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PHẦN I
LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ VIỄN THÁM VÀ GIS
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1.1. Khái niệm về Hệ thống thông tin địa lý
Hệ thống thông tin địa lý – GIS là một hệ thống thông tin có khả năng nhập,
truy tìm, xử lý, phân tích và xuất các dữ liệu tham chiếu địa lý hoặc giữ liệu địakhông gian để phục vụ cho quá trình ra quyết định trong công tác quản lý, quy hoạch
tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Hệ thống thông tin địa lý không chỉ đơn thuần là một bộ công cụ được sử dụng
để tạo ra bản đồ thông thường mà còn kèm theo đó là rất nhiều các dữ liệu khác nhau
đi kèm tùy thuộc vào lĩnh vực mà chúng ta đang muốn quản lý, lưu trữ thông tin. Tùy
vào từng chuyên ngành mà ta có các HTTTĐL khác nhau. Ví dụ: Để quản lý các
thông tin chuyên ngành tài nguyên môi trường ta có HTTTĐL tài nguyên môi trường.
Các thông tin về đa dạng sinh học, bảo tồn khu hệ Động – Thực vật, bảo vệ nguồn
nước… thường được lưu trữ trong hệ thống này.
1.2. Thành phần của GIS
GIS được cấu thành từ 5 thành phần: (1) Con người, (2) Dữ liệu, (3) Phương
pháp phân tích, (4) Phần mềm, (5) Phần cứng.

(1) Con người: Là thành phần quan trọng nhất, là nhân tố thực hiện các thao tác điều
hành sự hoạt động của hệ thống GIS.
(2) Dữ liệu: Bao gồm dữ liệu không gian (thể hiện trực quan về hình dạng, kích thước
vật lý và vị trí địa lý của các đối tượng trên bề mặt trái đất) và dữ liệu phi không gian
( các dữ liệu văn bản thể hiện hay mô tả thông tin thuộc tính của đối tượng).
(3) Phần cứng: Là các máy tính và thiết bị ngoại vi (máy in, máy quét…)
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(4) Phần mềm: Bao gồm phần mềm cơ sở (Hệ điều hành cơ sở) và Các phần mềm
ứng dụng.
(5) Phương pháp phân tích: Đây là điểm mạnh của GIS, cho phép người dùng lựa
chọn thuật toán phù hợp với mục đích phân tích dữ liệu.
1.3. Chức năng của GIS
Hiện nay, các phần mềm hệ thống GIS thương mại được phát triển rất đa dạng
vơi nhiều tính năng và tiện ích khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống phần mềm
GIS được thiết kế đều có những chức năng sau:
- Nhập và lưu trữ dữ liệu:
+ Ảnh, bản đồ, tọa độ các điểm
+ Dữ liệu thuộc tính
- Biên tập dữ liệu:
+ Biên tập điểm, đường, vùng
+ Biên tập thuộc tính đối tượng
+ Tự động tìm kiếm lỗi và chỉnh sửa
- Quản lý dữ liệu:
+ Copy, tách, nhập dữ liệu
+ chiếu, chuẩn hóa dữ liệu
+ Mã hóa dữ liệu
+ Tài liệu hóa dữ liệu
- Phân tích dữ liệu:
+ Truy vấn không gian, thuộc tính
+ Nội suy, liên kết
+ Liền kề, tương quan
+ Vùng đềm
+ Địa hình
+ Chồng xếp tính toán không gian
- Trao đổi và hiển thị:
+ Bản đồ số
+ In ấn bản đồ giấy
+ Chuyển đổi định dạng
+ Xuất các dữ liệu thuộc tính
8

1.4. Cấu trúc dữ liệu trong GIS
Một cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý có thể chia ra làm 2 loại số
liệu cơ bản: số liệu không gian và phi không gian. Mỗi loại có những đặc điểm riêng
và chúng khác nhau về yêu cầu lưu giữ số liệu, hiệu quả, xử lý và hiển thị.
Số liệu không gian là những mô tả số của hình ảnh bản đồ, chúng bao gồm toạ
độ, quy luật và các ký hiệu dùng để xác định một hình ảnh bản đồ cụ thể trên từng
bản đồ. Hệ thống thông tin địa lý dùng các số liệu không gian để tạo ra một bản đồ
hay hình ảnh bản đồ trên màn hình hoặc trên giấy thông qua thiết bị ngoại vi, …
Số liệu phi không gian là những diễn tả đặc tính, số lượng, mối quan hệ của
các hình ảnh bản đồ với vị trí địa lý của chúng. Các số liệu phi không gian được gọi
là dữ liệu thuộc tính, chúng liên quan đến vị trí địa lý hoặc các đối tượng không gian
và liên kết chặt chẽ với chúng trong hệ thống thông tin địa lý thông qua một cơ chế
thống nhất chung.
Cấu trúc của dữ liệu không gian bao gồm: Dữ liệu vector ( được biểu thị dưới
dạng: Vùng, đường, điểm) và dữ liệu Raster (phản ánh toàn bộ vùng nghiên cứu dưới
dạng một lưới các ô vuông hay điểm ảnh (pixcel))
1.5. Phương pháp phân tích dữ liệu
GIS cung cấp các công cụ phân tích tinh vi để cung cấp kịp thời thông tin cho
những người quản lý và phân tích. Các hệ GIS hiện đại có nhiều công cụ phân tích
hiệu quả, trong đó có hai công cụ quan trọng đặc biệt, đó là:
- Phân tích liền kề: GIS sử dụng phương pháp vùng đệm để xác định các mối
quan hệ liền kề giữa các đối tượng.
- Phân tích chồng xếp: Phương pháp này cho phép tích hợp dữ liệu bản đồ từ
các nguồn dữ liệu khác nhau.
1.6. Khái niệm về Viễn thám
Viễn thám (Remote sensing) được hiểu là một khoa học thu thập thông tin trên
bề mặt trái đất mà không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng. Công việc này được thực
hiện bằng việc thu nhận và đo đạc các năng lượng phản xạ hoặc phát xạ từ bề mặt
vật thể hoặc trái đất sau đó tiến hành xử lý, phân tích và ứng dụng các thông tin đó
trong các lĩnh vực khác nhau.
Sóng điện từ được bức xa hoặc phản xạ từ vật thể thường là nguồn tư liệu chủ
yếu trong viễn thám. Thiết bị dùng để thu nhận các thông tin từ sóng điện từ phản xạ
9

hay bức xạ từ vật thể được gọi là bộ cảm. Phương tiện dùng để mang các bộ cảm
được gọi là vật mang. Vật mang gồm khí cầu, máy bay, vệ tinh, tàu vũ trụ.
1.7. Phân loại Viễn thám
1.7.1. Phân loại theo dải sóng thu nhận (3 loại)
- Viễn thám trong giải sóng nhìn thấy và hồng ngoại
- Viễn thám hồng ngoại
- Viễn thám siêu cao tần
Nguồn năng lượng chủ yếu sử dụng trong viễn thám trong giải sóng nhìn thấy
và hồng ngoại là bức xạ mặt trời. Các thông tin về vật thể có thể được xác định từ
các phổ phản xạ trong giải sóng nhìn thấy và hồng ngoại từ vật thể được quan sát.
Nguồn năng lượng sử dụng trong viễn thám hồng ngoại nhiệt là bức xạ nhiệt
do chính vật thể sản sinh ra.
Trong viễn thám siêu cao tần người ta thường sử dụng hai loại kỹ thuật chủ
động và bị động. Trong viễn thám siêu cao tần bị động thì bức xạ siêu cao tần do
chính vật thể phát ra và được ghi lại, trong viễn thám siêu cao tần chủ động lại thu
những bức xạ tán xạ hoặc phản xạ từ vật thể mà năng lượng phát ra nhờ từ một nguồn
ánh sáng đặt trên các vật mang chiếu vào.
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1.7.2. Phân loại theo nguồn cung cấp năng lượng (2 loại)
- Viễn thám chủ động: Nguồn năng lượng chiếu vào vật thể là nguồn nhân tạo
- Viễn thám bị động: Bộ cảm thu nhận các năng lượng phản xạ sau khi vật thể nhận
năng lượng từ ánh sáng mặt trời chiếu tới.
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1.7.3. Phân loại theo vật mang (2 loại)
- Viễn thám hàng không: Sử dụng các vật mang bay ở tầng thấp trong bầu khí quyển
trái đất như máy bay, khinh khí cầu.
- Viễn thám vệ tinh: Sử dụng vật mang là các vệ tinh nhân tạo được phóng ra ngoài
vũ trụ, không bị tác động bởi lực hút trái đất.
Hiện nay, việc ứng dụng phối hợp giữa viễn thám và các công nghệ vũ trụ đã
trở nên phổ biễn trên phạm vi toàn cầu. Các nước có nền công nghệ vũ trụ phát triển
đã phóng nhiều vệ tinh lên quỹ đạo, trên đó có mang nhiều thiết bị viễn thám khác
nhau. Các trạm thu mặt đất phân bố đều trên toàn cầu có khả năng thu nhận nhiều
loại tư liệu viễn thám do vệ tinh truyền xuống.
1.8. Nguyên lý làm việc của Viễn thám, các phương pháp phân loại ảnh
1.8.1. Nguyên lý cơ bản của viễn thám
Viễn thám nghiên cứu đối tượng bằng giải đoán và tách lọc thông tin từ dữ
liệu chụp ảnh hàng không hoặc bằng giải đoán ảnh vệ tinh dạng số. Các dữ liệu dưới
dạng ảnh chụp và ảnh số được thu nhận dựa trên việc ghi nhận năng lượng bức xạ và
sóng phản hồi phát ra từ vật thể khi khảo sát. Năng lượng phổ dưới dạng sóng điện
từ, nằm trên các dãi phổ khác nhau, cùng cho thông tin về một vật thể từ nhiều góc
độ . Xử lý ảnh số làm hiển thị rõ ảnh và tách lọc thông tin từ các dữ liệu ảnh số dựa
vào các thông tin chìa khóa về phổ bức xạ phát ra
Sóng điện từ được phản xạ hoặc bức xạ từ vật thể là nguồn cung cấp thông tin
chủ yếu về đặc tính của đối tượng. Ảnh viễn thám cung cấp thông tin về các vật thể
tương ứng với năng lượng bức xạ ứng với từng bước sóng đã xác định. Đo lường và
phân tích năng lượng phản xạ phổ ghi nhận bởi ảnh viễn thám, cho phép tách thông
tin hữu ích về từng lớp phủ mặt đất khác nhau do sự tương tác giữa bức xạ điện từ và
vật thể.
Thiết bị dùng để cảm nhận sóng điện từ phản xạ hay bức xạ từ vật thể được
gọi là bộ cảm biến. Bộ cảm biến có thể là các máy chụp ảnh hoặc máy quét. Phương
tiện mang các bộ cảm biến được gọi là vật mang (máy bay, khinh khí cầu, tàu con
thoi hoặc vệ tinh…).
Nguồn năng lượng chính thường sử dụng trong viễn thám là bức xạ mặt trời,
năng lượng của sóng điện từ do các vật thể phản xạ hay bức xạ được bộ cảm biến đặt
trên vật mang thu nhận.
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Thông tin về năng lượng phản xạ của các vật thể được ảnh viễn thám thu nhận
và xử lí tự động trên máy hoặc giải đoán trực tiếp từ ảnh dựa trên kinh nghiệm của
chuyên gia. Cuối cùng, các dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến các vật thể và hiện
thượng khác nhau trên mặt đất sẽ được ứng dụng vào trong nhiều lĩnh vực khác nhau
như: nông lâm nghiệp, địa chất, khí tượng, môi trường…

