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CSDL Cơ sở dữ liệu 

CCKL Chi cục kiểm lâm 

TCT Tổ chuyên trách 

QLBVR Quản lý bảo vệ rừng 

GIS Hệ thống thông tin địa lý 

SMART Công cụ giám sát không gian và lập báo cáo 
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I – Thiết lập khu vực tuần tra giám sát và quản trị phần mềm  

Mục tiêu: Phần này, các bạn sẽ được làm việc thông qua sự thiết lập vùng giám sát tuần 

tra tới các thông tin được nhập vào trong phần mềm SMART. 

Bao gồm các nội dung sau: 

- Khởi động SMART trên máy tính cho lần đầu tiên 

- Đặt tên và mô tả khu vực tuần tra giám sát 

- Phân quyền sử dụng các tài khoản 

- Lựa chọn mô hình dữ liệu 

- Xác định khu vực không gian giám sát 

- Khởi tạo thông tin danh sách các trạm giám sát 

- Khởi tạo thông tin các tổ chức tham gia hệ thống và mức độ can thiệp 

- Khởi tạo danh sách nhân viên tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu 

- Khởi tạo thông tin các đội tuần tra, xây dựng các loại hình giao thông, mục tiêu và 

nhiệm vụ của các cuộc tuần tra. 

Chi tiết: 

a. Khởi động ứng dụng SMART cho lần đầu tiên: 

SMART là một phần mềm mã nguồn mở nên rất dễ dàng để cài đặt phần mềm trên ổ 

cứng của máy tính. 

 Tạo thư mục với tên là SMART trên ổ cứng máy tính 

 Truy cập đến trang thông tin http://smartconservationtools.org  tải ứng dụng về máy tính 

 

Giải nén file dữ liệu vào thư mục đã được đặt tên từ trước mà ở đó SMART sẽ được được chạy 

 Trong thư mục SMART có file chạy có thể là dưới dạng định dạng SMART.exe hoặc có thể là 

định dạng SMART.app 

 Tạo shortcut trên màn hình desktop 

 Kích đúp lên shortcut để khởi động phần mềm SMART 

b. Thiết lập khu vực tuần tra giám sát 

http://smartconservationtools.org/


7 | Trang 

 

SMART  có khả năng quản lý nhiều đa khu vực tuần tra giám sát trong cùng một cơ sở dữ 

liệu. Có nghĩa là cơ sở dữ liệu được đóng gói theo từng khu vực hành chính. Chúng ta sẽ 

bắt đầu với một vùng giám sát mới. 

 Khởi động SMART bằng cách kích đúp vào shortcut trên màn hình desktop 

 

 Lựa chọn “Nâng cao” 

 

 Chọn “Tạo khu bảo tồn mới” 

 Kích vào nút “Tiếp tục” 

c. Các thuộc tính của khu vực giám sát 

Các thuộc tính của khu vực giám sát là tên khu giám sát, mô tả. Các thuộc tính này có thể 

giúp người sử dụng phần mềm quản lý đa khu vực giám sát cùng một lúc. 
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Nếu chúng ta muốn thiết lập khu giám sát mới nhưng vẫn sử dụng mô hình dữ liệu mẫu 

của khác khu vực khác có sẵn chúng ta có thể tích vào sự lựa chọn thứ hai.  

 

Ngược lại nếu chúng ta muốn tạo một khu mới với mô hình dữ liệu mới thì lựa chọn 

phương án thứ nhất. 
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Sau khi lựa chọn, cần đặt tên định danh cho khu vực giám sát, tên khu giám sát, mô tả về 

khu giám sát. SMART có hỗ trợ về ngôn ngữ tiếng việt vậy thì chúng ta cần phải cài đặt 

công cụ ngôn ngữ tiếng việt trước khi thiết lập khu giám sát. Lúc đó giao diện của phần 

mềm sẽ là ngôn ngữ tiếng việt. 

 

 

d. Phân quyền sử dụng các tài khoản 
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SMART quản lý theo cơ chế phân quyền sử dụng. Chính vì vậy sau bước xác định khu vực 

giám sát cần phải xác lập các tài khoản và quyền sử dụng của các tài khoản đó. SMART có 

sự phân quyền bao gồm 

 Quản trị phần mềm hay Admin: là quyền tối cao nhất có thể quản trị cả phần mềm. Có 

đầy đủ các quyền của hệ thống từ nhập liệu, phân tích và quản lý. 

 Người quản lý hay Manager: là người có các quyền chỉnh sửa, truy vấn, lập báo cáo 

hoặc các hợp phần lập kế hoạch. Tài khoản này không thể làm thay đổi mô hình dữ 

liệu cũng không thể cập nhật vùng giám sát và thiết lập khoanh vi giám sát. 

 Chuyên gia phân tích hay Analyst: là người có khả năng thiết kế danh sách các nhân 

sự tham gia trong hệ thống, lập báo cáo, xuất và nhập báo cáo cũng như chạy các truy 

xuất để lập báo cáo. Chuyên gia phân tích không thể tạo, sửa đổi bất kỳ truy vấn hay 

báo cáo mà được lưu trong thư mục truy vấn của khu vực giám sát hay báo cáo của 

khu vực giám sát. Họ chỉ có thể lập, chạy, sửa đổi và xóa các báo cáo được lưu trong 

thư mục của chính họ. Chuyên gia phân tích cũng không thể nhập dữ liệu các cuộc 

điều tra hay là xuất hay nhập các dữ liệu điều tra có trong phần mềm. 

 Người nhập liệu hay data entry: là người bị giới hạn khả năng nhiều nhất. Họ chỉ có 

thể nhập dữ liệu các cuộc tuần tra giám sát. Họ có thể tạo, xuất và nhập dữ liệu tuần 

tra và có thể sao lưu các thông tin dữ liệu tuần tra sau khi được hoàn tất việc nhập 

liệu. 

 

e. Thay đổi tài khoản và mật khẩu 

Các bước sau đây nhằm để thay đổi mật khẩu cho tài khoản đang đăng nhập và hoạt 

động. 
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●  Từ thực đơn chọn Tệp tin - Thay đổi mật khẩu  

 
 

 
●  Nhấn Thay đổi 

●  Điền smarter 

●  Nhấn OK 

●  Điền  

o Mật khẩu hiện tại = smart 

o Mật khẩu mới = smarter 

o Đánh lại mật khẩu mới = smarter 

●  Nhấn Lưu 

●  Lặp lại tiến trình và đổi lại thành smart 

f. Thay đổi tài khoản và mật khẩu người sử dụng 

Nếu một nhân viên đã quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu, tài khoản quản trị có thể đăng 

nhập vào SMART và thay đổi các thiết lập tài khoản cho nhân viên đó. 
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 Từ thực đơn, chọn Khu bảo tồn - Danh sách nhân viên 

 Chọn một nhân viên trong danh sách 

 
 

●  Đánh dấu vào ô Người sử dụng SMART 

●  Điền Tên người sử dụng SMART: nhaplieu 

●  Mật khẩu SMART :nhaplieu 

●  Trong phần Cấp độ người sử dụng SMART : chọn DATA_ENTRY (Nhập liệu) 

●  Nhấn Lưu 

 
Chú thích: Cửa sổ cập nhật nhân viên có thể được sử dụng để cập nhật tất cả các khía 

cạnh của một nhân viên cụ thể bao gồm Cơ quan, Chức vụ, Quyền hạn. 

g. Mô hình dữ liệu trong SMART 

Khi khởi tạo khu vực hay vùng giám sát người quản trị cần phải xác định mô hình dữ liệu 

được sử dụng cho việc giám sát tuần tra bảo vệ rừng. Mô hình này có thể thay đổi tùy 

theo nhu cầu, tình hình thực tiễn của từng khu vực bảo vệ rừng khác nhau. 
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 Việc xác định mô hình dữ liệu này sẽ có một trong các lựa chọn sau: 

 Sử dụng mô hình dữ liệu mặc định: là mô hình được đề xuất trong phần mềm phục vụ 

cho công tác bảo tồn thiên nhiên. 

 Khởi tạo mô hình dữ liệu mới 

 Sao chép mô hình dữ liệu sẵn có (sao chép lại mô hình dữ liệu đã tồn tại trong bộ cơ 

sở dữ liệu được lưu trong SMART) 

 Nhập mô hình dữ liệu theo lựa chọn (nếu chúng ta có sẵn file mô hình dữ liệu dưới 

định dạng XML) 

 

 

h. Tổ chức tham gia và phân loại 

Vì hệ thống GSTTBVR là một hệ thống có nhiều bên liên quant ham gia. Chính vì vậy việc 

lưu trữ thông tin các tổ chức và phân loại các tổ chức này là rất cần thiết cho quá trình 

quản lý. Trên thanh menu kích vào khu bảo tồn và sau đó là “Danh sách cơ quan và chức 

vụ” 
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Sau đó, sẽ mở ra một giao diện mà trong đó chúng ta có thể nhập liệu danh sách tổ chức 

 

Chúng ta có thể nhập danh sách bằng tay bằng cách kích vào các nút hiển thị nhãn trên 

giao diện. Thêm vào đó chúng ta có thể nhập bảng danh sách bằng excel thông qua kích 

vào nút “Nhập dữ liệu”. Biểu mẫu phải có định dạng như sau: 

Tổ chức>vi_VN 
Vị trí công 
việc>vi_VN 

PAN Giám đốc 

PAN Phó giám đốc 

PAN Quản lý 

PAN Nhân viên 

NRSC Cục trưởng 

NRSC Phó cục trưởng 

NRSC Trưởng phòng 

NRSC Phó trưởng phòng 

NRSC Chuyên viên 

NRSC Kiểm lâm 
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i. Nhập danh sách quản lý nhân viên 

Trên thanh menu kích vào danh sách nhân viên 

 

Danh sách nhân viên sẽ được lưu lại trong tài khoản của người quản trị. Khi đó người 

quản trị có thể nhập danh sách bằng tay hoặc bằng cách nhập bảng tính excel thông qua 

nút “Nhập dữ liệu” 

 

Danh sách nhân viên có mẫu theo biểu mẫu sau: 

Mã nhân 
viên Tên Họ Ngày sinh 

Giới 
tính 

Ngày vào 
làm 

Ngày 
kết thúc 

Tổ 
chức Vị trí 

PAN_001 Lê Nguyên Trịnh 
1976-12-

20 M 
2016-06-

26 
 

PAN Giám đốc 

PAN_002 Việt Dũng Nguyễn 
1976-12-

21 M 
2016-06-

27 
 

PAN 
Phó giám 
đốc 

PAN_003 Xuân Thủy Hoàng 
1976-12-

22 M 
2016-06-

28 
 

PAN 
Phó giám 
đốc 

PAN_004 Huyền Trang Nguyễn 
1976-12-

23 F 
2016-06-

29 
 

PAN Kế toán 

PAN_005 
Thị Bích 
Thủy Nguyễn 

1976-12-
24 F 

2016-06-
30 

 
PAN Kế toán 

PAN_006 Văn Sinh Lê 
1976-12-

25 M 
2016-07-

01 
 

PAN Kế toán 

Lưu ý: Biểu mẫu của danh sách nhân viên cần phải đúng định dạng theo quy định. Đặc 

biệt trường ngày sinh phải để theo định dạng yyyy-mm-dd (năm – tháng – ngày. 
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j. Xác định khu vực quản lý giám sát 

Xác định khu vực quản lý giám sát được tải file dữ liệu bản đồ dưới định dạng *.shp của 

ESRI. 

Lưu ý: File dữ liệu này phải được gắn với hệ tọa độ. 

 

Khi lựa chọn định nghĩa ranh giới vùng, các bạn sẽ lựa chọn ranh giới khu bảo tồn cũng 

có nghĩa là ranh giới khu vực giám sát, hay khu vùng đệm hoặc các khu hành chính, quản 

lý cũng như là khu vực kiểm tra.  

 

Chúng ta có thể chọn một trong các mục trên hoặc chọn tất tùy theo mục đích, nhu cầu và 

nhiệm vụ đặt ra. Sau khi chọn khu vực giám sát bạn cần phải lựa chọn định danh cho khu 

vực.  
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Bước này, hãy lựa chọn trường dữ liệu có chứa tên của các khu vực định danh. Ví dụ: Dữ 

liệu có trường tên xã thì hãy chọn tên xã. Sau khi nhập ranh giới file sẽ hiển thị ranh giới 

khu vực cần tuần tra giám sát. 

 

k. Các trạm giám sát tuần tra 

Nhập danh sách các trạm tuần tra cho phép trong quá trình nhập liệu người nhập dữ liệu 

có thể lựa chọn trạm tuần tra trong danh sách tuần tra khi nhập thông tin của một cuộc 

tuần tra giám sát rừng. 
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Chúng ta có thể nhập bằng tay trực tiếp trên phần mềm bằng cách nhấn nút thêm thông 

tin về trạm 

 

Bên cạnh đó có thể nhập từ file csv. 

Mã trạm tuần 
tra Mô tả 

TR004 Hương Mỹ 

File này có định dạng theo mẫu trên.  

 

l. Xác định phương thức tuần tra và loại hình di chuyển 

Tương tự như trên, chúng ta có thể nhập liệu bằng tay trên giao diện của phần mềm 
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Hoặc có thể nhập liệu bằng file csv. File csv này cũng cần phải theo mẫu như sau:  

Phương thức tuần tra Từ khóa 
Phương tiện di 
chuyển 

Đường bộ duongbo Đi bộ 

  

Lưu ý: Biểu mẫu của danh sách nhân viên, các trạm tuần tra, các tổ chức cần phải đúng 

định dạng. Đặc biệt trường dữ liệu có kiểu thời gian phải có định dạng yyyy-mm-dd 

(năm – tháng - ngày). Các file csv để nhập liệu có thể được làm trong excel nhưng khi 

chuyển sang định dạng csv cần phải qua xử lý của trình duyệt Open Refine để làm sạch 

mới nhập được vào SMART. Nếu không sử dụng Open Refine các bạn có thể chuyển đổi 

bảng mã gõ của kiểu chữ từ Unicode dựng sẵn sang UTF- Literal. Phần mềm chỉ hỗ trợ 

định dạng kiểu chữ này. 

m. Nhiệm vụ tuần tra 

Nhiệm vụ của các cuộc tuần tra giám sát được xác định rõ trong cơ sở dữ liệu. Người 

quản trị phần mềm sẽ là người đưa vào nhiệm vụ của các cuộc tuần tra. Mỗi nhiệm vụ 

này sẽ tương xứng với từng loại tuần tra giám sát dựa theo mục tiêu đã đề ra. Trong một 

vài trường hợp nhiệm vụ tuần tra có thể bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên nếu nhu cầu cần thiết 

nhiệm vụ sẽ được phục hồi các chức năng. Ví dụ: một số nhiệm vụ tuần tra theo đợt khẩn 

cấp và sẽ bị vô hiệu hóa trong trường hợp không có các đợt tuẩn tra nảy sinh khác. Tuy 

nhiên trong tương lại vẫn có thể xảy ra. Vậy nên chúng ta không xóa vì có thể được phục 

hồi lại chức năng nếu cần. 
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n. Các đội tuần tra 

Các đội tuần tra sẽ được nhập vào cơ sở sở dữ liệu. Tuy từng mục tiêu, nhiệm vụ của đợt 

tuần tra sẽ phân công các đội tuần tra khác nhau. Trong một vài trường hợp đội tuần tra 

có thể bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên nếu nhu cầu cần thiết đội tuần tra sẽ được phục hồi các 

chức năng.  

