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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài liệu này chứa thông tin về quy định và điều kiện áp dụng bài toán «Kiểm tra chất lượng bản đồ 

vector» của phần mềm Hệ thống thông tin địa lý «Panorama» (GIS «Panorama х64») PARB.00046-06. 

Mô tả các dạng kiểm tra, sử dụng để kiểm tra chất lượng bản đồ số và thứ tự chỉnh sửa thông tin theo kết 

quả kiểm tra. Đưa ra mô tả về sở đồ công nghệ thực hiện kiểm tra chất lượng thông tin. 
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1 THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Chức năng 

Bài toán ứng dụng «Kiểm tra chất lượng bản đồ» phần mềm Hệ thống thông tin địa lý «Panorama» 

(GIS «Panorama х64») PARB.00046-06 (xa hơn – GIS Panorama) dùng để tự động kiểm tra chất lượng 

bản đồ điện tử và chỉnh sửa nó theo kết quả kiểm tra hoặc ở chế độ tự động. 

 

1.2 Điều kiện áp dụng 

Để khai thác thành công Công nghệ và sử dụng tối đa chức năng chuyên ngành của phần mềm thì 

cần phải có những yêu cầu sau đối với máy tính: 

- Chíp: Intel Pentium III: Từ 2 GHz trở lên; 

- Ram: Từ 2GB trở lên; 

- Chỗ trống trong ổ cứng: phải từ 2GB trở lên; 

- Có cổng USB, cho phép làm việc với các ứng dụng; 

- Kích thước màn hình không nhỏ hơn 1024.768 điểm; 

- Hệ điều hành: MS Windows XP và cao hơn. 

 

1.3 Yêu cầu đối với người dùng 

Người khác thác sử dụng công nghệ cần phải có trình độ chuyên môn trung cấp ở lĩnh vực bản đồ, 

trắc địa, địa hình, có kinh nghiệm làm việc với máy tính và đã qua lớp học sử dụng Công nghệ này. 

Người chịu trách nhiệm chuẩn bị và xây dựng bộ phân loại, xây dựng mô hình số hóa, xác định 

tham số xử lý cần phải có trình độ đại học trong lĩnh vực chuyên ngành bản đồ và kinh nghiệm làm việc 

với bản đồ số. 
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2 CÁC DẠNG KIỂM TRA BẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ 

Có thể tiến hành kiểm tra thông tin ở những giai đoạn xây dựng và sử dụng bản đồ điện tử khác 

nhau. Thông tin được kiểm tra ở giai đoạn nhập bản đồ từ dữ liệu định dạng SXF, xuất bản đồ sang định 

dạng SXF, kiểm tra độ cao tuyệt đối, kiểm tra chất lượng thông tin vector, kiểm tra kích thước ghi chú, 

kiểm tra thống kê đối tượng trong vùng. 

 

2.1 Kiểm tra ở giai đoạn nhập bản đồ từ các tệp định dạng SXF 

Khi nhập bản đồ từ dữ liệu định dạng SXF sẽ tự động kiểm tra các nội dung sau: 

- Kiểm tra mức độ đầy đủ của thông tin; 

- Sự phù hợp giữa tọa độ vuông góc và tọa độ trắc địa; 

- Sự phù hợp của khung bản đồ và vị trí của nó theo lý thuyết; 

- Sự phù hợp của thông tin nhập vào với tệp nguồn hệ thống (RSC); 

- Kiểm tra cấu trúc thông tin. 

 

2.1.1 Kiểm tra tính đầy đủ của thông tin 

Định dạng SXF trong cấu trúc của mình có trường «Kiểm tra tổng». Khi xuất thông tin thì trường 

đó sẽ được lấp đầy, còn khi nhập thông tin thì trường đó sẽ kiểm tra, tính toán tổng dữ liệu theo tệp SXF. 

Nếu kiểm tra tổng không khớp thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo về sự khác nhau giữa chúng. Người 

kiểm tra có thể tiếp tục hoặc hủy xử lý mảnh bản đồ đó. Nếu tệp SXF được tạo bằng phần mềm khác mà 

không phải là GIS Panorama thì kiểm tra tổng có thể không khớp nhau. Trong trường hợp đó người biên 

tập sẽ chịu trách nhiệm về tính đầy đủ của thông tin. 

 

2.1.2 Kiểm tra sự phù hợp giữa tọa độ vuông góc và tọa độ trắc địa 

Nội dung kiểm tra này được thực hiện tự động khi nhập mảnh bản đồ địa hình theo phép chiếu 

Gass-Kriugera. Ở phép chiếu này có thể tính toán chính xác tọa độ góc khung của mảnh bản đồ đến từng 

giây. Theo đó sẽ tính toán được tọa độ vuông góc của mảnh bản đồ và kiểm tra với thông tin dữ liệu ở 

trong lý lịch bản đồ. Nếu chúng không khớp nhau thì sẽ xuất hiện hộp thoại về dữ liệu không khớp nhau. 

Người kiểm tra có thể tiếp tục xử lý mảnh bản đồ, thay thế tọa độ vuông góc bằng các giá trị tính toán, 

tiếp tục xử lý, giữa tọa độ vuông góc không đối hoặc hủy xử lý. Nếu hiệu các tọa độ lớn hơn 1 m thì cần 

phải nhập mảnh bản đồ không được thay đổi tọa độ và khi nhập phải phân tích tọa độ vuông góc và tọa độ 

trắc địa. Nếu tọa độ vuông góc bị sai thì cần phải tải lại và thay tọa độ vuông góc. Nếu tọa độ trắc địa sai 

thì sau khi nhập bằng các tọa độ khác nhau trên phần mềm GIS Panorama cần phải sửa tọa độ trắc địa và 

xuất thông tin sang định dạng SXF theo thứ tự. Nếu người kiểm tra không rõ nguyên nhân không khớp 

nhau giữa các hệ tọa độ thì phải hủy xử lý mảnh và nhờ giúp đỡ của người chỉnh sửa (người lập trình hệ 

thống). 

 

2.1.3 Kiểm tra sự phù hợp của khung mảnh bản đồ với vị trí trên lý thuyết 

Nội dung kiểm tra này được thực hiện tự động khi nhập mảnh bản đồ. Khung mảnh bản đồ có thể 

không trùng với vị trí lý thuyết. Trong quá trình nhập dữ liệu thì phần mềm sẽ tính toán kích thước khung 

của mảnh bản đồ theo lý thuyết, và giá trị đó được so sánh với giá trị của khung thực tế. Nếu trong dữ liệu 

không có thông tin về khung thì nó sẽ được lấy từ lý lịch bản đồ ở định dạng SXF. Nếu giá trị tọa độ góc 

khung không trùng nhau thì phần mềm sẽ hiện hộp thoại thông báo về sự sai khác tọa độ. 

Nếu thực hiện quá trình nhập thông tin từ dữ liệu SXF thì sự khác biệt giữa giá trị tọa độ không 

được vượt quá một điểm rời rạc (tỷ số giữa tỷ lệ bản đồ với độ rời rạc bản đồ). Nếu giá trị nhỏ hơn 1 điểm 

rời rạc, thì người biên tập có thể tiếp tục nhập nhập thông tin chuyển đổi sang khung theo lý thuyết. Nếu 

giá trị lớn hơn 1 điểm rời rạc thì cần phải chỉ ra điểm thuộc khung mà giá trị tọa độ của nó lớn hơn cho 

phép thì nhập thông tin và không chuyển sang khung lý thuyết và phân tích vị trí sai. Sau khi phân tích, 

người biên tập có thể chỉnh sửa khung, xuất thông tin sang tệp SXF và nhập lại thông tin, hoặc nhập 

thông tin đã chuyển đổi sang khung theo lý thuyết. 
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Nếu thực hiện quá trình tạo thông tin theo ảnh chưa nắn thì người biên tập không thể chuyển đổi 

thông tin theo khung lý thuyết hoặc chuyển đổi theo khung lý thuyết khi mà đã tạo xong thông tin. 

Nếu nhập tệp SXF thu được sau khi chuyển từ phép chiếu khác thì cần phải chuyển đổi thông tin 

theo khung lý thuyết. 

Những nguyên nhân chính dẫn đến việc giá trị tọa độ khung trong tệp không khớp với giá trị tính toán: 

- Lỗi trong tọa độ của khung theo lý thuyết; 

- Sai số lượng điểm của khung mảnh bản đồ; 

- Có điểm nằm ở đường bao của khung; 

- Sai vị trí phân bố điểm của khung. 

 

Điểm thuộc khung cần phải bắt đầu từ góc đông nam và theo chiều kim đồng hồ, số lượng của điểm 

phải lớn hơn 5 và là số lẻ. 

 

2.1.4 Kiểm tra sự phù hợp của thông tin nhập vào cho tệp nguồn hệ thống 

Nội dung kiểm tra này sẽ được thực hiện tự động khi nhập thông tin từ định dạng SXF và TXF. 

Phần mềm sẽ kiểm tra những tham số tương ứng sau: 

- Kiểm tra sự có mặt mã đối tượng trong bộ phân loại nguồn; 

- Kiểm tra sự có mặt của các mã thuộc tính trong bộ phân loại nguồn; 

- Kiểm tra những thuộc tính không cho phép trong bộ phân loại nguồn. 

