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LỜI NÓI ĐẦU 

Thông tin số định dạng mở về địa hình được dùng để sử dụng trong hệ thống thông tin địa lý để lưu 

trữ thông tin số về địa hình, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống, thành lập bản đồ điện tử và bản đồ số và 

giải các bài toán ứng dụng. 

Định dạng được phát triển vào năm 1992 bởi các chuyên gia của Cơ quan địa hình của lực lượng vũ 

trang Liên Bang Nga, và vào năm 1993 đã được phê duyệt như là định dạng cơ bản để trao đổi thông tin 

sô về thực địa chính trong lực lượng vũ trang và một số cơ quan liên bang của Liên bang Nga. 

Định dạng được định hướng thiết kế để lưu trữ thông tin dưới dạng các bản ghi riêng biệt có chiều 

dài thay đổi tùy theo từng đối tượng thực địa. 

Định dạng có cấu trúc đơn giản và tính liên tục đồng nhất các trường trong các bản ghi, không phụ 

thuộc vào giá trị của thông tin. 

Các định dạng cung cấp khả năng kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu  trong quá trình lưu trữ và sau 

quá trinh truyền dữ liệu qua các đường dây kết nối, cũng như tổn thất tối thiểu thông tin khi xuất hiện các 

lỗi dữ liệu - từ một điểm đo đến một bản ghi về đối tượng đối với từng byte dữ liệu có sai sót. 

Định dạng có độ dư thừa dữ liệu tối thiểu và lưu trữ dữ liệu số liệu dưới dạng nhị phân, đảm bảo 

kích thước tệp tối thiểu. 

Thông tin thuộc tính có thể được biểu diễn dưới dạng nhị phân cung như dạng ký tự. 

Những thay đổi sau đây đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (1999): 

- các giá trị của trường Tọa độ vuông góc của các góc tờ được cho  bằng mét (trước đây - 

decimeters) với dấu chấm động (trước đây - số nguyên); 

- các giá trị của trường Các tọa độ trắc địa của các góc tờ được cho với dấu chấm động theo đơn 

vị radian (trước đây - số nguyên nhân với 100.000.000); 

- các giá trị của trường Dữ liệu chỉ dẫn theo tài liệu nguồn được cho với dấu phẩy động theo 

radian và mét (trước đây - số nguyên nhân với 100.000.000 theo radian và decimeters cho các 

giá trị tương ứng); 

- các giá trị của trường Dữ liệu chỉ dẫn theo phép chiếu các tài liệu nguồn được cho với dấu chấm 

động theo đơn vị radian (trước đây - số nguyên nhân với 100.000.000); 

- Chiều dài và phân bố của các trường lý lịch bản đồvà bộ mô tả dữ liệu được cân bằng theo bội 

số của 4 hoặc 8 byte để đơn giản hóa việc xử lý dữ liệu; 

- các trường văn bản của lý lịch bản đồvà bộ mô tả dữ liệu được trình bày trong mã hoá ANSI và 

kết thúc bằng số không nhị phân (trước đây trong mã hoá ASCIIZ); 

- cờ mã hoá Chú thích đã được thêm vào (trước đó tất cả các văn bản của Chú thích đã được trình 

bày trong mã hóa ASCIIZ, bây giờ có thể được mã hoá trong ANSI). 

 

Những thay đổi bổ sung đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (2004): 

- bổ sung trường Dấu hiệu xây dựng đường spline bằng tọa độ trong cấu trúc phần đầu của bản 

ghi dữ liệu do trường sao lưu đã được thêm; 

- Trường Độ dịch ở phía Bắc và Độ dịch về phía Đông trong cấu trúc dữ liệu lý lịch bản đồ được 

xem là các trường dự phòng; 

- Trường mô tả Nhóm trong cấu trúc tiêu đề của bản ghi dữ liệu được thay thế bởi trường Số 

lượng cho các trường lớn - để ghi các đối tượng với số điểm số lớn hơn 65535. 

 

Những thay đổi sau đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (2006): 

- bổ sung trường Cờ độ chính xác tọa độ trong cấu trúc bản ghi lý lịch bản đồnhư 1 trường dự trữ 

- để lưu số chữ số có nghĩa trong Tọa độ đối tượng. 

 

Những thay đổi sau đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (2008): 

- Bổ sung trường Sự hiện diện của vector liên kết trong cấu trúc bản ghi dữ liệu như là 1 trường 

dự trữ. Trong miêu tả đối tượng thêm trường vector liên kết mô hình 3D của đối tượng (giữa tọa 

độ va thông tin thuộc tính); 



3 

PARB.00046-06 99 02 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

- Bổ sung trường Dấu hiệu văn bản trong UNICODE trong cấu trúc của tiêu đề bản ghi dữ liệu 

như là 1 trường dự trữ; 

- Bổ sung trường Dấu hiệu phân loại đặc biệt dữ liệu trong cấu trúc của tiêu đề bản ghi dữ liệu 

như là 1 trường dự trữ. 

 

Những thay đổi sau đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (2012): 

- Bổ sung block thuộc tính chiều dài tùy ý ( bảng 10). 

 

Những thay đổi sau đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (2014): 

- Bổ sung trường Dấu hiệu hiện thị đối tượng cao hơn hoặc thấp hơn so với tất cả trong cấu trúc 

của tiêu đề bản ghi dữ liệu như là 1 trường dự trữ. 

 

Những thay đổi sau đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (2015): 

- Bổ sung trường Dấu hiệu nén đồ họa trong cấu trúc của tiêu đề bản ghi dữ liệu như là 1 trường 

dự trữ. 

 

Những thay đổi sau đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (2016): 

- Bổ sung trường Multipoligon trong cấu trúc của tiêu đề bản ghi dữ liệu như là 1 trường dự trữ. 

 

Những thay đổi sau đã được thực hiện cho phiên bản 4.0 (2017): 

- Bổ sung trường Cờ tự động quản lý GUID các đối tượng trong cấu trúc của bộ miêu tả dữ liệu 

như là 1 trường dự trữ. 

 

Những thay đổi được tiến hành để nâng cao độ chính xác và sự đầy đủ trong trình bày dữ liệu trong 

định dạng SXF. 

Khi sao chép lại văn bản bắt buộc phải chỉ dẫn nguồn. 
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1 THÔNG TIN CHUNG 

Định dạng mở cho việc trao đổi và lưu trữ các bản đồ số địa hình, bản đồ đặc biệt, bản đồ dẫn 

đường và các bình đồ thành phố đước thiết kế để giải quyết hiệu quả hơn các bài toán sau: 

- quản lý lưu trữ các bản đồ số địa hình, bản đồ đặc biệt, bản đồ dẫn đường và các bình đồ thành 

phố; 

- nâng cao độ tin cậy trong lưu trữ và độ xác thực trong truyền bản đồ số trên các phương tiện 

mang qua các kênh kết nối; 

- Giảm lượng thông tin lưu trữ; 

- Sử dụng các công nghệ và phương tiện kỹ thuật khác nhau để tạo bản đồ số địa hình, bản đồ dẫn 

đường và các bình đồ thành phố, tiến tới kết quả xuống một định dạng duy nhất. 

 

Định dạng mở có các tính chất sau: 

- tất cả các dữ liệu chứa trong một tập tin duy nhất, như thế loại trừ khả năng sắp đặt trong lưu trữ 

hoặc cấp phát thông tin cho người dùng không đầy đủ, dễ dàng hơn khi tìm kiếm và tính toán 

các tệp, việc lựa chọn dữ liệu từ các tệp có thế được thực hiện bằng cách đọc tuần tự tệp một 

lần, mà tăng tốc độ của quá trinh sao chép, kiểm tra cấu trúc dữ liệu, chuyển đồi,… đây là các 

quá trình chính trong lưu trữ và trao đổi dữ liệu; 

- tất cả thông tin về một đối tượng riêng được lưu trữ trong một bản ghi riêng; Không có đường 

dẫn địa chỉ giữa các phần của tệp hoặc các tệp khác nhau, đảm bảo xử lý chính xác dữ liệu sau 

những lỗi phần mềm hoặc hỏng hóc phần cứng; nếu khi đọc hoặc ghi dữ liệu theo định dạng 

SXF có hỏng hóc, dẫn đến mất một phần của tệp thì phần nằm trước và sau phần bị hỏng sẽ 

được xử lý một cách chính xác; 

- cấu trúc định dạng SXF có chứa các trường bổ trợ (định danh bắt đầu bắt các bản ghi, định danh 

bắt đầu các tệp, bộ mô tả dữ liệu, các cờ kì hiệu Thuộc tính, trường độ dài bản ghi,…vv) cần 

thiết cho việc kiểm tra sự toàn vẹn về cấu trúc tệp SXF, khôi phục dưc liệu sau những lỗi phần 

mềm hoặc hỏng hóc phần cứng, thực hiện kiểm tra dữ liêu trong quá trình lưu trữ lâu dài; 

- định dạng SXF cho phép bạn lưu trữ tọa độ các đối tượng trong hệ tọa độ ba chiều dưới dạng số 

nguyên hoặc với dấu chấm động, vì thế nó có thể được sử dụng để xây dựng các bản đồ có độ 

chính xác cao và các bài toán khác; 

- định dạng SXF  định trước bản ghi các bản đồ số vector dưới dạng như một tệp tin văn bản, làm 

đơn giản hóa quá trình chuyển dữ liệu giữa các nền tảng phần cứng và phần mềm khác nhau và 

tăng tốc độ các quá trình xử lí chuyển đổi mới; 

- định dạng cho phép lưu trữ các mối liên hệ không gian logic ở các dạng khác nhau trong Thuộc 

tínhđối tượng (sử dụng đến 5 ký tự cho mã thuộc tính), trong các đối tượng Tọa độ (để lưu trữ 

các đối tượng phụ), trong tiêu đề bản ghi (cho các đường dẫn đến các Chú thích và mô tả các 

nhóm logic của các đối tượng khác nhau); 

- Cấu trúc dữ liệu lý lịch bản đồ có thể được mở rộng để phát triển thông tin cung cấp bằng cách 

áp dụng một định dạng key biểu diễn các đặc tính trong bản ghi khung tờ; Dữ liệu lý lịch bản đồ 

trong định dạng văn bản có dạng key trong biểu diễn; 

- định dạng không bao gồm sự mô tả сác biểu thị trực quan các đối tượng của bản đồ số và bình 

đồ thành phố. Mô tả này có thể khác nhau ngay cả trên cùng môt mô hình máy tính, nhưng có 

các phương tiện hiện thị khác nhau, nhưng định dạng cho phép tổ chức thực hiện kết nối dữ liệu 

của đối tượng và hình thức trình bày của mình thông qua các bảng phân loại . 

 

Mã của định dạng - SXF (-Storage and eXchange- định dạng lưu trữ và trao đổi). 
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2 CẤU TRÚC CỦA ĐỊNH DẠNG 

2.1 Cấu trúc định dạng ở dạng biểu diễn nhị phân 

Tất cả các thông tin số được đặt trong một tệp tin 

XXXXXXXX.SXF, 

 

Trong đó XXXXXXXX – phần định danh thông tin số cho một khu vực nhất định, có thế có được 

bằng bất kỳ quy tắc nào. 

Dữ liệu trong đinh dạng SXF có cấu trúc như sau: 

 

 

Tệp dữ liệu số 

Dự liệu lý lịch bản đồ 

XXXXXXXX.SXF 

 

Bộ mô tả dữ liệu 

 

Bản ghi tọa độ và thuộc tính 

 

Tiêu đề bản ghi 

 

Tọa độ đồi tượng và 

đối tượng phụ 

 

 

 

Thuộc tính đối tượng 

 

 

 

 

 

Tất cả các bản ghi được đặt trong một tệp, dữ liệu Tọa độ và Thuộc tínhcho 1 đối tượng đước đặt 

trong một bản ghi-Thuộc tính( Thuộc tính của đối tượng) đặt sau Tọa độ ( là các tọa độ cảu đối tượng). 

 

2.1.1 Cấu trúc của lý lịch bản đồ 

Bản ghi lý lịch bản đồ có chứa siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu bao gồm thông tin tương tự như thông tin 

trình bày ngoài khung trên bản đồ giấy, và thông tin cần thiết để kiểm soát tính toàn vẹn kết cấu và logic 

của dữ liệu số. 

Dữ liệu trong bản ghi lý lịch bản đồđược lưu trữ dưới dạng ký tự và nhị phân tùy thuộc vào trường 

ghi. 

