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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài liệu là hướng dẫn sử dụng thực hiện nhập và xuất dữ liệu không gian bẳng phần mềm Hệ thông 

tin địa lý «Panorama» (GIS «Panorama х64») mã số PARB.00046-06. 

Tài liệu chứa phương pháp nhập và xuất dữ liệu không gian của bản đồ địa hình ở dạng số định 

dạng shp. 
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1 THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Mô tả định dạng dữ liệu 

Shape file- là định dạng vector của tệp dữ liệu địa lý. Dữ liệu SHP được xử lý và hỗ trợ bởi công ty 

ESRI với mục đích phục vụ trao đổi dữ liệu giữa các sản phẩm của ESRI và những phần mềm khác. Định 

dạng trên sử dụng để nhập và xuất dữ liệu không gian bằng phần mềm Hệ thông tin địa lý «Panorama» 

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

Định dạng shp cho phép lưu kiểu hình học khác nhau của đối tượng được mô tả trong bảng 1. 

 

Bảng 1 -  Mô tả kiểu hình học của đối tượng được hỗ trợ định dạng shp 

Ký hiệu 
Mô tả Kiểu hình học tương ứng 

Esri Nhập 

Point P Điểm Dạng điểm 

PolyLine L 
Đường – đối tượng, được tạo thành từ 

một hoặc nhiều đường (đường gãy) 
Dạng đường 

Polygon S 
Vùng (Có thể được tạo nên từ một vài 

thành phần rỗng) 
   Dạng vùng 

MultiPoint MP 
Đa điểm – đối tượng, được tạo nên từ 

nhiều điểm 
Dạng điểm 

PointZ PZ Điểm trong không gian 3D (XYZ) Dạng điểm 

PolyLineZ LZ Đường trong không gian 3D (XYZ) Dạng điểm 

PolygonZ SZ Vùng trong không gian 3D (XYZ) Dạng vùng 

MultiPointZ MPZ Đa điểm trong không gian 3D (XYZ) Dạng điểm 

PointM PM 
Điểm có giá trị đo đạc nào đó 

 

Dạng điểm, không xử lý tính 

chất «М»  

PolyLineM LM 
Đường có giá trị đo đạc nào đó 

 

Dạng điểm, không xử lý tính 

chất «М» 

PolygonM SM 
Vùng có giá trị đo đạc nào đó 

 

Dạng vùng, không xử lý tính 

chất «М» 

MultiPointM MPM 
Đa điểm có giá trị đo đạc nào đó 

 

Dạng điểm, không xử lý tính 

chất «М» 

MultiPatch MPS Lưới tam giác bề mặt Không xử lý  

 

Một tệp chỉ có thể lưu đối tượng ở một dạng. 

Khi tải từ shape file chứa đối tượng dạng «Điểm» sẽ tạo được những đối tượng dạng điểm tương 

ứng. Mỗi một đối tượng dạng điểm đã tạo có thuộc tính riêng được mô tả trong bảng DBF tương ứng. 

Khi tải từ shp file chứa đối tượng dạng «đa điểm» sẽ tạo được những đối tượng dạng điểm tương 

ứng. Tất cả những đối tượng được tạo sẽ có thuộc tính riêng được mô tả trong bảng DBF tương tứng. 

Khi tải từ shp file chứa đối tượng dạng «Đường» sẽ tạo được những đối tượng dạng đường tương 

ứng. Trong trường hợp đường được gộp từ một nhóm các đường thì chúng được coi như là các đối tượng 

con. Mỗi đối tượng được tạo sẽ chứa thuộc tính riêng được mô tả trong bảng DBF tương ứng. 

Khi tải từ shp file chứa đối tượng dạng «Vùng» thì sẽ tạo được những đối tượng dạng vùng tương 

ứng. Trong trường hợp trong vùng chứa nhiều hơn một thành phần thì phần mềm sẽ tự động phân tích sự 
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phù hợp. Phần mềm sẽ tự động xác định những đối tượng không giao nhau và đối tượng con của chúng, 

trong đó tính cả kiểu «đường bao trong đường bao». Mỗi một đối tượng được tạo chứa thuộc tính riêng 

được mô tả trong bảng DBF. Khi tạo (trong quá trình phân tích không gian) những đối tượng bổ sung thì 

phải thêm vào đó mô tả thuộc tính cho chúng. 