 

Khi nhập thông tin thông tin thì phải xác định mã đối tượng và kiểu dữ liệu của nó. Nếu trong bộ 

phân loại nguồn không lưu trữ dữ liệu mã bộ phân loại và kiểu thuộc tính thì phẩn mềm sẽ đưa ra thông 

báo dạng giao thức LOG và số lỗi trên mảnh bản đồ sẽ bị tăng lên. Trong thông báo chỉ ra những mã đối 

tượng lỗi, mã bộ phân loại và kiểu thuộc tính. Trong thuộc tính của đối tượng có mã thuộc tính 32800 với 

giá trị mã bộ phân loại bị lỗi. Đối tượng lỗi sẽ được nhập vào vùng làm việc ở lớp HỆ THỐNG  và được 

«CHỌN» và sẽ được hiển thị trên bản đồ bằng màu tím nhạt. Sau khi phân tích giao thực làm việc người 

biên tập có thể thực hiện các dạng công việc sau: 

- Thêm vào bộ phân loại đối tượng bị thiếu; 

- Giải mã đối tượng lỗi có trong bộ phân loại bằng công cụ «Biên tập bản đồ»; 

- Xóa đối tượng lỗi bằng công cụ «Biên tập bản đồ»; 

 

Sau khi thực hiện chỉnh sửa dữ liệu bị lỗi có thể tự động khởi động quá trình chuyển đổi thông tin. 

Khi nhập thông tin sẽ xác định được mã thuộc tính. Nếu trong bộ phân loại nguồn không có lưu trữ 

những mã thuộc tính thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo ở dạng giao thức (LOG) và tăng số lỗi của mảnh. 

Trong thông báo chỉ ra mã duy nhất của đối tượng lỗi, mã phân loại, kiểu không gian và lỗi mã thuộc 

tính. Trong tính chất thuộc tính thì mã thuộc tính sẽ được mô tả bằng số 0 cùng với các ký tự chữ theo cấu 

trúc sau: 

<mã thuộc tính><dấu cách><giá trị>. 

Sau khi phân tích giao thức làm việc thì người biên tập có thể thực hiện những dạng công việc sau: 

- Thêm vào bộ phân loại mã thuộc tính bị thiếu; 

- Thay thế đối tượng lỗi bằng thuộc tính được chọn từ bộ phân loại nguồn bằng công cụ Biên tập 

bản đồ; 

- Xóa thuộc tính lỗi của đối tượng bản đồ. 

 

Nếu trong bộ phân loại nguồn, đối với mã phân loại và tính chất kiểu đối tượng tìm thấy mã với 

thuộc tính không đúng thì phần mềm tải dữ liệu sẽ đưa ra thông báo dạng giao thức (LOG) và số lỗi trong 

thông báo sẽ tăng lên. Trong thông báo chỉ ra mã duy nhất của đối tượng bị lỗi, mã phân loại, tính chất 

không gian và mã thuộc tính lỗi.  

Sau khi phân tích thông báo người biên tập có thể thực hiện các công việc sau: 

- Thêm vào mô tả đối tượng của bộ phân loại nguồn hệ thống mã thuộc tính cho phép đối với mã 

phân loại đối tượng bằng bộ công cụ Biên tập bộ phân loại; 
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- Xóa thuộc tính không cho phép bằng bộ công cụ Biên tập bộ phân loại; 

 

2.1.5 Kiểm tra cấu trúc thông tin 

Nội dung kiểm tra này được thực hiện tự động khi tải thông tin từ định dạng SXF. Thực hiện kiểm 

tra theo các tham số sau: 

- số lượng đối tượng con của các đối tượng bản đồ cho phép; 

- số lượng điểm của đối tượng bản đồ và của đối tượng con cho phép; 

- giá trị tọa độ cho phép trong mô tả không gian của đối tượng bản đồ; 

- mô tả về thuộc tính cho phép của đối tượng bản đồ; 

- mô tả về ghi chú của đối tượng bản đồ; 

- độ dài phù hợp của mô tả số lượng đối tượng con và số lượng điểm trong mô tả không gian đối 

tượng. 

 

Khi phát hiện lỗi dữ liệu phần mềm sẽ đưa ra thông báo tương ứng, và đối tượng đó sẽ được đánh 

dấu trong danh mục dữ liệu đã nhập. Trong thông báo chỉ ra số hiệu và mô tả lỗi. 

 

2.2 Kiểm tra ở giai đoạn xuất sang định dạng SXF (TXF) 

Khi xuất dữ liệu sang tệp định dạng SXF những nội dung kiểm tra sau sẽ được thực hiện tự động: 

- kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu; 

- kiểm tra cấu trúc dữ liệu; 

 

2.2.1 Kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu 

Nội dung kiểm tra này được thực hiện tự động trong quá trình xuất dữ liệu sang định dạng SXF 

(TXF). Quá trình đó thực hiện kiểm tra theo các tham số sau: 

- Sự phù hợp về số lượng đối tượng được đưa vào bản đồ với số lượng đối tượng thực tế có trên 

bản đồ; 

- Sự phù hợp dịch chuyển về không gian và thuộc tính của đối tượng. 

 

Khi phát hiện lỗi dữ liệu phần mềm sẽ đưa ra thông báo tương ứng, và đối tượng đó sẽ được đánh 

dấu trong danh mục dữ liệu đã nhập. Trong thông báo chỉ ra mã duy nhất, mã phân loại và kiểu không 

gian của đối tượng lỗi. 

 

2.2.2 Kiểm tra cấu trúc dữ liệu 

Nội dung kiểm tra này được thực hiện tự động trong quá trình xuất dữ liệu sang định dạng SXF 

(TXF). Quá trình đó thực hiện kiểm tra theo các tham số sau: 

- số lượng đối tượng con của các đối tượng bản đồ cho phép; 

- số lượng điểm của đối tượng bản đồ và của đối tượng con cho phép; 

- giá trị tọa độ cho phép trong mô tả không gian của đối tượng bản đồ; 

- mô tả về thuộc tính cho phép của đối tượng bản đồ; 

- mô tả tính chất hình học cho phép của đối tượng bản đồ; 

- mô tả về ghi chú của đối tượng bản đồ; 

- độ dài phù hợp của mô tả số lượng đối tượng con và số lượng điểm trong mô tả không gian đối 

tượng. 

 

Khi phát hiện lỗi dữ liệu phần mềm sẽ đưa ra thông báo tương ứng, và đối tượng đó sẽ được đánh 

dấu trong danh mục dữ liệu đã nhập. Trong thông báo chỉ ra mã duy nhất, mã phân loại và kiểu không 

gian của đối tượng lỗi. 
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2.3 Kiểm tra độ cao tuyệt đối 

Kiểm tra độ cao tuyệt đối của đối tượng là bài toán cơ bản của hệ thống kiểm tra chất lượng và 

chỉnh sửa bản đồ vector. Tờ bản đồ cần phải trải qua «Kiểm tra chất lượng thông tin» và kết quả kiểm tra 

không tìm ra lỗi. 

Kiểm tra được thẩm định bằng độ cao tuyệt đối của đối tượng 

 

 

Hình 1 -  Kiểu hộp thoại kiểm tra độ cao tuyệt đối của đối tượng 

Để tiến hành kiểm tra độ cao tuyệt đối cần nhập giá trị độ cao mặt cắt địa hình. 

Có thể thực hiện kiểm tra ở các chế độ khác nhau: 

- Kiểm tra độ cao tuyệt đối đối với bản đồ địa hình có tính đến hướng số hóa đối tượng hoặc 

không tính đến hướng số hóa; 

- Kiểm tra độ cao tuyệt đối đối với bản đồ địa hình có độ cao mặt cắt địa hình không thay đổi; 

- Kiểm tra độ cao tuyệt đối đối với bản đồ địa hình có sự biến thiên về độ cao mặt cắt địa hình; 

- Kiểm tra độ cao tuyệt đối đối với bản đồ địa lý tổng quan theo dữ liệu độ cao đã cho; 

- Kiểm tra đường đẳng sâu của mảnh bản đồ theo giá trị độ sâu đã cho. 

 

2.3.1 Kiểm tra độ cao tuyệt đối với bản đồ địa hình 

Để tiến hành kiểm tra độ cao tuyệt đối cho bản đồ địa hình cần thực hiện bài toán này ở chế độ 

«Không tính đến hướng số hóa» với giá trị đúng của độ cao mặt cắt địa hình. Nếu tỷ lệ nhỏ hơn 1:500 000 

thì giá trị cố định sẽ là 20m, còn giá trị thay đổi có thể là, ví dụ: 0 400 50 400 1000 100 1000 9000 200. 

Sau khi sửa lỗi độ cao đường bình độ thì khởi động lại ở chế độ «Có tính đến hướng số hóa» và nếu 

cần thiết thì chỉnh sửa hướng số hóa. 