Toàn bộ quá trình thu nhận và xử lí ảnh viễn thám có thể chia thành 5 phần cơ
bản như sau:
- Nguồn cung cấp năng lượng.
- Sự tương tác của năng lượng với khí quyển
- Sự tương tác với các vật thể trên bề mặt đất
- Chuyển đổi năng lượng phản xạ từ vật thể thành dữ liệu ảnh
- Hiển thị ảnh số cho việc giải đoán và xử lí.
Năng lượng của sóng điện từ khi lan truyền qua môi trường khí quyển sẽ bị
các phân tử khí hấp thụ dưới các hình thức khác nhau tuỳ thuộc vào từng bước sóng
cụ thể. Trong viễn thám, người ta thường quan tâm đến khả năng truyền sóng điện
từ trong khí quyển, vì các hiện tượng và cơ chế tương tác giữa sóng điện từ với khí
quyển sẽ có tác động mạnh đến thông tin do bộ cảm biến thu nhận được. Khí quyển
có đặc điểm quan trọng đó là tương tác khác nhau đối với bức xạ điện từ có bước
sóng khác nhau. Đối với viễn thám quang học, nguồn năng lượng cung cấp chủ yếu
là do mặt trời và sự có mặt cũng như thay đổi các các phân tử nước và khí (theo
không gian và thời gian) có trong lớp khí quyển là nguyên nhân gây chủ yếu gây nên
sụ biến đổi năng lượng phản xạ từ mặt đất đến bộ cảm biến. Khoảng 75% năng lượng
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mặt tròi khi chạm đến lớp ngoài của khí quyển được truyền xuống mặt đất và trong
quá trình lan truyền sóng điện từ luôn bị khí quyển hấp thụ, tán xạ và khúc xạ trước
khi đến bộ cảm biến. Các loại khí như oxy, nitơ, cacbonic, ôzôn, hơinước… và các
phân tử lơ lửng trong khí quyển là tác nhân chính ảnh hưởng đến sự suy giảm năng
lượng sóng điện từ trong quá trình lan truyền.
Để hiểu rõ cơ chế tương tác giữa sóng điện từ và khí quyển và việc chọn phổ
điện từ để sử dụng cho việc thu nhận ảnh viễn thám, bảng sau sẽ thể hiện đặc điểm
cuả dải phổ điện từ thường được sử dụng trong kỹ thuật viễn thám.
Đặc điểm của dải phổ
điện từ sử dụng trong kỹ
thuật viễn thám Dải phổ

Bước sóng

Đặc điểm

điện từ
Hấp thụ mạnh bởi lớp khí quyển ở tầng
cao (tầng ôzôn), không thể thu nhận
Tia cực tím

0,3 ÷ 0,4μm năng lượng do dải sóng này cung cấp
nhưng hiện tượng này lại bảo vệ con
người tránh tác động của tia cực tím.
Rất ít bị hấp thụ bởi oxy, hơi nước và
năng lượng phản xạ cực

Tia nhìn thấy

0,4

÷

0,76μm

đại ứng với bước sóng 0,5μm trong khí
quyển. Năng lượng do
dải sóng này cung cấp giữ vai trò trong
viễn thám.

0,77÷1,34μ
Cậnhồngngoại

m

Hồng ngoại trung

1,55
2,4μm

÷

Năng lượng phản xạ mạnh ứng với các
bước sóng cận hồng ngoại từ 0,77 ÷
0,9μm. Sử dụng trong chụp ảnh hồng
ngoại theo dõi sự biến đổi thực vật từ
1,55 ÷ 2,4μm
Một số vùng bị hơi nước hấp thụ

Hồng ngoại nhiệt

3 ÷ 22μm

mạnh,dải sóng này giữ vai trò trong phát
hiện cháy rừng và hoạt động núi lửa.
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Bức xạ nhiệt của trái đất của năng lượng
cao nhất tại bước sóng 10μm
Khí quyển không hấp thụ mạnh năng
Vô tuyến (rada)

1mm
30cm

÷

lượng các bước sóng lớn hơn 2cm, cho
phép thu nhận năng lượng cả ngày lẫn
đêm, không bị ảnh hưởng của mây,
sương mù hay mưa

1.8.2. Các phương pháp phân loại ảnh viễn thám
Phân loại ảnh viễn thám là việc phân loại và sắp xếp các pixel trên ảnh thành
những nhóm khác nhau dựa trên một số đặc điểm chung về giá trị độ xám, sự đồng
nhất, mật độ, tone ảnh, … Có hai phương pháp phân loại chính: phân loại có kiểm
định (Supervised Classification) và phân loại không kiểm định (Unsupervised
Classification).
Phân loại có kiểm định là phương pháp phân loại ảnh số dựa trên các pixel
mẫu đã được chọn sẵn bởi người thực hiện công tác phân loại. Bằng cách chọn mẫu,
người phân loại đã chỉ ra giúp phần mềm xác định những pixel có cùng một số đặc
trưng đối tượng về phổ phản xạ - định nghĩa chung một đối tượng.
Phân loại không kiểm định là phương pháp phân loại ban đầu chỉ sử dụng
thuần túy thông tin trên ảnh, xử lý hoàn toàn trong phòng dựa vào đặc điểm và tính
chất phổ của tấm ảnh. Các điểm ảnh có giá trị phổ giống nhau được hợp thành nhóm
và được xác định dựa vào kinh nghiệm của người giải đoán.
1.9. Ứng dụng cơ bản của viễn thám
Công nghệ viễn thám với các hệ thống thu thập thông tin đa phổ, đa thời gian
đã cho phép chúng ta thực hiện các công việc thu thập và tổng hợp dữ liệu một cách
nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn cũng như mang đến nhiều nhận thức mới về trái đất
mà từ trước đến nay vẫn còn là những điều bí ẩn. Việc ứng dụng công nghệ viễn
thám sẽ mang lại hiệu quả to lớn trong việc giữ gìn và phát triển bền vững các nguồn
tài nguyên trên trái đất.
Lĩnh vực ứng dụng của viễn thám rất đa dạng. Tùy theo từng lĩnh vực cần phải
chọn loại ảnh thích hợp nhất, nghĩa là loại cảm biến có độ phân giải không gian, phân
giải phổ và độ phân giải thời gian thích hợp với yêu cầu cụ thể. Viễn thám được ứng
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dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thành lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; điều tra
hiện trạng sử dụng đất, điều tra thảm thực vật, nghiên cứu tài nguyên môi trường…
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PHẦN II
SỬ DỤNG QGIS
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2.1. Giới thiệu và cài đặt Qgis
2.1.1. Giới thiệu về Qgis
QGIS (tên gọi trước đây là Quantum GIS) là một phần mềm GIS mã nguồn
mở được bắt đầu xây dựng từ năm 2002 và được phát triển nhanh chóng với một
cộng đồng phát triển lớn trên cơ sở tự nguyện. Đây là phần mềm tương đối mạnh và
dễ sử dụng, chạy được trên các hệ điều hành: Windows, Mac OS X, Linux, BSD và
Android, bao gồm các ứng dụng:
- QGIS Desktop: Tạo lập, chỉnh sửa, hiển thị, phân tích và xuất bản thông tin
địa không gian;
- QGIS Browser: Duyệt và xem nhanh dữ liệu và siêu dữ liệu cũng như kéo
và thả dữ liệu từ kho dữ liệu này sang kho dữ liệu khác;
- QGIS Server: Xuất bản QGIS project với các lớp dữ liệu thông qua các dịch
vụ WMS và WFS theo chuẩn OGC. Có khả năng kiểm soát lựa chọn các thuộc tính
hoặc cách bố trí bản đồ và hệ tọa độ của những lớp dữ liệu khi xuất bản;
- QGIS Web Client: Cho phép dễ dàng xuất bản QGIS project lên Web với
thư viện các kí hiệu, nhãn phong phú cũng các cách kết hợp các đối tượng để tạo bản
đồ Web ấn tượng;
- QGIS on Android (beta!): Phiên bản thử nghiệm đang được hoàn thiện để
sử dụng QGIS trên các thiết bị chạy Android.
Phần mềm QGIS còn hỗ trợ định dạng dữ liệu vector, raster và định dạng
CSDL. QGIS có thể mở trực tiếp và trình bày các định dạng dữ liệu GIS phổ biến ở
nước ta như .tab của Mapinfo và shape của Arcview. Các câu lệnh dễ sử dụng (Tiếng
việt) vì có thể cài đặt tùy biến theo các ngôn ngữ khác nhau. Việc sử dụng QGIS khá
đơn giản, ngay cả đối với những người mới làm quen với GIS. Hầu hết các nút lệnh
trên QGIS có tính chất tự giải thích, chúng ta có thể tự tìm hiểu các nút lệnh này một
cách dễ dàng. Các nút lệnh này bao gồm các chức năng thường được sử dụng trong
các menu chính của QGIS. Chúng được tổ chức thành các thanh công cụ (toolbar).
Nếu mở tất các thanh công cụ kể cả thanh công cụ của các plugin, chúng sẽ bao gồm
những thanh công cụ sau:
- Tập tin (File): Thanh công cụ về quản lý tập tin, cho phép mở, lưu các dự án
và nút lệnh in để trình bày bản đồ
- Chỉnh sửa (Edit): Cho phép chỉnh sửa các dữ liệu
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- Xem (View): Cho phép thu phóng, cho phép di chuyển xem bản đồ, đo khoảng
cách trên bản đồ, truy vấn các tính chất trong bảng thuộc tính của các đối
tượng trên bản đồ. Cho phép đánh dấu các vị trí địa lý ta quan tâm trên một
bản đồ.
- Lớp (Layer): Cho phép thêm, bớt, trình bày màu sắc, hình ảnh cho các lớp bản
đồ từ các dự liệu dạng File khác nhau.
- Thiết lập (Setting): Cho phép cài đặt các thông số hệ thống của phần mềm
- Phần mở rộng (Plugin): Chứa các nút lệnh tương ứng với các chức năng mở
rộng của QGIS mà ta đã khởi động.
- Database: Chuyển đổi dữ liệu dạng Shape file vào CSDL PostgreSQL
- Vector: Các công cụ phân tích và xử lý thông tin GIS dạng Vector
- Raster: Các công cụ phân tích và xử lý thông tin GIS dạng raster
QGIS có rất nhiều các Plugins hỗ trợ các thao tác mở rộng cho các dạng dữ
liệu khác nhau và phân tích không gian nhờ vào một cộng đồng phát triển rất lớn.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể tự xây dựng các Plugins theo yêu cầu. Một số
Plugins thông dụng gồm:
- Analysis tools - Các công cụ phân tích: giải quyết các vấn đề phân tích, thống
kê dựa trên mối quan hệ không gian;
- Data management tools – Các công cụ quản lý dữ liệu và xử lý dữ liệu
- Geometry tools - Các công cụ hình học: xử lý, chuyển đổi đối tượng dựa trên
nguyên tắc hình học: polygon to line, line to polygon….
- Geoprocessing tools - Các công cụ xử lý địa lý: thao tác trên các đối tượng địa
lý như: Clip, Union, Buffer…
2.1.2. Các tính năng chính của QGIS
- Quản lý dữ liệu, đọc được nhiều định dạng dữ liệu, biên tập và xuất bản bản
đồ, xuất-nhập dữ liệu và phân tích không gian…
- Hỗ trợ xử lý dữ liệu vector: Dữ liệu không gian dựa trên PostGIS mà chủ
yếu là PostgreSQL. QGIS có khả năng đọc được hầu hết dữ liệu vector được cung
cấp bởi thư viện OGR, bao gồm ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS and GML…
- Đọc được dữ liệu raster được cung cấp bởi thư viện GDAL, bao gồm DEM,
ArcGrid, ERDAS, SDTS và GeoTIFF…
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- Định dạng dữ liệu trên cả ảnh vector và raster. Dữ liệu không gian trực tuyến
được hỗ trợ trong thư viện OGC-dựa trên WMS hoặc WFS. QGIS trình bày và chồng
xếp các dữ liệu ảnh raster và vector mà không cần quan tâm các định dạng dữ liệu.
- Tạo bản đồ và thao tác dữ liệu không gian
- Tạo, chỉnh sửa và xuất dữ liệu cho người dùng
2.1.3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm
- QGIS có 5 phiên bản cho các hệ điều hành như : Windows, Mac OS, Linux,
BSD và Androi. Tùy vào hệ điều hành mà tiến hành cài đặt.
- Có 3 cấp độ là dành cho người mới (Latest release), người dùng cũ (Long
term release), và người dùng nâng cao (For Advanced Users).
Có thể download bộ cài đặt miễn phí trên trang chủ của QGIS, link tải bộ cài:
http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
Chọn bản cài thích hợp với hệ điều hành của máy tính:
- QGIS-OSGeo4W-2.12.0-1-Setup-x86: dùng cho hệ điều hành windows 7/8/10
32 bit.
- QGIS-OSGeo4W-2.12.0-1-Setup-x86_64: dùng cho hệ điều hành Windows
7/8/10 64 bit.
– Sau khi down về, tiến hành cài đặt theo hình:

1. Chọn Run

2. Chọn Next
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3. Chọn I Agree

5. Chờ cài đặt

4. Chọn Next

6. Chọn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt

– Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt ta vào Start (góc dưới trái màn hình) -> all
program ->Qgis ->qgis desktop (chuột phải chọn send to ra màn hình)
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Màn hình làm việc của Qgis

22

2.2. Cài đặt hệ thống trong Qgis
2.2.1. Các thanh công cụ chính
Thiết lập các thực đơn, công cụ chính có thể làm bằng cách:
Từ thực đơn chính của QGIS, chọn Xem>Các Panel (hoặc Các thanh công cụ)
- File (Tập tin): thanh công cụ về quản lý tập tin, cho phép mở, lưu các dự án,
và nút lệnh in (Print) để trình bày bản đồ.
- Edit (Chỉnh sửa): Cho phép chỉnh sủa các dữ liệu
- View (Xem): cho phép các thu phóng, cho phép di chuyển xem bản đồ, đo
khoảng cách trên bản đồ, truy vấn các tính chất trong bảng thuộc tính của các đối
tượng trên bản đồ, đánh dấu các vị trí địa lý mà bạn quan tâm trên một bản đồ, đặt
tên cho các đánh dấu đó và có thể quay lại vùng bản đồ bạn đã đánh dấu bằng cách
chọn tên của chúng, thiết lập về của sổ màn hình và các biểu tượng.
Setting (Thiết lập): cho phép cài đặt các thông số hệ thống của phần mềm Plugin
(Phần mở rộng): chứa các nút lệnh tương ứng với các chức năng mở rộng của QGIS
mà bạn đã khởi động (xem chi tiết phần plugin phía sau).
- GRASS (Vector): nếu khi cài đặt có cài đặt QGIS hỗ trợ cho GRASS và đã
khởi động plugin hỗ trợ GRASS, bạn có thể mở thanh công cụ gồm các nút lệnh liên
quan đến những dữ liệu của GRASS.
- Layer (lớp): cho phép thêm, bớt, trình bày màu sắc, hình ảnh các lớp bản đồ
từ các dữ liệu dạng File khác nhau của các phần mềm GIS như MapInfo, Arcview
v.v; QGIS đọc hiểu được hầu hết các format này thông qua thư viện OGR. QGIS
cũng cho đọc các dữ liệu từ CSDL PostGIS hoặc WMS file.
2.2.2. Các plugin chính
Khi cài đặt QGIS, các plugin (phần mở rộng) của QGIS có sẵn gồm:
- Add WFS layer: mở các dữ liệu dạng WFS từ CSDL đang kết nối mạng
(CSDL WebGIS)
Coordinate capture: Cho phép đánh dấu vị trí và lưu trạng thái đang làm việc, khi
đánh dấu vị trí ta phải vào “New bookmark” để lưu tên trạng thái
này. Khi nào muốn quay lại vị trí đó thì ta vào “Show bookmark” và tìm đúng tên
trạng thái đã lưu để tìm về đúng vị trí đã lưu trước đây.
- Decorations: cho phép bạn chèn nhãn bản quyền QGIS, thước tỷ lệ, mũi
tên chỉ hướng vào bản đồ.
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Add delimited text: cho phép mở một lớp văn bản có phân tách cột, trong đó có hai
cột chứa dữ liệu tọa độ (X,Y) và hiển thị chúng thành một lớp bản đồ các điểm.
- Dxf2Saph conveter: chuyển đổi DXF file về Shap File
Georeferencer: cho phép đăng ký tọa độ cho ảnh raster và lưu đăng ký tọa độ này
dưới định dạng tập tin world, nhờ đó một ảnh quét (ví dụ như một bản đồ giấy quét
vào máy tính chẳng hạn) có thể hiển thị trong QGIS đúng vị trí địa lý của nó.
- GPS Tools: cho phép bạn tải xuống/lên các dữ liệu từ các máy định vị
(hiện thời plugin này chỉ hỗ trợ format GPX (GPS eXchange).
- MapServer Export:cho phép xuất bản đồ đang trình bày sang Mapfile
- Quick Print: cho phép xuấtbản đồ đang trình bày sang PDF file
- Spit: chuyển đổi Shap file vào PosrgreSQL
- OGR converter: cho phép chuyển đổi định dạng dữ liệu theo chuẩn
OGR
- Graticules: tạo một lưới tọa độ cho bản đồ và lưu nó thành một lớp bản
đồ ở định dạng shape.
- Intepolation: Cho phép nội suy TIN
2.2.3. Các cửa sổ làm việc chính
QGIS cung cấp nhiều cửa sổ làm việc, tiện lợi cho người dùng. Các cửa sổ
chính trong QGIS:
- Cửa sổ hiển thị, quản lý dữ liệu. Trong cửa sổ này có các cửa sổ con:
•

Cửa sổ quản lý các lớp dữ liệu (Các lớp)

•

Cửa sổ duyệt dữ liệu (Trình duyệt)

•

Cửa sổ hiển thị thuộc tính (Attribute Table)

- Cửa sổ trang in
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2.2.4. Thiết lập tham số hệ thống
Thiết lập thông số có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dùng. Tùy theo khả
năng, nhu cầu và thói quen sử dụng, người dùng có thể tự thiết lập các thông số cho
phần mềm. Công việc này sẽ bắt đầu từ thực đơn Thiết lập.
2.2.4.1. Thiết lập thông tin phép chiếu
Từ thực đơn Cài đặt, chọn Tùy chọn\HTĐ. Khi đó sẽ xuất hiện giao diện như
sau:

2.2.4.2. Hệ tọa độ tự tạo
QGIS cho phép người dùng tự tạo các hệ tọa độ với các thông số phù hợp với
các thông số khi đo vẽ. Từ Menu chính chọn Cài đặt\Hệ tọa độ tự tạo...
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2.2.4.3. Trình quản lý kiểu
Chức năng này cho phép người dùng xây dựng 1 thư viện các kiểu hiển thị
phù hợp với yêu cầu công việc tùy theo từng loại dữ liệu (điểm, đường, vùng).
Mỗi loại biểu tượng được xác định bởi các yếu tố: tên, kiểu, màu, đường bao,
kích thước, góc nghiêng…Trình quản lý kiểu cho phép người dùng thêm, chỉnh sửa,
xóa, xuất, nhập các biểu tượng dưới định dạng XML.
Từ Menu chính chọn Cài đặt\Trình quản lý kiểu...
Thêm kiểu: Cho phép tạo mới và lưu trữ kiểu cho các đối tượng điểm, đường,
vùng. Để thực hiện lệnh này ta chọn thực đơn Cài đặt\Trình quản lý kiểu\Thêm mục,
Chọn Marker đối với dữ liệu dạng điểm; Đường với dữ liệu dạng đường; Fill cho dữ
liệu dạng vùng; Color ramp là dải màu.
Biểu tượng dạng điểm: Mỗi đối tượng dạng điểm có thể được biểu diễn bởi
1 hoặc nhiều biểu tượng khác nhau nằm chồng lên nhau, lấy từ thư viện của QGIS
hoặc của hệ điều hành.
Thiết lập biểu tượng từ thư viện của QGIS
•

Symbol layer type, chọn Single marker

•

Border color: Chọn màu cho đường bao quanh biểu tượng

•

Fill color: Tô màu cho biểu tượng

•

Kích thước: Đặt kích thước cho biểu tượng

•

Góc: Xoay biểu tượng 1 góc cho trước

•

Offset x,y: Dịch biểu tượng khỏi tâm theo chiều x,y

Trong cửa sổ Symbol layer, ta có thể chọn thêm/bớt nhiều biểu tượng dùng để
biểu diễn cho 1 đối tượng nào đó bằng cách nhấp vào dấu cộng/trừ; sắp xếp các biểu
tượng lên trên/xuống dưới bằng cách nhấp vào dấu lên/xuống
Sau khi thiết lập xong các thông số trên, nhấp chuột vào nút OK. Khi đó xuất hiện
hộp thoại yêu cầu đặt tên cho biểu tượng. Nhấp OK để kết thúc việc tạo mới 1 biểu
tượng.
Sau khi đã xây dựng xong bộ biểu tượng, ta có thể kết xuất thư viện này thành
dạng file *.XML: Nhấp chuột vào nút Export, xuất hiện hộp thoại, chọn các biểu
tượng cần kết xuất bằng cách dùng chuột và phím Ctrl, chọn Export.
Thiết lập biểu tượng từ thư viện của hệ điều hành:
•

Symbol layer type, chọn Font marker

•

Font family: Chọn kiểu biểu tượng
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•

Màu: Chọn màu cho biểu tượng

•

Kích thước: Đặt kích thước cho biểu tượng

•

Góc: Xoay biểu tượng 1 góc cho trước

•

Offset x,y: Dịch biểu tượng khỏi tâm theo chiều x,y
Thiết lập biểu tượng dạng ảnh:

•

Symbol layer type, chọn SVG marker

•

Tính chất lớp biểu tượng:

•

Kích thước: Đặt kích thước cho biểu tượng

•

Góc: Xoay biểu tượng 1 góc cho trước

•

Offset x,y: Dịch biểu tượng khỏi tâm theo chiều x,y
Biểu tượng dạng đường:

•

Để quản lý biểu tượng dạng đường, chọn thẻ ĐƯỜNG. Quản lý dạng đường
cũng gồm có chức năng Thêm, Chỉnh sửa, Loại bỏ, Xuất, Nhập các biểu tượng.

•

Biểu tượng dạng đường có thể biểu dưỡng theo 3 nhóm: Biểu diễn đối tượng
đường dưới dạng đường đơn (Simple line), dạng chuỗi các điểm (Marker line)
và dạng trang trí hình mũi tên > (Line decoration)
Biểu tượng dạng vùng:

•

Biểu tượng đơn: hiển thị tất cả các đối tượng theo cùng một kiểu.