Khi xử lý đối tượng dạng PZ, LZ, SZ sẽ tạo nên những đối tượng có không gian ba chiều. 

Bộ dữ liệu trong định dạng sho – là tổng hợp các tệp, chứa cùng một tên gọi và có đuôi khác nhau. 

Khi xuất dữ liệu từ định dạng shp sử dụng các tệp: 

- Tệp chính (SHP), chứa mô tả không gian (tọa độ) của đối tượng ở dạng  hệ tọa độ (X, Y) hoặc 

(B, L). 

- Tệp dữ liệu thuộc tính (DBF), chứa mô tả thuộc tính của đối tượng; 

- Tệp project, chứa mô tả cơ sở toán học của dữ liệu (mô tả về hệ tọa độ, ellipsoid và phép chiếu). 

 

Trong tệp chính chứa mô tả kích thước không gian của đối tượng vector ở dạng các bộ điểm  (nút) 

tọa độ không gian. 

Tệp dữ liệu thuộc tính có định dạng DBF. Mỗi một dòng của bảng sẽ tương ứng với một đối tượng 

trong tệp chính. Sự tương ứng giữa các đối tượng và thuộc tính của chúng được liên hệ bởi số hiệu bản 

ghi. 

Tên bảng trong tệp DBF có số lượng ký tự hạn chế (không lớn hơn 10). Bởi vì liên quan đến tên gọi 

gốc của trường cơ sở dữ liệu mà tạo nên các shp file, có thể có kích thước lớn hơn 10 ký tự, trong trường 

hợp xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sẽ tạo nên các tệp XML mà ở đó dữ liệu sẽ chứa cả tên đầy đủ và tên 

ngắn tương ứng. 
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2 NHẬP DỮ LIỆU 

2.1 Mô tả dữ liệu đầu vào 

Nhập dữ liệu được trình bày qua ví dụ về bản đồ địa hình số ở hệ chia mảnh quốc gia của Việt Nam. 

Dữ liệu được bố cục theo các phiên hiệu mảnh, mỗi một phiên hiệu mảnh trong một thư mục riêng biệt. 

Mỗi thư mục có tên gọi tương ứng với phiên hiệu của mảnh đó. Mỗi nhóm số được phân biệt bằng dấu _, 

ví dụ: 5651_1_DB, 5651_4_TN. 

Dữ liệu không gian được chia thành các lớp. Mỗi một thư mục của phiên hiệu mảnh chứa các thư 

mục theo lớp BienGioiDiaGioi, CoSoDoDac, DanCuCoSoHaTang, DiaHinh, GiaoThong, PhuBeMat, 

QuanSu và ThuyHe. Tất cả các tệp của các lớp luôn có trong tệp phiên hiệu mảnh kể cả khi chugns không 

có dữ liệu. 

Thư mục lớp chứa các tệp. Tổng hợp các tệp có cùng tên gọi và định dạng khác nhau chứa một 

dạng đối tượng, ví dụ: 

- DiaPhan.cpg; 

- DiaPhan.dbf; 

- DiaPhan.prj; 

- DiaPhan.sbn; 

- DiaPhan.sbx; 

- DiaPhan.shp; 

- DiaPhan.shp.xml; 

- DiaPhan.shx. 

 

Trong quá trình nhập tệp cần xử lý với các định dạng: 

- SHP (chứa mô tả kích thước không gian đối tượng bản đồ); 

- DBF (chứa mô tả thuộc tính đối tượng bản đồ); 

- PRJ (chứa mô tả hệ tọa độ dữ liệu gốc); 

- SHP.XML (chứa mô tả cấu trúc bảng, mà trong đó có số lượng các tên gọi đầy đủ và rút gọn 

của các trường thuộc tính của bảng DBF). 

 

2.2 Công tác chuẩn bị 

Công tác chuẩn bị để biên tập và cấu hình bộ phân loại số (tệp RSC) cũng như cấu hình các tệp bổ 

sung mà được sử dụng trong quá trình nhập dữ liệu. 