 

2.3.2 Kiểm tra độ cao tuyệt đối cho bản đồ địa lý tổng quan 

Để tiến hành kiểm tra độ cao tuyệt đối cho bản đồ địa lý tổng quan cần thực hiện ở chế độ «Không 

tính đến hướng số hóa» có các giá trị độ cao ví dụ là 0 50 100 150 200 300, 

Sau khi sửa lỗi độ cao đường bình độ thì khởi động lại ở chế độ «Có tính đến hướng số hóa» và nếu 

cần thiết thì chỉnh sửa hướng số hóa. 
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2.3.3 Kiểm tra độ sâu 

Để tiến hành kiểm tra độ sau cần thực hiện bài toán với giá trị độ sâu đã cho, ví dụ, 0 50 100 150 

200 300. 

 

2.3.4 Chỉnh sửa theo kết quả kiểm tra giá trị độ cao tuyệt đối 

Kết quả tiến hành kiểm tra độ cao tuyệt đố được ghi lại trong thông báo lỗi và có thể xem tự động ở 

chế độ «Xem kết quả». 

Trên màn hình máy tính xuất hiện những thông tin sau: 

- độ cao và số hiệu 1 đối tượng; 

- độ cao và số hiệu đối tượng tương ứng. 

 

Nếu độ cao có dấu «+», thì hướng số hóa đối tượng – từ dưới lên trên, còn nếu ký hiệu «–», thì từ 

trên xuống dưới. 

 

2.4 Kiểm tra chất lượng dữ liệu 

Kiểm tra chất lượng dữ liệu là một bước quan trọng nhất trong hệ thống kiểm tra chất lượng và 

chỉnh sửa dữ liệu. Kiểm tra cấu trúc dữ liệu, thông tin vùng và các mảnh bản đồ của vùng, mô tả không 

gian và thuộc tính đối tượng, chứa trong hệ thống bộ phân loại nguồn, quan hệ không gian của dữ liệu và 

những khả năng lỗi dữ liệu khác. Một phần số lỗi kiểm tra phần mềm có thể chỉnh sửa tự động, phần còn 

lại thì được ghi lại trong thông báo lỗi phần mềm và có thể chỉnh sửa bằng công cụ Biên tập bản đồ. Phần 

mềm «Kiểm tra chất lượng bản đồ vector» có thể làm việc ở 2 chế độ: 

- kiểm tra; 

- chỉnh sửa. 

 

Ở chế độ đầu tiên chỉ xác nhận lỗi và xác định vị trí của nó mà không chỉnh sửa gì. Ở chế độ thứ 2 

có một số lỗi phần mềm sẽ tự động sửa. 

Ứng dụng «Kiểm tra chất lượng bản đồ vector» có thể được khởi động và thực hiện các dạng kiểm 

tra hoặc thực hiện kiểm tra theo danh mục đối tượng theo yêu cầu của người biên tập. 

  

Tổng hợp các dạng kiểm tra và tham số của chúng được cấu hình trong sơ đồ kiểm tra và chỉ có tính 

cấp thiết trong thời gian phiên làm việc của phần mềm. Để biên tập sơ đồ kiểm tra hiện thời có thể sử 

dụng những sơ đồ đã được xây dựng trước theo bộ phân loại phù hợp với bản đồ cần kiểm tra. 

Trong thành phần của GIS Panorama chứa: 

- Sơ đồ kiểm tra cấu BẢN ĐỒ SỐ 1m05g.CXM (bộ phân loại 1m05g.RSC); 

- Sơ đồ kiểm tra cấu BẢN ĐỒ SỐ 500m05g.CXM (bộ phân loại 500m05g.RSC); 

- Sơ đồ kiểm tra cấu BẢN ĐỒ SỐ 200m05g.CXM (bộ phân loại 200m05g.RSC); 

- Sơ đồ kiểm tra cấu BẢN ĐỒ SỐ 100m05g.CXM (bộ phân loại 100m05g.RSC); 

- Sơ đồ kiểm tra cấu BẢN ĐỒ SỐ 50m05g.CXM (bộ phân loại 50m05g.RSC); 

- Sơ đồ kiểm tra cấu BẢN ĐỒ SỐ 25m05g.CXM (bộ phân loại 25m05g.RSC); 

- Sơ đồ kiểm tra cấu BẢN ĐỒ SỐ map10000.CXM (bộ phân loại map10000.RSC); 

 

Thứ tự tiến hành các dạng kiểm tra theo thứ tự mà được sắp xếp trong thẻ kiểm tra ở hộp thoại kiểm 

tra bản đồ vector, mà trong giới hạn của thẻ - thứ tự tiến hành các dạng kiểm tra trong danh mục. Các 

dạng kiểm tra giống nhau cho những nhóm đối tượng khác nhau được thực hiện với thứ tự nhập tương 

ứng của chúng vào sơ đồ kiểm tra. 

Ứng dụng «Kiểm tra bản đồ vector» luôn được hoàn thiện và phiên bản của các bạn có thể có nhiều 

chức năng hơn những chức năng mà được mô tả trong tài liệu này. 
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2.4.1 Kiểm tra cấu trúc dữ liệu 

Ở bước này liên tục thực hiện kiểm tra dữ liệu và quá trình đó không thể ngắt. Đây là dạng kiểm tra 

cơ bản và nó chứa các nội dung kiểm tra sau: 

- Kiểm tra lý lịch bản đồ; 

- Kiểm tra thông tin không gian; 

- Kiểm tra thông tin thuộc tính; 

- Kiểm tra thông tin hình học; 

- Kiểm tra các đối tượng không cho phép có mặt trên bản đồ theo bộ phân loại; 

- Kiểm tra thông tin thuộc tính những đối tượng không cho phép trên bản đồ theo bộ phân loại 

nguồn; 

- Kiểm tra tính chính xác giá trị thuộc tính tương ứng với bộ phân loại nguồn của vùng làm việc. 

- Khi kiểm tra cấu trúc lý lúc bản đồ thì tiến hành theo các nội dung sau: 

- Cấu trúc lý lịch bản đồ; 

- Đưa vào lý lịch những tệp ở trên đĩa; 

- Kiểm tra số lượng mảnh trên bản đồ với số mảnh thực tế. 

 

Khi kiểm tra cấu trúc dữ liệu thì thông tin mô tả không gian của được kiểm tra theo các bước sau 

đây: 

- Kiểm tra số lượng đối tượng có trong bản đồ với số lượng đối tượng thực tế trên bản đồ; 

- Kiêm tra sự dịch chueyern về không gian đối tượng so với không gian dữ liệu theo mô tả; 

- Số lượng đối tượng con được cho phép có trong đối tượng bản đồ; 

- Số lượng điểm được cho phép trong đối tượng và đối tượng con của bản đồ; 

- Giá trị tọa độ cho phép trong mô tả không gian đối tượng bản đồ; 

- Mô tả ghi chú cho phép có trong đối tượng bản đồ; 

- Sự phù hợp của độ dài ghi số lượng đối tượng con và số lượng điểm trong mô tả không gian của 

đối tượng; 

- Sự phù hợp số lượng điểm theo kiểu đối tượng. 

 

Khi kiểm tra cấu trúc dữ liệu thì thông tin thuộc tính của đối tượng sẽ được kiểm tra theo các nội 

dung sau: 

- Sự chuyển đổi phù hợp mô tả đối tượng với thuộc tính thực của đối tượng; 

- Sự phù hợp của độ dài mô tả thuộc tính đối tượng với số lượng thuộc tính của đối tượng; 

- Sự phù hợp độ dài tính chất đối tượng với giá trị của nó; 

- Loại giá trị thuộc tính của đối tượng được cho phép. 

 

Khi kiểm tra cấu trúc dữ liệu thì mô tả về hình học của đối tượng bản đồ sẽ được kiểm tra theo các 

nội dung sau: 

- Sự phù hợp khi chuyển đổi mô tả hình học của đối tượng với mô tả hình học thực tế của đối 

tượng; 

- Sự phù hợp của trường độ dài mô tả hình học của đối tượng với độ dài thực. 

 

Khi kiểm tra cấu trúc dữ liệu thì sự có mặt của những đối tượng không được phép theo bộ phân loại 

sẽ được kiểm tra như sau: 

- Sự có mặt của những đối tượng trên bản đồ từ lớp HỆ THỐNG với mã «ĐÁNH DẤU…»; 

- Sự có mặt của những đối tượng trên bản đồ, mà được mô tả lại không có trong bộ phân loại 

nguồn của hệ thống. 

 

Khi kiểm tra cấu trúc dữ liệu sự có mặt của các đối tượng trên bản đồ theo bộ phân loại nguồn, 

thông tin thuộc tính sẽ được kiểm tra như sau: 

- Sự có mặt trên bản đồ những đối tượng có thuộc tính 0; 
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- Sự có mặt trên bản đồ những đối tượng mà có thuộc tính được mô tả trong bộ phân loại nguồn 

của hệ thống. 

 

Khi kiểm tra cấu trúc dữ liệu thì tính chính xác của giá trị thuộc tính trong bộ phân loại nguồn 

tương ứng sẽ được kiểm tra như sau: sự có mặt của những đối tượng trên bản đồ với những giá trị thuộc 

tính không cho phép (giá trị loại «Mã» từ bộ phân loại mà thiếu trong bộ phân loại nguồn của hệ thống) 

Khi kiểm tra cấu trúc dữ liệu thì tất cả những thông báo sẽ được đưa vào giao thức thông báo lỗi và 

có thể xem bởi người biên tập qua công cụ Biên tập bản đồ. 