 

 

 

o. Xuất/Nhập các tuần tra 

SMART có khả năng xuất và nhập tuần tra, cho phép nhiều máy tính nhập dữ liệu, sau đó 

tổng hợp lại trên một hệ thống quản lý.  

 

Lưu ý: Đối với những người quen dùng phần mềm MIST, nhập / xuất tuần tra trong 

SMART tương ứng với Data Replication trong MIST. 
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 Chuyển sang Cửa sổ tuần tra 

 Từ danh sách các cuộc tuần tra, nhấn đúp chuột vào tuần tra có mã SMART_000016 

(chọn Tất cả các ngày trong bộ lọc nếu bạn không thấy tuần tra này), bạn phải mở 

tuần tra trước khi bạn có thể xuất tuần tra. 

 Trong thực đơn của tuần tra, chọn Xuất tuần tra 

 Duyệt tới thư mục cân lưu trữ của bạn  

 Chọn SMART_000016 

 Để giá trị mặc định trong ô đánh dấu ‘Bao gồm các đính kèm’ 

 Nhấn Xuất  

 Nhấn Đồng ý 

 Kiểm tra trong Windows Explorer (Khung hiển thị của hệ điều hành Windows) là các 

tập tin đã được xuất một cách chính xác vào Module 8 trên máy của bạn.  

 

Để kiểm tra quá trình nhập, bạn sẽ cần phải xoá tuần tra SMART_000016 trước khi bạn 

nhập nó. 

 
 

 Chọn tuần tra SMART_000016 

 Nhấn vào biểu tượng Xóa tuần tra đang chọn 

 Nhấn Đồng ý 

 
 

 

 

 Trong thực đơn chính của cửa sổ tuần tra, chọn Nhập tuần tra 
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 Nhấn Bổ sung… 

 Duyệt tới tập tin SMART_000016 bạn vừa xuất trong thư mục cần lưu trữ trên máy 

của bạn  

 Nhấn Nhập 

p. Xuất/Nhập các bản ghi tin báo 

Xuất và nhập các bản ghi tin báo cho phép phân phối thông tin đã thu thập để sau đó có 

thể được kết hợp lại trong một hệ thống trung tâm. Kể từ khi bản ghi tin báo được gắn 

với tuần tra, thì điều quan trọng là phải hiểu quá trình xuất và nhập hoạt động như thế 

nào đối với các cuộc tuần tra đã liên kết với bản ghi tin báo. 

Một tuần tra đã được xuất sẽ vẫn giữ liên kết đến các kế hoạch và bản ghi tin báo. Nếu 

tuần tra đó được nhập vào một khu bảo tồn đã chứa các kế hoạch và/hoặc bản ghi tin 

báo thì các liên kết sẽ được thiết lập lại.   

Nếu tuần tra được nhập vào một khu bảo tồn mà không có kế hoạch hoặc bản ghi tin báo, 

liên kết sẽ vẫn tiếp tục bị gián đoạn cho đến khi kế hoạch và / hoặc bản ghi tin báo được 

nhập. 

Nếu bản ghi tin báo được liên kết đến một tuần tra được nhập vào mà tuần tra được liên 

kết đã tồn tại thì liên kết sẽ được tái lập. Nếu một bản ghi tin báo được nhập khẩu có một 

liên kết đến một tuần tra không tồn tại thì mục “Loại tuần tra” vẫn được đặt là “Tuần 

tra” và các liên kết đến một tuần tra sẽ được thiết lập tự động. 

 
 

●  Trong cửa sổ thông tin, chọn Tin báo 

●  Trong thực đơn chọn Xuất tin báo 

●  Duyệt tới thư mục cần lưu trữ 

●  Đánh dấu Bao gồm tệp đính kèm nếu cần thiết 

●  Nhấn Xuất 
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Nhập một bản ghi tin báo liên quan đến việc lựa chọn một bản ghi hoặc nhiều bản ghi và 

hoàn tất quá trình nhập. Nếu một bản ghi tin báo có cùng tên đã tồn tại, SMART sẽ cảnh 

báo người sử dụng về những mục có khả năng trùng lặp. 

q. Xuất/Nhập khu giám sát tuần tra 

Xuất một khu bảo tồn sẽ xuất tất cả các thành phần của một khu bảo tồn cụ thể. Chức 

năng này không chỉ cho phép lưu trữ một khu bảo tồn, mà đồng thời còn để phân phối và 

chia sẻ. 

 
 
●  Từ thực đơn, chọn Xuất khu bảo tồn 

 
 

●  Nhấn Dò tìm 

●  Duyệt tới thư mục cần lưu trữ 

●  Giữ tên tập tin như mặc định 

●  Nhấn Save (Lưu) 

●  Nhấn Xuất 

 

Bây giờ bạn sẽ nhập một khu bảo tồn mới trong cơ sở dữ liệu của bạn. SMART có thể 

quản lý nhiều khu bảo tồn trong một cơ sở dữ liệu duy nhất, nhưng bạn chỉ có thể đăng 

nhập vào một khu bảo tồn một lúc. 

●  Đầu tiên , Đăng xuất khỏi khu bảo tồn của bạn 

●  Trong thực đơn chính, chọn Tệp tin - Đăng xuẩt 
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SMART sẽ tự khởi động lại và đưa bạn đến màn hình đăng nhập chính 

 
 
●  Nhấn Nâng cao 

 
 

 
●  Chọn Nhập một khu bảo tồn 

●  Nhấn Tiếp tục 

 

SMART sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn sao lưu cơ sở dữ liệu hiện tại hay không:  

 
●  Nhấn Không 
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●  Duyệt tới thư mục cần lưu trữ 

●  Chọn tập tin SMART.bak.zip 

●  Nhấn Nhập 

●  Sau khi quá trính nhập kết thúc, nhấn OK  

 

Bây giờ bạn sẽ thấy một khu bảo tồn mới được liệt kê trong màn hình đăng nhập 

●  Chọn khu bảo tồn mới  

●  Điền 

o Tên người sử dụng = smart 

o Mật khẩu = smart 

●  Nhấn Đăng nhập 

r. Sao lưu hệ thống 

Trong ví dụ trước bạn xuất và sau đó nhập một khu bảo tồn duy nhất. Chức năng sao lưu 

hệ thống sẽ tạo ra một tập tin sao lưu của toàn bộ cơ sở dữ liệu và sao lưu tất cả các khu 

bảo tồn được quản lý bởi cơ sở dữ liệu.  

 

Chú thích: Nếu bạn có nhiều khu bảo tồn trong cơ sở dữ liệu, điều này sẽ sao lưu tất cả 

mọi thứ trong một bước 

 
 

●  Từ thực đơn chính, chọn Hệ thống sao chép dự phòng 
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●  Duyệt tới thư mục cần lưu trữ 

●  Giữ nguyên tên tập tin mặc định 

●  Nhấn Sao lưu 

●  Sau khi quá trình kết thúc, nhấn OK  

●  Duyệt tới thư mục cần lưu trữ để chắc chắn tập tin đã được xuất chính xác 

 

Chú thích: Tên tập tin gần giống như tên các tập tin xuất khu bảo tồn với ngoại lệ là 

không có tên khu bảo tồn cụ thể nào được bao gồm trong tên tập tin xuất. Các tập tin sao 

lưu có thể được nhập (hoặc phục hồi) thông qua Tùy chọn Nâng cao của SMART.  

 
  

s. Cấu hình sao lưu hệ thống tự động 

Hãy nhớ rằng việc thực hiện sao lưu thường xuyên là rất quan trọng để đảm bảo rằng dữ 

liệu có thể được phục hồi trong trường hợp hệ thống sụp đổ. SMART có khả năng tự 

động thực hiện sao lưu thường xuyên vào một thư mục được chỉ định. 

 
 
●  Trong thực đơn, chọn Tùy chọn hệ thống 
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Lưu ý: Tần suất (và vị trí tập tin) cho việc sao lưu tự động sẽ chỉ dành cho cá nhân quản 

trị viên. 

 
 
●  Thiết lập tự động sao lưu mỗi hai ngày 

●  Để giá trị mặc định cho thời gian xóa dữ liệu cũ và vị trí sao lưu 

●  Đóng ứng dụng 

 

Bạn sẽ thấy một quá trình sao lưu ngắn xảy ra trước khi ứng dụng thực sự đóng lại, quá 

trình này có thể mất nhiều thời gian hơn cho cơ sở dữ liệu lớn với nhiều cuộc tuần tra, 

bản đồ nền và tập tin đính kèm. 

●  Đăng nhập lại và thay đổi thời gian tự động sao lưu là -1 để vô hiệu chức năng tự 

động sao lưu 

t. Xóa khu giám sát tuần tra 

Bạn có thể xóa hoàn toàn một khu bảo tồn bằng việc chọn Khu bảo tồn - Xóa khu bảo tồn 

từ thực đơn chính.  

CẢNH BÁO - bạn phải xuất hoặc sao lưu trước khi làm điều này để tránh việc bạn bị mất 

dữ liệu! 
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2 – Hệ thống bản đồ và GIS  
 

Mục tiêu: Phần này, các bạn sẽ được chỉ dẫn làm thể nào để dùng các đặc tính bản đồ của 

SMART. Bạn sẽ học làm thế nào để tạo bản đồ, xuất bản đồ, thiết lập bản đồ nền và truy 

cập các thuộc tính thông tin từ cửa sổ vẽ bản đồ.  

Bao gồm các nội dung sau: 

- Các biểu tưởng và cách sử dụng 

- Thêm bộ dữ liệu 

- Gán các thuộc tính đồ họa và nhãn 

- Thiết lập hệ tọa độ và phép chiếu 

- Thiết lập bản đồ nền 

- Thêm các lớp bản đồ mới 

- Thêm bảng chú giải cho bản đồ 

Chi tiết: 

SMART có chức năng vẽ bản đồ, quản lý thông tin các cuộc tuần tra và làm các truy vấn 

thông tin có cho hiển thị dữ liệu không gian để quản lý khu vực giám sát dưới dạng vùng, 

ranh giới và các điểm điều tra trên tuyến tuần tra đó. Các kết quả truy vấn và các bộ dữ 

liệu không gian khác sẽ được hiển thị bên trong khung vẽ bản đồ của SMART. 

 

Chọn biểu tượng mở bản đồ. Khi đó giao diện sẽ có hai phần: phần bên phải là phần dành 

để hiển thị bản đồ, bên trái là hiện thị nội dung tên lớp bản đồ được bổ sung vào phần 

bên phải. 

a. Các biểu tượng và cách sử dụng 

Khi đăng nhập vào SMART bên trái màn hình sẽ mở ra cửa sổ với 5 lớp bản đồ về khu 

vực giám sát. 

 

Lưu ý: Chỉ có 3 lớp được tải lên. Các biểu tượng phía trên danh sách các lớp có chức năng 

như sau: 
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 Chuyển lớp đang được chọn lên trên 

 Chuyển lớp đang được chọn xuống dưới 

 Thay đổi kiểu dáng của lớp đang được chọn 

 Bật - tắt, chế độ tập trung và lớp đang được chọn 

 Thu - phóng lớp đang được chọn 

 Bật các lớp bản đồ bằng cách kích vào ô vuông bên trái tên của lớp bản đồ 

 Di chuyển lên xuống các lớp bản đồ theo thứ tự bằng cách sử dụng mũi tên hoặc kéo 

 Lựa chọn lớp bản đồ và cho hiển thị toàn màn hình lớp bản đồ đó bằng cách kích 

chuột phải và chọn “Zoom to layer” 

b. Các kiểu hiển thị 

SMART có một bộ công cụ mở rộng cho việc lựa chọn các bản đồ với các màu sắc và nhãn 

hiện thị do người sử dụng định nghĩa 

 

Kích vào màn hình các lớp bản đồ và chọn biểu tượng . Màn hình sẽ mở ra hộp thoại 

 

 

Có nhiều kiểu thuộc tính hiển thị  bạn cần phải điều chỉnh các nét và nền màu cũng như 

kích cỡ và tạo các nhãn hiển thị. 
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 Chọn mục Polygons (Đa giác) bên tay trái 

 Chọn thẻ Border (Đường viền) 

 Chọn Color (Màu sắc) để mở phần chọn màu sắc 

 Chọn màu mà bạn muốn 

 Nhấn OK 

 Đặt độ rộng đường viền là 3.0 

 

 Chọn thẻ Labels (Nhãn) 

 Chọn vào ô enable/disable labeling (Kích hoạt/không kích hoạt nhãn) để kích hoạt 

nhãn 

 Trong ô thả xuống của mục label (Nhãn) chọn name (Tên nhãn) 

 Nhấn Apply (Áp dụng) 
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 Nhấn Đồng ý 

c. Thiết lập hệ tọa độ quy chiếu 

SMART sử dụng hệ tọa độ địa lý mặc định là WGS 81 (đơn vị là độ thập phân). Nếu bạn 

muốn thêm ranh giới ở hệ tọa độ khác như UTM hay WGS 72 thì phải có thể thiết lập 

bằng tay. 

 Lưu bản đồ hiện hành thành một bản đồ nền 

 Chọn một bản đồ nền đã lưu 

 Xoay/di chuyển bản đồ 

 Phóng to bản đồ 

 Xem toàn bộ bản đồ 

 Thêm lớp vào bản đồ 

 Kích vào thanh menu trên tab “Quản lý hệ tọa độ” 

 

 Bạn sẽ thấy hệ tọa độ mặc định là WGS 84 
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Lưu ý: Nếu muốn thêm các hệ tọa độ khác có thể ấn nút “Thêm”. Tuy nhiên dữ liệu 

chúng ta sử dụng thu thập ngoài thực địa là dữ liệu của GPS tích hợp trên điện thoại sử 

dụng hệ tọa độ WGS 84. Chính vì vậy, chúng ta sử dụng mặc địng hệ tọa độ này. 

 Muốn biết chúng ta đang sử dụng hệ tọa độ gì hãy nhìn xuống phía dưới phải của 

màn hình sẽ hiển thị hệ tọa độ, tỉ lệ và tọa độ vị trí của con trỏ chuột mỗi khi chúng ta 

di chuyển trên màn hình. 

 

d. Thêm lớp bản đồ 

 Phía triên bên phải góc của phần hiển thị bản đồ có biểu tượng  

 

 Lựa chọn Files sau đó kích “Next” 

 Mở thư mục chứa file bản đồ cần thêm (Thêm file dạng polyline và point) 

 Chọn tập tin cần ( Đuôi mở rộng .shp) 
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 Nhấn Open (Mở) 

e. Lưu bản đồ 

Trong SMART bạn có thể nhìn thấy các file ranh giới và các file dưới dạng vùng. 

 Để lưu bản đồ nền mặc định kích vào biểu tượng  

 

 Lựa chọn tạo bản đồ nền mới 

 Nhập tên bản đồ 

 Kích lưu 

 Kích OK để lưu bản đồ nền thành công 

f. Thêm bảng chú giải 

Phần mềm có chức năng thêm bản chú giải và thước tỉ lệ để phục vụ cho việc hiển thị dễ 

dàng hơn.  

 Kích vào biểu tượng  

 Lựa chọn Map Decoration 

 Kích vào thành phần nào mà chúng ta muốn lên trang hiển thị 

 Sau đó kích Finish để kết thúc. 