Để biên tập trình bày ngoài khung một mảnh bản đồ cần phải có các đối tượng  Khung mảnh (mã 

91000000). Đối tượng Khung mảnh cần phải có kích thước không gian của khung mảnh (có 5 hoặc lớn 

hơn 5 điểm) và những thuộc tính sau: 

- Tên gọi bản đồ; 

- Tên phiên hiệu mảnh; 

- Dữ liệu về thay đổi độ lệch từ; 

- Tên nước và huyện, thuộc mảnh bản đồ. 
 

Thông thường trong dữ liệu gốc SHP file không có đối tượng đó. Khi nhập từ định dạng shp file 

không gian đối tượng «Khung mảnh» sẽ được tạo tự động (theo phiên hiệu mảnh). Để đưa thuộc tính vào 

đối tượng «Khung mảnh» để xây dựng trình bày ngoài khung thì cần phải có tệp viet25t.rsc.frame.xml. 

Tệp trên cần phải nằm trong thư mục tham số hỗ trợ nhập-xuất shp. Tên tệp đầy đủ c:\Program 

Files\Panorama\Panorama12\Maptoshp\viet25t.rsc\viet25t.rsc.frame.xml 

Tệp viet25t.rsc.frame.xml phải tương ứng với bộ phân loại  viet25t.rsc và chứa dữ liệu thuộc tính  

với mỗi phiên hiệu mảnh. Đối với mảnh bản đồ có phiên hiệu 5651-3-TN phải chứa những dữ liệu sau: 

<sheet id="1368" name = "5651-3-TN"> 

<tag name="MAPID" value="BangChap25K"/> 

<tag name="GRIDNAME" value="L"/> 
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<tag name="REVSYM" value="4"/> 

<tag name="SHAPE_LENG" value="0.50000000000"/> 

<tag name="SHAPE_AREA" value="0.01562500000"/> 

<tag name="TENMANH" value="PHA THANH"/> 

<tag name="SOPHIENHIE" value="5651 III TN"/> 

<tag name="TENQUOCGIA" value="Việt Nam; Lào"/> 

<tag name="TENTINH" value="Điện Biên; LuôngPhơRaBăng"/> 

<tag name="TENHUYEN" value="Điện Biên; Mương Ngoi"/> 

<tag name="DOLECHTU" value="Độ lệch từ đo năm 1981"/> 

<tag name="GOCBACOVUO" value="0041’"/> 

<tag name="GOCBACOV_1" value="0033'"/> 

<tag name="GOCBACTHAT" value="0008'"/> 

<tag name="KHOANGCAOD" value="Khoảng cao đều đường bình độ cơ bả"/> 

<tag name="LYGIAC6000" value="0-02; 0-11; 0-09"/> 

<tag name="LYGIAC6400" value="0-02; 0-12; 0-10"/> 

</sheet> 

Nút của sheet chứa phiên hiệu mảnh, được tạo từ ký tự latin và các nhóm ký tự được phân biệt bằng 

ký tự  «–», ví dụ: 5651-3-DB. 

 

2.3 Nhập dữ liệu  

Dữ liệu được nhập bằng các sử dụng quy trình «Nhập Shape file»: Tệp – Nhập dữ liệu vector từ … 

Bộ các tệp định dạng SHP. Khi đó phải chọn thư mục mà trong đó chứa các thư mục phiên hiệu mảnh bản 

đồ. Nhập bản đồ số Việt Nam được thực hiện khi sử dụng bộ phân loại số viet25t.rsc. Bộ phân loại có thể 

được tạo và cấu hình bằng phần mềm GIS Panorama. 

Bộ phân loại số (RSC) phải có những mô tả sau: 

- Bảng màu ở định dạng RGB, sử dụng để hiển thị đối tượng trên màn hình; 

- Bảng màu ở định dạng CMYK, dử dụng để tạo bản in offset; 

- Kiểu chữ TrueType sử dụng để hiển thị ghi chú bản đồ; 

- Lớp bản đồ, tương ưng với bộ phân loại, sử dụng khi tạo bộ dữ liệu gốc định dạng SHP; 

- Thuộc tính, sử dụng để mô tả tính chất đối tượng; 

- Mô tả về hiển thị đồ họa đối tượng (ký hiệu quy ước). 