Lỗi kiểm tra cấu trúc dữ liệu có thể xuất hiện khi hệ thống bị ngắt, bị ngắt thiết bị lưu trữ, truyền dữ 

liệu, ngắt mạng ,… và cũng như vậy khi làm việc với dữ liệu (xóa tệp, đổi tên tệp, thay tệp bản đồ,…) 

 

2.4.2 Chỉnh sửa theo kết quả kiểm tra cấu trúc dữ liệu 

Sau khi phân tích lỗi cấu trúc dữ liệu thì người biên tập có thể sử dụng công cụ Biên tập bản đồ để 

xóa, sửa thông tin của đối tượng bị lỗi. 

Chỉ được chỉnh sửa những lỗi liên quan đến sự thay đổi bộ phân loại nguồn của hệ thống. Trong 

trường hợp này người biên tập có thể thêm vào bộ phân loại nguồn những thuộc tính chưa có hoặc mở 

rộng mô tả giá trị thuộc tính. 

Trong tất cả các trường hợp còn lại cần phải thực hiện theo từng tình huống cụ thể: 

- Nếu thay đổi tệp nguồn hệ thống, thì cần phải khôi phục lại tệp nguồn hệ thống mà đi theo bản 

đồ vừa nhập (thông tin về điều này phải có trong tệp giao thức làm việc với dữ liệu (LOG)); 

- Nếu đã xóa hoặc thay đổi tệp bản đồ (DAT, SEM, GRD), thì cần phải khôi phục dữ liệu chính 

xác; 

- Nếu trường hợp mà đã thực hiện công việc lưu bản sao nháp vào tệp định dạng SXF (việc này 

phải làm thường xuyên), thì phải nhập dữ liệu từ SXF và thực hiện lại công việc mà đã thực hiện 

trong khi lưu bản nháp cuối. 

 

Tệp sao chép thông tin dự trữ được khuyến cáo làm ở bước xây dựng bản đồ không ít hơn 1 

lần/ngày, còn ở bước hoàn thiện – phụ thuộc vào số lượng của chúng. 

 

2.4.3 Kiểm tra lý lịch bản đồ 

Ở bước này có thể không cần thiết luôn luôn thực hiện kiểm tra dữ liệu, nhưng nhất thiết phải thực 

hiện ở bước bắt đầu và khi kết thúc làm việc với bản đồ.  

Khi kiểm tra lý lịch bản đồ tiến hành kiểm tra các tham số sau: 

- Kiểm tra tọa độ vuông góc và tọa độ trắc địa góc khung tương ứng; 

- Kiểm tra phiên hiệu và tọa độ mảnh; 

- Tính chính xác của tham số phép chiếu (kinh tuyến trục, đường vĩ tuyến cơ bản thứ 1, 2). 

 

Thông báo xuất hiện khi kiểm tra lý lịch bản đồ có thể chứa lỗi dữ liệu. Lỗi được thông báo khi đó 

có thể sửa bằng công cụ «Lý lịch bản đồ». 

Những thông tin mà liên quan đến mã phiên hiệu mảnh bản đồ cần phải phân tích thêm. 

Nếu mảnh bản đồ nhận được từ việc sử dụng công cụ «Chuyển đổi bản đồ vector», thì mã phiên 

hiệu có thể bị sai, bởi vì công cụ đó không thay đổi mã phiên hiệu mảnh. 

Nếu mảnh thu được từ việc sử dụng công cụ «Gộp dữ liệu», thì cũng tương tự, có thể bị sai trong lý 

lịch bản đồ. 

 

2.4.4 Kiểm tra thông tin không gian của dữ liệu 

Ở bước này có thể không phải luôn cần thiết kiểm tra dữ liệu thậm chí có thể tiến hành kiểm tra 1 

phần dữ liệu. Nhưng đây cũng là một trong những nội dung kiểm tra quan trọng nhất. Ở bước này cần 

thực hiện kiểm tra thường xuyên không ít hơn 1 lần trong ngày trước khi hoàn thành công việc. 
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Kiểm tra thông tin không gian của dữ liệu được tiến hành theo những nội dung sau: 

- Kiểm tra đối tượng biến dạng; 

- Kiểm tra cỡ đối tượng; 

- Kiểm tra sự khép kín của đối tượng dạng vùng; 

- Kiểm tra sự khép kín của đối tượng dạng đường 

- Kiểm tra hướng số hóa; 

- Kiểm tra đường xuất của đối tượng ở khung mảnh; 

- Kiểm tra điểm chồng đè; 

- Kiểm tra sự có mặt của tọa độ H trong thông tin không gian đối tượng. 

 

 

Hình 2 -  Hộp thoại kiểm tra thông tin không gian của dữ liệu 

Giá trị tham số, sử dụng khi kiểm tra thông tin không gian của dữ liệu ở đơn vị trên bản đồ và có thể 

thay đổi khi thực hiện kiểm tra. 

Khi kiểm tra đối tượng biến dạng thì tiến hành kiểm tra diện tích hoặc chiều dài đối tượng trong sự 

tương quan của nó với tính chất kiểu đối tượng. 

Nếu ở hộp thoại «Kiểm tra bản đồ vector» thiết lập chế độ «Chỉnh sửa» thì khi phát hiện đối tượng 

với chiều dài hoặc lỗi diện tích nhỏ hơn thiết lập, thì đối tượng trên sẽ được đánh dấu lỗi và tự động bị 

xóa khỏi bản đồ. Nếu thiết lập chế độ «Kiểm tra» thì đối tượng lỗi chỉ được đánh dấu. Phân tích và sửa lỗi 

được thực hiện dựa vào công cụ «Biên tập bản đồ». 

Khi kiểm tra kích cỡ đối tượng thì tiến hành kiểm tra sự ăn khớp của đối tượng trong khung mảnh. 

Nếu đối tượng nằm ngoài khung mảnh thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo và đối tượng sẽ bị đánh dấu là 

lỗi. Phân tích và chỉnh sửa dữ liệu lỗi có thể thực hiện khi sử dụng công cụ «Biên tập bản đồ». 

Khi kiểm tra sự khép kín của đối tượng dạng vùng thì tiến hành kiểm tra sự ăn khớp của điểm đầu 

điểm cuối của đối tượng dạng vùng hoặc đối tượng con. Nếu hai điểm không khớp nhau thì phần mềm sẽ 

thực hiện các bước sau: 

- Đưa ra thông báo về lỗi trong giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» sẽ tự động khớp đối tượng, khớp đối tượng cuối vào đối tượng đầu. 
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Có thể phân tích và sửa dữ liệu lỗi bằng công cụ Biên tập bản đồ. 

Khi kiểm tra sự khép kín của đối tượng dạng đường thì tiến hành kiểm tra sự ăn khớp giữa điểm đầu 

và điểm cuối của đối tượng dạng đường trong dải, đã được thiết lập sẵn tham số «Ngưỡng đóng kín của 

đường». Nếu sự khác nhau về tọa độ điểm đầu và điểm cuối nằm trong dải thì: 

- phần mềm sẽ đưa ra thông báo ở dạng giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» sẽ tự động khớp đối tượng, khớp đối tượng cuối vào đối tượng đầu. 

 

Khi kiểm tra hướng số hóa đối tượng thì kiểm tra hướng số hóa đối tượng dạng vùng theo trường 

«Hướng số hóa» trong bộ phân loại nguồn của hệ thống. Nếu hướng số hóa thông tin không gian của dữ 

liệu không khớp với hướng số hóa theo bộ phân loại nguồn thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi ở giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» phần mềm sẽ tự động chỉnh sửa thông tin không gian của dữ liệu. 

 

Có thể phân tích và sửa lỗi bằng công cụ Biên tập bản đồ. 

Khi kiểm tra phần thừa của đối tượng ở khung mảnh bản đồ thực hiện những nội dung kiểm tra sau: 

- Kiểm tra phần thừa của đối tượng dạng đường; 

- Kiểm tra xem đối tượng dạng đường có điểm thừa nào nằm ngoài khung không; 

- Kiểm tra phần thừa của đối tượng dạng vùng; 

- Kiểm tra xem đối tượng dạng vùng có những điểm thừa nằm ngoài khung không;  

 

Kiểm tra phần thừa ra ngoài khung của đối tượng dạng đường là kiểm tra vị trí điểm đầu và điểm 

cuối của đối tượng dạng đường trên khung bản đồ. Nếu điểm đầu hoặc điểm cuối không nằm trên khung 

bản đồ, nhưng nằm trong vùng tới khung thì; 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi ở giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» phần mềm sẽ tự động thiết lập điểm đầu và điểm cuối nằm trên khung bản 

đồ. 

 

Dải giá trị được xác định bằng tham số «Ngưỡng giãn đến khung». 

Kiểm tra sự có mặt của đối tượng dạng đường có những điểm nằm bên ngoài khung, là kiểm tra 

xem các điểm của đối tượng có nằm bên trong khung hoặc nằm ngoài khung. Trong trường hợp đó: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi ở giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

 

Kiểm tra phần thừa ra ngoài khung của đối tượng dạng vùng là kiểm tra vị trí trên khung những 

điểm của đối tượng mà nằm ở phạm vi cách khung. Nếu tọa độ điểm của đối tượng nằm trong phạm vi 

cách khung mảnh thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi ở giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» điểm kiểm tra sẽ được tự động chuyển lên khung bản đồ. 

