ nhất» thì độ cao kết quả của diện tích phần tử sẽ là 

giá trị nhỏ nhất trong các giá trị độ cao của các đối tượng rơi vào diện tích đó. Khi đối tượng điểm có độ 

cao tuyệt đối rơi vào diện tích phần tử thì độ cao kết quả của diện tích phần tử chính là độ cao của đối 

tượng điểm không phụ thuộc vào chế độ «Độ cao khi xếp chồng» được chọn. 

Chế độ «Độ cao khi xếp chồng» không ảnh hưởng đến việc đưa thêm vào mô hình số độ cao tương 

đối, trong đó mỗi phần tử luôn được gán độ cao tương đối lớn nhất. 

Thông tin không gian 3D của các đối tượng bản đồ sẽ tham gia vào xây dựng mô hình số nếu chế độ 

«Sử dụng độ cao từ thông tin không gian 3D của các đối tượng» được chọn. 

Nếu chọn chế độ «Xây dựng bề mặt bên trong các đối tượng vùng có thông tin không gian 3D», thì 

độ cao của các phần tử nằm bên trong đối tượng vùng có thông tin không gian 3D được tính toán theo 

thông tin không gian của đối tượng đó và được đưa vào mô hình số không phụ thuộc vào giá trị của chế 

độ «Độ cao khi xếp chồng». Chế độ «Xây dựng bề mặt bên trong các đối tượng vùng có thông tin không 

gian 3D» cho phép khắc phục ảnh hưởng (xếp chồng độ cao) của các đối tượng nằm gần đối tượng vùng 

có thông tin không gian 3D. 

Khi xây dựng mô hình số có thể sử dụng tệp văn bản bổ trợ có phần mở rộng IMH. Nó xác định 

thành phần đối tượng trong thông tin khu vực tham gia vào quá trình xây dựng mô hình số độ cao. Để cấu 

hình tệp văn bản bổ trợ cần nhấn nút «Cấu hình bộ lọc» (>>). 

Nếu tệp văn bản bổ trợ không được sử dụng, thì tham gia vào quá trình xây dựng mô hình số độ cao 

sẽ bao gồm các đối tượng có thuộc tính «độ cao tuyệt đối», «độ cao tương đối» và các đối tượng có thông 

tin không gian 3D. 

Chất lượng mô hình số được xây dựng phụ thuộc vào sự góp mặt của các đối tượng bản đồ có tính 

chất độ cao (độ cao tuyệt đối, thông tin không gian 3D), cũng như sự góp mặt của các đối tượng thủy hệ 

không có tính chất độ cao nhưng vị trí không gian của chúng xác định đặc thù bề mặt địa hình. 

Các đối tượng thủy hệ không có tính chất độ cao được tham gia vào trong quá trình xử lý nhờ tệp 

văn bản bổ trợ, trong đó cần tạo các phần «Đường tụ thủy» và «Mặt nước». 

Khi xử lý các đối tượng đường của thủy hệ có độ cao thay đổi (đường tụ thủy: sông, suối,…) giá trị 

độ cao giảm dần được đưa vào mô hình số tương ứng với đường tụ thủy được xử lý. Giá trị và sự suy 

giảm độ cao đưa vào phụ thuộc vào độ cao của các đối tượng bản đồ giao cắt với đối tượng thủy hệ. Nếu 

đối tượng thủy hệ dạng đường không giao cắt các đối tượng có tính chất độ cao thì nó không được xử lý.  

Khi xử lý đối tượng thủy hệ dạng vùng có độ cao không đổi, không có thuộc tính «độ cao tuyệt đối» 

(mặt nước – hồ, hồ chứa,…), trong mô hình số sẽ nhận các giá trị độ cao như nhau tương ứng với mặt 
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nước được xử lý. Giá trị độ cao được tính toán có tính đến độ cao của các đối tượng bản đồ xung quanh 

gần nhất. 

 

4.2.1.5 Xây dựng mô hình số chất lượng 

Mô hình số chất lượng có thể được thể hiện bằng tệp MTW hoặc tệp MTQ. 

Khi xây dựng mô hình số chất lượng ở dạng tệp MTW, phải sử dụng bộ lọc đối tượng – tệp văn bản 

bổ trợ có phần mở rộng IMH cho phép xác định thành phần đối tượng tham gia vào quá trình xây dựng 

mô hình chất lượng. 

Để cấu hình tệp văn bản bổ trợ cần nhấn nút «Cấu hình bộ lọc» (>>) và thực hiện cấu hình mục «Độ 

cao tuyệt đối». Trong nhóm Mã tính chất mục «Độ cao tuyệt đối» cần đưa ra tính chất thuộc tính mà giá 

trị sẽ được lấy từ thông tin của các đối tượng bản đồ. Danh mục các đối tượng mục «Độ cao tuyệt đối» sẽ 

xác định thành phần các đối tượng tham gia vào xử lý. Trong nhóm «Danh mục đối tượng» phải gán chế 

độ «Xử lý». Chất lượng mô hình số được xây dựng phụ thuộc vào tính chất của các đối tượng đó và số 

lượng của chúng, bởi giá trị của các phần tử mô hình số không được gán độ cao được xác định bằng 

phương pháp nội suy tuyến tính. 

Ví dụ tệp văn bản bổ trợ để xây dựng mô hình số chất lượng (thuộc tính với mã 38 – số lượng dân 

cư): 

[MTRFILTER] 

WHAT_IS_IT=CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KHI XÂY DỰNG 

MÔ HÌNH SỐ CHẤT LƯỢNG 

[ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS] 

ABSOLUTE_HEIGHT_CODE=38 

CODES=INCLUDE 

COUNT=5 

COD1=41100000  S0041100000  THÀNH PHỐ 

COD2=41200000  S0041200000  KHU DÂN CƯ THÀNH PHỐ 

COD3=42100000  S0042100000  KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN 

COD4=43100000  S0043100000  KHU DÂN CƯ NGHỈ MÁT 

COD5=43200000  S0043200000  KHU DÂN CƯ KHÁC 

[RELATIVE_HEIGHT_OBJECTS] 

RELATIVE_HEIGHT_CODE=1 

CODES=INCLUDE 

COUNT=0 

[HYDROGRAPHY_CONSTANT_HEIGHT_OBJECTS] 

COUNT=0 

[HYDROGRAPHY_VARIED_HEIGHT_OBJECTS] 

COUNT=0 

[ADDITIONAL] 

COUNT=0 

 

Quá trình xây dựng mô hình số chất lượng được thể hiện ở dạng tệp MTQ có thể được khởi động: 

- nhờ mục «Thành lập\Mô hình số chất lượng» thực đơn «Tệp»; 

- bằng cách nhấn nút «Thành lập mô hình số chất lượng» trong bảng bổ trợ «Làm việc với các 

mặt» tác vụ «Tính toán theo bản đồ»; 

- khi bổ sung tệp mô hình số chất lượng hiện có vào hộp thoại «Danh mục dữ liệu bản đồ điện 

tử». 

 

Mô hình số chất lượng có thể được xây dựng theo thông tin các đối tượng bản đồ vector hoặc theo 

thông tin từ cơ sở dữ liệu. Mô tả chi tiết xây dựng mô hình số chất lượng được trình bày trong tài liệu 

«Xử lý mô hình số độ cao và mô hình TIN. Hướng dẫn sử dụng» (Mô hình số và mô hình TIN.doc). 
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4.2.1.6 Xây dựng raster chất lượng 

4.2.1.6.1 Giới thiệu chung 

Raster chất lượng – mô hình địa hình raster nhận được bằng các phân tích tính chất của các đối 

tượng địa hình, sự phân cấp chúng theo các cấp độ đưa ra và gán cho các phần tử của raster màu tương 

ứng. Số lượng cấp độ lớn nhất là 255, từ 1 đến 255 . Cấp độ 0 có nghĩa là không có dữ liệu. 

Mỗi phần tử raster tương ứng với một miếng địa hình hình vuông (miếng phần tử) mà kích thước 

các cạnh được đưa ra khi xây dựng raster. 

Mỗi phần tử raster chứa số cấp độ tính chất đối tượng bản đồ rơi vào miếng phần tử tương ứng. 

Sự tương ứng giữa tính chất đối tượng với số cấp độ và màu cấp độ được quy định khi xây dựng 

raster. 

Khi hiển thị các đối tượng trong raster có thể xảy ra hiện tượng xếp chồng chúng, tức là rơi vào 

cùng một phần tử có hai đối tượng hoặc nhiều hơn. Trong trường hợp xếp chồng, thông tin của đối tượng 

sau sẽ thay thế thông tin của đối tượng trước. Xử lý các đối tượng được thực hiện theo trình tự hiển thị 

của chúng. Đối tượng được hiển thị trên các đối tượng khác được xử lý sau cùng. 

 

4.2.1.6.2 Hộp thoại xây dựng 

Gọi hộp thoại xây dựng raster chất lượng có thể thực hiện nhờ mục «Thành lập\Raster chất lượng» 

thực đơn «Tệp».  

Khi xây dựng raster thông tin của các đối tượng bản đồ và tất cả các bản đồ người dùng được bổ 

sung vào bản đồ chính đều được sử dụng 

Khi xây dựng raster sử dụng tệp văn bản bổ trợ (MАP2RSW.INI). tệp này quy định thành phần đối 

tượng thông tin khu vực tham gia và quá trình xây dựng raster, cũng như màu sắc thể hiện các đối tượng 

bản đồ. 

Tên của tệp văn bản bổ trợ được đưa ra trong cửa sổ «Tên bộ lọc». 

Mỗi phần tử raster tương ứng với miếng địa hình hình vuông có kích thước các cạnh ở đơn vị m 

được đưa ra trong cửa sổ «Kích thước phần tử». 

Khi xây dựng raster chất lượng có thể đưa ra chế độ «Nén», trong đó thông tin được ghi trong dạng 

đóng gói, làm giảm đáng kể kích thước tệp. 

Raster chất lượng có thể được xây dựng cho toàn bộ khu vực địa hình hoặc cho các mảnh bản đồ 

trong khu vực.  

Để xây dựng raster cho khu vực cần bật chế độ «Toàn bộ khu vực» trong nhóm «Vùng xuất». 

Để xây dựng raster cho các mảnh cần bật chế độ «Theo mảnh». Theo mặc định, tên của các mảnh 

được đặt tự động tương ứng với tên của các tệp bản đồ nhưng cũng có thể được yêu cầu khi bật chế độ 

«Lựa chọn tên».  

Để xây dựng raster cho khu vực đã định cần nhấn nút «Lựa chọn» trong nhóm «Vùng xuất» và chọn 

khu vực địa hình trên bản đồ bằng cách nhấn hai lần chuột trái. Để thay đổi ranh giới vùng xuất – nhấn 

nút «Thay đổi» và dùng chuột để thay đổi. Kết thúc chế độ thay đổi – nhấn đúp chuột trái. 

Ranh giới khu vực cũng có thể xác định bằng tọa độ các cạnh của nó ở đơn vị m trong cửa sổ 

«Nam, Bắc, Tây, Đông» sau khi nhấn nút «Tọa độ». Nếu đối với bản đồ hiện tại hỗ trợ tính toán tọa độ 

địa lý từ tọa độ phẳng và ngược lại thì ranh giới khu vực cũng có thể quy định ở đơn vị độ. 

 

4.2.1.7 Xây dựng mô hình TIN 

4.2.1.7.1 Giới thiệu chung 

Mô hình TIN là một mặt đa diện – mạng tam giác không đều mà các đỉnh của nó là các điểm gốc và 

các điểm thông tin không gian của các đường và các mặt cấu trúc. 

Mô hình TIN được xây dựng theo dữ liệu bản đồ vector gốc trong phạm vi khu vực lưới tam giác 

bao gồm các đối tượng điểm, đường và vùng có thuộc tính «độ cao tuyệt đối» hoặc có thông tin không 

gian 3D. Để xây dựng mô hình TIN cần ít nhất 4 đối tượng điểm. 
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4.2.1.7.2 Hộp thoại xây dựng 

Gọi hộp thoại xây dựng mô hình TIN có thể thực hiện: 

- nhờ mục «Thành lập\Mô hình TIN» thực đơn «Tệp»; 

- khi bổ sung tệp chưa có nhờ mục «Bổ sung\Mô hình TIN» thực đơn «Tệp»; 

- khi bổ sung tệp chưa có vào hộ thoại «Danh mục dữ liệu bản đồ điện tử». 

 

Xây dựng mô hình TIN được thực hiện theo dữ liệu bản đồ và tất cả các bản đồ người dùng được bổ 

sung vào nó. Mô hình TIN bề mặt được xây dựng theo dữ liệu bản đồ vector đầu vào chứa các điểm gốc, 

các đường cấu trúc và các mặt được gán giá trị cố định. Khi xây dựng mô hình TIN sử dụng các đối tượng 

bản đồ có thuộc tính «độ cao tuyệt đối» và các đối tượng có thông tin không gian 3D.  

Mô hình TIN có thể được xây dựng cho toàn bộ khu vực hoặc cho một phần khu vực quy định. 

Để xây dựng mô hình TIN cho toàn bộ khu vực cần bật chế độ «Toàn bộ khu vực» trong nhóm 

«Vùng xuất». 

Để xây dựng mô hình TIN cho khu vực địa hình hình chữ nhật đã định cần nhấn nút «Lựa chọn» 

trong nhóm «Vùng xuất» và lựa chọn khu vực địa hình trên bản đồ bằng cách nhấn hai lần chuột trái. Để 

thay đổi ranh giới vùng xuất – nhấn nút «Thay đổi» và dùng chuột thực hiện thay đổi. Kết thúc chế độ 

thay đổi – nhấn đúp chuột trái. 

 

4.2.1.8 Xây dựng mô hình MTD 

4.2.1.8.1 Giới thiệu chung 

Mô hình MTD được dùng để xử lý các kết quả đo điểm – dữ liệu quét laser hàng không, viễn thám 

và các dữ liệu khác. Mô hình MTD là mô hình số điểm không đều chứa tọa độ không gian (X,Y,Z) và các 

tính chất khác của điểm, ví dụ, giá trị cường độ phản xạ laser. 

Mô hình MTD có thể được xây dựng theo dữ liệu quét laser và viễn thám cũng như theo kết quả đo 

điểm nhận được từ các tổ hợp chuyên dụng và các thiết bị lập thể. 

 

4.2.1.8.2 Hộp thoại xây dựng 

Gọi hộp thoại xây dựng mô hình MTD có thể được thực hiện: 

- nhờ mục «Thành lập\Mô hình MTD» thực đơn «Tệp»; 

- khi bổ sung tệp chưa có nhờ mục «Bổ sung\Mô hình MTD» thực đơn «Tệp»; 

- khi bổ sung tệp chưa có trong hộp thoại «Danh mục dữ liệu bản đồ điện tử». 

 

Xây dựng mô hình TIN được thực hiện theo dữ liệu tệp văn bản chứa tọa độ và mã điểm (X,Y,Z,C). 

Các mã điểm trong tệp văn bản đầu vào tương ứng các lớp mô hình MTD (đất, thực vật, thủy hệ, công 

trình và các loại khác). 

Để thiết lập các tham số phép chiếu của mô hình MTD được xây dựng từ bản đồ cần lựa chọn bản 

đồ bằng cách nhấn nút «Dữ liệu lý lịch từ bản đồ». 

Tọa độ của các điểm trong tệp văn bản đầu vào có thể là tọa độ phẳng (ở đơn vị m) hoặc tọa độ trắc 

địa (ở đơn vị độ hoặc radian). Định dạng dữ liệu đầu vào được thiết lập trong cửa sổ «Định dạng». Sau 

khi lựa chọn tệp văn bản, các mã và số lượng điểm đầu vào được đưa ra trong cửa sổ cấu hình. Tiếp theo 

cần thực hiện thiết lập sự tương ứng của các mã từ tệp văn bản với các lớp của mô hình MTD được tạo ra. 

Lựa chọn tên và màu sắc cho các lớp được thực hiện bằng cách nhấn hai lần các nút «Tên lớp» và «Màu 

sắc». Nếu mã đầu vào được gán tên lớp «Không được tải» thì các điểm có mã như vậy bị bỏ qua khi xây 

dựng mô hình MTD. Nếu mã đầu vào được gán tên lớp «Địa hình» thì các điểm có mã như vậy sẽ được 

hiển thị bằng màu sắc của bảng màu mô hình số độ cao. Cấu hình được lưu trữ trong tệp có phần mở rộng 

IMD. Tệp văn bản đầu vào có thể chỉ chứa tọa độ các điểm (không có mã), khi đó tất cả các điểm trong 

tệp văn bản đó được xem như mặt phẳng địa hình.  
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4.2.2 Mở bản đồ điện tử 

Để làm việc với bản đồ điện tử, trước hết bạn cần mở nó và hiển thị trên màn hình. Sau đó bạn có 

thể xem, biên tập, trình bày và in bản đồ. 

Để mở bản đồ điện tử hiện có, hãy sử dụng lệnh «Mở» (thực đơn «Tệp») hoặc nhấn nút «Mở» trên 

thanh công cụ. 

Bạn có thể mở đồng thời nhiều bản đồ điện tử và chuyển từ bản đồ này sang bản đồ khác trong quá 

trình làm việc. 

Khi mở tệp ở định dạng trao đổi (SXF, TXT, DIR, PCX, BMP, TIFF ...) diễn ra quá trình tải dữ liệu 

vào định dạng GIS Panorama. 

 

4.2.3 Quản lý bản đồ 

Quản lý bản đồ được dùng để lưu trữ và sử dụng số lượng lớn thông tin về dữ liệu bản đồ trên ở 

cứng. Các chức năng chính của «Quản lý bản đồ» là: 

- Tìm kiếm dữ liệu bản đồ trên các đĩa từ; 

- Quản lý thông tin người dùng về dữ liệu bản đồ và mối liên hệ thứ bậc giữa chúng trong cơ sở 

dữ liệu; 

- Chuyển đổi dữ liệu «Quản lý bản đồ» được lưu trữ trong tệp văn bản với phần mở rộng TRE, 

sang định dạng cơ sở dữ liệu; 

- Tìm kiếm dữ liệu bản đồ cần thiết trong cơ sở dữ liệu theo thuộc tính của chúng; 

- Xây dựng khu vực bản đồ trên cơ sở dữ liệu định dạng SXF nhị phân; 

- Hiển thị trực quan dữ liệu bản đồ trong các tỷ lệ khác nhau; 

- Nhận các thông tin cần thiết về bản đồ; 

- Mở hoặc bổ sung vào tài liệu GIS đang mở các tệp cần thiết; 

- Sao lưu dự phòng dữ liệu bản đồ; 

- Nhận dữ liệu trợ giúp về dung lượng chung và số lượng dữ liệu bản đồ được lưu trữ trong cơ sở 

dữ liệu; 

- In thành phần dữ liệu bản đồ ở dạng cấu trúc thứ bậc. 

 

Thông tin về dữ liệu bản đồ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trong «Quản lý bản đồ» nội dung cơ 

sở dữ liệu được thể hiện ở dạng cây thư mục, trong đó mỗi phần tử của cây tương ứng với một bản ghi 

trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các tệp định dạng DBF, DBT, MDX. Trong các tệp DBF lưu 

trữ tên tệp bản đồ và dữ liệu để xây dựng quan hệ thứ bậc giữa các tệp. Tệp MDX là tệp chỉ mục theo 

trường chứa mức độ thứ bậc. Trong các tệp DBT chứa thông tin người dùng cho mỗi bản ghi cơ sở dữ 

liệu. 
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Hình 15 -  Quản lý bản đồ 

Cây thư mục bản đồ chứa thông tin về sự phân bố của các tệp dữ liệu. Mở tệp dữ liệu có thể thực 

hiện nhiều cách khác nhau: 

- nhấn đúp chuột tại nút cây thư mục bản đồ lựa chọn; 

- thông qua mục «Mở tài liệu» trong thực đơn «Tệp»; 

- thông qua mục «Mở tài liệu» trong thực đơn ngữ cảnh; 

- thông qua nút công cụ «Mở tài liệu». 

 

Việc bổ sung tệp vào tài liệu kích hoạt được thực hiện khi lựa chọn mục «Bổ sung» (trong thực đơn 

«Chỉnh sửa») hoặc thông qua nút tương ứng trên bảng nút điều khiển. 

Ban đầu (sau khi cài đặt) «Quản lý bản đồ» được cấu hình trên cơ sở dữ liệu ví dụn nằm trong bộ 

cài. Trên cơ sở nội dung cơ sở dữ liệu cấu trúc thứ bậc giữa các phần tử tương hỗ được xây dựng ở dạng 

cây thư mục. Các phần tử cấu trúc có thể phân chia thành các dạng sau: 

1) Mục chuyên đề - là nhóm bản đồ chung. Nhóm này gồm các nhánh cây chứa tên chung của nhóm 

các nút cây thư mục được gom lại theo thuộc tính nào đó hoặc theo phân bố địa lý. Ví dụ trong nhóm 

«Mát-xcơ-va và tỉnh Mát-xcơ-va» có thể gom tất cả bản đồ liên quan đến thành phố Mát-xcơ-va và tỉnh 

Mát-xcơ-va. 

2) Mục chuyên đề với phần đường dẫn– nhóm bản đồ tương tự mục chuyên đề nhưng cấu thành từ 

tên của nhóm và đường dẫn ban đầu của các nút con được đưa vào dấu ngoặc vuông. Ví dụ: «Tỉnh Mát-

xcơ-va [C:\Panorama\MosObl\]». Trong mục này để các bản đồ liên quan đến tỉnh Mát-xcơ-va và được 

bố trí với đường dẫn ban đầu C:\Panorama\MosObl\. 

3) Tệp dữ liệu – là nút cây thư mục chứa thông tin về mỗi bản đồ. Nó bao gồm tên bản đồ và thông 

tin bổ trợ được đặt trong dấu ngoặc vuông. Thông tin bổ trợ được hiểu là toàn bộ hoặc một phần đường 

dẫn tới bản đồ trên máy tính của bạn (trong đó đường dẫn đầy đủ sẽ được hình thành từ đường dẫn ban 

đầu được chỉ ra trong nhánh chính và phần đường dẫn của nút được chọn). Các tệp bản đồ là các tệp có 

phần mở rộng SXF, TXF, SIT, MAP, RSW, RST, MTW, MTL, MTQ, MPT, RSC. 

Các ví dụ tên của các nút: 

- Podolsk 1:100 000 [c:\Users\Public\Documents\Panorama\Panorama12\Data\Podolsk.map]; 

- Podolsk 1:100 000 [Data\Podolsk.map]; 
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- Tài liệu [D:\TreeMap\Document.txt]. 

4) Tệp định dạng tùy ý – là các nút cây được cấu thành từ tên của nút và đường dẫn tới tệp định 

dạng tùy ý. Ví dụ: 

- Tài liệu [D:\TreeMap\Document.txt]. 

 

Người dùng có thể thay đổi hoặc tạo mới «Cây thư mục». Sự thay đổi xảy ra đồng thời trong cơ sở 

dữ liệu tương ứng. 

Khi tạo cây thư mục mới đề xuất chọn ngay tên cơ sở dữ liệu mới và tạo phần tử đầu tiên của Cây 

thư mục mà phải chứa thông tin nào đó về cây thư mục được hình thành (ví dụ, một phần đường dẫn đến 

tệp). 

Để tạo các nút cây thư mục bản đồ sử dụng thực đơn «Tệp\Tạo cây thư mục bản đồ». 

khả năng chọn các nút cây thư mục đã dự trù trước để có thể sao chép, cắt, chèn và xóa (thực đơn 

«Chỉnh sửa»). Để chọn một dải nút cần nhấn chuột kết hợp với phím «Shift» ở nút đầu và cuối. Để chọn 

các nút riêng nhấn chuột kết hợp với phím «Ctrl» ở nút  được lựa chọn của cây thư mục. Nếu cần thiết 

chọn toàn bộ nội dung của nút đang đóng thì cần mở nút và chọn nội dung của nó. 

Để thay đổi trình tự các nút của cây thư mục có thể sử dụng phương pháp kéo thả nút từ vị trí này 

đến vị trí khác. Để làm được điều này cần chọn một nút đồng thời nhấn giữ chuột và kéo nó đến vị trí 

mong muốn. Không được kéo thả các nút trong đó chứa đường dẫn đến các tệp. 

Để thuận lợi trong chỉnh sửa cây thư mục, các mục thực đơn «Chỉnh sửa» được lặp lại trong thực 

đơn ngữ cảnh khi nhấn chuột phải. 

Trong «Quản lý bản đồ» có tính năng tìm kiếm tự động dữ liệu có tạo lập các nút cây thư mục – 

mục «Tự động tạo cây thư mục bản đồ» (thực đơn «Tệp»). Tổ chức tìm kiếm tự động được thực hiện 

bằng cách chọn đường dẫn để tìm kiếm và lựa chọn loại bản đồ trong cửa sổ bổ trợ «Tìm kiếm» (thực đơn 

«Tìm kiếm»). 

 

 

Hình 16 -  Tìm kiếm dữ liệu trên ổ cứng 

Dạng cây thư mục bản đồ có thể được người dùng cấu hình (thực đơn «Xem»). Lựa chọn một trong 

các mục «Đóng/Mở» cho phép gói lại/mở ra cây thư mục các nút con. Trong trường hợp ngược lại điều 
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này cần làm bằng cách nhấn chuột trên các nút được chọn. Cây thư mục bản đồ có thể được thể hiện ở 

dạng danh mục được phân loại theo loại bản đồ - mục «Phân loại theo loại» (thực đơn «Xem»). Trong 

trường hợp này tính năng làm việc với cây thư mục bị hạn chế (các nút chỉnh sửa không kích hoạt). 

Cập nhật (thực đơn «Xem\Cập nhật cây thư mục») cho phép xóa khỏi cây thư mục các thư mục và 

các tệp không tồn tại (trong cây thư mục gốc chúng được đánh dấu ). 

Bộ lọc (thực đơn «Xem\Bộ lọc tệp») lọc cây thư mục theo điều kiện được quy định trong cửa sổ bổ 

trợ. Không cho phép chỉnh sửa trong cây thư mục đã được lọc. Để cho phép chỉnh sửa cần hủy bỏ lọc 

bằng cách tắt nút «Bộ lọc». 

Để sử dụng «Quản lý bản đồ» thuận lợi có tính năng ngắt hiển thị bảng «Tính chất bản đồ» (thực 

đơn «Xem» mục «Xem toàn bộ». 

Trong «Quản lý bản đồ» có tính năng tìm kiếm (thực đơn «Tìm kiếm»). Tìm kiếm được thực hiện 

theo nút, thuộc tính và tọa độ. Tìm kiếm theo nút được hiểu là tìm kiếm theo tên nút, theo tên tệp hoặc 

theo ghi chú. Tìm kiếm theo thuộc tính được hiểu là tìm kiếm theo một trường thuộc tính (mã thuộc tính, 

khóa, tên) với giá trị thuộc tính đã cho. Tìm kiếm theo tọa độ được hiển là tìm kiếm theo điểm hoặc diện 

tích. Kết quả tìm kiếm theo nút là nút cây thư mục được chọn đáp ứng các điều kiện tìm kiếm. Kết quả 

tìm kiếm theo thuộc tính hoặc theo tọa độ cũng là nút cây thư mục với bản đồ được biểu hiện mà trên đó 

đối tượng tìm kiếm được đánh dấu bởi màu đỏ nếu đối tượng đó có trên bản đồ. Khi nhấn nút «Bộ lọc tìm 

kiếm», cây thư mục chỉ hiển thị các bản ghi cơ sở dữ liệu đáp ứng các điều kiện tìm kiếm.  

Trong «Quản lý bản đồ» có các chế độ thực đơn «Dịch vụ» sau: 

1) Chế độ «Sao lưu dự phòng» các tệp từ cây thư mục bản đồ vào thư mục người dùng. Để tạo bản 

sao các tệp trong của sổ bổ trợ cần điền vào danh mục các tệp và chỉ ra thư mục để sao lưu. Danh mục các 

tệp có thể điền bằng cách kéo thả các tệp được chọn từ cây thư mục, nhấn nút  hoặc nhấn đúp chuột trái 

lên tệp được chọn. Để chọn nhiều tệp một lúc cần nhấn chuột trái kết hợp với nhấn phím «Ctrl» hoặc 

«Shift» (để lựa chọn tệp đầu và cuối trong danh sách các nút cây thư mục). Dữ liệu để sao lưu dự phòng 

mà có thể dùng tiếp khi tạo các bản sao tệp sau đó có thể lưu vào tệp văn bản kiểu INI. Để thực hiện điều 

này có các nút «Lưu» và «Mở». Bằng nút «Bổ sung» có thể lựa chọn tệp không nằm trong cây thư mục để 

sao lưu. Sử dụng các nút «Xóa», «Làm sạch» có thể biên tập danh mục các tệp. Quá trình sao lưu danh 

mục các tệp được bắt đầu khi nhấn nút «Sao lưu». 

2) Nhận dữ liệu trợ giúp về dung lượng và số lượng đối với từng loại bản đồ. 

In cây thư mục bản đồ được thực hiện khi lựa chọn mục thực đơn tương ứng. 

Để sử dụng các mục thực đơn cơ bản thuận lợi, Bảng điều khiển được thiết lập chứa các nút sau: 

«Thay đổi», «Bổ sung», «Xóa», «Mở tài liệu», «Bổ sung vào tài liệu kích hoạt», «Hiển thị», «Tìm kiếm», 

«Tiếp tục tìm kiếm theo cây thư mục», «Hủy bỏ chọn đối tượng», «Đối tượng trước», «Đối tượng sau», 

«Bộ lọc tệp», «Xây dựng khu vực». 

Bảng «Tính chất bản đồ» hiển thị nội dung của nút cây thư mục bản đồ với các chế độ sau: «Tổng 

quát», «Xem», «Thành lập khu vực». 

Tính chất chung của bản đồ bao gồm thông tin về nút (tên nút, loại nút, đường dẫn tới tệp, ghi chú) 

và thông tin về tệp (tên bản đồ, loại bản đồ, loại dữ liệu, tỷ lệ, số lượng mảnh, kích thước tệp, bảng màu, 

ngày xuất bản). Lưu trữ kết quả biên tập thông tin về nút được thực hiện bằng nút «Lưu thay đổi» 

Khi lựa chọn chế độ «Xem» diễn ra quá trình tải bản đồ được chọn. 

Tọa độ bản đồ và tỷ lệ hiển thị hiện thời được thể hiện trên thanh trạng thái phía dưới. Thay đổi tỷ 

lệ bản đồ được thực hiện bởi tổ hợp phím «Shift + >» (phóng to), «Shift + <» (thu nhỏ) hoặc bằng các nút 

thanh thu phóng bản đồ khi các nút được bật: 

- Phóng to hình ảnh bằng nút «Gần lại bản đồ», chuột trái khi bật nút «Thu phóng bản đồ tại 

điểm»; 

- Thu nhỏ hình ảnh bằng nút «Cách xa bản đồ», chuột phải khi bật nút «Thu phóng bản đồ tại 

điểm»; 

- Tỷ lệ ban đầu bằng nút «Tỷ lệ ban đầu»; 

- Toàn bộ bản đồ trong cửa sổ. 
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Trên cơ sở các tệp cây thư mục bản đồ có thể thành lập khu vực làm việc. Chế độ «Thành lập khu 

vực» được thiết kế cho công việc này. Di chuyển đến trang được thực hiện bằng cách chuyển đổi các 

trang thông thường hoặc bằng cách chọn mục tương ứng trong thực đơn «Tệp» hoặc bằng các nút trên 

bảng. 

Quá trình xây dựng khu vực được bắt đầu từ việc thể hiện cây thư mục bản đồ ở dạng hai cây thư 

mục bổ trợ: 

- cây thư mục với các bộ phân loại; 

- cây thư mục với các tệp nhị phân SXF và tệp văn bản TXF. 

 

Điền các trường của trang xây dựng được thực hiện bằng phương pháp kéo thả các tệp từ các «Cây 

thư mục» bổ trợ hoặc nhấn đúp chuột vào các tệp lựa chọn. Cũng có thể lựa chọn nhiều tệp một lúc. 

Muốn vậy phải nhấn chuột kết hợp với phím «Shift» lựa chọn tệp đầu và cuối từ «Cây thư mục» SXF, 

TXF. Kết quả là tất cả các tệp lựa chọn trong cây thư mục được đánh dấu bởi màu đỏ. Sử dụng các nút 

«Bổ sung», «Xóa», «Làm sạch» có thể chỉnh sửa danh mục các tệp dữ liệu dành cho xây dựng khu vực. 

Trường «Tên khu vực» là trường bắt buộc phải điền. 

Kết quả tạo khu vực là một bản đồ khu vực được mở trong GIS. 

Đối với các bộ phân loại đã có tính năng tải «Biên tập bộ phân loại». Muốn vậy cần nhấn hai lần 

chuột vào tệp lựa chọn hoặc sử dụng mục tương ứng trong thực đơn «Tệp» hoặc trong thực đơn ngữ cảnh. 

Khi đóng «Quản lý bản đồ» cấu hình cuối cùng của cây thư mục luôn được ghi lại vào tệp văn bản. 

Kết quả là khi khởi động lại «Quản lý bản đồ» trên màn hình luôn thể hiện hình dạng trước đó của cây 

thư mục.  

 

4.2.4 GIS Server 

4.2.4.1 Giới thiệu chung 

GIS Panorama cũng như các phiên bản GIS trước đây cho phép nhiều người dùng truy cập vào bản 

đồ để xem và biên tập. Ngoài ra, GIS Panorama có thể mở bản đồ không chỉ trong chế độ tệp-server mà 

còn ở chế độ máy khách-server. 

Đóng vai trò máy chủ để truy cập đến bản đồ sử dụng phần mềm GIS Server. 

Phần mềm cung cấp truy cập từ xa tới bản đò vector, raster và mô hình số. Kết nối với máy chủ 

được thiết lập theo giao thức TCP/IP với việc sử dụng cơ chế secket. 

Giữa máy khách và máy chủ trao đổi dữ liệu nhị phân – tọa độ các đối tượng, thuộc tính, gói dữ liệu 

raster và mô hình số. Do đó để hoạt động bình thường đòi hỏi kết nối tốc độ cao giữa máy khách và máy 

chủ, ví dụ, theo mạng Ethernet 100 Mbite\giây. 

Tổ chức dữ liệu trên máy chủ bảo đảm bảo vệ dữ liệu chống sao chép và thay đổi bất hợp pháp. 

Người dùng lựa chọn dữ liệu để làm việc theo các tên quy ước (alias) của chúng. Danh mục dữ liệu có thể 

truy cập được tạo ra riêng đối với mỗi người dùng theo tên và mật khẩu. Bản đồ véc-tơ có thể được mở để 

xem hoặc để xem và biên tập. Raster và mô hình số chỉ có thể xem và thực hiện các tính toán. Ngoài ra, 

tất cả dữ liệu có thể được đóng hoặc mở để sao chép từ máy chủ ở các định dạng trao đổi dữ liệu vào bộ 

đệm hoặc thành các bản đồ khác. 

Danh mục người dùng, danh mục dữ liệu và tính chất của chúng được lưu trữ trên máy chủ trong 

tệp các tham số GISSERVER.XML. Tạo lập và biên tập các tệp tham số do người quản trị máy chủ thực 

hiện nhờ sự trợ giúp của phần mềm chuyên dụng – GIS Administrator. Các danh mục mật khẩu được lưu 

giữ trong tệp tham số ở dạng mã hóa theo thuật toán MD5. 

Tất cả các thao tác của người dùng với dữ liệu trên máy chủ được ghi lại thành tệp nhật ký làm việc 

của phần mềm - \LOG\gisserver.log. Thư mục \LOG được đặt trong thư mục với phần mềm GIS Server. 

Trạng thái hiện thời truy cập dữ liệu được hiển thị trên bảng điều khiển máy chủ. 