 

Phần mềm nhập dữ liệu shp cho phép thực hiện tải dữ liệu theo các phương pháp sau: 

1) Dữ liệu gốc có thể được tải vào một bản đồ chung ở định dạng SIT hoặc SITX (không chia 

thành các mảnh). Trong trường hợp đó tất cả các đối tượng được đưa vào mảnh không có 

khung mảnh. Khi không có đối tượng khung mảnh trên bản đồ có thể thực hiện thao tác bất kỳ, 

đo đạc, tính toán, xây dựng mô hình số độ cao,… Nhưng có thể không có khả năng thực hiện 

bài toán tổng quát hóa bản đồ địa hình và trình bày mảnh bản đồ để xuất bản. 

2) Dữ liệu gốc có thể được tải vào một bản đồ nhiều mảnh ở định dạng MAP. Đối tượng bản đồ 

như vậy được đưa vào từng mảnh tương ứng với phiên hiệu mảnh. Bản đồ này có những khả 

năng giống như bản đồ định dạng SIT (SITX). Ngoài ra ở mỗi mảnh bản đồ định dạng MAP có 

đối tượng «Khung mảnh», tương ứng với phiên hiệu mảnh. Có đối tượng «Khung mảnh» đảm 

bảo khả năng thực hiện bài toán tổng quát hóa bản đồ địa hình và trình bày ngoài khung bản đồ 

để xuất bản.  

3) Dữ liệu gốc có thể được tải vào bản đồ nhiều mảnh trong cùng một project chung định dạng 

MPT. Đối tượng bản đồ như vậy được đưa vào từng mảnh riêng biệt (ở định dạng SIT hoặc 

SITX), tương ứng với dữ liệu theo phiên hiệu mảnh. Phương pháp trên cho phép thực hiện tải 

dữ liệu trong trường hợp những mảnh ở các múi 6 độ khác nhau. 
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Trong quá trình nhập dữ liệu từ một bộ gốc (tệp) có thể biên tập một số dạng đối tượng. Thực hiện 

đồng nhất dạng đối tượng tương ứng với giá trị chữ-số của mã đối tượng, được xác định trong bộ phân 

loại số và có trong mô tả thuộc tính gốc và trong trường MADOITUONG. 

Nếu bộ phân loại số chứa mô tả tất cả các dạng đối tượng đã tải thì không cần thiết phải cấu hình 

thêm mã bổ sung. Trong trường hợp đó cần phải: 

- Bật lựa chọn «Mã đối tượng»; 

- Trong trường có mã chọn giá trị MADOITUONG; 

- Trong dạng mã chọn «Mã chữ-số». 

 

Khi thiếu mô tả một dạng đối tượng nào đó trong bộ phân loại số thì đối tượng dạng này sẽ được tải 

vào lớp hệ thống ở dạng đối tượng hỗ trợ trong đó có lưu tất cả các dữ liệu không gian và thuộc tính. 

 

2.4 Xử lý dữ liệu bổ sung 

2.4.1 Xử lý bản đồ theo kịch bản 

Sau khi hoàn tất tải dữ liệu thì tiến hành xử lý dữ liệu bổ sung theo kịch bản. Kịch bản xử lý chứa 

trong tệp định dạng XML mở rộng của FROMSHP. Khi có thư mục hệ thống tệp FROMSHP, tương ứng 

với bộ phân loại thì tiến hành tự động chọn tệp kịch bản. Bộ phân loại viet25t.rsc tương ứng với tệp 

viet25t.fromshp. 

Mô tả từ khóa kịch bản được liệt kê trong bảng 2. Ví dụ tệp kịch bản được trình bày trong bảng 2. 