Các trường ký tự được điền vào định dạng ANSI. Các trường nhị phân chứa các số nguyên trong 4 

bytes. Nếu dữ liệu cho một số trường không xác định, thì trường phải chứa một số - trừ một (0xFFFF 

hoặc 0xFFFFFFFF). 

Các trường dài 8 byte trong định dạng với dấu phấy động tiêu chuẩn IEEE, nếu không có dữ liệu, 

trường chứa một giá trị bằng không. 
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Bảng 1 -  Cấu trúc lý lịch bản đồSXF 

Trường độ dịch Chiếu dài Ghi chú 

 

ID tệp 

 

+  0 

 

4 

 

0x00465853 (SXF) 

 

Chiểu dài bản ghi lý lịch bản đồ 

 

+  4 

 

4 

 

В байтах = 400 

 

Hiệu chỉnh định dạng 

 

+  8 

 

4 

 

0x00040000 

 

Tổng(để kiểm tra) 

 

+  12 

 

4 

 

Đối với tất cả các tệp 

 

Ngày tạo bộ dự liệu 

 

+  16 

 

12 

 

YYYYMMDD\0 

 

Danh pháp tờ bản đồ 

 

+  28 

 

32 

 

ANSI 

 

Tỉ lệ  

 

+  60 

 

4 

 

Mẫu số của tỉ lệ 

 

Tên gọi quy ước của tờ 

 

+  64 

 

32 

 

ANSI 

 

Сác cờ thông tin 

 - cờ trạng thái dữ liệu 

 - dự trữ 

- cờ hiện diện tọa độ thực 

 - cờ khả năng mã hóa  

 - bảng tổng quát hóa     

 - cờ mã hóa Chú thích 

 - cờ độ chính xác của tọa độ 

 - dấu hiệu sự phân loại đặc biệt dữ 

liệu 

 - dự trư 

 

+  96 

 

4 

2 bit 

1 bit 

2 bit 

2 bit 

1 bit 

1 

1 

1 bit 

 

7 bit 

 

 

Chú thích 1. 

= 0 

Chú thích 2. 

Chú thích 3. 

Chú thích 4. 

Chú thích 5. 

Chú thích 6. 

1 – dữ liệu được sắp xếp theo kiểu 

đặc biệt 

= 0 

 

mã EPSG đối với hệ tọa độ hoặc 0 

 

+100 

 

4 

 

 

 

Tọa độ các góc của tờ trong hệ tọa 

độ vuông góc 

  - Х góc tây nam     

  - Y góc tây nam     

  - Х góc tây bắc  

  - Y góc tây bắc 

  - Х góc đông bắc 

  - Y góc đông bắc 

  - Х góc đông nam     

  - Y góc đông nam     

 

+  104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

 

 

mét 

 

Х –chiều thẳng đứng 

Y –chiều ngang 

 

(trong phiên bản 3.0- decimetr với 

mỗi 4 byte) 

 

 

Tọa độ trắc địa các góc của tờ 

B góc tây nam     

  - L góc tây nam     

  - L góc tây bắc  

  - B góc tây bắc 

  - L góc đông bắc 

  - B góc đông bắc 

 

+  168 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

8 

8 

8 

8 

8 

 

radian 

 

 

 

 

(trong phiên bản 3.0 đươc nhân 

với100 000 000, với mỗi 4 bytes) 
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Trường độ dịch Chiếu dài Ghi chú 

  - L góc đông nam     

  - B góc đông nam     

 

 

 

 

8 

8 

8 

Cơ sở toaans học của tờ 

  - kiểu elipsoid  

  - hệ đo cao             

  - phép chiếu bản đồ  

  - hệ tọa độ         

  - đơn vị đo cao 

  - đơn vị đo ngang 

  - loại khung             

  - kiểu bản đồ chung      

+  232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Chú thích 7. 

Chú thích 8. 

Chú thích 9. 

Chú thích 10. 

Chú thích 11. 

0 - mét 

 

Chú thích 12. 

Chú thích 13. 

Dự liệu hỗ trợ tài liệu nguồn: 

  - ngày chụp ảnh thực địa hoặc cập 

nhật bản đồ 

  - loại tài liệu nguồn  

  - kiểu tài liệu nguồn 

  - định danh Zone МСК-63 

  - dấu hiệu giới hạn bản đồ bằng 

khung 

  - độ từ thiên 

  - độ tiệm cận trung bình các kinh 

tuyến 

  - sự thay đổi hàng năm của từ thiên 

  - ngày đo đo lệch từ thiên  

  - zone МСК-63                    

  - chiều cao mặt cắt địa hình  

+  240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

12 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

8 

8 

 

8 

 

12 

4 

8 

 

 

YYYYMMDD\0 

Chú thích 14. 

Chú thích 15. 

A-X hoặc 0 

 

1 – bản đồ bị giới hạn bowrit 

khung  

 

radian 

(trong phiên bản 3.0 đươc nhân 

với 100 000 000, với mỗi 4 byte) 

YYYYMMDD\0 

mét 

Góc xoay trục đối với hệ tọa độ địa 

phương 

+  304 8 Radian theo chiếu quay kim đồng 

hồ 

 

Độ phân giải của thiết bị 

 

+  312 

 

 

 

4 

 

Số điểm trên 1m( nếu giá trị >0, 

thường là 20 000)  

Nếu cờ hiện diện tọa độ thực khác 

0, thì bỏ qua 

 

Vị trí khung trên thiết bị 

- Х góc tây nam     

  - Y góc tây nam     

  - Х góc tây bắc  

  - Y góc tây bắc 

  - Х góc đông bắc 

  - Y góc đông bắc 

  - Х góc đông nam     

  - Y góc đông nam     

 

+  316 

 

 

32 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

Đơn vị discrets 

 

(trong hệ tọa độ thiết bị) 

 

Х –chiều thẳng đứng 

Y –chiều ngang 

 

Mã phân loại khung của tờ bản đồ +  348 4 Từ phân laoij các đối tượng 
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Trường độ dịch Chiếu dài Ghi chú 

Dữ liệu hỗ trợ về phép chiếu của tài 

liệu nguồn 

-vĩ tuyến chính thứ nhất 

- vĩ tuyễn chính thứ 2 

- kinh tuyến trục 

-vĩ tuyến của điểm chính 

-sự dịch chuyển về phía bắc 

- sự dịch chuyển về phía đông 

 

+ 352 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

radian 

(trong phiên bản 3.0 đươc nhân 

với100 000 000, với mỗi 4 byte) 

 

Chú thích 16. 

 

Tổng 400 bytes (Version 3.0 – 256 bytes) 

 

Tọa độ các điểm có thể đươc xác định tương đối so với điểm gốc mà không trùng với góc dưới bên 

trái của tài liệu gốc. Điều này có thể được xác định từ tọa độ X và Y của góc tây nam (trong trường hợp 

này chúng lớn hơn 0). Trong số hóa, tài liệu nguồn có thể được đặt trong hệ tọa độ của thiết bị với một 

góc xoay tương đối so với vị trí thực của phép chiếu tương ứng. 

Để xoay đối tượng đến vị trí thực và tính toán độ biến dạng của tài liệu gốc, buộc phải tính toán các 

tọa độ bố trí khung trong thiết bị và các tọa độ decac vuông góc cung như tọa độ trắc địa các góc tờ. 

Nếu khung tờ có hơn 4 điểm – trong lý lịch của tờ lưu trữ tọa độ các góc của khung, còn mô tả hoàn 

chỉnh Tọa độ được lưu trữ ở dạng bản ghi riêng  trong dữ liệu. Khi đó mã phân loại được viết trong tiêu 

đề bản ghi cho khung tờ phải trùng với giá trị của trường mã phân loại khung tờ bản đồ bản ghi lý lịch tờ 

bản đồ (Классификационный код рамки листа карты записи паспорта листа.) 

Trong Trương hợp cần thiết phải mở rộng thành phần dữ liệu lý lịch bản đồ (vd, trong trường hợp 

phát triển bộ chuyển đổi cho một loại định dạng mới) bộ phân loại thông tin Thuộc tính sẽ bao gồm các 

mã để ký hiệu các thuộc tính mới(tất cả có thể lên đến 65535 thuộc tinh) có ý nghĩa xác định và định dạng 

biểu thị.  

Do đó, dữ liệu lý lịch bản đồcó thể được chuyển từ dạng biểu thị positional sang dạng key khi ý 

nghĩa của trường được xác định bởi mã trước đó. Trong trường hợp này, lý lịch bản đồtiêu chuẩn có thể 

không được điền đầy đủ, và tất cả thông tin sẽ được chọn từ một bản ghi Thuộc tínhtheo lược đồ được chỉ 

định. Phương pháp tiếp cận này đảm bảo lưu trữ dữ liệu lý lịch bản đồtùy ý (ví dụ dữ liệu thực địa địa vật 

lý hoặc dữ liệu bổ sung về phép chiếu tài liệu gốc). 

Quy trình tính tổng kiểm tra của hồ sơ được trình bày trong Phụ lục 2. 

Chú ý 

1) Cờ trạng thái dữ liệu( 2 bit): 

хххххх11 - dữ liệu ở trạng thái 3 (định dang trao đổi dữ liệu). 

2) Cờ hiện diện tọa độ thực(2 bit): 

ххх00xxx – tất cả các Tọa độ của các đối tượng được biểu thị trong hệ tọa độ quy định  

ххх11xxx – tất cả các Tọa độ của các đối tượng được biểu thị trong tọa độ thực trên thực địa tương 

ứng với dữ liệu lý lịch bản đồcủa tờ (phép chiếu, hệ tọa độ, đơn vị đo). Dữ liệu về tỉ lệ và tính rời rạc số 

hoá mang tính chất bổ trợ. 

3) cờ khả năng mã hóa (2 bit): 

x00ххххх – mã phân loai các đối tượng và các thuộc tính Thuộc tínhđược biểu diễn bằng số thập 

phân, đước viết dưới dạng nhị phân (vd: mã đối tượng «32100000» sẽ được viết dưới dạng 0x01E9CEA0, 

mã Thuộc tính«253» - dưới dạng 0x00FD). 

4) Bảng tổng quát hóa (1 bit): 

0xххxxхх –mức độ tổng quát hóa được cho theo bảng bản đồ tỉ lệ nhỏ (được viết ở bảng 4) 

1xхxxхxх – mức độ tổng quát hóa được cho theo bảng bản đồ tỉ lệ lớn (được viết ở bảng 5) 

5) Cờ mã hóa vản bản Chú thích đối tượng( 1 byte): 

0 – mã hóa ASCIIZ (Dos); 

1 – mã hóa ANSI (Windows); 

2 – mã hóa KOI-8 (Unix). 
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6) Cờ độ chính xác của tọa độ (1 byte): 

0 – không thiết lập 

1 – nâng cao độ chính xác lưu trữ tọa độ ( met, radian hoặc độ); 

2 – tọa đô được viết với độ chính xác đến centimet (met, 2 số sau dấu phẩy); 

3 – tọa đô được viết với độ chính xác đến milimet (met, 3 số sau dấu phẩy). 