 

4.2.4.2 Yêu cầu hệ thống 

Phần mềm GIS Server có thể được cài đặt trên máy tính bất kỳ trong mạng nội bộ với hệ điều hành 

Windows 7 (64 bit) và cao hơn. 
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Đối với mỗi máy khách được chia không quá 1.5Mb bộ nhớ động. Số lượng bản đồ véc-tơ, raster và 

mô hình số được mở đồng thời hoàn toàn không ảnh hưởng đến kích thước bộ nhớ được chia. Để bảo 

đảm kết nối 100 máy khách cần khoảng 1.5Gb bộ nhớ động trên máy tính cài đặt phần mềm GIS Server. 

Số lượng khách được kết nối không hạn chế. 

Để tăng tốc độ hoạt động khuyến cáo sử dụng nền tảng hệ thống đa lõi xử lý và phân bố dữ liệu trên 

các ổ cứng vật lý khác nhau. 

Do dung lượng dữ liệu trao đổi lớn (một ảnh viễn thám hoặc mô hình số có thể tới 1Tb) cần có kết 

nối tốc độ cao giữa máy chủ và máy khách. 

 

4.2.4.3  Các tham số kết nối 

Trong lần kết nối đầu tiên với máy chủ trong phần mềm máy khách cần nhập địa chỉ máy chủ - tên 

host hoặc địa chỉ IP máy tính chạy phần mềm GIS Server. Tên host có thể là tên máy tính trong mạng nội 

bộ. Ngoài địa chỉ máy chủ, cần chỉ rõ số cổng dành cho kết nối. 

Theo mặc định số cổng là 2047. Tên máy tính có thể chọn trong hộp thoại «Xem các máy tính». 

Hộp thoại này tạo lập danh mục các máy tính trong mạng nội bộ. Để kết nối từ xa cần nhập địa chỉ IP. 

Để kết nối tới máy chủ khác cần nhập địa chỉ mới. Vào một thời điểm chỉ có thể kết nối đến một 

máy chủ. 

 

4.2.4.4 Đăng ký người dùng 

Để truy cập vào máy chủ, khi bắt đầu làm việc, người dùng phải nhập tên và mật khẩu. Sau đó 

người dùng có thể lựa chọn dữ liệu trong hộp thoại «Mở dữ liệu từ GIS Server». Nếu người dùng làm 

việc với các hộp thoại này trước khi đăng ký hoặc GIS mở bản đồ trên máy chủ mà các bản đồ này đã 

được mở trong lần làm việc gần nhất, thì hộp thoại đăng ký người dùng sẽ được tự động mở. Mật khẩu 

người dùng được lưu và chuyển sang dạng mã hóa theo thuật toán MD5. Khi mất mật khẩu, mật khẩu 

được người quản trị gán mới. 

 

4.2.4.5 Truy cập dữ liệu 

Người dùng có thể mở các bản đồ véc-tơ, raster hoặc mô hình số trong mỗi cửa sổ riêng biệt hoặc 

bổ sung vào dữ liệu đã được mở trước đó. Trong tiêu đề hộp thoại «Mở dữ liệu từ GIS Server» hiển thị 

tên người dùng. Hộp thoại chứa 3 thẻ - bản đồ, raster và mô hình số. Trong mỗi thẻ chứa danh mục dữ 

liệu tương ứng. Mỗi phần tử danh mục để trực quan có biểu tượng màu thể hiện quyền truy cập – đọc, 

chỉnh sửa, sao chép. 

Khi lựa chọn phần tử cần thiết và nhấn nút «Mở» trong GIS xuất hiện cửa sổ mới chứa hình ảnh dữ 

liệu được chọn. Nếu dữ liệu được chọn đã được mở trong GIS thì cửa sổ mới sẽ không được mở ra. Nếu 

khi mở dữ liệu xuất hiện lỗi thì trên màn hình sẽ đưa ra thông báo chứa các thông tin về lỗi. 

Để bổ sung dữ liệu vào bản đồ đang mở, cần lựa chọn một phần tử cần thiết từ danh mục và nhấn 

nút «Bổ sung». Trong danh mục bản đồ để bổ sung có thể chỉ chọn các bản đồ người dùng (SIT). 

 

4.2.5 Tải dữ liệu 

4.2.5.1 Tải dữ liệu véc-tơ từ định dạng SXF 

Để nhận được bản đồ điện tử cần chuyển đổi dữ liệu địa hình từ định dạng trao đổi thành định dạng 

của phần mềm. Để tải dữ liệu cần lựa chọn tệp SXF tương ứng. Phần mềm này cho phép làm việc với dữ 

liệu SXF phiên bản 2.31,3.0, 4.0. Sau khi thực hiện chuyển đổi nhận được các tệp MAP, HDR, DAT, 

SEM cho mỗi mảnh bản đồ. Để đảm bảo việc chuyển đổi cần phải có tệp nguồn RSC tương ứng với tỷ lệ 

và loại bản đồ. 

Nếu tệp SXF được thể hiện ở dạng văn bản thì nó có phần mở rộng là TXF (dạng văn bản của định 

dạng trao đổi). 

Nếu tệp đầu vào là tệp chỉ mục (DIR) thì việc tải dữ liệu sẽ diễn ra theo đúng tệp nguồn (RSC) và 

danh sách các tệp dữ liệu (SXF, TXF và MAP) đã được ghi trong tệp và dữ liệu sẽ được tự động ghép lại 
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thành một vùng làm việc. Tên tệp vùng làm việc sẽ trùng với tên tệp DIR nhưng có phần mở rộng MAP. 

Tên vùng làm việc sẽ tương ứng với tên của tệp SXF đầu tiên hoặc một tên nào đó được ghi trong tệp 

DIR. 

Việc tải dữ liệu sẽ được thực hiện đầy đủ với tất cả các đối tượng hoặc theo trình tự các lớp và theo 

nhóm đối tượng do người dùng lựa chọn. 

Nếu khi tải dữ liệu véc-tơ chỉ cần lựa chọn một số chủng loại đối tượng nào đó thì trong hộp thoại 

«Tải dữ liệu» phải nhấn nút «Bộ lọc». Khi đó xuất hiện hộp thoại «Thành phần bản đồ». 

Nếu các mảnh bản đồ được tải nằm ở các múi liền kề nhau (đối với bản đồ địa hình) thì phần mềm 

tự động chuyển đổi tọa độ về múi tọa độ của mảnh đầu tiên trong tệp chỉ mục. 

Khi xuất hiện lỗi trong quá trình làm việc của phần mềm, các bản ghi không thể xử lý được bỏ qua 

và phần mềm tiếp tục xử lý các bản ghi tiếp theo. Thông tin về các lỗi được ghi trong tệp biên bản hệ 

thống (tệp LOG). 

Trong quá trình tải dữ liệu đồng thời diễn ra việc kiểm tra mã của các đối tượng đầu vào trong bộ 

phân loại và thông tin thuộc tính cho phép. 

Khi xuất hiện lỗi, một thông báo được ghi vào trong tệp biên bản (LOG). Các đối tượng có mã 

không phù hợp với bộ phân loại sau khi được tải vào sẽ được thể hiện bằng các đường bao màu đỏ. Đối 

với các thuộc tính có tên không phù hợp thì tên thuộc tính được bổ sung dấu «*». Đối với các thuộc tính 

mà mã không có trong bộ phân loại thì mã của chúng được gán cho tên. 

 

4.2.5.2  Tải các tệp định dạng đồ họa thành bản đồ raster 

Trong phiên bản này phần mềm hỗ trợ tải các tệp định dạng BMP, PCX, TIFF, GeoTIFF, 

JPEG. 

Các yêu cầu đối với dữ liệu đầu vào: 

- Tải tệp định dạng BMP. Tệp đầu vào phải có cấu trúc định dạng BMP tiêu chuẩn. Không có giới 

hạn về kích thước hình ảnh và bảng màu. 

- Tải tệp định dạng PCX. Tệp đầu vào phải có cấu trúc định dạng PCX tiêu chuẩn. Không có giới 

hạn về kích thước hình ảnh và bảng màu. 

- Tải tệp định dạng TIFF. Tệp đầu vào phải có cấu trúc định dạng TIFF tiêu chuẩn (phiên bản 

6.0). Hỗ trợ thuật toán nén ảnh PackBit. Không có giới hạn về phương pháp lưu trữ hình ảnh 

kích thước hình ảnh và bảng màu. 

- Tệp GeoTIFF phải có cấu trúc định dạng TIFF phiên bản 6.0. 

 

Kết quả của quá trình tải dữ liệu đồ họa là một tệp định dạng RSW và một bản đồ raster được mở ra 

hoặc được bổ sung vào bản đồ véc-tơ đang mở (phụ thuộc vào các điều kiện tải dữ liệu). 

 

4.2.5.2.1 Mô tả hoạt động của hộp thoại «Tải bản đồ raster» 

Đầu tiên phải lựa chọn tên của tệp đồ họa cần tải và đặt tên cho tệp RSW (*.RSW) đầu ra. 

Thay đổi tên của các tệp đầu vào và đầu ra được thực hiện nhờ các nút «…». 

Sau khi nhập tên của các tệp xuất hiện thông tin khái quát về các tệp đó (trong phần bên trái của hộp 

thoại – Tính chất của tệp đồ họa được tải, còn trong phần bên phải – Tính chất của của tệp RSW được tạo 

ra). 
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Hình 17 -  Nhập raster 

Các trường thông tin mô tả các tính chất của bản đồ raster được tạo ra. Nếu trong quá trình tải người 

dùng gặp khó khăn trong việc thiết lập các giá trị này thì vẫn có thể thay đổi sau này. Để thay đổi tính 

chất của các hình ảnh raster nhận được (tỷ lệ, độ phân giải, hệ tọa độ, bảng màu,…) cần sử dụng các chức 

năng hộp thoại «Danh mục dữ liệu bản đồ\Raster». 

Trường «Nén ảnh RSW» được dùng để kích hoạt tùy chọn nén ảnh khi tải bản đồ raster. Khuyến 

cáo sử dụng chế độ này cho raster tạo ra khi dung lượng trống trên ổ cứng hạn chế. Để giải nén bản đồ 

raster sử dụng chế độ «Giải nén» trong hộp thoại «Tối ưu hóa raster». 

 

4.2.5.2.2 Sử dụng tệp cấu hình raster 

Để liên kết tự động hình ảnh trong vùng làm việc, thiết lập kích thước phẩn tử ảnh (pixel) ở đơn vị 

m tương ứng với trên thực địa người ta sử dụng tệp cấu hình (tệp liên kết hay tệp nắn ảnh). 

Trong phiên bản này cho phép xử lý các tệp liên kết sau: tệp INI (tệp cấu hình), tệp TFW (cho các 

tệp TIFF), JGW (cho các tệp JPEG) ... 

Để sử dụng tệp liên kết ảnh cần lựa chọn loại tệp liên kết trong trường «Liên kết» và mở mở tệp liên 

kết tương ứng nhờ nút «Tệp». 

Trong trường hợp này bản đồ raster được tạo ra với tính chất được liệt kê trong tệp cấu hình. 

Khi tải đồng thời nhiều tệp đồ họa, hộp thoại có dạng như trên hình 18. 
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Hình 18 -  Nhập các raster 

Khi tải bản đồ raster định dạng GeoTIFF hộp thoại có dạng sau được kích hoạt. 

 

 

Hình 19 -  Nhập TIFF 

Thông tin trợ giúp về kích tệp, chiều rộng và chiều cao của ảnh, số lượng màu và loại bảng màu, 

kích thước điểm ảnh, phương pháp nén tệp ảnh gốc GeoTIFF và tệp kết quả RSW được hiển thị trong 

nhóm «Các tham số của ảnh». 

 



44 

PARB.00046-06 34 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

4.2.6 Lưu dữ liệu 

4.2.6.1 Lưu ở định dạng trao đổi 

Bản đồ điện tử có thể được lưu ở các định dạng SXF, TXF, MPT, BMP, EMF, EPS, TIFF, RSW, 

JPEG, PDF. 

Khi cần nhận dữ liệu véc-tơ ở định dạng trao đổi SXF người ta sử dụng phương pháp chiết xuất dữ 

liệu. 

Tình huống này xuất hiện trong các trường hợp sau: 

- khi trao đổi dữ liệu với các ứng dụng khác; 

- khi cần biên tập bộ phân loại (thay đổi thành phần các đối tượng, sự phụ thuộc giữa kiểu đối 

tượng với giá trị thuộc tính,...). 

 

Phương pháp chiết xuất dữ liệu cho phép đưa ra dữ liệu số toàn bộ hoặc theo từng lớp, từng loại đối 

tượng hoặc theo các đối tượng cụ thể. 

Nếu khi chiết xuất dữ liệu véc-tơ chỉ  cần hiển thị một nhóm các đối tượng nào đó thì nhấn nút «Bộ 

lọc». Khi đó hộp thoại «Thành phần bản đồ» được gọi ra. 

Khi chiết xuất vùng làm việc tệp chỉ mục DIR được tự động tạo ra chứa tên bộ phân loại và tên các 

tệp SXF được tạo ra. 

Phiên bản này của phần mềm sử dụng định dạng SXF 4.0. 

Khi phát sinh lỗi trong quá trình làm việc của phần mềm, các bản ghi không thể xử lý được bỏ qua 

phần mềm chỉ tiến hành xử lý các bản ghi tiếp theo. Thông tin về các lỗi được ghi vào tệp biên bản hệ 

thống. 

Lưu bản đồ véc-tơ ở định dạng văn bản được tiến hành bằng cách chuyển đổi dữ liệu địa hình từ 

định dạng bên trong phần mềm GIS Panorama thành tệp SXF văn bản. 

Để thực hiện công tác lưu trữ cần lựa chọn số hiệu mảnh bản đồ được lưu nếu vùng làm việc gồm 

nhiều mảnh và tên tệp SXF văn bản. Theo mặc định tên tệp SXF văn bản được thiết lập tự động tương 

ứng với tên tệp bản đồ, nhưng cũng có thể thay đổi trong thành phần «Tệp mới» hoặc nhờ các nút lựa 

chọn tên tệp «…». 

Có thể lưu bất cứ phần bản đồ điện tử nào có thành phần và dạng bất kỳ ở các định dạng BMP và 

EMF. Sau đó có thể dùng nó trong các ứng dụng khác nhau. 

Dữ liệu mô hình số và dữ liệu raster ở định dạng EMF cũng có thể lưu ở dạng raster. 

Dữ liệu véc-tơ có thể ở dạng raster (khi lựa chọn dạng bản đồ «Bình thường» trong thực đơn «Hiển 

thị\Hiển thị bản đồ») hoặc ở dạng véc-tơ (khi lựa chọn hiển thị bản đồ ở dạng in). 

 

4.2.6.2 Lưu bản đồ raster vào tệp định dạng BMP, TIFF, RSW 

Chế độ này được dùng để lưu một khu vực lựa chọn trên bản đồ thành tệp định dạng BMP, TIFF, 

RSW. Có thể lưu một khu vực bản đồ điện tử bất kỳ với các thành phần và dạng khác nhau… Sau đó các 

tệp BMP, TIFF, RSW có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác. 

Để lựa chọn và thay đổi kích thước vùng lựa chọn trên bản đồ sử dụng các nút «Toàn bộ khu vực», 

«Lựa chọn», «Thay đổi», «Theo đối tượng». 

Nút «Toàn bộ khu vực» sẽ thiết lập vùng xuất để lưu trữ là toàn bộ khu vực. 

Để lựa chọn vùng xuất lưu trữ nhấn nút «Lựa chọn», sau đó đánh dấu một vùng trên bản đồ bằng 

cách lựa chọn hai điểm. Hộp thoại lại được mở ra. 

Nút «Thay đổi» được dùng để thay đổi kích thước của vùng chọn. 

Nút «Theo đối tượng» thiết lập kích thước của vùng được lưu theo kích thước của đối tượng được 

chọn. Nút «Theo các raster» thiết lập kích thước của vùng được chọn theo kích thước của các raster được 

hiển thị. Trong đó có tính đến sử dụng khung raster (hiển thị raster theo khung). 

Khi sao chép phần bản đồ thành tệp định dạng BMP, TIFF, RSW cần khai báo các thuộc tính sau 

của hình ảnh được lưu trữ: 

- tỷ lệ (trường «Tỷ lệ»); 

- độ phân giải (trường «Độ phân giải»); 

- kích thước điểm ảnh ở đơn vị m (trường «Kích thước điểm ảnh»); 
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- loại mô hình màu (RGB, CMYK) – đối với định dạng TIFF và BMP. 

 

Lựa chọn loại mô hình màu đối với TIFF và BMP có thể thực hiện trong chế độ 32bit/điểm ảnh. 

Khi tạo lập tệp TIFF, một tệp với mô hình màu CMYK được tạo ra. Nếu phần mở rộng của tệp được tạo 

lập là BMP thì tạo ra bốn tệp BMP với bảng màu xám (256 xám). Các tệp được tạo ra có các tiền tố tương 

ứng với các kênh phân màu của mô hình CMYK. Ví dụ, khi lựa chọn tên tệp Map.bmp sẽ tạo ra các tệp 

Map-C.bmp, Map-M.bmp, Map-Y.bmp, Map-K.bmp.  

Khi sao chép một vùng bản đồ thành tệp TIFF phần mềm cũng cho phép ghi mô hình chuyển đổi 

vào đầu mục của tệp TIFF. Điều này cho phép hệ thống Intergraph tự động nhận biết cách thức nắn ảnh 

raster. Để ghi mô hình chuyển đổi vào TIFF đánh dấu trên hộp thoại thành phần «IntergraphTIFF» 

Khi sao chép vùng bản đồ thành tệp TIFF cũng có thể sử dụng phương pháp nén ảnh PackBit. Để 

nhận được tệp TIFF nén đánh dấu vào thành phần «Nén PackBit» trên hộp thoại. 

Theo kích thước của vùng cần xuất và các tham số người dùng khai báo phần mềm tính toán kích 

thước của ảnh được tạo ra (trường «Kích thước tệp»). 

Để lưu giữ các tham số của ảnh sử dụng tệp cấu hình. 

Khi tải tệp đồ họa thành bản đồ raster có thể sử dụng tệp cấu hình được tạo ra ở đây để tự động nắn 

ảnh được tải lên. 

Để sử dụng tệp cấu hình raster hãy lựa chọn loại tệp cấu hình trong danh sách sổ «Tệp tham số» và 

chọn tên tệp trong trường «Tên tệp tham số». 

Trong phiên bản hiện tại, phần mềm cho phép xử lý các tệp tham số sau: tệp cấu hình MapInfo 

(TAB), tệp liên kết thế giới (world file). 

Khuyến cáo khi lưu kết quả ghép ảnh hàng không và ảnh vệ tinh: 

- để nhận được hình ảnh bản đồ raster đồng nhất trước khi lưu vào tệp hãy sử dụng chế độ «Biểu 

đồ ảnh raster»; 

- để nhận được bản đồ raster duy nhất với bảng màu xám chuẩn không cần thiết phải hiển thị bản 

đồ, mô hình số, bản đồ  người dùng và các raster màu khác có trong tài liệu. 

 

4.2.7 Cập nhật bản đồ 

Công việc này cho phép thực hiện cập nhật bản đồ bằng cách bổ sung các đối tượng mới từ tệp 

SXF. Tiêu chí để bổ sung là sự đồng nhất về số hiệu mảnh, tỷ lệ và loại bản đồ. 

Nếu các đối tượng từ SXF có số hiệu trùng với số hiệu của đối tượng bản đồ thì đối tượng đó bị 

thay thế. Tất cả các đối tượng khác được bổ sung vào bản đồ. 

Tệp SXF có thể ở dạng nhị phân (SXF) hoặc ở dạng văn bản (TXT). 

Nếu trong bản đồ hiện tại không có mảnh bản đồ tương ứng với tệp định dạng SXF được chọn thì 

nó vẫn được tải vào thành định dạng trong phần mềm và vùng làm việc được mở rộng. 

Cập nhật dữ liệu raster được thực hiện như tải dữ liệu từ định dạng trao đổi (Tải các tệp BMP, PCX, 

TIFF thành bản đồ raster) nhưng hình ảnh raster tạo ra được bổ sung vào bản đồ điện tử hiện thời. 

 

4.2.8 In bản đồ 

4.2.8.1 Chuẩn bị thiết bị in 

Các bước chuẩn bị: 

- đưa thiết bị in vào trạng thái sẵn sàng (kết nối thiết bị vào lưới điện, vào khối hệ thống và bật 

thiết bị); 

- cài đặt trình điều khiển thiết bị in (Start\Setting\Printer\Setup printer); 

- thực hiện cấu hình sơ bộ trình điều khiển thiết bị in (Start\Setting\Printer\File\Properties). 

 

4.2.8.2 Chuẩn bị bản đồ để in 

Các bước chuẩn bị: 

- cấu hình dạng đối tượng khi in (Lựa chọn đối tượng\Xem(Hình dạng)\Dạng in); 

- thiết lập thành phần hiển thị (Hình dạng\Thành phần hiển thị). 
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4.2.8.3 Cấu hình các tham số in 

Các bước cấu hình: 

- gọi hộp thoại in bản đồ (Tệp\In); 

- lựa chọn và cấu hình thiết bị in (Cấu hình\Tính chất); 

- hiệu chuẩn thiết bị in; 

- lựa chọn vùng in; 

- thiết lập tỷ lệ in; 

- thiết lập các tham số in bổ trợ. 

 

4.2.8.3.1 Hiệu chuẩn thiết bị in 

Hiệu chuẩn được thực hiện với mục đích làm cho các kích thước ảnh thực tế gần với các giá trị lý 

thuyết. Kết quả (các hệ số hiệu chỉnh) được ghi vào trong tệp INI và có thể được sử dụng trong hộp thoại 

in khi bật tùy chọn «In có tính đến hiệu chuẩn». Hiệu chuẩn được thực hiện đối với mỗi thiết bị in và chỉ 

trong độ phân giải hiện thời. 

Hiệu chuẩn có in thử: 

- nhập kích thước hình chữ nhật hiệu chuẩn ban đầu; 

- in trang in thử; 

- đo và nhập kích thước thực của hình chữ nhật và độ dài đường chéo (để kiểm tra kết quả đo); 

- in trang kiểm tra; 

- đo kích thước hình chữ nhật kiểm tra; 

- thiết lập các hệ số hiệu chuẩn. 

 

Hiệu chuẩn không in trang in thử: 

- nhập kích thước ban đầu của hình chữ nhật hiệu chuẩn; 

- nhập các hệ số hiệu chuẩn; 

- in trang kiểm tra; 

- đo kích thước hình chữ nhật kiểm tra; 

- thiết lập các hệ số hiệu chuẩn. 

 

Không bắt buộc in và đo hình chữ nhật kiểm tra. Khi xuất hiện các trường của hộp thoại được đánh 

dấu bằng khung màu đỏ, cần kiểm tra nhập dữ liệu có đúng không. Kích thước thực tế không được sai 

khác so với kích thước ban đầu quá 5%. Sự sai lệch giữa độ dài đường chéo thực tế và tính toán không 

được vượt quá độ chính xác đo. 

 

4.2.8.3.2 Vùng in 

Vùng in có thể là toàn bộ vùng bản đồ hoặc một phần nào đó. Để lựa chọn vùng in cần nhấn nút 

«Lựa chọn» sau đó đánh dấu vùng cần in trên bản đồ bằng cách chọn 2 điểm. Hộp thoại được mở lại (lựa 

chọn vùng in có thể được tiến hành nhiều lần). Để đánh giá và thay đổi vùng in người dùng cần nhấn nút 

«Thay đổi». Để thay đổi vùng in sử dụng chuột. Kết thúc chế độ - nút «Dấu trống», «Nhập» hoặc nhấn 

đúp chuột trái. Khi nhấn nút «Cửa sổ» vùng in được thiết lập theo kích thước cửa sổ bản đồ. 

 

4.2.8.3.3 Thiết lập tỷ lệ in 

Tỷ lệ in phụ thuộc vào chế độ phân giải hình ảnh hiện tại trên trang in: 

- «Chia theo trang» – tỷ lệ được thiết lập từ danh mục các tỷ lệ chuẩn; 

- «Co giãn vào trang» – tỷ lệ được tính toán tự động và không thể thay đổi. Việc chia theo trang 

được thực hiện tương ứng với kích thước trang với định hướng trang đã cho (dạng sách, dạng 

albom), cũng như các lề trái và lề trên; 
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- «Theo kích thước trang» – tỷ lệ được thiết lập từ danh mục các tỷ lệ chuẩn. Lựa chọn vùng xuất 

và thay đổi vùng đã chọn không thực hiện được. Khi nhấn nút «Thay đổi» chỉ cho phép di 

chuyển khung của vùng đã chọn. 

 

4.2.8.3.4 Thiết lập các tham số in bổ trợ 

Các tham số in bổ trợ sau được thiết lập. 

Dạng xuất: 

- Véc-tơ – chỉ xuất các thông tin véc-tơ; 

- Raster – xuất các thông tin véc-tơ, raster và mô hình số; 

- PostScript – tùy chọn xuất thông tin véc-tơ. Được dùng để tạo lập các tệp PostScript nhờ trình 

điều khiển xuất PostScript. 

 

Định hướng trang in: 

- Dạng sách – trang in ở vị trí đứng; 

- Dạng albom – trang in ở vị trí nằm ngang. 

-   

Các lề trang in được tính ở đơn vị mm tính từ mép trang (trái, trên, phải, dưới). 

Sự dịch chuyển hình ảnh được tính ở đơn vị mm từ lề trên bên trái của trang đầu tiên. 

Chế độ «In khung của vùng» cho phép in đường bao màu đen của vùng in đã cho (trên sơ đồ được 

đánh dấu bởi đường màu đỏ); 

Chế độ «In vào tệp» cho phép tạo tệp in ở ngôn ngữ được thiết bị in hỗ trợ. Tệp nhận được sau đó 

có thể được chuyển đến thiết bị in nhờ lệnh DOS: 

PRINT FILENAME.PRN /b LPT1:. 

 

4.2.8.4 Khởi động in 

Nhấn nút «In» để khởi động in. Khi đó hộp thoại in bản đồ được đóng lại, xuất hiện hộp thoại hiển 

thị quá trình in chứa thông tin cho biết dữ liệu nào được xuất ra thiết bị nào. Khi nhấn nút «Đình chỉ» 

trong hộp thoại quá trình in, việc in được dừng lại (với độ trễ nhất định). 

Sau khi hoàn thành «In vào tệp», tệp nhận được có thể chuyển đến thiết bị in nội bộ sử dụng lệnh 

DOS: 

COPY FILENAME.PRN /b LPT1 hoặc đến thiết bị in trong mạng: 

COPY FILENAME.PRN /b \\IVANOV\HP2100 trong đó: 

IVANOV - tên máy tính trong mạng; 

HP2100   - tên thiết bị in trong mạng; 

«/b»         - tùy chọn xuất nhị phân (dùng để giải quyết vấn đề xuất đồ họa ra một số thiết bị in; khi 

không có tùy chọn này đồ họa có thể được in ở dạng lệnh văn bản trong ngôn ngữ PostScript). 

Quá trình xuất trực tiếp hình ảnh ra giấy có thể kéo dài từ vài giây đến hàng chục phút phụ thuộc 

vào dung lượng dữ liệu được xuất ra, tốc độ của máy tính, loại máy in và chất lượng in. 

 

4.2.9 Đánh dấu vùng được in 

Tác vụ thực hiện đánh dấu dữ liệu bản đồ điện tử (bản đồ véc-tơ, raster và mô hình số) theo phần 

bản đồ được chọn tương ứng với các tham số trang đã thiết lập và phân bố dữ liệu được đánh dấu vào thư 

mục riêng. 

Trong quá trình thực hiện tác vụ trong thư mục tài liệu chính tự động tạo ra dự án Print.mpt và thư 

mục con cùng tên (..\Print) chứa các tệp dữ liệu bản đồ điện tử được cắt theo phần đã chọn. 

Lựa chọn máy in và định dạng tờ in được thực hiện trong hộp thoại cấu hình máy in (nút «Cấu 

hình»). 

Tên tệp bộ phân loại được điền tự động. Bộ phân loại được sử dụng để tạo bản đồ cơ sở Print.sit dự 

án Print.mpt. Bản đồ Print.sit chứa khung phần lựa chọn. 

Để in phần lựa chọn cần mở cửa sổ «In» (Thực đơn chính\Tệp\In). 
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4.3 Các lệnh thực đơn «Chỉnh sửa» 

Các lệnh thực đơn «Chỉnh sửa» cho phép chuyển dữ liệu sang các ứng dụng khác thông qua bộ đệm 

trao đổi và các tệp đồ họa. 

Chức năng các lệnh được liệt kê trong bảng 6. 

 

Bảng 6 -  Các lệnh thực đơn «Chỉnh sửa» 

Lệnh Chức năng 

Hủy bỏ Hủy bỏ lệnh đã thực hiện gần nhất 

Khôi phục Khôi phục hành động trước đó (lặp lại hành động gần nhất). 

Sao chép Sao chép phần tài liệu được chọn vào vùng đệm trao đổi. 

Sao chép vào Sao chép phần tài liệu được chọn vào tệp định dạng EMF hoặc BMP. 

Sao chép cửa sổ Sao chép nội dung cửa sổ hiện tại vào vùng đệm trao đổi. 

Sao chép cửa sổ vào Sao chép nội dung cửa sổ hiện tại vào tệp định dạng EMF hoặc BMP. 

Sao chép các đối tượng 

được chọn 

Sao chép các đối tượng được chọn. 

Chèn các đối tượng bản 

đồ 

Chèn các đối tượng. 

Chèn tài liệu Chèn tài liệu vào bản đồ. 

Chèn siêu tệp Chèn siêu tệp vào bản đồ. 

Xóa tài liệu Xóa tài liệu từ bản đồ. 

Xóa tất cả Xóa tất cả các tài liệu từ bản đồ. 

Cắt tài liệu Cắt tài liệu được chọn và đưa vào vùng đệm trao đổi. 

Sao chép tài liệu Sao chép tài liệu được chọn và đưa vào vùng đệm trao đổi. 

Chèn từ vùng đệm Chèn nội dung vùng đệm trao đổi vào bản đồ. 

 

4.4 Các lệnh thực đơn «Xem» 

Thực đơn chứa các lệnh cho phép điều khiển quan sát tài liệu (bản đồ) được mở hiện tại. Chức năng 

của các lệnh được liệt kê trong bảng 7. 

 

Bảng 7 -  Các lệnh thực đơn «Hình dạng» 

Lệnh Chức năng 

Thành phần hiển thị Lựa chọn thành phần các đối tượng được hiển thị của bản đồ véc-tơ kích hoạt. 

Dạng bản đồ 

 

 

Изменение вида отображения векторной карты: 

нормальный, нормальный с узлами, схематичный, схематичный с 

узлами, принтерный растровый, принтерный векторный, цветовая 

модель (RGB, CMYK). 

Dạng mô hình số Thay đổi dạng hiển thị mô hình số: màu, xám, chỉ bóng đổ, dạng bóng đổ 

(không có, nhạt, yếu, trung bình, đậm, sâu). 

Dạng mô hình TIN Thay đổi dạng hiển thị mô hình TIN: bình thường, sơ đồ. 

Danh mục raster Thay đổi các tham số ảnh raster. 

Danh mục mô hình số Thay đổi các tham số mô hình số. 

Danh mục mô hình Hiển thị danh sách các mô hình: TIN, MTD. 

Danh mục bản đồ véc-

tơ 

Hiển thị danh sách bản đồ véc-tơ. 

Danh mục cổng địa lý Hiển thị danh sách cổng địa lý. 

Các nguồn dữ liệu bên 

ngoài 

Xem các nguồn: Google Earth, Космоснимки.ру, Яндекс.карты, 

OpenStreetMap.org. 

Rèm raster Thay đổi ranh giới hiển thị raster. 
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Lệnh Chức năng 

Hiển thị lưới Hiển thị lưới. 

Các tham số lưới Thay đổi các tham số lưới. 

Danh mục tài liệu Sử dụng bản đồ phụ. 

Hiển thị tài liệu Hiển thị/Ẩn các tài liệu đính kèm 

Dạng tài liệu Thiết lập dạng hiển thị tài liệu: thông thường, sơ đồ. 

 

4.4.1 Thay đổi thành phần các đối tượng bản đồ được hiển thị 

Cửa sổ hộp thoại «Thành phần bản đồ» được sử dụng trong GIS Panorama để thiết lập các tiêu chí 

lựa chọn các đối tượng bản đồ khi hiển thị. Các tiêu chí bao gồm: 

- các lớp bản đồ và các loại đối tượng (điểm, đường, vùng); 

- các dạng đối tượng; 

- danh mục số hiệu các mảnh; 

- thông tin thuộc tính của đối tượng; 

- các tính chất đo. 

 

Thành phần đầy đủ các lớp bản đồ, các loại đối tượng, các dạng đối tượng, thông tin thuộc tính và 

giá trị của chúng được xác lập bởi bộ phân loại dành cho bản đồ đó. 

 

4.4.1.1 Lựa chọn theo các lớp và chủng loại 

Để đưa ra trình tự các lớp và chủng loại đối tượng bản đồ được hiển thị, cần kích hoạt thẻ «Lớp» 

trong cửa sổ hộp thoại «Thành phần bản đồ» và bật (hoặc tắt) hiển thị các dòng trong danh mục các lớp 

và trong danh mục các loại đối tượng. 

 

4.4.1.2 Lựa chọn theo đối tượng 

Để lựa chọn các dạng đối tượng cần lựa chọn thẻ «Đối tượng» của hộp thoại «Thành phần bản đồ» 

và bật (hoặc tắt) hiển thị các dòng trong danh mục các đối tượng bản đồ. 

 

4.4.1.3 Lựa chọn theo mảnh 

Để lựa chọn thành phần các mảnh cần kích hoạt thẻ «Các mảnh» của hộp thoại «Thành phần bản 

đồ» và bật (hoặc tắt) hiển thị các dòng cần thiết trong danh mục các mảnh bản đồ có trong vùng làm việc. 

 

4.4.1.4 Lựa chọn theo số hiệu đối tượng 

Để thiết lập dải số hiệu các đối tượng được hiển thị cần lựa chọn thẻ «Số hiệu» của hộp thoại 

«Thành phần bản đồ», bật nút «Dải số hiệu» và nhập các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của số hiệu các đối 

tượng bản đồ. 

 

4.4.1.5 Lựa chọn theo thuộc tính 

Để thiết lập các tiêu chí lựa chọn đối tượng bản đồ theo thông tin thuộc tính của chúng, hãy kích 

hoạt thẻ «Thuộc tính» của hộp thoại «Thành phần bản đồ» và bật nút «Các thuộc tính riêng biệt». 

Ví dụ, nếu cần hiển thị các đối tượng có giá trị độ cao tuyệt đối lớn hơn 100m cần thiết lập biểu 

thức dạng: 

ĐỘ CAO TUYỆT ĐỐI > 100. 

Để lập các biểu thức con sử dụng bảng thuộc tính đối tượng trong thẻ «Thuộc tính» với 3 cột: «Tên 

thuộc tính», «Điều kiện», «Giá trị». 

Để bổ sung giá trị thuộc tính vào bảng cần nhấn nút «Bổ sung», hoặc nhấn đúp chuột trái vào dòng 

trống đầu tiên của bảng. Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ hộp thoại «Lựa chọn thuộc tính» trong đó cho phép 

lựa chọn tên các thuộc tính. Nhấn đúp chuột hoặc nhấn nút «Lựa chọn» dòng được đánh dấu trong danh 

mục thuộc tính sẽ được đưa vào cột «Tên thuộc tính» của thẻ «Thuộc tính». Đồng thời dấu «=» được đưa 
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vào cột «Điều kiện», giá trị đầu tiên của bộ phân loại giá trị được đưa vào cột «Giá trị» nếu bộ phân loại 

giá trị được thiết lập cho thuộc tính lựa chọn. 