•

Phân theo loại: Hiển thị các đối tượng theo giá trị một trường thuộc tính

•

(loại đất, loại rừng…) hay nhiều trường (tỷ lệ che phủ…)

2.2.4.4. Cấu hình các phím tắt
QGIS có phần mô tả các phím tắt thay vì dùng chuột để lựa chọn các lệnh.
Người dùng có thể sử dụng các phím tắt này để thực hiện các lệnh một cách nhanh
chóng. Bên cạnh đó, người dùng có thể định nghĩa lại các phím tắt này bằng cách
sửa, lưu lại hoặc nạp từ ngoài vào với dịnh dạng XML.
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2.2.4.5. Tùy chọn
Thiết lập tùy chọn cho phép người dùng thay đổi một số các thiết lập mặc định
ban đầu của phần mềm. Để tiện cho công việc, người dùng có thể thay đổi được các
thông số này.

Tổng quát:
Thẻ này cho phép thiết lập các thông số tổng quát nhất của QGIS. Các thiết
lập này bao gồm 4 nội dung: Các tập tin dự án, Diện mạo mặc định của bản đồ, Ứng
dụng, Đường dẫn đến các chức năng mở rộng.
Hệ thống
Thiết lập hệ thống đường dẫn, môi trường, thư viện…
Nguồn dữ liệu
Thiết lập thông số cho dữ liệu
Kết xuất
•

Tính chất kết xuất: chế độ mặc định cho phép các lớp dữ liệu nhập vào
được hiển thị. Nếu chọn số 0 thì đến khi tất cả các đối tượng được nhập vào
thì mới hiển thị.
Tích vào ô use… để lựa chọn chế độ tăng tốc độ hiển thị bằng việc sử dụng
bộ đệm

•

Chất lượng vẽ lại:
Nếu đánh dấu vào lựa chọn thứ nhất: làm cho đối tượng đường được hiển
thị mượt hơn nhưng tốc độ hiển thị sẽ chậm.

•

Đánh dấu vào lựa chọn thứ hai: xóa khoảng trống giữa các đối tượng vùng.

•

Tính tương thích: Dùng bộ biểu tượng thế hệ mới để kết xuất.

Khung bản đồ và chú giải
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Thiết lập các thông số mặc định hiển thị khi được chọn; thông số hiển thị tên
lớp (layer), nhóm lớp (group)
Các công cụ bản đồ (Map Tools)
Thiết lập các thông số: nhận diện, định nghĩa các đơn vị đo lường, đặt tỷ lệ
thu phóng…
Trình biên tập
Thiết lập các thông số: Phông chữ, kiểu lưới…trong Layout
Số hóa
Chức năng này cho phép người dung thiết lập các thông số hiển thị về tính
chất đường đang được số hóa; chế độ bắt điểm…
GDAL
Chức năng GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) thiết lập thư viện
đọc và ghi các định dạng dữ liệu không gian Raster.
Hệ tọa độ (HTĐ)
Khai báo hệ tọa độ theo mặc định hoặc do người dùng lựa chọn
Ngôn ngữ
Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho giao diện QGIS, đặc biệt là tiếng Việt.
Mạng
Thiết lập các thông số để truy cập vào dữ liệu trên máy chủ thông qua cơ
chế proxy. Mục đích sử dụng Proxy:
•

Lướt web nhanh hơn (do proxy có sử dụng cache đệm)

•

Có thể lợi dụng proxy để vào 1 số web mà ISP của bạn không cho vào.
(vượt tường lửa – Firewall)

•

Lướt web an toàn hơn. Ví dụ để mua hàng ở 1 website nào đó.

2.3. Xây dựng bản đồ bằng Qgis
2.3.1. Nắn chỉnh tọa độ cho ảnh bản đồ
2.3.1.1. Nắn ảnh bản đồ khi biết tọa độ
Để nắn chỉnh hệ tọa độ cần sử dụng trình cắm riêng trong QGIS, để kiểm tra
xem trình cắm đó đã được cài đặt hay chưa, chúng ta kiểm tra theo các bước như sau:
- Chọn mục Trình cắm trên thanh các mục chức năng, chọn Quản lý và cài
đặt trình cắm.
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- Gõ GDAL vào ô tìm kiếm của cửa sổ Các trình cắm, nếu thấy trình cắm
Trình tham chiếu địa lý GDAL đã được cài đặt và kích hoạt, thì ta có thể đóng cửa
sổ Các trình cắm lại.
- Còn nếu trình cắm chưa được cài đặt, click chuột vào trình cắm và sau đó chọn
Cài đặt. Sau khi đã kiểm tra trình cắm, chúng ta mở trình cắm lên như sau:
- Chọn mục Raster \Trình tham chiếu địa lý, cửa sổ Trình tham chiếu địa lý
mới được mở ra.

- Click chuột vào icon

, hoặc chọn Tập tin trên thanh chức năng, chọn Mở

dữ liệu raster. Cửa sổ điều hướng xuất hiện, tìm và mở thư mục chứa dữ liệu ảnh
raster.
- Chọn hệ tọa độ phù hợp với hệ tọa độ của ảnh bản đồ.
- File raster được đưa lên khung hiển thị của cửa sổ Trình tham chiếu địa lý,
chọn điểm để tiến hành nắn khống chế ảnh.
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- Để nắn khống chế ảnh cần ít nhất 3 điểm được bố trí ở 3 góc của bản đồ, số
điểm càng nhiều sẽ càng tăng độ chính xác của phép nắn tuy nhiên nhiều điểm nhưng
sai số phải nhỏ. Có thể chọn mắt lưới của bản đồ.
- Sử dụng các công cụ hỗ trợ hiển thị để chọn điểm, người dùng có thể phóng
to thu nhỏ hoặc di chuyển bản đồ để đưa khung hiển thị đến điểm cần chọn cho nắn
chỉnh nhanh nhất.

- Sau khi đưa khung hiển thị về vị được chọn, click chuột vào icon trên thanh
công cụ để chuyển con chuột về trình nhập điểm. Click chuột vào điểm được chọn.

Sau khi click chuột vào điểm đã được chọn, cửa sổ nhập tọa độ sẽ xuất hiện,
nhập tọa độ X và Y vào hộp sau:
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Nhập tương tự cho các điểm còn lại. Sau khi hoàn thành nhập 5 điểm, ta sẽ có
cửa sổ Trình tham chiếu địa lý như sau:

- Bước tiếp theo sẽ là tùy chỉnh phép toán cho nắn chỉnh, chọn Cài đặt trên
thanh các mục chức năng, chọn Các thiết lập tính chuyển.

Cửa sổ Các thiết lập phép chuyển đổi được mở ra, người dùng cấu hình cho
phép nắn qua chọn Kiểu tính chuyển: Đường Spline dạng phiến mỏng; HTĐ Đích:
VN2000; đặt thư mục lưu đầu ra cho sản phẩm, và tích vào ô Nạp vào QGIS khi
xong.

32

- Click OK để quay lại Trình tham chiếu địa lý, chọn mục Tập tin, chọn Bắt
đầu tính tham chiếu địa lý để nắn chỉnh ảnh

- Sau khi nắn xong, kết quả sẽ được tự động add lên Khung hiển thị và xử lý
dữ liệu của QGIS.
2.3.1.2. Nắn ảnh bản đồ khi không biết tọa độ
Trong trường hợp ảnh quét không có thông tin về lưới tọa độ hoặc ta không
có tọa độ các điểm khống chế, ta sẽ sử dụng một ảnh khác đã đăng kí tọa độ hoặc
một dữ liệu vector cùng khu vực, cùng hệ quy chiếu để làm cơ sở đăng kí cho ảnh.
Khi đó, dựa vào các điểm trùng nhau tương ứng giữa ảnh quét và bản đồ đã biết tọa
độ để nhập tọa độ cho ảnh quét. Các điểm trùng nhau này thường được lấy dựa vào
địa vật trên bản đồ hay các điểm dễ nhận dạng trên cả hai ảnh quét và bản đồ.
Cách thực hiện như sau:
- Mở lớp dữ liệu bản đồ được sử dụng để làm cơ sở đăng kí cho ảnh quét.
- Mở ảnh quét cần đăng kí (Raster > Trình tham chiếu địa lý > Trình tham
chiếu địa lý), chọn hệ quy chiếu cho bản đồ ảnh.
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- Nhập tọa độ các điểm khống chế. Mở cửa số QGIS và cửa sổ Trình tham
chiếu địa lý liền kề nhau.

Sử dụng công cụ nhập tọa độ điểm khống chế

, nhấp chọn 1 điểm trên

ảnh quét.
Hộp thoại Nhập tọa độ bản đồ hiện lên. Chọn

, nhấp chuột vào vị

trí trên lớp bản đồ trong cửa sổ của QGIS tương ứng với vị trí đã chọn trên ảnh quét.
Hộp thoại Nhập tọa độ bản đồ sẽ hiện lên với tọa độ điểm khống chế trên ảnh đã được
nhập tự động tương ứng với tọa độ của điểm trên lớp bản đồ.
- Thiết lập thông số chuyển đổi (công cụ Các thiết lập tính chuyển

)

- Thực hiện quá trình đăng kí cho ảnh ( Công cụ Bắt đầu tính tham chiếu địa
lý

)

2.3.2. Xây dựng các lớp thông tin dạng điểm, đường, vùng
Tạo các lớp dữ liệu điểm, đường, vùng (layer- luôn phải thực hiện chuyển đổi
đúng tọa độ)
2.3.2.1. Tạo lớp dữ liệu mới (Layer)
Để tạo một lớp dữ liệu mới, ta vào Lớp/Tạo lớp/ Lớp Shapefile mới
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Khi tạo lớp dữ liệu mới trong QGIS, ta cần xác định:
- Loại đối tượng không gian điểm, đường hay vùng
- Hệ quy chiếu (Coordinate Reference System- CRS)
- “Khung sườn” của bảng dữ liệu thuộc tính (các cột dữ liệu)
Tạo lớp dữ liệu mới (New Shapefile Layer)
- Chọn một trong các dạng hình học cho lớp (Điểm, đường, vùng)
- Chọn hệ quy chiếu cho lớp.
- Khi lớp mới được tạo, đồng thời bảng thuộc tính của lớp đó cũng sẽ được
tạo.

Tại khung Trường mới: ta có thể tạo một cột mới cho bảng thuộc tính. Trong đó:
•

Tên: Tên cột thuộc tính

•

Kiểu: Chọn kiểu dữ liệu cho cột (Dữ liệu văn bản, số nguyên, số thập phân,
ngày).

•

Chiều dài(độ rộng của cột): Lượng ký tự đưa vào cột

•

Độ chính xác (dùng với dữ liệu dạng số thập phân): Số con số sau dấu phẩy
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•

Sau khi khai báo một cột mới thì ta nhấn “Thêm vào danh sách trường”
để xác nhận đưa vào bảng.

Trong khung Danh sách trường: hiển thị các cột dữ liệu trong bảng thuộc
tính. Mặc định QGIS sẽ tạo mới cột với tên là id. Các cột mới khai báo và đồng ý
đưa vào sẽ được hiển thị trong bảng.