7) Kiểu elipsoid: 

0 – không thiết lập; 

1 – Krasovsky 1942 (bán trục lớn- - 6378245 м, độ dẹt (tâm sai) - 1: 298.3); 

2 – Quốc tế 1972   (WGS-72)   (6378135 м, 1: 298.26); 

3 – Heyford 1909 г.   (6378388 м, 1: 297.0); 

4 – Clarke1880 г.   (6378249 м, 1: 293.5); 

5 – Clarke 1866 г.   (6378206 м, 1: 295.0); 

6 – Everst 1857 г.   (6377276 м, 1: 300.0); 

7 – Bessel 1841г.   (6377397 м, 1: 299.2); 

8 – Erie 1830 г.    (6377491 м, 1: 299.3); 

9 – Quốc tế 1984 г.   (WGS-84) (6378137 м, 1: 298.257); 

10 – Các tham số của trái đất 90.02 (SGS-85)  (6378136 м, 1: 298.257839); 

11 – GRS-80    (6378137 м, 1: 298.257222101); 

12 – IERS 1996г.   (6378136.49  298.25645); 

13 – Quốc tế 1924г.   (6378388.0 297.00); 

14 – Nam mĩ 1969г.   (6378160.0 298.25); 

15 – Indonesia 1974г.   (6378160.0  298.247); 

16 – Helmert 1906г.   (6378200.0  298.3); 

17 – Fisher 1960г. Biến thể  (6378155.0  298.3); 

18 – Fisher 1968г.   (6378150.0  298.3); 

19 – Hafa 1960г.   (6378270.0  297.0); 

20 – Everst 1830г.   (6377276.345  300.8017); 

21 – Quốc gia Úc    (6378160.0  298.25); 

22 – CGCS2000    (6378137, 298.2572221);  

23 – Biến thể Erie   (6377340.189, 299.3249646);  

24 – Biến thể Bessel   (6377492.018, 299.1528128);  

25 – Bessel Namibia    (6377483.865, 299.1528128);  

26 – Bessel Namibia (GLM)  (6377397.155, 299.1528128)  

27 – Clarke 1880 (Arc)   (6378249.145, 293.4663077);  

28 – Clarke 1880 (SGA 1922)  (6378249.2, 293.46598); 

29 – Everst 1830 (1967 xác định)   (6377298.556, 300.8017); 

30 – Everst 1830 biến thể     (6377304.063, 300.8017);  

31 – Everst 1830 (RSO 1969)  (6377295.664, 300.8017); 

32 – Everst 1830 (1975 xác định) (6377299.151, 300.8017255); 

33 – NWL 9D    (6378145.0, 298.25); 

34 – Plessis (Plessis) 1817  (6376523.0,  308.64); 

35 – Struve (Struve) 1860  (6378298.3, 294.73); 

36 – War Office    (6378300.0, 296);  

37 – GEM 10C    (6378137.0, 298.2572236); 

38 – OSU86F    (6378136.2, 298.2572236);  

39 – OSU91A    (6378136.3, 298.2572236); 

40 – GRS 1967    (6378160.0,  298.2471674);  

41 – Average Terrestrial System 1977 (6378135.0,  298.257);  

42 – IAG 1975    (6378140.0,  298.257);  

43 – GRS 1967 biến thể  (6378160.0,  298.25); 

44 – Đan Mạch 1876   (6377019.27,  300); 
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45 – Hình cầu WGS 84   (6378137.0, 0); 

46 – ГСК-2011    (6378136.5, 298.2564151); 

47 – ПЗ 90.11    (6378136.0, 298.2578393); 

254 – ellipsoid tùy ý   (xem phụ lục 1, mã 32880 và 32881). 

Phân loại dữ liệu bổ trợ trên không đẩy đủ và có thể được bổ sung sau này 

8) Hệ thống đo cao: 

0 hoặc 255 (-1) - không thiết đăt; 

1 – Hệ thống đo cao Baltic (điểm mốc Kronstadt); 

2 – Hệ thống độ cao của Úc năm 1971; 

3 – Mức nước trung bình của biển Adriatic ở Trieste (Áo, Nam Tư); 

4 – Mức nước trung bình của Biển Bắc tại Ostend «Zero-Normal»; 

5 – Mức trung bình mực nước dưới Biển Bắc tại Ostend - «Zero pont de highway» (Bỉ); 

6 – Mức nước trung bình tại Kênh La Manch (Anh Quốc); 

7 – Mức nước trung bình của Biển Ailen tại Belfast (Bắc Ailen); 

8 – Mức nước trung bình của Đại Tây Dương tại Malik-Hed (Ireland); 

9 – Mực nước dưới ở vịnh Dublin (Ireland); 

10 – Mức nước trung bình của biển Aegean tại cảng Piraeus (Hy Lạp); 

11 – Mực nước biển gần bờ biển Đan Mạch (Đan Mạch); 

12 – Mức nước trung bình của Vịnh Fachsaflowey gần Reykjavik (Iceland); 

13 – Mức nước trung bình của biển Địa Trung Hải tại Alicante (Tây Ban Nha); 

14 – Mức nước trung bình của Đại Tây Dương (đối với Quần đảo Canaria); 

15 – Mức nước trung bình của biển Ligurian ở Genoa (Ý); 

16 – Mức nước trung bình của Biển Bắc (mốc ở Amsterdam «Normal-Zero» (Hà Lan, Đức); 

17 – Mực nước biển trung bình ở Oslo - «Norwegian Normal Zero» (Nam Na Uy); 

18 – Mức nước biển trung bình tại vịnh Narvik (Bắc Na Uy); 

19 – Mức nước trung bình của Đại Tây Dương tại Cascais (Bồ Đào Nha); 

20 – Mức nước trung bình của biển Baltic tại Helsinki (Phần Lan); 

21 – Mức nước trung bình ở bờ biển của Thụy Điển (Thụy Điển); 

22 – Mức nước trung bình của Biển Địa Trung Hải tại Marseille (Pháp, Thụy Sĩ); 

23 – Mức nước trung bình các biển lở Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ); 

24 – Mức nước trung bình các biển và đại dương lở Mỹ và Canada (Mỹ, Canada); 

25 – Hệ thống đo cao Baltic năm 1977; 

26 – Mức nước trung bình của Biển Okhotsk và Thái Bình Dương; 

27 – Mức nước trung bình của đại dương toàn cầu. 

Phân loại dữ lieu bổ trợ trên không đẩy đủ và có thể được bổ sung sau này 

9) Phép chiếu tài liệu gốc: 

0 hoặc 255 (-1) - không thiết đặt; 

1 – đẳng giác Gauss-Krüger; (равноугольная); 

2 – đẳng giác hình nón (mã lỗi thời, áp dụng 22); 

3 – hình trụ đặc biệt để dẫn hướng vũ trụ bản đồ tỉ lệ 40 triệu (mã đã lỗi thời); 

4 – đẳng phân phương vị ngang (Lambert) (mã đã lỗi thời, áp dụng 30); 

5 – đẳng giác phương vị thẳng (stereographic); 

6 – phương vị thẳng cách đều(Postel); 

7 – phương vị cách đều xiên (mã lỗi thời, áp dụng 30); 

8 – hình trụ thẳng đẳng giác (Mercator) (mã đã lỗi thời, áp dụng 36); 

9 – hình trụ tuỳ ý (Giáo sư Urmayev) (mã đã lỗi thời, áp dụng 25); 

10 – phép chiếu polyconic CNIIGAiK (mã đã lỗi thời, áp dụng 29); 

11 – polyconic biến đổi đơn giản (mã lỗi thời, áp dụng 29); 

12 – giả hình nón ngẫu nhiên; 

13 – phối cảnh cực; 

14 – đẳng giác (Chebyshev); 
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15 – phép chiếu gnomonic (điểm trung tâm là 60,80 độ); 

16 – hình trụ đặc biệt cho bản đồ mẫu; 

17 – phép chiếu phổ thông ngang Mercator (UTM); 

18 – hình chiếu hình sin đẳng phân giả hình trụ của Kavraysky; 

19 – hình chiếu elliptic đẳng phân giả hình trụ của Molveyde; 

20 – chiếu hình nón cách đều thẳng; 

21 – chiếu hình nón đẳng phân thẳng; 

22 – chiếu hình nón đẳng giác thẳng; 

23 – phép chiếu phương vị đẳng giác cực (phối cảnh); 

24 – chiếu phương vị đẳng phân chuẩn (mã đã lỗi thời, áp dụng 30); 

25 – chiếu hình sin giả trụ Urmayev cho bản đồ của các đại dương (Thái Bình Dương và Ấn Độ); 

26 – đẳng phân tùy ý Aitov-Gamer; 

27 – phép chiếu hình trụ cách đều; 

28 – phép chiếu hình trụ đẳng phân Lambert; 

29 – phép chiếu polyconic biến hình đơn giản (quốc tế); 

30 – phương vị đẳng phân xiên Lambert; 

31 – chiếu hình trụ ngang đẳng giác; 

32 – địa hình đăng giác cho hệ tọa độ năm 63; 

33 – vĩ tuyến/ kinh tuyến hình trụ trên mặt cầu; 

34 – hình trụ Miller trên mặt cầu cầu ESRI: 54003; 

35 – hình trụ thẳng đẳng giác Mercator EPSG: 3857/3395 (Popular Visualisation Pseudo Mercator); 

36 – hình trụ thẳng đẳng giác Mercator (Mercator 2SP). 

Phân loại dữ lieu bổ trợ trên không đẩy đủ và có thể được bổ sung sau này 

10) Hệ tọa độ (1 byte): 

0 hoặc 255 (-1) - không thiết đặt; 

1 – Hệ tọa độ năm 42 (mặt phẳng vuông góc); 

2 – Hệ tọa độ  phép chiếu Mercator phổ thông (US- Universal Transverse Mercator); 

3 – Mạng lưới quốc gia vuông góc của Anh (National Grid); 

4 – Hệ tọa độ địa phương vuông góc (tỉ lệ lớn); 

5 – Hệ tọa độ năm 63; 

6 – hệ tọa độ vuông góc quy ước cho bản đồ tổng quan, phụ thuộc vào loại phép chiếu, giá trị vĩ 

tuyến chính và kinh tuyến trục; 

7 – tọa độ trắc địa phù hợp với loại ellipsoid theo đơn vị radian; 

8 – tọa độ trắc địa phù hợp với loại ellipsoid theo độ; 

9 – Hệ tọa độ năm 95 (mặt phẳng vuông góc); 

10 – Hệ tọa độ GSK-2011. 

Phân loại dữ lieu bổ trợ trên không đẩy đủ và có thể được bổ sung sau này 

11) Đơn vị đo (1 byte): 

0 – mét (hoặc discret); 

64 – radian; 

65 – độ. 

Để ghi giá trị độ cao sử dụng đơn vị mét 

Phân loại dữ lieu bổ trợ trên không đẩy đủ và có thể được bổ sung sau này 

12) Kiểu khung (1 byte): 

0 – bản đồ không bị giới hạn bởi khung; 

1 – hình thang mà không có điểm gãy; 

2 – hình thang với điểm gãy; 

3 – chữ nhật; 

4 – tròn; 

5 – tùy ý. 
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13) Loại bản đồ tổng quát (1 byte): 

0 hoặc 255 (-1) - không thiết đặt; 

1 – hệ tọa độ địa hình năm 42 (SC 42); 

2 – tổng quan địa lý; 

3 – điều hướng vũ trụ đặc biệt («Globus»); 

4 – bình đồ địa hình thành phố; 

5 – bình đồ tỉ lệ lớn địa phương; 

6 – điều hướng hàng không; 

7 – điều hướng biển; 

8 – hàng không; 

9 – mẫu; 

10 – địa hình phổ thông Mercator North American 1927; 

11 – địa hình phổ thông Mercator trên WGS 84 (UTM); 

12 – địa hình phổ thông Mercator trên elipsoid; 

13 – hệ toạ độ địa hình năm 63 (SC 63); 

14 – hệ toạ độ địa hình năm 95 (SC 95); 

15 – hệ tọa độ địa hình địa phương (với một điểm chính tùy ý); 

16 – tổng quan địa lý vĩ độ kinh độ trên mặt cầu; 

17 – bản đồ thế giới (hình trụ của Miller); 

18 – hệ tọa độ địa phương dựa trên SK-63; 

19 – Hình trụ Mercator trên mặt cầu «World Mercator» (EPSG:3857, EPSG:3395); 

20 – điều hướng biển (Mercator_2SP); 

21 – Hệ tọa độ GSK-2011. 

Phân loại dữ lieu bổ trợ trên không đẩy đủ và có thể được bổ sung sau này 

Sự phụ thuộc giữa các loại bản độ và dự liệu bổ trợ bên trong được viết ở phụ lục 3. Quy tắc hình 

thành dữ liệu lý lịch bản đồđối với các loại bản đồ khác nhau. 

14) Kiểu tài liệu gốc: 

1 – tài liệu bản đổ; 

2 – bình đồ ảnh; 

3 – ảnh. 

15) Loại tài liệu gốc: 

а)  đối với tài liệu bản đồ  б)  đối với ảnh 

1 – bản in,    1 – ảnh vệ tinh, 

2 – bản gốc xuất bản,   2 – ảnh hàng không, 

3 – bản gốc biên soạn,   3 – ảnh máy kinh vĩ. 

4 – bản gốc sửa đồi. 

Phân loại dữ lieu bổ trợ trên không đẩy đủ và có thể được bổ sung sau này 

16) Đặc trưng của việc điền thông tin về phép chiếu 

Đối với loại bản đồ tông quát «địa hình địa phương» (15) trường đước điền như sau: 

Vĩ tuyến chính thứ nhất – chứa 0; 

Vĩ tuyến chính thứ hai – chưa giá trị hệ số tỉ lệ «ScaleFactor»; 

Kinh tuyến trục – chứa giá trị kinh độ của điểm chính; 

Vĩ tuyến điểm chính – chứa giá trị vĩ độ của điểm chính; 

Độ dịch chuyển về phía bắc – chứa giá trị dịch chuyển theo vĩ độ với đơn vị mét «FalseNorthing»; 

Độ dịch chuyển về phía đông – chứa giá trị dịch chuyển theo kinh độ với đơn vị mét 

«FalseEasting». 