Để thay đổi tên thuộc tính được lựa chọn  trước đó, cần lựa chọn dòng tương ứng và nhấn nút 

«Thay thế» hoặc nhấn đúp chuột trái vào cột «Tên thuộc tính». 

Để thay đổi giá trị thuộc tính cần nhấn đúp chuột trái vào cột «Giá trị». Nếu thuộc tính được lựa 

chọn không được thiết lập trong bộ phân loại giá trị thuộc tính, thì giá trị yêu cầu được nhập trực tiếp vào 

cột thứ 3 của bảng. Kết thúc chỉnh sửa – nhấn phím «Enter». Trong trường hợp ngược lại, giá trị được lựa 

chọn từ danh mục các giá trị bộ phân loại. 

Để thay đổi điều kiện lựa chọn cần nhấn đúp chuột vào cột «Điều kiện» của bảng thuộc tính trong 

thẻ «Thuộc tính», sau đó lựa chọn điều kiện cần thiết từ danh mục các điều kiện (xem bảng 8). 

  

Bảng 8 -  Các điều kiện lựa chọn theo thuộc tính 

Kí hiệu Mô tả điều kiện 

= Giá trị thuộc tính bằng giá trị đưa ra 

!= Giá trị thuộc tính không bằng giá trị đưa ra 

* Cho phép bất kỳ giá trị nào đối với thuộc tính này  

х Thuộc tính tính này không có 

< Giá trị thuộc tính nhỏ hơn giá trị đưa ra 

> Giá trị thuộc tính lớn hơn giá trị đưa ra 

<= Giá trị thuộc tính không lớn hơn giá trị đưa ra 

>= Giá trị thuộc tính không nhỏ hơn giá trị đưa ra 

 

4.4.1.6 Lựa chọn theo số liệu đo 

Để thiết lập các tham số lựa chọn đối tượng bản đồ theo số liệu đo không gian hãy kích hoạt thẻ 

«Đo đạc» của hộp thoại «Thành phần bản đồ» và bật nút «Các phép đo». Trong bảng đo đạc cần nhập 

dạng đo (độ dài, chu vi, diện tích) giá trị của nó và điều kiện, ví dụ: 

1. độ dài (m) > 150. 

Có thể đưa ra giá trị đo duy nhất cho đối tượng hoặc dải giá trị chứa thuộc tính không gian của đối 

tượng bản đồ: 

1000 <= diện tích (m2) <= 5000. 

Trong trường hợp sau, để ghi bất đẳng thức kép sử dụng hai dòng của bảng đo đạc: 

1. diện tích (m2) >= 1000; 

2. diện tích (m2) <= 5000. 

Các tiêu chí này được tính đến khi lựa chọn các đối tượng đường và vùng. 

Để ghi lại các thiết lập đã thực hiện nhân nút «Hiển thị» ở cửa sổ «Thành phần bản đồ». 

 

4.4.1.7 Các mô hình thành phần bản đồ 

Trong cửa sổ «Thành phần bản đồ» có công cụ tạo lập các mô hình (phương án) lựa chọn đối tượng. 

Để sử dụng cần thiết lập các tiêu chí lựa chọn đối tượng theo phương pháp được mô tả ở trên, kích hoạt 

thẻ «Mô hình», nhấn nút «Tạo lập» và nhập tên mô hình. Mô hình được tạo lập được đưa vào danh mục 

các mô hình hiển thị cho khu vực làm việc hiện thời. Khi một mô hình nào đó từ danh mục có thể thiết lập 

dạng hiển thị bản đồ tương ứng với mô hình đó. Danh mục các mô hình hiển thị không được vượt quá 

256. 

Kết thúc làm việc với phần mềm GIS Panorama các tham số lựa chọn đối tượng hiển thị được lưu 

và khôi phục lại khi khởi động. 

 

4.4.2 Thay đổi dạng dữ liệu hiển thị 

Bản đồ véc-tơ có thể được hiển thị trên màn hình theo các phương pháp sau: 

- trong chế độ bình thường; 



51 

PARB.00046-06 34 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

- trong chế độ sơ đồ; 

- trong chế độ in raster; 

- trong chế độ in véc-tơ. 

 

Trong chế độ bình thường tất cả các đối tượng bản đồ được thể hiện bằng các kí hiệu có trong bộ 

phân loại số. 

Trong chế độ sơ đồ các đối tượng được thể hiện ở dạng các đường bao và các ký hiệu giản lược. 

Điều này cho phép đánh giá chất lượng mô tả không gian, mở các phần raster nằm dưới các đối tượng 

vùng, tăng tốc độ xuất ra màn hình. 

Trong chế độ in raster, bản đồ được thể hiện ở dạng mà sẽ nhận được khi in ở dạng raster ra thiết bị 

ngoài. Dạng này cho phép thể hiện đầy đủ các đối tượng bản đồ véc-tơ, các dữ liệu raster và mô hình số. 

Trong chế độ in véc-tơ, bản đồ được thể hiện ở dạng mà sẽ nhận được khi in ở dạng véc-tơ ra thiết 

bị ngoài. Dạng in này chỉ cho phép thể hiện các đối tượng bản đồ véc-tơ. 

 

4.4.3 Thay đổi các tham số hiển thị dữ liệu raster 

Trong chế độ này có thể thay đổi nội dung danh mục các tệp hình ảnh raster cũng như các tham số 

của raster hiện thời trong danh mục các tệp hình ảnh raster. 

Để xem các tham số hình ảnh raster được chọn trong danh mục các tệp sử dụng thẻ «Tham số», còn 

để xem các hình ảnh raster – thẻ «Hình dạng». 

Để sử dụng các công cụ cho phép thay đổi các tham số hình ảnh raster nhấn chuột phải hoặc nhấn 

nút «Thuộc tính». 

Người dùng có thể thay đổi các thuộc tính ảnh raster sau: 

- điều kiện hiển thị raster; 

- bảng màu (tắt và thay thế màu raster); 

- vị trí ảnh raster so với bản đồ điện tử; 

- vị trí hiện thời của raster so với cửa sổ quan sát tỷ lệ; 

- độ phân giải; 

- tối ưu hóa (nén dữ liệu); 

- giảm màu ảnh; 

- xoay raster. 

 

Khi bổ sung vào danh mục tệp raster ở định dạng BMP, PCX, TIFF bộ chuyển đổi thành định dạng 

RSW tương ứng được kích hoạt. Ngoài ra cũng cho phép lựa chọn nhiều tệp định dạng RSW(RST), BMP, 

PCX, TIFF trong quá trình bổ sung. 

 

4.4.4 Thay đổi các tham số hiển thị dữ liệu mô hình số 

Khi hiển thị mô hình số khu vực thực địa khác biệt về độ cao người ta sử dụng các màu khác nhau. 

Hình ảnh mô hình số có thể được thể hiện ở dạng màu hoặc xám (đen trắng). 

Để nhận được ảnh màu (Dạng mô hình số - dạng màu) sử dụng các màu khác nhau trong dải từ 

xanh lục đậm (khu vực địa hình có độ cao thấp nhất) đến nâu đậm (khu vực địa hình có độ cao lớn nhất). 

Để nhận được ảnh xám (Dạng mô hình số - dạng xám) sử dụng sắc màu xám trong dải từ đen (khu 

vực địa hình có độ cao thấp nhất) đến trắng (khu vực địa hình có độ cao lớn nhất). 

Lệnh «Danh mục mô hình số» thay đổi các tham số mô hình được chọn trong danh mục các tệp mô 

hình, cũng như nội dung danh mục tệp mô hình. Người dùng cũng có thể tắt hiển thị mô hình và thay đổi 

bảng màu của nó. 

Để xem các tham số mô hình số đã chọn trong danh mục tệp sử dụng nút «Tham số», còn để xem 

mô hình số - nút «Hình ảnh». 

Để truy cập vào các công cụ cho phép thay đổi các tham số mô hình nhấn chuột phải hoặc nút 

«Thuộc tính». 

Người dùng có thể thay đổi các thuộc tính sau của mô hình số: 

- điều kiện hiển thị mô hình; 
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- dạng mô hình (màu hoặc đen trắng); 

- vị trí hiện thời của mô hình so với cửa sổ quan sát. 

 

Khi bổ sung vào danh sách tệp mô hình số một tệp chưa có xuất hiện hộp thoại «Tạo lập mô hình 

số». 

 

4.4.5 Thay đổi các tham số hiển thị bản đồ người dùng 

Mở và đóng bản đồ người dùng cũng như thay đổi các tham số hiển thị được thực hiện thông qua 

hộp thoại «Danh mục bản đồ véc-tơ» được gọi ra thông qua mục thực đơn «Hình dạng». 

Truy cập vào các tham số bản đồ người dùng được thực hiện bằng cách nhấn chuột phải hoặc nút 

«Thuộc tính». Người dùng có thể tắt hiển thị bản đồ người dùng và thay đổi các lớp và đối tượng được 

hiển thị. 

 

4.4.6 Danh mục mô hình 

Danh mục mô hình được dùng để làm việc với các mô hình TIN, MTD có trong thành phần bản đồ 

điện tử (tài liệu). 

Tại đây có thể bổ sung mô hình vào tài liệu, xóa nó khỏi tài liệu (không nhầm lẫn với «Xóa tệp»), 

xem các tham số của mô hình cũng như điều khiển hiển thị mô hình trong tài liệu. 

Tất cả các cấu hình được thực hiện trong thẻ «Mô hình» được ghi lại để hiển thị trong các lần làm 

việc sau đó với GIS Panorama. 

Tất cả các thao tác trong thẻ «Mô hình» được thực hiện với mô hình hiện thời là tệp được chọn 

trong danh sách. Ở phần bên trái của cửa sổ có hình ảnh mô hình hiện thời hoặc thuộc tính của nó phụ 

thuộc vào trạng thái của các nút «Hình ảnh» và «Các tham số». 

Nút «Bổ sung» được dùng để bổ sung vào tài liệu mô hình TIN hoặc MTD. 

Phần mềm cũng cho phép lựa chọn bổ sung nhiều tệp. Khi cho tên của tệp hiện có sẽ xuất hiện hộp 

thoại «Tạo lập mô hình TIN» hoặc hộp thoại «Tải mô hình MTD từ tệp văn bản». 

Nút «Đóng» được dùng để xóa khỏi tài liệu mô hình hiện thời (Cũng có thể nhấn phím Delete). 

Nút «Thuộc tính» kích hoạt thực đơn ngữ cảnh cho phép chọn chế độ hiển thị mô hình hiện thời. 

Thực đơn cũng được kích hoạt khi nhấn chuột phải khi vị trí con trỏ nằm trên thẻ Mô hình. 

Để thay đổi chế độ chung khi hiển thị nhóm mô hình hãy kích hoạt thực đơn ngữ cảnh bằng cách 

nhấn chuột phải sau khi chọn mô hình TIN hoặc mô hình MTD trong phần bên phải của cửa sổ. 

 

4.4.7 Rèm cho raster 

Chế độ này được dùng để di chuyển mép hình ảnh raster được chọn khi di chuyển chuột trên màn 

hình. Để di chuyển bất cứ mép nào của phần raster được chọn cần nhấn giữ chuột trái và di chuyển nó. 

Cùng với chuột đồng thời sẽ dịch chuyển mép hình ảnh gần với con trỏ và tương ứng với hướng dịch 

chuyển (đứng hoặc ngang). Điều này thuận lợi cho phân tích trực quan sự trùng phủ của hình ảnh. 

Lựa chọn raster được thực hiện trong hộp thoại tương ứng khi khởi động chế độ hoặc qua thực đơn 

khi nhấn chuột phải. 

Khởi động chế độ được thực hiện thông qua thực đơn chính «Hình dạng\Rèm raster». 

 

4.4.8 Lưới trên bản đồ 

Chương trình được dùng để chuẩn bị xây dựng lưới trên bản đồ. 

Mắt lưới được lựa chọn từ danh mục đề xuất hoặc có thể được người dùng đưa vào. 

Các tham số lưới (độ dày và kích thước dấu thập) được cho trong các danh mục tương ứng, người 

dùng thiết lập giá trị nào đó được đề xuất trong danh mục. 
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4.4.9 Sử dụng bản đồ phụ 

Ở trên các bản đồ địa hình, bản đồ người dùng, raster và mô hình số (vùng làm việc) có thể hiển thị 

các đối tượng OLE và bản đồ phụ. 

Bản đồ phụ được dùng để hiển thị bản đồ, raster hoặc mô hình số ở dạng minh họa lên trên khu vực 

làm việc được mở. Điều này có nghĩa là dữ liệu trong bản đồ phụ có thể có tỷ lệ, phép chiếu, hệ tọa độ, bộ 

phân loại riêng không liên quan đến khu vực làm việc đang mở. 

Bố trí bản đồ phụ trong vùng làm việc, kích thước và màu sắc khung, màu nền, tỷ lệ, phương pháp 

gắn, ranh giới hiển thị và các thuộc tính khác do người dùng đưa ra trong hộp thoại «Danh mục tài liệu», 

thẻ «Bản đồ phụ». Hộp thoại được gọi thông qua thực đơn «Hình dạng/Danh mục tài liệu». 

Trong cửa sổ bản đồ phụ dữ liệu có thể được hiển thị đầy đủ hoặc ở dạng hiển thị một phần. Lựa 

chọn tâm được thực hiện ở phần bên phải của hộp thoại nhờ các thanh kéo. 

Khi hiển thị dữ liệu ở dạng một phần có thể thiết lập tỷ lệ hình ảnh. Khi hiển thị dữ liệu đầy đủ tỷ lệ 

được xác định linh động để bố trí tất cả dữ liệu vào khung đã cho. 

Để di chuyển bản đồ phụ trong khu vực làm việc cần nhấn giữ chuột trái trên bản đồ phụ. Các thao 

tác cho phép khi làm việc với bản đồ phụ được nhận biết thông qua hình dạng của con trỏ. Di chuyển và 

thay đổi kích thước bản đồ phụ được thực hiện khi nhấn giữ chuột trái. 

Thuộc tính của bản đồ phụ có thể thay đổi không cần hộp thoại nếu nhấn giữ trên bản đồ phụ chuột 

phải và chọn mục tương ứng từ thực đơn ngữ cảnh. 

Mô tả bản đồ phụ được lưu vào trong tệp INI của khu vực làm việc. 

Mô tả bản đồ phụ được lưu trong tệp INI của khu vực làm việc ở phần [INSET]. Tệp INI được lưu 

cùng với lý lịch khu vực làm việc (MAP, SIT, RSW hoặc MTW)  và có tên như lý lịch với phần mở rộng 

«INI». 

 

Phần [INSET] chứa các trường khóa sau: 

COUNT - số bản đồ phụ; 

PATHi - đường dẫn tới dữ liệu (MAP, SIT, RSW hoặc MTW), 

  I – số hiệu bản đồ phụ từ 1 đến COUNT; 

NAMEi - tên quy ước của bản đồ phụ (tối đa 31 ký tự); 

PLACEi - phương pháp liên kết (0 – hiển thị đầy đủ, 1 – một phần); 

SCALEi - tỷ lệ hiển thị dữ liệu; 

TOPi - ranh giới hiển thị trên (ví dụ, 100 000); 

BOTTOMi - ranh giới hiển thị dưới (ví dụ, 25 000); 

VIEWi - dấu hiệu hiển thị (0 – ẩn, 1 – hiện); 

FPXi - tọa độ Х mép trên của khung; 

FPYi - tọa độ Y mép trái của khung; 

SPXi - tọa độ Х mép dưới của khung; 

SPYi - tọa độ Х mép phải của khung; 

FFXi - tọa độ Х tâm bản đồ phụ trong hệ tọa độ dữ liệu được hiển thị; 

FFYi - tọa độ Y tâm bản đồ phụ trong hệ tọa độ dữ liệu được hiển thị. 

 

Ví dụ: 

[INSET]  

COUNT = 1 

PATHi   = C:\DATA\area/sit 

NAMEi  = Sơ đồ kết thúc 

PLACEi = 0 

TOPi     = 1 

BOTTOMi  = 40 000 000 

VIEWi  = 1   

FPXi    = 6169345 

FPYi    = 7424641 
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SPXi    = 6166220 

SPYi    = 7429829 

 

Để hiển thị tất cả dữ liệu trong khung, tỷ lệ và tâm của phần được hiển thị không cần thiết lập. 

 

4.4.9.1 Danh mục tài liệu nhúng (các đối tượng OLE) 

Hộp thoại «Danh mục tài liệu» được dùng để hiển thị danh mục các đối tượng OLE có trong thành 

phần tài liệu bản đồ cũng như để quản lý thuộc tính của chúng. 

 

 

Hình 20 -  Danh mục dữ liệu 

Trong phần bên trái của hộp thoại thể hiện tên của các đối tượng OLE ở dạng cây thư mục, trong 

phần bên phải ở cửa sổ chuyên dùng hiển thị đối tượng hiện thời. 

Các nút «Bình thường» và «Theo tỷ lệ» thuộc nhóm «Hình ảnh» điều khiển hình dạng của đối 

tượng hiện thời trong cửa sổ hộp thoại. 

Để truy cập vào thuộc tính của các đối tượng OLE sử dụng thực đơn ngữ cảnh. Thực đơn này được 

kích hoạt bằng cách nhấn chuột phải vào cây thư mục đối tượng OLE hoặc bằng nút «Thuộc tính». 

Các tổ hợp mà trong đó đối tượng OLE nào được hiển thị có thể lưu thành các sơ đồ hiển thị. Nút 

«Lưu» được dùng để lưu sơ đồ hiển thị, còn nút «Xóa» – tương ứng để xóa sơ đồ. 

Nút «Bổ sung» được dùng để tạo đối tượng OLE mới trên tài liệu bản đồ theo phương pháp áp dụng 

hoặc liên kết. 

Nút «Xóa» được dùng để xóa khỏi tài liệu bản đồ đối tượng OLE hiện thời. 

Nếu xảy ra thay đổi thuộc tính (dải hiển thị, màu nền, phương pháp phân bố và hiển thị), bổ sung 

hoặc xóa đối tượng OLE thì khi đóng tài liệu bản đồ người dùng sẽ được hỏi có lưu giữ các thay đổi trong 

tài liệu hay không. Trong trường hợp từ chối các thay đổi liên quan đến đối tượng OLE chúng sẽ không 

được lưu. 

Thuộc tính của đối tượng OLE có thể thay đổi không thông qua hộp thoại nếu nhấn chuột phải lên 

đối tương và chọn mục tương ứng từ thực đơn ngữ cảnh. 

 

4.5 Lệnh trong thực đơn «Tìm kiếm» 

Chức năng của các thành phần trong thực đơn (menu) này là tìm một đối tượng bản đồ thỏa mãn 

các tham số tìm kiếm nào đó. Ý nghĩa các lệnh được thể hiện trong Bảng 9. 
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Bảng 9 -  Lệnh thực đơn «Tìm kiếm» 

Lệnh Ý nghĩa 

Tìm kiếm và lựa chọn Tìm kiếm đối tượng bản đồ vectơ với yêu cầu tham số tìm kiếm cho trước. 

Tìm kiếm theo hình thức Thực hiện tìm kiếm các đối tượng trong biểu mẫu. 

Tìm kiếm theo khu vực Tìm kiếm cho một khu vực nhất định. 

Tìm kiếm theo tên Thực hiện tìm kiếm theo tên.  

Tìm theo địa chỉ trong 

thuộc tính 

Thực hiện tìm kiếm các đối tượng theo thuộc tính địa chỉ (tên đường phố, 

số nhà, tòa nhà, nhà ở) và việc tìm kiếm các điểm nút. 

Tìm kiếm theo địa chỉ 

trong cơ sở dữ liệu 

Tìm kiếm và hiển thị trên bản đồ tọa độ địa chỉ tương ứng với địa chỉ theo 

yêu cầu người dùng. 

Tìm kiếm theo mô hình Tìm kiếm một mô hình tạo ra trước đó. 

Tiếp tục tìm kiếm Tiếp tục tìm kiếm đối tượng theo các điều kiện được chỉ định trước cho 

đối tượng. 

Tìm điểm trong vùng Tìm kiếm điểm cho trước trong vùng. 

Tìm kiếm mảnh bản đồ Tìm kiếm mảnh bản đồ. 

Chọn tùy ý 

  

Chọn đối tượng bất kì trên bản đồ 

Chọn theo loại 

  

Chọn đối tượng theo loại. 

Chọn theo khung Chọn các đối tượng trong một vùng nhất định. 

Tham số lựa chọn 

  

Thiết lập các tiêu chí để lựa chọn các đối tượng trong khung. 

Danh sách các đối tượng 

  

Thiết lập và xử lý danh sách của các đối tượng để lựa chọn. 

Chọn ngược Đảo ngược lựa chọn. 

Bỏ chọn Bỏ chọn. 

 

4.5.1 Tìm kiếm đối tượng trên bản đồ 

Hộp thoại «Tìm kiếm đối tượng trên bản đồ» được sử dụng trong GIS Panorama để thiết lập các 

tiêu chí tìm kiếm đối tượng trên bản đồ, bao gồm: 

- lớp bản đồ và loại đối tượng; 

- kiểu đối tượng; 

- danh sách danh pháp mảnh; 

- dải số đối tượng; 

- đặc điểm thuộc tính của đối tượng; 

- đặc tính đo đạc. 

 

Quy trình chung để thiết lập các tiêu chí tìm kiếm đối tượng giới hạn việc thiết lập thành phần hiển 

thị (xem. mục. 4.4.1). Ngoài ra, hộp thoại cho phép tìm kiếm với các tùy chọn sau: 

- Tìm kiếm trong tất cả các bản đồ (theo mặc định, việc tìm kiếm được thực hiện trên bản đồ 

được chọn trong danh sách bản đồ); 
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- Chỉ các đối tượng hiển thị (theo mặc định, việc tìm kiếm được thực hiện trên tất cả các đối 

tượng trên bản đồ, bao gồm các đối tượng không hiển thị). 

 

Sau khi hoàn thành cấu hình các tiêu chí tìm kiếm, ấn vào nút «Tìm kiếm» hoặc «Chọn».  

- Nếu ấn nút «Tìm kiếm», phần mềm sẽ thực hiện việc tìm kiếm đối tượng đầu tiên phù hợp với 

các tiêu chí đã quy định. Đối tượng tìm thấy được hiển thị trong hộp thoại lựa chọn đối tượng. 

Để chuyển đến đối tượng tiếp theo, ấn vào nút «Chuyển tiếp»; 

- Nếu ấn nút «Chọn», tất cả các đối tượng bản đồ tương ứng với các tiêu chí được chỉ định sẽ 

được chọn. 

 

Khi kết thúc tìm kiếm đối tượng, việc lựa chọn các tham số tìm kiếm đối tượng được lưu và sẽ được 

khôi phục cho các lần tìm kiếm tiếp theo. 

 

4.5.2 Tìm các đối tượng bản đồ theo hình dạng 

Khi tìm kiếm theo hình thức, phải cài đặt tiêu chí lựa chọn đối tượng bản đồ sau: 

- lớp bản đồ; 

- loại đối tượng; 

- kiểu đối tượng; 

- danh pháp mảnh; 

- phạm vi hoặc danh sách số của các đối tượng; 

- đặc điểm thuộc tính đối tượng. 

 

Trong trường hợp không chỉ định các tiêu chí, việc tìm kiếm được thực hiện theo tất cả các mảnh 

bản đồ, các lớp, các loại và các kiểu đối tượng và không tín đặc điểm thuộc tính. 

Để thiết lập các tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng bản đồ theo đặc điểm thuộc tính (ví dụ: để tìm các 

đối tượng có giá trị độ cao lớn hơn 100 mét), cần phải tạo một biểu thức dạng: 

ĐỘ CAO > 100. 

Để thêm tên thuộc tính cần phải bấm vào nút chuột trái trong cửa sổ «Tên». Khi đó, cửa sổ «Chọn 

thuộc tính» sẽ xuất hiện cho phép lựa chọn đặc điểm thuộc tính. Bằng cách nhấp đúp hoặc nhấp vào một 

dòng trong danh sách để đưa thuộc tính vào ô «Tên» của nhóm «Thuộc tính». Khi đó, trong cửa sổ «Điều 

kiện» sẽ có dấu «=«, cửa sổ «Giá trị» sẽ có giá trị đầu tiên của bộ phhaan loại các giá trị, nếu bộ phân loại 

các giá trị được thiết lập cho đặc tính đã chọn (xem bảng 10). 

 

Bảng 10 -  Các dạng điều kiện lựa chọn theo thuộc tính 

Ký hiệu Mô tả điều kiện 

= Giá trị của thuộc tính bằng với giá trị cho trước 

! = Giá trị của thuộc tính không bằng với giá trị chỉ định 

* Bất kỳ giá trị nào của thuộc tính này 

x Thiếu thuộc tính này 

< Giá trị của thuộc tính nhỏ hơn giá trị chỉ định 

> Giá trị của thuộc tính lớn hơn giá trị chỉ định 

<= Giá trị của thuộc tính không lớn hơn giá trị chỉ định 

> = Giá trị của thuộc tính không nhỏ hơn giá trị chỉ định 

 

Để chỉnh sửa giá trị của thuộc tính, nhấp đúp chuột vào cửa sổ «Giá trị». Nếu thuộc tính đã chọn 

không được thiết lập bộ phân loại các giá trị thuộc tính, các giá trị cần thiết được nhập trực tiếp vào cửa 

sổ «Giá trị». Để kết thúc chỉnh sửa - nhấn «Enter». Trong trường hợp ngược lại, giá trị được chọn từ danh 

sách các giá trị có thể của bộ phân loại. 
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Sau khi hoàn thành cấu hình các tiêu chí tìm kiếm, ấn vào nút «Tìm kiếm» hoặc «Chọn».  

- Nếu ấn nút «Tìm kiếm», phần mềm sẽ thực hiện việc tìm kiếm đối tượng đầu tiên phù hợp với 

các tiêu chí đã quy định. Đối tượng tìm thấy được hiển thị trong hộp thoại lựa chọn đối tượng. 

Để chuyển đến đối tượng tiếp theo, ấn vào nút «Chuyển tiếp»; 

- Nếu ấn nút «Chọn», tất cả các đối tượng bản đồ tương ứng với các tiêu chí được chỉ định sẽ 

được chọn. 

 

Khi kết thúc tìm kiếm đối tượng, việc lựa chọn các tham số tìm kiếm đối tượng được lưu và sẽ được 

khôi phục cho các lần tìm kiếm tiếp theo. 

  

4.5.3 Tìm đối tượng theo khu vực  

Để tìm kiếm các đối tượng bản đồ trong một khu vực nhất định, cần chọn khu vực tìm kiếm và cài 

đặt các tham số chọn đối tượng bản đồ. 

Khu vực tìm kiếm được xác định theo một đối tượng bản đồ hoặc vùng hình chữ nhật trên bản đồ. 

Để thiết lập các khu vực tìm kiếm theo đường viền của một đối tượng, trong trường «Khu vực» chọn 

«Đối tượng», bấm vào nút «Chọn» và chọn một đối tượng trên bản đồ. Để thiết lập các khu vực tìm kiếm 

bằng một vùng, trong trường «Khu vực», chọn «Vùng», bấm vào «Chọn» và chọn một vùng hình chữ 

nhật trên bản đồ bằng cách nhấn nút chuột trái hai lần liên tiếp. 

- Sau khi kết thúc lựa chọn khu vực, xuất hiện hộp thoại cho phép thiết lập tiêu chí để tìm kiếm: 

- giới hạn tìm kiếm (bên trong hay ngoài khu vực); 

- khoảng cách tìm kiếm (sử dụng để tìm kiếm bên ngoài khu vực); 

- bộ lọc đối tượng (tìm theo lớp, loại và kiểu đối tượng, số, thuộc tính, kích thước, sự hiển thị). 

 

Theo mặc định, việc tìm kiếm các đối tượng được thực hiện trong tất cả các lớp, theo tất cả các loại 

và kiểu đối tượng, và không tính đến giá trị của thuộc tính. Để thiết lập tiêu chí tìm kiếm, chọn «Đối 

tượng độc lập» trong nhóm «Bộ lọc» và nhấn vào nút «Cài đặt». Trình tự thiết lập thành phần được mô tả 

trong mục 4.4.1. 

Sau khi hoàn thành cấu hình các tiêu chí tìm kiếm, ấn vào nút «Tìm kiếm» hoặc «Chọn».  

- Nếu ấn nút «Tìm kiếm», phần mềm sẽ thực hiện việc tìm kiếm đối tượng đầu tiên phù hợp với 

các tiêu chí đã quy định. Đối tượng tìm thấy được hiển thị trong hộp thoại lựa chọn đối tượng. 

Để chuyển đến đối tượng tiếp theo, ấn vào nút «Chuyển tiếp»; 

- Nếu ấn nút «Chọn», tất cả các đối tượng bản đồ tương ứng với các tiêu chí được chỉ định sẽ 

được chọn. 

 

4.5.4 Tìm đối tượng theo tên 

Hộp thoại «Tìm kiếm theo tên» được sử dụng trong GIS Panorama cho việc tìm kiếm đối tượng bởi 

tính giá trị của thuộc tính cụ thể. 

Theo mặc định, tìm kiếm được thực hiện theo thuộc tính «Giá trị riêng (Ghi chú)» Để chọn một 

thuộc tính khác bấm vào nút «Cài đặt», chọn một thuộc tính cụ thể. 

Tìm kiếm thuộc tính có thể thực hiện theo tên, hoặc bằng số (mã) của thuộc tính. Khi tìm kiếm 

thuộc tính theo tên trong trường biên tập cần đặt tên thuộc tính cụ thể (ví dụ, «Số đường» hoặc «Số*»). 

Nếu tìm kiếm thuộc tính theo số (mã) của thuộc tính trong trường biên tập, phải chỉ số cụ thể của thuộc 

tính. 

Khi hoàn thành lựa chọn bấm «Chọn» hoặc nhấp đúp vào thuộc tính được chọn. 

Để tìm đối tượng thỏa mãn một giá trị cụ thể của thuộc tính nào đó, trong trường «Tên» của hộp 

thoại «Tìm kiếm theo tên» nhập một giá trị cụ thể (ví dụ: «Hà Nội»), hoặc chọn từ danh sách giá trị mong 

muốn. 

Các trường có thể chỉnh sửa «Tên» và «Tìm thuộc tính» cho phép nhập đầy đủ hoặc một phần của 

chuỗi văn bản. Khi nhập một phần của chuỗi văn bản được sử dụng ký tự đặc biệt: 

- kí tự «?» có nghĩa là yêu cầu có bất kỳ kí tự nào ở vị trí quy định; 

- kí tự «*» biểu thị là yêu cầu có bất kỳ tổ hợp kí tự nào ở vị trí quy định. 
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Các ví dụ về việc sử dụng những biểu tượng trên: 

- thay vì tên «Hà Nội» có thể nhập vào «H*» hoặc «*i"; 

- thay vì giá trị «160» bạn có thể nhập «16*» hoặc «1?0"; 

- thay vì tên «Berezovka» bạn có thể nhập «Ber*» hoặc «Ber?z*». 

 

Tham số cài đặt sẽ được lưu khi bạn bấm vào nút «Tìm» hoặc «Chọn», và chỉ được bảo lưu trong 

khi đang chạy phần mềm GIS Panorama. 

 

4.5.5 Tìm kiếm điểm trong vùng  

Sử dụng hộp thoại «Tới điểm cho trước của vùng» cho phép thiết lập tọa độ mới của điểm hiện tại 

bằng một trong ba cách sau: 

1)  Trong tab «Theo tọa độ» trong cửa sổ «Điểm mới» nhập giá trị tọa độ của điểm mới. Những giá 

trị này phải nằm trong giới hạn của khu vực được hiển thị trong các cửa sổ «Góc dưới bên trái» 

và «Góc trên bên phải». 

2)  Trong tab «Theo phương vị» có thể nhập giá trị mới của phương vị thực (góc đo giữa hướng 

Bắc của kinh tuyến thực và hướng đến điểm mới) hoặc thay đổi khoảng cách giữa điểm hiện tại 

và điểm cần đưa ra theo điểm. 

3)  Trong tab «Theo gia số» thiết lập vị trí của điểm mới bằng cách thay đổi hiệu tọa độ giữa điểm 

gốc và điểm cần tới. 

 

Khi thay đổi dữ liệu trong tab bất kì sẽ nhận được sự thay đổi tương ứng ở các tab còn lại. 

Thay đổi hệ tọa độ trong hội thoại ở cửa sổ «Định dạng» dẫn đến sự thay đổi hệ tọa độ của bản đồ 

điện tử chỉ khi bật nút «Thay đổi định dạng của tọa độ hiển thị». 

Điểm mới sẽ ở giữa màn hình. 

 

4.5.6 Tìm mảnh bản đồ 

Chế độ này được thiết kế để nhanh chóng chuyển sang mảnh khác khi có nhiều mảnh bản đồ. Để 

chuyển đến mảnh cần tìm, trong hộp thoại «Chuyển đến mảnh», chọn tên của mảnh và nhấp vào nút 

«Thực thi». 

 

4.5.7 Danh sách đối tượng 

 

Danh sách các đối tượng được thiết kế trước để lưu các tiêu chí lựa chọn của các đối tượng 

bản đồ. Các tiêu chí được chỉ định bởi một bộ lọc hoặc một bộ đối tượng tùy ý cho tất cả 

các tờ bản đồ của tài liệu.  

Danh sách các đối tượng được lưu trữ trong một tập tin với phần mở rộng OBS. Tên tệp được tạo 

bởi tên tệp của tài liệu chính và nằm trong thư mục con LOG. 

Dữ liệu của tệp danh sách có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác trên các đối tượng: lựa 

chọn, kết hợp, giao cắt, tìm kiếm và các thao tác khác. 

 

4.5.7.1 Tạo và biên tập danh sách đối tượng 

Tạo và biên tập danh sách các đối tượng được thực hiện trên tab «Biên tập» của hộp thoại «Danh 

sách đối tượng», xuất hiện sau khi nhấn «Tìm kiếm / Tìm kiếm đối tượng» trong Menu chính. 

Tập tin các danh sách đối tượng được tự động tạo ra khi truy cập danh sách đối tượng của tài liệu 

này lần đầu tiên. 

Nội dung của tệp được hiển thị dưới dạng cây, trong đó các nút mức không là tên danh sách các đối 

tượng. Tên danh sách các đối tượng được đặt bởi người dùng khi tạo danh sách. 
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Mỗi danh sách các đối tượng bao gồm một hoặc nhiều khối. Một khối trên một mảnh bản đồ của tài 

liệu với tên khối được đặt tự động theo tên (danh pháp) của mảnh bản đồ. Một khối là một bộ lọc đối 

tượng hoặc một tập hợp các số của đối tượng cho một mảnh bản đồ riêng lẻ. 

Nội dung của khối đã chọn sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển «Được tìm thấy trong danh sách». 

  

Khi chỉnh sửa danh sách các đối tượng, thực hiện các thao tác sau: 

1) Tạo một danh sách các đối tượng. 

Chọn đối tượng trên bản đồ. 

Nhấn vào nút «Thêm». Trong cửa sổ mới xuất hiện «Tạo danh sách các đối tượng» chỉ định tên 

của danh sách, bấm vào nút «Tạo». Một nút có tên đã chỉ định sẽ được thêm vào cây danh sách. 

2) Xóa danh sách các đối tượng. 

Chọn nút của cây theo tên danh sách đối tượng. 

Nhấn vào nút «Xóa». Danh sách các đối tượng đã chọn sẽ bị xóa khỏi cây và tệp. 

3) Thay đổi danh sách các đối tượng. 

Chọn nút của cây theo tên danh sách đối tượng. 