 

Bảng 2 -  Mô tả từ khóa kịch bản 

Thành phần Mô tả 

shptomap Thành phần chính tệp XML (*) 

* \ rscname Tên tệp bộ phân loại số RSC 

* \ dbf \ code Định dạng dòng chuyển đổi tệp DBF 

* \ fields Mô tả các trường của tệp DBF 

* \ fields \ item \ name="objectcode" Trường  DBF, mà chứa mã đối tượng 

* \ verificationframe Bài toán «Kiểm tra khung mảnh»  

* \ verificationframe \ step Bước chính xác lại khung phiên hiệu mảnh bản đồ khi bổ 

sung ranh giới phía Tây và Đông của mảnh 

* \ classification Bài toán «Phân loại bổ sung»  

* \ classification \ set \ name="Cliffs 

along rivers" 

Tham số «Bờ dốc đứng dọc theo sông» 

* \ classification \ set \ mode="distance" Chế độ tính toán khoảng cách giữa các đối tượng  

* \ classification \ set \ semantic="31300" Số thuộc tính để ghi khoảng cách giữa các đối tượng 

* \ classification \ set \ analyzed \ key Danh mục khóa phân tích đối tượng (sông) 

* \ classification \ set \ processed \ key Danh mục khóa xử lý đối tượng (bờ dốc đứng)  

* \ creation Bài toán «Tự động tạo đối tượng»  

* \ creation \ set \ name="Point objects 

for polygons" 

Tham số «Đối tượng dạng điểm của vùng» 

* \ creation \ set \ mode="center" Chế độ tính toán vị trí của điểm  

* \ creation \ set \ newsemantic="9" Số hiệu thuộc tính để mô tả ghi chú  

* \ creation \ set \ operation Tham số tạo đối tượng 

* \ creation \ set \ operation \ key Khóa phân tích đối tượng, để tính toán không gian đối 

tượng dạng điểm nhằm gán ghi chú 

* \ creation \ set \ operation \ semantic Số hiệu thuộc tính mà chứa ghi chú  

* \ creation \ set \ operation \ newkey Khóa tạo đối tượng dạng điểm  

* \ alignment Bài toán «Định hướng ký hiệu vector» 
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Thành phần Mô tả 

* \ alignment \ set \ name="Overpasses 

along rivers" 

Tham số «Cầu vượt đường dọc theo sông» 

 

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

đường) đến đường bao đối tượng phân tích (sông) 

* \ alignment \ set \ radius="0" Bán kính tìm độ cao đột xuất, sử dụng để xác định hướng 

dòng chảy (0- không sử dụng) 

* \ alignment \ set \ orientation="parallel" Chế độ định hướng ký hiệu vector dọc theo (song song với) 

đối tượng dạng đường đang phân tích 

* \ alignment \ set \ analyzed \ key Danh mục khóa đối tượng phân tích (sông) 

* \ alignment \ set \ processed \ key Danh mục khóa đối tượng đang xử lý (cầu vượt đường) 

* \ alignment \ set \ name="Thresholds 

perpendicular to rivers" 

Tham số «Ngưỡng vuông góc với sông» 

* \ alignment \ set \ name="Buildings 

along roads" 

Tham số «Nhà dọc bên đường» 

 

* \ alignment \ set \ name="Bridges along 

roads" 

Tham số «Cầu dọc theo đường» 

 

* \ directionchange Bài toán «Chính xác lại hướng số hóa ranh giới lãnh 

thổ» 

* \ directionchange \ left="715" Số hiệu thuộc tính mà chứa tên tỉnh từ bên trái. 

Kiểm tra hướng số hóa được thực hiện với mục đích bảo 

đảm vị trí chính xác của ranh giới lãnh thổ. Hướng số hóa 

ranh giới sử dụng để đưa ghi chú ranh giới chính xác vào 

bản đồ. 

* \ directionchange \ right="716" Số hiệu thuộc tính mà chứa tên gọi tỉnh từ bên phải 

* \ directionchange \ set \ name= 

"Provincial administrative territory" 

Tham số «Địa phận hành chính tỉnh» 

 

* \ directionchange \ set \ analyzed \ key Danh mục khóa đối tượng cần phân tích (lãnh thổ) 

* \ directionchange \ set \ processed \ key Danh mục khóa đối tượng cần phân tích (ranh giới) 

* \ directionchange \ set \ name= 

"Counties" 

Tham số «Huyện» 

* \ labelcreating Bài toán «Tự động phân bố ghi chú» 

 Tham số đưa ghi chú lên bản đồ chứa trong tệp viet25t.ilb. 