 

2.1.2 Cấu trúc của bộ mô tả dữ liệu 

Vùng ghi dữ liệu ở định dạng SXF bắt đầu bằng bộ mô tả dữ liệu. Bộ mô tả chứa thông tin được sử 

dụng để kiểm tra và khôi phục sự toàn vẹn cấu trúc của định dạng. 
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Bộ mô tả dữ liệu có cấu trúc sau: 

 

Bảng 2 -  Cấu trúc của bộ mô tả dữ liệu 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Định danh dữ liệu +  0 4 0х00544144  (DAT) 

Độ dài bộ mô tả +  4 4 =  52 

Danh pháp tờ +  8 32 ANSI 

Sô bản ghi dữ liệu +  40 4  

Các cờ thông tin 

  - cờ trạng thái dữ liệu 

  - cờ tương ứng phép chiếu 

  - cờ hiện diện tọa dộ thực 

  - cờ khả năng mã hóa  

  - bảng tông quát hóa 

  - cờ mã hóa Chú thích Grif bảo mật 

 

Các cờ thông tin 

 - Cờ tự động quản lý GUID các đối 

tượng 

- cờ quản lý ngày và thời gian chỉnh 

sửa đối tượng 

- dự trữ  

+  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 bit 

1 bit 

2 bit 

2 bit 

1 bit 

1 

 

1 

 

1 

1 bit 

 

1 bit 

 

 

7 bit 

 

Chú ý 1. 

Chú ý 2. 

 

Chú ý 3. 

 

Chú ý 4. 

Chú ý 5. 

Chú ý 6. 

 

Chú ý 7. 

 

 

1 - Cờ tự động nhận GUID các 

đối tượng 

1 – tự động nhận các Thuộc 

tínhbổ trợ 

=  0 

 

Dự trữ     

 

+  48 

 

4 

 

 

=  0 

 

Tổng 

 

:        52 

 

bytes 

 

 

Chú ý: 

1) cờ trạng thái dữ liệu   (2 bit): 

хххххх11 – dữ liệu ở trạng thái 3 – định dạng trao đổi. 

2) cờ tương ứng phép chiếu (1 bit): 

ххххх0xx - dữ liệu tương ứng phép chiếu ( có nghĩa là bản đồ có thế có góc quay tương đối với vị 

trí thực sự và một biến dạng nào đó); 

xxxxx1xx -  dữ liệu tương ứng phép chiếu 

3) cờ hiện diện tọa dộ thực (2 bit): 

ххх00xxx – tất cả các Tọa độ của các đối tượng được biểu thị trong hệ tọa độ quy định (discret); 

ххх11xxx – tất cả các Tọa độ của các đối tượng được biểu thị trong tọa độ thực tương ứng với dữ 

liệu lý lịch bản đồcủa tờ (phép chiếu, hệ tọa độ, đơn vị đo). Dữ liệu về tỉ lệ và tính rời rạc số hoá mang 

tính chất bổ trợ. 

4) cờ khả năng mã hóa (2 bit): 

x00ххххх – mã phân loai các đối tượng và các thuộc tính Thuộc tínhđược biểu diễn bằng số thập 

phân, đước viết dưới dạng nhị phân (vd: mã đối tượng «32100000» sẽ được viết dưới dạng 0x01E9CEA0, 

mã Thuộc tính«253» - dưới dạng 0x00FD). 

x01xxxxx - mã đối tượng và Thuộc tínhlà số thập lục phân được viết dưới dạng nhị phân (ví dụ: 

"A200FE01" ở dạng 0xA200FE01, "E59A" ở dạng 0xE59A); 
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5) Bảng tổng quát hóa (1 bit): 

0xххxxхх –mức độ tổng quát hóa được cho theo bảng bản đồ tỉ lệ nhỏ (được viết ở bảng 4) 

1xхxxхxх – mức độ tổng quát hóa được cho theo bảng bản đồ tỉ lệ lớn (được viết ở bảng 5) 

6) Cờ mã hóa vản bản Chú thích đối tượng (1 byte): 

0 – mã hóa ASCIIZ (Dos); 

1 – mã hóa ANSI (Windows); 

2 – mã hóa KOI-8 (Unix). 

7) Chú thích bảo mật: 

0 – không thiết đặt; 

1 – thông tin mở; 

2 – thông tin có giới hạn truy cập; 

3 – thông tin để phục vụ sử dụng; 

4 – thông tin bí mật; 

5 – thông tin hoàn toàn bí mật. 

 

vùng dữ liệu cấu tạo từ các bản ghi có chiều dài biến đổi. Một bản ghi cho mỗi đối tượng dữ liệu. 

Bản ghi chứa tiêu đề chuẩn có độ dài 32 byte và dữ liệu có chiều dài thay đổi - Tọa độ và Thuộc 

tínhcủa đối tượng. Trong tiêu đề của bản ghi có chỉ ra tổng chiều dài của bản ghi. 

 

2.1.3 Miêu tả tiêu đề bản ghi 

2.1.3.1 Cấu Trúc Tiêu Đề Bản Ghi 

Bảng 3 -  Cấu trúc tiêu đề bản ghi của đối tượng 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

 

Định danh mở đầu bản ghi 

 

+  0 

 

4 

 

0х7FFF7FFF 

 

Tông chiều dài bản ghi 

 

+  4 

 

4 

 

Cùng với tiếu đề 

 

Chiều dài Tọa độ 

 

+  8 

 

4 

 

Đơn vị byte 

 

Mã phân loại 

 

+  12 

 

4 

 

 

 

Sô riêng của đối tượng 

- số trong nhóm 

- số của nhóm 

 

+  16 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

           

 Dữ liệu bổ trợ 

  - tính chất định vị 

  - multipoligon 

 

  - Dự trữ 

  - dấu hiệu nén đối với đồ hoạ 

 

  - Sự hiện diện của Thuộc tính 

  - Kích thước của thành phần Tọa độ 

  - Sự hiện diện vector liên kết 

  - dấu hiệu văn bản trong UNICODE 

 

  - dấu hiệu hiển thị đối tượng trên hết 

  - dấu hiệu hiển thị đối tượng thấp 

 

+  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 bit 

1 bit 

 

3 bit 

1 bit 

 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

 

1 bit 

 

 

 

Chú ý 1. 

1 – các đối tượng phụ của đa 

giác có thế nằm ngoài đối tượng 

Phải bằng 0 

1 – ký hiệu của đối tượng đồ họa 

có thể bị nén 

Chú ý 2. 

Chú ý 3. 

Chú ý 4. 

0 – văn bản 1 byte,  

1 – UNICODE. 

1 – hiện thị trên tất cả 
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Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

hơn tất cả 

  - Dấu hiệu làm bằng các đối tượng 

phụ theo chiếu dọc 

  - Định dạng của bản ghi Tọa độ 

  - Kích thước biểu thị 

  - Loại phần tử Tọa độ 

  - dấu hiệu Tọa độ với văn bản 

  - Sự hiện diện của đồ họa (ký) 

  - Khả năng định tỉ lệ của đồ hoạ 

  - dấu hiệu xây dựng spline theo Tọa 

độ       

  

 

 

 

1 bit 

 

1 bit 

 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

 

2 bit 

1 – hiện thị dưới tất cả 

 

1 – làm bằng đối với các đối 

tượng vector 

Chú ý 5. 

Chú ý 6. 

Chú ý 7. 

Chú ý 8. 

Chú ý 9. 

Chú ý 10. 

 

Chú ý 11. 

 

Mức tổng quát hóa 

  - giới hạn dưới nhìn thấy 

  - giới hạn trên nhìn thấy 

 

 

+  23 

 

 

 

 

 

1 

4 bit 

 

4 bit 

 

 

Ni = 0...15 

N1 

 

15  -  N2 

 

Sô điểm Tọa độ đối với đối tượng lơn +  24 

 

4 

 

Nếu trong trường tiếp theo 

 giá trị 65535 

 

Miểu tả Tọa độ 

  - số đối tượng phụ 

  - số điểm Tọa độ 

 

+  28 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

65535 đối với đối tượng lớn 

Tổng :        32 byte  

 

Chú ý: 

1) Tính chất định vị (4 bit, đối với SXF phiên bản 3.0 – 2 bit): 

xххх0000 – đường; 

хххх0001 – mặt; 

хххх0010 – điểm; 

xxxx0011 – Chú thích. 

(đối với SXF phiên bản 3.0 trở lên): 

xххх0100 - vector (đối tượng được định hướng điểm, chứa 2 điểm trong Tọa độ); 

xххх0101 – mẫu Chú thích –điểm thứ nhất Tọa độ là điểm liên kết mấu, Tọa độ các đối tượng phụ 

chỉ định vị trí Chú thích và đường bổ trợ («chứ ký trống»). 

2) Sự hiện diện Thuộc tínhđối tượng(1 bit): 

xххххх0х – không có Thuộc tính; 

хххххх1х – có Thuộc tính. 

3) Kích thước thành phần Tọa độ (1 bit): 

xхххх0xх –  2 bytes (dành cho giá trị số nguyên); 

xхххх0xх –  4 bytes (dành cho dấu chấm động); 

ххххх1xх –  4 bytes (dành cho giá trị số nguyên); 

ххххх1xх –  8 bytes (dành cho dấu chấm động). 

4) Sự hiện diện vector liên kết (1 bit): 

xххххх0х – không có miêu tả vector liên kết; 

хххххх1х – sau bản ghi Tọa độ sẽ là miêu tả vector liên kết mô hình 3D. 

5) Định dạng bản ghi Tọa độ (1 bit): 

xхххххx0 – Tọa độ được ghi ở định dạng đường; 

ххххххx1 – Tọa độ được ghi ở định dạng vector. 
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6) Kích thước hiện thị (1 bit): 

xххххх0х – đối tượng có hiện thị 2 chiều; 

xххххх1х – đối tượng có hiện thị 2 chiều. 

7) Loại thành phần Tọa độ (1 bit): 

ххххх0хх – Tọa độ được biểu thị dưỡi dạng các số nguyên; 

ххххх1хх – dạng biễu thị với dấu chấm động. 

độ cao luôn được cho dưới dạng số nguyên với dấu chấm động 

8) Dấu hiệu Tọa độ với văn bản (1 bit, đối với SXF phiên bản 3.0 trở lên): 

ххxx0xхх – Tọa độ chứa chỉ tọa độ các điểm; 

ххxx1хxх – Tọa độ chưa văn bản Chú thích, cho phép chỉ đối với đối tượng loại «Chú thích» hoặc 

«mẫu Chú thích» (chú ý 1). 

9) Sự xuất hiện đồ họa (1 bit, đối với SXF phiên bản 3.0 trở lên): 

хxx0xххх – bản ghi đối tượng không chưa miêu tả đồ họa của đối tượng; 

хxx1xххх – sau Tọa độ của đối tượng sẽ là miểu tả đồ họa đối tượng. 

10) Khả năng định tỉ lệ đồ họa ( 1 bit, đối với SXF phiên bản 3.0 trở lên): 

xx0хxххх – các ký hiệu quy đinh của đối tượng không được định tỉ lệ; 

xx1хxххх – các ký hiệu quy đinh của đối tượng được định tỉ lệ khi hiện thị. 

11) dấu hiệu xây dựng spline theo Tọa độ ( 2 bit, đối với SXF phiên bản 3.0 trở lên): 

00xxxxxx – spline không được xây dựng trong quá trình trực quan; 

01xxxxxx – làm mịn spline (cắt góc); 

10xxxxxx – bao spline (đi qua tất cả các điểm Tọa độ). 

 

2.1.3.2 Các quy tắc hình thành tiêu đề bản ghi 

Tiêu đề bản ghi dữ liệu cấu tạo từ 8 phần ( mỗi phần có hiều dài 4 bytes): 

1) Định danh mở đầu bản ghi – có giá trị không đổi (số lục thập phân 0х7FFF7FFF), được sử dụng 

để kiểm tra tính toàn vẹn cảu cấu trúc bản ghi và trong phục hồi dữ liệu. 

2) Chiều dài chung của bản ghi- Chiều dài của bản ghi dữ liệu, bao gồm cả tiêu đề 

3) Chiều dài Tọa độ – chiều dài bản ghi Tọa độ đối tượng, bao gồm Tọa độ đối tượng và đối 

tượng phụ. Nếu trong bản ghi có mô tả đồ họa và vector liên kết (chiều dài của chúng cũng bao 

gồm trong chiều dài của Tọa độ). Độ dịch sang Thuộc tínhtrong bản ghi bằng chiều dài Tọa độ 

cộng với độ dài tiêu đề; 

4) Mã phân loại – xác định kiểu của đối tượng bằng cách xác định mã 4 bytes từ mảng phân loại 

tương ứng. số của bảng được cho trong tệp lý lịch bản đồ(được nhân đôi trong mô tả) và phụ 

thuộc vào tỉ lệ của tài liệu gốc, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, vv. Các ví dụ phân loại được 

trinh bày ở phụ lục 4. 