Nhấn nút «Thay đổi». Các đối tượng bản đồ được lựa chọn theo danh sách các đối tượng đã 

chọn. 

Sửa đổi (nếu cần thiết) các thành phần của các đối tượng được chọn phương pháp bất kì của GIS 

Panorama, bật lại cửa sổ «Thay đổi» và nhấn nút «Thay đổi». Danh sách các đối tượng đã chọn 

sẽ được cập nhật. 

4) Lưu tệp danh sách các đối tượng. 

Khi bấm vào nút «Lưu» các thay đổi của danh sách các đối tượng sẽ được lưu trữ trong tập tin. 

5) Chọn các đối tượng bản đồ từ danh sách các đối tượng. 

Chọn nút của cây theo tên danh sách đối tượng. 

Nhấp vào «Chọn» để chọn các đối tượng bản đồ theo danh sách các đối tượng đã chỉ định. 

6) Hủy tất cả các hành động. 

Khi bấm vào «Hủy bỏ» trạng thái ban đầu của tập tin danh sách các đối tượng sẽ được khôi 

phục. 

 

4.5.7.2 Hộp thoại «Tạo danh mục đối tượng» 

Hộp thoại «Tạo danh sách các đối tượng» được sử dụng để chỉ định tên danh sách đối tượng được 

tạo ra. 

Trong dòng «Tên danh sách» nhập vào tên của danh sách với độ dài không quá 32 ký tự. 

 

4.5.7.3 Tìm kiếm theo danh sách đối tượng  

Trong tab «Tìm kiếm» của cửa sổ hộp thoại «Danh sách đối tượng» cho phép tìm kiếm các đối 

tượng của «Danh sách 2» theo «Danh sách 1». Chế độ tìm kiếm được thể hiện trong Bảng 11. 

 

Bảng 11 -  Các chế độ tìm kiếm 

STT Chế độ Mô tả chế độ 

1  Tìm đối tượng giao cắt. 

2  Tìm kiếm các đối tượng ở một khoảng cách cho trước 

3  Tìm kiếm các đối tượng trong «Danh sách 2», bắt đầu từ các đối tượng thuộc «Danh 

sách 1». Chỉ chọn các đối tượng dạng đường và vùng trong «Danh sách 1». 

4  Tìm kiếm các đối tượng trong «Danh sách 2» kết thúc trong đối tượng «Danh sách 

1». 

Chỉ chọn các đối tượng dạng đường và vùng trong «Danh sách 1». 

 

Để tìm kiếm yêu cầu phải chọn chế độ tìm kiếm (1-4), nhấn nút «Tìm» để tìm kiếm hoặc «Chọn» để 

lựa chọn đối tượng được tìm thấy. 
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Trước khi thực hiện tìm kiếm đối tượng giao nhau (khoản 1), bạn phải chọn loại giao cắt: 

1) «Giao cắt» – các đổi tượng trong các danh sách có điểm giao cắt; 

2) «Gia cắt và nằm trong» – các đổi tượng trong các danh sách có điểm giao cắt hoặc nằm bên trong 

đường bao (chỉ đối với các đối tượng khép kín). 

3) «Hoàn toàn bên trong» - các đối tượng nằm hoàn toàn trong đường bao (chỉ dành cho đối tượng 

khép kín). 

 

Để tìm kiếm các đối tượng của danh sách theo khoảng cách (mục 2), phải xác định khoảng cách, 

đơn vị đo lường và điều kiện tìm kiếm («>», «<», «=», v.v ...) của các phần tử tương ứng. 

 

4.5.7.4 Xây dựng theo dánh sách đối tượng  

Việc xây dựng theo danh sách các đối tượng được tiến hành trong tab «Xây dựng» của hộp thoại 

«Danh sách các đối tượng». Để thực hiện việc xây dựng cần phải chọn chế độ 1 hoặc 2 (xem. Bảng 12), 

chọn tên của danh sách và bấm vào nút «Thực thi». 

 

Bảng 12 -  Các chế độ xây dựng 

STT Chế độ Mô tả chế độ 

1 

 

Xây dựng một vùng xung quanh các đối tượng của danh sách đã chọn. 

2 

 

Xây dựng sự liên kết và giao cắt của các đối tượng từ danh sách. 

 

4.5.8 Chọn theo vùng tùy ý 

 

Chế độ này được dùng để lựa chọn các đối tượng bản đồ để có thể thực hiện các thao tác 

tiếp theo như: sao chép, di chuyển, xoay, xoá và thay đổi các thuộc tính của các đối tượng 

được chọn. 

Phần mềm sẽ chọn các đối tượng trong khu vực được giới hạn bởi đường bao khép kín. Đường bao 

được xác định bằng một số phương pháp như: khung hình chữ nhật, đa giác và một vùng bất kì. Việc lựa 

chọn phương pháp khoanh vùng là phụ thuộc vào ý định của người dùng. 

Sau khi khoanh vùng khu vực, các đối tượng bản đồ nằm bên trong hoặc bên ngoài khu vực được tự 

động lựa chọn nếu các tham số của đối tượng phù hợp với các tiêu chí lựa chọn. 

Tham số chọn đối tượng được cài đặt trong menu chính «Tìm kiếm/ Tham số tìm kiếm». 

Khu vực và các tham số lựa chọn đối tượng có thể được sử dụng để lần luợt tìm kiếm các đối tượng. 

Để thực hiện chế độ này, thực thi lệnh trong menu chính «Tìm kiếm/Tiếp tục tìm kiếm». 

Để hủy bỏ việc chọn các đối tượng, nhấn nút «Bỏ chọn» trong bảng điều khiển chính. 

 

4.5.8.1 Chọn theo hình đa giác 

Chọn các điểm trong đa giác bằng cách nhấn chuột trái. Để kết thúc, nhấp đúp chuột trái. 

 

4.5.8.2 Chọn theo khung  

Để xác định khung hình chữ nhật, bấm, giữ chuột trái và di chuyển chuột theo đường chéo của 

khung hình muốn tạo. Khu vực lựa chọn sẽ tự động được hình thành như một hình chữ nhật. Để kết thúc, 

thả nút chuột. 
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4.5.8.3 Chọn theo vùng bất kỳ 

Để tạo vùng bất kì, bấm, giữ chuột trái và di chuyển chuột xung quanh khu vực được lựa chọn. Để 

thoát, thả nút chuột. 

 

4.5.9 Chọn bên trong đối tượng 

 

Để chọn các đối tượng bản đồ theo đường bao, chọn một đối tượng trên bản đồ. Trong 

trường hợp này, các đối tượng trong đường bao có các tham số phù hợp với tham số lựa 

chọn sẽ được chọn. 

Để thay đổi các tham số chọn đối tượng (lớp, vị trí, đặc tính, các đối tượng, bản đồ, v.v.), chọn lệnh 

«Tham số lựa chọn» trong menu pop-up hoặc lệnh «Tìm kiếm/Tham số» trong menu chính. 

Để hủy bỏ việc chọn các đối tượng, nhấn nút «Bỏ chọn» trong bảng điều khiển chính. 

 

4.5.10  Chọn tùy ý các đối tượng 

 

Với chế độ này có thể tạo một danh sách các đối tượng (chọn đối tượng tuần tự trên bản 

đồ). Sau đó có thể thực hiện các thao tác khác nhau cho nhóm đối tượng: xóa, di chuyển, 

thay đổi mã, sao chép sang bản đồ khác, v.v.). 

Để lựa chọn tùy ý các đối tượng, sử dụng tổ hợp phím «Ctrl» và chuột trái. 

 

4.5.11 Chọn đối tượng theo kiểu 

 

Với chế độ này có thể chọn các đối tượng của một loại nhất định (có nghĩa là các đối tượng 

có cùng mã đối tượng). Sau đó có thể thực hiện các thao tác khác nhau cho nhóm đối tượng: 

xóa, di chuyển, thay đổi mã, sao chép sang bản đồ khác, v.v.). 

Để lựa chọn đối tượng theo loại, chọn một đối tượng trên bản đồ. Khi đó, tất cả các đối tượng cùng 

loại sẽ tự động được chọn. Nếu tiếp tục chọn (ấn vào) một đối tượng cùng loại, sẽ hủy bỏ việc chọn tất cả 

các đối tượng loại đó. Nếu chọn một đối tượng loại khác, các đối tượng của loại mới sẽ được them vào 

danh sách các đối tượng được chọn. 

 

4.5.12 Bỏ chọn 

 

Với chế độ này lựa chọn của các đối tượng bị vô hiệu hóa.  

 

4.5.13 Đảo ngược lựa chọn 

Với chế độ này, việc chọn đối tượng sẽ bị đảo ngược. Theo đó, các đối tượng được chọn sẽ trở 

thành không được chon, và các đối tượng không được chọn trở thành được chọn. 

 

4.6 Các lệnh của thực đơn «Nhiệm vụ» 

Menu này cho phép gọi một số công cụ phần mềm để xử lý các dữ liệu số. 

Ý nghĩa các lệnh được trình bày trong Bảng 14. 

  

Bảng 13 -  Các lệnh của thực đơn «Nhiệm vụ» 

Lệnh Ý nghĩa 

Biên tập bản đồ Chỉnh sửa bản đồ vector . 

Tính toán trên bản đồ Thực hiện tính toán trên bản đồ vector. 

Sắp xếp Sắp xếp (nén) dữ liệu . 

Lý lịch bản đồ Xem và chỉnh sửa các lý lịch bản đồ . 
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Lệnh Ý nghĩa 

Dẫn đường Hỗ trợ định hướng trên bản đồ điện tử . 

Dẫn đường 3D Xây dựng và hiển thị mô hình trong không gian 3D. 

Chú thích bản đồ Bao gồm các thông tin về bộ phân loại bản đồ, DEM,…. 

Biên tập bộ phân loại Chỉnh sửa bộ phân loại (đối tượng, dữ liệu chung, các lớp, thuộc tính, 

phông chữ, bảng màu). 

Xử lý dữ liệu trắc địa  Các công cụ để xử lý dữ liệu thu được trong đo đạc, khảo sát trắc địa – địa 

hình. 

Màn hình 

GPS\GLONASS 

Được thiết kế để tương tác với các máy thu GPS\GLONASS được kết nối 

với máy tính. 

Đồ thị của đường Xây dựng một biểu đồ các tuyến đường. 

Hệ tọa độ Cho phép thay đổi giao diện của các phép chiếu bản đồ, các tham số của 

phép chiếu, ellipsoid và mốc tính toán, các tham số của hệ tọa độ địa 

phương. 

Biên tập raster Thực hiện chỉnh sửa raster. 

Chuẩn bị phát hành Công cụ chuẩn bị dữ liệu để phát hành 

Bảng điều khiển chính Bật\tắt các bảng điều khiển tùy chỉnh 

Bảng điều khiển tùy 

chỉnh 

Tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh. 

Khởi động ứng dụng Khơi động các ứng dụng độc lập của GIS Panorama. 

 

4.6.1 Dẫn đường 3D 

Công cụ hiển thị mô hình 3D được sử dụng để đánh giá địa hình và sự phân bố các đối tượng trong 

khu vực cần khảo sát. 

Quá trình xây dựng phần mềm có sử dụng các thư viện OpenGL. 

Sau khi kích hoạt nhiệm vụ, mô hình 3D của khu vực hình chữ nhật tương ứng với khu vực hiển thị 

trên bản đồ hai chiều sẽ được xây dựng trong cửa sổ «Dẫn đường 3D». 

Theo mặc định, trong quá trình làm việc, cửa sổ «Dẫn đường 3D» sẽ được đồng bộ với cửa sổ bản 

đồ hai chiều. Có nghĩa là sự di chuyển của cả hai bản đồ (hai chiều và 3D) được thực hiện đồng thời; mô 

hình 3D sẽ thay đổi tương ứng với sự thay đổi trong ban đồ hai chiều. Trong trường hợp cần thiết, chế độ 

đồng bộ có thể bị vô hiệu hóa bằng lệnh «Xem/Đồng bộ hóa 2D và 3D» trong cửa sổ «Dẫn đường 3D». 

Cửa sổ «Dẫn đường 3D» cũng cho phép làm việc với tất cả các khu vực hiển thị trên bản đồ 2D. 

Việc lựa chọn khu vực hiển thị có thể được thực hiện ở bất cứ thời điểm nào khi làm việc với cửa sổ «Dẫn 

đường 3D». 

Cửa sổ nhiệm vụ bao gồm vùng làm việc (khu vực hiển thị mô hình), các menu điều khiển và các 

bảng điều khiển. Các thành phần của bảng điều khiển bao gồm: 

- thành phần chính của mô hình hiển thị; 

- điều hướng; 

- menu điều khiển; 

- xem; 

- mô hình; 

- di chuyển; 

- chiếu sánh; 

- hiển thị dạng khối của các đối tượng địa hình; 

- thước công cụ. 

 

4.6.1.1 Các thành phần chính của mô hình hiển thị  

Khi di chuyển một đối tượng trên mô hình, các tọa độ thực tế của các đối tượng trên mặt đất sẽ 

được hiển thị ở dòng trạng thái. 
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Người quan sát ở một khoảng cách cố định từ đối tượng. Có thể giảm khoảng cách từ người quan sát đến 

đối tượng bằng cách nhấn vào nút «>» và để tăng khoảng cách nhấn vào nút «<«. 

 

 

Hình 21 -  Điều khiển mô hình 3D 

1 - vị trí của người quan sát, 2 - hình ảnh bề mặt 3 - đối tượng quan sát, 4 – hình chiếu vị trí của đối 

tượng quan sát trên mặt phẳng 5 - nguồn chiếu sáng. 

 

Việc xoay mô hình dẫn đến thay đổi hình chiếu vị trí của đối tượng quan sát trên mặt phẳng. 

 

4.6.1.2 Điều khiển việc định hướng mô hình 

Hình 22 thể hiện các chức năng cơ bản của các công cụ điều khiển: xoay, nghiêng và dịch chuyển 

mô hình. 

 

 

Hình 22 -  Thao tác điều khiển mô hình 

Ngoài các các phím điều khiển thể hiện trong Hình 22, chuyển động của mô hình có thể được điều 

chỉnh bằng cách sử dụng bánh xe chuột (nếu có). Thao tác quay bánh xe có thể di chuyển các mô hình về 

phía trước và đằng sau. Xoay và giữ «phím Shift» tương đương với nhấn các phím mũi tên trên bàn phím 

(xoay bên trái và bên phải). 

Có thể thay đổi chiều cao mô hình, góc nhìn và góc xoay của mô hình bằng cách sử dụng các thanh 

trượt, nằm ở bên trái và phia dưới của cửa sổ «Dẫn đường 3D». 

 

4.6.1.3  Điều khiển thực đơn  

Menu điều khiển chứa các mục sau đây: 

- Xem; 

- Mô hình; 

- Di chuyển; 

- Chiếu sáng; 

- Trợ giúp. 
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4.6.1.3.1 Xem 

Trong menu «Xem» có thể chọn kiểu hiển thị địa hình bề mặt (khung hoặc ảnh). Trong đó, khung – 

thể hiện bề mặt ở dạng lưới; bản đồ - thể hiện bề mặt bằng bản đồ hai chiều. 

Khi hiển thị mô hình, các đối tượng có thể được hiển thị ở dạng thông thường, dạng khung, hoặc 

không hiển thị. Chỉ có những đối tượng có trong danh sách hiển thị bản đồ tại thời điểm lựa chọn khu vực 

hiển thị và có mô hình 3D tương ứng trong bộ phân loại bản đồ mới được thể hiện trong mô hình. 

Menu con «Địa hình» có thể tỉ lệ hóa nền địa hình. Chức năng này chỉ làm việc khi có mô hình 

DEM. 

Lệnh menu con «Tầm nhìn toàn bộ» cho phép quan sát tất cả các đối tượng, không phụ thuộc vào 

khoảng cách từ đối tượng đến người quan sát. Tắt chế độ này sẽ làm giảm phạm vi tầm nhìn các đối 

tượng nhưng tăng tốc độ hiển thị mô hình 3D. 

 

4.6.1.3.2 Mô hình 

Chọn các lệnh tương ứng của menu «Mô hình» có thể thực hiện: 

- điều chỉnh mô hình nghiêng về phía trước hoặc sau; 

- phóng to, thu nhỏ mô hình hiển thị; 

- thay đổi vị trí của người quan sát so với mô hình. Người quan sát có thể được đặt ở một trong 

hai vị trí tương đối so với mô hình: 

 theo dõi từ bên ngoài, khi người quan sát nằm ở một khoảng cách cố định từ điểm tham 

chiếu (đối tượng quan sát); 

 người quan sát ở trung tâm, khi người quan sát di chuyển theo mô hình. 

- chọn kiểu xem mô hình địa hình 3D dạng phối cảnh hoặc dạng chiếu trực giao. Hình chiếu trực 

giao cho phép quan sát các hình ảnh 3D của đối tượng cân đối so với kích thước thực tế của đối 

tượng; 

- thay đổi mắt lưới của mô hình. Giảm kích thước mắt lưới làm tăng mức độ chi tiết mô tả về địa 

hình thực tế, nhưng sẽ dẫn đến giảm tốc độ hiển thị trên màn hình. 

 

4.6.1.3.3 Dịch chuyển 

Lệnh «Di chuyển» thay đổi tốc độ di chuyển của mô hình. 

Lệnh «Đồng bộ hóa 2D và 3D màn hình» của menu cho phép đồng bộ hóa di chuyển trên mô hình 

3D với cửa sổ bản đồ 2D và ngược lại. Nếu cần, có thể vô hiệu hóa đồng bộ. 

 

4.6.1.3.4 Chiếu sáng 

Lựa chọn vị trí của các nguồn sáng cho mô hình bằng cách điều khiển yếu tố «Thời gian trong 

ngày» bằng các thanh trượt nằm ở phần dưới của cửa sổ «Dẫn đường 3D». Thay đổi vị trí của nguồn 

sáng, có thể có được ánh sang thực của mô hình vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. 

Có thể đặt chế độ để độ sáng của mô hình không thay đổi bằng lệnh «Đèn pha» trong thực đơn. Khi 

kích hoạt chế độ này, mô hình ánh sáng tự nhiên sẽ bị vô hiệu hóa. Tham số cấu hình chế độ này được lưu 

trong tệp *.ini cho các lần làm việc tiếp theo với phần mềm. 

Bằng cách chọn mục tương trong menu «Chiếu sáng» có thể thay đổi cường độ ánh sáng (ánh sáng, 

tối). Các chức năng này được nhân đôi với phím «Home», «End». 

 

4.6.1.4 Hiển thị 3D các đối tượng địa hình 

Hiển thị dạng khối các đối tượng trong mô hình 3D được định nghĩa trong bộ phân loại bản đồ được 

lựa chọn làm cơ sở để xây dựng mô hình 3D. Chọn một đối tượng trong cửa sổ bản đồ 3D được thực hiện 

bằng cách nhấn nút chuột trái trên một hình ảnh 3D của đối tượng hoặc hình ảnh của đối tượng trên bề 

mặt địa hình. Khi đó, cửa sổ «Chọn đối tượng» với thông tin về các đối tượng bản đồ sẽ được mở ra. 
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Khi nhấn chuột phải trong cửa sổ «Chọn đối tượng», menu pop-up sẽ mở ra. Khi chọn mục «Biên 

tập bộ phân loại», trình biên tập bộ phân loại sẽ mở ra và cho phép thay đổi giao diện 3D của các đối 

tượng. Sau khi lưu các thay đổi, hình ảnh 3D của đối tượng trong bản đồ sẽ được tự động cập nhật. 

 

4.6.1.5 Thước công cụ 

Thanh công cụ gồm các phím với chức năng chính sau: 

- Lựa chọn vùng hiển thị của mô hình 3D; 

- Làm mới; 

- Thu phóng; 

- Lưu – khôi phục các thiết lập của mô hình hiện hành; 

- Bay tự do; 

- Chuyển động theo đối tượng; 

- Quay video 

 

4.6.1.5.1 Chọn khu vực hiển thị 3D mô hình 

«Dẫn đường 3D» cho phép làm việc như trên bản đồ 2D, với tất cả các đối tượng được hiển thị trên 

bản đồ 2D/3D, và với bất kỳ vùng, khu vực nào được lựa chọn. Trong đó, có thể chọn khu vực hiển thị 

vào mọi thời điểm trong quá trình làm việc với «Dẫn đường 3D». 

Chọn một khu vực bằng cách nhấn vào nút  (chọn vùng hiển thị của bản đồ). Khi đó, cửa sổ 

Nhiệm vụ đóng và người sử dụng có thể lựa chọn khu vực hình chữ nhật bất kì trên bản đồ hai chiều để 

xây dựng mô hình 3D. 

Có thể xây dựng mô hình 3D cho vùng của mảnh bản đồ 2D đang hiển thị trong cửa sổ hiện tại 

bằng cách nhấn  (hiển thị theo kích thước của cửa sổ bản đồ). 

Để xây dựng mô hình 3D của toàn bộ khu vực, nhấn phím  (hiển thị toàn bộ khu vực). 

 

4.6.1.5.2 Ghi vào tệp BMP 

Lưu hình ảnh 3D hiện tại bằng cách nhấn nút (lưu vào tệp BMP). Tệp được lưu vào thư mục 

bản đồ điện tử đang mở với tên được gán tự động (theo thời gian lưu tệp) với định dạng YYMMDD-

HHMMSS (năm, tháng, ngày - giờ, phút, giây). 

 

4.6.1.5.3 Thay đổi tỷ lệ 

Các nút  (phóng to) và  (thu nhỏ) cho phép thay đổi tỉ lệ của mô hình. 

 

4.6.1.5.4 Lưu – phục hồi các thay đổi hiện thời của mô hình 

Các nút của nhóm này  (lưu các thiết lập hiện tại), và  (khôi phục thiết lập đã lưu của mô 

hình) cho phép lưu và khôi phục cấu hình và vị trí không gian của các mô hình trong ca làm việc hiện tại 

(khi chưa thoát khỏi chương trình). 
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4.6.1.5.5 Bay tự do 

Chế độ  (bay tự do) xác định di chuyển tự động của các đối tượng quan sát được trên quỹ đạo 

«số tám». Trong trường hợp này, có thể thay đổi tất cả các thông sô của mô hình, trừ sự thay đổi kiểu 

chuyển động theo mô hình. 

 

4.6.1.5.6 Quay video 

Để quay video với chế độ  (quay video theo quỹ đạo), trước hết cần thiết lập các tham số trong 

hộp thoại «Quay video chuyển động theo mô hình 3D». Chuyển động theo quỹ đạo cho trước của mô 

hình hiện tại sẽ được lưu vào trong tệp video với phần mở rông là TRA. Trong tệp, lưu quỹ đạo chuyển 

động và các thiết lập khác. Có thể chọn tập tin quỹ đạo bất kì để kích hoạt dữ liệu hoawhcj tạo mới (nút 

«Tạo»). Khi tạo một quĩ đạo mới, vị trí của đối tượng quan sát và các thiết lập của hình ảnh 3D hiện tại sẽ 

được lưu (xem. «Các thành phần chính của mô hình hiển thị»). Để kết thúc tạo quỹ đạo mới, nhấn phím 

«Escape» hoặc «Enter». Ấn nút «Xem» để xem trước chuyển động của quỹ đạo theo khu vực dược chọn 

có tính đến tốc độ chuyển động. 

Sử dụng yếu tố «Tốc độ» để cài đặt tốc độ di chuyển tương đối so với giá trị gốc (từ 10% đến 

100%). Sử dụng thanh trượt có thể xem chuyển động theo quỹ đạo hiện tại và chọn tất cả hoặc một phần 

của quỹ đạo để quay video. Thời điểm bắt đầu và kết thúc của video có thể được thiết lập bằng cách sử 

dụng menu pop-up trên «thanh trượt». 

Sau khi lựa chọn có thể tiến hành quay video. Bấm nút để chọn tên AVI -file (có thể giữ lại tên tập 

tin được tự động đề xuất). Chọn gói nén video, ví dụ, MS Windows Media Video 9, và sau đó quay video. 

Có thể bỏ qua quay video bằng cách nhấn «Escape», «Enter» hoặc . Có thể phát lại tệp video đã lưu 

bằng cách sử dụng phần mềm xem video được tích hợp . 

 

4.6.2 Chuẩn bị in  

Bảng điều khiển «Chuẩn bị phát hành» được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu cải thiện khả năng 

hiển thị bản đồ, trong đó có các yêu cầu của trình bày bản đồ, chuẩn bị sơ đồ, atlat và trình bày bản đồ để 

in Offset. 

 

4.6.2.1 Nhiệm vụ trình bày tự động các ký hiệu 

 

Đặt các kí hiệu dọc theo một đối tượng tuyến tính 

 

Rải các kí hiệu cho đối tượng đa giác 

 

Rải các kí hiệu cho các đối tượng 

Công cụ rải ký hiệu tự động cho phép tạo ra các kí hiệu bản đồ. Sau đó, có thể tiến hành biên tập (di 

chuyển, xóa) để tăng tính thẩm mĩ của bản đồ. Ví dụ có thể sử dụng công cụ để rải các kí hiệu cây độc lập 

dọc theo tuyến đường nào đó. 
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4.6.2.2 Xử lý giao cắt đối tượng  

 

Được sử dụng để xóa (tạo mặt nạ) các đường nét thừa của các đối tượng cùng loại tại các nút 

giao thông và các nút giao. Ví dụ, sử dụng để xử lý nút giao cắt của các đối tượng thủy văn. 

 

4.6.2.3 Sắp xếp các lớp bản đồ 

 

Lệnh sắp xếp bản đồ cho phép thay đổi thứ tự hiển thị (in) các đối tượng bản đồ, ví dụ như 

màn hình các đối tượng «Công trình» dạng vùng phải nằm trên đối tường ĐƯỜNG SẮT 

dạng đường. 

 

4.6.2.4 Thay đổi tỷ lệ sơ đồ dọc theo đối tượng 

 

Được sử dụng để thành lập các sơ đồ của đối tượng có thay đổi tỉ lệ dọc theo đối tương để 

làm giảm kích thước hình ảnh. Ví dụ như sử dụng để chuẩn bị sơ đồ điểm dừng đỗ dọc theo 

tuyến xe buýt. 

 

4.6.2.5 Tạo phần chú giải bản đồ 

 

Nhiệm vụ này được thiết kế để vẽ các kí hiệu của các đối tượng đã chọn lên bản đồ. 

Trước khi bắt đầu, chọn một tập hợp các đối tượng trên bản đồ, trong đó chỉ gồm các đối tượng hiển 

thị trên một mảnh bản đồ. Nếu các đối tượng được chọn nằm trên nhiều mảnh bản đồ khác nhau, phải xử 

lý lần lượt từng mảnh bản đồ trong danh sách «Bản đồ nguồn». 

Để đưa Chú giải lên bản đồ, nhấn nút «Vẽ» và chọn các tọa độ góc trên bên trái của trang sẽ thể 

hiện các yếu tố. Chuyển các đối tượng lên bản đồ có thể theo hai chế độ: «Tất cả các trang» và «Trang bất 

kì» (trong hộp thoại xem trước). Nếu việc tạo các đối tượng được thực hiện trong hộp thoại chính, người 

dùng phải lần lượt cung cấp tọa độ của góc trên bên trái của trang hiện tại cho đến khi tất cả các đối tượng 

được thể hiện trên bản đồ. Hộp thoại chính vào thời điểm này sẽ được thu nhỏ thành một biểu tượng cho 

đến khi quá trình hoàn tất. Quá trình tạo đối tượng có thể được bỏ qua bằng cách mở lại hộp thoại và kết 

thúc nhiệm vụ. Các trang được vẽ trên bản đồ một lần và không thực hiện lần thứ hai. 

Bộ phân loại bản đồ sản phẩm (đầu ra) có thể khác bộ phân loại của bản đồ gốc. Trong trường hợp 

này, một số đối tượng có thể thiếu trong bộ phân loại của bản đồ sản phẩm, những đối tượng khác có thể 

có sự khác biệt với hình ảnh ban đầu. Các đối tượng thiếu sẽ được đánh dấu bằng «*». Các đối tượng hiển 

thị ở dạng khác được đánh dấu bởi biểu tượng «?». Nếu dữ liệu nguồn và đầu ra khác nhau, đề nghị tạo 

bản đồ sản phẩm mới với bộ phân loại tương ứng. Nếu không, sẽ chỉ có các đối tượng, tồn tại trong bộ 

phân loại sản phẩm được thể hiện. 

Ngay trước khi vẽ (nút «Vẽ»), cần xem lại một cách cần thận hình ảnh Chú giải (nút Xem trước) và 

hiệu chỉnh lại ảnh, tên gọi và vị trí của các kí hiệu. Trong trường hợp này, cần trở lại hộp thoại chính và 

thay đổi các tham số: kích thước của đối tượng (bao gồm hình ảnh và tên của đối tượng), kích thước trang 

và khoảng cách từ mép của trang, đường viền, nền, chú thích. Tên phông chữ của chú thích được lựa chọn 

từ danh sách các phông chữ đã được cài đặt trong GIS Panorama. Việc cài đặt này được thực hiện trong 

mục «Cài đặt phông» của menu «Tham số». 

Số lượng trang Chú giải được tính tự động và không phụ thuộc vào số lượng đối tượng, kích thước 

trang, số lượng hàng và cột. Nếu kích thước của yếu tố vượt quá kích thước của trang (bao gồm khoảng 

trống), thì kích thước của trang tự động thay đổi. 

Nếu muốn, có thể làm việc với các đối tượng được đánh dấu trong danh sách. Khi đó phải đánh dầu 

vào «Được đánh dấu trong danh sách». 

 



68 

PARB.00046-06 34 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

4.6.2.6 Lưu phần chú giải bản đồ  

 

Công cụ được thiết kế để tạo ra Chú giải bàn đồ, sau đó có thể sử dụng để trình bày khung 

của các mảnh bản đồ điện tử. 

Sử dụng mẫu để trình bày Chú giải khi trình bày khung bản đồ điện tử gồm thông tin về xuất 

bản,…. Các mẫu này có thể được tạo bằng các trình biên tập bản đồ véc-tơ và đượcc lưu ở dưới dạng mẫu 

chú giải. 

Để sử dụng mẫu phục vụ trình bày ngoài khung, các mẫu trình bày (tương ứng với têp *.FRM) phải 

chứa các đường liên kết (link) đến mẫu Chú thích. 

 

4.6.2.7 Thiết lập bố trí ngaoì khung  

 

Thực hiện nhiệm vụ này để vẽ kí hiệu của các đối tượng được chọn trên bản đồ. 

Công cụ thực hiện tạo các nội dung theo tiêu chuẩn và có thể biên tập được ở bên ngoài khung (theo 

các quy tắc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ của 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 và 1:200 000).  

Lớp trình bày ngoài khung chứa trong các tệp với phần mở rộng FRM. Thông tin chi tiết cấu trúc 

của tệp được mô tả trong tài liệu «Công cụ ứng dụng. Trình bày khung. PARB.00243-01 34 01 VN». 

Để tạo hoặc chỉnh sửa các đối tượng ngoài khung, thực hiện theo các bước sau: 

1) Xác định tỉ lệ bản đồ trình bày (chọn từ danh sách). 

2) Bấm «Mới». 

3) Biên tập phần kí tự ghi chú: 

- hệ tọa độ; 

- hệ độ cao; 

- khu vực; 

- cơ quan; 

- độ mật; 

- điều kiện của khu vực; 

- mã số; 

- dữ liệu gốc. 

 

Trong trường hợp, thuộc tính nào đó trong danh sách không nền thể hiện khi trình bày ngoài khung, 

phải xóa các dòng tương ứng. 

Tiếp theo là cài đặt danh sách các yếu tố cần tạo ra để trình bày (Tab «Thành phần»). 

Thêm (nếu cần) liên kết đến mẫu chú giải và chỉ định vị trí đặt mẫu tương đối so với khung. 

Nhấn «Lưu là ... «. 

Để biên tập các mẫu theo qui đinh, mở tệp (Nút «tải»), biên tập những nội dung cần thiết. Trong 

trường hợp không cần thông tin náo đó khi trình bày ngoài khung, xóa dòng tương ứng. 

Khi chỉnh sửa các trường thông tin để thể hiện ngắt dòng chèn hai biểu tượng «~~». 

Ví dụ: thành lập bản đồ ~~tỷ lệ 1: 100.000. 

Tiếp theo để biên tập danh sách các thành phần trình bày (Tab «Thành phần») , biên tập danh sách 

(nếu cần) các mẫu Chú thích và bó trí tương đối với khung của tờ bản đồ và nhân nút «Lưu» hoặc «Lưu 

là…». 

 

4.6.2.8 Trình bày ngoài khung   

 

Nhiệm vụ trình bày ngoài khung là tạo các đối tượng bổ sung để trình bày: khung mảnh bản 

đồ, sơ đồ bảng chắp và các chú thích. 
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Hình 23 -  Hộp thoại tạo trình bày ngoài khung 

Khi tạo các đối tượng ngoài khung theo mặc định sử dụng thư viện chuẩn các kí hiệu và mẫu trình 

bày được tích hợp trong bộ phần mềm GIS. Các mẫu và kí hiệu này có thể biên tập, chỉnh sửa, bổ sung 

nếu cần thiết. Tuy nhiên, cần tuân thủ các mã tương ứng khi tạo bộ phân loại và mẫu ngoài khung. Có 

nghĩa là, trong các mẫu trình bày cần liên liên kết đến mã phân loại có sẵn trong các bộ phân loại tương 

ứng. 

Các cặp tệp tin đặt trong thư mục chính GIS (thư mục chỉ định khi cài đặt) và có tên phù hợp với tỉ 

lệ bản đồ. Ví dụ, để trình bày mảnh bản đồ 1: 50.000, sử dụng bộ phân loại FRM50000.RSC và mẫu trình 

bày 50000.FRM. Trong trường hợp, nếu tại thời điểm khởi động công cụ không tồn tại bộ phân loại và 

mẫu trình bày tương ứng, cũng như bộ phân loại chú thích, các dòng tương ứng sẽ được đánh dấu màu đỏ. 

Trong trường hợp này, cần chỉ định (chọn) đường dẫn cho các tệp tin cần để thực hiện. 

Kết quả trình bày ngoài khung là việc tạo ra các thư mục FRAME có chứa tệp nhật kí 

(FRAME.LOG). Ngoài ra, đối với mỗi tờ bản đồ được trình bày, trong thư mục FRAME tạo ra thư mục 

con có tên tương ứng với danh pháp mảnh bản đồ (sau đây gọi là thư mục mảnh). Trong thư mục mảnh, 

đối với mỗi tờ bản đồ trình bày, phần mềm tạo ra:  

- bản đồ (SHEET.SIT); 

- phần trình bày ngoài khung (FRAME.SIT); 

- bản đồ bổ sung (L * _ ***. SIT) tương ứng với mẫu trình bày ngoài khung. 

 

Phần trình bày khung được tạo theo bộ phân loại, chỉ định trong nhóm «Trình bày». Các nội dung 

của phần trình bày ngoài khung được xác định theo mẫu trình bày (FRM). Tập tin FRM là một tập tin văn 

bản chứa các mô tả về một các yếu tố để trình bày bản đồ. Mô tả định dạng tệp FRM được đưa ra trong 

tài liệu «Công cụ ứng dụng. Trình bày ngoài khung» PARB.00243-01 34 01. 

 

4.6.2.9 Tạo chú giải mô hình 

 

Nhiệm vụ là tạo ra một bản đồ dạng SIT, chứa chú thích mô hình số độ cao DEM và mô 

hình số khác. 

Chú giải cho mô hình số độ cao là dãy các màu sử dụng để phân biệt các mức độ cao khác nhau mà 

mô hình mô tả. 
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Hình 24 -  Ví dụ chú giải của DEM 

Để hiển thị DEM sử dụng mặc định bảng màu gồm 32 màu sắc. Số lượng tối đa của màu sắc - 256, 

số lượng tối thiểu của màu sắc - 1. Các bảng có thể ở dạng màu hoặc đen trắng. 