 

Kiểm tra sự có mặt ở đối tượng dạng vùng những điểm thừa mà nằm trên khung nghĩa là kiểm tra 

trên khung mảnh bản đồ những điểm đi qua. Nếu tọa độ điểm của đối tượng nằm trên khung bản đồ, điểm 

trước và điểm cuối cùng cũng nằm trên khung và không nằm ở điểm của khung thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi ở giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» điểm kiểm tra sẽ được tự động được xóa khỏi đối tượng. 
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Nếu cần thiết thì chỉ khởi động chế độ kiểm tra phần thừa của đối tượng dạng vùng thì cần phải 

thiết lập trong trường «Ngưỡng giãn của đối tượng đến khung mảnh» cuả hộp thoại «Tham số kiểm tra» 

giá trị bằng 0. 

Có thể phân tích và chỉnh sửa dữ liệu lỗi đối tượng thừa ra ngoài khung bằng công cụ Biên tập bản 

đồ. 

Ở ranh giới vùng kiểm tra điểm thừa ra ngoài khung của đối tượng được thực hiện có tính cả giá trị 

kinh độ ở kinh tuyến giáp ranh. 

Khi kiểm tra điểm trùng nhau thì tiến hành kiểm tra sự trùng khớp của hai điểm theo vị trí điểm của 

đối tượng có tính đến giá trị tham số «Ngưỡng xóa điểm trùng nhau». Nếu chúng trùng nhau thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi ở giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» điểm gần với tâm khung mảnh nhất sẽ được giữ lại trong đối tượng còn 

những điểm mà nằm cách tâm của khung mảnh bản đồ thì sẽ tự động bị xóa khỏi đối tượng. 

 

Khi kiểm tra sự có mặt của tọa độ H thì phải kiểm tra thông tin không gian 3D của đối tượng. 

Nếu phát hiện được đối tượng có thông tin không gian 3D thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi ở giao thức lỗi; 

- Đánh dấu đối tượng trên là lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» thông tin không gian 3D sẽ tự động bị xóa. 

 

2.4.5 Chỉnh sửa thông tin không gian của dữ liệu theo kết quả kiểm tra 

Có thể chỉnh sửa thông tin không gian của dữ liệu theo kế quả kiểm tra theo các phương pháp sau: 

- Tự động chỉnh sửa khi tiến hành kiểm tra với chế độ «Chỉnh sửa»; 

- Bằng công cụ «Biên tập bản đồ»; 

- Bằng công cụ «Chọn đối tượng». 

 

Có thể sửa những lỗi sau đây bằng công cụ «Kiểm tra chất lượng bản đồ vector» ở chế độ «Chỉnh 

sửa»: 

- KIểm tra đối tượng sẵn có; 

- Kiểm tra sự khép kín của đối tượng dạng vùng; 

- Kiểm tra sự khép kín của đối tượng dạng đường; 

- Kiểm tra hướng số hóa; 

- Kiểm tra đối tượng bị thoát ra ngoài khung; 

- Kiểm tra điểm trùng khớp. 

 

Bằng công cụ Biên tập bản đồ có thể chỉnh sửa tất cả các lỗi. Để làm việc đó cần phải sử dụng hộp 

thoại «Xử lý lỗi» mà ở đó có thể xem được tất cả các lỗi theo thứ tự. Những chế độ cơ bản nhất để làm 

việc với công cụ Biên tập bản đồ để chỉnh sửa các lỗi không gian là: 

- Xóa đối tượng; 

- Sửa điểm của đối tượng; 

- Thay đổi hướng số hóa; 

- Khép kín đối tượng. 

 

Bằng công cụ của hộp thoại «Chọn đối tượng» ở thẻ «Thông tin không gian» ở chế độ «Thông tin 

về đối tượng toàn màn hình» người biên tập có thể: 

- Xóa điểm mô tả thông tin không gian của đối tượng; 

- Thay đổi hướng số hóa của đối tượng; 

- Khép kín đối tượng dạng vùng. 
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Hình 3 -  Hộp thoại «Chọn đối tượng» (Thẻ «Thong tin không gian») 

2.4.6 Kiểm tra dữ liệu thuộc tính 

Ở bước này có thể không cần phải luôn thực hiện kiểm tra thông tin hoặc thậm chí có thể thực hiện 

kiểm tra chỉ một phần. Nhưng đây là một trong những dạng kiểm tra quan trọng nhất. Ở bước kiểm tra 

này phải thực hiện thường xuyên không ít được ít hơn 1 lần trong ngày trước khi hoàn thành công việc. 

Kiểm tra dữ liệu thuộc tính gồm những dạng sau: 

- Kiểm tra những thuộc tính bắt buộc của đối tượng; 

- Kiểm tra những thuộc tính không cho phép của đối tượng; 

- Kiểm tra độ tin cậy của giá trị thuộc tính; 

- Phát hiện dấu cách ở cuối từ. 

 

 

Hình 4 -  Dạng hộp thoại kiểm tra thông tin thuộc tính 
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Khi kiểm ra thuộc tính bắt buộc của đối tượng thì tiến hành kiểm tra những thuộc tính của đối tượng 

mà được đánh dấu là bắt buộc đối với đối tượng này trong bộ phân loại nguồn của hệ thống. Nếu ở đối 

tượng mà thiếu thuộc tính bắt buộc thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi. 

 

Khi kiểm tra thuộc tính không cho phép của đối tượng thì tiến hành kiểm tra giữa những thuộc tính 

của đối tượng những thuộc tính mà không cho phép có ở đối tượng đó trong bộ phân loại nguồn của hệ 

thống. Nếu đối tượng có những thuộc tính đó thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi. 

 

Khi kiểm tra tính đúng đắn của giá trị thuộc tính của đối tượng thì tiến hành kiểm tra giá trị đó có 

nằm trong giới hạn được xác định trong bộ phân loại nguồn của hệ thống. Nếu giá trị không nằm trong 

giới hạn thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi. 

 

Khi kiểm tra lỗi thừa dấu cách ở cuối dòng thì tiến hành kiểm tra tất cả những đối tượng có kiểu đối 

tượng là «Ghi chú» hoặc «Mẫu» và thuộc tính «Tên riêng». Nếu phát hiện hiện đối tượng có thừa dấu 

cách ở cuối cùng thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi. 

 

Ở chế độ «Chỉnh sửa» phần mềm sẽ tự động xóa bỏ dấu cách. 

Những lỗi đó có thể xuất hiện khi tạo ghi chú không đúng. 

Có thể sử dụng công cụ Biên tập bản đồ để phân tích và sửa lỗi dữ liệu kiểm tra thuộc tính. 

 

2.4.7 Chỉnh sửa theo kết quả kiểm tra dữ liệu thuộc tính 

Có thể chỉnh sửa thông tin thuộc tính bằng những công cụ sau: 

- Công cụ Biên tập bản đồ; 

- Công cụ của hộp thoại «Chọn đối tượng»; 

- Công cụ Biên tập bộ phân loại. 

 

Khi chỉnh sửa dữ liệu bằng công cụ Biên tập bản đồ, khi sử dụng hộp thoại «Xử lý lỗi» có thể xem 

được tất cả các lỗi. Những chế độ cơ bản của công cụ «Biên tập bản đồ» dùng để sửa thông tin thuộc tính 

là: 

- Xóa thuộc tính ở chế độ nhóm; 

- Thêm thuộc tính ở chế độ nhóm; 

- Giải mã thuộc tính ở chế độ nhóm; 

- Thay đổi giá trị thuộc tính ở chế độ nhóm. 

 

Khi chỉnh sửa dữ liệu bằng công cụ ở hộp thoại «Chọn đối tượng» người biên tập có thể thêm 

những thuộc tính bị thiếu, xóa thuộc tính thừa và thay đổi giá trị thuộc tính. 
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Hình 5 -  Hộp thoại «Chọn đối tượng» (thẻ «Thuộc tính») 

Khi có lỗi trong bộ phân loại nguồn của hệ thống người biên tập có thể sử dụng công cụ «Biên tập 

bộ phân loại» để thực hiện những thao tác sau: 

- Bỏ ký hiệu đánh dấu thuộc tính bắt buộc của đối tượng; 

- Thêm vào dainh mục những thuộc tính cho phép  của một đối tượng mã thuộc tính cần thiết; 

- Thay đổi dải giá trị đối với mỗi thuộc tính. 

 

Sau khi thực hiện nội dung chỉnh sửa bộ phân loại thì cần phải thực hiện kiểm tra lại dữ liệu thuộc 

tính. 

 

2.4.8 Kiểm tra Topology của dữ liệu 

Ở bước này cần phải kiểm tra cả mảnh hoàn thiện. Đây là bươc khó và dài nhất trong quá trình kiểm 

tra dữ liệu. 