5) Sô riêng của đối tượng – là số duy nhất của đối tượng để đồng nhất nó. Có thể tùy điều kiện 

được chia ra thành 2 phần hoặc được coi như là một trường 4 bytes. Số riêng của đối tượng 

được sử dụng khi cập nhật hoặc sửa chữa dữ liệu, cũng như để thiết lập các mối liên hệ logic 

với các đối tượng khác hoặc bản ghi ngoài cơ sỏ dữ liệu; 

6) Dữ liệu bổ trợ - dùng để kiểm tra chất lượng Tọa độ và tiến hành các thủ tục xử lý; 

7) Mực độ tổng quát hóa – được hình thành theo nguyen tắc sau: 

- Giới hạn nhìn thấy trên xác định tỉ lệ lớn nhất của bản đồ mà ở đó đối tượng này được nhìn thấy 

trên bản đồ; 

- Giới hạn nhìn thấy dưới xác định tỉ lệ nhỏ nhất của bản đồ mà ở đó đối tượng này được nhìn 

thấy trên bản đồ; 

- Tương quan mức độ tổng quát hóa và tỉ lệ đối với bản đồ tỉ lệ bé (<10 000) được chỉ ra ở bảng 

4, đối với bản đồ tỉ lệ lớn-ở bảng 5. Kiểu bảng được sử dụng phải được chỉ ra trong các cờ 

thông tin của hồ chiều tờ. 
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Bảng 4 -  Các bản đồ tỉ lệ nhỏ hơn 1: 10 000 

 

Mực độ tổng quát hóa 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Tỉ lệ của ảnh 

 

<=500 

 

1000 

 

2000 

 

5000 

 

10000 

 

25000 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

50 000 

 

100 000 

 

200 000 

 

500 000 

 

1 triệu 

 

2 triệu 

 

5 triệu 

 

10 triệu 

 

20 triệu 

 

>= 40 triệu. 

 

Ví dụ: Trường mức độ tổng quát hóa chứa giá trị 0x24. 

Giới hạn dưới nhìn thấy =4, tương ứng 1:10 000; 

Giới hạn trên nhìn thấy =13( 15-2), tương ứng 1:10 triệu; 

 

Bảng 5 -  Các bản đồ tỉ leek 1:10000 và lớn hơn 

Mức độ tổng quát hóa 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Tỉ lệ của ảnh 

 

<=5 

 

10 

 

25 

 

50 

 

100 

 

200 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

500 

 

1000 

 

2000 

 

5000 

 

10000 

 

25 000 

 

50 000  

 

100 000 

 

200 000 

 

>=500 000 

 

Nếu như trường dữ liệu bằng 0x00, thì có nghĩa là đối tượng đã cho nhìn thấy trong tất cả các tỉ lệ 

hiện thị; 

Nếu trường dữ liệu không được điền, thì nó phải chứa mã giả = 0xFF (giá trị này phải được thiết đặt 

mặc định); 

Khi quy đổi giới hạn nhìn thấy từ bản đồ tỉ lệ lớn (Гк) sang bản đồ tỉ lệ nhỏ (Гм) và ngước lại, thục 

hiện các biến đổi sau: Гм = Гк - 6, nếu Гм < 0, то Гм = 0; Гк = Гм + 6, nếu Гк > 15, то Гк = 15. 

Số điểm Tọa độ đối với đối tượng lớn – chứa số điểm Tọa độ của đối tượng, khi số này lớn hơn 

65535. Trong trường hợp này trường tiếp theo số điểm Tọa độ chứa giá trị 65535 (quy tắc đã được giới 

thiệu từ phiên bản 4.0 để hỗ trợ các đối tượng với số điểm nào bất kỳ). 

Trường số đối tượng phụ được điền theo các quy tắc sau: 

- Đối tượng phụ là; 

- Các mảnh của bề mặt là loại mặt phẳng (có nghĩa là không phải loại đường, cũng không phải 

loại điểm), được phân bố bên trong ranh giới ngoài của đồi tượng mặt phẳng và không thuộc về 

nó; 

- ranh giới của các đối tượng phụ là ranh giới trong của các đối tượng; 

- các mảnh (đoạn) của một đối tượng dạng đường  sẽ có Tọa độ độc lập và là một sự nối tiếp có 

tính logic của đối tượng, và có những đặc điểm về Thuộc tínhnhư của đối tượng; 

- Chú thích, được đặt trong một vài dòng, khi mỗi dòng có những điểm liên kết riêng của nó. 

 

Đối tượng mà có các đối tượng phụ  sẽ có trường Số các đối tượng phụ: 

- đối với các đối tượng mặt - số lượng các đối tượng phụ; 

- đối với các đối tượng đường - số các đối tượng đường cấu thành trừ đi một (có nghĩa là chỉ số 

«các nối tiếp»); 
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- đối với Chú thích - Tổng số dòng trừ một; 

- Các đối tượng mà không có đối tượng phụ sẽ có trường Số các đối tượng phụ có giá trị bằng 0. 

 

Chú ý: 

Theo nguyên tắc, các đối tượng phụ được hình thành khi hai đối tượng mặt phẳng được chồng lên 

nhau (ví dụ như một hòn đảo trên sông hoặc một cái hồ trong rừng). Trong trường hợp này, Tọa độ của 

đối tượng nằm bên trong được nhân đôi như là Tọa độ của đối tượng phụ. Việc tạo các đối tượng phụ 

trong các trường hợp này là không nhất thiết (nếu trong tương lai điều này không ảnh hưởng đến việc tính 

toán diện tích, độ cao, v.v ...). 

 

Trường Số lượng các điểm Tọa độ chứa số điểm Tọa độ của đối tượng. Tọa độ của đối tượng sẽ 

theo trường dữ liệu 

 

2.1.4 Cấu trúc Tọa độ của đối tượng 

Tọa độ của đối tượng trong bản đồ số được lưu trong hệ tọa độ thiết bị nhận nó (bàn trắc địa, máy 

quét, vv). Để nhận bổ sung tọa độ thực của vật thể, cần phải sử dụng dữ liệu từ tệp lý lịch bản đồ: kiểu 

chiếu tài liệu nguồn, tỉ lệ, độ phân giải thiết bị và các dữ liệu khác. 

Tọa độ của đối tượng chính là tọa độ phân bố tuần tự các điểm đường viền hoặc tọa độ các điểm 

liên kết đối với các đối tượng không có đường viền chính thức (các đối tượng điểm, Chú thích, vv ). 

Tọa độ X được viết trước (tính từ góc dưới bên trái lên trên) sau đó tọa độ Y (tính từ trái qua phải). 

Nếu đối tượng có một biểu diễn ba chiều, thì tiếp theo sẽ là tọa độ H là chiều cao Tọa độ.  

Chiều dài của trường dành cho bản ghi tọa độ của một điểm Tọa độ có thể được xác định từ tiêu đề 

của bản ghi (ít nhất 4 bytes 2 chiều số nguyên, nhiều nhất 24 bytes với dấu chấm động 3 chiều). 

Đối với biểu diễn 2 chiều của đối tượng, bản ghi Tọa độ có dạng: 

        

     Х1    У1         Х2    У2    ...    Хn     Уn  

     

Đối với biểu diễn 3 chiều của đối tượng, bản ghi Tọa độ có dạng: 

     

      Х1  У1   H1        ...      Хn   Уn    Hn    

 

Trong đó : n-số điểm Tọa độ của đối tượng (được chỉ ra trong tiêu đề bản ghi). 

Nếu đối tượng có đối tượng phụ, thì sau Tọa độ của đối tượng sẽ là Tọa độ của đối tượng phụ có 

cùng kiểu. Trực tiếp trước Tọa độ của đối tượng phụ sẽ viết trường bổ trợ chiều dài 4 bytes cới nội dung 

sau: 

- 2 bytes - dự trữ (nên viết 0); 

- 2 bytes- số lượng các điểm Tọa độ trong đối tượng phụ. 

 

Đối với biểu diễn 2 chiều của đối tượng, bản ghi Tọa độ với một đối tượng phụ sẽ có dạng:  

   

  Х1   У1     ...    Хn   Уn         N1  N2          Х1  У1    ...   Хm   Уm  

   

Đối với biểu diễn 3 chiều của đối tượng, bản ghi Tọa độ với một đối tượng phụ sẽ có dạng: 

 

 Х1  У1   H1          ...      Хn   Уn      Hn          N1    N2    

 

  

Х1  У1   H1          ...      Хm   Уm    Hm   

 

Trong đó:  

- n – sô điểm Tọa độ của đối tượng (được chỉ ra trong tiêu đề bản ghi); 
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- m – số điểm Tọa độ của đối tượng phụ (được chỉ ra trong trường N2). 

 

Nếu đối tượng có hơn 1 đối tượng phụ, Tọa độ của đối tượng phụ thứ 2 và các đôi tượng phụ tiếp 

theo được viết tuần tự. Mỗi Tọa độ bắt đầu bằng một trường bổ trợ chứa số của đối tượng phụ và số điểm 

của Tọa độ đó. 

Giá trị tọa độ trong biểu diễn với dấu chấm động là một ký hiệu. Một tọa độ có thể chiếm 4 bytes 

(FLOAT) hoặc 8 bytes (DOUBLE) theo tiêu chuẩn IEEE cho số với dấu chấm động. 

Giá trị tọa độ trong bình đồ đối với biểu diễn số nguyên phải là sô dương và có thể nằm trong 

khoảng từ 0 đến 65535 đối với với phần tử Tọa độ 2 bytes hoặc trong khoảng từ 0 đến 

4294976395 đối với phần tử Tọa độ 4 bytes. 

Tính toán có thể được thực hiện từ điểm nằm dưới góc trái bên dưới của tài liệu gốc nếu có các 

điểm Tọa độ nằm dưới góc này. 

Đối với biếu diễn 3 chiều Tọa độ của đối tượng giá trị độ cao luôn có định dạng biểu diễn với dấu 

chấm động với độ chính xác đơn hoặc kép. Kích thước phần tử độ cao có thể là 4 bytes (FLOAT), khi tọa 

độ x và y chiếm 2 hoặc 4 bytes, hoặc là 8 bytes nếu x và y chiếm 8 bytes. 

Giá trị độ cao được viết phù hợp với hệ đo cao được chọn, phép chiếu của tài liệu gốc và đơn vị đo 

được chỉ ra trong bản ghi lý lịch bản đồ. giá trị độ cao nên ở đơn vị mét. 

Nếu Tọa độ được viết dưới dạng vector, tọa độ được tính từ điểm Tọa độ trước đó. Giá trị tọa đọ đối 

với biểu diễn số nguyên là ký hiệu và có thể nằm trong khoảng từ -32767 đến +32767 đối với với phần tử 

Tọa độ 2 bytes hoặc trong khoảng từ -2147483647 đến +2147483647 đối với phần tử Tọa độ 4 bytes. 

Để nâng cao độ chính xác kiểm tra Tọa độ dối tượng, nằm ngoài khung, nên chọn 1 bản ghi để miểu 

tả Tọa độ của khung tờ. Trong bộ phân loại, phải cung cấp mã cho khung tờ. Nếu mã đó có sẵn, phải ghi 

nó vào lý lịch bản đồcủa tờ - trong trường Mã phân loại của khung đối tượng.  

 

Chú ý: 

Tọa độ của các đối tượng có thể được biểu diễn trong hệ tọa độ thực trên thực địa (theo mét, radian, 

vv), do đó có thể thể hiện các kết quả quan sát ngoại nghiệp hoặc chuyển đổi dữ liệu từ một định dạng. 

Trong trường hợp này, phải tuân theo các quy tắc được mô tả trong Phụ lục 5. Các đối tượng thuộc loại 

«Chú thích» phải có cấu trúc Tọa độ phức tạp hơn để mô tả văn bản Chú thích (đối với phiên bản SXF 3.0 

trở lên). 

 

Tọa độ Chú thích (Tọa độ với văn bản) có dạng sau:  

     

         Х1   У1     ...    Хn    Уn           L           NHÃN KỸ HIỆU               0  

 

Trong đó: n – số điểm Tọa độ của đối tượng ( được chỉ ra trong tiêu đề bản ghi). 