 

Bỏ chọn tất cả các lớp bản đồ NGOẠI TRỪ Ranh giới khu bảo tồn, Quản lý vùng đệm,  Khu 

vực tuần tra và đường tuần tra 

 Đổi tên lớp bản đồ bằng cách nhấn chuột phải vào một lớp và chọn Rename (Đổi tên) 

như sau:  

■ Ranh giới khu bảo tồn = VQG SMART 

■ Quản lý vùng đệm = Vùng đệm VQG 

■ Khu vực tuần tra = Khu vực tuần tra 

■ Đường tuần tra = Đường chính 
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 Giờ đây bản đồ nền đã được thay đổi, nhấn vào biểu tượng Lưu bản đồ nền  một 

lần nữa. 

 Tạo một bản đồ mới tên là: Bản đồ SMART có bảng chú giải 

 Nhấn Lưu 

 

 

g. Thiết lập bản đồ nền 

Sau khi lưu bản đồ trên có thể thiết lập làm bản đồ mặc định mỗi khi mở phần mềm theo 

các bước sau: 
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 Từ thanh thực đơn chọn Khu bảo tồn … Quản lý bản đồ nền 

 Chọn Bản đồ đã lưu ở trên 

 Nhấn Thiết lập ở dạng mặc định 

 Nhấn Lưu 

 Nhấn Đóng 
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3- Quản lý mô hình dữ liệu  

Mục tiêu: Phần này, các bạn sẽ được hướng dẫn làm thế nào để quản lý mô hình dữ liệu 

quan sát trong hệ thống SMART. Bạn sẽ được học làm thế nào để tạo, vô hiệu hóa hay xóa 

các phân loại và các thuộc tính với các nguyên tắc  mô hình hóa dữ liệu tốt nhất. 

Chi tiết: 

Để truy cập tới mô hình dữ liệu quan sát bạn chọn “Mô hình dữ liệu” trong mục Khu bảo 

tồn. 

 
 

a. Tổng quan về mô hình dữ liệu 

Cấu trúc mô hình dữ liệu SMART được dựa trên một cấu trúc cây, bao gồm các Nút 

(Nhóm) và một loạt các Lá (Thuộc tính) hoặc các thuộc tính tùy chỉnh có thể được liên 

kết với một số lượng cây bất kì.  

Các danh mục được hiển thị như:  

Các thuộc tính được biểu thị với các giá trị (số, ký tự, danh sách):  

 
b. Thêm nhóm vào mô hình dữ liệu 

Ở bất cứ cấp độ nào trong mô hình dữ liệu, các nhóm chủ đề mới có thể được tạo, chỉnh 

sửa, vô hiệu hóa hoặc xóa.  
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Ví dụ: bạn sẽ tạo một nhóm mới là ‘Phá rừng’, thuộc nhóm các hoạt động của con người 

 Trong cây danh mục của mô hình dữ liệu, chọn "Hoạt động của con người” 

 Điều này sẽ làm hiệu lực các nút chức năng phía trên bên phải 

 Nhấn nút Thêm thuộc tính 

 

 

 Tạo một nhóm mới là Phá rừng 

 Giữ lựa chọn Có thể có nhiều hoạt động quan sát 

 Nhấn Đồng ý 

Lưu ý : Mục Mã khóa được tạo tự động bởi SMART. Không nên thay đổi mục này trừ khi 

bạn biết chắc chắn mình đang làm gì!  
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c. Các kiểu thuộc tính 

SMART hỗ trợ các loại thuộc tính dạng số, văn bản, danh sách, cây và biến 

logic (đúng/sai). Việc sử dụng các loại thuộc tính phụ thuộc vào bản chất của 

thông quan sát tin thu thập được trong mục này. 

Ví dụ và khuyến nghị sử dụng các kiểu thuộc tính như sau: 

Số (Numeric) - độ rộng, độ dài, giá trị thực, số lượng con vật, số người hay số 

vật phẩm 

Kí tự (Text) - tên riêng mà không thể được cài đặt sẵn vào một danh sách 

Danh sách (List) - tên các vật phẩm mà danh sách được biết đến và danh sách 

không phải là quá dài 

Cây (Tree) - một tập hợp các thuộc tính có thể được sắp xếp theo một định 

dạng phân cấp hoặc logic như các loài động vật 

Biến logic (Bolean) - bất kỳ tình huống nào có thể được trả lời với Có hoặc 

Không 

Ngày (Date) – thuộc tính với ngày tháng. 

d. Tạo thuộc tính mới 

Trong nhóm Phá rừng, bạn sẽ thêm hai thuộc tính mới: 

 

Diện tích_ha tính bằng ha (thuộc tính số) 

Các loài cây được trồng (danh sách thuộc tính) 

 

●  Nhóm mới Phá rừng bây giờ đã xuất hiện bên trong phần Hoạt động của con người 

 
 

●  Chọn nhóm này và nhấn Thêm thuộc tính ở phần phía trên bên phải của cửa sổ 
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●  Chọn Tạo một thuộc tính mới 

●  Nhấn Tiếp 

 
 

●  Tạo thuộc tính mới như sau:  

 Loại = "Numeric" (Số) 

 Tên = "Diện tích_ha” 

 Chọn tất cả các chức năng trong phần Tổng hợp 

 Nhấn Kết thúc 

●  Thuộc tính mới “Diện tích_ha” bây giờ sẽ xuất hiện trong nhóm Phá rừng trong cây 

mô hình dữ liệu 

●  Nhấn Lưu (ở góc dưới bên dưới cửa sổ) 

Bây giờ bạn sẽ chọn thuộc tính thứ hai thuộc một loại khác (một danh sách các loài cây 

được trồng trong khu vực trống) 

●  Chọn nhóm “Phá rừng“ 

●  Nhấn vào Thêm thuộc tính 

●  Chọn Tạo một thuộc tính mới 

●  Nhấn Tiếp 
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 Loại = “LIST” (Danh sách) 

 Tên = "Các loài cây được trồng" 

 Giá trị = "Chuối", "Sắn", "Đậu" (Đậu/đỗ) (Thêm từng loài bằng cách nhấn vào nút 

Thêm)  

 Nhấn Kết thúc 

 

e. Sử dụng các thuộc tính đã có sẵn 

Ngoài việc tạo ra thuộc tính mới, bạn cũng có thể tái sử dụng các thuộc tính hiện có 

 
 

 

 

 
●  Chọn nhóm “Phá rừng” 

●  Chọn Thêm thuộc tính 

●  Chọn Bổ sung thuộc tính đang có 

●  Trong danh sách các thuộc tính, chọn : 

 Cắm trại 

●  Nhấn Kết thúc 
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Trong nhóm Phá rừng,  bây giờ bạn sẽ thấy xuất hiện 3 thuộc tính mới 

 

f. Vô hiệu và xóa thuộc tính 

Nhóm, thuộc tính hoặc các giá trị trong tất cả các thuộc tính có thể được xóa khỏi mô 

hình dữ liệu, hoặc bị vô hiệu hóa. 

 

Xóa - Xóa bỏ hoàn toàn tính năng khỏi mô hình dữ liệu. Điều này chỉ có thể được thực 

hiện nếu không có ràng buộc. Một ràng buộc có thể là một thể nhóm con, thuộc tính, 

quan sát đã ghi hay truy vấn / tóm tắt. Nếu không có ràng buộc tồn tại, tính năng này có 

thể được loại bỏ hoàn toàn khỏi mô hình dữ liệu. 

Vô hiệu hóa - Nếu tồn tại ràng buộc hoặc người quản trị không muốn hoàn toàn loại bỏ 

tính năng này, nó có thể được vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa loại bỏ khả năng ghi lại bất kỳ 

quan sát nào dựa trên các tính năng đã bị vô hiệu, nhưng vẫn duy trì khả năng thực hiện 

phân tích tính năng đó. 

 

Lưu ý: Nếu bạn không chắc chắn khi nào cần vô hiệu hóa hoặc xóa bỏ - bạn chỉ nên Vô 

hiệu hóa. Bạn luôn có thể kích hoạt lại nó sau này. 

g. Vô hiệu hóa / kích hoạt các nhóm 

Vô hiệu hóa / kích hoạt các nhóm là một quá trình dễ dàng hơn nhiều bởi vì nó không 

đòi hỏi rằng tất cả ràng buộc bị vô hiệu hóa trước khi xử lý các nhóm có cấp cao hơn. Nó 

cũng cho phép kích hoạt lại nếu cần. 

●  Chọn nhóm Ô nhiễm 

●  Chọn Vô hiệu hóa 

 
 

 
Nhóm Ô nhiễm chuyển sang màu xám nhạt trong mô hình. Bạn sẽ không còn có thể coi 
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đây là một tùy chọn trong khi nhập dữ liệu nữa.  

 

Bạn có thể kích hoạt lại bằng cách nhấn vào Kích hoạt 

 

h. Thay đổi thuộc tính đã có sẵn 

Bạn có thể thay đổi thuộc tính hiện có bằng cách thêm (hoặc vô hiệu hóa) giá trị (ví dụ 

nếu danh sách giá trị  hiện tại không có liên quan đến trang web của bạn)  

 

Bạn sẽ thay đổi danh sách các thuộc tính trong nhóm Hoạt động của con người - Con 

người - Dấu vết 
●  Chọn nhóm: Hoạt động của con người - Con người - Dấu vết 

●  Chọn thuộc tính Kiểu dấu vết 

●  Nhấn vào Chỉnh sửa ở góc dưới bên phải màn hình 

 
 
●  Nhấn Thêm thuộc tính 

●  Điền vào  Lò đốt than củi 

●  Nhấn Lưu 

●  Nhấn Kết thúc 

●  Lưu cơ sở dữ liệu bằng cách nhấn nút Lưu ở góc dưới bên phải màn hình 

 
Chú thích: Khi bạn đã sửa đổi mô hình dữ liệu, bạn có thể chia sẻ nó với các khu bảo tồn 

khác để chuẩn hóa danh sách các quan sát. Nhấn nút Xuất ra XML và lưu tập tin. 

 



43 | Trang 
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4 – Dữ liệu tuần tra  
 

Mục tiêu: Phần này, các bạn sẽ làm việc thông qua quá trình tạo và nhập liệu các cuộc 

tuần tra giám sát. Mục đích của hợp phần này là giúp bạn làm quen với sự tạo, biên tập 

và quản lý các dữ liệu tuần tra. 

Bạn sẽ làm việc để hiểu các thuộc tính sau: 

 Tạo dữ liệu của cuộc tuần tra mới 

 Tải các điểm tọa độ 

 Tải và  tạo các tuyến tuần tra 

 Nhập dữ liệu 

 Xem bản đồ tuyến tuần tra 

 Các tuyến tuần tra đa nhánh 

 Nhập và xuất tuần tra 

 Lọc các dữ liệu tuần tra 

Chi tiết: 

Phần mềm SMART cho phép người sử dụng bật các phối cảnh khác nhau. Trong phần này 

các bạn sẽ được khám phá phối cảnh dữ liệu tuần tra. 

 
 

 Kích vào biểu tượng màu đỏ ở trên 

a. Tạo thông tin của cuộc tuần tra 

Bạn sẽ thấy rằng trong khung danh sách tuần tra, không có hoạt động tuần tra nào được 

liệt kê.   

 Để tạo tuần tra mới, nhấn vào mục Tạo tuần tra mới 
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Mục Mã hiệu tuần tra sẽ được tự động khởi tạo với giá trị duy nhất trừ khi người dùng 

nhập vào một Mã hiệu tuần tra mới bằng tay. 

 
 Nhấn Tiếp 

 Trong cửa sổ Kế hoạch tuần tra - hãy để trống và nhấn Tiếp tới cửa sổ tiếp theo 

 Trong phần Thông tin - không có thông tin nào cho cuộc tuần tra này, hãy để trống 

và nhấn Tiếp 

 

Loại hình tuần tra mặc định là đường không, tuần tra đường bộ và đường thủy được liệt 

kê trong phần này. 

 
 

●  Chọn Đường bộ và nhấn Tiếp 

SMART sẽ tải những hình thức di chuyển trước đó ứng với hình thức tuần tra đường bộ 

thả xuống một danh sách các giá trị thích hợp. 

●  Chọn Đi bộ và nhấn Tiếp 

Màn hình này cho phép bạn xác định xem đội tuần tra được trang bị vũ khí.  
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●  Chọn Không và nhấn Tiếp 

 Một lần nữa, SMART tải các giá trị được nhập vào trước đó của các nhóm và các trạm 

tuần tra để thả xuống danh sách các giá trị phù hợp. 

Chọn 

●  Nhóm: Chọn tên nhóm tuần tra 

●  Trạm: Chọn Trạm 

●  Nhấn Tiếp 

 
 

 

Chọn 

●  Nhiệm vụ tuần tra: Giám sát 

●  Nhấn Tiếp 

 



47 | Trang 

 

 

 

Trong phần mục tiêu tuần tra, bạn có thể nhập văn bản để mô tả mục tiêu của tuần tra. 

●  Gõ vào nội dung của mục tiêu tuần tra 

●  Nhấn Tiếp 

Trong phần bình luận, bạn có thể nhập bất kỳ bình luận nào liên quan đến việc tuần tra. 

 
 

●  Gõ vào nội dung bình luận 

●  Nhấn Tiếp 

 

Trong phần bình luận tuần tra bạn có thể gõ văn bản để nhập bất kỳ ý kiến liên quan đến 

việc tuần tra. Màn hình hiển thị tiếp theo để nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc của hoạt 

động tuần tra.  

 
 

●  Chọn ngày bắt đầu: Ngày 09 tháng 09 năm 2012 và ngày kết thúc: Ngày 10 tháng 
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09 năm 2012 

●  Nhấn Tiếp 

Mỗi tuần tra phải có ít nhất một nhân viên tham gia. Trong hoạt động tuần tra này, bạn  

sẽ chọn ba nhân viên tham gia hoạt động tuần tra. 

●  Nhấn nút có Bổ sung - 

Một trong ba cái tên xuất hiện trong cửa sổ chọn nhân viên 

●  Nhấn Tiếp 

 

 

Mỗi tuần tra phải được chỉ định một trưởng nhóm. SMART sẽ đưa ra danh sách thả 

xuống với ba tên đã chọn trước đó. 

●  Chọn một Trưởng nhóm 

●  Nhấn Tiếp 

SMART có khả năng quản lý tuần tra nhiều nhánh. Những cuộc tuần tra có các nhiệm vụ 

khác nhau được tách ra thành một nhóm riêng biệt với trưởng nhóm và phương thức di 

chuyển riêng. Trong phần sau của phần thực hành, bạn sẽ tạo một cuộc tuần tra nhiều 

nhánh. Trong cuộc tuần tra này bạn hãy giữ các thiết lập mặc định. 
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●  Chọn Không 

●  Nhấn Kết thúc 

Bây giờ SMART sẽ đưa bạn đến màn hình tóm tắt các thông tin tuần tra, màn hình này 

cho bạn thấy tất cả các giá trị mà bạn đã nhập trong các khung trước đó. Bất cứ mục nào 

cũng có thể được chỉnh sửa bằng cách nhấn vào liên kết Chỉnh sửa bên cạnh mục đó.  

 
 
●  Nhấn vào ngày: 09 - 09 - 2012 

b. Nhập các điểm tọa độ 

Các điểm tọa độ có thể được nhập vào SMART bằng ba cách khác nhau: 
●  Nhập trực tiếp từ thiết bị GPS; 

●  Nhập từ một tập tin truyền dữ liệu GPX; hoặc 

●  Nhập bằng tay. 