Click Ok, xuất hiện hộp thoại Save as, chọn vị trí lưu lớp vừa mới tạo và đặt
tên lớp dữ liệu.
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Ta có một lớp dữ liệu mới, chưa có dữ liệu (nhưng chưa có đối tượng trong
lớp dữ liệu này) để bắt đầu làm việc lưu lớp vừa mới tạo và đặt tên

2.3.3. Xây dựng dữ liệu điểm, đường, vùng cho các lớp thông tin
2.3.3.1. Xây dựng dữ liệu dạng điểm (Point)
Để tạo mới đối tượng dạng điểm, thực hiện các bước sau:
(1) Chọn lớp dữ liệu cần chỉnh sửa
(2) Bật chế độ chỉnh sửa: bằng cách nhấp chọn nút công cụ

(Bật/tắt

chỉnh sửa)
(3) Để thêm mới một điểm, ta nhấp chọn nút công cụ
(4) Khi đó, con trỏ chuột sẽ có dạng

(Thêm đối tượng)

. Nhấp chuột vào cửa sổ bản đồ tương

ứng với vị trí cần tạo điểm. Hộp thoại Các thuộc tính của đối tượng hiện lên yêu
cầu ta nhập các thuộc tính tương ứng của đối tượng
Sau khi nhập xong phần thuộc tính cho đối tượng vừa được tạo. Chọn Ok để
kết thúc. Trên màn hình bản đồ sẽ xuất hiện một đối tượng điểm mới.
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2.3.3.2. Xây dựng dữ liệu dạng đường (Line)
Thực hiện các bước tương tự như tạo mới điểm, nhưng khi thêm mới một
đường vào lớp ta nhấp chọn nút công cụ Add Feature

(Thêm đối tượng)

2.3.3.3. Xây dựng dữ liệu dạng vùng (Polygon)
Thực hiện các bước tương tự như tạo mới điểm, nhưng khi thêm mới một vùng
vào lớp ta nhấp chọn nút công cụ

(Thêm đối tượng)

Chú ý:
– Trong cùng một thời điểm, ta có thể bật chế độ chỉnh sửa cùng lúc nhiều lớp
bản đồ.
+ Lớp nào đang ở chế độ chỉnh sửa, nút công cụ

sẽ được chọn như sau:

Đồng thời, trong khung Layer List, tại mỗi lớp đang được chỉnh sửa sẽ có kí
hiệu
Lớp Point và Polygon đang được chỉnh sửa.
Lớp Line chưa được kích hoạt công cụ chỉnh sửa.

Nếu nút công cụ

chưa được kích hoạt, các công cụ Thêm đối

tượng cũng bị ẩn trên thanh công cụ.
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– Trong quá trình chỉnh sửa, nếu muốn lưu dữ liệu đã chỉnh sửa, ta chọn nút
công cụ

để lưu lại những gì đã chỉnh sửa.

– Để kết thúc chế độ chỉnh sửa, ta có thể thực hiện một trong hai cách sau:
==>Cách 1: Nhấp chuột lại vào nút công cụ

==> xuất hiện hộp thoại Dừng

chỉnh sửa, chọn Save để lưu lại những gì đã chỉnh sửa, hoặc chọn Discard để không
lưu những gì đã chỉnh sửa, hoặc chọn Cancel để hủy bỏ lệnh.
==> Cách 2: Nhấp vào nút công cụ

Các chỉnh sửa hiện hành , và chọn các

tùy chọn sổ xuống từ danh sách như sau:

Trong đó:
•

Lưu đối tượng với (các) lớp được chọn: Chỉ lưu lại những gì đã chỉnh
sửa trên lớp đang được chọn trong khung Bảng điều khiển lớp.

•

Quy hồi các lớp được chọn: Khôi phục lại như lúc ban đầu chưa chỉnh sửa
trên lớp đang được chọn trong khung Bảng điều khiển lớp, chế độ chỉnh
sửa vẫn còn.

•

Hủy các lớp được chọn: Tắt chế độ chỉnh sửa cho lớp đang được chọn
trong khung Bảng điều khiển lớp đồng thời bỏ qua những chỉnh sửa đã thực
hiện (không lưu lại).

•

Lưu tất cả các lớp: Lưu lại những gì đã chỉnh sửa trên tất cả các lớp đang
ở chế độ chỉnh sửa.

•

Quy hồi tất cả các lớp: Khôi phục lại như lúc ban đầu chưa chỉnh sửa trên
tất cả các lớp đang ở chế độ chỉnh sửa.

•

Hủy tất cả các lớp: Tắt chế độ chỉnh sửa cho tất cả các lớp đang ở chế độ
chỉnh sửa.
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2.3.4. Làm việc với trường dữ liệu
2.3.4.1. Cập nhật diện tích vào bảng cơ sở dữ liệu
Trên Bảng điều khiển lớp, click chuột phải vào lớp thông tin cần cập nhật diện
tích, chọn Calculate Geometry => Điền các thông tin Property, Field, Units => OK

2.3.4.2. Tính toán thuộc tính
QGIS hỗ trợ ngƣời dùng trong việc tính toán thuộc tính của đối tƣợng thông
qua cơ sở dữ liệu thuộc tính hoặc qua đặc tính hình học. Field Calculator cũng bao
gồm các toán tử dùng để thực hiện các lệnh tính toán. Tương tự như phần truy vấn
dữ liệu thuộc tính, Tính toán trường cũng bao gồm các toán tử dùng để thực hiện các
lệnh tính toán
- Để sử dụng công cụ Mở trình tính toán trường.
- Trong hộp thoại Trình tính toán trường, tạo thêm một trường thuộc tính mới
để hiển thị kết quả tính toán bằng cách nhập tên trường thuộc tính, định dạng và giới
hạn cho phép số ký tự của thuộc tính.
- Nếu muốn cập nhật kết quả tính toán cho thuộc tính có sẵn, đánh dấu vào ô
Cập nhật trường hiện có và chọn trường thuộc tính đó.
- Trong phần Biểu thức bao gồm: các toán tử, các hàm và các trường thuộc
tính dùng để tính toán.
- Sao khi thiết lập xong công thức tính toán, chọn OK.
- Trong bảng thuộc tính sẽ có thêm 1 trường thuộc tính mới tạo chứa các kết
quả tính toán.
2.3.4.3. Truy vấn dữ liệu thuộc tính
SQL là một ngôn ngữ chuẩn trên máy tính dành cho việc truy cập và quản lý
cơ sở dữ liệu. Trong QGIS, câu lệnh SQL được dùng để quản lý dữ liệu thuộc tính
của đối tượng thông qua hộp thoại Search Query Builder. Một lệnh truy vấn đơn giản

40

bao gồm tên trường, toán tử và giá trị. Các lệnh truy vấn đơn giản có thể kết hợp với
nhau để tạo thành các lệnh phức tạp
Một số toán tử thường đƣợc sử dụng:
- Để tìm một giá trị cụ thể, sử dụng toán tử ' = '
- Để so sánh các giá trị, dùng các toán tử< , >, <=, >= và <>
- Có thể thực hiện các phép tính toán trong các biểu thức. Các phép toán bao
gồm + - * và /
- Để kiểm soát thứ tự của các phép toán, có thể sử dụng các dấu ngoặc.
- Để ra các điều kiện phức tạp, sử dụng các lệnh AND, OR và NOT Khi viết
các biểu thức phức tạp cần chú ý đến thứ tự của các phép toán. “Nhân chia trước,
cộng trừ sau”.
- Để sử dụng công cụ Query Builder cần mở bảng thuộc tính của lớp dữ liệu
cần thực hiện truy vấn.
- Trong bảng thuộc tính, chọn mục Tìm kiếm
- Trong hộp thoại Search Query Builder, chọn trường thuộc tính, chọn giá trị
và các toán tử.
- Nhấn OK. Trong bảng thuộc tính sẽ tô đậm đối tƣợng thỏa điều kiện trên.
- Nếu muốn sử dụng biểu thức truy vấn này cho những trường hợp sau có thể Save
lại và khi cần thiết có thể Load trở lại.
2.3.5. Chỉnh sửa dữ liệu không gian
2.3.5.1 Khởi động công cụ Chỉnh sửa
Công cụ Chỉnh sửa cho phép người sử dụng tiến hành các thao tác biên soạn,
chỉnh sửa các đối tượng trên một lớp dữ liệu.
Để chỉnh sửa hay biên soạn các đối tượng bằng cách chọn công cụ
hoặc nhấp chuột phải vào lớp dữ liệu cần kích hoạt và chọn Bật/tắt chỉnh sửa.
Sau khi hoàn tất các thao tác, để kết thúc việc chỉnh sửa hay biên soạn, chọn công cụ
một lần nữa hoặc nhấp chuột phải vào lớp dữ liệu cần kích hoạt và chọn Bật/tắt
chỉnh sửa. Hộp thoại Ngừng chỉnh sửa xuất hiện, để lưu lại kết quả sau khi chỉnh
sửa hay biên soạn, chọn Save. Nếu không muốn lưu lại kết quả, chọn Discard. Để
hủy lệnh chọn Cancel.
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2.3.5.2. Tạo thêm các đối tượng trong lớp thông tin
Để tạo thêm các đối tượng dạng điểm, đường, vùng vào trong lớp thông tin
của chúng, làm tương tự như mục 3. Xây dựng dữ liệu cho lớp thông tin.
2.3.5.3. Xóa đối tượng (Delete Selected)
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
- Dùng công cụ
công cụ

Chọn (các) đối tượng để chọn đối tượng cần xóa. Sử dụng

(Xóa đối tượng được chọn) trên thanh công cụ để xóa đối tượng vừa

được chọn.

2.3.5.4. Dịch chuyển đối tượng (Move Feature)
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
- Sử dụng công cụ

(Dịch chuyển đối tượng) trên thanh công cụ, nhấp vào

đối tượng cần dịch chuyển, đưa đối tượng đến vị trí mong muốn.

2.3.5.5. Điều chỉnh các Node
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
- Chọn đối tượng đường hoặc vùng.
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- Dùng công cụ

Công cụ Nốt chỉnh sửa các Nốt.

- Để thay đổi vị trí Nốt, nhấp vào nốt đó và đưa đến vị trị mong muốn.

- Để thêm nốt, nhấp đúp chuột vào vị trí cần thêm nốt.

- Để xóa nốt, nhấp chuột vào nốt đó và dùng phím Delete để xóa.

2.3.5.6. Bắt dính các đối tượng (Snapping)
Trước khi tiến hành việc thêm các đối tượng mới (đặc biệt là dạng đường),
cần phải thiết lập khoảng cách bắt dính của các đối tượng trong việc chỉnh sửa. Khả
năng bắt dính cho phép các đối tượng khi nằm trong cùng một khoảng cách đó sẽ
được chụm lại với nhau. Khoảng cách quá cao, tất cả các điểm sẽ chụm lại với nhau
(trong đó có những điểm không cần bắt dính). Khoảng cách quá thấp các điểm sẽ
không tìm thấy nhau.
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Cài đặt khoảng cách bắt dính: Chọn Cài đặt trên Menu chính, chọn Tùy chọn bắt
điểm...

- Thiết lập các thông số cho tùy chọn bắt điểm
Bằng cách này, tất cả các Node nằm trong khoảng cách cho phép bắt dính sẽ
dính lại với nhau.
2.3.5.7. Đơn giản hóa các đối tượng
Công cụ đơn giản hóa đối tượng cho phép giảm các Nốt trên đối tượng nhưng
không làm thay đổi hình học của đối tượng đó.
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
- Để đơn giản hóa đối tƣợng, chọn công cụ

, sau đó nhấp vào đối tượng

cần đơn giản.
- Trong hộp thoại Công cụ giản lược, lựa chọn Dung sai để điều chỉnh mức
độ đơn giản hóa cho đối tượng.

2.3.5.8. Tạo và lấp khoảng trống trong đối tượng vùng
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
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- Để tạo một khoảng trống trong đối tượng vùng, chọn công cụ

trên thanh

công cụ. Đưa chuột đến vị trí cần tạo khoảng trống trên vùng và vẽ một vùng trong
đó, nhấp chuột phải để kết thúc.

- Để lấp một khoảng trống trong đối tượng vùng, chọn công cụ

. Nhấp chuột vào

một trong các Node của vùng khoảng trống đó.