- L – chiều dài Chú thích theo byte, bao gồm số 0 đóng kín  và trường độ dài Chú thích( truờng 

chiều dài và số 0 đóng kín kép sẽ chiếm mỗi cái 1 bytes). 

Tọa độ của các điểm Tọa độ có cùng 1 kiểu đối với các loại đối tượng còn lại. 

Văn bản Chú thích được xếp sau tọa độ các điểm Tọa độ trong mã ANSI. Nếu trong trường “dấu 

hiệu văn bản trong UNICODE trong tiêu đề bản ghi được đặt giá trị 1 thì văn bản Chú thích trong mã hòa 

UTF-16 (2 bytes mỗi ký tự) 

Trước văn bản Chú thích sẽ viết chiều dài văn bản với đơn vị byte. Sau văn bản Chú thích phải có 

số 0 kép. 

Như vậy, tổng chiều dài theo đơn vị byte, dung để miêu tả văn bản Chú thích bằng chiều dài của 

Chú thích cộng 2. Nhưng con số thực tế số ký tự trong văn bản có thể nhỏ hơn chiều dài văn bản. trong 

chiều dài văn bản có thể bao gồm các ký tự 0 thừa để cân bằng chiều dài tổng của miêu tả Chú thích với 

bội số của độ dài tọa độ điểm (2,4 hoặc 8). Đối với mã hóa UTF-16 chiều dài văn bản thường chứa 2 

bytes 0 sau đó sẽ là byte 0 chính thức. Ngoài ra sau ký tự 0 đầu tiên (đối vỡi UTF-16 là sau 2 bytes 0 đầu 

tiên) trong văn bản có thể đặt ký tự bổ trợ cân bằng, như được mô tả trong phụ lục 6. 
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Miêu tả văn bản Chú thích có thể cấu tạo từ 2 sô 0 kép (Chú thích trống). Khả năng này có thể được 

áp dụng để xây dựng các mẫu Chú thích, chứa các ký hiệu quy ước kiểu khác (đường, kí hiệu điểm quy 

ước, vv). Trong trường hợp này chứ ký trống miêu tả Tọa độ của đối tượng bổ sung. 

Đối tượng loại Chứ ký có thể có đối tượng phụ. Tọa độ của đối tượng phụ phả có cùng kiểu với Tọa 

độ của đối tượng (có nghĩa là có miêu tả văn bản Chú thích). Số lượng đối tượng phụ được định trong tiêu 

đề bản ghi. 

 

 

 Х1    У1   ...   Хn     Уn       L1            NHÃN KỸ HIỆU    1        0            N1   N2  

 

 

  Х1    У1   ...   Хm    Уm       L2           NHÃN KỸ HIỆU 2         0  

 

Trong đó n – số điểm Tọa độ đôi tượng (được định trong tiêu đề bản ghi): 

- L1 – trường chứa chiều dài Chú thích đối tượng; 

- N1 – dự trữ; 

- N2 – trường chứa số điểm Tọa độ đối tượng phụ; 

- m – số điểm Tọa độ đối tượng phụ (được định trong trường N2); 

- L2 – trường chứa chiều dài chữ kỹ đối tượng phụ. 

 

Nếu đối với đối tượng loại Chú thích không thiết đặt dấu hiệu Tọa độ với văn bản, thì các văn bản 

Chú thích được đặt trong Thuộc tínhcủa đối tượng trong các đặc điểm ký tự. Số đăc điểm ký tự phải lớn 

hơn số đối tượng phụ. 

 

2.1.5 Cấu trúc miêu tả đồ họa đối tượng 

Theo quy tắc, các đối tượng bản đồ điện tử phải được miêu tả trong bộ phân loại bản đồ. Trong mô 

tả đối tượng, mã đối tượng bên ngoài, một lớp, một dấu hiệu có điều kiện và các tham số khác được chỉ 

định. Tuy nhiên, để vẽ thông tin đồ hoạ bổ sung (chú giải giải thích, các đường phụ, đa giác, vân vân ...) 

sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng bất kỳ hình ảnh nguyên thủy bất kỳ mà không có mô tả sơ bộ của chúng 

trong trình phân loại. Với mục đích này mà các đối tượng đồ họa được tạo ra. 

Đối tượng đồ họa bản đồ là một đối tượng không có mô tả trong trình phân loại, nhưng có Tọa độ, 

Thuộc tính, lớp, số duy nhất và một ký hiệu quy ước. Một ký hiệu quy ước được lưu trữ trong mô tả đối 

tượng trên bản đồ. 

Khi truyền dữ liệu theo định dạng trao đổi SXF, ký hiệu quy ước được lưu cùng với các tham số 

khác của đối tượng. Trường Hiện diện của đồ họa tiêu đề bản ghi của đối tượng phải được đặt thành 1. 

Bản ghi của mô tả đồ họa được đặt phía sau Tọa độ của đối tượng. Chiều dài của nó được bao gồm trong 

chiều dài của Tọa độ. 

Cấu trúc của mô tả đồ họa của đối tượng có dạng sau: 

 

Bảng 6 -  Cấu trúc bản ghi đồ họa 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

 

Định danh mở đầu bản ghi 

 

+  0 

 

4 

  

0x7FFF7FFE 

 

Tổng chiều dài bản ghi 

 

+  4 

 

4 

 

Cùng với tiêu đề 

 

Số các nguyên thủy 

 

+  8 

 

4 
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Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

 

Miêu tả các nguyên thủy 

 

+  12 

 

? 

 

Chiều dài biến đổi 

 

TỔNG 

 

:   12 byte 

 

     +  

 

Chiều dài miêu tả  

 

Miêu tả các nguyên thủy đồ họa có dạng sau: 

 

Bảng 7 -  Miêu tả nguyên thủy riêng biệt 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

 

Chiều dài miêu tả 

 

+  0 

 

2 

 

Đơn vị byte 

 

Loại nguyên thủy 

 

+  2 

 

2 

 

 

 

Các tham số nguyên thủy 

 

+  4 

 

? 

 

Chiều dài biến đổi 

 

TỔNG 

 

:   4 bytes 

 

     +   

 

Chiều dài miêu tả 

 

Các loại nguyên thủy và tham số của chúng được trình bày trong phụ lục 7. 

 

2.1.6 Cấu trúc miêu tả vector liên kết mô hình 3D của đối tượng 

Trong xây dựng mô hình 3 chiều thực địa theo bản đồ vector miêu tả của đối tượng có thể được bổ 

sung các vector liên kết mô hình 3D của đối tượng. 

Mô hình 3D của đối tượng được lưu trong thư viện ảnh 3 chiều (P3D) và có liên kết không gian 3 

chiều tương đồi với điểm đầu của Tọa độ đối tượng- sự dịch chuyển và quay. 

Các tham số liên kết, tên thư viện và định danh mô hình được lưu trong bản ghi vector liên kết có 

cấu trúc sau: 

 

Bảng 8 -  miêu tả bản ghi vector 3 chiều 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Định danh mở đầu bản ghi +  0 4 
 

0x7FFF7FFD 

Tổng chiều dài bản ghi +  4 
 

4 

 

Cùng với tiêu đề 

Dịch chuyển mô hình theo trục 

X 
+  8 

 

8 

 

Đơn vị mét 

Dịch chuyển mô hình theo trục 

Y 
+  16 

 

8 

 

Đơn vị mét 

Dịch chuyển mô hình theo trục 

H 
+  24 

 

8 

 

Đơn vị mét 

Góc quay mô hình theo X +  32 
 

8 

 

Đơn vị độ 
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Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Mã mô hình trong thư viện  +  40 
 

4 

 

 

Tên tệp thư viện + 44 
 

? 

Được thêm các số 0 để đạt bội 

của 4 

 

TỔNG 

 

:      44 +   ?   

 

byte 

 

 

 

Các trường chiều dài 8 bytes có định dạng dấu chấm động tiêu chuẩn IEEE, nếu không có dữ liệu – 

các trường sẽ chưa giá trị 0. 

 

2.1.7 Cấu trúc Thuộc tínhcủa đối tượng  

vùng dữ liệu Thuộc tínhcấu tạo từ các block dữ liệu chiều dài biến đổi. 

block dữ liệu Thuộc tínhcó cấu trúc như sau: 

 

Bảng 9 -  miêu tả bản ghi Thuộc tính 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Mã đặc tính  

+  0 

 

2 

 

 

Mã chiều dài block 

 - loại đăc tính 

 - hệ số tỉ lệ 

 

+  2 

 

2 

1 

1 

 

 

Chú ý 1. 

Chú ý 2. 

 

Giá trị của đặc tính 

 

+  4 

 

? 

 

 

 

TỔNG 

 

:      4  +   ?   

 

bytes 

 

 

 

Chú ý: 

1) loại đăc tính (1 byte): 

- 0 – trường ký tự trong định dạng ASCIIZ (DOS); 

- 1 – trường số chiều dài 1 byte, sô nguyên; 

- 2 – trường số chiều dài 2 byte, sô nguyên; 

- 4 – trường số chiều dài 4 byte, sô nguyên; 

- 8 – trường số chiều dài 8 byte, với dấu chấm động chuẩn IEEE; 

- 126 – trương ký tự trong định dạng ANSI (WINDOWS); 

- 127 – trương ký tự trong định dạng UNICODE (UNIX). 

2) hệ số tỉ lệ (1 byte): 

- Đối với trường ký tự - cố ký tự không tính số 0 đóng ( không lớn hơn 255 ký tự trong 1 dòng). 

- Đối với trường số số nguyên – lũy thừa của số 10, mẫu số tỉ lệ đối với bản ghi sô với phần phân 

số hoặc các số lớn. hệ số tỉ lệ có thể nhận giá trị từ -127 đến 127. 

 

Các block được viết trực tiếp sau Tọa độ của đối tượng và đối tượng phụ lần lượt với nhau không 

phân cách. Số lượng block dữ liệu ứng với số lượng đặc tính Thuộc tínhđối với đối tượng đó. 

 

Ví dụ 1: 

Bản ghi Độ cao tương đối của đổi tượng 127,3 m có thể có dạng: 

0x0001 0x02 0xFF 0x04F9, 
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Trong đó: 0x0001 – mã chiều cao riêng từ bộ phân loại (được chỉ định trong têp lý lịch bản đồ),  

                   0x02   - mã trường số độ dài 2 bytes, 

                   0xFF   - giá trị lũy thừa trừ 1, 

                 0x04F9 – số 1273 ( hộ thông đo được đưa ra trong lý lịch bản đồ); 

Hoặc 0x0001 0x00 0x07 0x31 0x32 0x37 0x2C 0x33 0x20 0xAC 0x00, 

 

Có nghĩa là trong định dạng dòng ký tự «127,3 м». 

Ví dụ 2 bản ghi tên đối tượng – MOCKBA sẽ có dạng: 

         0x0008 0x00 0x06 0x8C 0x8E 0x91 0x8A 0x82 0x80 0x00, 

 

Trong đó 0x0008   - mã tên gọi riêng của đối tượng, 

 

                0x00   - mã trường ký tự 

                0x06   - chiều dài trượng không có số 0 đóng kín 

                0x8C ... 0x80 - dòng «МОСКВА» trong mã ASCII 

                0x00   - dấu hiệu kết thúc dòng đối với mã ASCIIZ. 

Ví dụ 3: 

Bản ghi vật liệu của đối tượng – кирпич (gạch) có thể có 3 dạng: 

- trong dạng dòng ký tự «кирпич»; 

- trong dạng trường số, mà giá trị trường là mã vật liệu kiểu «кирпич» tự bộ phân loại tương ứng; 

- trong dạng dòng ký tự «ХХХ»- trong đó «ХХХ» là bản ghi ký tự của mã vật liệu loại 

«кирпич». 

 

Sự lựa chọn của hình thức biểu diễn Thuộc tínhtrong trường hợp này chỉ phụ thuộc vào phân loại 

của Thuộc tính. Nếu phân loại được lựa chọn cung cấp sự hiện diện của mã các giá trị cho đặc tính, thì nó 

chỉ có thể được viết dưới dạng b) hoặc c), nếu không chỉ ở dạng a). 

Để ghi lại giá trị dòng chiều dài tùy ý, khối dữ liệu cấu trúc mở rộng được sử dụng (Bảng 10). 

Trong trường Loại đặc tính, giá trị đươc đặt là 128, trong trường Hệ số tỉ lệ, được đặt giá trị 0xFF. Sau 

đó, có trường bổ sung Chiều dài của giá trị, trong đó ghi lại chiều dài của dòng, bao gồm hai byte với một 

giá trị bằng không. Dogn luôn có mã hóa UTF-16. 