Bảng màu của màu sắc tương ứng với hình ảnh truyền thống của địa hình trong bản đồ: Vùng đất 

bằng được mô tả bằng màu xanh đen, núi – màu nâu. Bảng màu đen trắng chia theo thang của màu xám. 

DEM hiển thị từng phần. Cho số màu của bảng màu là N. Sau đó, giá trị của chiều cao của mô hình 

được phân thành N phạm vi độ cao, mỗi trong số đó tương ứng với một màu. giá trị độ cao hiển thị trong 

giới hạn cụ thể mà bảng màu được chọn. 

Trong trường hợp hiển thị một số mô hình, việc xác định bảng màu được lựa chọn cho tất cả các mô 

hình. Khi đóng một mô hình hoặc khu vực nào đó, giới hạn về độ cao có thể thay đổi nên chú thích về 

màu cũng có thể thay đổi. 

Cài đặt các mẫu bảng màu hiển thị DEM có thể được thay đổi thông qua các nút trong bảng điều 

khiển chính «Cài đặt Màu» (tab «Ma trận»). Phạm vi của tất cả các mô hình hiển thị có thể được thay đổi 

bằng cách thiết lập giá trị giới hạn của cùng một tab. Khi đó, chế độ «Phạm vi cố định» được kích hoạt. 

Trong chế độ này, chiều cao không nằm trong giới hạn quy định không được hiển thị. Để Hủy bỏ giới hạn 

cố định, ấn nút «Đặt lại». 

Bảng màu hiển thị mô hình DEM cũng có thể được thay đổi bằng cách chọn mục «Ghi chú Bản đồ» 

trong thực đơn «Nhiệm vụ». Chọn tab «Ma trận». Trong cửa sổ sẽ hiển thị giới hạn độ cao và dải màu 

tương ứng, chọn giới hạn bằng cách nhấn nút chuột trái. Sau đó, nhấn nút chuột phải và trong menu pop-

up chọn «Thay đổi màu». 

Nếu trong tài liệu mở mô hình DEM và mô hình giá trị, để xác định chú giải cho mô nào cần mở hội 

thoại «Kiểu ma trận» và chỉ định mô hình nguồn. 
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Hình 25 -  Thiết lập chú giải mô hình số 

Chú giải mô hình số giá trị là danh sách các dải giá trị và màu sắc tương ứng. Bảng màu giá trị có 

thể gồm các dải không bằng nhau (chú giải của mô hình geomon và Geomon 2). 

  

 

Hình 26 -  Các ví dụ chú giải của ma trận giá trị 

Nếu chỉ định mô hình số độ cao, chú giải sẽ được thiết lập tương ứng với bảng màu mô hình số độ 

cao và không phụ thuộc vào số lượng các tệp mô hình trong cửa số «Mô hình nguồn». 

Nếu chỉ định mô hình số giá trị, chú giải sẽ được thiết lập mỗi bảng màu cho một mô hình trong cửa 

sổ «Mô hình nguồn». Khi xác định các mô hình giá trị các nút «Chọn tất cả» và «Bỏ tất cả», được sử 

dụng để lựa chọn mô hình làm việc. 

Vị trí của các đối tượng trong chú giải được xác định bởi giá trị của các tham số trong nhóm «Kích 

thước các đối tượng chú thích», tính bằng milimét trên bản đồ.. 

Tên tệp của chú giải bản đồ có để nhập bằng cách nhấn nút «...» trong nhóm «Bản đồ sản phẩm». 

 

4.6.2.10 Chia bản đồ thành các trang in 

 

Được sử dụng để tự động phân chia bản đồ thành các mảnh atlat coi như là các bản đồ riêng 

lẻ với phần trình bày khung riêng của mỗi tờ. 
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4.6.2.11 Bảng màu CMYK 

 

Được sử dụng để tạo ra trình bày bản đồ phục vụ cho in offset sử dụng bảng màu, CMYK . 

 

4.6.3 Thiết lập các bảng điều khiển 

Hộp thoại cấu hình bảng điều khiển cho phép tạo ra các bảng tùy chỉnh với các thiết lập theo nhu 

cầu của người dùng. 

Để gọi hộp thoại này, chọn menu Nhiệm vụ > Bảng điều khiển tùy chỉnh > Cài đặt. 

  

 

Hình 27 -  Thiết lập Bảng điều khiển tùy chỉnh 

Trong danh sách «Nhiệm vụ «, có liệt kê các ứng dụng của GIS Panorama hỗ trợ cài đặt giao diện. 

Danh sách này có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng nút «Thêm» và «Xóa». 

Danh sách «Bảng điều khiển hỗ trợ» và «Nút hỗ trợ» chứa danh sách các bảng và các nút trong các 

bảng điều khiển, hỗ trợ các ứng dụng được lựa trong danh sách «Nhiệm vụ». Trong danh sách «Bảng điều 

khiển tùy chỉnh» và «Thành phần bang điều khiển» có liệt kê các bảng điều khiển được thiết lập bởi 

người dùng. Danh sách này có thể được cấu hình bằng cách ấn các nút nằm ở phía bên phải của hộp thoại. 

 

Bảng 14 -  Các phần tử điều khiển 

Thành phần hộp thoại Mô tả 

Tạo Tạo một bảng mới. 

Xóa Xóa các bảng điều khiển hiện hành. 

Tên Thay đổi tên của bảng điều khiển hiện hành. 

Lưu Lưu những thay đổi trong thành phần của bảng điều khiển. 

    
Thêm nút được chọn từ danh sách «Nút hỗ trợ» trong bảng điều khiển tùy 

chỉnh và xóa nút từ bảng điều khiển tùy chỉnh 

    
Di chuyển nút trong bảng điều khiển tùy chỉnh lên/xuống. 

Phân cách Chèn các dấu phân cách vào bảng điều khiển tùy chỉnh dùng. 
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4.6.4 Khởi động ứng dụng  

 

Phần mô tả về các phần mềm «Biên tập bản đồ», «Tính toán trên bản đồ», «Sắp xếp», «Lý 

lịch bản đồ», «Cơ sở dữ liệu» được thể hiện trong phần 5 (Bài toán ứng dụng cơ bản). Chọn 

lệnh «Khởi động ứng dụng» trong menu «Nhiệm vụ» để khởi động các ứng dụng hỗ trợ 

  

 

Hình 28 -  Hộp thoại «Chạy ứng dụng" 

Để thêm và xóa khỏi danh sách các ứng dụng ấn các nút điều khiển «Thêm», «Xóa» Khi nhấp vào 

«Thêm» trong danh sách tên ứng dụng có một dòng trống để nhập tiêu đề. Tên mô-đun được nhập vào 

dòng dưới cùng của hộp thoại, hoặc lựa chọn từ một danh sách các tập tin bằng cách nhấn vào «...». Để 

chạy ứng dụng ấn nút «Chạy». 

Nếu nhiệm vụ được khởi động, tên đối tượng sẽ được đánh dấu check. 

Nếu thư mục chứa tệp DLL có một tập tin có cùng tên, nhưng phần mở rộng là ICO , biể tượng này 

sẽ xuất hiện bên cạnh tên đối tượng. 

Có hai loại ứng dụng: 

- nhiệm vụ: thực hiện trực tiếp các thao tác đối với bản đồ mà không cần sự can thiệp của người 

dùng (ví dụ, chuyển đổi, chuyển vị, sắp xếp, làm mới…); 

- nhiệm vụ tương tác (chẳng hạn như biên tập, tạo báo cáo, làm việc với cơ sở dữ liệu,…). 

 

Các công cụ ứng dụng phải ở dạng DLL, chạy trên môi trường 64 bit. 

 

4.7 Các lệnh trong thực đơn «Tỷ lệ» 

Thực đơn «Tỷ lệ» gồm các lệnh dùng để thay đổi tỷ lệ của dữ liệu số, hiển thị phần bản đồ với các 

đối tượng được đánh dấu. Tỷ lệ của dữ liệu có thể thay đổi khi sử dụng các phím «>«, «<«, «Ctrl+», 

«Ctrl-», «Ctrl» hoặc lăn chuột. Các lệnh của thực đơn được trình bày trong bảng 16. 
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Bảng 15 -  Các lệnh của thực đơn «Tỷ lệ» 

Lệnh Chức năng 

Phóng to Kích hoạt chế độ phóng to bằng cách nhắp chuột trái.  

Thu nhỏ Kích hoạt chế độ thu nhỏ bằng cách nhắp chuột trái.  

Bố trí bản đồ theo chiều 

cao cửa sổ 

Bố trí bản đồ theo chiều cao cửa sổ 

Bố trí bản đồ theo chiều 

rộng cửa sổ 

Bố trí bản đồ theo chiều rộng cửa sổ 

Hiển thị toán bộ bản đồ 

 

Thay đổi tỷ lệ bản đồ sao cho toàn bộ bản đồ được hiển thị trong cửa sổ  

Hiển thị toàn bộ đối 

tượng  

Thay đổi tỷ lệ bản đồ sao cho toàn bộ đối tượng được chọn sẽ hiển thị trong 

cửa sổ  

Hiển thị toàn bộ các đối 

tượng được đánh dấu 

Thay đổi tỷ lệ bản đồ sao cho toàn bộ đối tượng được đánh dấu sẽ hiển thị 

trong cửa sổ  

Tỷ lệ gốc Thiết lập tỷ lệ ban đầu (gốc) cho bản đồ đang làm việc 

 

Để thay đổi chế độ tỷ lệ cần nhấn vào phím tương ứng trên thanh công cụ. Tỷ lệ bản đồ có thể được 

thay đổi theo hai cách: 

- nhấn phím «<» hoặc «>»; 

- nhấn chuột phải vào vị trí cần trên bản đồ và chọn tác nghiệp cần thiết.  

 

4.8 Các lệnh của thực đơn «Tham số» 

Thực đơn «Tham số» chứa các lệnh cho phép điều chỉnh ca làm việc với GIS Panorama. Các điều 

chỉnh này được lưu lại sau khi thoát khỏi phần mềm. Các lệnh được mô tả trong bảng 16.   

 

Bảng 16 -  Các lệnh của thực đơn «Tham số» 

Lệnh Chức năng 

Hệ tọa độ con trỏ Thiết lập hệ tọa độ cho bản đồ điện tử 

Hệ tọa độ địa phương Cho phép thay đổi các tham số của hệ tọa độ địa phương của bản đồ gốc.  

Tọa độ gần con trỏ Thiết lập hệ tọa độ cho bản đồ điện tử 

Các tham số hiện thời 

của phép chiếu 

Cho phép áp các tham số phép chiếu khác nhau cho dữ liệu vector, raster 

hoặc mô hình.  

Chính xác hóa diện tích 

và độ dài 

Để nhận được các giá trị chính xác về độ dài, khoảng cách và diện tích để 

giảm thiểu sự biến dạng.  

Chỉnh màu Quản lý bảng màu công tác, bảng màu bản đồ, raster và mô hình.  

Tham số màn hình Cho phép đưa đường kính màn hình dưới dạng inch và hệ số phóng đại hình 

ảnh ở dạng %. Thiết lập tham số màn hình sao cho bản đồ được hiển thị trực 

quan nhất.  

Dạng con trỏ Cho phép thay đổi hình dạng con trỏ (dấu cộng nhỏ, dấu cộng lớn, dạng mũi 

tên).  

Hiển thị thông tin hỗ trợ Cho phép hiển thị hoặc ẩn thông tin hỗ trợ về đối tượng ngay tại đầu con trỏ . 

Kích thước các nút Cho phép thiết lập kích thước nút ở dạng tương đối so với kích thước tiêu 

chuẩn.  

Thay tỷ lệ đối tượng Cho phép kiểu thay đổi tỷ lệ đối với đối tượng (bản đồ, bản vẽ)  

Kiểu số hiệu đối tượng Cho phép thiết lập khuôn dạng cho số hiệu đối tượng (XXXXX / XXXXX 

hoặc XXXXXXXXXX). 

Đánh dấu đối tượng Cho phép thiết lập kiểu đánh dấu đối tượng (màu sắc hoặc nhấp nháy). 

Đánh dấu nhiều đối 

tượng 

Cho phép đẩy nhanh tốc độ làm việc với khối lượng lớn dữ liệu và vẫn duy 

trì được sự trực quan của bản đồ.  

Chọn ghi chú sau cùng Thiết lập thứ tự lựa chọn đối tượng bản đồ - ghi chú ở sau cùng.  
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Lệnh Chức năng 

Chuột trái Thiết lập phương pháp sử dụng chuột trái. 

Bánh xe chuột Thiết lập phương pháp sử dụng bành xe chuột (di chuyển, thay đổi tỷ lệ hoặc 

chỉ thay đổi tỷ lệ)  

Bố trí dữ liệu Cho phép cấu hình đường dẫn tới thư mục chứa bộ phân loại và thư mục bản 

đồ.  

Tham số biên tập Cho phép thiết lập các tham số bộ biên tập bản đồ. 

Điều chỉnh dạng bản 

quyền 

Chỉ ra kiểu bản quyền của chương trình được sử dụng (cố định hoặc động). 

Ngôn ngữ Thiết lập ngôn ngữ được sử dụng. 

Đồng bộ các cửa sổ bản 

đồ 

Cho phép thiết lập chế độ hiển thị mà khi di chuyển bản đồ trong cửa sổ này 

thì hình ảnh cũng được di chuỷen trong cửa sổ khác nếu chúng có cùng 

chung khu vực. 

Sổ giao dịch Cho phép thiết lập hoặc hủy bỏ sổ giao dịch.  

Làm việc với bản đồ Cho phép đẩy nhanh tốc độ tác nghiệp biên tập khi làm việc với số lượng lớn 

đối tượng bản đồ nhờ truy cập độc quyền tới bản đồ và sử dụng tác nghiệp 

ghi vào bộ nhớ đệm.  

Tần suất cập nhật Cho phép thiết lập tần suất cập nhật ảnh bản đồ.  

 

4.8.1 Tính độ dài, khoảng cách và diện tích 

Khoảng cách, độ dài và diện tích đối với cùng các tọa độ trắc địa của các điểm xem xét là như nhau 

trong các phép chiếu và sử dụng GIS để tính toán các đại lượng đó sẽ cho kết quả tốt nhất.    

Các phép chiếu được lựa chọn cho bản đồ địa hình (UTM hoặc Gauss-Kriuger) để biến dạng về 

chiều dài và góc là nhỏ nhất.  

Để xác định được độ dài và phương vị của đoạn thẳng khi đã biết tọa độ trắc địa của các điểm mút, 

cần tính lại tọa độ của các điểm về tọa độ phẳng vuông góc trên bản đồ địa hình. Vị trí của các điểm  càng 

xa kinh tuyến trục thì biến dạng càng lớn và ngược lại. Ở mép của múi chiếu 60 sai số có thể lên tới 1: 1 

500 – 1:2 000. 

Để giảm thiểu biến dạng thì kinh tuyến trục được chọn vào vị trí trung tâm của đoạn thẳng và trên 

đó không có biến dạng. Như vậy, chiều dài mỗi đoạn thẳng sẽ được xác định trong một phép chiếu riêng. 

Trong trường hợp đoạn thẳng kéo dài trên nhiều độ kinh tuyến thì cần chi chúng thành các đoạn khác 

nhau bằng các đường trắc địa. Như vậy có thể tính được độ dài, khoảng cách và góc phương vị. Góc định 

hướng có giá trị khác nhau cho từng phép chiếu vì phụ thuộc vào đường thẳng đứng của lưới ô vuông 

trong mỗi phép chiếu.     

Diện tích của đối tượng chiếm nhiều vùng theo kinh tuyến trên múi 60 được tính bằng cách tính lại 

tọa độ trên bản đồ địa hình với kinh tuyến trục nằm ở trung tâm kích thước đối tượng.   

Để nhận được giá trị tốt nhất của chiều dài, khoảng cách và diện tích cần chọn mục «Chính xác hóa 

diện tích và độ dài» trong thực đơn «Tham số». 

Các đại lượng như độ dài, diện tích, khaongr cách có thể tính mà không cần chính xác hóa bằng 

cách sử dụng tọa độ cho trước của các đối tượng có trong lý lịch tờ bản đồ. Còn để chính xác hóa thì phải 

tính lại tọa độ của các điểm nói trên trong hệ tọa độ, phép chiếu được lựa chọn.  

 

4.8.2 Điều khiển bảng màu 

Hộp thoại «Điều khiển bảng màu» dùng để điều chỉnh bảng màu cho hồ sơ, độ sang và tương phản 

để tối ưu hóa việc hiển thị thông tin bản đồ. 

Các điều chỉnh tối ưu nhận được trên cơ sở thay đổi các thành phần sau: 

- bảng màu theo mặc định; 

- bảng màu bản đồ; 

- bảng màu mô hình; 

- bảng màu ảnh. 
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4.8.2.1  Điều khiển bảng màu mặc định   

Cho phép thay đổi:  

- màu font bản đồ; 

- màu đối tượng được chọn; 

- máu các đối tượng đánh dấu; 

- đường độ dày. 

 

Việc thay đổi màu được thực hiện bằng cách bấm chuột trái vào vùng chữ nhật tương ứng với chế 

độ làm việc cần chọn trong 3 chế độ đầu tiên đã nêu ở trên. Sau khi nhắp chuột, hộp thoại màu yuwowng 

ứng sẽ xuất hiện và thực hiện lựa chọn màu như thông thường.   

Chiều dày của đường và đối tượng được chọn sẽ thay đổi khi lựa chọn giá trị từ 1-6 nằm trong dòng 

tương ứng. 

Sử dung nút «Hủy» trong thực đơn «Quản lý bảng màu cơ bản» để khôi phục các thông số màu đã 

có từ trước: 

- màu font bản đồ; 

- màu đối tượng được chọn; 

- màu các đối tượng được đánh dấu; 

- chiều dày của đường hoặc đối tượng; 

- giá trị độ sáng và tương phản bảng màu bản đồ; 

- bảng màu bản đồ; 

- giá trị độ sáng và tương phản bảng màu mô hình; 

- bảng màu mô hình; 

- giá trị độ sáng và tương phản bảng màu ảnh; 

- bảng màu ảnh; 

 

Toàn bộ các điều chỉnh và thay đổi được chấp nhận sau khi nhấn nút «Chấp nhận» và sẽ được sử 

dụng cho các lần làm việc sau với GIS Panorama.  

 

4.8.2.2 Quản lý bảng màu bản đồ 

Trước khi điều chỉnh bảng màu cần đặt tên cho bản đồ được biên tập. Việc đặt tên được thực hiện 

bằng cách lựa chọn từ danh mục bản đồ hiện ra sau khi nhấn trường «Tên bản đồ».  

Bảng màu của bản đồ được hiển thị ở phần trái hộp thoại. Nhấn chuột trái vào bảng màu để làm 

xuất hiện hộp thoại màu cho phép lựa chọn và đổi màu.  

Để thay đổi độ sáng và độ tương phản cần sử dụng công cụ thanh độ sáng và thanh độ tương phản 

bằng cách di chuyển con trượt sang trái hoặc phải.  

Sử dụng nút «Hủy» để quay về trạng thái màu gốc ban đầu: 

- giá trị độ sáng và tương phản bảng màu bản đồ; 

- bảng màu bản đồ. 

 

4.8.2.3 Quản lý bảng màu mô hình 

Trước khi điều chỉnh bảng màu cần đặt tên cho bản đồ được biên tập. Việc đặt tên được thực hiện 

bằng cách lựa chọn từ danh mục bản đồ hiện ra sau khi nhấn trường «Tên bản đồ».  

Bảng màu của bản đồ được hiển thị ở phần trái hộp thoại. Nhấn chuột trái vào bảng màu để làm 

xuất hiện hộp thoại màu cho phép lựa chọn và đổi màu.  

Để thay đổi độ sáng và độ tương phản cần sử dụng công cụ thanh độ sáng và thanh độ tương phản 

bằng cách di chuyển con trượt sang trái hoặc phải.  

Có thể chuyển chế độ hiển thị từ màu sang đen-trắng và ngược lại hoặc có thể hiển thị mô hình ở 

dạng vờn bóng.  
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Hộp thoại quản lý bảng màu mô hình còn cho phép thiết lập dải độ cao được hiển thị và công cụ để 

điều chỉnh bảng màu hai khoảng.  

Sử dụng nút «Hủy» để quay về trạng thái màu gốc ban đầu: 

- giá trị độ sáng và tương phản bảng màu mô hình; 

- bảng màu mô hình. 

- số lượng màu; 

- dải độ cao được hiển thị; 

 

4.8.2.4 Quản lý bảng màu ảnh  

Trước khi điều chỉnh bảng màu cần đặt tên cho ảnh được biên tập. Việc đặt tên được thực hiện bằng 

cách lựa chọn từ danh mục bản đồ raster hiện ra sau khi nhấn trường «Tên ảnh».  

Bảng màu của bản đồ được hiển thị ở phần trái hộp thoại. Nhấn chuột trái vào bảng màu để làm 

xuất hiện hộp thoại màu cho phép lựa chọn và đổi màu.  

Để thay đổi độ sáng và độ tương phản cần sử dụng công cụ thanh độ sáng và thanh độ tương phản 

bằng cách di chuyển con trượt sang trái hoặc phải.  

Toàn bộ các điều chỉnh và thay đổi được chấp nhận sau khi nhấn nút «Chấp nhận» và sẽ được sử 

dụng cho các lần làm việc sau với GIS Panorama.  

Sử dụng nút «Hủy» để quay về trạng thái màu gốc ban đầu: 

- giá trị độ sáng và tương phản bảng màu bản đồ raster; 

- bảng màu bản đồ raster. 

 

4.8.3  Điều chỉnh kích thước ảnh và tỷ lệ  

Bản đồ điện tử có thể được hiển thị ở các tỷ lệ khác nhau. Tỷ lệ hiện thời sẽ được thể hiện ở bên 

dưới cửa sổ chương trình. Tuy nhiên, những đối tượng và ký hiệu nhìn thấy trên màn hình (kích thước các 

đối tượng, khoảng cách giữa chúng, chiều cao chữ vv… ) có thể không tương ứng với bản đồ giấy. Khi 

hiển thị bản đồ điện tử trên các màn hình khác nhau thì sự không tương ứng như vậy cũng thay đổi. 

Nguyên nhân là do trong môi trường Windows không có công cụ xác định kích thước vật lý của điểm 

màn hình như là ở trong các thiết bị in. Vì vậy, chương trình xây dựng một công cụ hỗ trợ trong hộp thoại 

«Tham số màn hình» để thay đổi đường chéo màn hình (giảm đi khoảng 1,5 inch so với hồ sơ) và tăng 

kích thước ảnh (dưới dạng tương đối). Nhờ đó, bản đồ được hiển thị sẽ trực quan hơn, hạn chế nhược 

điểm độ phân giải thấp màn hình nhưng làm biến dạng về tỷ lệ nhìn thấy. 

Việc điều chỉnh kích thước ảnh và tỷ lệ không không làm ảnh hưởng đến tính chính xác khi xác 

định các đại lượng độ dài, tọa độ hay diện tích.   

 

4.8.4 Đồng bộ các cửa sổ bản đồ  

Các dữ liệu khác nhau về địa hình (vector, mô hình số và raster) cho cùng một khu vực có thể được 

mở ở trong cùng một cửa sổ hoặc trong các cửa sổ khác nhau. Trong cùng một cửa sổ, các dữ liệu tự động 

được hiển thị cùng nhau tương ứng với tọa độ và trình tự do người làm quy định. 

Dữ liệu cho cùng một khu vực địa hình được hiển thị trong các cửa sổ khác nhau có thể đồng bộ 

hóa nhờ công cụ «Tham số/Đồng bộ hóa cửa sổ bản đồ». Sau khi thực hiện, việc di chuyển bản đồ trong 

cửa sổ này sẽ kéo theo sự di chuyển tương ứng của bản đồ cùng một vùng chung trong cửa sổ kia. Tâm 

cửa sổ hiện thời được thể hiện trong các cửa sổ khác dưới dạng dấu cộng. Bản đồ được vẽ lại nếu chữ 

thập di chuyển đến mép biên gần hơn 1/3 kích thước của nó.  

 

4.8.5 Chu kỳ cập nhật 

Dữ liệu bản đồ điện tử có thể được biên tập đồng thời bởi nhiều người trên mạng. Một phần dữ liệu 

bản đồ có thể nằm trong bộ nhớ tạm thời của máy tính để tăng tốc độ làm việc với bản đồ. Chu kỳ cập 

nhật được dùng để cho các người dùng trên mạng có thể nhìn thấy kết quả biên tập của bản đồ. Chu kỳ 

mặc định là 30 s và có thể tăng giảm.   
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Cgu kỳ cập nhật không làm ảnh hưởng tới sự toán vẹn của dữ liệu trên ổ cứng. Dữ liệu này chỉ được 

cập nhật sau khi người dùng kết thúc và lưu lại công việc của mình. Về bản chất, chu kỳ cập nhật là công 

cụ cập nhật bắt buộc cho người dùng nhưng không tham gia vào việc biên tập bản đồ. Việc cập nhật chỉ 

được thực hiện khi có sự khác biệt giữa dữ liệu trong ổ cứng và trên màn hình.  

 

4.9 Các lệnh của thực đơn «Cửa sổ» 

Thực đơn «Cửa sổ» bao gồm các lệnh cho phép quản lý các cửa sổ đã được mở ra trên màn hình. 

Nhờ các lệnh này có thể sắp xếp thứ tự các cửa sổ hoặc chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Chức 

năng của các lệnh đuwọc thể hiện trong bảng 17. 

 

Bảng 17 -  Các lệnh của thực đơn «Cửa sổ» 

Lệnh Chức năng 

Cascad Sắp xếp các tài liệu đã mở sao cho dòng tiêu đề của tất cả các tài liệu đều 

được nhìn thấy. 

Mosaic Sắp xếp các tài liệu đã được mở gần nhau sao cho có thể nhìn thấy toàn bộ 

chúng.  

Sắp xếp các ký hiệu 

 

Sắp xếp toàn bộ các ký hiệu của các tài liệu vào thành các dòng.  

Toàn bộ màn hình Bật chế độ «bảng tương tác» dùng cho việc đưa các đối tượng đồ họa lên 

trên bản đồ trong quá trình báo cáo trình chiếu nhờ màn hình cảm ứng và 

chuột.     

Mở Atlas 

 

Mở Atlas 

 

Đóng Atlas 

 

Đóng Atlas 

 

Chuyển tới bản đồ 

 

Chuyển tới bản đồ 

 

Tự động chuyển Làm đơn giản quá trình chuyển giữa các bản đồ có tỷ lệ khác nhau mà che 

phủ lẫn nhau.  

Đóng cửa sổ Đóng cửa sổ 

Đóng hết các cửa sổ Đóng toàn bộ các tài liệu đã mở. 

 

4.10 Atlas bản đồ 

Atlas bản đồ được dùng để đơn giản hóa quá trình chuyển giữa các bản đồ trên cùng khu vực nhưng 

có tỷ lệ khác nhau.  

Tên của các atlas được tạo hoặc được mở có thể chọn từ hộp thoại «Atlas bản đồ». Sau đó sử dụng 

nút «Bổ sung» để đưa tên của vùng làm việc vào atlas. Các vùng làm việc được them vào phải hỗ trợ tọa 

độ trắc địa trong tất cả phép chiếu bất kỳ. Không đưa vào atlas các vùng làm việc được thể hiện trong hệ 

tọa độ địa phương hoặc bản đồ có dạng chưa xác định. Sử dụng nút «Xóa» để xóa vùng làm việc ra khỏi 

atlas, nút «Lưu» để lưu các kết quả biên tập atlas và kích hoạt chúng. 

Atlas – một dạng bản đồ người dùng trong phép chiếu Mercator có chứa các khung mảnh vùng làm 

việc với thuộc tính quy định. 

Khi làm việc với atlas có thể chuyển từ bản đồ này sang đúng vị trí địa hình đó nhưng trên bản đồ  

bản đồ khác có tỷ lệ lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Phần mềm đã thiết kế thực đơn «Cửa sổ\Di chuyển tới bản 

đồ» với các lựa chọn: «Tỷ lệ lớn hơn», «Tỷ lệ nhỏ hơn», «Tỷ lệ nhỏ nhất», «Tỷ lệ lớn nhất», «Tỷ lệ chọn 

từ bảng» để tác nghiệp.    

Quá trình chuyển đổi bản đồ được thực hiện theo tọa độ trắc địa điểm giữa cửa sổ đang làm việc. 

Khi đó một cửa sổ mới sẽ được mở ra với bản đồ được chọn. Bản đồ làm việc trước đó không bị đóng lại. 

Atlas chỉ làm việc với các bản đồ đã được đưa vào từu trước. GIS Panorama cho phép làm việc được với 

nhiều atlas.  
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4.11 Các lệnh của thực đơn «Trợ giúp» 

Thực đơn «Trợ giúp» gồm các mục: «Gọi trợ giúp», «Giới thiệu về chương trình», «Các phím tắt». 

Tài liệu trợ giúp có trong GIS Panorama có thể lấy ra nhờ mục «Gọi trợ giúp» hoặc nhấn phím F1. 

Mục «Giói thiệu về chương trình» cho hiển thị hộp thoại với các thông tin cơ bản sau về phần mềm 

GIS Panorama: 

- tên chương trình; 

- phiên bản; 

- số seri khóa cứng; 

- hòm thư điện tử của nhà sản xuất phần mềm; 

- địa chỉ WEB với phiên bản hiện thời của phần mềm; 

- địa chỉ hòm thư điện tử của nhà lập trình. 

 

Mục «Các phím tắt» cung cấp các thông tin về các tổ hợp phím nóng.  

 

4.12 Các chế độ riêng của thanh công cụ chính 

4.12.1 Chọn cổng địa lý (geoport) từ danh mục  

 

Chế độ này cho phép bổ sung vào cửa sổ làm việc các bản đồ được để trên các cổng địa lý 

(geoport) phổ biến như: Росреестр, Космоснимки, OpenStreetMap, Yandex, Google vv... 

 

4.12.2 Biên tập tính chất danh mục đối tượng 

 

Chế độ này được dùng để thay đổi thuộc tính của các đối tượng được đánh dấu của bản đồ 

hoặc các đối tượng của một lớp chỉ định của bộ phân loại.  

Sauk hi kích hoạt chế độ làm việc sẽ xuất hiện hộp thoại với thành phần chính là một bảng. Phía 

bên trái của bảng là dang mục các đối tượng với tên gọi và số hiệu duy nhất theo quy định, phía bên phải 

là danh mục các tính chất thuộc tính ứng với ít nhật một đối tượng. Việc biên tập thuộc tính được thực 

hiện bằng nháy đúp chuột. Đầu tiên, các thuộc tính được sắp xếp theo chiều tang dần của mã thuộc tính. 

Cách sắp xếp có thể thay đổi theo tên thuộc tính khi nhấp chuột phải vào tiêu đề của bảng. 

Các thông tin về đối tượng có thể chuyển sang dạng Exel bằng cách sửu dụng nút «Vào exel». 

 

4.12.3 Đo khoảng cách 

 

Chế độ này cho phéo đo khoảng cách giữa các điểm đuwọc chọn trên bản đồ.  

Nếu phép chiếu hỗ trợ chuyển sang tọa độ trắc địa, thì có thể tính được khoảng cách theo đường 

trắc địa, phương vị tại điểm đầu và điểm cuối.  

Đường trắc địa – là hình chiếu trên bản đồ của đường ngắn nhất trên bề mặt Trái Đất nối giữa hai 

điểm với nhau.  

Tọa độ của các điểm trong hệ tọa độ hiện thời và các kết quả tính toán được đưa vào trong hộp 

thoại. 

 

4.12.4 Lưu vị trí bản đồ 

 

Chế độ này cho phép ghi nhớ lại vị trí hiện thời của màn hình, trong đó có tọa độ của phần 

nhìn thấy và tỷ lệ hiển thị. Khi đó, vị trí được lưu giữa trước đó sẽ bị bỏ đi.   
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4.12.5 Phục hổi vị trí bản đồ  

 

Chế độ này cho phép quay trở lại vị trí của màn hình làm việc đã được lưu giữ trước đó. 

Trong đó phục hổi lại tọa độ hiện thời và tỷ lệ hiển thị hiện thời.  

 

4.12.6 Chế độ «Đây là gì»? 

 

Chế độ này cho phép kích hoạt toàn bộ các nút của thanh công cụ chính và gọi trợ giúp từ 

GIS panorama về nút cụ thể khi nhấn vào đó.  
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5 СÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG CƠ BẢN 

5.1 Biên tập bản đồ vector 

Biên tập bản đồ vector là một phần của GIS Panorama và được dung để thành lập và biên tập dữ 

liệu vector. 

Để kích hoạt Biên tập bản đồ vector cần phải lựa chọn «Biên tập bản đồ» (tiếng Nga là «Редактор 

карты»)  trong thực đơn «Bài toán» (tiếng Nga là «Задачи»). 

Biên tập bản đồ vector được điều khiển bởi bảng điều khiển bổ sung nằm ở phía bên trái màn hình 

chính của hệ thống khi mở phần mềm lên. 

Bảng điều khiển biên tập bản đồ vector là lựa chọn các phím tương ứng với quy tắc biên tập hoặc 

nhóm quy tắc. 

Việc gọi ra chức năng biên tập được thực hiện bằng cách nhấn phím tương ứng. 

Chức năng phím được chú thích trong dòng thông báo khi đưa con trỏ vào phím tương ứng. 

Nếu người thao tác bắt đầu quá trình biên tập đối tượng và chưa kết thúc quá trình đó, thì việc 

chuyển đổi từ một chức năng này sang một chức năng khác bị chặn.  

Sau khi hoàn thành thao tác (kết thúc việc biên tập đối tượng), dữ liệu được nhập sẽ được lưu trong 

tệp tin tương ứng. 

Trong quá trình tạo và biên tập, tất cả các công cụ quản lý ảnh được kích hoạt. Màu sắc, tỷ lệ, cấu 

tạo đối tượng, bản đồ nền, v.v. có thể thay đổi bất cứ lúc nào để thuận tiện cho việc xử lý đối tượng. 

Trình biên tập bản đồ vector là một bộ bảng với các công cụ tạo và biên tập các đối tượng bản đồ 

(xem bảng 19). 

Bảng 20-36 cung cấp mô tả ngắn gọn về các chức năng của trình soạn thảo bản đồ vector. Mô tả chi 

tiết hơn được đưa ra trong tài liệu «Các bài toán ứng dụng. Trình soạn thảo bản đồ vectơ» PARB.00227-

01 98 02 VN. 