Những dạng kiểm tra của nhóm «Topology» chia thành 2 nhóm nhỏ: 

- Dạng kiểm tra giống như kiểm tra cấu trúc, kiểm ra lý lịch mảnh bản đồ, kiểm tra kích thước 

không gian, kiểm tra thuộc tính và chỉ cần thực hiện một lần đối với tất cả các đối tượng của 

mảnh bản đồ; 

- Dạng kiểm tra mà đối với một mảnh bản đồ cần phải thực hiện nhiều lần bằng cách chia các đối 

tượng thành các nhóm độc lập. 

 

Kiểm tra Topology dữ liệu có những dạng kiểm tra không lặp lại sau: 

- Nhân đôi mã duy nhất của đối tượng; 

- Kiểm tra đối tượng tự cắt; 

- Kiểm tra đối tượng con; 

- Đối tượng bị đứt đoạn; 

- Nhân đôi đối tượng theo kích thước không gian; 

- Sự phù hợp địa hình cắt xẻ với đối tượng thủy hệ; 

- Kiểm tra hướng dòng nước. 

 

Kiểm tra Topology dữ liệu có những dạng lặp lại sau: 

- Kiểm tra sự không ăn khớp của đối tượng; 
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- Kiểm tra sự chồng đè đối tượng; 

- Kiểm tra đối tượng cắt nhau; 

- Kiểm tra điểm nút của đối tượng; 

- Kiểm tra đường bao đối tượng trùng nhau. 

 

Những lỗi mà phát hiện được khi kiểm tra Topology có thể chỉnh sửa bằng công cụ «Biên tập bản 

đồ». 

 

2.4.8.1 Kiểm tra mã duy nhất của đối tượng bị nhân đôi 

Khi thực hiện kiểm tra lỗi nhân đôi mã duy nhất thì tiến hành kiểm tra sự trùng khớp dữ liệu ở các 

đối tượng khác nhau. Đối với nội dung này thì trong hệ thống những mã duy nhất không thể trùng nhau. 

Nếu trên bản đồ có hai hoặc nhiều hơn hai đối tượng có cùng mã duy nhất thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» phần mềm sẽ thay đổi mã duy nhất của đối tượng sao cho không còn mã 

giống nhau. 

 

2.4.8.2 Kiểm tra đối tượng tự cắt 

Khi thực hiện kiểm tra đối tượng tự cắt phần mềm kiểm tra kích thước mô tả đối tượng ở dạng 

«thòng lọng». Những phương án kiểm tra được biểu diễn ở dưới hình sau: 

 

 

Hình 6 -  Các dạng lỗi khi kiểm tra tự cắt 
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Hình 7 -  Hộp thoại kiểm tra đối tượng tự cắt 

Khi phát hiện lỗi: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

 

Tất cả những thòng lọng sẽ được chỉnh sửa thủ công bằng công cụ Biên tập bản đồ. 

 

2.4.8.3 Kiểm tra sự nằm trong đối tượng của đối tượng con 

Khi tiến hành kiểm tra sự nằm trong đối tượng của đối tượng con thì kiểm tra kích thuwocs phân bộ 

đối tượng con đối với đối tượng chính và những đối tượng con khác. Nếu mô tả không gian của đối tượng 

con nằm ngoài ranh giới của đối tượng hoặc những đối tượng con khác thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

 

Nếu mô tả không gian của 2 đối tượng con trùng nhau thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

- Ở chế độ chỉnh sửa thì một trong 2 đối tượng sẽ bị xóa 

 

2.4.8.4 Kiểm tra đối tượng bị ngắt 

Khi thực hiện kiểm tra nội dung này thì tiến hành kiểm tra trên bản đồ đối tướng những đối tượng 

cùng loại. Đối với nội dung kiểm tra này có thể thiết lập thêm lựa chọn bổ sung là «Tính cả những thuộc 

tính trùng nhau». 

Nếu các đối tượng cùng loại có ít nhất một điểm chung thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 
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Những lỗi này thường xuất hiện sau khi chuyển đổi dữ liệu bởi vì nhiều gói chuyển đổi có giới hạn 

về độ dài đối tượng và sẽ ngắt chúng thành các phần. 

 

 

Hình 8 -  Dạng kiểm tra đối tượng bị ngắt 

2.4.8.5 Kiểm tra đối tượng bị nhân đôi theo thông tin không gian 

Khi tiến hành kiểm tra nội dung này thì kiểm tra toàn bộ hoặc một phần không gian trùng nhau của 

đối tượng. Ở chế độ này kiểm tra được sự trùng khớp về không gian của các đối tượng có kiểu giống 

nhau. Nếu tìm thấy điểm mà có mô tả về không gian trùng nhau thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

 

Trong trường hợp đó kiểm tra trên bản đồ những điểm trùng nhau chủ yếu của những đối tượng mà 

không nhìn thấy bằng mắt. Có thể phát hiện những đối tượng cắt nhau. 

Đối với nội dung kiểm tra này có thể thiết lập thêm lựa chọn bổ sung là «Tính cả những thuộc tính 

trùng nhau». 
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Hình 9 -  Dạng kiểm tra điểm trùng nhau 

2.4.8.6 Kiểm tra sự phù hợp của những đối tượng địa hình cắt xẻ và thủy hệ 

Khi thực hiện kiểm tra nội dung này thì phần mềm sẽ kiểm tra sự trùng khớp về tọa độ của các đối 

tượng với nhau. Những đối tượng được kiểm tra là những đối tượng được phân bố theo khoảng cách thiết 

lập theo tham số «Ngưỡng xác định lỗi». 

Nếu tọa độ của đối tượng không phù hợp với nhau thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi. 
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Hình 10 -  Dạng kiểm tra sự phù hợp của địa hinh cắt xẻ với thủy hệ 

2.4.8.7 Kiểm tra hướng dòng chảy 

Hướng của đối tượng dòng chảy đúng nếu giá trị độ cao của điểm đầu tiên của đối tượng dòng chảy 

lớn hơn giá trị độ cao của điểm cuối. Đối với nội dung kiểm tra này có thể thiết lập bổ sung chọn lựa 

«Cho phép độ cao của điểm đầu và điểm cuối bằng nhau». Việc kiểm tra được thực hiện đối với những 

đối tượng hình tuyến có độ dài nhỏ hơn tham số đã đặt «Độ dài nhỏ nhất của đối tượng kiểm tra (mm trên 

bản đồ)». 

Nếu giá trị độ cao ở điểm cuối mà không nhỏ hơn giá trị độ cao ở điểm đầu thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

- Ở chế độ Chỉnh sửa phần mềm sẽ tự động chỉnh sửa dữ liệu không gian của đối tượng. 
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Hình 11 -  Hộp thoại kiểm tra hướng dòng chảy 

2.4.8.8 Kiểm tra sự không ăn khớp của các đối tượng 

Khi thực hiện kiểm tra nội dung này thì phần mềm sẽ kiểm tra những nhóm đối tượng trên bản đồ 

mà có thông tin không gian không khớp tại các điểm. Nếu đối tượng của nhóm kiểm tra mà tìm thấy một 

điểm nằm trong «Ngưỡng xác định lỗi» từ điểm của đối tượng của nhóm tương ứng và không khớp với nó 

thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa điểm của đối tượng» sẽ khớp chúng nếu chúng phân bố ở «Ngưỡng chỉnh 

sửa». 

 

Kiểm tra sự không ăn khớp của các đối tượng có liên quan đến những dạng kiểm tra khác, nghĩa là 

phần mềm thực hiện 1 lần kiểm tra «Kiểm tra chất lượng bản đồ vector» có thể đã kiểm tra số lượng 

nhóm đối tượng bất kỳ. Mỗi một cặp nhóm đối tượng kiểm tra sẽ thiết lập như là một dạng kiêm tra độc 

lập. 

Ở chế độ đó có thể xử lỹ những nhóm đối tượng sau: 

- đường dạng tuyến – thực vật dạng vùng; 

- đường dạng tuyến – khu dân cư dạng vùng; 

- thủy hệ dạng tuyến – thực vật dạng vùng; 

- khu phố dạng vùng – khu dân cư dạng vùng. 

 

Danh mục trên không phải là đầy đủ và còn phụ thuộc vào tỷ lệ của bản đồ kiểm tra và yêu cầu đối 

với bản đồ mà có thể thay đổi hoặc bổ sung. 

Nguyên nhân xuất hiện lỗi dữ liệu là liên quan đế số hóa đối tượng chưa chính xác. 
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Hình 12 -  Dạng kiểm tra sự không ăn khớp của đối tượng 

2.4.8.9 Kiểm tra sự chồng đè của các đối tượng 

Khi thực hiện nội dung kiểm tra này phần mềm sẽ kiểm tra sự phân bố đối tượng trong đối tượng 

tương ứng. Nếu đối tượng kiểm tra nằm chồng ra ngoài ranh giới đối tượng tương ứng thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

 

Ở chế độ này có thể xử lý được những dạng tổ hợp đối tượng sau: 

- Bãi đầm lầy-đầm lầy; 

- Ký hiệu thực vật thân cỏ - thực vật thân cỏ. 

 

Danh mục trên không phải là đầy đủ và còn phụ thuộc vào tỷ lệ của bản đồ kiểm tra và yêu cầu đối 

với bản đồ mà có thể thay đổi hoặc bổ sung. 