●  Nhập từ một file - csv (Tập tin CSV có thể nhập được) 

 

 

●  Nhấn Nhập các điểm tọa độ 
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●  Chọn CSV file 

●  Nhấn Next và sau đó Browse  

 

 

Sử dụng điều này để lựa chọn các tập tin CSV mà bạn muốn nhập cho điểm 
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c. Cấu hình tệp tin CSV  

Cột X - chọn văn bản từ hàng đầu tiên của tập tin (tiêu đề hoặc giá trị), đại diện cho cột 

nơi giá trị X phối hợp được lưu trữ 

Cột Y- chọn văn bản từ hàng đầu tiên của tập tin (tiêu đề hoặc giá trị), đại diện cho cột 

nơi giá trị Y phối hợp được lưu trữ 

Ngày - chọn văn bản từ hàng đầu tiên của tập tin (tiêu đề hoặc giá trị), đại diện cho các 

cột trong đó ngày của các giá trị được lưu trữ 

Thời gian - chọn văn bản từ hàng đầu tiên của tập tin (header hoặc giá trị), đại diện cho 

cột nơi mà thời gian các giá trị được lưu trữ. Định dạng thời gian hợp lệ như sau: 

1. HH:mm: (thời gian 24 giờ, không có giây nào đó) 

2. HH: mm: ss (thời gian 24 giờ với giây) 

3. hh: mm am (thời gian 12 giờ, không có giây tiếp theo là một: "am", "pm", "AM" hoặc 

"PM" 

4. hh: mm: ss pm (tương tự như trên với giây) 

5. HH: mm GMT-08: 00 (thời gian 24 giờ, với một GMT + hoặc - múi giờ) 

6. HH: mm: ss GMT + 03: 00 (tương tự như trên với giây) 

 Cột tùy chọn 

ID waypoint - Chọn văn bản đại diện cho các mã số waypoint bạn muốn sử dụng. Để  

trống hệ thống sẽ chọn số cao nhất tiếp theo trong tuần tra- ngày như là id. 

Trường bình luận - Chọn văn bản cho ý kiến bạn muốn được thêm vào các điểm tham  

hiếu. Nếu để trống, các bình luận trong SMART sẽ được để trống. 

 Lựa chọn dữ liệu 

Hệ quy chiếu - Chọn những gì chiếu X và Y của bạn phối hợp các dữ liệu được lưu trữ  

trong. 

Date Format - Định dạng ngày của bạn từ các cột ngày được lưu trữ trong Bạn có thể gõ  

vào lĩnh vực này để mô tả. 

Định dạng của bạn nếu nó không phù hợp với một trong những định dạng được liệt kê. 

Bỏ hàng đầu tiên ... - Kiểm tra hộp này nếu bạn có một dòng tiêu đề ở trên cùng của dữ  

liệu của bạn. 

 Thiết lập các đường tuần tra 

Là một phần của tuần tra, các đường tọa độ cho phép SMART tạo ra các tính toán dựa  

trên độ dài của cuộc tuần tra và cho phép hình dung tuyến đường tuần tra. 

Hầu hết các thiết bị GPS thu thập thông tin tọa độ của đường tuần tra và SMART có khả 

năng nhập các đường tuần tra giống như cách nhập các điểm tọa độ. SMART cũng có thể 

tính toán đường tuần tra dựa trên vị trí và thời gian của các điểm tọa độ có sẵn. 
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o Nhấn Thiết lập tuyến tuần tra (xem ảnh bên trên để thấy vị trí phím bấm) 

 

 

 

o Chọn Thu thập từ các điểm tọa độ 

o Nhấn Tiếp 

o Chọn Tạo ra đường từ các điểm tọa độ cho tất cả các ngày 

o Nhấn Kết thúc 

 
 

 
Chú thích: Tại màn hình này, khi không có dữ liệu GPS được kết nối thì bạn có thể chọn 
để cho SMART tính toán đường tuần tra dựa trên các điểm tọa độ đã được nhập trước 
đó. 

 
 

d. Nhập các quan sát 

Vào thời điểm này, bạn cần phải thiết lập khu bảo tồn của bạn với một mô hình dữ liệu 

quan sát thích hợp. Bây giờ là lúc để chuyển dữ liệu quan sát thu thập được vào SMART.   
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Nhấn đúp chuột vào mục Quan sát tại dòng Mã hiệu điểm tọa độ 1 

Nhấn nút vuông phía bên phải (được đánh dấu phía trên) để lựa chọn mô hình dữ liệu 

quan sát. 

 

 

Bây giờ bạn sẽ bắt đầu nhập các quan sát - trước hết là cho điểm tọa độ đầu tiên này: Đội 

tuần tra đã đốt cháy một trại săn bắn. 

 Nhấn đúp chuột vào Lán hoặc trại để thêm nó vào khung bên phải 

 Nhấn Tiếp theo 

 
 

 Nhập chi tiết thông tin đã quan sát được như sau:   
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o Sự đe dọa = Hunting (Săn bắn) (Ghi chú: bạn có thể gõ hunting  trực tiếp trong ô 

nhập liệu, chọn Hunting từ danh sách thả xuống và nhấn Enter) 

o Sự vi phạm = Săn bắn trong khu bảo tồn 

o Kiểu lán trại = Lán dưới đất 

o Hiện trạng = Đang sử dụng 

o Cỡ lán trại = Nhỏ 

o Số lượng giá phơi đồ = 1 

o Hình thức xử lý = Phá hủy 

 Nhấn Thêm quan sát 

Ghi chú : Để di chuyển giữa các thuộc tính quan sát khác nhau, sử dụng phím tab. Để lựa 

chọn từ danh sách thả xuống cho mỗi thuộc tính, sử dụng mũi tên trái / phải và nhấn 

Enter để lựa chọn. 

 Nhấn Tiếp 

 Nhấn Đồng ý khi bạn được hỏi, nếu bạn muốn lưu những thông tin vừa thay đổi 

 Bạn có thể xem các thông tin quan sát để kiểm tra tính chính xác của chúng 

 Nếu bạn muốn sửa, nhấn Chỉnh sửa ở góc trên bên phải. 

 Nếu không thì nhấn Kết thúc 

 
 

 
Bây giờ bạn có thể thấy thông tin quan sát về một trại săn bắn (1) trong cửa sổ tuần tra 

tương ứng với điểm tuần tra số 1. Tiếp đó bạn sẽ điền các dữ liệu quan sát cho các điểm 

tọa độ còn lại. 

 

Điểm tọa độ 17 - Một kẻ săn trộm đã bị đội tuần tra bắt giữ. Đội tuần tra đồng thời thu 

giữ một vũ khí sử dụng trong quân đội kèm trang bị liên quan và 15Kg thịt trâu tươi.  

 

Bạn sẽ thêm 4 quan sát cho điểm tọa độ số 17: 

1. Hoạt động của con người - Con người - Bắt gặp (Cho kẻ săn trộm đã bắt giữ) 

2. Hoạt động của con người - Vũ khí và trang thiết bị - Súng săn và đạn - Súng săn (Cho vũ 

khí đã thu giữ)  

3. Hoạt động của con người - Vũ khí và trang thiết bị - Súng săn và đạn - Đạn (Cho số đạn 

đã thu giữ)  

4. Động vật - Các bộ phận động vật và thịt thú rừng (Cho lượng thịt đã thu giữ)  
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●  Nhấn đúp chuột và ô Quan sát để mở mô hình dữ liệu 

●  Thêm cả 4 hạng mục trên vào danh sách bên phải cửa sổ 

 
 

●  Điền thông tin chi tiết cho mỗi quan sát  

●  Nhấn Kết thúc 

 
Điểm tọa độ 20 - Tịch thu 25m3 gỗ khai thác trái phép (Gỗ mun)  

●  Gõ Gỗ trực tiếp vào ô Quan sát và chọn Gỗ tấm trong danh sách thả xuống.  

 
 

●  Nhấn Enter 

●  Nhấn Tiếp để trực tiếp tới phần nhập chi tiết thông tin quan sát được 
o Sự đe dọa = Logging (Khai thác gỗ) 

o Hình thức xử lý = Tịch thu 

o Loài cây gỗ = Gỗ Mun 

o Độ mới của dấu vết = Mới 

o Số Khối (m3) = 25 

●  Nhấn Thêm quan sát, nhấn Tiếp 

●  Nhấn Kết thúc 
 

Điểm tọa độ 21 - Điểm đánh dấu 

●  Để mặc định Không có 

Điểm tọa độ 24 : Một bình mật ong dung tích 1m3 được đội tuần tra phát hiện 

●  Nhấn đúp chuột và ô Quan sát để mở mô hình dữ liệu 

●  Thêm Hoạt động của con người - Lâm sản ngoài gỗ 

●  Sự đe dọa = Collection (Thu thập) 

●  Thêm các thông tin còn lại 

Điểm tọa độ 28 : Đội tuần tra quan sát thấy một đám cháy (12 ha) dùng để xua động vật 

chạy ra (để săn bắn) 

●  Nhấn đúp chuột và ô Quan sát để mở mô hình dữ liệu 

●  Thêm Hoạt động của con người - Đám cháy 

●  Thêm các thông tin còn lại 
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Điểm tọa độ 29 - Điểm đánh dấu 

●  Để mặc định Không có 

Điểm tọa độ 30: Đội tuần tra đã cảnh cáo miệng một người đánh cá, lưới đánh cá của  

người này đã được tịch thu 

●  Nhấn đúp chuột và ô Quan sát để mở mô hình dữ liệu 

●  Thêm Hoạt động của con người - Con người - Bắt gặp và Hoạt động của con người - 

Vũ khí và trang thiết bị - Công cụ đánh cá 

●  Điền các thông tin chi tiết như hình dưới:  

 

●  Nhấn Thêm quan sát và nhấn Tiếp 

●  Nhấn Kết thúc 

 

Bạn có thể xem lại thông tin quan sát vừa nhập bằng cách chọn điểm tọa độ và xem 

thông tin quan sát được qua phần Thông tin tọa độ ở góc dưới bên trái của cửa sổ tuần 

tra  

 
 

 

e. Thêm tập đính kèm 
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Các tập đính kèm - thuộc bất cứ định dạng nào - có thể được thêm vào điểm tọa độ thông 

qua cửa sổ quan sát. 

 

●  Nhấn đúp chuột vào ô Tệp đính kèm tại điểm tọa độ 11 

●  Nhấn vào biểu tượng hình vuông để mở tiến trình đính kèm 

 

●  Nhấn Thêm 

●  Duyệt tới thư mục chứa tệp tin 

●  Chon tập tin carcass.jpg 

●  Nhấn Open (Mở) 

f. Xem tập đính kèm 

Các tập đính kèm trong SMART được mở bởi các chương trình khác được cài đặt trong 

máy tính của bạn.  

 
 

●  Mở hộp thoại tập đính kèm cho điểm tọa độ 

●  Nhấn vào carcass.jpg 

●  Nhấn Mở 

g. Nhập các cuộc tuần tra 
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Bạn đã làm việc thông qua quá trình tạo ra một số cuộc tuần tra. Bây giờ bạn sẽ nhập 

thêm những cuộc tuần tra khác. Xuất/nhập các cuộc tuần tra cho phép sử dụng nhiều 

máy tính để nhập các thông tin tuần tra trong khi cho phép một hoặc nhiều máy tính 

khác được cấu hình thành các máy tính trung tâm để nhập tất cả các cuộc tuần tra. 

 
●  Từ thanh thực đơn chọn Tuần tra … Nhập tuần tra 

●  Nhấn  

●  Duyệt đến thư mục chứa tệp tin tuần tra 

●  Chọn hai tuần tra SMART Thêm _000016 và SMART_000017 

●  Nhấn Nhập 

Sau khi nhập thành công bạn sẽ thấy nhiều cuộc tuần tra hơn trong cửa sổ tuần tra. 

Chú thích: Để thấy tất cả tuần tra, chọn Lọc tuần tra và chọn Tất cả các ngày 
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h. Cửa sổ tuần tra - Bản đồ 

Khung cửa sổ bản đồ ban đầu chỉ là một khu vực mà các lớp bản đồ có thể được truy cập. 

Có cả cửa sổ bản đồ và cửa sổ truy vấn trong cửa sổ tuần tra (xuất hiện tương tự) để bạn 

có thể thiết lập một bản đồ nền cho phiên làm việc.. 

●  Trong danh sách tuần tra, nhấn đúp chuột vào tuần tra SMART_000016 (bạn có thể 

thay đổi bộ lọc tuần tra để thấy tuần tra của tất cả các ngày) 

 

●  Ở phần bên dưới của màn hình, chọn thẻ Bản đồ 

 

Chú thích: Tại cửa sổ lớp góc dưới bên trái, có thể bạn phải di chuyển các điểm tọa độ, 

đường tuần tra lên phía trên bảng chú giải để thấy các điểm tọa độ và đường này 
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●  Sử dụng biểu tượng phóng to  vẽ một khung bao quanh các điểm tọa 

độ của cuộc tuần tra 

Trong cửa sổ Layers phái dưới bên trái, bạn sẽ thấy những chú giải cho các lớp ranh giới 

là hai lớp mới là lớp Waypoint (Điểm tọa độ) và lớp Track (Đường tọa độ) 

 
 

Giống như các lớp ranh giới, lớp chứa điểm tọa độ và đường tuần tra có thể được thay 

đổi kiểu dáng và  ghi nhãn. 

 
 

 

●  Chọn lớp Waypoint (Lớp chứa các điểm tọa độ) 

●  Nhấn vào biểu tượng Thay đổi kiểu dáng 

●  Bên trái, chọn Points (Điểm) 

●  Trong danh sách thả xuống (trên phần ghi Style Properties (Các thuộc tính kiểu 

dáng)) chọn circle (Vòng tròn) 

●  Trong thẻ General (Tổng quan) nằm trong phần Style Properties (Các thuộc tính kiểu 

dáng) chọn size (kích thước) = 11 
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●  Trong thẻ Fill (Tô màu) chọn Color (Màu) = Black (Đen) 

 

 

●  Trong thẻ Labels (Nhãn) 

o Chọn enable labeling (Kích hoạt nhãn) 

o Đặt mục label (Tên nhãn) = observation (Quan sát) 

●  Nhấn Apply (Áp dụng), sau đó nhấn OK 

 

 

i. Công cụ hiển thị thông tin 

Các cửa sổ bản đồ cho tuần tra và truy vấn có chứa một biểu tượng mở rộng mà không có 

sẵn trong các cửa sổ lập bản đồ.  

 

Công cụ hiển thị thông tin này cho phép hiển 

thị nhiều thông tin hơn trên khung hiển thị 

bản đồ 

 

●  Nhấn  vào công cụ hiển thị thông tin để kích hoạt nó. 

●  Nhấn vào một Điểm tọa độ 
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●  Thông tin sẽ được hiển thị ở bên trái, trong thẻ Thông tin tọa độ 

 

 

Chú thích: Bất cứ lúc nào trong một phiên làm việc, các cửa sổ của SMART cũng có thể 

được thay đổi kích cỡ, vị trí gắn, hay thay đổi vị trí hiển thị. Nếu bạn muốn thiết lập các 

cửa sổ SMART trở lại vị trí mặc định của nó, bạn chỉ cần bấm vào nút có hai mũi tên màu 

xanh lá cây  ngay bên dưới thanh thực đơn. 

 
 

●  Nhấn vào biểu tượng Khôi phục cửa sổ mặc định  để khôi phục về thiết lập mặc định 

●  Nhấn Đồng ý 

●  Bản đồ của bạn vẫn bị phóng to tới phần điểm tọa độ và đường tuần tra trong tuần 

tra kí hiệu SMART_000016.   