2.3.5.9 Thêm và xóa bộ phận cho đối tượng
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
- Để thêm bộ phận cho đối tượng:
+ Chọn đối tượng cần bổ sung thêm phần không gian.
+ Chọn công cụ

trên thanh công cụ. Đưa chuột ra vùng bản đồ và vẽ

một vùng mới để làm phần bổ sung cho đối tượng được chọn.

- Xóa bộ phận cho đối tượng
+ Chọn đối tƣợng cần xóa đi một phần không gian,
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+ Chọn công cụ

trên thanh công cụ.

+ Nhấp chuột vào một trong các Nốt của bộ phận cần xóa đó.

2.3.5.10. Chỉnh sửa hình dạng đối tượng
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
- Chọn đối tƣợng cần chỉnh sửa
- Chọn công cụ

trên thanh công cụ.

- Đưa chuột đến vị trí cần chỉnh sửa và kéo chuột thành hình dạng muốn chỉnh
sửa cho đối tượng. Nhấp chuột phải để kết thúc thao tác.

2.3.5.11. Tách đối tượng
Để tách đối tượng thành những phần khác nhau
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
- Chọn đối tượng cần tách
- Chọn công cụ

trên thanh công cụ.
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- Đưa chuột đến vị trí cần tách và kéo chuột thành hình dạng muốn tách cho
đối tượng mới. Nhấp chuột phải để kết thúc thao tác.

2.3.5.12. Gộp đối tượng
- Khởi động công cụ Chỉnh sửa
- Chọn các đối tượng cần gộp
- Chọn công cụ

trên thanh công cụ. Khi đó hộp thoại Gộp các thuộc tính

đối tượng hiện ra, lựa chọn lấy các thuộc tính từ đối tượng được chọn.
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2.3.6. Biên tập bản đồ chuyên đề
2.3.6.1. New Symbology
2.3.6.1.1. Bản đồ chỉ có một ký hiệu (Single Symbols)
Phương pháp bản đồ chỉ có một ký hiệu được dùng để mô tả các dữ liệu đơn
giản hay dùng để nghiên cứu mật độ phân bố của các đối tượng dạng điểm. Các đối
tượng trong của một lớp có màu sắc, cấu trúc giống nhau.

2.3.6.1.2. Bản đồ phân loại (Categories)
Trong bản đồ phân loại, các đối tượng được hiển thị cùng loại hoặc cùng đặc
tính. Các đối tượng rời rạc nhau được hiển thị bằng màu sắc hay ký hiệu khác nhau
dựa trên giá trị của một (hay nhiều) thuộc tính nào đó.Phương pháp bản đồ phân loại
được dùng để mô tả:
- Các đối tượng tương tự nhau phân bố như thế nào? Chúng tập trung hay phân
tán?
- Những loại đối tượng khác nhau ở những vị trí khác nhau sẽ quan hệ với
nhau như thế nào?
- So sánh tương quan giữa các loại đối tượng.
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2.3.6.1.3. Bản đồ phân theo cấp
Màu tăng dần là tập hợp một loạt các ký hiệu mà màu sắc thay đổi tùy theo
giá trị của thuộc tính có giá trị liên tục hay rời rạc với số lượng lớn. Thông thường
màu tăng dần được dùng để thể hiện dữ liệu có cấp bậc hoặc dạng số liệu xử lý (tỷ
lệ, phần trăm…).
2.3.7. Thiết kế trang in
Thiết kế trang in (Print Composer) trong QGIS là một quá trình sắp xếp các thành
phần của bản đồ trên giao diện nhƣ một tờ giấy và có thể in ra dƣới các định dạng
hình ảnh,PDF…
Print Composer cung cấp một số cung cụ hữu ích cho việc thiết kế bản đồ nhƣ: tiêu
đề, bảng chú giải, thƣớc tỷ lệ, hình ảnh, la bàn, lƣới kinh vĩ độ, bản thuộc tính…
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2.3.7.1. Mở trang in
Trước khi bắt đầu thiết kế trang in, cần đưa vào QGIS những lớp dữ liệu và
điều chỉnh chúng cho phù hợp với ý muốn tạo bản đồ in.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng. Chọn Trình biên tập in ấn mới trên menu Dự án. Màn
hình Trang in hiện lên.
Trang in cung cấp cho người dùng hai phần:
-Trình bày chung: Cho phép cài đặt kích thước trang in, hướng của trang in,
chất lượng in…
- Thuộc tính thành phần: Hiện thị thiết lập cho các yếu tố trên bản đồ.
2.3.7.2. Các thành phần của bản đồ
Tùy theo mục đích sử dụng mà một bản đồ có thể có nhiều thành phần khác
nhau. Một bản đồ cơ bản gồm có các thành phần sau:

2.3.7.3. Đưa lớp dữ liệu lên trang in
Sử dụng công cụ

Đưa chuột đến vị trí bất kỳ trên trang in và nhấp kéo

chuột trái. Phần bản đồ sẽ hiện lên.
- Dùng công cụ

để chọn di chuyển phần bản đồ.

- Dùng công cụ

để điều chỉnh phần bản đồ đến vị trí
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2.3.7.4. Tạo tiêu đề
- Để tạo tiêu đề cho bản đồ, dùng công cụ

(Thêm nhãn mới). Đưa chuột

đến vị trí trên cùng của trang in và nhấp kéo chuột trái.
- Trong phần Thuộc tính thành phần (Item Properties). Đánh tên bản đồ vào
mục Nhãn.
- Để chỉnh sửa kiểu chữ của tiêu đề chọn Font và Font color…
2.3.7.5. Tạo thước tỷ lệ
- Dùng công cụ

(Thêm thước tỷ lệ mới). Đưa chuột đến vị trí bất kỳ của

trang in và nhấp kéo chuột trái.
- Trong Thuộc tính thành phần, vào mục Thước tỷ lệ để thiết lập tỷ lệ cho bản
đồ và chọn đơn vị bản đồ.
2.3.7.6. Tạo bảng chú giải
- Dùng công cụ

(Thêm chú giải mới). Đưa chuột đến vị trí bất kỳ của

trang in và nhấp kéo chuột trái.
- Trong Thuộc tính thành phần, vào mục Chú giải để chỉnh sửa kiểu chữ cho
các thành phần của bảng chú giải.
2.3.7.7. Tạo số liệu thống kê
- Để tạo bảng số liệu thống kê từ dữ liệu thuộc tính, chọn

(thêm dữ liệu

thuộc tính). Đưa chuột đến vị trí bất kỳ của trang in và nhấp kéo chuột trái.
- Trong Thuộc tính thành phần, mục Các tính chất chính để chọn lớp dữ liệu
thuộc tính.
2.3.7.8. Thêm hình ảnh và tạo kim chỉ Bắc – Nam
- Để chèn một hình ảnh hoặc tạo kim chỉ Bắc – Nam vào bản đồ, chọn công
cụ
(Thêm ảnh). Đưa chuột đến vị trí bất kỳ của trang in và nhấp kéo chuột trái.
- Trong Thuộc tính thành phần, mục hình ảnh, chọn các hình ảnh hoặc các
loại kim chỉ Bắc – Nam có sẵn trong phần Các thư mục tìm. Hoặc sử dụng file ảnh
được lưu trữ, tại phần Nguồn ảnh, chọn đường dẫn đến file ảnh.
2.3.7.10. Tạo lưới chiếu
- Để tạo lưới chiếu cho bản đồ, dùng công cụ để chọn phần bản đồ.
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- Trong thẻ Thuộc tính thành phần, vào mục Lưới tọa độ để thiết lập khoảng
cách lưới chiếu và phần chữ của lưới chiếu.
2.3.7.11. Tạo khung bản đồ
Chọn công cụ Thêm hình

, thêm hình chữ nhật, tiến hành quét bao ngoài lưới

của bản đồ, chuyển độ đục của hình về 0 trong mục Kiểu

2.3.7.12. In và xuất bản đồ
Sau khi đã sắp xếp các thành phần bản đồ theo một bố cục theo ý muốn.
- Để in trực tiếp bản đồ, chọn công cụ (Print).
- Để xuất sang file ảnh, chọn công cụ (Export as Image).
- Để xuất sang file PDF, chọn công cụ (Export as PDF).
2.4. Ứng dụng Qgis trong xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng
2.4.1. Cấu trúc các lớp thông tin
- Lớp ranh giới khu vực nghiên cứu
- Lớp hiện trạng các lô rừng chi trả
- Lớp ranh giới các lô.
2.4.2. Các bước chính để thực hiện
- Mở phần mềm QGIS
- Tạo các lớp mới với hệ tọa độ phù hợp bằng cách vào Layer, chọn Create layer, rồi
chọn New shapefile layer … như trong hình dưới dây.
- Lần lượt tạo các lớp: Ranh giới khu vực nghiên cứu, lớp hiện trạng các lô rừng chi
trả, ranh giới các lô …
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- Khởi động công cụ Chỉnh sửa

đối với các lớp vừa được tạo ra. Sau đó tiến

hành số hóa từ ảnh nền, hoặc từ ảnh vệ tinh google hoặc chỉnh sửa từ các lớp bản đồ
đã có như kiêm kê rừng, bản đồ biến động diện tích rừng…
- Sử dụng các công cụ trên thanh editor để chỉnh sửa các lô rừng, ranh giới…
- Sử dụng công cụ đổ màu để thay đổi màu theo hiện trạng các lô cần chi trả.
- Sử dụng công cụ hiển thị nhãn để hiển thị nhãn cho các lô cần chi trả.
- Lớp địa hình được chạy từ mô hình số độ cao DEM.
- Sắp xếp các lớp thông tin theo đúng quy tắc (Từ trên xuống dưới: Text=> Point =>
Line => Polygon)
- Thiết kế trang in:
+ Biên tập chú giải
+ Biên tập khung, lưới tọa độ
+ Biên tập tiêu đề, chỉ hướng
+ Biên tập thước tỷ lệ
+ Biên tập tên địa danh
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PHẦN III
THỰC HÀNH QGIS XÂY DỤNG BẢN ĐỒ
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