Cấu hình tham số được trình bày ở mục 2.6 của tài liệu 

«Bài toán ứng dụng» PARB.00227-01 98 10 VN. 

* \ mapsorting Tham số «Sắp xếp đối tượng bản đồ» 

* \ mapsorting \ regime="0" Chế độ sắp xếp bản đồ (0-sắp xếp tất cả) 

 

2.4.2 Kiểm tra dữ liệu 

Sau khi nhập dữ liệu thì phải tiến hành phân tích kết quả theo các thủ tục: thiếu đối tượng trong lớp 

hệ thống và thiếu lỗi trong thông báo tải dữ liệu. Khi cần thiết cần phải sửa lỗi và tiến hành tải lại. 

Ngoài ra, khuyến cáo thực hiện kiểm tra tổng thể dữ liệu tải vào bằng phần mềm GIS Panorama 

(xem trong tài liệu «Kiểm tra chất lượng bản đồ vector» PARB.00227-01 98 06 VN). 
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3 XUẤT DỮ LIỆU 

3.1 Công tác chuẩn bị 

Công tác chuẩn bị là biên tập và cấu hình bộ phân loại số (tệp RSC), và cấu hình các tệp hỗ trợ sử 

dụng để xuất dữ liệu. 

Khi đảm bảo nhập lại dữ liệu shp file đầu ra sau khi tiến hành xuất dữ liệu sang bộ dữ liệu SHP 

(SHP, DBF, PRJ) phần mềm sẽ tự động thêm mã định danh theo tên tệp XML, được lưu trong thư mục 

tham số hỗ trợ nhập/xuất GIS: c:\Program Files\Panorama\Panorama12\Maptoshp\viet25t.rsc\ 

Tệp trên chứa danh mục tên đầy đủ và tên rút gọn tương ứng với khóa thuộc tính và các trường 

trong bản DBF. 

 

3.2 Xuất dữ liệu 

Trong quá trình thực hiện xuất bản đồ, chứa trong vùng làm việc có nhiều mảnh, được tạo nên từ 

các mảnh bản đồ theo phiên hiệu của hệ phân mảnh quốc gia Việt Nam, khi đó phần mềm sẽ tự động xây 

dựng nên các thư mục tổng hợp theo các tên gọi tương ứng với phiên hiệu mảnh bản đồ. Trong thư mục 

với tên là các phiên hiệu mảnh sẽ tạo ra các thư mục theo tên của các lớp trong của bộ phân loại bản đồ. 

Khi xuất đối tượng bản đồ thành các tệp phần mềm sẽ gán cho chúng các tên tương ứng theo tên gọi 

các đối tượng trong bộ phân loại bản đồ. Nếu đối tượng (cùng loại) của bộ phân loại được phân biệt theo 

tên gọi thì chúng được xuất vào một tệp.  

Tên trường trong tệp DBF được xây dựng tương ứng với tên thuộc tính trong bộ phân loại số của 

bản đồ. 

Tên thư mục các lớp được xây dựng tương ứng với các lớp trong bộ phân loại. 

Tên các thư mục là tên của các lớp, tương ứng với tên trường của bảng DBF và tên thuộc tính trong 

bộ phân loại, danh mục các lớp đã xuất, các đối tượng và thuộc tính chứa trong tệp tham số xuất 

viet25t.rsc.toshp, tệp tham số này có trong thành phần của hệ thống GIS. Khi mở rộng danh mục đối 

tượng và thuộc tính trong bộ phân loại thì phải nhập sự thay đổi vào tệp cấu hình xuất dữ liệu. 

Mô tả khóa lớp của tệp TOSHP được thống kê trong bảng 3. Ví dụ về tệp các tham số xuất 

(viet25t.rsc.toshp) được trình bày trong phụ lục 2. 