●  Để thấy toàn bộ bản đồ, nhấn biểu tượng Phóng đại kích thước của tất cả các lớp 

j. Thêm lớp mới 

●  Tại góc trên bên phải của ứng dụng SMART, nhấn biểu tượng Thêm lớp  

●  Chọn Files (Thêm tập tin) 

●  Mở thư mục chứa dữ liệu 

●  Chọn tập tin Topomap 

●  Nhấn Open (Mở) 

Sau khi quá trình nhập hoàn tất, lớp mới thêm sẽ hiển thị bên dưới danh sách lớp. 
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Chú thích: Để dễ nhìn hơn. Chọn Khu vực tuần tra, mở phần Thay đổi kiểu dáng, trong 

phần Fill (Tô màu) giảm giá trị opacity (Mức độ trong suốt) = 30 (30%) 
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5 – Lập kế hoạch và tin báo  

Mục tiêu: Phần này sẽ hướng dẫn các bạn quá trình xử lý và lập kế hoạch từ các bản ghi 

tin báo tuần tra hoặc từ các nguồn tham khảo bên ngoài. Các kế hoạch cho phép thiết lập 

mục đích cũng như mục tiêu của một cuộc tuần tra hay một chuỗi các tuần tra để duy trì. 

Trong nửa phần sau của hợp phần này bạn sẽ học xử lý các bản ghi tin báo từ các thông 

tin thu thập được từ các cuộc tuần tra trước và thông tin công cộng. 

Bao gồm các nội dung sau: 

 Lập kế hoạch lớn và các kế hoạch nhỏ hơn; 

 Xây dựng các chỉ tiêu về số lượng, chỉ tiêu về công tác quản lý và chỉ tiêu về không 

gian; 

 Liên kết kế hoạch với tuần tra; 

 Đánh giá các chỉ tiêu của kế hoạch; 

 Ghi lại bản ghi tin báo; 

 Kết hợp bản ghi tin báo với tuần tra; 

Chi tiết: 

a. Xây dựng kế hoạch 

Một kế hoạch cho phép gán các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho một khu bảo tồn, một 

trạm, một đội, một nhóm hay một chuỗi các cuộc tuần tra. Một kế hoạch được tạo ra 

thông qua việc sử dụng một cửa sổ hướng dẫn tương tự với cửa sổ được sử dụng để tạo 

các cuộc tuần tra. Sau khi một kế hoạch đã được tạo ra nó có thể được liên kết với một 

tuần tra hay một chuỗi các cuộc tuần tra, sau đó sử dụng các thông tin theo dõi để tính 

toán sự thành công hay thất bại của các chỉ tiêu đã được xác định. 

 
 

 Từ thực đơn, chọn Cửa sổ lập kế hoạch 

 

 Nhấn vào biểu tượng Lập một kế hoạch mới 

 
Tại thời điểm này, cửa số hướng dẫn lập kế hoạch sẽ xuất hiện và hướng dẫn bạn qua các 

bước để tạo ra một kế hoạch. Kế hoạch có thể được tạo ra hoàn toàn từ đầu hoặc bằng 

cách sử dụng một kế hoạch hiện tại như một bản mẫu. Trong ví dụ đầu tiên này, bạn sẽ 
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tạo ra một kế hoạch từ đầu vì hiện không có kế hoạch nào tồn tại để sử dụng như một kế 

hoạch mẫu. 

 Chọn Lập một kế hoạch mới từ đầu 

 Chọn Loại kế hoạch: Kế hoạch tuần tra 

Các kiểu kế hoạch gồm: Kế hoạch tuần tra, Kế hoạch khu bảo tồn, Kế hoạch trạm và 

Kế hoạch đội.  Điều này cho phép bạn gom nhóm các kiểu kế hoạch (trong truy vấn). 

 Để giá trị mặc định trong phần Số kiểm lâm không sẵn sàng là "0" 

 Nhấn Tiếp 

 Chọn Không có kế hoạch tổng thể 

 Nhấn Tiếp 

 Để mục Mã kế hoạch như mặc định 

 Đặt Tên kế hoạch: Các chỉ tiêu về khoảng cách 

 Đưa ra các miêu tả cho kế hoạch 

 Nhấn Tiếp 

 Chọn một Đội tuần tra và một Trạm 

 Nhấn Tiếp 

 Để mặc định ở mục Ngày lập kế hoạch 

 Nhấn Tiếp 

 

b. Các loại mục tiêu 

Số học - Các mục tiêu này bao gồm khoảng cách tuần tra và thời gian của các cuộc tuần 

tra 

Hành chính - Các chỉ tiêu lý thuyết 

Không gian - Những địa điểm trong khu bảo tồn mà cần phải được tuần tra bởi các cuộc 

tuần tra  

 

c. Tạo các mục tiêu 
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 Nhấn Bổ sung mục tiêu 

 Để giá trị mặc định trong phần Loại mục tiêu  là Số học 

 Để giá trị mặc định trong phần Loại mục tiêu số học là Khoảng cách đã đi 

 Đặt  Giá trị mục tiêu = 10 

 Để giá trị mặc định trong phần Tên mục tiêu là Khoảng cách đã đi 

 Bấm Lưu và kết thúc 

 

Chỉnh sửa - Sửa các chỉ tiêu của kế hoạch đang được chọn 

Quản lý - mở cửa sổ để thêm các chỉ tiêu mới 

Làm mới - làm mới các điều khiển kiểm tra tính hợp lệ của những cuộc tuần tra được 

liên kết với các chỉ tiêu này. 

 
Bây giờ bạn sẽ thêm hai loại chỉ tiêu mới cho hai chức năng còn lại là Hành chính và 

Không gian. 

 
Lưu ý: Không yêu cầu phải có tất cả các loại mục tiêu cho một kế hoạch. Tuy nhiên ... 

nhiều mục nhỏ của một loại chỉ tiêu có thể được nhập vào cho một kế hoạch duy nhất. 
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 Nhấn Quản lý (Xem phần đánh dấu phía trên để biết vị trí) 

 Tạo loại chỉ tiêu mới là Hành chính 

 Điền vào phần Tên mục tiêu = Bắt giữ 

 Điền vào phần Mô tả mục tiêu =  Bắt giữ những kẻ trộm 

 Để mặc định phần Đã đạt chỉ tiêu là không đánh dấu 

 Nhấn Lưu 

Chỉ tiêu quản lý có thể được xác định và mô tả theo yêu cầu của những người quản lý và 

hoạch định tuần tra khu bảo tồn. SMART không tự động đánh giá đạt / không đạt với chỉ 

tiêu quản lý tuần tra này. Khi một chỉ tiêu quản lý tuần tra đã đạt, các ô đánh dấu  "Đã 

đạt chỉ tiêu” sẽ được đánh dấu bằng tay. 

 Tạo mới một loại chỉ tiêu Không gian 

 Quy định Tên mục tiêu và Mô tả mục tiêu 

 

Các chỉ tiêu không gian liên quan đến những vị trí mà các cuộc tuần tra được yêu cầu 

phải tới. Tham số khoảng cách hoàn thành (mét) là khoảng cách từ vị trí của đội tuần tra 

tới điểm tọa độ chính xác cần đạt được để hoàn thành chỉ tiêu. 

   
Lưu ý: Tham số này được thiết lập mặc định 250 mét. Nó có thể được thay đổi bằng tay 

trên màn hình này hoặc giá trị mặc định cho các khu bảo tồn có thể được thiết lập bằng 

cách lựa chọn thực đơn "File - System Preferences" (Tùy chọn hệ thống). Trong tùy chọn 

hệ thống các mục nhập cho “Smart Plan Configuration” (Cấu hình kế hoạch SMART) là vị 

trí của giá trị mặc định này. 

 

 Quy định Tên mục tiêu 
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 Để mặc định giá trị Khoảng cách hoàn thành là 250 (m)SMART có các tùy chọn để 

chọn vị trí cho các chỉ tiêu của kế hoạch. Nếu đã biết vị trí chính xác, các giá trị có thể 

được nhập vào phía bên trái.  

 
Nếu không biết vị trí chính xác, người lập kế hoạch tuần tra SMART có thể nhập vào vị trí 

thông qua giao diện bản đồ bằng cách sử dụng biểu tượng Thêm điểm kế hoạch.  

 
 

 Chọn biểu tượng Thêm điểm kế hoạch 

 Thêm một vài điểm vào cửa sổ bản đồ 

 Nhấn Lưu và Đóng 

 Tạo một chỉ tiêu không gian mới sử dụng các tọa độ (X=11.2828, Y=-0.2144) 

 Quy định tên và miêu tả theo ý bạn, để giá trị khảng cánh mặc định là 250m 

 Liên kết tuần tra với chỉ tiêu 
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Lưu ý: Tất cả các vòng tròn trạng thái phía bên phải hiển thị màu đỏ thể hiện một chỉ 

tiêu thất bại. Điều này xảy ra  bởi vì không có cuộc tuần tra nào đóng góp vào các chỉ tiêu 

đó.   

Bây giờ một kế hoạch đã được tạo ra, các chỉ tiêu cũng đã được khởi tạo, bước tiếp theo 

là kết hợp kế hoạch với một cuộc tuần tra. 

 Quay lại cửa sổ tuần tra 

 Nhấn đúp chuột vào tuần tra có mã (SMART_000016) để mở ra 

Lưu ý:  Hãy nhớ thay đổi bộ lọc ngày tuần tra để xem tất cả các cuộc tuần tra trong khu 

bảo tồn này. 

 

 Nhấn vào thẻ Khác bên dưới cửa sổ tóm tắt tuần tra 

 
 

Bây giờ hãy liên kết tuần tra này với kế hoạch đã được tạo ở bước trước đó. 

 Nhấn vào đường dẫn Chỉnh sửa bên phải phần Lập kế hoạch 

 Chọn kế hoạch vừa được tạo 

 Nhấn Lưu và Đóng 
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Tại thời điểm này, bạn đã có một kế hoạch được liên kết với một tuần tra duy nhất.  

 

Lưu ý: Có thể có nhiều tuần tra góp phần đạt được các chỉ tiêu kế hoạch. Trong bài tập 

này, bạn sẽ đánh giá sự thành công của cuộc tuần tra bằng cách liên kết với duy nhất một 

cuộc tuần tra. 

 Quay lại cửa sổ kế hoạch 

 Nhấn đúp chuột vào kế hoạch để mở ra 

 

Bạn vẫn sẽ thấy các trạng thái chỉ tiêu có màu đỏ.   

 Nhấn Làm mới để kiểm tra lại tính hợp lệ 

Các chỉ tiêu về quãng đường đi và các trạng thái của các tọa độ được nhập bằng tay sẽ đổi  

thành Hoàn thành và chuyển sang màu xanh lá cây. Tùy thuộc vào vị trí của các chỉ tiêu  

không gian đã được nhập thông qua cửa sổ bản đồ mà chỉ tiêu này có thể thay đổi màu  

xanh lá cây hay không. 

Các chỉ tiêu bắt đầu với [Quản trị] chỉ thay đổi khi trạng thái của chỉ tiêu này được thay  

đổi bằng tay. 

 Nhấn Quản lý để mở hộp thoại để thêm, sửa hoặc xóa các chỉ tiêu  

 Chọn chỉ tiêu [Quản trị] Bắt giữ và nhấn Chỉnh sửa 

 
 

 Đánh dấu “Đã đạt mục tiêu:” 

 Nhấn Lưu và Đóng 
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 Lặp lại Lưu và Đóng với cửa sổ tiếp theo 

 Làm mới các trạng thái của cuộc tuần tra 

Chỉ tiêu [Quản trị] Bắt giữ sẽ chuyển từ đỏ sang xanh lá. 

 Tạo một kế hoạch mới là kế hoạch con của kế hoạch này 

 Thực hiện theo các tiến trình tạo kế hoạch trước đó nhưng chọn mục Sử dụng kế 

hoạch sau là kế hoạch tổng thể 

Lưu ý: Nếu có lỗi xảy ra khi nhập khoảng ngày, hãy chắc chắn rằng ngày của kế hoạch 

nhỏ nằm trong phạm vi của kế hoạch lớn. 

 
 

 

 

 

 Tạo một số chỉ tiêu và liên kết kế hoạch này với các cuộc tuần tra khác 

 Kiểm tra các chỉ tiêu kế hoạch nếu có bất kì chỉ tiêu nào đã được hoàn thành 

 Để xem các kế hoạch con và kế hoạch cha cùng lúc, hãy mở lại kế hoạch đầu tiên và 

nhấn làm mới (bên phải của cửa sổ chương trình con). 

Lưu ý: Việc tính toán khoảng cách tuần tra của kế hoạch lớn sẽ cộng thêm tổng khoảng 

cách tuần tra của các kế hoạch nhỏ.   

d. Tạo bản ghi tin báo 

Bản ghi tin báo là các phần của thông tin đã được thu thập thông qua các cuộc tuần tra 

trước hoặc từ các nguồn bên ngoài. Thông tin từ bản ghi tin báo có thể được sử dụng bởi 

các nhà quản lý khu bảo tồn để phục vụ cho kế hoạch tuần tra trong tương lai.  
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Trước khi bạn có thể tạo ra một bản ghi tin báo, các loại nguồn tin tình báo cần phải 

được thêm vào. 

 Sử dụng thực đơn Tin báo - Tạo bảng tin báo mới 

 Bạn sẽ thấy các nguồn tin báo đã được thêm vào (CET, Informant, patrol và public) 

 Nếu bạn muốn thêm các nguồn mới, kích Add 

 

 

 Để tạo ra một Bản ghi tin báo mới 

 Sử dụng menu Tin tức > Tạo bảng tin tức mới 

 Giữ ngày mặc định cho phần Ngày nhận được 

 Nhấn Tiếp 

 Đặt mục Nguồn thông tin: Tuần tra 
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 Chọn một Mã hiệu tuần tra (Nếu không có tuần tra nào được liệt kê, hãy chỉnh lại bộ 

lọc là Tất cả các ngày)  

 Nhấn Tiếp 

 

Tuần tra - thu thập trực tiếp bằng một cuộc tuần tra trước 

Công cộng - từ các thành viên công cộng không có liên quan 

Người cung cấp thông tin - một người có một số quan hệ với khu bảo tồn 

Nhóm cộng đồng mở rộng - CET (Community Extension Team) - (ví dụ như các cơ quan 

Lâm nghiệp hoặc các tổ chức phi chính phủ làm việc với cộng đồng địa phương) 

Lưu ý:  Chỉ có duy nhất mục chọn nguồn bản ghi tin báo là Tuần tra mới yêu cầu phải 

liên kết đến một tuần tra đã tồn tại. (NGO - Non-Governmental Organization: tổ chức phi 

chính phủ)  

e. Thông tin liên quan đến nhiều ngày 

Nếu nguồn thông tin nhận được liên quan đến hoạt động trong nhiều ngày, thì trong 

trường hợp này bạn nên đánh dấu vào ô đánh dấu và nhập ngày thích hợp. Trong bài tập 

này, bạn sẽ chấp nhận ngày mặc định. 