54

3.1. Yêu cầu kỹ thuật của Bản đồ chỉ trả dịch vụ môi trường rừng
3.1.1. Khái niệm bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng
a. Khái niệm
Bản đồ chi trả tiền DVMTR là một dạng bản đồ chuyên đề trong đó nó truyền
tải thông tin về số tiền được chi trả tương ứng với mỗi không gian địa lý (mỗi lô
rừng) và các đối tượng chủ rừng được thụ hưởng.
Bản đồ chi trả tiền DVMTR được sử dụng trong quản lý, điều hành của quỹ
BV&PTR cấp tỉnh trong công tác chi trả hàng năm ở mỗi địa phương.
Bản đồ này được xây dựng trên cơ sở đơn giá chi trả cho từng lưu vực do
UBND tỉnh quy định theo phương án chi trả hàng năm được phê duyệt và hiện trạng
rừng, hiện trạng chủ quản lý của từng tỉnh.
b. Các định dạng
Bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng có thể tồn tại ở 02 định dạng:
(1) Dưới dạng các bản đồ số được quản lý bởi các phần mềm chuyên ngành
GIS như: MapInfo, ArcGIS, QGIS.
(2) Dưới dạng giấy, là các bản đồ sau khi hoàn thiện được in ra phục vụ công
tác chi trả, công tác quản lý, giám sát và lưu trữ hồ sơ.
3.1.2. Các lớp thông tin và yêu cầu kỹ thuật trong bản đồ chi trả dịch vụ môi trường
rừng
a. Các lớp thông tin trong bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng
Một bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng hoàn thiện được thiết kế, biên tập
bao gồm 10 lớp thông tin như sau:
(1) Tiêu đề: Là dòng mô tả khái quát về bản đồ. Tiêu để được ghi một cách
đơn giản, ngắn gọn, xúc tích nhưng nêu lên được nội dung chính của bản đồ. Có thể
sử dụng tiêu đề phụ (thường là dòng chữ nhỏ hơn nằm ngay dưới dòng tiêu đề chính)
để cung cấp thông tin chi tiết thêm về bản đồ.
(2) Ô lưới tọa độ: Dùng để tham chiếu địa lý, xác định vị trí của điểm bất kỳ
trên bản đồ, đồng thời nó sẽ cung cấp thông tin bổ sung về tỷ lệ bản đồ.
(3) Nội dung chính của bản đồ: Lớp bản đồ hiện trạng rừng phục vụ chi trả
dịch vụ môi trường rừng được trình bày theo đúng các quy định hiện hành của Bộ
NN&PTNT về biên tập bản đồ hiện trạng rừng (quy định về màu, đường nét, số hiệu
lô, khoảnh, tiểu khu…).
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(4) Chỉ dẫn: Có thể được đặt trong hoặc ngoài khung các ô lưới tọa độ và là
phần diễn giải chi tiết về các ký hiệu (đường, điểm, ký tự, màu sắc…) trên bản đồ để
người dùng có thể hiểu và nhận dạng được các đối tượng trên bản đồ một cách nhanh
chóng và chính xác.
(5) Tỷ lệ bản đồ: Là con số thể hiện mức độ thu nhỏ trên bản đồ so với thực
tế hay nói cách khác nó thể hiện sự tương quan giữa kích thước trên bản đồ với kích
thước thực tế. Căn cứ vào tỷ lệ chúng ta dễ dàng đo được khoảng cách (thực tế) giữa
hai điểm trên bản đồ.
(6) Mũi tên chỉ hướng bắc: Giúp người dùng dễ dàng xác định được hướng
của bản đồ, từ đó đặt hướng bắc của bản đồ trùng với hướng bắc của trái đất để giúp
định vị được vị trí hoặc nhận diện được địa hình, địa vật giữa bản đồ và thực tế.
(7) Sơ đồ vị trí: Là bản đồ tổng thể thu nhỏ của khu vực lập bản đồ, trong đó
cung cấp thông tin về các vùng lân cận, tên địa danh để người dùng có thể nắm bắt
nhanh chóng về vị trí của khu vực được quan tâm. Sơ đồ vị trí thường được đặt trong
khung các ô lưới tọa độ trong phần nội dung chính của bản đồ.
(8) Thông tin nguồn dữ liệu: Là các dòng văn bản cung cấp thông tin về nguồn
dữ liệu được sử dụng để lập bản đồ. Thông tin này thường được đặt phía bên dưới,
bên ngoài khung nội dung chính của bản đồ. Ví dụ: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La
hoặc Hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp FORMIS…
(9) Thông tin về bản quyền: Là các dòng văn bản cung cấp thông tin về tác
giả (hoặc đơn vị/cơ quan) chịu trách nhiệm về nội dung của bản đồ). Thông tin này
thường được đặt bên dưới ngay sau thông tin về nguồn dữ liệu. Ví dụ: Quỹ Bảo về
và Phát triển rừng tỉnh Sơn La…
(10) Thông tin pháp lý: Tùy từng trường hợp hoặc theo yêu cầu, bản đồ cần
có các chữ ký và con dấu của các cơ quan có liên quan (đơn vị tư vấn, chủ đầu tư,
đơn vị thụ hưởng…). Thông tin này chỉ có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý nhà
nước và là căn cứ ràng buộc về trách nhiệm của các bên liên quan về nội dung của
bản đồ.
b. Yêu cầu kỹ thuật của các lớp bản đồ trong bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng
Để biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, các lớp bản đồ cần được
chuẩn bị và chuẩn hóa theo các theo quy định cụ thể như sau:
(1). Các lớp chính
TT

Tên lớp

Type

Name

Pt, Fg, Bg

Bd/Ln
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1

Tiêu đề

Text

*_tde

2

Lưới tọa độ

Line

*_khung

B1, L10, 1

3

Ranh giới lưu vực

Line

*_rglvlin

A12, I1, 2

4

Buffer

Polygon *_buf

5

Điểm đầu ra lưu vực Point

*_daura

D1, K2, 18

6

Ranh giới tỉnh

Line

*_rgtinh

Theo KKR

7

Ranh giới huyện

Line

*_rghuyen

Theo KKR

8

Tên hành chính

Text

*_tenhc

9

Đường đồng mức

Line

*_dongmuc

B1, C5, 1

10

Giao thông chính

Line

*_gthong

A17, E1, 1

11

Thủy văn 1

Line

*_tvan1

B1, H1, 1

12

Thủy văn 2

Polygon *_tvan2

B1, H1, Y

None

13

Hiện trạng rừng

Polygon *_htr

Theo KKR

None

1cm (trong 0,6 cm: B1, P5,
ngoài 0,4 cm: B1, P2)
(Mapinfo
3.0)

Ghi chú:
* tên viết tắt của lưu vực
Pt: Pattern; Fg: Foregroud; Bg: Background; Bd: Border style; Ln: Line Style
Tên hành chính:
TÊN TỈNH: Font .vnTimeH, Bold, 14, Black
Tên Huyện: Font .vnTime, Bold, 14, Black
TÊN NƯỚC: Font .vnArialH, Bold, 16, Black
Khung lưới:
Tiêu đề dưới khung: Font .vnTime, Size 12, Normal, Italic, Black
- Phía dưới bên trái: Hoàn thành: tháng….năm 201…
- Phía dưới bên phải: Đơn vị thực hiện: Ghi tên đơn vị thực hiện [Viện Sinh
thái rừng và Môi trường]
TÊN BẢN ĐỒ: Font: .vnHelvetinsH, Size: 70, Bold, Black.
(2). Các lớp sơ đồ vị trí
TT

Tên lớp

Type

Name

Pt, Fg, Bg

1 Ranh giới tỉnh toàn quốc Polygon

RG_Toanquoc A1

2 Ranh giới lưu vực

*_rglvpol

Polygon

Bd/Ln
B1, A10, 1

B1, E1, Y A12, I1, 2
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(3). Lớp chỉ dẫn
Kế thừa chỉ dẫn KKR, bổ sung thêm điểm đầu ra, ranh giới lưu vực.
Font .vnArial, Normal, 14, Black
(4). Chỉ hướng bắc
TT

Tên lớp

Type

Chỉ hướng bắc Point

1

Name

Font

Symbol, Size

Chihuongbac MapInfo Arrow C2, 144, Black

(5). Lớp pháp lý
TT
1

Tên lớp
Pháp lý

Type
Line

Name
phaply

Font

Linestyle

.vnTimeH, 13, Black B1, D1, 1

1.10.3. Tỷ lệ bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng
Trong quá trình xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng tỷ lệ bản đồ
được quy định cụ thể như sau:
a., Đối với bản đồ theo cấp hành chính được quy định như sau:
- Bản đồ cấp xã: tỷ lệ từ 1/25.000 hoặc 1/5.000;
- Bản đồ cấp huyện: tỷ lệ 1/50.000 – 1/25.000;
- Bản đồ cấp tỉnh: tỷ lệ 1/100.000;
b. Đối với bản đồ theo lưu vực, được quy định theo diện tích cụ thể như sau:
- Lưu vực có diện tích dưới 10.000 ha: tỷ lệ bản đồ là 1/10.000 hoặc 1/5.000.
- Lưu vực có diện tích từ 10.000 ha đến 100.000 ha: tỷ lệ bản đồ là 1/25.000.
- Lưu vực có diện tích trên 100.000 ha đến 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ là 1/50.000.
c. Lưu vực có diện tích hơn 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ là 1/100.000.
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3.2. Cấu trúc dữ liệu lớp bản dồ hiện trạng rừng chi trả dịch vụ môi trường
rừng
3.2.1. Quy định các trường dữ liệu của lớp bản đồ hiện trạng rừng chi trả dịch vụ
môi trường rừng
Lớp bản đồ hiện trạng rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng cần có
các trường thông tin cần thiết được mô tả trong bảng sau:
Bảng 1. Quy định về các trường dữ liệu thuộc tính của lớp bản đồ hiện trạng
rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng
TT

Ký hiệu
thuộc tính

Tên thuộc tính

Dạng dữ Độ rộng
liệu

trường

Số số lẻ
thập
phân

1

TT

Số thứ tự

Decimal

7

0

2

Matinh

Mã số tỉnh

Decimal

4

0

3

Tinh

Tên tỉnh

Character

30

4

Mahuyen

Mã số huyện

Decimal

4

5

Huyen

Tên huyện

Character

30

6

Maxa

Mã số xã

Decimal

6

7

Xa

Tên xã

Character

30

8

Tk

Số hiệu tiêu khu

Character

10

9

Khoanh

Số hiệu khoảnh

Character

5

10

Lo

Số hiệu lô

Character

5

11

Thuad

Số hiệu thửa đất

Decimal

5

12

Tobando

Số hiệu tờ bản đồ địa chính

Character

8

13

Ddanh

Địa danh

Character

25

14

Dtich

Diện tích

Decimal

9

2

15

Nggocr

Nguồn gốc rừng

Decimal

2

0

16

LDLR

Ký hiệu trạng thái

Character

5

17

Maldlr

Mã số trạng thái

Decimal

4

18

SLDLR

Tên loài cây rừng trồng

Character

15

19

Namtr

Năm trồng

Decimal

5

0

20

Mgo

Trữ lượng gỗ (m3/ha)

Decimal

7

1

21

MTN

Số cây tre nứa (1000 cây/ha) Decimal

9

3

0
0

0

0
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TT

Ký hiệu

Tên thuộc tính

thuộc tính

Dạng dữ Độ rộng
liệu

trường

Số số lẻ
thập
phân

22

MaLR3

Mã số mục đích sử dụng

Decimal

1

0

23

Dtuong

Mã số đối tượng sử dụng

Decimal

2

0

24

Churung

Tên chủ rừng

Character

50

25

Machur

Mã số của chủ rừng

Decimal

5

26

Nguoink

Tên người nhận khoán

Character

30

27

MangNK

Mã số người nhận khoán

Decimal

4

28

Nguoitrch

Tên người tranh chấp

Character

30

29

Mangtrch

Mã số người tranh chấp

Decimal

4

0

30

KD

Decimal

8

1

31

VD

Decimal

9

1

32

VungChiTra Tình trạng trong vùng chi trả Decimal

1

0

33

ChiTra

Tình trạng được chi trả

Decimal

1

0

34

KhuVuc

Khu vực khó khăn

Decimal

1

0

35

Dtichct

Diện tích quy đổi

Decimal

9

2

36

K0

Hệ số K tổng hợp

Decimal

4

2

37

K1

Hệ số K1

Decimal

4

2

38

K2

Hệ số K2

Decimal

4

2

39

K3

Hệ số K3

Decimal

4

2

40

K4

Hệ số K4

Decimal

4

2

41

DG

Đơn giá chi trả

Decimal

9

0

42

TongTien

Số tiền được chi trả

Decimal

9

0

43

MucCT

Phân mức chi trả

Decimal

2

0

44

SoLV

Số lưu vực

Decimal

2

0

Toạ độ X (mét từ kinh tuyến
trục)
Toạ độ Y (mét từ xích đạo)