 

Bảng 3 -  Mô tả các khóa của lớp trong tệp TOSHP 

Thành phần Mô tả 

maptoshp Thành phần chính của tệp XML (*) 

* \ dbffields Mô tả nội dung các trường DBF 

* \ dbffields \ field Các tham số của trường DBF 

* \ dbffields \ field id="500" name= 

"maNhanDang" 

Giá trị thuộc tính 500 (mã nhận dạng đối tượng) được lưu 

trong trường «maNhanDang» 

* \ dbffields \ field id="503" name= 

"maDoiTuong" 

Giá trị thuộc tính 503 (mã dạng chữ-số của đối tượng) 

được lưu trong trường «maDoiTuong» 

* \ folders Mô tả nội dung thư mục 

* \ folders \ layer Các tham số của lớp 

* \ folders \ layer id="1" name="ThuyHe" Đối tượng của lớp 1 được lưu trong thư mục «ThuyHe» 

* \ folders \ layer \ object Tham số của đối tượng 

* \ folders \ layer \ object key= 

"RanhGioiBai" name ="RanhGioiBai" 

Thuộc tính của đối tượng có khóa (tên rút gọn của đối 

tượng trong bộ phân loại) "RanhGioiBai" lưu trong tệp 

RanhGioiBai.dbf 

* \ folders \ layer \ object \ field id="500" Lưu thuộc tính 500 

 

Xuất bản đồ sang định dạng shp được thực hiện theo các bước sau: 

1) Mở bản đồ mà được tạo theo bộ phân loại viet25t.rsc: Tệp- Mở bản đồ MAP, SIT, SITX hoặc 

MPT). 
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2) Mở thư mục xuất dữ liệu: Tệp – Xuất sang … - Tệp ArcView(SHP). 

3) Chỉ ra tệp tham số xuất (viet25t.rsc.toshp). Tên đầy đủ của tệp : c:\Program 

Files\Panorama\Panorama12\Maptoshp\viet25t.rsc.toshp. 

4) Nhấn nút «Thực thi» và «Thoát». 
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PHỤ LỤC  1 VÍ DỤ MỘT TỆP FROMSHP 

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

<shptomap rscname="viet25t.rsc"> 

 <dbf code="utf-8"/> 

 <code type="text"/> 

 <fields> 

  <item name="objectcode">maDoiTuong</item> 

 </fields> 

 

 <verificationframe name="Verification of sheet frame" nameru="Проверка рамок листов" 

step="10"> 

  <set></set> 

 </verificationframe> 

 

 <classification name="Additional classification" nameru="Дополнительная классификация"> 

  <set name="Cliffs along rivers" nameru="Обрывы вдоль рек" mode="distance" 

semantic="31300" distance="0" notturn="0"> 

   <analyzed> 

    

<key>KenhMuongL,L00000005492,SongSuoiL,L0000000549,L000000054910,L00000005496,L000000

05494,L00000005372,SongSuoiA,C0000000544</key> 

   </analyzed> 

   <processed> 

    <key>L0000000745,L0000000714</key> 

   </processed> 

  </set> 

 </classification> 

 

 <creation name="Automatic creation of objects" nameru="Автоматическое создание объектов"> 

  <set name="Point objects for polygons" nameru="Точечные объекты для полигонов" 

mode="center" newsemantic="9"> 

   <operation> <key>CauGiaoThongL</key> <semantic>9</semantic> 

<newkey>P00850</newkey> </operation> 

   <operation> <key>CauGiaoThongL</key> <semantic>4001</semantic> 

<newkey>P00851</newkey> </operation> 

  </set> 

 </creation> 

 

 <alignment name="Vector objects orientation" nameru="Ориентирование векторных знаков"> 

  <set name="Overpasses along rivers" nameru="Путепроводы вдоль рек" distance="1" 

radius="0" orientation="parallel"> 

   <analyzed> 

    

<key>KenhMuongL,L00000005492,SongSuoiL,L0000000549,L000000054910,L00000005496,L000000

05494,L00000005372,SongSuoiA,C0000000544</key> 

   </analyzed> 

   <processed> 

    

<key>CongGiaoThongP,V00000005605,V00000005603,V00000005602,V0000000560,V00000005601,

V00000005604</key> 
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   </processed> 

  </set> 

 