 

Bảng 10 -  Miêu tả đặc tính riêng 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Mã đặc tính  

+  0 

 

2 

 

 

Mã chiều dài block 

 - loại đăc tính 

 - hệ số tỉ lệ 

- chiều dài giá trị 

 

+  2 

 

6 

1 

1 

4 

 

 

128 

0xFF 

Bao gồm các số 0 đóng kín 

 

Giá trị của đặc tính 

 

+  8 

 

? 

 

Trong mã hóa UTF-16 

 

TỔNG 

 

:      8  +   ?   

 

byte 
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PHỤ LỤC 1 CÁC QUY TẮC GHI SIÊU DỮ LIỆU BỔ SUNG LÝ LỊCH BẢN ĐỒCỦA BẢN ĐỒ 

Để lưu trữ phần mở rộng của dữ liệu lý lịch bản đồtrong một hình thức trình bày key có thể sử dụng 

Thuộc tínhcủa đối tượng bổ trợ hoặc Thuộc tínhcủa đối tượng khung tờ. 

Đối tượng bổ trợ được ghi vào tệp SXF trước tiên, trực tiếp phía sau bộ mô tả dữ liệu. Trong các 

trường Mã phân loại và Số riêng của đối tượng phải là số không. Trong Tọa độ của đối tượng có thể có 

một điểm với tọa độ góc phía tây nam của khung giới hạn bản đồ. Khi đọc SXF, đối tượng bổ trợ không 

được đưa ra trên bản đồ, nhưng Thuộc tínhcủa nó phải được xử lý chính xác để tạo thành siêu dữ liệu của 

bản đồ số. Giá trị siêu dữ liệu trong Thuộc tínhcủa đối tượng bổ trợ không được xung đột với giá trị của 

các trường trong lý lịch bản đồcủa bản đồ. 

Để tìm kiếm một đối tượng Khung bảng yêu cầu từ lý lịch bản đồtờ để lấy mã phân loại của khung 

tờ. Sau đó, tìm một đối tượng mà tiêu đề bản ghi của nó có chứa mã này. Đối tượng như thế trong tờ có 

thể chỉ có một. 

 

Bảng 11 -  Các ví dụ đặc tính Thuộc tínhcó thể có đối với bản ghi siêu dữ liệu của bản đồ 

Mã Ý nghĩa Đơn vị đo 

32871 

 

Độ dich chuyển theo X (DATUM) 

 

mét 

 

32872 

 

 

Độ dich chuyển theo Y (DATUM) 

 

mét 

 

32873 

 

 

Độ dich chuyển theo Z (DATUM) 

 

mét 

 

32874 

 

 

Góc xoay theo trục X (DATUM) 

 

“ 

 

32875 

 

 

Góc xoay theo trục Y (DATUM) 

 

“ 

 

32876 

 

 

Góc xoay theo trục Z (DATUM) 

 

“ 

 

32877 

 

 

Thành phần tỉ lệ (DATUM) 

 

 

32878 

 

Loại biến đổi DATUM sang WGS-84 (ПЗ-

90.02) 

 

0 – không biến đổi, 

3 – biến đổi  Molodensky, 

7 – biến đổi  Helmert 

14 –  biến đổi  Helmert sang ПЗ-

90.02 

 

32879 

Tỉ lệ trên kinh tuyến trục 

 

 

32880 

 

Chiều dài bán trục lớn của elipsoid 

 

mét 

32881 

 

Độ dẹt cực cảu elipsoid 
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Mã Ý nghĩa Đơn vị đo 

 

32882 

 

Định danh hệ tọa độ dòng 

32883 

 

Tên tờ bản đồ 

 

dòng UTF-16 

32884 
Danh pháp tờ bản đồ 

 
dòng UTF-16 

32885 

Tên vùng ( các nhóm tờ) 

Название района (группы листов) 

 

dòng UTF-16 

32886 

 

Định danh bộ dữ liệu 

 

dòng (thường là 32 ký tự thập lục 

phân) 

 

32890 

 

Loại biến đối hệ tọa độ 
1 – độ dich, tỉ lệ, xoay 

2 -  biến đổi Affin 

32891-32900 Các tham số biến đổi hệ tọa độ 

(1) góc, tỉ lệ, độ dich chuyển theo X 

và theo Y; 

(2) 6 hệ số biến đổi Affin 

50120 Diện tích lãnh thổ được phủ bởi tờ danh pháp Km2 

50203 Ngày đo độ từ thiên YYYYMMDD 

50204 Thay đổi thường niên của độ từ thiên radian 

50210 Độ từ thiên lớn nhất radian 

50211 Độ từ thiên nhỏ nhất radian 

 

Các đặc tính mà có trường tương ứng trong bản ghi lý lịch bản đồtờ phải được nhập vào các trường 

của lý lịch bản đồ. 
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PHỤ LỤC 2 QUY TRÌNH TÍNH TỔNG KIỂM TRA CỦA MỘT TẬP TIN 

Tổng kiểm tra tệp dung để kiểm tra tính bảo toàn thông tin trong tệp SXF, nó được lưu trữ trong 

trường Tổng kiểm tra bản ghi lý lịch bản đồ. Tổng kiểm tra được tạo ra bằng cách cộng số học mỗi byte 

của tệp SXF. Trong đó trường Tổng kiểm tra được coi là bằng 0. 

 

Lưu ý: trình tự tình tính tổng kiểm tra này chỉ có đúng cho hiệu đính định dạng 2.3 trở lên. 
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PHỤ LỤC 3 CÁC QUY TẮC CHO VIỆC HÌNH THÀNH DỮ LIỆU LÝ LỊCH BẢN ĐỒCHO 

CÁC LOẠI BẢN ĐỒ KHÁC NHAU 

Loại bản đồ   : Địa hình năm 42 (1)   Tổng quan địa lý (2) 

 

Kiểu ellipsoid   : Krasovsky (1)   Krasovsky (1) 

Hệ thống đo cao    : Baltic (1)    Baltic (1) 

Phép chiếu   : Gauss-Krueger (1)  (2) - (15) 

Hệ tọa độ   : Hệ tọa độ năm 42 (1)  hệ tọa độ vuông góc (6) 

Loại khung   : Hình thang (1,2)   chữ nhật (3), hoặc (1) - (4), phụ thuộc 

vào phép chiếu 

 

Loại bản đồ   : điều hướng vũ trụ (3) 

 

Kiểu ellipsoid: Krasovskogo (1) 

Hệ thống đo cao: Baltic (1) 

Hệ tọa độ: chưa được cài đặt (-1) 

Loại khung: hình chữ nhật (3) 

 

Loại bản đồ   : Bản đồ địa hình (4)       Quy hoạch lớn (5) 

 

Kiểu ellipsoid   : Krasovsky (1)  

Hệ thống đo cao   : Baltic (1)    Baltic (1) 

Phép chiếu   : Gauss-Kruger (1)      không thiết đặt (-1) 

Hệ tọa độ   : hệ tọa độ năm 42 (1)  địa phương (4) 

Loại khung   : chữ nhật (3)   chữ nhật (3) 

 

Loại bản đồ   : điều hướng Hàng không (6) 

 

Kiểu ellipsoid   : Krasovsky (1) 

Hệ thống đo cao   : Baltic (1) 

Phép chiếu   : hình nón đẳng giác  (2) hoặc polyconic đơn giản biến đổi (11), 

Hệ tọa độ   : địa phương cho mỗi tờ (4) 

Loại khung   : hình thang (2) 

 

Loại bản đồ   : địa hình UTM WGS năm 84 (11) 

 

Kiểu ellipsoid   : Quốc tế năm 1984 (9) 

Hệ thống đo cao   : Baltic (1) 

Phép chiếu   : UTM (17) 

Hệ tọa độ   : Hệ thống chiếu Mercator (2) 

Loại khung   : hình thang (1,2) 

 

Loại bản đồ   : Địa hình năm 63(13) 

 

Kiểu ellipsoid   : Krasovsky (1) 

Hệ thống đo cao   : Baltic (1) 

Phép chiếu   : Gauss-Krüger (1) 

Hệ ttọa độ   : Hệ tọa độ năm 63 (5) 

Loại khung   : hình chữ nhật (3) 
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Loại bản đồ   : Địa hình năm 95 (14) 

 

Kiểu ellipsoid   : Krasovsky (1) 

Hệ thống đo cao   : Baltic năm 77 (25) 

Phép chiếu   : Gauss-Krüger (1) 

Hệ tọa độ   : Hệ tọa độ năm 95 (9) 

Loại khung   : hình thang (1,2) 
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PHỤ LỤC 4 CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC BẢNG PHÂN LOẠI 

1) bộ phân loại thông tin địa hình đối với bẳn đồ và bình đồ tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 

1:10000 

a) ví dụ phân loại đối tượng 

Tên đối tượng Mã đối tượng 

nhà 
0001 

Giếng 
0002 

Công trinh xây dựng 
0003 

Vỉa hè    
0004 

 
 

Trạm biến áp 
0046 

tháp 
0047 

Đường phố 
0048 

 
 

Bãi san hô 
0240 

Lồng gỗ 
0241 

Sụt lún 
0242 

Cọc 
0243 

 

b) ví dụ phân loại Thuộc tính 

Tên đặc tính Mã đặc tính 

Chất lượng chức năng hoặc tự nhiên 
00001* 

Đặc trưng kết cấu hoặc cấu tạo tự nhiên 
00002* 

Chức năng 
00003* 

Trạng thái 
00004* 

Vật liệu 
00005* 

Chiều cao bờ 
06101 

 Chiều cao ngọn  
06102 

. . . 
. . .  

Chiều cao của điểm trên cùng 
06113 

Độ sâu của đáy 
06201 

. . .  
. . .  

Độ võng đường dây điện  
06205 

. . .  
. . .  

Bề rộng phần hẹp  
06801 

. . .  
. . .  
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Tên đặc tính Mã đặc tính 

Tên riêng  
08200 

Chú thích 
08300 

Số 
08400 

Chiều cao tuyết đối của đáy  
08518 

. . .  
. . .  

Chiều cao tuyết đối của lê đường 
08538 

. . .  
. . .  

Chiều cao tương đối của bãi  
08647 

. . .  
. . .   

 

Chú ý: Đối với các mã đặc tính được đánh dấu (*), giá trị đặc tính có thể được biểu diễn dưới dạng 

mã giá trị nếu bạn mô tả trình phân loại mã (xem trang 27, trang 31). 

 

2) Phân loại thông tin địa hình đối với bản đồ tỉ lệ 1:50 000, 1:100 000 

a) ví dụ phân loại đối tượng 

Tên đối tượng Mã đối tượng 

Điểm mốc  
11000000 

Điểm lưới trắc địa quốc gia  
11200000 

Điểm của lưới ảnh  
11300000 

Điểm lưới thủy chuẩn  
11400000 

. . .  
. . .  

Đại dương và biển  
31110000 

Hồ 
31120000 

Bể chứa nước 
31131000 

. . .  
. . . 

Thành phố  
41100000 

Khu dân cư kiểu thành phố  
41200000 

Khu dân cư kiểu nông thôn  
42100000 

Cung điện nằm riêng lẻ  
42200000 

 

b) ví dụ phân loại Thuộc tính 

Tên đặc tính Mã đặc tính 

Độ cao tương đối  
00001 

Chiều dài  
00002 

Trạng thái  
00003 

Độ cao tuyệt đối  
00004 

Độ cao lớn nhất  
00006 
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Tên đặc tính Mã đặc tính 

Độ sâu 
00007 

Đặc điểm của tự nhiên 
00008 * 

. . .  
. . .  

Khoảng cách  
00024 

Mốc mực nước cao  
00025 

. . .  
. . .  

Số của đường  
00053 

. . .  
. . . 

Khả năng thông hành 
00063 * 

Số của khu rừng  
00064 

 

c) ví dụ phân loại giá trị Thuộc tính 

Giá trị đặc tính Mã giá trị 

Đặc tính – đặc điểm của thiên nhiên (00008) 

Đá cứng 
00001 

Đá xốp 
00002 

Đặc tính – khả năng thông hành (00063) 

Thông hành 
00001 

Không Thông hành 
00002 

Thông hành vào mùa khô 
00003 
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PHỤ LỤC 5 CÁC QUY TẮC CHO VIỆC HÌNH THÀNH DỮ LIỆU TỌA ĐỘ CHO CÁC BỘ 

CHUYỂN ĐỔI Ở ĐỊNH DẠNG SXF VÀ NGƯỢC LẠI 

Khi đặt dữ liệu tọa độ về các đối tượng thực hoặc các đối tượng có điều kiện của địa hình trong định 

dạng SXF, cần phải điền chính xác các dữ liệu lý lịch bản đồvà tuân thủ các phụ thuộc giữa các hệ tọa độ 

khác nhau. 