 

 Giữ ngày mặc định 

 Nhấn Tiếp 

 Điền vào phần Tiêu đề ngắn gọn và phần Mô tả các thông tin mới 

Ví dụ: 

Tên ngắn gọn: Săn bắn trộm vào ban đêm 

Mô tả: Cán bộ kiểm lâm lấy khẩu cung một kẻ săn trộm bị bắt và được biết có một cuộc 

tập kích săn trộm vào đêm ngày 15 tháng 5 ở phía Tây Bắc 

 Nhấn Tiếp để chuyển tới cửa sổ vị trí thông tin 

 Nhập một điểm tọa độ (trực tiếp hoặc thông qua bản đồ) cho vị trí là Tây - Bắc 

 Nhấn Tiếp 
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 Nếu có những tài liệu (hình ảnh, báo cáo, v.v...) hãy đính kèm chúng vào các bản ghi 

tin báo 

 Nếu không có tài liệu bổ sung, nhấn Kết thúc 

 Xem xét bản ghi tin báo và nếu cần thay đổi, sử dụng đường dẫn Chỉnh sửa bên cạnh 

f. Truy vấn tuần tra với kế hoạch và bản ghi tin báo 

Các kế hoạch được liên kết với tuần tra có thể được truy vấn với một truy vấn tuần tra sử 

dụng bộ lọc tuần tra. Bộ lọc tuần tra "Thông tin thúc đẩy” là để truy vấn bất cứ tuần tra 

nào được liên kết với bản ghi tin báo. Bộ lọc tuần tra "Thành phần của kế hoạch” là để 

truy vấn bất kỳ tuần tra nào được liên kết với kế hoạch. 

●  Quay lại cửa sổ  truy vấn, tạo/thực hiện một bài truy vấn sử dụng hay bộ lọc trên… 
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6 – Phân tích: Truy vấn và tóm tắt  
Mục tiêu: Phần này sẽ hướng dẫn các bạn làm các truy vấn trong SMART. Tính năng này 

rất hữu dụng nó cho phép người sử dụng thao tác phân tích rất đa dạng. 

Bạn sẽ làm việc để hiểu các thuộc tính sau: 

- Tạo một truy vấn quan sát đơn giản 

- Tạo một truy vấn tuần tra đơn giản 

- Hiểu và sử dụng truy vấn winzard 

- Tạo một truy vấn phức hợp sử dụng các bộ lọc tuần tra 

- Tạo truy vấn sử dụng bộ lọc không gian 

- Hiểu và thay đổi các thuộc tính của truy vấn 

- Lưu và xóa truy vấn 

- Xuất và nhập các truy vấn 

- Tạo các thống kê đơn giản 

- Tạo các thống kê phức tạp 

- Tạo lưới truy vấn 

Chi tiết:  

a. Truy vấn 

Một truy vấn hiển thị dữ liệu thô (chưa qua xử lý), dữ liệu này được lựa chọn 

thông qua các bộ lọc. Không có tổng hợp nào được thực hiện (ví dụ: tổng số, ...). 

Điều này cho phép người dùng xem các dữ liệu thô của cuộc tuần tra cũng như dữ 

liệu thô quan sát được. Truy vấn có thể được xem trong bảng hoặc trên bản đồ. 

Ví dụ: Hiển thị tất cả các điểm tọa độ của cuộc tuần tra có mã 102 

Patrol ID 

(Mã tuần 

tra) 

Patrol 

Leg 

(Số 

nhánh) 

Patrol Date 

(Ngày tuần 

tra) 

Time 

(Thời 

gian) 

Observation Type 

(Loại thông tin quan sát) 

102 1 Nov 3, 

2011 

9:34 Human Activity (Hoạt động của con người) 

102 1 Nov 3, 

2011 

10:23 Animals (Quan sát thấy các loài vật) 

b. Truy vấn dữ liệu 

Tất cả các truy vấn dữ liệu hoặc truy vấn tuần tra có thể được định nghĩa trong 

SMART. Các truy vấn này được dựa trên tất cả các dữ liệu quan sát các nguồn tin 

trong cơ sở dữ liệu. Truy vấn dựa trên dữ liệu tuần tra cũng có thể được tạo ra để 

cung cấp các thuộc tính ngoài các mục của mô hình dữ liệu như các bộ lọc. 

●  Truy vấn tuần tra - Trả về các cuộc tuần tra liên quan đến câu truy vấn. 

Không có thông tin quan sát nào được lấy từ cơ sở dữ liệu. 

o Truy vấn Quan sát tuần tra - Trả về tất cả các tuần tra thuộc tính 

cũng như tất cả các mô hình dữ liệu loại và các thông tin thuộc tính 
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liên quan đến việc quan sát. 

o Truy vấn Vụ việc tuần tra - Trả về tất cả các thuộc tính tuần tra liên 
quan đến vụ việc cũng như vị trí vụ việc và thời gian chi tiết 

●  Truy vấn quan sát - Trả về các quan sát liên quan đến câu truy vấn.  

●  Truy vấn dạng lưới - Truy vấn không gian mà trả về kết quả quan sát hoặc 

kết quả tuần tra được hiển thị trong một bảng dạng lưới  

c. Thống kê 

Một bản thống kê tổng hợp các dữ liệu thô và cho phép nhóm thành các loại khác 

nhau. Các mục có thể được tổng hợp là các mục giá trị như tổng số các cuộc tuần 

tra, tổng quãng đường đi, tổng số bẫy quan sát được, v.v... Nhóm là các hạng mục 

như các lĩnh vực quản lý, các loại tuần tra, nhiệm vụ tuần tra, trạm, đội, v.v... Bản 

tóm tắt chỉ có thể được xem dưới dạng bảng. 

Ví dụ: Hiển thị tất cả các giá trị tuần tra trong một tháng đối với loại hình tuần tra. 

 

d. Các thành phần truy vấn và thống kê 

Một truy vấn SMART là một biểu thức logic được sử dụng để lọc các mục trong cơ 

sở dữ liệu. 

Các bộ lọc của SMART bao gồm: 

●  Date (Ngày) 

●  Patrol (Tuần tra) 

●  Data Model (Mô hình dữ liệu) 

●  Area (Khu vực) 

Các toán tử được sử dụng sau các biểu thức logic cho phép người sử dụng SMART 

có thể xây dựng thêm các truy vấn phức hợp.   

Các toán tử bao gồm: 

●  AND (Và) 

●  OR (Hoặc) 

●  NOT  (Không) 

●  Brackets: () (Dấu ngoặc đơn) 

●  Contains (Chứa/ có) 

●  Not Contains (Không chứa/ không có) 

●  Equals: =  (Dấu bằng) 

●  Less Than: < (Dấu nhỏ hơn) 

●  Greater Than: > (Dấu lớn hơn) 

●  Less Than or Equal to: <=  (Nhỏ hơn hoặc bằng) 

●  Greater Than or Equal to: >= (Lớn hơn hoặc bằng) 

●  Less Than or Greater Than (Not Equal to): <> (Không bằng / lớn hơn hoặc 

nhỏ hơn) 

●  Nhấn vào biểu tượng Mở nội dung truy vấn 
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Sau khi một truy vấn được khởi tạo sẽ được mở ra giao diện sau: 

 
 

 
Các bộ lọc ngày của truy vấn 

 

Sử dụng để đổi tên của truy vấn 

 
Đổi tên truy vấn. Lọc các mục trả về trong 

kết quả của truy vấn 

 
Chuyển đổi giữa kết quả dạng bảng và kết 

quả dạng bản đồ 

 

Các thư mục lưu truy vấn 

 
Sử dụng để lọc các kết quả từ thông tin của 

cuộc tuần tra 

 Sử dụng để lọc các kết quả từ các hạng 

mục và thuộc tính từ mô hình dữ liệu 

 Sử dụng để lọc các kết quả từ ranh giới 

không gian của khu bảo tồn 

 

Toán từ NOT (Không) và () (Dấu noặc 

đơn) được sử dụng để thay đổi tính logic 

của truy vấn 
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và  
Chạy truy vấn 

 Xóa truy vấn 

 Lưu truy vấn 

e. Tạo một truy vấn quan sát đơn giản cho tất cả dữ liệu 

Trong ví dụ này, bạn sẽ xây dựng một truy vấn đơn giản để trích xuất các quan sát 

đã được thực hiện bởi một nhóm cụ thể. Trong ví dụ này, bạn sẽ sử dụng 'New 

Query Wizard' mà sẽ giúp hướng dẫn người sử dụng trên đó truy vấn nên được 

sử dụng để 

trích xuất các thông tin cần thiết. 

●  Click vào biểu tượng Tạo một truy vấn mới để mở Tạo truy vấn 

 
 

 
 

●  Chọn Tất cả các truy vấn dữ liệu bấm “Next” 

Bây giờ bạn có thể chọn loại truy vấn bạn muốn thực hiện. Khi bạn bấm vào một 

truy vấn một mô tả về truy vấn sẽ xuất hiện. 
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●  Chọn Truy vấn quan sát  

●  Bấm Finish 

 
 

●  Chuyển bộ lọc ngày thành Tất cả các ngày 

 
Chú thích: Ngày mặc định của truy vấn được chọn là trong vòng 30 ngày qua. Đối 

với các bài tập bạn nên thay đổi thiết lập thành Tất cả các ngày trừ khi có hướng 

dẫn khác. 
Để bắt đầu xây dựng các truy vấn, nhấn đúp chuột vào Nhiệm vụ phía dưới bộ Lọc 

tuần tra trên thanh công cụ bên tay phải 

Để bắt đầu xây dựng một truy vấn về tất cả các quan sát về Vũ khí, nhấn đúp chuột  

vào Vũ khí và trang thiết bị dưới Data Model Filters trên thanh bên phải, sau đó 

nó sẽ xuất hiện cửa sổ Định nghĩa truy vấn SMART  

●  Đảm bảo rằng bộ lọc quan sát được chọn  
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●  Phía bên phải của cửa sổ dưới, nhấp vào mũi tên màu xanh lá cây để thực 

hiện truy vấn hiện tại 

 
 

 
 

Bạn có thể thấy kết quả truy vấn là một Ô/lưới hoặc bản đồ 
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●  Để chuyển đổi giữa các kết quả dạng Ô/lưới và Bản đồ, nhấn vào hai thẻ hiển 

thị  

Chú thích:  Quá trình tùy biến xuất hiện và các thiết lập của bản đồ đều giống 

nhau trong các cửa sổ kết quả cũng như trong các cửa sổ khác. 

f. Lưu truy vấn 

 
 

●  Nhấn vào biểu tượng Lưu một bản sao… 

 
 

●  Nhập tên truy vấn: Truy vấn vũ khí 

●  Chọn thư mực lưu: Những truy vấn của tôi 

●  Nhấn Lưu 

g. Các thuộc tính của truy vấn 
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●  Nhấn chuột vào Đặc tính truy vấn (Bạn cần chọn thẻ: Hiển thị dạng ô/lưới để 

thấy tùy chọn này) 

 
 

●  Bạn có thể chọn / không chọn những mục bạn muốn hiển thị trong  bảng truy 

vấn  

●  Sau khi hoàn tất nhấn OK 

 
 

●  Lưu lại các thay đổi 

 Bây giờ bạn sẽ thấy Truy vấn vũ khí trong phần Những truy vấn của tối trong thẻ 
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Các truy vấn & tóm lược đã lưu.  

h. Truy vấn vụ việc 

Một quan sát được một giá trị duy nhất  về quan sát và bao gồm chính xác một mục từ 

mô hình dữ liệu và tất cả các thuộc tính liên quan của nó. Một vụ việc là một tập hợp các 

quan sát xảy ra tại cùng một điểm và cùng một thời gian (Ở một điểm). 

 

Bây giờ bạn sẽ chạy một truy vấn vụ việc cho 'Vũ khí và trang thiết bị' để so sánh. 

 

Lưu ý: bạn cũng có thể biết những gì khác biệt giữa loại truy vấn bạn đang chạy bằng các 

biểu tượng, xem dưới đây. 

 

 
 

●  Chọn Truy vấn mới > Tất cả các truy vấn dữ liệu > Truy vấn liên quan mới 

●  Chọn Tất cả các ngày trong nút thả xuống 

●  Trong mô hình dữ liệu nhấp đúp chuột vào 'Vũ khí và trang thiết bị' 

●  Thực hiện truy vấn bằng cách sử dụng mũi tên màu xanh lá cây 

 
 

Trong cửa sổ kết quả, số lượng vụ việc được hiển thị. Trong ví dụ này có vụ việc ít 

hơn quan sát là nhiều quan sát của vũ khí và trang thiết bị đã được tìm thấy tại 

một điểm tham chiếu. 
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i. Truy vấn tuần tra 

Bây giờ chúng ta sẽ chạy một truy vấn tuần tra cơ bản mà hiển thị các cuộc tuần tra phù 

hợp với các bộ lọc truy vấn nhất định. Quá trình xây dựng một truy vấn tuần tra là giống 

như các truy vấn quan sát nhưng kết quả sẽ trả về thông tin về tuần tra và tuần tra đã 

được liên kết với một quan sát. 

 

Trong ví dụ này, bạn sẽ xây dựng một truy vấn để xem những cuộc tuần tra gặp phải 

những kẻ săn trộm. 

 
 

●  Chọn Truy vấn > Truy vấn mới > Truy vấn tuần tra > Truy vấn vụ việc tuần 

tra mới 

●  Chọn Tất cả các ngày 

●  Lưu truy vấn Con người bắt gặp trực tiếp dưới Truy vấn của tôi 
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●  Sử dụng các bộ lọc truy vấn, theo mục Con người - bắt gặp trực tiếp 

●  Nhấn đúp chuột vào Sự đe dọa 

●  Tiếp theo bấm vào nút thả xuống, một cửa sổ sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu gõ 

Săn bắn. Khi săn bắn ĐVHD xuất hiện nhấn đúp vào nó 

 
 

 
 

 

 Thực hiện chạy Truy vấn: Trong các Thuộc tính truy vấn cho một truy vấn 

tuần tra, bạn sẽ thấy các trường có sẵn của lĩnh vực liên quan đến tuần tra 

và không có của các quan sát. 

 
 

 
Trong các kết quả xem bản đồ, các tuyến tuần tra của các đội tuần tra khác nhau 

đang quay trở lại và lập bản đồ. Không có thông tin waypoint được trả về. 

Lưu ý: Kết quả của bạn có thể sẽ không hiển thị các tuần tra như một dải màu 

đen. Các màu sắc và độ dày của đường có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng 

các công cụ tương tự như các lớp khác (bằng cách chọn tab Layers ở phía bên tay 

phải) 
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Trong ví dụ trước, bạn chạy một truy vấn tuần tra mà chỉ trích thông tin về tuần 

tra và không vó thông tin quan sát. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một truy vấn 

tuần tra sẽ trích xuất dữ liệu quan sát. 

 Chọn Truy vấn tuần tra > Truy vấn quan sát tuần tra 

 
 

 Chạy cùng một truy vấn trong ví dụ trước 

  Con người bắt gặp trực tiếp > Sự đe dọa 

  Xem xét cả các bảng và lập bản đồ kết quả 

Trong bảng thuộc tính tuần tra cho truy vấn này, bạn sẽ thấy rằng các trường có 

các lĩnh vực liên quan đến tuần tra và các quan sát. Bạn cũng có thể thử chạy các 

truy vấn tương tự, nhưng là một Truy vấn vụ việc. 

j. Lưu trữ truy vấn  

Có hai khu vực cơ bản để lưu truy vấn là Truy vấn khu bảo tồn và Những truy vấn 

của tôi. 

 Truy vấn khu bảo tồn - Có thể được truy cập bởi các tài khoản người 

dùng ngoại trừ việc nhập dữ liệu, nhưng chỉ có các tài khoản quản trị và 

quản lý mới có thể lưu và chỉnh sửa. 

 Những truy vấn của tôi - Chỉ có thể được truy cập thông qua tài khoản 

người dùng đã tạo ra chúng. Tất cả tài khoản ngoại trừ việc nhập dữ liệu 

đều có thể lưu và chỉnh sửa. 