0
0

Chú ý: Đối với những tỉnh chi trả theo dòng sông chính, trong bảng dữ liệu có
thêm trường LVSong (Character (50)).
Đối với những tỉnh chi trả theo từng lưu vực, trong bảng dữ liệu có thêm các
trường LV1 (Character(50), DG1 (Decimal (9,0)), Tien1 (Decimal (9,0)), LV2
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(Character(50), DG2 (Decimal (9,0)), Tien2 (Decimal (9,0)) ... LVn (Character(50),
DGn (Decimal (9,0)), Tienn (Decimal (9,0)) (n là số lưu vực chi trả).
3.2.2. Ý nghĩa các trường dữ liệu của lớp bản đồ hiện trạng rừng chi trả dịch vụ
môi trường rừng
Lớp bản đồ hiện trạng rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi tường rừng được xây
dựng với các trường thông tin quy ước cụ thể trong Bảng 1. ký hiệu và ý nghĩa của
từng trường được định nghĩa cụ thể như sau:
(1) TT: là cột ghi thứ tự các lô kiểm kê rừng, chúng được đánh số từ 1 đến n,
trong đó n là tổng số lô kiểm kê rừng.
(2) Matinh: là cột ghi mã số của tỉnh, ví dụ: Bắc Kạn là 6, Hà Tĩnh là 42... Mã
số của tỉnh, huyện, xã được đồng bộ hóa theo các văn bản quy định của Tổng cục
Địa chính.
(3) Tinh là cột ghi tên tỉnh.
(4) Mahuyen: là cột ghi mã số của huyện.
(5) Huyen: là cột ghi tên huyện.
(6) Maxa: là cột ghi mã số của xã.
(7) Xa: là cột ghi tên xã. Tên xã được ghi chuẩn theo văn bản của Bộ Tài
nguyên Môi trường.
(8) TK: là cột ghi ký hiệu tiểu khu, trong một tỉnh thì ký hiệu tiểu khu không
trùng nhau.
(9) Khoanh: là cột ghi ký hiệu của khoảnh, trong mỗi tiểu khu ký hiệu khoảnh
không trùng nhau.
(10) Lo: là cột ghi ký hiệu lô hiện trạng rừng, trong mỗi khoảnh thì ký hiệu
các lô hiện trạng rừng không trùng nhau.
(11) Thuad: là cột ghi số hiệu của thửa đất (nếu có), mỗi chủ rừng có thể có 1
hoặc nhiều thửa đất (hay mảnh đất) trên mỗi thửa đất của một chủ rừng có một hoặc
nhiều lô hiện trạng rừng. Thông tin về số hiệu thửa đất được ghi để tham khảo trong
khi sử dụng cơ sở dữ liệu, ở những nơi chưa có bản đồ giao đất lâm nghiệp thì cũng
không có thông tin về thửa đất.
(12) Tobando: là cột ghi số hiệu tờ bản đồ địa chính của lô rừng.
(13) Ddanh: là cột ghi tên thôn bản của lô hiện trạng rừng.
(14) Dtich: là cột ghi diện tích lô hiện trạng rừng. Diện tích của một lô hiện
trạng rừng được ghi theo đơn vị hecta và có 2 số thập phân. Diện tích của một lô
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rừng có thể được xác định bằng hecta qua hàm CartesianArea() của phần mềm
MAPINFO.
(15) Nggocr: là cột ghi mã số loại rừng, có ba loại rừng theo nguồn gốc với
mã số như sau:
TT

Nguồn gốc rừng

Mã số của nguồn gốc rừng

1

Rừng tự nhiên

1

2

Rừng trồng

2

3

Đất chưa có rừng

3

(16) LDLR: là cột ghi ký hiệu trạng thái rừng và đất không có rừng (loại đất
loại rừng) theo thông tư 34. Mỗi trạng thái rừng có một ký hiệu riêng thống nhất trên
quy mô cả nước.
(17) Maldlr: là cột ghi mã số của trạng thái rừng, mã số của các trạng thái rừng
được ghi trong Phụ biểu 1.
(18) SLDLR: là cột ghi ký hiệu loại đất loại rừng phụ cho loại đất loại rừng là
rừng trồng, thường ghi theo tên loài cây hoặc nhóm loài cây trồng trong lô rừng.
(19) Namtr: là cột ghi năm trồng rừng cho lô rừng trồng.
(20) Mgo: là cột ghi trữ lượng gỗ cây đứng cho lô rừng tính theo đơn vị m3/ha.
(21) MTN: là là cột ghi trữ lượng tre, nứa, cau dừa cho lô rừng tính theo đơn
vị 1000 cây/ha. Một lô rừng có thể có cả trữ lượng gỗ và cả trữ lượng tre nứa.
(22) MaLR3: là cột ghi mã số của loại rừng theo mục đích sử dụng của lô
rừng, có 3 loại rừng theo mục đích sử dụng với mã số sau.
TT

Loại rừng

Mã số của loại rừng

1

Phòng hộ

1

2

Đặc dụng

2

3

Sản xuất

3

(23) Dtuong: là cột ghi mã số đối tượng sử dụng đất của lô rừng. Có 5 đối
tượng sử dụng đất như sau.
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TT

Đối tượng sử dụng

Ký hiệu đối tượng sử

Mã số đối tượng sử

dụng

dụng

1

Hộ gia đinh, cá nhân

HGD

1

2

Cộng đồng

CD

2

3

UBND xã

UBNDX

3

4

Tổ chức xã hội

TCXH

4

5

Chủ rừng là tổ chức

CRTC

5

(24) Churung: là cột ghi tên chủ rừng hoặc tên nhóm chủ rừng của lô rừng.
(25) Machur: là cột ghi mã số của chủ rừng. Mỗi chủ rừng hoặc nhóm chủ
rừng nhóm I trong một xã có một mã số riêng, không trùng với mã số của chủ rừng
hoặc nhóm chủ rừng khác. Mã số của chủ rừng nhóm I có thể là số thứ tự của chủ
rừng nhóm I trong từng xã.
Mỗi chủ rừng nhóm II trong một tỉnh có một mã số riêng, không trùng với mã
số của chủ rừng khác. Mã số của chủ rừng nhóm II có diện tích nằm gọn trong tỉnh
được xác định bằng cách cộng số thứ tự của chủ rừng đó trong danh sách chủ rừng
lớn của tỉnh với 9000.
Mỗi chủ rừng nhóm II có diện tích nằm trên nhiều tỉnh có một mã số riêng,
không trùng với mã số của chủ rừng khác. Mã số của chủ rừng nhóm II có diện tích
nằm trên nhiều tỉnh được xác định bằng cách cộng số thứ tự chủ rừng này với 9500.
(26) NguoiNk: là cột ghi tên người/hộ hoặc nhóm hộ nhận khoán bảo vệ lô
rừng.
(27) MangNK: là cột ghi mã số của người nhận khoán. Mỗi chủ nhận khoán
có mã số riêng không trùng với mã số của chủ nhận khoán khác trong cùng một chủ
rừng giao khoán.
(28) Nguoitrch: là cột ghi tên người tranh chấp không có chứng nhận quyền
sử dụng, hoặc không được ưu tiên trong thống kê.
(29) Mangtrch: là cột ghi mã số của người tranh chấp. Mỗi người tranh chấp
có mã số riêng không trùng với mã số của người tranh chấp khác trong cùng một xã.
(30) KD: là cột ghi kinh độ của tâm lô kiểm kê rừng (update từ phần mềm
GIS).
(31) VD: là cột ghi vĩ độ của tâm lô kiểm kê rừng (update từ phần mềm GIS).
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(32) VungChiTra: Ghi tình trạng trong vùng chi trả, nếu trong vùng chi trả ghi
là 1 và ngoài vùng chi trả ghi là 0.
(33) ChiTra: Ghi tình trạng được chi trả trong vùng chi trả, nếu được chi trả
ghi là 1 và không được chi trả ghi là 0.
(34) KhuVuc: Ghi vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ cho đơn vị
hành chính cấp xã, xã vùng I ghi là 1, xã vùng II ghi là 2 và xã vùng III ghi là 3.
(35) Dtichct: Ghi diện tích được chi trả, chính là diện tích quy đổi bằng tích
số của hệ số K tổng hợp (K0) với diện tích cung ứng (Dtich).
(36) K0: Hệ số K tổng hợp bằng tích số của các hệ số K thành phần.
(37) K1: Hệ số điều chỉnh theo trữ lượng rừng.
(38) K2: Hệ số điều chỉnh theo mục đích sử dụng rừng.
(39) K3: Hệ số điều chỉnh theo nguồn gốc hình thành rừng.
(40) K4: Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn.
(41) DG: Đơn giá chi trả tính bằng đồng/ha
(42) TongTien: Số tiền được chi trả tính bằng đồng/lô
(43) MucCT: Phân mức chi trả dựa trên đơn giá chi trả, có 7 mức chi trả như
sau:
Đơn giá chi trả

TT

Mức chi trả

1

1

Đến 50.000 đồng/ha

2

2

Từ trên 50.000 đến 100.000 đồng/ha

3

3

Từ trên 100.000 đến 150.000 đồng/ha

4

4

Từ trên 150.000 đến 200.000 đồng/ha

5

5

Từ trên 200.000 đến 300.000 đồng/ha

6

6

Từ trên 300.000 đến 500.000 đồng/ha

7

7

Trên 500.000 đồng/ha

(44): SoLV: Ghi số lưu vực được chi trả.
Chú ý: Trường hợp chi trả theo dòng sông chính thêm trường
(45) LVSong ghi tên lưu vực dòng sông chính được chi trả.
Trường hợp chi trả theo từng lưu vực thì có thêm các trường:
(45) LV1: Ghi tên lưu vực thứ nhất
(46) DG1: Đơn giá chi trả của lưu vực thứ nhất
(47) Tien1: Số tiền chi trả của lưu vực thứ nhất
(48) LV2: Ghi tên lưu vực thứ hai
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(49) DG2: Đơn giá chi trả của lưu vực thứ hai
(50) Tien2: Số tiền chi trả của lưu vực thứ hai
...
(44+n*3-2) Vn: Ghi tên lưu vực thứ n
(44+n*3-1) DGn: Đơn giá chi trả của lưu vực thứ n
(44+n*3) Tienn: Số tiền chi trả của lưu vực thứ n
Nguyên tắc đặt tên lưu vực trong cơ sở dữ liệu: Lớp bản đồ ranh giới lưu vực
(mỗi lớp chỉ chưa 01 lưu vực của nhà máy thủy điện hoặc nhà máy nước) được thiết
kế với 4 trường cơ sở dữ liệu: STT, TenLV, VungChiTra, DG; trong đó trường TeLV
chưa thông tin về tên của lưu vực, tên của lưu vực được đặt tên theo nguyên tắc sau:
TD (thủy điện) + “_” + Tên nhà máy viết liền không dấu, chữ cái đầu của từng
từ viết hoa, nếu tên dài quá chỉ viết đầy đủ 2 từ đầu tiên, các từ còn lại chỉ viết chữ
cái đầu và viết hoa. Vd: TD_HoaBinh (nhà máy thủy điện Hòa Bình); TD_SongBaH
(nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ)….
MN (nhà máy nước) + “_” + Tên nhà máy viết liền không dấu, chữ cái đầu
của từng từ viết hoa, nếu tên dài quá chỉ viết đầy đủ 2 từ đầu tiên, các từ còn lại chỉ
viết chữ cái đầu và viết hoa. Vd: MN_DongNai (nhà máy nước Đồng Nai);
MN_SongCauD (nhà máy nước Sông Cầu Đỏ)….
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3.3. Kết quả bản đồ sau khi hoàn thiện
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