 

Bảng 18 -  Các nhóm công cụ của trình soạn thảo bản đồ vectơ 

 

Tạo mới Các công cụ cơ bản của việc tạo, sao chép và nhân các đối 

tượng (Bảng 19) 

 

Hình tự động Các công cụ bổ sung của việc tạo các đối tượng với các đường 

nét phức tạp: nền đường, cầu cạn, cầu thang, khu phố, đường độ 

giốc (bảng 20) 

 

Các đối tượng hình học Các công cụ bổ sung của việc tạo các đối tượng dưới dạng các 

đường đơn giản, đa giác và ghi chú (Bảng 21) 

 

Chia tách và nhóm Công cụ nhập và cắt đối tượng dạng đường và dạng vùng (Bảng 

22) 

 

Địa hình học Các công cụ đối chiếu khu vực của các đối tượng lân cận và các 

điểm riêng biệt của chúng (Bảng 23) 
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Xóa Công cụ xóa đối tượng và đường viền bổ sung của chúng (Bảng 

24) 

 

Điểm Các phương thức tạo, di chuyển, xoá điểm, thay đổi hướng, làm 

khớp và lọc  đường viền của đối tượng (Bảng 25) 

 

Vùng Làm tiếp đường viền của đối tượng, biên tập và dịch chuyển 

song song đoạn đường viền, tạo đường viền song song (Bảng 

26) 

 

Đo lường Đo chiều dài và diện tích đường viền được đánh dấu, đánh giá 

khoảng cách giữa các đối tượng của bản đồ (Bảng 27) 

 

Ngữ nghĩa Các công cụ bổ sung, sao chép và xóa các ngữ nghĩa của các đối 

tượng đã chọn (Bảng 28) 

 

Chiều cao Các công cụ bổ sung và xóa tọa độ H (chiều cao) trong ngữ 

nghĩa và luật biểu diễn của các đối tượng (Bảng 29) 

 

Ký tự Các công cụ soạn thảo văn bản các văn bản đơn giản và hợp 

chất, chèn nhãn trong dòng (Bảng 30) 

 

Đánh dấu Các công cụ xử lý đối tượng được lựa chọn: tìm kiếm điểm giao 

cắt, thay đổi giới hạn hiển thị, liên kết chéo và giải phóng đối 

tượng, tạo và xóa các đối tượng con (Bảng 31) 

 

Căn chỉnh Các công cụ căn chỉnh đối tượng được lựa chọn: theo chiều dọc, 

chiều ngang, xoay đơn giản theo đường và xoay theo đường 

ngược lại (Bảng 32) 

 

Tổ hợp đối tượng Các công cụ tạo, chia tách, và lựa chọn tổ hợp đối tượng (Bảng 

33) 

 

Hình mẫu Tổ hợp (bảng) mẫu của các đối tượng được tạo ra (Bảng 34) 
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Bảng điều khiển chính Bảng điều khiển chính chứa các nút cho từng bảng (nhóm các 

công cụ) và các công cụ bổ sung cho trình soạn thảo bản đồ 

(Bảng 35) 

 

Bảng 19 -  Nhóm công cụ «Tạo mới» 

 

Tạo đối tượng Tạo đối tượng bản đồ 

 

Tạo theo loại Tạo đối tượng với loại đối tượng đã có trên bản đồ 

 

Tạo đối tượng con Tạo đường viền nội bộ của một đối tượng 

 

Giao nhau của các đối 

tượng  

Tạo một đối tượng là giao nhau của hai đối tượng nguồn 

 

Sao chép đối tượng Tạo một bản sao của đối tượng bản đồ 

 

Sao chép đối xứng đối 

tượng 

Tạo ra bản sao chép đối xứng đối tượng bản đồ 

 

Nhân bản đối tượng Tạo một mảng các đối tượng cùng loại 

 

Sao chép cùng với thay 

đổi kiểu 

Tạo bản sao các đối tượng với sự thay đổi kiểu (mã) đối tượng 

 

Ghi chú dòng theo ngữ 

nghĩa 

Tạo một ghi chú dòng theo từ ngữ nghĩa của đối tượng  
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Ghi chú đối tượng bằng 

ngữ nghĩa (đường viền 

tùy ý) 

Tạo một ghi chú đối tượng từ ngữ nghĩa của đối tượng 

 

Ghi chú đối tượng theo 

ngữ nghĩa (làm mượt 

spline) 

Tạo ra một ghi chú đối tượng theo ngữ nghĩa của đối tượng với 

vị trí của ghi chú được chọn bằng các điểm của spline làm mượt 

 

Sao chép sang bản đồ 

khác 

Bản sao của đối tượng sang bản đồ khác (người dùng) 

 

Tạo đối tượng có điều 

kiện 

Lưu thành một đối tượng bản đồ (với sự lựa chọn một dạng từ 

thư viện) của một đối tượng được tạo bởi một ứng dụng khác  

 

Tạo theo kịch bản Tạo một tổ hợp các đối tượng cho tệp tin đã chọn của kịch bản 

 

Phương pháp kết hợp Phương pháp kết hợp vẽ một đường thẳng (gấp khúc hoặc làm 

trơn spline)  

 

Bảng 20 -  Nhóm công cụ «Hình tự động» 

 

Nền (theo tỷ lệ) Tạo loạt đối tượng với một sự phân bố tỉ lệ với  nét vạch 

 

Loạt (vuông góc) Tạo loạt đối tượng với sự phân bố đột vuông góc nét vạch 

 

Cầu vượt Tạo đối tượng kiểu CẦU VƯỢT 

 

Bố trí cầu thang bộ  Bố trí đối tượng kiểu CẦU THANG 

 

Tạo cầu thang Tạo đối tượng kiểu CẦU THANG 
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Đường zig zag Tạo đối tượng zigzag 

 

Tạo khu phố Sắp xếp khu phố trong khu dân cư 

 

Tạo vùng cho đối 

tượng 

Tạo đối tượng tương tự với một đối tượng đã chọn, với một đường 

viền sửa đổi 

 

Đường độ dốc tại 

điểm 

Tạo đường độ dốc trong điểm cho trước 

 

Đường độ dốc kép Tạo các đường độ dốc theo cặp trên một đường bình độ khép kín 

 

Bảng 21 -  Nhóm các công cụ «Đối tượng hình học» 

 

Vẽ đường Vẽ đường trên bản đồ người dùng 

 

Vẽ đa giác Vẽ đa giác trên bản đồ người dùng 

 

Vẽ ký hiệu Raster Vẽ ký hiệu Raster trên bản đồ người dùng 

 

Viết ghi chú Viết ghi chú trên bản đồ người dùng 

 

Đánh dấu theo 

ảnh 

Đánh dấu đối tượng hình học theo ảnh 

 

Thay đổi hình ảnh 

của một đối tượng 

hình học 

Thay đổi sự xuất hiện của một đối tượng hình học hoặc nhóm đối 

tượng hình học đã chọn 
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Sao chép đồ họa Sao chép các yếu tố mô tả của đối tượng hình học của bản đồ người 

dùng đến một đối tượng khác 

 

Di chuyển đối 

tượng trong một 

chuỗi đến cuối 

Bằng mắt thường đưa đối tượng trên bản đồ. Sau khi thực hiện hiển 

thị các đối tượng được chọn trên các đối tượng còn lại - «trên tất cả" 

 

Di chuyển đối 

tượng trong một 

chuỗi lên đầu 

Xóa trực quan đối tượng trên bản đồ. Sau khi thực hiện, các đối 

tượng được chọn sẽ được hiển thị trên các đối tượng còn lại - «dưới 

tất cả" 

 

Đặt lại tính năng 

di chuyển đối 

tượng 

Đặt lại tính năng hiển thị của đối tượng «trên tất cả» hoặc «dưới tất 

cả» và thứ tự trở về tiêu chuẩn 

 

Bảng 22 -  Nhóm các công cụ «chia tách và nhóm» 

 

Nhóm các đối 

tượng 

Nhóm các đối tượng cùng một loại bản đồ 

 

Tạo một đối tượng 

con bằng cách sao 

chép 

Tạo một đối tượng con (đường viền nội bộ) theo một đối tượng hiện 

có 

 

Cắt đối tượng dạng 

đường 

Cắt đối tượng dạng đường tại điểm đã định 

 

Cắt tại điểm Cắt đối tượng dạng đường tại điểm đã có sẵn 

 

Chia đối tượng 

dạng vùng bằng đối 

tượng 

Chia đối tượng dạng vùng bằng đối tượng bản đồ 

 

Chia đối tượng 

bằng đường 

Chia đối tượng bằng đường cho trước 

 

Cắt Cắt các đối tượng vùng sử dụng danh sách mẫu và danh sách biên 

tập các đối tượng 
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Ranh giới chung Hình thành một đường biên bên ngoài chung 

 

Bảng 23 -  Nhóm công cụ «Địa hình học» 

 

Sao chép một phần Sao chép một phần của đối tượng 

 

Tạo các điểm giao 

cắt 

Tạo điểm giao cắt của các đối tượng đã chọn 

 

Khớp nối hai điểm Khớp nối hai điểm của hai đối tượng 

 

Phối hợp nhiều 

điểm 

Sự phối hợp của một số điểm của một số đối tượng 

 

Khớp các đối 

tượng 

Khớp nối các đầu của đối tượng đường 

 

Lược giải đối 

tượng trên khung 

Lược giản đối tượng dạng đường theo khung mảnh bản đồ với kiểm 

soát ngữ nghĩa 

 

Hình thành một nút Di chuyển điểm được hiệu chỉnh đến một đối tượng nguồn với việc 

tạo ra một điểm phản hồi trên đó 

 

Khớp nối các đối 

tượng 

Kết hợp các đối tượng đã chọn (tạo các nút) 

 

Khớp nối các điểm Kết hợp các điểm gần nhau của các đối tượng được đánh dấu  

 

Khớp danh sách Kết hợp những điểm gần nhau sử dụng một biên tập mẫu và biên tập 

biên tập các đối tượng 
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Điểm chung Hiển thị các điểm chung của hai đối tượng lân cận để ước lượng trực 

quan sự thống nhất về số liệu của chúng 

 

Bảng 24 -  Nhóm công cụ «Xóa» 

 

Xóa đối tượng Xóa đối tượng đã chọn 

 

Xóa đối tượng phụ Loại bỏ đối tượng phụ (vòng bên trong) 

 

Loại bỏ tất cả các đối 

tượng phụ 

Loại bỏ tất cả các đối tượng phụ (vòng bên trong) 

 

Cắt đối tượng bên trong 

đường viền 

Cắt một đoạn của bản đồ - xóa tất cả các đối tượng và các phần 

của đối tượng bên trong đường viền 

 

Cắt đối tượng bên ngoài 

đường viền 

Cắt một đoạn của bản đồ - loại bỏ tất cả các đối tượng và các bộ 

phận của đối tượng nằm ngoài đường viền 

 

Xóa các đối tượng đã 

chọn 

Xóa các đối tượng đã chọn của bản đồ 

 

Phục hồi Đã Xóa Khôi phục các đối tượng đã xóa trước đó 

 

Bảng 25 -  Nhóm công cụ «Điểm» 

 

Biên tập điểm Biên tập một điểm của đối tượng 

 

Biên tập điểm chung Biên tập các điểm chung của các đối tượng giao nhau 

 

Xóa một điểm Xóa một điểm đối tượng 
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Tạo một điểm Tạo ra một điểm trên đối tượng 

 

Khép vòng đối tượng Kết hợp điểm bắt đầu và kết thúc của đối tượng dạng đường hoặc 

dạng vùng 

 

Thay đổi hướng Thay đổi hướng số hóa trên đối tượng 

 

Xoay đối tượng   Xoay đối tượng xung quanh một điểm nhất định 

 

Làm trơn đối tượng Tạo nên hình dạng trơn đường viền của đối tượng 

 

Làm trơn đồng bộ Làm trơn một hoặc một số đối tượng với việc giữa các điểm 

chung của các đối tượng gần nhau 

 

Lọc đối tượng Loại bỏ các điểm đối tượng dọc theo một đường thẳng 

 

Lọc đồng bộ đối 

tượng 

Lọc các điểm số liệu của một đối tượng mà không vi phạm tính 

nhất quán địa hình học của nó với các đối tượng lân cận  

 

Xoay và định tỷ lệ đối 

tượng 

Xoay và định tỷ lệ đối tượng được thực hiện với sự trợ giúp của 

khung biên 

 

Xoay đối tượng vectơ Xoay một đối tượng vectơ xung quanh điểm đầu của nó 

 

Góc nghiêng của đối 

tượng vectơ 

Thay đổi góc nghiêng của đối tượng vectơ so với trục nằm ngang 

 

Trực giao hóa  Đưa đối tượng về dạng vuông góc 
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Quy định điểm đầu 

tiên 

Thay đổi trật tự của các điểm của các đối tượng 

 

Bảng 26 -  Nhóm công cụ «Khu vực» 

 

Tiếp tục Số hóa đối tượng dạng đường 

 

Biên tập khu vực Biên tập một phần của một đối tượng dạng đường hoặc dạng vùng 

được xác định bởi ba điểm 

 

Di chuyển khu vực Di chuyển một phần của đối tượng được xác định bởi ba điểm 

 

Nội suy đường đẳng 

cao 

Xây dựng một bộ 4 đường đồng mứccơ bản (đường bình độ) giữa 

hai đường bình độ cái ở những nơi không có hình ảnh của các 

đường bình độ 

 

Nội suy đường Xây dựng bộ đường đồng mứccó số lượng tùy chọn giữa 02 đường 

bình độ ở chỗ không có hình ảnh đường đồng mức 

 

Bảng 27 -  Nhóm công cụ «Đo lường» 

 

Đo chiều dài và khoảng 

cách 

Đo chiều dài của đường bất kỳ và khoảng cách giữa các điểm 

được chỉ định 

 

Đo diện tích của đa giác 

tùy ý 

Công cụ này cho phép đo diện tích đa giác được nhập ngẫu 

nhiên. 

 

Đo chiều dài và diện 

tích bằng mm trên bản 

đồ 

Phép đo được thực hiện bằng cách sử dụng thước palet tới đối 

tượng cần đo 

 

Đo chiều dài và diện 

tích m trên thực địa 

Phép đo được thực hiện bằng cách sử dụng thước palet tới đối 

tượng cần đo 
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Bảng 28 -  Nhóm công cụ «Ngữ nghĩa» 

 

Thêm ngữ nghĩa Thêm ngữ nghĩa được chỉ định cho tất cả các đối tượng bản đồ đã 

chọn 

 

Xóa ngữ nghĩa Loại bỏ các ngữ nghĩa được chỉ định cho tất cả các đối tượng bản 

đồ đã chọn 

 

Thay đổi mã ngữ 

nghĩa 

Thay đổi giá trị của ngữ nghĩa được chỉ định cho tất cả các đối 

tượng bản đồ đã chọn 

 

Mã ngữ nghĩa Thay thế giá trị quy định của đặc trưng ngữ nghĩa được chỉ định 

cho tất cả các đối tượng được chọn bằng một giá trị mới 

 

Nhân đôi Nhân đôi giá trị ngữ nghĩa 

 

Danh sách ngữ nghĩa Biên tập ngữ nghĩa của danh sách đối tượng 

 

Thêm chiều cao cho 

ngữ nghĩa 

Thêm một chiều cao tuyệt đối cho ngữ nghĩa từ điểm số liệu đầu 

tiên của đối tượng có chiều cao 

 

Thêm chiều cao vào số 

liệu 

Thêm một chiều cao tuyệt đối cho số liệu từ ngữ nghĩa của các đối 

tượng 

 

Tính toán về ngữ 

nghĩa 

Tính toán các giá trị của các đặc tính ngữ nghĩa của các đối tượng 

được lựa chọn theo công thức nhất định 

 

Tính toán theo ngữ 

nghĩa biểu tượng 

Nhận chuỗi ký tự có nội dung tùy ý như một giá trị ngữ nghĩa và 

gán cho các đối tượng đã chọn 

 

Sao chép ngữ nghĩa Sao chép tất cả các đặc điểm ngữ nghĩa của một đối tượng bản đồ 

đến một đối tượng khác 
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Ngữ nghĩa đối tượng Hiển thị giá trị ngữ nghĩa của đối tượng được chỉ định 

 

Giá trị của ngữ nghĩa Hiển thị các giá trị của ngữ nghĩa được chỉ định cho tất cả các đối 

tượng 

 

Bảng 29 -  Nhóm công cụ «Độ cao» 

 

Sao chép chiều cao Sao chép giá trị tuyệt đối độ cao 

 

Bản sao liên tiếp Bản sao của một giá trị độ cao cho một số đối tượng 

 

Chiều cao theo mặt 

cắt 

Thêm chiều cao đến ngữ nghĩa của các đối tượng giao nhau bởi mặt 

cắt - đường giữa hai đối tượng với độ cao tuyệt đối 

 

Xóa chiều cao Xóa chiều cao khỏi số liệu đối tượng 

 

Thêm chiều cao Thêm chiều cao vào tọa độ đối tượng 

 

Bảng 30 -  Nhóm công cụ «Ký tự» 

 

Biên tập ký tự Biên tập ký tự của ghi chú 

 

Ghi chú hỗn hợp Tạo một ghi chú hỗn hợp từ một số đối tượng ghi chú 

 

Biên tập ghi chú hỗn 

hợp 

Di chuyển điểm ghi chú hỗn hợp 

 

Ghi chú dòng theo 

ngữ nghĩa 

Tạo một ghi chú dòng theo ngữ nghĩa của đối tượng 

 

Ghi chú đối tượng 

theo ngữ nghĩa 

(đường viền tùy ý) 

Tạo ghi chú được định hướng theo một đường viền bất kỳ, với ký tự 

theo ngữ nghĩa của đối tượng 
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Ghi chú đối tượng 

theo ngữ nghĩa (làm 

mượt spline) 

Tạo ghi chú được định hướng theo một đường được làm trơn spline, 

với ký tự theo ngữ nghĩa của đối tượng  

 

Chèn ghi chú vào 

trong dòng 

Kết hợp ghi chú của đối tượng đường của bản đồ với đường đã đăng 

ký với gián đoạn của đối tượng đăng ký theo kích thước của ghi chú  

 

Cắt theo ghi chú Cắt đối tượng dạng đường theo khuôn ghi chú. Số liệu đối tượng 

đường được chỉ định được cắt theo khuôn dạng ghi chú tương ứng 

 

Biên tập ký tự của 

ghi chú được đánh 

dấu 

Biên tập ký tự của ghi chú được đánh dấu  cho phép thay thế, bổ 

sung, xóa ký tự và phần văn bản của ghi chú 

 

Căn chỉnh ghi chú Căn chỉnh ghi chú đã chọn trong danh sách theo một trong các 

phương pháp đề xuất theo chiều ngang hoặc chiều dọc 

 

Thêm văn bản ghi 

chú từ số liệu trong 

ngữ nghĩa 

Thêm văn bản ghi chú từ số liệu trong ngữ nghĩa TÊN THỰC TẾ 

 

Đặt đăng ký Đặt đăng ký cho văn bản ghi chú đã chọn 

 

Bảng 31 -  Nhóm công cụ «Đánh dấu» 

 

Giao cắt các đối tượng 

được đánh dấu 

Tạo điểm giao cắt của các đối tượng được đánh dấu theo hướng 

đảm bảo thông tin địa hình 

5252.png5252

.png  

Sao chép đối tượng 

đánh dấu 

Sao chép vào bản đồ người dùng của các đối tượng đã chọn 

được liên kết bởi thuộc tính chung 

 

Khả năng hiển thị Thiết lập cho các giới hạn hiển thị đối tượng đã chọn khác với 

các giá trị tương ứng trong bộ phân loại 

 

Xóa các đối tượng phụ Xóa tất cả các đối tượng phụ của các đối tượng đã chọn 

 

Tạo các đối tượng phụ Tạo các đối tượng phụ cho đối tượng đã chọn bởi các đối tượng 

đã chọn 

 

Sự phân chia đối tượng 

đường 

Phân chia đối tượng dạng đường của loại được chỉ định bới 

nhóm đối tượng được chọn 



94 

PARB.00046-06 34 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

 

Lưu thành tập tin văn 

bản 

Lưu vào tệp tin văn bản tọa độ của các điểm số của các đối 

tượng đã chọn 

 

Liên kết vùng đã đánh 

dấu 

Liên kết các đối tượng vùng và đường khép kín nằm trên một 

mảnh bản đồ 

 

Liên kết đường đã đánh 

dấu 

Liên kết các đối tượng đường không khép kín nằm trên một 

mảnh bản đồ 

 

Xoay các đối tượng đã 

chọn 

Gắn các đối tượng đã chọn vào hai điểm xoay 

 

Hiển thị dữ liệu dạng 

spline 

Thiết lập cách hiển thị chỉ số của đối tượng như là một đường 

cong spline động - một đường gấp khuc hoặc một đường chéo 

spline 

 

Chọn một nhóm đối 

tượng 

Chọn một nhóm đối tượng để tô bóng của các đối tượng trên bản 

đồ với mức độ sáng và độ trong cho trước 

 

Bảng 32 -  Nhóm công cụ «Căn chỉnh đối tượng được đánh dấu» 

 

Căn trái Đối tượng được di chuyển theo chiều ngang đến đối tượng bên 

trái nhất để các đường viền trái của tất cả các đối tượng trùng 

nhau. 

 

Căn chỉnh thẳng đứng Đối tượng được di chuyển theo chiều ngang để các trung tâm 

kích thước của từng đối tượng đang trên đường thẳng đứng 

cùng đi qua giữa kích thước tổng thể của tất cả các đối tượng 

thông qua. 

 

Căn phải Đối tượng được di chuyển theo chiều ngang đến đối tượng bên 

phải nhất để các đường viền phải của tất cả các đối tượng trùng 

nhau. 

 

Căn trên Đối tượng được di chuyển theo chiều thẳng đứng để mép trên 

của tất cả các đối tượng trùng nhau 

 

Căn chỉnh theo chiều 

ngang 

Đối tượng được di dời theo chiều dọc để kích thước của mỗi 

trung tâm đối tượng nằm trên một đường ngang qua giữa kích 

thước tổng thể của tất cả các đối tượng thông qua. 

 

Căn dưới Đối tượng được di chuyển theo chiều thẳng đứng để mép dưới 

của tất cả các đối tượng trùng nhau 
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Đặt theo chiều ngang Các đối tượng được di chuyển theo chiều ngang sao cho khoảng 

cách giữa các đối tượng kích thước liền kề là như nhau. 

 

Đặt theo chiều dọc Các đối tượng được di chuyển theo chiều dọc để các khoảng 

cách giữa các đối tượng kích thước liền kề là như nhau. 

 

Thay đổi đường Đường được thể hiện trên bản đồ bằng hai điểm. Các đối tượng 

di chuyển theo đường chỉ định để chúng tiếp xúc hoặc tiếp tục 

với nó 

 

Thay đổi dòng kèm 

xoay 

Л Đường được thể hiện trên bản đồ bằng hai điểm. Các đối 

tượng di chuyển theo đường chỉ định và xoay sao cho chúng 

tiếp xúc hoặc tiếp tục bằng 2 điểm cạnh nó 

 

Bảng 33 -  Nhóm công cụ  «Tập hợp đối tượng» 

 

Thêm vào tập hợp Để thêm một đối tượng đến một tập (một tập các đối tượng 

liên quan một cách logic thuộc một tấm bản đồ) 

 

Xóa khỏi tập hợp Xóa đối tượng khỏi tập hợp 

 

Phân chia tập hợp РPhân chia tập hợp đối tượng - phá bỏ liên kết giữa các đối 

tượng thuộc tập hợp đối tượng 

 

Chọn đối tượng vào tập 

hợp 

Đưa đối tượng được chọn vào một tập hợp 

 

Chọn tập hợp Chọn tập hợp đối tượng 

 

Chọn nhóm con Chọn toàn bộ tập hợp theo tổng thể 

 

Liên kết đối tượng trong 

nhóm 

Liên kết các đối tượng trong một nhóm bởi ngữ nghĩa 

 

Bảng 34 -  Nhóm công cụ «Mẫu đối tượng xây dựng sẵn của bản đồ» 

Tập hợp các mẫu (dạng 

đường)  

Tập hợp các mẫu được thể hiện ở nhóm bảng điều khiển thứ 2 bên trái 

(Các nút có đánh số). Có thể sử dụng tới 10 tập hợp mẫu đối tượng hay sử 

dụng. Mỗi tập hợp mẫu có tên do người dùng đặt và có thể chứa tới 24 mẫu 

đối tượng. Để bổ sung tập hợp bảng mẫu tiếp theo, có thể nhấn vào nút 

«Tính chất», tiếng Nga là «Свойства» (ở bên phải nhóm bảng điều khiển 

với biểu tượng tam giác màu đen). 

Mẫu đối tượng (Các yếu 

tố chú giải của bản đồ) 

Các mẫu đối tượng được thể hiện ở nhóm bên trái của bảng điều khiển. Để 

bổ sung mẫu đối tượng cần phải nhấp vào nút khoảng trống (đánh dấu chữ 
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thập). Lựa chọn mẫu bổ sung đối tượng giống như tìm và lựa chọn hình 

thức tạo đối tượng từ thư viện ký hiệu (phân loại điện tử). Trong mẫu đối 

tượng lưu giữ thông tin về đối tượng cũng như cách tạo đối tượngВ (đường 

viền bất kỳ, hình vuông, đường tròn, v.v….)  

Tùy chỉnh đối tượng tạo 

ra 

Để tùy chỉnh đối tượng được tạo ra bạn cần phải bấm vào nút «Tính chất», 

tiếng Anh «Properties», tiếng Nga «Свойства»  (trong bảng điều khiển bên 

phải của nhóm, với biểu tượng hình tam giác màu đen). 

Thiết phương pháp để 

tạo ra đối tượng 

Để thiết phương pháp để tạo ra đối tượng cần phải chọn mẫu đối tượng và 

bấm «phương pháp», tiếng Nga «Способы» tạo một nhóm trong khung 

bên phải. 

 

Bảng 35 -  Công cụ bổ sung biên tập bản đồ 

 

di chuyển đối tượng Thay đổi vị trí của đối tượng được chọn 

 

Định tỷ lệ và xoay đối 

tượng 

Định tỷ lệ và xoay đối tượng với sự trợ giúp của khung, trong 

đó có đối tượng được chọn hoặc chọn tất cả hoặc tập hợp các 

đối tượng (nếu trong «tham số chung» kích hoạt chế độ «Làm 

việc với tập hợp các đối tượng»). 

 

Kết quả kiểm tra Phân tích các kết quả thử nghiệm thẻ điện tử sau khi thực hiện 

một trong những thủ tục kiểm soát. 

 

Thay đổi kiểu Thay đổi kiểu đối tượng bản đồ 

 

Phục hồi Phục hồi ổn định trạng thái trước đó của đối tượng trước biên 

tập (dữ liệu sau khi sắp xếp không thể phục hồi). 

 

Biên tập nhanh Biên tập mô tả số liệu của các đối tượng bản đồ điện tử. 

 

Quay lại thao tác cuối 

cùng 

Quay lại sử dụng danh sách các thao tác với một hoặc nhiều 

hoạt động được thực hiện bởi một hoặc tất cả người dùng. 

 

Lùi lại một bước Quay lại thao tác thực hiện cuối cùng. 

 

Thông số biên tập bản đồ  Thông số biên tập: «Thành phần Bảng điều khiển chính», 

«công cụ Vecto», «Hình tự động», «Bảng điều khiển chính», 

«Phím tắt» . 
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5.1.1 Biên tập đối tượng của bản đồ 

5.1.1.1 Chọn đối tượng biên tập của bản đồ 

Chọn đối tượng được thực hiện bằng cách nhấn nút chuột trái hoặc «Nhập», then chốt khi con trỏ 

nằm trên hình của bản đồ điện tử. Thông tin về các đối tượng được chọn sẽ được hiển thị trong mục hộp 

thoại «Выбор объекта». Nếu hộp thoại click «Đồng ý», các đối tượng được chọn sẽ được ghi lại và thể 

hiện trong màu đỏ trên bản đồ 

Nếu bạn đã kích hoạt nút «Tiếp» trong hộp thoại, nó có nghĩa là nhiều đối tượng được đặt tại các 

điểm quy định. Việc đầu tiên là trình bày đối tượng nằm trên các đối tượng khác. Bằng cách nhấn vào nút 

«Tiếp» (hoặc «Trở lại») có thể tạo ra một tuần tự sắp xếp đối tượng tại điểm đã chọn. 

Sau đó, đối tượng có thể được biên tập, để làm thế có thể thực hiện các thao tác tính toán và thao tác 

với cơ sở dữ liệu bên ngoài. 

Nếu thời điểm lựa chọn một đối tượng được kích hoạt công cụ nào đó của bảng điều khiển chính 

hoặc bảng điều khiển bổ sung, hộp thoại «Chọn đối tượng», tiếng Nga «Выбор объекта» không xuất 

hiện, và đối tượng đầu tiên tại điểm lựa chọn nhấp nháy. Trong thông tin cơ bản ngắn gọn về đối tượng 

đó xuất hiện trong tiêu đề của cửa sổ bản đồ.  

Để chuyển sang đối tượng tiếp theo tại cùng một điểm, tái nhấn nút chuột trái hoặc nhấn «Nhập». 

Để xác nhận lựa chọn đối tượng, phải nhấp đúp chuột trái trái hoặc nhấp cả chuột trái và chuột phải hoặc 

bằng cách nhấn «Ctrl» nhấp chuột trái hoặc nhấn «Nhập». Khi di chuyển chuột ra hoặc nhấp vào chuột 

phải hoặc phím «Escape» - nhấp nháy đối tượng (có nghĩa là, quá trình lựa chọn) sẽ dừng. 

Trong đối tượng nhấp nháy (nếu cần thiết), bạn có thể đi đến hộp thoại «Lựa chọn đối tượng» nếu 

bạn nhấn phím dấu cách. 

Để nhanh chóng chọn một đối tượng, nhấp vào nút «Ctrl» trên bàn phím, sau đó chuột trái. Đối 

tượng sẽ được lựa chọn mà không có hộp thoại hiện ra. 
 

5.1.1.2 Bỏ chọn đối tượng bản đồ 

- Hủy (reset) chọn một đối tượng trong các cách sau: 

- lựa chọn các thiết bị mới; 

- bằng cách nhấn vào «Hủy bỏ» nút trong «Chọn đối tượng» hộp thoại; 

- nhấn «Ctrl» và chuột phải; 

- chọn mục menu tự động bật ra bằng cách nhấp chuột phải.  

 

5.1.1.3 Lựa chọn khu vực bản đồ 

Lựa chọn một phần đối tượng được thực hiện bằng cách xác định hai (đối với đối tượng dạng đường 

không khép kín) hoặc ba điểm (đối với đối tượng đường khép kín) với con trỏ bằng cách nhấn nút chuột 

trái. Lựa chọn phần đối tượng có thể được thực hiện để sửa đổi hoặc thực hiện các thao tác tính toán, khi 

một dòng thông điệp chỉ ra: Chọn phần đối tượng. 

 

5.1.1.4 Hoàn thành thao tác 

Hoàn thành các hoạt động được thực hiện bằng cách nhấn các phím «Ctrl» trên bàn phím và 

«Nhập», kết hợp «Ctrl» và chuột trái, nhấn đồng thời chuột trái và phải, cũng như cách nhấp đúp chuột 

trái. Một số hoạt động có thể được hoàn thành khi bạn chọn nút «Đồng ý» trong hộp thoại có liên quan. 
Trong trường hợp, menu chính của hệ thống cho «Nhấp chuột phải» kích hoạt chế độ «hoàn thành 

thao tác», click chuột phải trong việc thực hiện một lựa chọn nào đó, cũng dẫn đến việc hoàn thành các 

thao tác. 
Trường hợp, nếu trong menu chính kích hoạt chế độ «Ghi nhật ký thực hiện», thao tác thực hiện 

(hoàn thành) có thể được hủy bỏ bởi lệnh «Quay về bước trước» hoặc «Hủy bỏ bước cuối cùng». 
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5.1.2 Tạo đối tượng bản đồ 

Sử dụng chức năng «Biên tập bản đồ vector» trên bản đồ có thể áp dụng trên đối tượng mới có mô 

tả nằm trong thư viện ký hiệu (phân loại điện tử), hoặc mô tả đối tượng tự do (dạng hình học). Trong 

trường hợp này, bạn có nhiều cách để tạo ra một đối tượng mới trên bản đồ: 

1. Cách chính. Nhấn «Tạo» trên bảng điều khiển «Biên tập» chọn từ một thư viện đối tượng tương 

ứng và đưa nó lên bản đồ. 

2. Chọn đối tượng từ một bảng được thiết lập sẵn và đưa nó lên bản đồ (xem Mẫu của các đối tượng 

được tạo ra). 

3. Nếu các đối tượng loại này đã tồn tại trên bản đồ, có thể tạo một đối tượng mới, «thông qua» loại 

đối tượng đã thực hiện trước đó. 

4. Tạo một bản sao hoàn chỉnh của đối tượng đang tồn tại trên bản đồ (hoặc một nhóm đối tượng) 

để định vị chúng trên các vị trí mới. 

5. Di chuyển đối tượng của bản đồ tùy chỉnh ở chế độ đơn lẻ hoặc chế độ hàng loạt (xem Việc 

chuyển sang bản đồ khác). 

6. Sử dụng công cụ «Thực hiện tính toán» tạo ra xung quanh đối tượng bản đồ (hoặc bản đồ người 

dùng) khu vực cho trước độ rộng và lưu nó giống như đối tượng bản đồ. 

7. Tạo đối tượng bằng cách liên kết ngang hai đối tượng bản đồ (xem «Liên kết đối tượng»). 

8. Tạo đối tượng - là giao điểm của hai đa giác. 

9. Tạo một bản sao đối xứng của các đối tượng bản đồ. 

10. Nhân bản đối tượng trong một hướng cho trước. 

11. Đăng ký các đối tượng ký tự có nguồn gốc theo ngữ nghĩa của nó. 

12. Tạo một nhóm đối tượng theo kịch bản. 

13. Tạo các đối tượng bằng cách nội suy các đường đồng mức hiện có. 

 

5.1.3 Biên tập điểm đối tượng bản đồ 

Sửa đổi một điểm riêng rẽ của đối tượng (thay đổi vị trí mặt phẳng của nó) được thực hiện bằng 

cách di chuyển con trỏ trong khi giữ nút chuột trái. 

Hướng và bước thay đổi vị trí của đối tượng tương ứng với sự dịch chuyển của con trỏ từ thời điểm 

khi nhấn chuột trái. Di chuyển con trỏ vào nút không thay đổi vị trí của điểm. 

Khuyến cáo việc định vị sơ bộ điểm đối của đối tượng  thực hiện bằng chuột, còn định vị chính xác 

dùng mũi tên di chuyển trên bàn phím. 

Việc lưu đối tượng thực hiện ở thời điểm hoàn thành thao tác.  

 

5.1.4 Biên tập khu vực của đối tượng bản đồ 

Chế độ này được sử dụng để điều chỉnh các phần của biến đổi của đối tượng dạng đường hoặc dạng 

vùng. 

Để thực hiện thao tác biên tập khu vực của đối tượng cần phải  lựa chon đối tượng biên tập dạng 

đường hoặc dạng vùng, chon 3 điểm mỗi khu vực và các chỉ dẫn của điểmđược đưa vào phần ghi chú 

biên tập 

Kết thúc biên tập - «Kết thúc thao tác đang thực hiện». Quay lại đối tượng cũ trước khi sửa chữa có 

thể dùng công cụ «Lùi lại 1 bước» hoặc «Khôi phục chỉnh đối tượng». 

 

5.1.5 Di chuyên một phần của bản đồ 

Chế độ này hay được sử dụng trong trường hợp có nhu cầu trong sự dịch chuyển song song của toàn 

bộ khu vực (một số điểm phân bố liên tiếp nhau) của đối tượng. Để thực hiện biên tập phần đối tượng 

hoạt động phải chọn một đối tượng biên tập dạng đường hoặc dạng vùng và chọn 3 điểm thay đổi của khu 

vực. Sau đó, di chuyển phần lựa chọn và hoàn thành hoạt động. Thay đổi vị trí dự kiến của phần chọn 

được thực hiện bằng cách di chuyển con trỏ trong khu vực làm việc trong khi bấm nút chuột trái. Và vị trí 

dịch chuyển bước hướng phần thay đổi đối tượng tương ứng với chuột, bắt đầu từ thời điểm đó khi nhấn 

chuột trái. Di chuyển con trỏ chuột tại nút phát hành không thay đổi vị trí của các phần đối tượng. 
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Khuyến cáo để thực hiện định vị tạm thời thường dùng chuột,và định vị chính xác - với các phím mũi tên 

trên bàn phím trong khi giữ nút chuột. 

Kết thúc biên tập - Hoàn thành việc thực hiện thao tác. Quay lại trạng thái trước sửa chữa của đối 

tượng có thể được hỗ trợ bởi công cụ «Bước trước» hoặc «Phục hồi đối tượng trước biên tập». 