Chú thích:  Truy vấn và tóm tắt lưu trong Những truy vấn của tôi sẽ chỉ có thể 

truy cập bởi những báo cáo lưu trong Những báo cáo của tôi. Truy vấn và tóm tắt 

lưu trong Truy vấn khu bảo tồn chỉ có thể truy cập bởi người tạo ra một báo cáo. 

(Chú thích: Báo cáo sẽ được trình bày trong Phần 5).  

k. Tạo những truy vấn phức hợp sử dụng bộ lọc tuần tra 
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Trong ví dụ trước, bạn đã truy vấn tất cả các quan sát được thực hiện trong cuộc 

tuần tra chống săn trộm. Trong ví dụ tiếp theo, bạn sẽ tạo ra một truy vấn phức 

hợp để lọc thêm các kết quả bằng cách chỉ tìm các cuộc tuần tra được thực hiện 

bằng hình thức đi bộ.  

 Nhấn đúp chuột vào truy vấn Con người bắt gặp trực tiếp để mở truy vấn 

 Nhấn đúp chuột vào Loại hình di chuyển trong cửa sổ Lọc truy vấn bên tay 

phải để thêm nó vào truy vấn.  

 Trong phần danh sách Loại hình di chuyển thả xuống, chọn Đi bộ 

 Chọn Tất cả các ngày 

 Nhấn Chạy truy vấn 

 
 

 

 Lưu một bản sao của truy vấn là: Con người bắt gặp trực tiếp_đi bộ 

 Lưu trong thư mục Những truy vấn của tôi 

l. Sử dụng thuộc tính trong một truy vấn phức hợp 

Nếu bạn muốn tiếp tục xây dựng trên các truy vấn bạn có thể tiếp tục thêm vào 

danh mục bổ sung hoặc các thuộc tính để truy vấn. 

 Mở truy vấn Con người bắt gặp trực tiếp_đi bộ 

 Dưới Bộ lọc mô hình dữ liệu, vào thuộc tính cuộn xuống để tìm Vũ khí 

được trang bị  

 Double click vào nó để thêm thuộc tính để định nghĩa truy vấn 

 Chọn có vũ khí dưới trình đơn thả xuống 
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Thực hiện truy vấn và lưu nó như là một truy vấn mới tại truy vấn của tôi với một 

tên mới 

m. Sử dụng thuộc tính Query 

Các truy vấn tiếp theo sẽ trả lại tất cả các quan sát trực tiếp của voi và các thông 

tin liên quan đến tuần tra. 

 Chọn Truy vấn > Truy vấn mới > Truy vấn tuần tra > Truy vấn quan sát 

tuần tra 

 
 Chọn Tất cả các ngày 

 
 Trong bộ lọc mô hình dữ iệu, nhấn đúp vào: Động vật - Loài 

 Điền ‘elephant’ (Voi) trong bộ lọc cho phần Loài 
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 Chạy truy vấn 

 Đổi tên truy vấn quan sát Voi-trực tiếp và lưu các truy vấn tại truy vấn của 

tôi 

 
Trong các thuộc tính truy vấn, bỏ chọn tất cả và sau đó chỉ chọn 

 Mã tuần tra 

 Nhiệm vụ 

 Mục quan sát 0 

 Mục quan sát loại 1 

 Loài động vật 
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 OK 

 Sắp xếp dữ liệu theo mã tuần tra bằng cách nhấp vào tiêu đề cột 

Các truy vấn dựa trên các thuộc tính sẽ trả về kết quả trong có tất cả các nhóm 

trong mô hình dữ liệu, cho bất kỳ quan sát nào mà giá trị của thuộc tính được sử 

dụng. 

Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo ra một truy vấn thuộc tính mô hình dữ liệu đơn giản 

để trích xuất tất cả các quan sát về voi được ghi nhận (không chỉ quan sát trực 

tiếp).  

 
 Tạo một truy vấn quan sát mới  

 Lưu lại với tên Quan sát về loài voi trong thư mục Những truy vấn của tôi 

 Trong phần Lọc mô hình dữ liệu - Thuộc tính tìm và nhấn đúp chuột vào 

Loài 

 Điền 'elephant’ (Voi) vào bộ lọc 

 
 

 Chọn Tất cả các ngày 
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 Chạy truy vấn 

 Xem lại kết quả  

n. Truy vấn phức hợp sử dụng các toán tử 

Các toán tử cho phép xây dựng những truy vấn phức tạp hơn. Sử dụng các toán tử 

trong SMART giống với việc xây dựng một công thức toán học.   

 
Truy vấn này sẽ chỉ trả về các quan sát về việc săn trộm (hunting) 

 
 

Truy vấn này sẽ đồng thời trả về các quan sát về việc săn trộm (hunting) và đốn 

gỗ (logging) 

 
Truy vấn này sẽ trả về các quan sát về săn trộm và đốn gỗ nhưng chỉ trả về những 

quan sát được thực hiện trong các cuộc tuần tra chống săn trộm  

Chú thích: Khi các thành phần được thêm vào trong cửa sổ dòng lệnh của 

SMART, chúng có thể được thay đổi vị trí bằng cách kéo và thả hoặc gỡ bỏ bằng 

cách nhấn vào dấu "x" ở góc trên bên phải của thành phần đó. 

o. Truy vấn không hợp lệ 

SMART chỉ cho phép thực hiện những truy vấn hợp lệ. Nếu một truy vấn không 

đầy đủ hoặc không hợp lệ, biểu tượng thực hiện truy vấn màu xanh lá cây sẽ 

không xuất hiện, thay vào đó sẽ có một cảnh báo lỗi truy vấn ở phía dưới của màn 

hình. 

 

 

 
 

p. Tạo truy vấn sử dụng bộ lọc không gian 

Bộ lọc không gian cho phép kết quả được lọc bằng cách sử dụng địa giới hành 

chính liên quan đến khu bảo tồn. 

Trong ví dụ này, bạn sẽ xây dựng một truy vấn quan sát để trích xuất tất cả các 

quan sát về việc săn bắn trong khu vực tuần tra 1  

 Tạo một truy vấn quan sát 
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 Nhấn đúp chuột vào Sự đe dọa trong danh sách thuộc tính 

 Điền ‘hunting’ (Săn bắn) vào bộ lọc 

 Chọn Hunting (Săn bắn)và nhấn Enter 

 
 

 

 Chọn Tất cả các ngày 

 Thực hiện truy vấn và nhìn vào kết quả ở dạng bản đồ  

 Bây giờ thêm Ranh giới khu vực tuần tra - 1 vào truy vấn 

 
 

 
 

 Thực hiện truy vấn và nhìn lại kết quả trong phần Các kết quả được đưa 

lên bản đồ 

Chỉ có quan sát trong khu vực tuần tra 1 được trả về  

q. Xuất kết quả truy vấn 

Xuất kết quả dưới dạng Chú thích: Shapefile  **Chỉ dành cho các truy vấn, không 

dành cho các thống kê ** 

 
Một truy vấn được xuất ra tập tin Shapefile sẽ tạo một tập tin Shapefile chứa các 

kết quả, kết quả này có thể được xem trong Các kết quả được đưa lên bản đồ. Tập 

tin *.shp này có thể được sử dụng để tạo bản đồ mới hoặc để phân phối  cho 

người khác để họ nhập vào phần mềm ArcGIS  

 Sau khi thực hiện truy vấn, nhấn vào biểu tượng Xuất và chọn 

Shapefile (*.shp) 
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r. Thống kê 

Tóm tắt được xây dựng để đặt tùy chọn giá trị và tùy chọn gom nhóm Các lựa 

chọn giá trị và Nhóm theo các lựa chọn vào cửa sổ định nghĩa truy vấn của 

SMART. Nhóm theo các lựa chon được sử dụng để cung cấp một tập hợp Các lựa 

chọn giá trị. 

 
 

Trường hợp tóm tắt đơn giản nhất có thể là một tùy chọn giá trị duy nhất không 

có tùy chọn gom nhóm; không có giới hạn đối với một tóm tắt phức tạp. Tuy 

nhiên, một số kết hợp giữa các tùy chọn giá trị và gom nhóm là không cho phép và 

SMART sẽ không thực hiện tóm tắt cho đến khi lỗi được giải quyết. 

s. Thống kê tuần tra đơn giản 

Trong ví dụ này, bạn sẽ xây dựng một bản tóm tắt đơn giản để tính tổng số các 

tuần tra cho khu bảo tồn này đã được nhập vào hệ thống. 
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 Trong phần thực đơn Truy vấn ...> Truy vấn tóm tắt tuần tra mới 

 Chọn Tất cả các ngày 

 
 

 

 Dưới phần Các giá trị tuần tra, nhấn đúp chuột vào Số lượng đợt tuần tra 

để thêm nó vào cửa sổ Các giá trị 

 
 

 Chạy truy vấn 

 Cửa sổ tóm tắt của SMART sẽ hiển thị số lượng các cuộc tuần tra cho khu bảo tồn 

này 

 Quay lại phần Các giá trị và thêm Khoảng cách (km) vào truy vấn 

 Thêm Khoảng cách (km) lần thứ hai 

Để thêm phần phức tạp cho tóm tắt bạn sẽ thêm phần ước tính số lượng tuần tra 

trên mỗi Km. Trong phần Khoảng cách (km) phía sau, chọn Tỉ lệ đếm 

 Chọn Số lượng đợt tuần tra trong danh sách thả xuống  

 Nhấn Đồng ý 

 Chạy truy vấn 
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t. Thống kê mô hình dữ liệu đơn giản 

Như với các truy vấn, việc xây dựng tóm tắt cũng có những lựa chọn về  giá trị của 
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tuần tra, giá trị của mô hình dữ liệu hoặc kết hợp cả hai. 

 
Ví dụ này là một tóm tắt mô hình dữ liệu đơn giản để đếm tổng số quan sát được 

theo nhóm Hunting (Săn bắn).  

 Xóa tóm tắt đang có 

 Thêm giá trị từ mô hình dữ liệu là Sự đe dọa - Hunting & Collecting 

Terrestrial Animals (Săn bắn và thu thập sản vật từ thú rừng) 

 Đổi giá trị khoảng thời gian là Tất cả các ngày 

 
 

 

 Sau đó chọn Các giá trị mô hình dữ liệu - Phân loại và thuộc tính - Đếm con 

người - bắt gặp và nhấn đúp chuột để thêm vào truy vấn 

 Chọn Đếm các sự việc (điều này sẽ đếm số lượng các cột mốc duy nhất, chứ 

không phải là số lượng quan sát)  

 
 Chọn Tất cả các ngày 

 Chạy truy vấn 

 

 
 Thêm các mối đe dọa khác cho phần Hunting (Săn bắn) trong cửa sổ truy 

vấn 
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 Thực hiện lại truy vấn 

 
 

 Nhấn đúp chuột vào Nhiệm vụ trong phần Nhóm theo các lựa chọn - Nhóm 

tuần tra theo 

 Kéo thả Nhiệm vụ vào phần Tiêu đề cột đầu trang 

 Thực hiện lại truy vấn 

 
 

 

u. Gom nhóm theo ngày 

Bạn cũng có thể gom nhóm theo ngày, điều này cho phép bạn tạo báo cáo các 

quan sát theo tháng hoặc năm  



98 | Trang 

 

 
 

 

 

 Chọn Nhóm theo các lựa chọn - Nhóm tuần tra theo - Ngày - Tháng. 

 Nhấn đúp chuột vào dòng này để đưa nó vào truy vấn 

 
 Thực hiện lại truy vấn 

 
 

v. Các bộ lọc 

Các bộ lọc cung cấp một cách đơn giản để lọc các kết quả tóm tắt  
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 Nhấn vào Lọc bên cạnh Nhiệm vụ 

 
 

 

 Bỏ chọn tất cả trừ phần Chống săn trộm 

 Thực hiện lại truy vấn 

w. Lưu thống kê 

Các tóm tắt được lưu lại gống như các truy vấn. Lưu truy vấn tóm tắt bạn vừa tạo 

với tên Số lượng mối đe dọa được phát hiện thông qua tuần tra chống săn trộm 

trong phần Những truy vấn của tôi 

x. Xuất kết quả truy vấn thống kê 

Bảng  Comma Separated Values (CSV) (Các giá trị tách biệt bằng dấu phẩy) 

Một truy vấn xuất tập tin CSV, tập tin này được nhập vào phần mềm dạng bảng 

tính hoặc phần mềm cơ sở dữ liệu khác (ví dụ như Excel), để tái tạo các kết quả 

được nhìn thấy trong giao diện Kết quả dạng ô/lưới. 

Sau khi bạn thực hiện truy vấn tóm tắt, nhấn vào biểu tượng Xuất truy vấn và 

chọn Các giá trị tách biệt bằng dấy phẩy (*.csv).  

 Lưu tập tin trên máy tính của bạn 

 Xác định vị trí của tập tin và mở tập tin bằng Excel để thấy những kết quả.  

y. Xuất và nhập truy vấn mẫu 

Khi một truy vấn hoặc tóm tắt được tạo ra, nó có thể được xuất ra một tập tin 

XML mà tập tin này có thể được sử dụng bởi một khu bảo tồn khác. Nhập các truy 

vấn và tóm lược từ trước cho phép chuẩn hóa phân tích và báo cáo (điều này 

được giới thiệu trong các phần tiếp theo) 

 Định nghĩa truy vấn 

Một truy vấn xuất tập tin định nghĩa truy vấn, sẽ tạo ra một tập tin văn bản XML 

có thể được phân phối cho người khác, cho phép họ nhập truy vấn vào khu bảo 

tồn của họ. 

Sửa dụng thanh thực đơn hoặc dùng biểu tượng xuất truy vấn bạn có thể xuất 

truy vấn hoặc tóm tắt. 
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 Tạo truy vấn dạng lưới 

 

 

 Trong thanh thực đơn chọn Truy vấn ô lưới mới 

 Từ Giá trị mô hinh dữ liệu nhấn đúp chuột vào Đếm hoạt động của con 

người để thêm vào truy vấn 

 Chọn Đếm các hoạt động quan sát 

 Hệ quy chiếu = WGS 84/UTM 32S 

 Kích cỡ ô/lưới = 1000m 

 Chọn Tất cả các ngày trong bộ lọc ngày 

 Thực hiện truy vấn 

 

 Kết quả dạng bảng 

Giao diện mặc định là danh sách kết quả dạng bảng. Bảng này cho thấy 

lưới tọa độ và số quan sát đã được ghi nhận bên trong ô lưới đó. Đầu ra 

bao gồm tất cả các ô lưới đã được tuần tra trong thời gian đó, vì vậy nếu 

một ô lưới được tuần tra và không có thông tin quan sát nào nó sẽ có giá 

trị 0. Bảng này cũng bao gồm các giá trị mẫu số (ví dụ như khoảng cách đã 

tuần tra) nếu có một giá trị được lựa chọn (xem tỉ lệ phát hiện bên dưới). 

Đối với hầu hết người sử dụng, kết quả dạng bảng sẽ không quan trọng 

bằng kết quả dạng bản đồ. 

 Kết quả dạng bản đồ 

Như với các loại truy vấn, kết quả có thể xem trong bảng hoặc trong một 

bản đồ. Các kết quả cho truy vấn này được hiển thị như là một lớp đường 
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hoặc lớp lưới.  

 

 
 

Màn hình kết quả dạng bản đồ hiện đang cho thấy một số ô lưới có màu 

sắc khác nhau, đó là tại vị trí các ô lưới đã được tuần tra và nơi những 

thông tin quan sát có thể được tìm thấy bằng truy vấn. Màu sắc của mỗi ô 

lưới tương ứng với số lượng quan sát ghi lại trong ô. 