  <set name="Thresholds perpendicular to rivers" nameru="Пороги перпендикулярно рекам" 

distance="1" radius="10" orientation="perpendicular"> 

   <analyzed> 

    

<key>KenhMuongL,L00000005492,SongSuoiL,L0000000549,L000000054910,L00000005496,L000000

05494,L00000005372,SongSuoiA,C0000000544</key> 

   </analyzed> 

   <processed> 

    <key>V00000005011</key> 

   </processed> 

  </set> 

 

  <set name="Buildings along roads" nameru="Строения вдоль дорог" distance="100" radius="0" 

orientation="parallel" notturn="20"> 

   <analyzed> 

    

<key>L00000006058,L00000006051,L00000006052,L00000006055,L0000000605,L00000006054,L000

00006057,L00000006042</key> 

   </analyzed> 

   <processed> 

    <key>P0000000657</key> 

   </processed> 

  </set> 

 

  <set name="Bridges along roads" nameru="Мосты вдоль дорог" distance="1" radius="10" 

orientation="parallel" notturn="0"> 

   <analyzed> 

    

<key>L00000006058,L00000006051,L00000006052,L00000006055,L0000000605,L00000006054,L000

00006057,L00000006042</key> 

   </analyzed> 

   <processed> 

    

<key>CauGiaoThongP,V00000006013,V00000006015,V000000060110,V00000006011,V0000000601,

V00000006014,V000000060111,V00000006012,V0000000501</key> 

   </processed> 

  </set> 

 </alignment> 

 

 <directionchange name="Direction change" nameru="Изменение направления цифрования по 

семантике"> 

  <set name="Provincial administrative territory" nameru="Провинциальные административные 

территории"> 

   <analyzed> 

    <key>C0000000790</key> 

   </analyzed> 

   <processed> 

    <key>C0000000797</key> 
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   </processed> 

  </set> 

 

  <set name="Counties" nameru="Уезды"> 

   <analyzed> 

    <key>C0000000791</key> 

   </analyzed> 

   <processed> 

    <key>C0000000798</key> 

   </processed> 

  </set> 

 </directionchange> 

 

 <labelcreating name="Labels creating" nameru="Нанесение подписей"> 

   <set></set> 

 </labelcreating> 

 

 <mapsorting name="Sorting map objects" nameru="Сортировка объектов карты" regime="0"> 

   <set></set> 

 </<mapsorting> 

 

</shptomap> 
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PHỤ LỤC  2 VÍ DỤ MỘT TỆP TOSHP 

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

<maptoshp> 

<dbffields> 

<field id="500" name="maNhanDang"/> 

<field id="501" name="NGAYTHUNHA"/> 

<field id="502" name="NGAYCAPNHA"/> 

<field id="503" name="maDoiTuong"/> 

… 

<field id="9016" name="SEM_9016"/> 

</dbffields> 

<folders> 

<layer id="1" name="ThuyHe"> 

<object key="RanhGioiBai" name ="RanhGioiBai"> 

<field id="500"/> 

<field id="501"/> 

<field id="502"/> 

<field id="503"/> 

<field id="504"/> 

<field id="505"/> 

<field id="506"/> 

<field id="5003"/> 

<field id="5001"/> 

</object> 

<object key="DapP" name ="DapP"> 

<field id="507"/> 

<field id="509"/> 

<field id="500"/> 

<field id="501"/> 

<field id="502"/> 

<field id="503"/> 

<field id="10"/> 

<field id="9"/> 

<field id="504"/> 

<field id="505"/> 

<field id="506"/> 

<field id="5003"/> 

<field id="5032"/> 

<field id="5022"/> 

<field id="5033"/> 

</object> 

… 

<object key="BaiCanBaiNgamP" name ="BaiCanBaiNgamP"> 

<field id="512"/> 

<field id="500"/> 

<field id="501"/> 

<field id="502"/> 

<field id="503"/> 

<field id="9"/> 

<field id="511"/> 
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<field id="504"/> 

<field id="505"/> 

<field id="506"/> 

</object> 

</layer> 

</folders> 

</maptoshp>  
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Bảng đăng ký các thay đổi 

Các 
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đổi. 
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Tài liệu 
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ký 
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