Không chỉ vậy, với sự hỗ trợ của chế độ có thể lọc hoặc làm trơn khu vực được chọn (lựa chọn 

menu  trình đơn thích hợp, các cửa sổ tự bất ra. 

 

5.1.6 Biên tập ngữ nghĩa của đối tượng bản đồ 

Chế độ này được sử dụng để thay đổi ngữ nghĩa của đối tượng cụ thể của bản đồ. Sau khi chế độ 

được kích hoạt và chọn đối tượng được biên tập, một hộp thoại sẽ xuất hiện với một danh sách của tất cả 

các đặc điểm ngữ nghĩa có thể được gán cho đối tượng này trên bản đồ hoặc trong một danh sách các 

thuộc tính đối tượng này. 

Sắp xếp của ngữ nghĩa theo tên và mã số. 

Ngữ nghĩa được coi là giá trị của đối tượng hiện thời, nếu đặc trưng ngữ nghĩa có giá trị. Ngược lại, 

ngữ nghĩa của đối tượng không được thành lập. 

Đối với ngữ nghĩa lặp đi lặp lại có một nút tương ứng «Lặp lại» , sẽ xuất hiện khi bạn nhấn một đặc 

tính ngữ nghĩa. 

Đặc tính ngữ nghĩa và giá trị tương ứng của chúng có thể được sao chép vào clipboard và trích xuất 

để gán cho những đối tượng khác của bản đồ. 

Để sao chép cần phải đánh dấu ngữ nghĩa cần thiết bằng cách giữ «phím Shift» hoặc «Ctrl» và đồng 

thời nhấn chuột trong dòng có chứa các ngữ nghĩa cần thiết. Khi này sẽ đánh dấu hoặc reset cột này với 

ngữ nghĩa mã. Khi gỡ ngữ nghĩa của bộ đệm sẽ cần phải chăm sóc ngữ nghĩa lặp đi lặp lại, nếu có (bao 

gồm cả nút «Add» hoặc «Update» ). 

Các nút «Next» và «Back» cho phép bạn di chuyển trong một khu vực hạn chế từ một đối tượng 

khác. 

 

5.1.7 Hủy thao tác cuối cùng 

Chế độ này hủy bỏ thao tác cuối cùng của việc tạo, biên tập hoặc xóa được thực hiện trên bản 

đồ. Huỷ bỏ các thao tác thực hiện tuần tự từ cuối cùng (thao tác áp chót không thể hủy khi không huỷ 

thao tác cuối cùng). Thông tin về các thao tác biên tập thực hiện trên bản đồ được tạo ra bởi các hoạt động 

biên tập được lưu trữ trong nhật ký thực hiện, vì vậy việc hủy bỏ các thao tác cuối cùng có thể ngay cả 

khi thoát ra và khởi động lại hệ thống. Hủy bỏ thao tác có thể thực hiện trước khi phân mảnh. Quá trình 

biên tập bản đồ, trong đó nhiều đối tượng được thay đổi lập tức (Thông báo, liên kết, thao tác trên các đối 

tượng được chọn) là một thao tác. Vì vậy, kết quả của việc hủy sẽ phục hồi toàn bộ đối tượng đã thực 

hiện thao tác biên tập. 
 

5.2 Phân loại (nén) dữ liệu 

Sau khi thực hiện bất kỳ quy trình thay đổi số liệu hoặc mô tả ngữ nghĩa của các đối tượng bản đồ 

điện tử (biên tập, cập nhật, theo dõi, tải dữ liệu và biên tập tài nguyên, nếu thay đổi thứ tự hiển thị các đối 

tượng của bản đồ điện tử) - được khuyến cáo thực hiện quy trình phân loại dữ liệu. 
Quy trình phân loại sắp xếp sự phân bố  mô tả đối tượng trong các tệp số liệu và ngữ nghĩa, để đẩy 

nhanh việc xử lý tiếp theo và bảo đảm sự hiển thị của đối tượng liên tục. Bên cạnh đó, tệp được tạo ra 

không chứa mô tả số liệu và ngữ nghĩa của đối tượng đã xóa và bản sao của những đối tượng đã biên tập. 

Như vậy, thực hiện việc nén dữ liệu. 

Sắp xếp các đối tượng bản đồ có thể thay đổi tính chính xác của việc lưu trữ dữ liệu. 
Đối với việc thực hiện đúng mực các thao tác địa hình học và lớp phủ khác nhau trên bản đồ (xây 

dựng lưới, múi chiếu, giao cắt và hợp nhất, v.v…) được khuyến nghị tạo bản đồ với độ chính xác tọa độ 

cao nhất. 

Đối với việc hiệu chỉnh hồ sơ địa chính, tính chiều dài, diện tích, danh sách tọa độ, v.v… bổ sung 

khuyến cáo thiết lập độ chính xác lưu trữ bằng mm hoặc cm để đảm bảo tính nhất quán của kết quả tính 
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toán trong tất cả các nhiệm vụ ( «Biên tập trắc địa», «Biên tập bản đồ», «tính toán trên bản đồ,» vv) mà 

không cần cài đặt thông số bổ sung. 
Nếu trong quá trình sắp xếp độ chính xác tọa độ được đưa ra ở mức mm hoặc cm, thì thay đổi số 

phiên bản của các định dạng dữ liệu bản đồ (đối với bản đồ người dùng - không thay đổi). Bản đồ dạng 

này có thể mở từ phiên bản 9.15.3 và mới hơn. 
Để trở về phiên bản trước của bản đồ chỉ cần tái định dạng bản đồ, đưa ra độ chính xác của tọa độ - 

cỡ micro (tối đa). Định dạng SXF là chung cho tất cả các phiên bản của các định dạng bản đồ. 
Nếu kích hoạt chế độ «Chỉ sắp xếp những mảnh chưa sắp xếp» , việc phân loại được thực hiện chỉ 

dành cho những mảnh có chứa các đối tượng biên tập. Điều này làm giảm thời gian phân loại. 
Nếu kích hoạt chế độ «Xóa các bản sao của các đối tượng sửa», sau khi phân loại là không thể phục 

hồi đối tượng bị xóa hoặc biên tập trước đó. Điều này làm giảm dung lượng dữ liệu trên đĩa. 
Nếu kích hoạt chế độ «Độ chính xác tọa tối đa» thì tọa độ của tất cả các đối tượng sẽ được chuyển 

đổi sang định dạng độ chính xác kép và tất cả các đối tượng mới sẽ ở định dạng này. Việc này cần thiết, 

ví dụ, đối với các bản đồ địa chính với yêu cầu rất cao về độ chính xác của việc tính diện tích, độ phủ, 

v.v… Dung lượng của tập tin sẽ gấp đôi so với bình thường. Bản đồ người dùng được tạo ra chỉ trong 

định dạng của độ chính xác kép, không phụ thuộc vào chế độ phân loại. 
Nếu kích hoạt chế độ «Độ chính xác bình thường», thì tất cả tọa độ sẽ chuyển thành 1 định dạng, rất 

quan trọng đối với việc thực hiện đúng các thao tác về lớp phủ và biên tập những điểm chung. Định dạng 

tọa độ có thể trở nên khác nhau sau khi thao tác chuyển đối tượng với bản đồ khác, cập nhật từ SXF, tách 

một nhóm các đối tượng, v.v… Theo đó, độ chính xác của tọa độ lưu trữ cho các bản đồ tỷ lệ 1: 200 000 

không tệ hơn một vài phần mười của mét (giá trị trong hội thoại là quá cao), và tính chính xác của dữ liệu 

nguồn để tạo bản đồ như vậy không phải là tốt hơn 10 mét . 
 

5.3 Tính toán trên bản đồ 

Nhiệm vụ «Tính toán theo bản đồ» là một phần của GIS Panorama và là phương tiện để thực hiện 

việc tính toán bằng cách sử dụng thông tin số liệu và ngữ nghĩa của đối tượng bản đồ vector, phương tiện 

tính toán khoảng cách và chuyển đổi tọa độ, xây dựng múi chiếu quanh đối tượng, cũng như là phương 

tiện làm việc với các mô hình bề mặt và với lưới. 

 

5.3.1 Các ví dụ về các vấn đề cần giải quyết 

Tổng chiều dài đường giao thông trong khu vực tỉnh Moscow là bao nhiêu? 

Trình tự giải quyết: 

1. Chọn tất cả các tuyến đường khu vực tỉnh Moscow. 
1.1 Mở hội thoại «Tìm kiếm theo khu vực» (Menu chính- «Tìm kiếm\ Tìm kiếm theo khu vực»). 
1.2 Chọn khu vực trên bản đồ (Tỉnh - Đoạn). 
1.3 Chọn đối tượng riêng theo loại (Lọc - đặt). 
1.4 Trong  mục «Lớp» chọn lớp MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ và vị trí (các loại) - dạng đường. 
1.5 Trong  mục «Đối tượng» chọn các đối tượng đường ô tô của mạng lưới đường bộ (ĐƯỜNG 

CAO TỐC, ĐẠI LỘ, v.v…). 
1.6 Nhấn vào «Đặt» và «Chọn». 
2. Trong bảng «Tính toán theo bản đồ» nhấp vào «Thống kê của các đối tượng được lựa chọn» 

(Nhóm «Làm việc với các đối tượng được đánh dấu»). Hộp thoại chứa một danh sách của tất cả 

các đối tượng được chọn, thống kê về đối tượng, số lượng và tổng chiều dài của tất cả các con 

đường được lựa chọn (ở phần dưới của hộp thoại). 
 

Có bao nhiêu khu dân cư trong huyện Serpukhov có số lượng dân số ít hơn 10 000?   
Trình tự giải quyết: 
1. Đánh dấu khu dân cư của huyện Serpukhov với số dân dưới 10.000. 

1.1 Mở hộp thoại «Tìm kiếm theo khu vực» (Menu chính- «Tìm kiếm\ Tìm kiếm theo khu vực»). 

1.2 Chọn khu vực trên bản đồ theo đối tượng là huyện Serpukhov (Khu vực\ Đối tượng). 

1.3 Chọn đối tượng riêng theo loại (Lọc\ Cài đặt). 
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1.4 Trong thẻ «Lớp» chọn lớp DÂN CƯ. 

1.5 Trong thẻ «Ngữ nghĩa» để chọn một ngữ nghĩa riêng là lượng dân cư, thiết lập điều kiện là nhỏ 

hơn (<), giá trị - 10 (ngàn). 

1.6 Nhấn vào «Đặt» và «Chọn». 

2. Trong bảng «Tính toán theo bản đồ» nhấp vào «Thống kê của các đối tượng được lựa chọn» 

(Nhóm «Làm việc với các đối tượng được đánh dấu»). Hộp thoại chứa một danh sách của tất cả 

các đối tượng được chọn, thống kê về đối tượng, số lượng và tổng diện tích của tất cả các khu 

dân cư được lựa chọn (ở  phần dưới của hộp thoại). 

 

Có bao nhiêu khu dân cư cắt qua đường cao tốc liên bang từ Moscow đến St. Petersburg? 
 

Trình tự giải quyết (Phương án A): 
1. Mở chú giải bản đồ (Menu chính\Công việc\Chú giải bản đồ). 

2. Chọn trong danh sách các khu dân cư và bấm «Chọn đối tượng theo loại». Thanh trạng thái chứa 

thông tin về số lượng đối tượng được tìm thấy. 

 

Lưu ý: 
Nếu cần tìm các khu dân cư gần đường dưới 1 km , bạn có thể sử dụng Phương án B. 
 

Trình tự giải quyết (Phương án B) 

1. Mở hộp thoại «Tìm kiếm theo khu vực» (Menu chính- «Tìm kiếm\ Tìm kiếm theo khu vực»). 

2. Chọn trên bản đồ khu vực theo đối tượng đường cao tốc liên bang Moscow-Saint Petersburg 

(Khu vực - Đối tượng), theo khoảng cách - 1 km . 

3. Chọn các đối tượng riêng theo loại (Lọc\Cài đặt). 

4. Trong thẻ «Lớp» chọn lớp DÂN CƯ. 

5. Bấm vào «Cài đặt» và «Chọn». Thanh trạng thái chứa thông tin về số lượng đối tượng được tìm 

thấy. 

 

5.3.2 Công cụ mô tả ngắn gọn 

Để kích hoạt nhiệm vụ «Tính toán theo bản đồ» phải chọn «Tính toán theo bản đồ» trong «Nhiệm vụ». 

Điều khiển quá trình tính toán được thực hiện bởi một bảng điều khiển bổ sung nằm ở phía bên phải 

màn hình. 

Bảng điều khiển là một tập hợp các phím tương ứng với công cụ cụ thể để tính toán hoặc nhóm 

công cụ. 

Chức năng của các phím được ghi chú ở dòng thông báo khi đưa chuột vào phím tương ứng. 

Trong quá trình thực hiện tính toán mọi phương tiện quản lý hình ảnh đều hoạt động. Màu sắc, tỷ lệ, 

thành phần của đối tượng, phần hiện tại của hình ảnh, bản đồ nền và các thông số khác có thể thay đổi bất 

cứ lúc nào khi cần thiết. 

Bảng 36-43 cung cấp một mô tả ngắn gọn về các nhiệm vụ «Tính toán theo bản đồ». Một bản mô tả 

chi tiết hơn được đưa ra trong tài liệu «Các bài toán ứng dụng. Tính toán theo bản đồ» PARB.00227-01 

98 03 VN. 

 

Bảng 36 -  Công cụ bảng điều khiển chính «Tính toán theo bản đồ vector» 

 

Tính toán theo bản đồ vector 

 

Khu vực xây dựng Khu xây dựng được định trước bán kính xung quanh một 

đối tượng được chọn. Kết quả của việc xây dựng là một đối 

tượng dạng vùng. 
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Khu vực xung quanh đối 

tượng được chọn, 

Khu xây dựng được định trước bán kính xung quanh các 

đối tượng được chọn. Kết quả của việc xây dựng là một đối 

tượng dạng vùng. 

 

Giao điểm của các đối tượng. 

Bảng điều khiển phụ 

Nhóm công cụ tạo ra đối tượng bằng giao điểm của các đối 

tượng được đánh dấu và đối tượng khép kín của bản đồ. 

 

Làm việc với các đối tượng 

được đánh dấu. Bảng điều 

khiển phụ 

Nhóm công cụ, cho phép làm việc với các đối tượng được 

đánh dấu 

 

Diện tích đối tượng Cho các đối tượng dạng vùng. Diện tích các đối tượng phụ 

được trừ ra khỏi diện tích của đối tượng chính. 

 

Thông tin về diện tích Thông tin thống kê theo diện tích của một loại đối tượng 

nhất định. 

 

Diện tích đa giác Xác định diện tích của một đa giác được xác định bởi 

người thao tác 

 

Chiều dài và khoảng cách. 

Bảng điều khiển phụ 

Nhóm thao tác cho phép xác định độ dài và khoảng cách 

 

Xây dựng đường ngắn nhât 

(khoảng cách theo geoid) 

Xây dựng và tính toán chiều dài đường ngắn nhất - đường 

cong trơn nối hai điểm trên bề mặt trái đất dọc theo khoảng 

cách ngắn nhất. Bản đồ phải hỗ trợ chuyển đổi tọa độ trắc 

địa. 

 

Xây dựng đường tà hinh Xây dựng và tính toán chiều dài -đường tà hình - đường 

cong trơn giao nhau kinh tuyến thực tại cùng một góc. Bản 

đồ phải hỗ trợ chuyển đổi tọa độ trắc địa. 

 

Tính toán và xây dựng trên 

DEM. Bảng điều khiển phụ 

Nhóm công cụ cho phép để thực hiện tính toán và xây 

dựng đối tượng khác nhau 

 

Xử lý ma trận độ cao. Bảng 

điều khiển phụ  

Nhóm công cụ cho phép làm việc với DEM 

 

Tính toán tọa độ Tính lại tọa độ điểm xác định trên bản đồ hoặc trong một 

cửa sổ hộp thoại, trong hệ tọa độ và phép chiếu khác. Bản 

đồ phải hỗ trợ tính lại tọa độ trắc địa. kết quả chuyển đổi 

được hiển thị trong một hộp thoại 

 

Tính lại tọa độ Tính lại tọa độ của điểm đại diện trong các tập tin văn bản 

nguồn trong một hệ tọa độ và phép chiếu khác. Bản đồ phải 

hỗ trợ tính lại tọa độ trắc địa. Lết quả chuyển đổi được hiển 

thị trong hộp thoại và có thể được lưu trữ trong các tập tin 

văn bản đầu ra. 

 

Lớp ma trận. Bảng điều khiển 

phụ 

Nhóm công cụ cho phép thực hiện tính toán và xây dựng 

theo các lớp ma trận 
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Thao tác với bề mặt. Bảng 

điều khiển phụ 

Nhóm công cụ cho phép thực hiện các thao tác và việc 

thành lập khác nhau với sự hỗ trợ của các bề mặt 

 

Làm việc với lưới. Bảng điều 

khiển phụ 

Nhóm công cụ cho phép tạo ra lươi, tính toán đồ thị 

 

Hiện kết quả Hiển thị cửa sổ với kết quả của các tính toán. Tính toán 

hheo các kết quả của các tính với sự giúp đỡ của bảng điều 

khiển hoặc bàn phím. 

 

Bảng 37 -  Nhóm công cụ «Làm việc với đối tượng được đánh dấu» 

 

Làm việc với đối tượng được đánh dấu 

 

Danh mục đối tượng Lưu tiêu chí đánh dấu đối tượng bản đồ 

 

Làm việc với các đối tượng từ 

danh sách 

Làm việc với các đối tượng từ danh sách tập tin, tạo các 

đối tượng theo loại «Giao điểm» và «Liên kết giao điểm» 

 

Xác định khoảng trống 

  

Xác định trên bản đồ khoảng trống không gian không có 

đối tượng 

 

Thống kê đối tượng đánh dấu Nhận thông tin về số lượng đối tượng phân chia theo loại 

và tên đối tượng, tổng chiều dài và diện tích của chúng. 

 

Thống kê ngữ nghĩa của các 

đối tượng được chọn 

Hiển thị số lượng đối tượng, giá trị tối đa, tối thiểu, giá trị 

trung bình độ lệch chuẩn ngữ nghĩa 

 

Tính giá trị của ngữ nghĩa Tính toán các giá trị số trong ngữ nghĩa của một điểm nhất 

định 

 

Ghi lại đối tượng được chọn 

trong báo cáo 

Tạo một báo cáo về đối tượng được chọn có ngữ nghĩa của 

«tên riêng" 

              

 

Chọn các đối tượng theo tên 

riêng 

Chọn trên bản đồ đối tượng theo giá trị của ngữ nghĩa «tên 

riêng" 

 

Vẽ biểu đồ Voronoi Vẽ biểu đồ Voronoi, là đối tượng dạng đường hoặc dạng 

vùng theo kiểu cho trước 
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Bảng 38 -  Nhóm công cụ «Chiều dài và khoảng cách»  

 

Chiều dài và khoảng cách 

 

Chiều dài (chu vi) của đối 

tượng 

Xác định chiều dài (chu vi) của đối tượng dạng đường và 

vùng 

 

Chiều dài của đường đứt Xác định chiều dài của đường đứt, được xây dựng người 

thao tác 

 

Chiều dài của đoạn cắt Xác định độ dài của đoạn cắt đối tượng dạng đường hoặc 

vùng 

 

Khoảng cách từ điểm đối 

tượng 

Xác định khoảng cách từ một điểm nhất định đến đối tượng 

được chọn 

 

Khoảng cách giữa các đối 

tượng bản đồ vector 

Xác định khoảng cách ngắn nhất giữa hai đối tượng bản đồ 

 

Chiều dài đường cho hai 

điểm 

Xác định chiều dài của đường (mặt bằng, nghiêng, theo địa 

hình) được vẽ bởi người thao tác 

 

Tìm kiếm một điểm trên 

đường viền của đối tượng bị 

loại bỏ ngay từ đầu 

  

Tìm kiếm một điểm trên đường viền của đối tượng bị loại 

bỏ ngay từ đầu (đối với đối tượng dạng đường và vùng) 

 

Tìm kiếm theo điểm, góc 

phương vị và khoảng cách 

Xác định điểm trên bản đồ theo tọa độ, khoảng cách và góc 

phương vị 

 

Tìm kiếm phương vị cho hai 

điểm 

Xác định phương vị các điểm chỉ ra trên bản đồ 

 

Bảng 39 -  Nhóm công cụ «Làm việc với ma trận độ cao» 

 

Làm việc với ma trận độ cao (DEM) 

 

Giá trị độ cao trong điểm Hiển thị giá trị độ cao và tính chất lượng trong điểm, gọi 

các giá trị trong bảng kết quả 

 

Mặt cắt đứng theo DEM 

(Theo đường bất kỳ) 

Xây dựng mặt cắt đứng bề mặt sử dụng DEM theo đường 

cho trước, được đưa ra bởi các điểm mốc 
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Mặt cắt đứng theo DEM 

 (Theo đối tượng bản đồ 

vector) 

Xây dựng mặt cắt đứng bề mặt theo đường (đường đứt) cho 

trước bằng đường viền của đối tượng bản đồ 

 

Mặt cắt theo sự tham gia của 

đối tượng 

Xây dựng mặt cắt đứng bề mặt theo đường (đường đứt) 

bằng khu vực của đối tượng bản đồ, theo ba điểm, nếu đối 

tượng dạng vùng, và theo hai điểm, nếu dạng đường 

 

Mặt cắt dựa trên chiều cao 

tương đối của các đối tượng 

Xây dựng mặt cắt bề mặt theo một đường cho trước sử 

dụng DEM 

 

Vùng nhìn thấy (Đầu vào một 

phần từ màn hình) 

Xác định khu vực nhìn thấy/phát hiện trên bản đồ sử dụng 

thông tin từ DEM như một dạng ảnh Raster. Dữ liệu đầu 

vào thực hiện từ màn hình. 

 

Vùng nhìn thấy (Dữ liệu đầu 

vào từ bàn phím) 

Xác định khu vực nhìn thấy/phát hiện trên bản đồ sử dụng 

thông tin từ DEM như một dạng ảnh Raster. Dữ liệu đầu 

vào thực hiện từ bàn phím. 

 

Hiển thị ma trận ba chiều Trình bày hình ảnh ba chiều một phần được xác định trước 

của khu vực được xác định bởi các DEM mở 

 

Chiều dài của một đối tượng 

dựa trên địa hình 

Xác định chiều dài của đối tượng dựa trên địa hình (đối với 

đối tượng dạng đường và vùng). Lựa chọn đối tượng là có 

thể nếu bổ sung vào bản đồ DEM, hoặc đối tượng đặc 

trưng bởi tọa độ trên thực địa và độ cao. 

 

Diện tích đối tượng dựa theo 

địa hình 

Tính diện tích của khu vực chỉ định (toàn bộ ma trận, đối 

tượng, khu vực hình chữ nhật, một đa giác tùy ý) theo 

DEM hoặc lớp ma trận 

 

Khu vực lũ lụt Xác định vùng lũ lụt trên bản đồ với sự giúp đỡ của thông 

tin từ DEM 

 

Khu vực thoát nước Xác định các lĩnh vực thoát nước trên bản đồ với sự giúp 

đỡ của thông tin từ DEM 

 

Bảng 40 -  Nhóm công cụ «Xử lý ma trận độ cao» 

 

Xử lý ma trận độ cao 

 

Cân bằng DEM Thống kê ma trận trong chế độ điều khiển hoặc trong chế 

độ biên tập (làm trơn DEM trong khu vực chồng lấn). Các 

kết quả kiểm tra sẽ được lưu trong tệp chỉ định. 

 

So sánh các ma trận độ cao Xây dựng ma trận hiệu độ cao của hai ma trận cùng 

loại. Yếu tố đầu ra của ma trận được lưu trữ phần chênh 

lệch chiều cao của ma trận đầu tiên và ma trận thứ hai (H2 

- H1). 
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Kết hợp các ma trận độ cao Kết hợp các ma trận vào tập tin với thông số cho 

trước. Việc kết hợp được thực hiện trong  khu giới hạn 

hoặc khu vực được lựa chọn. 

 

Cắt DEM Nhận được các tệp bản đồ ma trận từ một hoặc nhiều ma 

trận nguồn. Cắt ma trận được thực hiện theo khu vực chỉ 

định hoặc đối tượng được chọn. 

 

Bảng 41 -  Nhóm công cụ «Ma trận lớp» 

 

Ma trận lớp 

 

Mặt cắt theo đường cho các 

ma trận lớp  

Xây dựng mặt cắt địa hình bằng cách sử dụng ma trận lớp 

hay ma trận chất lượng theo một tuyến cho trước 

 

Mặt cắt theo đối tượng cho 

các ma trận lớp 

Xây dựng mặt cắt địa hình bằng theo tuyến (đường đứt), 

được đưa ra bởi đường viền cho trước đối tượng bản đồ 

  

 

Mặt cắt theo một phần của 

đối tượng cho các ma trận lớp 

Xây dựng mặt cắt địa hình bằng theo tuyến (đường đứt), 

được đưa ra bởi một phần cho trước đối tượng bản đồ 

 

 

Hình ảnh ba chiều của ma 

trận lớp  

Trình bày hình ảnh ba chiều một phần được xác định trước 

của ma trận, xác định bởi ma trận mở lớp 

 

Cấu tạo động lực mặt cắt cho 

ma trận lớp 

Xây dựng mặt cắt dành cho một số ma trận lớp theo đường 

viền cho trước 

 

Đồ thị của giá trị công suất Xây dựng đồ thị giá trị công suất tại một điểm 

 

Giá trị công suất tại điểm Hiển thị biểu đồ giá trị lớp công suất hoặc giá trị chất 

lượng tại điểm 

 

Vùng tương ứng dưới dạng 

ảnh raster 

  

Thực hiện phép toán logic với các lớp ma trận và hiển thị 

kết quả trên nền của bản đồ ở dạng raster 

 

Vùng tương ứng theo tính 

toán 

Thực hiện phép tính logic và số học với các loại dữ liệu ma 

trận khác nhau (ma trận lớp, độ cao, chất lượng) ở dạng 

ảnh raster hoặc ma trận 

 

Dung lượng theo ma trận lớp Tính toán dung lượng của khu vực chọn (toàn bộ ma trận, 

đối tượng, khu vực hình chữ nhật, một đa giác tùy ý) theo 

dữ liệu của ma trận lớp hoặc ma trận chất lượng 

 

Tạo ma trận lớp Tạo một ma trận lớp mới trong khu vực quy định theo dữ 

liệu bản đồ vector, bảng cơ sở dữ liệu hoặc tập tin văn bản 
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Bảng 42 -  Nhóm công cụ «Thao tác với các bề mặt» 

 

Thao tác với các bề mặt 

 

Bề mặt từ xa Tạo ra bề mặt từ xa cho các đối tượng được lựa chọn theo 

hình thức ma trận chất lượng. Phần tử của ma trận được lưu 

trữ là khoảng cách từ phần tử tới đối tượng gần nhất được 

chọn. 

 

Mặt giá trị Xây dựng mặt giá trị dành cho đối tượng dạng vùng dưới 

dạng ma trận chất lượng. Phần tử ma trận được nhập giá trị 

ngữ nghĩa được lựa chọn của đối tượng dạng vùng. 

 

Mặt nghiêng Xây dựng mặt nghiêm ở dạng ma trận chất lượng với việc 

sử dụng DEM. Phần tử của ma trận chất lượng được nhận 

giá trị góc nghiêng trung bình hoặc cao nhất theo đơn vị độ 

giữa các ô DEM. 

 

Thành lập raster sườn dốc Thành lập raster chất lượng, phản ánh định hướng dốc địa 

hình, địa hình dốc với việc sử dụng giá trị ngưỡng 

nghiêng. Thành tố của raster thành lập có thể tương ứng 

với hướng dốc Nam, Bắc, Tây, Đông hoặc không có. 

 
 

Mặt mật độ Xây dựng bề mặt mật độ cho các đối tượng được lựa chọn 

theo hình thức ma trận chất lượng. Thành tố của ma trận 

được nhận giá trị tính cho một loại nhất định trên một đơn 

vị diện tích (số đối tượng, diện tích, chiều dài, giá trị ngữ 

nghĩa). 

 

Tạo bề mặt theo đường đẳng 

trị 

Xây dựng ma trận độ cao hoặc ma trận chất lượng trên khu 

vực lựa chọn theo đối tượng dạng đường với tính chất ngữ 

nghĩa cho trước. Xây dựng đường đẳng trị được lưu trên 

bản đồ người dùng 

 

Xây dựng đường đẳng trị theo 

bề mặt 

Xây dựng đường đẳng trị theo ma trận độ cao hoặc ma trận 

chất lượng. Xây dựng đường đẳng trị được lưu trên bản đồ 

người dùng 

 

Xây dựng lưới dãn cách đều 

có tính chất vector 

Xây dựng lưới giãn cách đều có tính vector, là đối tượng 

dạng vectỏ hoặc dạng điểm theo một loại quy định. Xây 

dựng được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu ma trận - 

DEM ( MTW ) hoặc ma trận  chất lượng( MTQ ). 

 

Thống kê bề mặt Việc tính toán các đặc tính thống kê củ ma trận chất lượng 

hoặc DEM (tổng tuyệt đối, một tổng các giá trị dương và 

âm, trung bình, tối thiểu và tối đa). Xây dựng biểu đồ bề 

mặt, nơi trục tung chỉ ra lượng biên độ bằng lượng màu sắc 

trong bảng màu của ma trận, và hoành - số lượng giá trị 

trong phạm vi này. 

 

Tính toán giá trị theo bề mặt Tính độ dài đối tượng dạng đượng trong khái niệm giá trị 

với việc sử dụng thông tin từ ma trận giá trị (Xem mặt giá 

trị). Kết quả là danh sách đối tượng với thông tin về giá trị, 

tên và mã số của từng đối tượng. 

 

Tạo ma trận chất lượng Tạo ma trận chất lượng để mô hình hóa tham số cho trước 

theo dữ liệu đối tượng bản đồ hoặc theo thông tin từ bảng 

dữ liệu gốc. 
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Bảng 43 -  Nhóm công cụ «Làm việc với lưới» 

 

Làm việc với lưới 

 

Đường ngắn nhất giữa hai 

điểm 

Xác định khoảng cách ngắn nhất giữa hai nút mạng có khả 

năng lưu trữ đường được xây dựng theo hình thức của một 

đối tượng bản đồ. 

 

Đồ hình cách xa Xác định tập hợp các đối tượng trong một phạm vi nhất 

định từ một điểm nút cụ thể của lưới. Kết quả chế độ hoạt 

động trên bản đồ sẽ được đánh dấu cạnh, vị trí từ điểm nút 

cho khoảng cách bé hơn giá trị cho trước. 

 

Đường ngắn nhất giữa một số 

điểm 

Xác định đường ngắn nhất giữa các điểm chỉ định trên bản 

đồ, với điều kiện là qua mỗi điểm cần phải đi một lần và 

quay trở lại điểm đầu tiên. Đường xây được sẽ lưu trữ dưới 

hình thức của một đối tượng bản đồ. 

 

Đường ngắn nhất giữa các 

điểm (lựa chọn các điểm từ 

một tập tin) 

Xác định đường ngắn nhất giữa các điểm được xác định 

trong tập tin văn bản. Tìm con đường ngắn nhất thực hiện 

bởi phương án tìm kiếm đầy đủ, vì vậy số lượng xử lý các 

nút được giới hạn trong 13. 

 

Tạo lưới Trước khi gọi nhiệm vụ «Xây dựng đồ thị» trên bản đồ gốc 

cần phải đánh dấu đường giao thông, tham gia vào việc xây 

dựng lưới. Trước khi hiển thị hộp thoại được thực hiện 

phân tích các đối tượng được chọn để bắt đầu lựa chọn đối 

thoại. Tỷ lệ thực hiện phân tích các đối tượng đánh dấu 

được hiển thị trên thanh trạng thái của GIS Panorama 

 

5.4 Biên tập bản đồ raster 

Để kích hoạt biên tập bản đồ raster cần phải chọn «Biên tập raster» trong «Nhiệm vụ». 

Biên tập bản đồ raster là một phần của GIS Panorama và được thiết kế để biên tập hình ảnh raster. 

Biên tập bản đồ raster được điều khiển bởi một thanh công cụ bổ sung. Mở bảng điều khiển nằm ở 

phía dưới của cửa sổ chính. 

Bảng điều khiển «Biên tập bản đồ raster» là một tập hợp các công cụ, mỗi công cụ tương ứng với 

một chế độ xác định. Tên công cụ được chú thích ở dòng thông báo khi đưa con trỏ chuột lên nút chế độ 

tương ứng.  

 

Bảng 44 -  Công cụ bảng điều khiển «Biên tập bản đồ raster» 

 

Lựa chọn raster biên tập Sử dụng chế độ này để chọn một raster sau đó để biên tập. 

Luôn luôn biên tập 01 raster. 

 

Đặt raster hiện thời là raster 

tiếp theo 

Thực hiện chuyển đến biên tập raster tiếp theo trong chuỗi. 

Luôn luôn biên tập 01 raster. 

 

Đặt raster hiện thời là raster 

trước 

Thực hiện chuyển đến biên tập raster trước đó trong chuỗi. 

Luôn luôn biên tập 01 raster.. 
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Tẩy màu Chế độ dành cho xóa các khu vực raster ảnh (điểm) theo 

kích thước đã chọn và màu sắc (bàn chải màu). 

 

Bút chì Chế độ được thiết kế để vẽ trên raster đường bất kỳ bằng 

khu vực (điểm) theo kích thước và màu sắc được lựa chọn. 

 

Đổ màu vùng Chế độ được thiết kế để lấp đầy vùng raster. Để lấp đầy 

màu sắc của cây bút có thể được sử dụng bằng cách nhấn 

vào nút chuột trái, hoặc màu nền bằng cách kích chuột phải. 

 

Đổ màu đa giác Chế độ được thiết kế để đổ màu cho đa giác bằng bàn chải 

(nền). Việc thành lập đa giác được thực hiện bằng việc chỉ 

định các điểm 

 

Đường Chế độ được thiết kế để vẽ trên raster đường bằng bút màu. 

Thiết lập đường theo hai điểm cho sẵn. 

 

Hình chữ nhật Chế độ được thiết kế để xây dựng trên raster hình chữ nhật 

bằng bút màu theo độ đậm chọn trước. Xây dựng một hình 

chữ nhật được thực hiện trên hai điểm cho trước. 

Những điểm được lựa chọn tuần tự, bằng cách nhấn vào 

chuột trái. 

 

Hình chữ nhật đổ màu Chế độ được thiết kế để xây dựng trên raster hình chữ nhật 

có đổ màu. Đường viền hình chữ nhật mang màu của bút 

màu với độ dày lựa chọn trước, còn phần đổ màu - màu của 

bút lông 

 

Đổ màu khu vực hình chữ 

nhật 

Chế độ được thiết kế để đổ màu vào một khu vực hình chữ 

nhật màu của mẫu bàn chải. 

 

Vòng tròn Chế độ được thiết kế để xây dựng vòng tròn trên raster 

bằng bút màu.  Xây dựng vòng tròn thực hiện trên hai điểm 

chỉ định. Những điểm được lựa chọn tuần tự, bằng cách 

nhấn vào chuột trái. Điểm đầu tiên cho thấy trung tâm của 

vòng tròn, và điểm thứ hai định nghĩa bán kính của nó. 

 

Vòng tròn có đổ màu Chế độ được thiết kế để xây dựng trên raster vòng tròn để 

đổ màu vào. Đường bao của vòng tròn mang màu của bút 

màu được lựa chọn và đánh bóng - bàn chải màu. 

 

Tô màu vùng chọn Chế độ được sử dụng để lấp đầy diện tích các raster bởi 

một vòng tròn, bàn chải màu. 