Khi đặt tọa độ thực theo định dạng SXF KHÔNG BIẾN ĐỔI vào hệ tọa độ có điều kiện, phải tuân 

thủ các quy tắc sau: 

- Tọa độ của đối tượng được điền bằng mét, radian hoặc độ (định dạng dấu chấm động, 8 byte); 

- giá trị tọa độ phải phù hợp với giá trị đơn vị đo chỉ định trong lý lịch bản đồ, hệ tọa độ, hệ thống 

đo cao, ..vv (được viết ở phần CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA TỜ); 

- Đối với bản đồ người sử dụng trong trường của lý lịch bản đồCác cờ thông tin, cờ sự hiện diện 

của tọa độ thực phải bằng 0; 

- Đối tất cả các bản đồ trong trường của lý lịch bản đồCờ độ chính xác của tọa độ, phải có giá trị 

thích hợp (1 - độ chính xác nâng cao lưu trữ tọa độ trong mét, radian hoặc độ; 2 - tọa độ ghi 

trong mét với độ chính xác đến centimet; 3 - tọa độ ghi trong mét với độ chính xác đến 

milimet); 

- Đối tất cả các bản đồ trong trường của lý lịch bản đồĐơn vị đo phải có giá trị thích hợp (0 - mét, 

64 - radian, 65 - độ). 

 

Khi xử lý các hình ảnh địa hình khác nhau (bản đồ giấy, bình đồ ảnh, ảnh chụp, v.v.), các khái niệm 

HỆ TỌA ĐỘ THIẾT BỊ và HỆ TỌA ĐỘ ĐIỀU KIỆN thường được sử dụng. Điều này được giải thích 

bằng việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số có các trường biểu thị hình ảnh rời rạc (ví dụ như máy quét có 

độ phân giải quét X dpi (điểm trên mỗi inch, 1 inch khoảng 2,54 cm), một digitizer với độ phân giải Y 

dpi, vv). 

Sau khi nhập các đối tượng trên địa hình vào máy tính với sự trợ giúp của các thiết bị số, chúng có 

thể được trình bày trong HỆ TỌA ĐỘ THIẾT BỊ. Ví dụ, sau khi quét một bản đồ kích thước 50 *50-cm 

trên máy quét với độ phân giải 300 dpi (11811 điểm / 1 mét), ta có được một trường rời rạc kích thước 

5906 * 5906 pixel. Mỗi điểm của hình ảnh địa hình sẽ được biểu diễn bằng các tọa độ (số cột và số hàng). 

Trong trường hợp này, điểm mốc có thể là góc trên bên trái của ảnh. 

Trong quá trình số hóa (vector hóa) chỉ chọn những điểm tương ứng với đường viền hoặc các điểm 

liên kết các đối tượng địa hình. Trong trường hợp này, các tọa độ của các điểm (DISCRETES) được biến 

đổi sang HỆ TỌA ĐỘ ĐIỀU KIỆN, ở đó các trục tọa độ được định hướng: X - từ dưới lên trên, Y - từ trái 

sang phải. Điều này tương ứng với các hệ tọa độ vuông góc được sử dụng trong địa hình. Ngoài ra, các 

tọa độ nhận được có thể được biến đổi khi quay các đối tượng đến 1 phép chiếu nhất định, kéo dài và nén 

các đối tượng, cần thiết để tính toán sự biến dạng. 

Kết quả là, từ hệ tọa độ thu được có thể thực hiện quá trình chuyển đổi đơn giản về các tọa độ thực 

tế của các đối tượng trên thực địa. Đối làm điều này thì cần phải biết tỉ lệ của các tài liệu ban đầu, số 

lượng điểm (discrete) trên mỗi mét (độ phân giải của thiết bị), tọa độ các điểm mốc của hệ tọa độ điều 

kiện trên thực địa. 

Ví dụ: Chúng ta có một thiết bị với độ phân giải 20.000 điểm trên một mét, tài liệu gốc có tỉ lệ 10 

000, tọa độ của điểm mốc 6500 m và 8000 m Xác định tọa độ của điểm trên thực địa, nếu tọa độ của nó 

trong hệ tọa độ điều kiện là 2000 và 1000 descrets  .. 

Nếu 20000 điểm là 1 mét hình ảnh, thì 2000 điểm là 0,1 mét và 1000 mét  là 0,05 mét 

Nếu 1 m ảnh là 10 000 m trên thực địa( tỉ lệ), thì 0.1m sẽ là 1000 m trên thực địa và 0.05m là 500m 

trên thực địa. 

Khi đó tọa độ : : X = 6 500  1 000 = 7 500 (м), а Y = 8 000  500 = 8 500 (м). 

Do đó, tọa độ của bất kỳ điểm nào trên địa hình Xp, Yp bằng: 

Xp, Yp(м) = Xo,Yo(м)  (Xd,Yd / R * S),   (1); 

Trong đó Xo, Yo – tọa độ điểm mốc hệ tọa độ điều kiện trên thực địa; 

Xd, Yd - tọa độ điểm nhất định trong hệ tọa độ điều kiện (theo discretes); 
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R - độ phân giải của thiết bị (discretes/m); 

S – tỉ lệ của hình ảnh mà được sử dụng trong số hóa các đối tượng thực địa. 

Khi đó biến đổi ngược từ hệ tọa độ thực sang hệ tọa độ điều kiện sẽ là: 

Xd, Yd = (Xp,Yр(м) - Xo,Yo(м)) / S * R . (2). 

Khi đặt tọa độ thật trong định dạng SXF với việc định tỉ lệ và áp dụng hệ tọa độ điều kiện, phải tuân 

theo mối quan hệ được biểu diễn trong công thức (2). 

Bài toán như vậy có thể phát sinh trong hình thành dữ liệu ở định dạng SXF, mà phải được xử lý 

bởi phần mềm hoạt động với một hệ tọa độ điều kiện. 

Giả sử rằng chúng ta cần chuyển đổi tọa độ của các đối tượng trên một khu vực sang một tờ bản đồ 

tương ứng với tỷ lệ 1: 10 000.Trong trường hợp này các bản ghi Tọa độ phải là loại 2 byte. Tọa độ của 

các đối tượng đã thu được bằng phương pháp chưa xác định và không có dữ liệu về thiết bị. Giới hạn giá 

trị cực đại của tọa độ thoe discretes bằng giá trị 30 000 (giá trị nàycó thể được đặt trong hai byte). Xác 

định hiệu tối đa tọa độ của tất cả các cặp đối tượng (có nghĩa là khung cảu mảnh ảnh trên thực địa). ví dụ 

nó có thể ước tính như sau: với tỷ lệ 1: 10.000, ảnh kích thước 50 x 50 cm sẽ có kích thước khung 5.000 x 

5.000 m. Trong trường hợp này, độ phân giải của thiết bị điều kiện dựa trên (2) sẽ là: 

R = Xd, Yd max / (Xp,Yp - Xo,Yo) max * S.  (3). 

Tức là: R = 30 000 / 5 000 * 10 000 = 60 000 (discretes /m). 

Khi đó độ chính xác biểu diễn trên thực địa (P) sẽ là: 

P = S / R (m/ discretes). (4). 

Trong ví dụ trên: P = 10 000 / 60 000 = 0,166 (метров/дискрет). 

Hoặc trên ảnh (trên bản đồ) 0,00166 мм. 

 

Sau đó, R, S và Xo, Yo được xác đinh, ta có thể sử dụng biểu thức (2) để xác định tọa độ của các 

đối tượng được ghi trong định dạng SXF. 

Do đó, để chuyển đổi sang một hệ tọa độ điều kiện, cần phải lựa chọn tỉ lệ của hệ tọa độ điều kiện 

và xác định độ phân giải của thiết bị điều kiện cho một độ chính xác biểu diễn dữ liệu cho trước trong hệ 

tọa độ điều kiện. 

Để giải quyết vấn đề chuyển đổi ngược từ định dạng SXF và chuyển đổi sang tọa độ thực,sử dụng 

biểu thức (1) và dữ liệu từ lý lịch bản đồ. Tiếp theo từ hệ tọa độ vuông góc, tiến hành chuyển sang tọa độ 

trắc địa. Để làm điều này, cần tính đến phép chiếu của hệ tọa độ điều kiện và tọa độ trắc địa của điểm ban 

đầu. 
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PHỤ LỤC 6 PHÂN BỐ CHÚ THÍCH SO VỚI SỐ LIỆU 

Để chỉ ra cách đặt Chú thích tương đối với tọa độ của nó, sử dụng một ký tự bổ trợ (byte), nằm phía 

sau byte không đầu tiên trong văn bản Chú thích. Trong trường hợp này, trường chiều dài văn bản cho 

biết tổng chiều dài của dữ liệu giữa trường chiều dài văn bản và trường kết thúc không kết thúc mô tả Chú 

thích. 

 

L nhãn kỹ hiệu 0 С … 0 

 

Ký tự bổ trợ (được chỉ định là C) có thể lấy các giá trị sau: 

20 – Chú thích được áp sát điểm bên trái của đoạn, cạnh dưới của các ký tự dọc theo đoạn; 

21 – Chú thích được áp sát điểm bên phải của đoạn, cạnh dưới của các ký tự dọc theo đoạn; 

22 – Chú thích ở giữa đoạn, cạnh dưới của các ký tự dọc theo đoạn; 

23 – Chú thích được áp sát điểm bên trái của đoạn, đoạn phân chia Chú thích thành 2 theo chiều 

cao; 

24 – Chú thích được áp sát điểm bên phải của đoạn, đoạn phân chia Chú thích thành 2 theo chiều 

cao; 

25 – Chú thích ở giữa đoạn, đoạn phân chia Chú thích thành 2 theo chiều cao; 

26 – Chú thích được áp sát điểm bên trái của đoạn, cạnh trên của khung của ký tự dọc theo đoạn; 

27 – Chú thích được áp sát điểm bên phải của đoạn, cạnh trên của khung của ký tự dọc theo đoạn; 

28 – Chú thích ở giữa đoạn, cạnh trên của khung của các ký tự dọc theo đoạn; 

29 – Chú thích được áp sát điểm bên trái của đoạn, cạnh dưới của khung của các ký tự dọc theo 

đoạn; 

30 – Chú thích được áp sát điểm bên phải của đoạn, cạnh dưới của khung của các ký tự dọc theo 

đoạn; 

31 – Chú thích ở giữa đoạn, cạnh dưới của khung của các ký tự dọc theo đoạn. 

Nếu ký tự bổ trợ bị thiếu (chiều dài của Chú thích bằng với số ký tự trong văn bản) hoặc nhận một 

giá trị không xác định, thì Chú thích sẽ được hiển thị thoe cạnh cuối của các ký tự và được áp sát ở bên 

trái. 
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PHỤ LỤC 7 CÁC KIỂU ĐỒ HOẠ NGUYÊN SƠ VÀ CÁC THAM SỐ CỦA CHÚNG 

1) đường đơn giản, mã loại nguyên thủy 128 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Màu sắc của đường 
+ 0 4 RGB 

Độ dày của đường 
+ 4 4 micromet 

Tổng: 8 byte 

 

2) đường lấm chấm. Mã loại nguyên thủy 129 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Màu sắc của đường 
+ 0 4 RGB 

Độ dày của đường 
+ 4 4 

micromet 

Chiều dài của gạch 
+ 8 4 

micromet 

Chiều dài khoảng trống 
+ 12 4 

micromet 

Tổng: 16 byte 

 

3) đối tượng dạng mặt phẳng, mã loại nguyên thủy 135 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Màu của mặt 
+ 0 4 RGB 

Tổng: 4 byte 

 

4) đổi tượng dạng điểm. mã loại nguyên thủy 143 

Tên trường Độ dịch Chiều dài Ghi chú 

Chiều dài các tham số 
+ 0 4 byte 

Số màu sắc trong ký hiệu 
+ 4 4 RGB 

Kích thước cạnh của điểm 
+ 8 4 micron 

Điểm liên kết (thẳng đứng) 
+ 12 4 micron 

Điểm liên kết (nằm ngang) 
+ 16 4 micron 

Miêu tả màu mặt nạ 
+ 20 ? Số màu 

Màu sắc mặt nạ 
+ 0 4 RGB 

Mặt nạ cạnh của điểm 
+ 4 128 bit / điểm 

Tổng: 20 bytes số màu sắc * 132 
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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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