Kiểm tra sự chồng đè của các đối tượng lên các đối tượng khác có liên quan đến những dạng kiểm 

tra khác, nghĩa là phần mềm thực hiện 1 lần kiểm tra «Kiểm tra chất lượng bản đồ vector» có thể đã kiểm 

tra số lượng nhóm đối tượng bất kỳ. Mỗi một cặp nhóm đối tượng kiểm tra sẽ thiết lập như là một dạng 

kiêm tra độc lập. 
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Hình 13 -  Dạng kiểm tra chồng đè một đối tượng lên đối tượng khác 

2.4.8.10 Kiểm tra các đối tượng cắt nhau 

Khi thực hiện nội dung kiểm tra này phần mềm sẽ kiểm tra xem trong 1 điểm bản đồ chứa một số 

loại đối tượng, không được cho phép nằm trong cùng 1 điểm (ví dụ, rừng và hồ). Nếu những điểm như 

vậy có trên bản đồ thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi. 

 

Kiểm tra sự cắt nhau của các đối tượng có liên quan đến những dạng kiểm tra khác, nghĩa là phần 

mềm thực hiện 1 lần kiểm tra «Kiểm tra chất lượng bản đồ vector» có thể đã kiểm tra số lượng nhóm đối 

tượng bất kỳ. Mỗi một cặp nhóm đối tượng kiểm tra sẽ thiết lập như là một dạng kiêm tra độc lập. 

Danh mục trên không phải là đầy đủ và còn phụ thuộc vào tỷ lệ của bản đồ kiểm tra và yêu cầu đối 

với bản đồ mà có thể thay đổi hoặc bổ sung. 

Nguyên nhân xuất hiện lỗi dữ liệu là: 

- do bỏ qua đối tượng con; 

- Số hóa chưa chính xác. 

 



27 

PARB.00046-06 98 06 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

 

Hình 14 -  Dạng kiểm tra đối tượng chồng đè 

2.4.8.11 Kiểm tra điểm nút 

Khi thực hiện kiểm tra điểm nút thì phần mềm sẽ kiểm tra sự trùng khớp điểm đầu hoặc điểm cuối 

một đối tượng và điểm bất kỳ. Nếu không có điểm như vậy, nhưng lại có điểm khác nằm ở dải, được xác 

định bởi tham số «Ngưỡng lỗi» thì: 

- Phần mềm sẽ đưa ra thông báo lỗi; 

- Đối tượng sẽ được đánh dấu là bị lỗi; 

- Ở chế độ «Chỉnh sửa» phần mềm sẽ dự động tạo nút điểm và điểm giao của đối tượng. 

 

Sau khi thực hiện nội dung kiểm tra này ở chế độ «Chỉnh sửa» cần phải kiểm tra bằng mắt tất cả 

những nút đã tạo và xóa, nếu cần thiết, để lại điểm cuối của đối tượng. 

Kiểm tra điểm nút có liên quan đến những dạng kiểm tra khác, nghĩa là phần mềm thực hiện 1 lần 

kiểm tra «Kiểm tra chất lượng bản đồ vector» có thể đã kiểm tra số lượng nhóm đối tượng bất kỳ. Mỗi 

một cặp nhóm đối tượng kiểm tra sẽ thiết lập như là một dạng kiêm tra độc lập. 

Ở chế độ này có thể xử lý những tổ hợp đối tượng mà sẽ tạo điểm nút sau: 

- đường dạng tuyến – khu dân cư, đường, khu phố và các đường phố; 

- thủy hệ dạng tuyến – thủy hệ dạng tuyến và dạng vùng; 

- đường bình độ - bờ dốc đứng, lòng chảo, vách đá; 

- lòng sông cạn – lòng sông cạn. 

 

Danh mục trên không phải là đầy đủ và còn phụ thuộc vào tỷ lệ của bản đồ kiểm tra và yêu cầu đối 

với bản đồ mà có thể thay đổi hoặc bổ sung. 
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Hình 15 -  Dạng kiểm tra điểm nút 

2.4.9 Chỉnh sửa theo kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu 

Sau khi thực hiện nội dung kiểm tra dữ liệu sẽ xuất hiện nhu cầu chỉnh sửa những lỗi đã tìm thấy. 

Có thể sử dụng các công cụ sau để chỉnh sửa lỗi dữ liệu: 

- Biên tập bản đồ; 

- Biên tập bộ phân loại; 

- Hộp thoại «Chọn đối tượng». 

 

Công cụ chủ yếu để sửa lỗi theo kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu là Biên tập bản đồ. Trong công 

cụ này có biểu tượng «Kết quả kiểm tra», khi nấn vào biểu tượng thì sẽ hiển thị hộp thoại các danh mục 

lỗi. 

 

 

Hình 16 -  Cửa sổ thông báo kết quả kiểm tra 

Trong hộp thoại này thì hiển thị tất cả các lỗi mà phát hiện được sau quá trình kiểm tra chất lượng 

dữ liệu. 

Tiêu đề hộp thoại có chứa tên bản đồ, tổng số lượng lỗi và số lượng lỗi được hiển thị. 

Dòng thông báo có chứa: 

- Thứ tự các lỗi; 
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- Biểu tượng dấu «+», «*» (có thể không có); 

- Số hiệu đối tượng (có thể không có); 

- Nội dung thông báo lỗi hoặc chỉnh sửa đối tượng. 

 

Biểu tượng dấu «+», «*»: 

- «+» – là biểu tượng tiêu đề của bước kiểm tra này hoặc kiểm tra đối tượng cùng loại hoặc biểu 

tượng người dùng; 

- «*» – dấu hiệu của công cụ chỉnh sửa đối tượng. 

 

Dấu tiêu đề của bước kiểm tra này chỉ ra rằng kiểm tra được thực hiện bởi phần mềm và bắt đầu 

thông báo bước hiện tại. 

Dấu kiểm tra dạng đối tượng cùng loại chỉ ra rằng kiểm tra được thực hiện bởi phần mềm khi phát 

hiện trong dữ liệu một số dạng thông tin cùng loại, chứa trong liên kết với các số hiệu đối tượng giống 

nhau và chỉ ra điểm có tọa độ giống nhau. 

Dấu hiệu của người dùng để xem thông báo lỗi trong quá trình kiểm tra. 

Di chuyển theo danh mục bằng các nút «Phía trước», «Lùi lại» và phím chuột «Home», «End», 

«Page Up», «Page Down», «Mũi tên». 

Nhấn đúp chuột vào dòng thông báo lỗi có số hiệu đối tượng sẽ chueyern đến đối tượng hiện thời 

trong cửa sổ bản đồ. Khi nhấn vào nút «Chọn» sẽ gọi ra hộp thoại chọn đối tượng. Khi nhấn vào nút 

«Đánh dấu» thì đối tượng hiện thời sẽ được đánh dấu trên bản đồ. Bỏ chế độ «Ẩn đối tượng đã xóa» cho 

phép hiển thị các đối tượng đã bị xóa khi nhấn đúp chuột vào dòng thông báo lỗi. 

Trong quá trình phân tích kết quả kiểm tra người dùng có khả năng đánh dấu những thông tin đã 

sửa theo danh mục thông tin thông báo lỗi bằng nút «+» và bỏ hiển thị những thông tin này ở chế độ «Ẩn 

thông tin đã đánh dấu». 

Chế độ «Ẩn lỗi đã sửa» cho phép không hiển thị những thông báo lỗi có dấu «*». 

Nội dung của danh mục hiển thị những thông báo lỗi được cấu hình khi nhấn nút «Lọc». Trong hộp 

thoại cấu hình có thể đặt theo dạng lỗi, lớp và phiên hiệu mảnh bản đồ, kiểu không gian và số hiệu đối 

tượng. 

Nút «Xóa» dùng để xóa tất cả những thông báo trong danh mục. 

Khi nhấn chuột vào nút «Lọc» sẽ xuất hiện cửa số «Lọc lỗi theo kết quả kiểm tra». 
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Hình 17 -  Hộp thoại lọc lỗi theo kết quả kiểm tra 

Ở hộp thoại này có thể cấu hình lọc theo các lỗi nhất định hoặc theo các lỗi của từng mảnh bản đồ 

hoặc theo từng lỗi cụ thể. Trong trường hợp đó sau khi nhấn «Cấu hình» ở hộp thoại «Xử lý lỗi» sẽ chỉ 

còn lại những đối tượng đã được lọc theo cấu hình. 

Những công cụ chỉnh sửa chính: 

- Nhóm công cụ «Điểm»’; 

- Nhóm công cụ «Topology»; 

- Nhóm công cụ «Thuộc tính»; 

- Nhóm công cụ «Vùng»; 

- Nhóm công cụ làm việc với đối tượng đã chọn. 

 

Có rất nhiều khả năng để chỉnh sửa lỗi vì vậy không thể đưa lời khuyên theo phương pháp cụ thể. 

Phương pháp dửa lỗi có thể xác định bởi người biên tập trong quá trình làm việc. 

Rất hiếm khi sử dụng công cụ Biên tập bộ phân loại để chỉnh sửa lỗi kiểm tra dữ liệu, công cụ đó 

chỉ sử dụng trong trường hợp khi mà những phương pháp khác không thể sửa được. Vì có thể làm lỗi 

trong bộ phân loại nguồn của hệ thống. 