 

Chọn một màu bút và bàn 

chải trên raster 

Chế độ được sử dụng để lựa chọn màu sắc của bút hoặc 

bàn chải màu của raster hiện có. Lựa chọn màu sắc được 

thực hiện bằng cách nhấn chuột trên raster: chuột trái chọn 

màu sắc của cây bút, phải trái được lựa chọn - màu sắc của 

bàn chải. 

 

Sự lựa chọn của bút và bàn 

chải bảng màu của raster 

Chế độ được sử dụng để lựa chọn màu sắc của bút hoặc 

bàn chải theo bảng màu của raster. Màu bút vẽ bút chì, 

cũng như hiển thị các đường viền của hình. Bàn chải màu 

xóa tẩy và làm cho hình dạng đúc. 
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Độ dày đường Nút «Độ dày đường» chỉ ra kích thước hiện tại của 

dòng. Thay đổi phạm vi độ dày đường 1-10 yếu tố của 

raster. Đối với công cụ «màu tẩy» độ dày được tăng 2 lần. 

 

Tăng độ dày của đường Chế độ được sử dụng để tăng độ dày của đường được vẽ và 

độ dày của đường viền. Thay đổi về độ dày là cố định trên 

một cửa sổ biên tập raster trên nút «độ dày đường». 

 

Giảm độ dày của đường Chế độ được sử dụng để giảm độ dày của đường được vẽ 

và độ dày của đường viền. Thay đổi về độ dày là cố định 

trên một cửa sổ biên tập raster trên nút «độ dày đường». 

 

Quay lại trước 1 bước Chế độ cho phép bạn khôi phục lại raster về trạng thái ở 

trước khi thực hiện thao tác cuối cùng liên quan đến biên 

tập hình ảnh. 

 

Đánh dấu Chế độ được thiết kế để xây dựng trên raster giao điểm 

trong trung tâm vòng tròn bằng bút màu. Xây dựng thực 

hiện trên hai điểm. 

Những điểm được lựa chọn tuần tự, bằng cách nhấn vào 

chuột trái. Điểm đầu tiên đề cập đến giao điểm và tâm 

vòng tròn, điểm thứ hai xác định bán kính của nó. 

 

Sau khi hoàn thành mỗi thao tác thay đổi được lưu trong các tập tin tương ứng RSW. Biên tập raster 

được thực hiện chỉ trong khuôn khổ của raster. 
Trong quá trình biên tập ảnh raster có sẵn các công cụ sau: tất cả phương tiện quản lý raster (màu 

sắc, độ sáng và độ tương phản, tỷ lệ, độ phân giải, liên kết raster, v.v…) và bản đồ. 
Biên tập luôn được thực hiện 01 raster. Để thay đổi raster biên tập, cần sử dụng chế độ «Thay đổi 

biên tập raster». 
Không mở tính năng biên tập raster: 

- Mở chỉ để đọc; 

- Tối ưu hoa thuật toán nén. 

 

5.5 CSDL 

Hệ thống quản lý CSDL người dùng là một thành phần của hệ thống GIS Panorama và có chức 

năng làm việc với dữ liệu được lưu trữ. Hệ thống có thể làm việc với MS SQL, MySQL, PostgreSQL, 

Oracle. CSDL bên ngoài còn có thể chứa các thông tin thuộc tính bổ sung cho các thông tin về thuộc tính 

của các đối tượng trên bản đồ. 

CSDL cho phép xây dựng cấu trúc, lưu trữ và xử lý dữ liệu các loại bằng cách tạo ra các Hồ sơ 

người dùng (user project).   

Hồ sơ người dùng là một tập hợp các bảng dữ liệu riêng biệt, các phương pháp hiển thị và biên tập 

dữ liệu đó. Nội dung Hồ sơ người dùng được mô tả và lưu trữ trong tệp: <tên tệp Hồ sơ>.dbx. 

Một mảnh bản đồ điện tử cụ thể có thể tham gia trong nhiều Hồ sơ người dùng, tuy nhiên tại một 

thời điểm thì chỉ có thể làm việc được với một Hồ sơ người dùng. Về bản chất, Hồ sơ người dùng là một 

tập hợp các bảng dữ liệu do người dùng thiết lập, ngoài ra, người dùng còn có thể thiết lập các mối quan 

hệ giữa các bảng dữ liệu (bảng chính, bảng phụ, tính chất phụ thuộc vv…).   

Nội dung của các bảng trong CSDL có thể được xem và chỉnh sửa theo hai cách: 

- cách 1: Sử dụng mục «Các mẫu tiêu chuẩn» để hiển thị dữ liệu dưới dạng tiêu chuẩn và chỉnh 

sửa biên tập và tìm kiếm theo các công cụ tiêu chuẩn. 

- Cách 2: Sử dụng mục «Các mẫu người dùng» để xác định trình tự hiển thị, xử lý theo quan điểm 

người dùng cho từng bảng dữ liệu với các công cụ hiển thị trực quan. 
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Để kích hoạt chức năng quản lý CSDL cần vào mục «Quản trị Hồ sơ» trong thực đơn «Cơ sở». Các 

lệnh làm việc với CSDL được bố trí trong mục «Thanh công cụ» xuất hiện sau khi kích hoạt.  

 

Bảng 45 -  Các chế độ của thực đơn «Cơ sở»» 

 

Tạo Hồ sơ Tạo mới hồ sơ làm việc CSDL 

 

Mở Hồ sơ Mở Hồ sơ CSDL đã có 

 

Đóng Hồ sơ Đóng Hồ sơ đã mở 

 

Lưu giữ Hồ sơ Lưu Hồ sơ đã mở 

 

Mở bảng Mở bảng thuộc CSDL 

 

Quản trị Hồ sơ Xem và cất mẫu quản trị hồ sơ CSDL 

 

Mẫu tiêu chuẩn Xem và cất mẫu tiêu chuẩn biên tập hồ sơ CSDL 

 

Láy dữ liệu cho đối tượng Mở dữ liệu của đối tượng từ CSDL 

 

5.6 Công cụ định hướng nhanh  

Công cụ định hướng nhanh về bản chất là một cửa sổ hỗ trợ cho người tác nghiệp viên trong quá 

trình làm việc có thể nhanh chóng định hướng trên bản đồ điện tử. Kích thước của cửa sổ và tỷ lệ của bản 

đồ trong cửa sổ có thể điều chỉnh cho phù hợp. Công cụ định hướng nhan có thể làm việc ở hai chế độ 

(phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ hiển thị trong cửa sổ): 

- Chế độ có tỷ lệ bản đồ nhỏ hơn với tỷ lệ bản đồ đang làm việc trong cửa sổ chính «Chế độ định 

hướng»: Công cụ định hướng được biểu diễn bằng một hình chứ nhật mà vị trí và kích thước 

của nó biểu thị vị trí và phạm vi tương đối của mảnh bản đồ hiện thời trên tổng thể khu vực làm 

việc. Người dùng có thể di chuyển hình chữ nhật tới các vị trí khác nhau và quan sát chi tiết trên 

cửa sổ chính. 

- Chế độ có tỷ lệ bản đồ lớn hơn với tỷ lệ bản đồ đang làm việc trong cửa sổ chính «Chế độ 

phóng đại»: Khi đó vị trí hiện thời của con trỏ trong của sổ chính được biểu thị bằng dấu cộng 

trong cửa sổ bổ sung 

 

Trong «chế độ định hướng» có thể sắp xếp theo kịch bản mà về bản chất là lựa chọn các vị trí khác 

nhau của bản đồ để hiển thị trên màn hình. Kịch bản được lựa chọn từ trước (tối đa đến 100 vị trí) và lưu 

trữ trên bộ nhớ, chương trình cho phép hiển thị lần lượt các vị trí của bản đồ. 
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Chức năng của các phím trên thanh công cụ điều khiển định hướng như sau (theo thứ tự từ trái sang 

phải): 

- chức năng thành phần các đối tượng bản đồ được thể hiện trên cửa sổ; 

- giảm tỉ lệ đi 2 lần; 

- tăng tỷ lệ lên 2 lần; 

- xác định vị trí màn hình (bổ sung vị trí vào kịch bản); 

- kích hoạt điểm đầu tiên của kịch bản; 

- kích hoạt điểm trước đó trong kịch bản; 

- kích hoạt điểm tiếp theo trong kịch bản; 

- kích hoạt điểm cuối cùng trong kịch bản; 

- chuyển bản đồ sang vị trí theo kịch bản; 

- mở tệp kịch bản; 

- lưu tệp kịch bản; 

- xóa vị trí hiện thời khỏi kịch bản; 

- xóa toàn bộ các vị trí khỏi kịch bản; 

- kích hoạt hệ thống hỗ trợ.  

 

5.7 Biên tập bộ phân loại bản đồ  

Bộ phân loại số là tập hợp các mô tả về các lớp trên bản đồ vector, các dạng đối tượng và ký hiệu 

của chúng, các dạng thuộc tính và các giá trị của chúng được thể hiện dưới dạng số.  

Bộ phân loại bản đồ ở dạng số được lưu trưc trong tệp *.RSC. Tệp này nằm trong cùng thư mục với 

bản đồ vector trong một thư mục chung của các bộ phân loại. 

Đường dẫn đến thư mục chứa bộ phân loại được thể hiện trên dòng «Rsc=» trong tệp INI ở mục 

[DATAPATH]. Các bản đồ ở các thư mục khác nhau có thể sử dụng cùng một bộ phân loại và bất cứ thay 

đổi nào của bộ phân loại đều thể hiện trên tất cả các bản đồ.   

Bộ phân loại bản đồ được tạo ra từ khâu chuẩn bị làm việc, trong đó cần xác định loại, tỷ lệ và chức 

năng bản đồ điện tử. Có nhiều bộ phân loại bản đồ địa hình đã được tạo sẵn để tiện khi sử dụng: cho bản 

đồ và bình đồ tỷ lệ từ 1:500 -1:10.000 và cho bản đồ các tỷ lệ 1:25.000-1:1.000.000. Những bộ phân loại 

này có thể được sử dụng để làm cơ sở cho việc xác định thành phần đối tượng cùng các ký hiệu thuộc tính 

của nó vv...Còn đối với bản đồ hoặc bình đồ chuyên dụng (dẫn đường, địa chất, du lịch …) khi thành lập 

thì nên sử dụng các bản đồ giấy tương ứng.    

Các thông tin thu nhận được sau khi tiến hành công tác chuẩn bị: 

1)  để mô tả các lớp (phân mảnh) bản đồ:  

- tên lớp (đến 32 ký tự), các giá trị bất kỳ duy nhất; 

- khóa (16 ký tự), các giá trị bất kỳ duy nhất; 

- số hiệu duy nhất của lớp (từ 1 đến 256); 

- ưu tiên khi thể hiện trên màn hình, đồ thị vv… (từ 0 tới 255 – lớp đầu tiên sẽ bị che bởi lớp tiếp 

theo). 

2)  để mô tả các đối tượng bản đồ: 

- tên đối tượng (tới 32 ký tự); 

- khóa (tới 32 ký tự), giá trị bất kỳ duy nhất; 

- mã phân loại đối tượng (11 ký hiệu); 

- đặc tính địa phương (điểm, đường, vùng, ghi chú, vector, thẻ); 

- số hiệu lớp; 

- hướng số hóa; 

- đa tỷ lệ (phụ thuộc dạng đối tượng vào tỷ lệ); 

- giới hạn nhìn thấy đối tượng (trong tỷ lệ theo hàng); 

- danh mục các thuộc tính đặc trưng bắt buộc; 

- danh mục các thuộc tính đặc trưng cho phép; 

- danh mục các đặc trưng mà giá trị có ảnh hưởng đến dạng đối tượng klhi thể hiện và dải giá trị 

cho một dạng; 
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- các dạng ký hiệu quy ước tương ứng với đối tượng. 

3)  để mô tả các đặc trưng thuộc tính: 

- giá trị đặc trưng (đến 32 ký hiệu); 

- khóa (đến 16 ký tự); 

- mã phân loại các đặc trưng (từ 1 đến 65535); 

- kiểu giá trị (ký tự, số, mã từ bộ phân loại …); 

- đơn vị đo (7 ký tự); 

- giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và mặc định của thuộc tính – chung cho tất cả các đối tượng; 

- dấu hiệu lặp lại của thuộc tính (nếu nó có thể có vài giá trị đối với cùng một đối tượng). 

4)  để mô tả bộ phân loại các giá trị thuộc tính: 

- mã phân loại của các thuộc tính (từ 1 đến 65535); 

- mã phân loại của giá trị các thuộc tính (từ 1 đến 65535); 

- giá trị thuộc tính (đến 32 ký tự). 

5)  để mô tả bảng màu: 

- các màu; 

- tên bảng màu.  

6)  để mô tả font chữ: 

- tên font chữ; 

- các trang mã hóa. 
 

5.8 Phân tích ảnh đa phổ 

Bộ phân tích ảnh đa phổ được thực hiện dưới dạng thư viện liên kết động tifprof.dll.  

Khởi động tác nghiệp phân tích ảnh đa phổ được thực hiện từ thực đơn «….». 

 

 

Hình 29 -  Khởi động tác nghiệp «Phân tích ảnh đa phổ» 

Sau khi khởi động, các công cụ «Phân tích ảnh đa phổ» được thể hiện trên bảng 46. 

 

Bảng 46 -  Các chế độ thanh «Phân tích ảnh đa phổ»  

 
Các kênh ảnh đa phổ Cho phép cầu hình hiển thị các ảnh đa phổ. 

 

Điều khiển chế độ hiển thị 

ảnh theo biểu đồ toàn ảnh 

Cho phép cấu hình độ tương phản và độ sáng của ảnh (theo 

biểu đồ toàn ảnh)  
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Điều khiển chế độ hiển thị 

ảnh theo biểu đồ theo một 

phần ảnh 

Cho phép cấu hình độ tương phản và độ sáng của ảnh (theo 

biểu đồ khu vực của ảnh)  

 
Các tính chất phổ của ảnh Thống kê theo các kênh ảnh dưới dạng đồ thị. 

 
Biểu đồ độ sang theo kênh Xây dựng biểu đồ độ sang theo từng kênh có điều khiển độ rời 

rạc của kết quả. 

 

Trong GIS Panorama các ảnh đa phổ được tải từ các tệp TIFF trong hộp thoại mở ảnh raster tiêu 

chuẩn. Thông thường, các tệp TIFF sẽ được chuyển thành khuôn dạng nội bộ RSW. Tuy nhiên, khi tải 

ảnh lên, các file RSW được tạo ra không chứa ảnh mà chỉ chứa đường dẫn tới các file TIFF gốc. Vì vậy, 

trong lần tải ảnh tiếp theo chỉ cần chọn file RSW đã được tạo là ảnh TIFF sẽ được tự động tải lên. 

Nếu ảnh đa phổ là bình đồ ảnh, thì nó chứa thông tin về hệ tọa độ được gắn với Trái Đất. Các ảnh 

này thuộc về một tập hợp con của TIFF còn gọi là GEOTIFF. Trong trường hợp nhà cung cấp ảnh vệ tinh 

thông báo chính xác về hệ tọa độ của file GEOTIFF, GIS Panorama có thể hiển thị đồng thời cả ảnh raster 

với bất cứ bản đồ nào được tạo ra trong hệ tọa độ khác.  

 

 

Hình 30 -  Tải ảnh đa phổ từ khuôn dạng GeoTIFF 
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Hình 31 -  Kết qảu tải ảnh đa phổ từ khuôn dạng GeoTIFF 

5.8.1 Các tính chất phổ của ảnh 

Chế độ «Các tính chất phổ của ảnh» dùng để hiển thị các thống kê theo các kênh ảnh. 

 

 

Hình 32 -  Hộp thoại «Các tính chất phổ của ảnh» 

Kết quả được thể hiện dưới dạng đồ thị với trục X là số kênh và trục Y là cường độ và cường độ 

trung bình. 

Sau khi thực hiện, chế độ sẽ lưu đồ thị và các số liệu thống kê dưới dạng MS Excel khi nhấn nút 

«Tạo Excel». Để thực hiện việc tính toán của đối tượng theo ảnh cần bổ sung bản đồ vector với đối tượng 

dạng vùng hoặc dạng đường khép kín. 
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5.8.2 Biểu đồ độ sáng theo các kênh 

Trong chế độ «Biểu đồ độ sáng theo các kênh» sẽ đưa ra thống kê ảnh đa phổ theo các kênh và xây 

dựng biểu đồ độ sáng theo từng kênh với việc điều khiển độ rời rạc của kết quả. Trục X biểu thị cường độ 

sáng (độ sáng của điểm ảnh), trục Y – số lượng giá trị cường độ tương ứng. 

Người dùng sẽ nhập số xác định số nhóm (lớp) để tính toán số giá trị vào trường «Dải» cường độ. 

Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của đại lượng này được hiển thị trong các cửa sổ tương ứng. 

Có thể quản lý việc hiển thị và màu sắc của từng kênh trong bảng với danh mục các kênh. 

Biểu đồ được tạo ra bằng cách nhấn vào nút «Thực hiện». Sau mỗi lần thay đổi dải giá trị, việc hiển 

thị hoặc màu sắc đều cần nhất nút «Thực hiện».  

Sau khi thực hiện, chế độ sẽ lưu đồ thị và các số liệu thống kê dưới dạng MS Excel khi nhấn nút 

«Tạo Excel». 

 

 

Hình 33 -  Hộp thoại «Biểu đồ độ sáng» 

Để thực hiện việc tính toán của đối tượng theo ảnh cần bổ sung bản đồ vector với đối tượng dạng 

vùng hoặc dạng đường khép kín.  

Nút «Lưu thành» dùng để lưu ảnh dưới dạng các file BMP, WMF, EMF.  

 

 

Hình 34 -  Hộp thoại «Cấu hình các kênh hiển thị» 
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5.8.3 Các kênh ảnh đa phổ 

Chế độ «Các kênh ảnh đa phổ» cho phép cấu hình việc hiển thị của các ảnh raster đa phổ. Có hai 

phương pháp hiển thị:  

- chế độ RGB; 

- chỉ số sinh trưởng. 

 

Trong chế độ RGB cần chỉ rõ số hiệu các kênh tương ứng với các màu xanh lơ, xanh lá cây và màu 

đỏ. Số hiệu này do nhà sản xuất máy quay quy định. Để phản ảnh đúng tính chất của ảnh đôi khi cũng cần 

tạo ra tổ hợp các kênh. Có thể ngắt một trong các kênh bằng cách lựa chọn trong danh mục các kênh.    

Chỉ số sinh trưởng NDVI – chỉ số chuẩn hóa tương đối lớp phủ bề mặt. Đây là một chỉ số sinh khối 

hoạt tính dùng để giải quyết các bài toán có tính đến đánh giá về lượng của lớp phủ bề mặt.  

NDVI là chỉ số được tính theo các giá trị độ sáng trong các dải phổ khác nhau đặc trưng cho trạng 

thái của lớp phủ. Thông thường để đánh giá lớp phủ bề mặt người ta dùng các kênh đỏ và hồng ngoại vì 

nguyên nhân các đặc trưng về phản xạ ánh sáng bởi chất diệp lục trong các dải này. 

Chỉ số tính toán được biểu thị bằng màu sắc từ bảng màu. Có thể sử dụng màu xám được xác định 

từ trước hoặc bảng màu hoặc tải từ file RSW hoặc file MTQ. 

Giá trị của chỉ số sinh trưởng được chuyển thành chỉ số bảng màu bằng phép nội suy tuyến tính 

trong dải giá trị cho phép từ 0 đến 255. Ví dụ, màu không trong bảng màu của NDVI tương ứng với chỉ 

số sinh trưởng -1, và màu số 255- tương ứng với chỉ số 1. Chỉ có RVI sử dụng phép biến đổi phi tuyến 

tính: RVI từ 0 đến 1 tương ứng với dải màu từ 0 đến 127, còn RVI từ 1 đến 255 ứng với dải màu từ 127 

đến 255. 

Hình ảnh với các cấu hình hiện thời có thể lưu vào file khác. Trong chế độ RGB ảnh được lưu vào 

file RSW với độ sâu màu là 24 bit (8 bit cho 3 kênh). 

Chỉ số sinh trưởng được lưu vào mô hình MTQ có chứa các giá trị thực của chỉ số sinh trưởng mà 

không tính đến dải màu. Chỉ số sinh trưởng cũng có thể lưu vào file RSW. 

Tất cả các điều chỉnh sau khi thay đổi sẽ được chấp nhận ngay. Vì vậy, sẽ không có gì hiện ra khi 

đóng hộp thoại. Khi nhấn nút «Hủy bỏ» hộp thoại được đóng và giữ nguyên các cấu hình đã có từ trước. 

Các ảnh đa phổ có thể được hiển thị đồng thời hoặc từng ảnh một theo lựa chọn.  

Việc hiển thị chỉ số sinh trưởng với bảng màu sơ bộ cho phép cải thiện các tính chất điều vẽ của ảnh 

đa phổ. Để điều chỉnh bảng màu thường tính đến yếu tố các loại bề mặt khác nhau có chỉ số sinh trưởng 

khác nhau, các giá trị này được thể hiện trong bảng 47. 

 

Bảng 47 -  Các giá trị chỉ số tăng trưởng 

Loại đối tượng Giá trị NDVI 

Lớp phủ dày 

 

0,7 

 
Lớp phủ thưa 

 

0,5 

 
Vùng đất thoáng 

 

0,025 

 
Mây 

 

0 

 
Tuyết và băng 

 

-0,05 

 
Nước 

 

-0,25 

 
Vật liệu nhân tạo (bê tông, asphan) 

 

-0,5 

 
 

Bảng màu chuẩn được điều chỉnh sao cho phân biệt được các đối tượng thuộc bốn loại – phủ thực 

vật, đất, tuyết và nước.   

Trên hình 35 (ảnh ở chế độ RGB) và hình 36 (ảnh ở chế độ NDVI) có thể thấy việc sử dụng chỉ số 

NDVI cho phép phân biệt tốt hơn các vùng thực vật, thủy hệ, đầm lầy và công trình nhân tạo.  
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Hình 35 -  Ảnh ở chế độ RGB 

 

Hình 36 -  Ảnh ở chế độ NDVI 
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6 THÔNG BÁO CHO TÁC NGHIỆP VIÊN 

Trong quá trình thao tác có thể có thông báo về việc xảy ra lỗi cho tác nghiệp viên. Nội dung thông 

báo chỉ rõ mô tả lỗi và tên của file đang xử lý. Danh sách lỗi được thể hiện trong bảng 48. Khi nhận được 

thông báo lỗi, tác nghiệp viên phải loại bỏ nguyên nhân gây lỗi hoặc thực hiện lại tác nghiệp. 

 

Bảng 48 -  Các loại thông báo 

Thông báo Nguyên nhân Phương pháp khắc phục 

Lỗi mở file Không tìm thấy file cần 

mở trong thư mục 

Chỉ đúng đường dẫn và tên file; cấp quyền cho người 

dùng được phép sử dụng file. 

File không có Không tìm thấy file trong 

thư mục 

Chỉ đúng đường dẫn và tên file; cấp quyền cho người 

dùng được phép sử dụng file. 

Lỗi đọc file Xuất hiện lỗi khi đọc file Tư vấn với quản trị hệ thống 

Lỗi cấu trúc file Cấu trúc file đã cho không 

tương ứng với cấu trúc 

được chấp nhận trong 

chương trình.  

Có thể file đã cho không 

đúng 

Chọn file đúng. 

Nếu lỗi lặp lại thì tư vấn với quản trị hệ thống. 

Lỗi tạo file Có thể đã có file trùng tên 

hoặc file đang được mở 

bởi chương trình khác 

hoặc thư mục đích không 

được phép truy cập để ghi. 

Đóng file trong chương trình khác hoặc cho phép 

truy cập vào thư mục để ghi. 

Lỗi ghi file Phát sinh lỗi trong quá  

trình ghi 

Kiểm tra dung lượng trống trên thư mục ghi. 

Nếu còn dung lượng trống thì tư vấn với quản trị hệ 

thống. 

Không đủ bộ nhớ 

trên đĩa 

Trong thư mục ghi không 

còn đủ bộ nhớ trống 

Kiểm tra dung lượng trống trên thư mục ghi. 

Nếu dung lượng trống không đủ thì chọn thư mục 

khác hoặc tư vấn với quản trị hệ thống. 
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DANH MỤC KÝ HIỆU QUY ƯỚC, THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 

Thuật ngữ Định nghĩa 

БД CSDL 

ГИС Hệ thống thông tin địa lý 

ДЗЗ Viễn thám Trái Đất 

ЛКМ Chuột trái 

НЛ Bảng chắp 

ОС Hệ điều hành 

ПКМ Chuột phải 

СК Hệ tọa độ 

СУБД Hệ thống quản lý CSDL 

  

3D Không gian 3 chiều, mô hình 3D 

CMYK Mô hình với 4 màu cơ bản (xanh da trời, đỏ sẫm, vàng, đen) được sử dụng để chế 

in. 

EPSG CSDL European Petroleum Survey Group, có chứa dữ liệu về hệ tọa độ và tham số 

gốc 

GIS Hệ thống thông tin địa lý 

GML Ngôn ngữ dấu vạch địa lý 

ICAO Tổ chức hàng không thế giới 

ISO Tổ chức tiêu chuẩn thế giới 

NDVI Chỉ số chuẩn tương đối của lớp phủ bề mặt 

OGC Tổ chức phi thương mại về chuẩn dữ liệu địa không gian 

RGB Mô hình thể hiện với 3 màu cơ bản (đỏ, xanh lá cây và xanh lơ) được dùng để hiển 

thị trên màn hình. 

SQL Ngôn ngữ lập trình dùng để tạo, thay đổi và quản lý dữ liệu 

  

Атрибут Thuộc tính 

Атрибутивные 

данные 

Dữ liệu thuộc tính (định tính, định lượng) 

База данных CSDL 

Базовые 

пространственн

ые объекты 

Các đối tượng cơ sở không gian 

Геопортал Cổng truy cập vào dữ liệu địa không gian trên Internet 

Геосервис Khả năng cho phép người dùng tương tác trên dữ liệu địa không gian 

ГИС Сервер Chương trình cho phép truy cập từ xa vào các ứng dụng của Panorama 

Biên Bộ chứa các giới hạn  

Cơ sở bản đồ điện 

tử thống nhất 

Hệ thống bản đồ số cơ bản được dùng để kết hợp với bản đồ của dữ liệu không 

gian khác hoặc dduwwocj dùng để tạo ra dữ liệu không gian  

Идентификация Quá trình gán cho thuộc tính một giá trị duy nhất không trùng với các giá trị thuộc 

tính của các đối tượng khác. 

Internet Mạng lưới máy tính toàn cầu 

Dữ liệu tọa độ Một phần dữ liệu đặc trưng cho thông tin vị trí của đối tượng trong không gian 

Siêu dữ liệu Dữ liệu về dữ liệu mô tả nội dung, khối lượng, vị trí không gian, phẩm chất và đặc 

trưng  vv.., của dữ liệu không gian 

Thuộc tính không 

gian của đối 

tượng 

Một phần thông tin về đối tượng mô tả vị trí và dáng hình học của đối tượng  

Mô hình dữ liệu Hệ thống quy định các khái niệm và quy tắc thể hiện cấu trúc, trạng thái, sự thay 



121 

PARB.00046-06 34 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

Thuật ngữ Định nghĩa 

đổi của dữ liệu trong CSDL 

Bộ dữ liệu Tập hợp dữ liệu định danh 

Dữ liệu không 

gian 

Dữ liệu số về địa hình và các đối tương trên đó bao gồm cả thông tin về vị trí, hình 

dạng, tính chất được thể hiện trong hệ tọa độ-thời gian. 

Đối tượng không 

gian 

Mô hình số của đối tượng vật chất hoặc trìu tượng của thế giới thực hoặc ảo với 

các thông tin về tên gọi, vị trí không gian và dữ liệu thuộc tính 

Thuộc tính đối 

tượng 

Phần thông tin về đối tượng bản đồ số mô tả các dữ liệu thuộc tính của đối tượng  

  

GIS WebService Dịch vụ trên mạng để công bố dữ liệu không gian theo các giao thức: OGC WMS, 

OGC WMTS, OGC WFS, OGC WFS-T, OGC WCS trên nền tảng Linux và 

Windows dưới sự quản lý của web-сервера Apache, IIS, ngnix vv… 

MS SQL Server Hệ thống quản lý CSDL của Microsoft 

Oracle Spatial Thành phần của Oracle 

PostgreSQL Hệ thống quản lý CSDL 
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PHỤ LỤC 1 MÔ TẢ CẤU TRÚC TỆP DIR 

Tệp DIR dùng cho việc ghép các nhóm mảnh bản đồ vector thành một vùng làm việc thống nhất.  

Trong tệp chỉ rõ tên file vùng, tên vùng tên file tài nguyên vùng, tên các tệp SXF, TXT, MAP được 

tải. 

Cấu trúc của file DIR: 

В нем укaзывется имя фaйлa paйонa, нaзвaние paйонa, имя файла ресурсов района, именa 

зaгpужaемых фaйлов SXF, TXT, MAP. 

DIR  

NAME < tên vùng > 

<tên file tài nguyên vùng RSC > 

<tên file dữ liệu > 

......... 

......... 

......... 

<tên file dữ liệu >  

 

< Tên vùng > - tên vùng không quá 32 ký tự (có thể chứa dấu cách). Là trường không bắt buộc. Nếu 

không có thông tin thì tên vùng trùng với tên mảnh của file SXF đầu tiên của vùng.  

< Tên file tài nguyên vùng> - tên file bộ phân loại khuôn dạng RSC. Là trường bắt buộc.  

< Tên file dữ liệu > - tên file có khuôn dạng SXF (nhị phân hoặc văn bản) hoặc MAP. Là trường bắt 

buộc. 

Dòng dầu phải có từ khóa DIR để kiểm tra. Dòng thứ hai – tên bộ phân loại. Ví dụ, 50t05g.RSC. 

Các dòng tiếp theo chứa danh mục các file SXF, TXT hoặc Map theo trình tự bất kỳ. Một file nằm trên 

một dòng. Nếu tên file không có đủ đường dẫn đến file thì file phải nằm trong cùng thư mục với file DIR. 

Nếu tên file có chứa tên các thư mục mà không chỉ rõ địa chỉ thì file phải nằm cùng thư mục con có chứa 

file DIR.  

Tên file có thể chứa đường dẫn đầy đủ. Ví dụ: T:\Rostov\rostov.txt. 

Các file khác nhau có thể nằm trong các thư mục khác nhau. Tên bộ phân loại cũng được xác định 

theo các quy tắc trên.  

Tất cả các file dữ liệu phải chứa các bản đồ cùng loại và cùng phép chiếu.  

Nếu vùng làm việc của bản đồ địa hình nằm trên một vài vùng, thì trong danh mục file SXF của file 

DIR file SXF đầu tiên phải là file nằm ở vùng có chiếm vùng lớn nhất. Trong quá trình tác nghiệp, các 

file SXF nằm ở các múi khác được biến đổi để nhập vào file đầu tiên. Cách tiếp cận như vậy nhằm giảm 

thiểu sự biến dạng về tọa độ nói chung cho toàn khu vực làm việc. Tọa độ vuông góc sẽ được thể hiện 

trong múi của file SXF đầu tiên của tất cacr câc mảnh.  
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PHỤ LỤC 2 MÔ TẢ PHÂN MẢNH BẢN ĐỒ SỐ ĐỊA HÌNH 

Danh pháp bản đồ địa hình phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ. Các tỷ lệ của bản đồ địa hình là:  

- 1:1 000 000; 

- 1:500 000; 

- 1:200 000; 

- 1:100 000; 

- 1:50 000; 

- 1:25 000; 

- 1:10 000; 

- 1:5 000. 

 

Mã danh pháp đến tỷ lệ 1 : 10 000 như sau:   

9 . Z - 99 - 999 - 9 - 9 - 9 . Z 

1 . 2 - 34 - 567 - 8 - 9 - 10 . 11  

  

Dấu chấm và gạch ngang được dùng để ngăn cách. 

Ký tự 1 ký hiệu bán cầu bắc hoặc nam: 

- 0 – bán cầu bắc; 

- 1 – bán cầu nam.  

Ký tự 2 ký hiệu đai (các chữ cái latin từ A đến U). 

Ký tự 3,4 ký hiệu số hiệu vùng tính từ kinh tuyến 180°. Nhận giá trị từ 1 đến 60 tăng dần theo 

hướng đông. 

Ký tự 5,6,7 ký hiệu số hiệu mảnh bản đồ trong phân chi mảnh tỷ lệ 1 : 1 000 000.  

Nếu là mảnh tỷ lệ 1 : 100 000, sẽ nhận các giá trị từ 1 đến 144. 

Nếu là mảnh tỷ lệ 1 : 200 000, sẽ nhận giá trị từ 1 đến 36 (tương ứng với ký tự 5,6). 

Nếu là mảnh tỷ lệ 1 : 500 000, sẽ nhận giá trị từ 1 đến 4 (tương ứng với ký tự 5). 

Ký tự 8 ký hiệu số hiệu mảnh tỷ lệ 1:50 000. Nhận giá trị từ 1 đến 4. 

Ký tự 9 ký hiệu số hiệu mảnh tỷ lệ 1:25 000. Nhận giá trị từ 1 đến 4. 

Ký tự 10 ký hiệu số hiệu mảnh tỷ lệ 1:10 000. Nhận giá trị từ 1 đến 4. 

Ký tự 11 ký hiệu ghép mảnh (chữ cái latin từ A đến D). 

Ví dụ về danh pháp bản đồ địa hình trong bảng 49. 

 

Bảng 49 -  Kích thước các mảnh bản đồ địa hình số 

 

S

T

T 

Tỷ lệ 

Số mảnh  

tỷ lệ 

1:1 000 000 

Kích thước khung 

trong 

Ví dụ danh pháp Ghi chú 
Giữa các 

vĩ tuyến 

Giữa các 

kinh 

tuyến 

1 1:1 000 000 1 4° 6° 0.A-01 

1.U-60 

0 – bán cầu bắc 

1 – bán cầu nam 

2 1:500 000 4 2° 3° F-48-1 

F-48-2 

F-48-3 

F-48-4 

1 (А) – tây - bắc  

2 (B) – đông –bắc 

3 (C) - tây-nam 

4 (D) - đông-nam 

3 1:200 000 36 40' 1° F-48-01 

F-48-06 

F-48-31 

F-48-36 

01 (I) - tây-bắc 

06 (VI) – đông-bắc 

31 (XXXI) - tây-nam 

36 (XXXVI) - đông-nam 
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S

T

T 

Tỷ lệ 
Số mảnh  

tỷ lệ 

1:1 000 000 

Kích thước khung 

trong 
Ví dụ danh pháp Ghi chú 

4 1:100 000 144 20' 30' F-48-001 

F-48-012 

F-48-133 

F-48-144 

001 – tây-bắc 

012 – đông-bắc 

133 – tây-nam  

144 – đông-nam 

5 1:50 000 576 10' 15' F-48-001-1 

F-48-001-2 

F-48-001-3 

F-48-001-4 

1 (А) – tây-bắc 

2 (B) – đông-bắc 

3 (C) – tây-nam 

4 (D) – đông-nam 

6 1:25 000 2304 5' 7'30" F-48-001-1-1 

F-48-001-1-2 

F-48-001-1-3 

F-48-001-1-4 

1 (а) – tây-bắc 

2 (b) – đông-bắc 

3 (c) – tây -nam 

4 (d) – đông -nam 

7 1:10 000 9216 2'30" 3'45" F-48-001-1-1-1 

F-48-001-1-1-2 

F-48-001-1-1-3 

F-48-001-1-1-4 

1 – tây-bắc 

2 – đông-bắc 

3 – tây-nam 

4 – đông-nam 
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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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