Công cụ «Chọn đối tượng» chỉ dùng để sửa lỗi thuộc tính của đối tượng. 

 

2.5 Kiểm tra tổng thể các đối tượng trong vùng 

Tiến hành kiểm tra tổng thể các đối tượng trong vùng sau khi tải các mảnh bản đồ vào 1 vùng làm 

việc. Các mảnh bản đồ phải trải qua «Kiểm tra chất lượng dữ liệu» và không có lỗi sau khi kiểm tra. 

Nội dung kiểm tra tổng thể các đối tượng chia thành các bước: 

- Khởi động ứng dụng kiểm tra tổng các đối tượng; 

- Thực hiện sửa lỗi đối với đối tượng dạng đường; 

- Thực hiện sửa lỗi đối với đối tượng dạng vùng. 

 

Hộp thoại kiểm tra tổng thể các đối tượng được trình bày ở hình 18. 
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2.5.1 Chỉnh sửa theo kết quả kiểm tra tổng thể các đối tượng hình tuyến 

Nội dung chỉnh sửa lỗi kiểm tra tổng thể các đối tượng hình tuyến được thực hiện bằng công cụ 

Biên tập bản đồ. Công cụ chính là «Topology» ở thẻ «Tổng thể các đối tượng». Có thể sử dụng những 

công cụ sau: 

- Nhóm công cụ «Topology» ở thẻ «Khớp các điểm»; 

- Nhóm công cụ «Điểm» ở thẻ «Chỉnh sửa các điểm»; 

- Nhóm công cụ «Vùng» ở thẻ «Tiếp tục»; 

- Hộp thoại «Chọn đối tượng» để thay đổi thông tin thuộc tính của đối tượng. 

 

 

Hình 18 -  Hộp thoại kiểm tra tổng thể các mảnh bản đồ trong vùng làm việc 

2.5.2 Chỉnh sửa đối tượng dạng vùng theo kết quả kiểm tra tổng thể 

Nội dung chỉnh sửa lỗi của các đối tượng dạng vùng được thực hiện bằng công cụ Biên tập bản đồ. 

Những công cụ chính nằm ở nhóm «Topology» ở thẻ «Khớp điểm». Có thể sử dụng những công cụ sau 

đây: 

- Nhóm công cụ «Điểm» ở thẻ «Chỉnh sửa các điểm»; 

- Nhóm công cụ «Vùng» ở thẻ «Chỉnh sửa các vùng»; 

- Nhóm công cụ «Điểm» ở thẻ «Xóa các điểm»; 

- Hộp thoại «Chọn đối tượng» để thay đổi thông tin thuộc tính của đối tượng. 

 

2.6 Kiểm tra thông tin không gian của ghi chú 

Nội dung kiểm tra được thực hiện để chỉnh sửa mô tả không gian điểm của đối tượng dạng «Ghi 

chú» hoặc «Khuân mẫu». Mảnh bản đồ phải trải qua «Kiểm tra chất lượng dữ liệu» và không có lỗi theo 

nội dung kiểm tra này. 
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Hình 19 -  Hộp thoại chỉnh sửa thông tin không gian của ghi chú và khuân mẫu 

Bài toán trên cho phép kiểm tra và chỉnh sửa những lỗi sau: 

- làm trơn những ghi chú phức tạp; 

- chỉnh sửa mô tả không gian của ghi chú và khuân mẫu. 

 

Những bài toán liên quan đến ghi chú xuất hiện khi nhận thông tin từ gói dữ liệu khác hoặc khi số 

hóa sai ghi chú hoặc khuân mẫu. 

Kết quả kiểm tra được ghi lại trong thông báo lỗi và có thể xem bằng công cụ Biên tập bản đồ. 

Công cụ chính để chỉnh sửa mô tả về không gian của ghi chú và khuân mẫu là nhóm công cụ «Văn bản». 
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3 MÔ TẢ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ 

Khi thực hiện nội dung kiểm tra chất lượng bản đồ cần thực hiện một loạt các thao tác theo trình tự. 

Phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của dữ liệu cần kiểm tra, một số thao tác có thể bỏ qua (Ví dụ, nếu 

không có dữ liệu về địa hình thì không cần phải kiểm tra độ chính xác của độ cao…). 

Trình tự thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu như sau: 

- Kiểm tra dữ liệu ở bước tải dữ liệu từ SXF (TXF); 

- Kiểm tra dữ liệu bằng mắt; 

- Kiểm tra dữ liệu vector gốc; 

- Kiểm tra dữ liệu vector chính; 

- Kiểm tra topology; 

- Những dạng kiểm tra bổ sung; 

- Kiểm tra chất lượng ghi chú; 

- Kiểm tra độ cao của đối tượng; 

- Kiểm tra tổng thể các mảnh bản đồ trong vùng làm việc. 

 

3.1 Kiểm tra dữ liệu khi tải dữ liệu từ định dạng SXF (TXF) 

Ở bước này kiểm tra sự tương thích của bộ phân loại nguồn của dữ liệu gốc. Trong trường hợp xuất 

hiện lỗi cần phải thực hiện những dạng kiểm tra sau: 

- Chọn bộ phân loại nguồn tương thích với dữ liệu; 

- Theo kết quả tải dữ liệu tiến hành giải mã thông tin đối tượng lỗi bằng công cụ Biên tập bản đồ. 

 

3.2 Kiểm tra dữ liệu vector bằng mắt 

Ở bước này kiểm tra bằng mắt những thông tin sau: 

- độ trơn thông tin không gian của đối tượng; 

- sự tương thích của thông tin không gian với ảnh gốc; 

- độ chính xác của việc sắp xếp ghi chú; 

- Thiếu đối tượng. 

 

3.3 Kiểm tra dữ liệu vector gốc 

Ở bước này tiến hành kiểm tra cấu trúc và lý lịch dữ liệu. Trong trường hợp có xuất hiện lỗi dữ liệu 

gốc cần phải thực hiện những dạng kiểm tra sau: 

- Thực hiện chỉnh sửa dữ liệu bằng công cụ Biên tập bản đồ; 

- Chỉnh sửa lý lịch dữ liệu bằng công cụ Lý lịch bản đồ; 

- Nếu cần thiết thì khôi phục một phần dữ liệu từ tệp định dạng SXF. 

 

Nội dung công việc này cần thực hiện đến cuối cùng khi mà tất cả các lỗi cấu trúc đều đã được 

chỉnh sửa. 

 

3.4 Kiểm tra dữ liệu vector chính 

Ở bước này thực hiện kiểm tra không gian và thuộc tính của dữ liệu. Kiểm tra có thể thực hiện ở 2 

bước. Ở bước đầu tiên cần phải thực hiện kiểm tra ở chế độ «Kiểm tra». Sau khi phân tích lỗi có thể thực 

hiện lại bước đầu với những tham số khác hoặc chuyển sang bước thứ 2 – thực hiện kiểm tra ở chế độ 

«Chỉnh sửa». 

Nội dung công việc này cần thực hiện đến cuối cùng khi mà chỉnh sửa được tất cả các lỗi kiểm tra 

chính. 
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3.5 Kiểm tra Topology dữ liệu 

Ở bước này thực hiện kiểm tra Topology dữ liệu. Cặp nhóm đối tượng cần phải được chỉ rõ trong 

Quy định kỹ thuật chỉnh sửa dữ liệu trên vùng làm việc. Bởi vì đây là một trong những quá trình dài nhất 

nên khuyến cáo nên làm với cặp nhóm nhỏ nhất. 

 

3.6 Kiểm tra chất lượng ghi chú 

Nội dung kiểm tra này cần phải được quy định trong Quy định kỹ thuật chỉnh sửa dữ liệu trên vùng 

làm việc. Nếu dữ liệu từ các hệ thống (MapInfo, ArcInfo, ...), thì cần phải thực hiện thao tác này. Sau khi 

hoàn thiện nội dung kiểm tra này cần phải kiểm tra lại bằng mắt rằng những ghi chú đã chỉnh sửa nằm 

đúng vị trí. 

 

3.7 Kiểm tra độ cao đối tượng 

Ở bước này kiểm tra giá trị độ cao của đường bình độ và hướng số hóa của chúng. Nếu trong Quy 

định kỹ thuật chỉnh sửa dữ liệu trên vùng làm việc không chỉ ra kiểm tra hướng số hóa thì nội dung kiểm 

tra này không thực hiện được. 

Đặc thù của nội dung chỉnh sửa hướng số hóa đối tượng là cấu hình lại tệp làm việc hệ thống nguồn 

mà các đường bình độ phải có dạng đường nét đứt, được dịch chuyển sang phải. Trong trường hợp này sẽ 

dễ dàng xác định được hướng số hóa đối tượng và thực hiện chỉnh sửa bằng công cụ Biên tập bản đồ. 

 

3.8 Kiểm tra tổng thể các mảnh bản đồ trong vùng làm việc 

Ở bước này tiến hành kiểm tra sự khớp của không gian và thuộc tính đối tượng nằm trong khung 

mảnh. 

Ở quá trình thực hiện nội dung chỉnh sửa lỗi kiểm tra tổng các mảnh bản đồ cần phải thực hiện kiểm 

tra lại dữ liệu ở chế độ «Kéo đối tượng đến khung mảnh». 
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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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