 
 

 Thay đổi kiểu dáng bản đồ của truy vấn dạng lưới 

Trong các phần trước, bạn đã khám phá các lựa chọn khác nhau cho việc 

thay đổi kiểu dáng của điểm, đường và các lớp đa giác, Bây giờ, bạn sẽ thay 

đổi kiểu dáng cho một lớp kết quả truy vấn dạng lưới.  

 
 

 Nhấn vào thẻ Layers (Lớp) (bên cạnh Lọc truy vấn bên góc phải cửa sổ).  

 Chọn lớp Gridded Summary (null) (Tóm tắt dạng lưới) (lúc này chưa có giá 

trị) 

 Nhấn vào biểu tượng để đổi kiểu dáng cho lớp trong phần Layer Style 

(Kiểu dáng cho lớp) 

 Chọn Simple Band Raster Styling (Kiểu đường kẻ đơn giản) (trong phần 

bên trái của thanh thực đơn) 

Chú thích : KHÔNG thay đổi dòng đầu tiên (0-9999 - no data).  
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 Nhấn Add hai lần để thêm 2 khoảng nữa 

 Thay đổi các giá trị cho khoảng tại bốn khoảng bằng nhau giữa các giá trị 

tối thiểu và tối đa (ví dụ nếu tối thiểu là 0 và tối đa là 9, thay đổi giá trị 

khoảng 0, 3, 6, 9).  

 Trong phần Colour Palette (Bảng màu), chọn màu bạn thích  

 Nhấn Apply 

 Nhấn OK 

 
 

 Thêm một bảng chú giải 

 Bên cạnh bản đồ, nhấn vào biểu tượng Thêm lớp  

 Chọn ‘Add Map decoration’ (Thêm chi tiết cho bản đồ) 

 Nhấn Tiếp 
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 Check ‘Legend’ (Bảng chú giải) 

 Nhấn Kết thúc (Kết thúc) 

 Tải bàn đồ nền “Bản đồ SMART có bảng chú giải” bạn đã tạo trong phần 2 

bằng cách nhấn  

 
 

 

 Đổi tên truy vấn, bằng cách nhấn chuột phải vào lớp và chọn ‘Rename’ 

 
 

 Lưu truy vấn với tên Quan sát hoạt động của con người trong phần Những 

truy vấn của tôi 

 Lưới tỉ lệ phát hiện 

Bạn cũng có thể trực tiếp tính toán tỷ lệ phát hiện (ví dụ như số lượng các 

quan sát / nỗ lực đơn vị) trong mỗi ô lưới.  

 Nhấn Tính toán tỉ lệ bên cạnh Đếm - Hoạt động của con người 

 
 Chọn Khoảng cách (km) và nhấn Đồng ý 
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Truy vấn bây giờ sẽ tính số quan sát về việc săn bắt/Km đã tuần tra.  

 Thực hiện truy vấn  

 Lưu truy vấn với tên Tỉ lệ phát hiện hoạt động của con người trong phần 

Những truy vấn của tôi 

 Lọc một truy vấn 

Một bộ lọc có thể được áp dụng cho các bản tóm tắt theo dạng lưới. Đối với 

lưới có hai loại bộ lọc:  

Value Filter : Bộ lọc tử số / số quan sát (số ví dụ: quan sát hoạt động của 

con người) 

Rate Filter : Lọc trên các mẫu / sự nỗ lực của đơn vị 

Bây giờ bạn có thể tính toán tỷ lệ phát hiện các quan sát về săn bắn (tức là 

chỉ quan sát hoạt động của con người lọc bởi săn bắn) trên mỗi km tuần 

tra (cho tất cả các đội tuần tra, không chỉ những nơi săn bắn đã được quan 

sát) 

o Nhấn vào thẻ Lọc 

 
o Nhấn đúp chuột vào Hoạt động của con người - Sự đe dọa để thêm 

nó vào truy vấn dưới phần Lọc giá trị 

o Gõ ‘hunting’  (Săn bắn) 

o Để trống phần Tỉ lệ lọc ( Bao gồm tất cả các tuần tra nếu không có 

tuần tra nào được chọn) 

o Thực hiện truy vấn 
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o Lưu lại dưới tên Số quan sát về hoạt động săn bắn/km trong phần 

Những truy vấn của tôi 

 Lưới nỗ lực tuần tra 

Lưới cũng có thể được tạo ra cho các biện pháp khác nhau của nỗ lực 

tuần tra (khoảng cách tuần tra trong mỗi ô lưới, số ngày tuần tra trong 

mỗi ô lưới).  

o Tọa mới một truy vấn tóm tắt dạng lưới  

o Đặt  hệ quy chiếu là UTM 32S và kích thước lưới là 1000m 

o Trong phần Giá trị tuần tra, chọn Khảng cách (km) 

 
 

 

 
o Chọn  Tất cả các ngày 

o Thực hiện truy vấn 

 
 

Kết quả dạng bảng hiển thị khoảng cách tuần tra trong mỗi ô lưới 

Kết quả dạng bản đồ hiển thị mức độ tuần tra như một hàm của khoảng 

cách đã được tuần tra trong mỗi ô lưới 

o Lưu truy vấn với tên Mức độ tuần tra tính theo khoảng cách trong 

phần Những truy vấn của tôi 

 Nhập truy vấn và tóm tắt 

Truy vấn và tóm tắt được nhập vào SMART thông qua một truy vấn đã 

được xuất trước đóvà được lưu dạng một tập tin XML. Để minh chứng điều 
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này, bạn sẽ nhập một số truy vấn và tóm tắt vào một thư mục tùy chỉnh 

trong các truy vấn của khu bảo tồn.   
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o Từ thanh thực đơn chọn Truy vấn -  Nhập truy vấn 

o Duyệt tới thư mục Module 4\ Queries  

o Chọn tập tin Elephant carcasses - observations.xml  

o Nhấn Open (Mở) 

o Nhấn Tiếp 

 
 

o Chọn thư mục Truy vấn khu bảo tồn 

o Nhấn Kết thúc 

Trong phần Truy vấn khu bảo tồn - giờ đây bạn sẽ thấy nhứng truy vấn 

mới (có thể bạn cần mở rộng các nhánh của thư mục Truy vấn khu bảo 

tồn) 

 
o Nhấn đúp chuột vào truy vấn và xem cách truy vấn được tạo 

o Thực hiện truy vấn 

 
Trong thư mục truy vấn có một số lượng các truy vấn và tóm tắt bạn có thể 

nhập vào SMART 

 

o Nhập phần còn lại của các truy vấn theo trong thư mục  Truy vấn 

khu bảo tồn, và thực hiện từng truy vấn để thấy kết quả 

 
Lưu ý: Bạn có thể nhập tất cả các truy vấn và tóm tắt trong thư mục truy vấn cùng một 
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lúc bằng cách chọn tất cả và nhập vào.  
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7 – Lập báo cáo  
 

Mục tiêu: Phần này sẽ hướng dẫn bạn thông qua quá trình tạo, chỉnh sửa và điền giá trị 

một báo cáo của SMART. Báo cáo của SMART được thiết lập ở cấp cao, cho phép một loạt 

các báo cáo tiêu chuẩn. Các thông tin trên các báo cáo có thể được tự động tạo ra dựa 

trên kết quả của các truy vấn SMART và tóm tắt. Một thành phần chính của SMART là khả 

năng lập bản đồ, báo cáo của SMART có thể bao gồm cả bản đồ và tùy chỉnh bản đồ phù 

hợp với báo cáo.   

Bao gồm các nội dung sau: 

- Tìm hiểu các thành phần của công cụ biên tập báo cáo 

- Cấu hình truy cập dữ liệu 

- Tạo trang mẫu ‘Master Page’ 

- Tạo báo cáo 

- Thực hiện một báo cáo 

- Xuất báo cáo 

Chi tiết: 

a. Các bước thực hiện: 

 

●  Từ thanh thực đơn chọn Tạo một báo cáo mới 

 

 

 
●  Trong phần Tên báo cáo điền Báo cáo thực hành 

●  Chọn thư mục lưu trữ là Báo cáo khu bảo tồn 
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●  Nhấn Lưu 

 

b. Chuyển đổi giữa danh sách báo cáo và biên tập báo cáo 

Sau khi tạo báo cáo đầu tiên, SMART sẽ hiển thị màn hình danh sách báo cáo và 

thanh công cụ 

Để thực thi, xuất, quản lý các báo cáo, bạn cần phải sử dụng màn hình danh sách 

báo cáo. 

Biểu tượng để trở lại màn hình danh sách báo cáo có sẵn trên thanh biểu tượng 

mặc định của SMART. 

 
 

●  Để trở lại danh sách báo cáo, nhấn biểu tượng Mở nội dung báo cáo  

c. Thanh công cụ danh sách báo cáo 

Thanh công cụ báo cáo có các biểu tượng để tạo, chỉnh sửa, thực thi, xuất và xóa 

báo cáo.  

 
 

 

 Xóa (các) báo cáo đang chọn 

 Tạo một báo cáo mới 

 Sửa (các) báo cáo đang chọn 

 Thực thi và xuất (các) báo cáo đang chọn 

 Thực thi (các) báo cáo đang chọn 

●  Để trở lại phần biên tập báo cáo, nhấn Chỉnh sửa báo cáo được chọn  

d. Các thành phần của công cụ biên tập báo cáo 

Công cụ biên tập báo cáo bao gồm một vài thành phần cơ bản với chức năng và 

mục đích riêng của chúng. 

Bạn có thể sẽ không sử dụng tất cả những thành phần đó. Dưới đây chúng tôi giải 

thích một số thành phần mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất.  
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e. Cửa số thiết kế 

Cửa sổ thiết kế là nơi sắp xếp các thành phần của báo cáo. Cửa sổ này cho bạn 

thấy cuối cùng thì báo cáo sẽ như thế nào, ví dụ như các báo cáo được tạo ra dựa 

trên dữ liệu động. Cửa sổ này cho phép bổ sung và tùy chỉnh về nội dung, kích 

thước và phong cách các đối tượng.   

Thẻ Layout and Master Page phía bên dưới là hai thẻ mà hầu hết người dùng sẽ 

sử dụng thường xuyên. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên thay đổi bất cứ 

điều gì trong thẻ Script hoặc thẻ Source XML, trừ khi bạn là một người sử dụng 

cao cấp, những người hiểu được tính nguy hiểm của việc trực tiếp chỉnh sửa phần 

mã được sử dụng để tạo báo cáo. 

f. Chỉnh sửa thuộc tính 

Cửa sổ này được sử dụng để chỉnh sửa các thuộc tính của các đối tượng đã được 

tải vào cửa sổ thiết kế . Các tùy chọn chỉnh sửa thuộc tính sẽ thay đổi nếu bạn di 

chuyển giữa các thẻ Layout và Master Page. 

g. Các thuộc tính của báo cáo (với thẻ Master Page) 

Được sử dụng để xác định đặc tính chung cho trang chủ của báo cáo. 

 

h. Outline (Bố cục) 

Mục lục được sử dụng để tổ chức các đối tượng mà được sử dụng để xây dựng và 
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tổ chức báo cáo của bạn. Đối tượng và thành phần được nhập vào mục lục, cho 

phép dễ dàng truy cập vào các thành phần này khi báo cáo được thiết kế trong 

cửa sổ thiết kế. 

 
Data Sets (Bộ dữ liệu)- Liên kết đến bảng có sẵn trong cơ sở dữ liệu (nhân viên, trạm, các 

cơ quan, chức vụ, v.v...) hoặc truy vấn đã lưu và tóm lược. 

Body (Phần thân báo cáo) - Khi các đối tượng của báo cáo được đưa vào Layout Editor 

(công cụ biên tập các thiết kế) các đối tượng này sẽ được hiển thị trong phần thân của 

báo cáo. Đối tượng có thể được lựa chọn trực tiếp trong thư mục này, di chuyển, xóa 

hoặc sửa đổi thông qua các tham số.  

Embedded Images (Những tấm ảnh được thêm) - Toàn bộ hình ảnh được đưa vào báo 

cáo phải được chứa trong thư mục này.   

Thư mục ‘Resource Explorer’ (Tài nguyên) 

Resource Explorer là nơi các tài nguyên được chia sẻ như là các thư viện được truy cập. 

Đây là nơi bạn có thể lưu các thành phần báo cáo chung được sử dụng trong nhiều báo 

cáo, ví dụ như logo.  

 
 

i. Report Items (Các thành phần của báo cáo) 
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●  Label (Nhãn)- Đối tượng nằm trên một dòng thông thường được sử dụng làm 

tiêu đề báo cáo hay ghi nhãn đối tượng. 

●  Text (Văn bản)- Mở ra ô nhập văn bản cho phép nhập văn bản tĩnh vào báo 

cáo. 

●  Dynamic Text (Văn bản động) - Văn bản được tạo dựa trên các giá trị/chức 

năng đã được xác định trước. 

●  Data (Dữ liệu) - Các mục trong phần dữ liệu này phải được tải sẵn trong 

Outline (Mục lục) hoặc Library (Thư viện) trước khi chúng có thể xuất hiện.   

●  Image (Hình ảnh) - Các mục trong phần hình ảnh này phải được tải sẵn trong 

Outline (Mục lục) hoặc Library (Thư viện) trước khi chúng có thể xuất hiện.  

●  Grid (Lưới) - Lưới cho phép bố trí các đối tượng, chúng được tổ chức thành 

các hàng và cột. 

●  List (Danh sách) - Chèn các định dạng linh hoạt từ các hàng của bộ dữ liệu 

vào tiêu đề /chi tiết và chân trang. 

●  Table (Bảng) - Chèn các cột từ các hàng của bộ dữ liệu vào tiêu đề /chi tiết và 

chân trang. 

●  Chart (Biểu đồ) - Được sử dụng để thêm các biểu đồ vào báo cáo 

●  Cross Tab (Lưới) - Chèn dữ liệu đã được tổng hợp vào một định dạng gồm 

hàng và cột 

●  Smart Map (Bản đồ SMART) - Thêm bản đồ vào báo cáo 

j. Cấu hình truy cập dữ liệu 

Trong phần đầu tiên bạn cấu hình các khu bảo tồn và định nghĩa một số thành 

phần trước cho phép việc tạo ra các cuộc tuần tra. Tượng tự, trước khi báo cáo có 

thể được tạo ra, ta cũng cần phải cấu hình truy cập dữ liệu.  Các bước sau đây sẽ 

hướng dẫn bạn thông qua việc thiết lập quyền truy cập vào bảng, truy vấn / tóm 

tắt và hình ảnh. 

●  Thêm ảnh 

 
 

●  Nhấn chuột phải vào mục Embedded Images (Ảnh được thêm ) trong phần 
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Outline (Mục lục) 

●  Chọn New Embedded Image (Thêm ảnh mới) 

●  Duyệt tới thư mục Module 5 \ Images 

●  Chọn smartwiz.png 

●  Nhấn Open (Mở) 

 
 

●  Nhấn chuột phải vào smartwiz.png 

●  Chọn Export to Library… (Xuất dạng thư viện) 

 
●  Chọn Shared Resources … rptlibrary … smart.rptlibrary  

●  Nhấn Đồng ý 

Chú thích: Hình ảnh này bây giờ sẽ có sẵn cho các báo cáo khác mà bạn muốn tạo ra 

(bạn sẽ không phải thêm lại ảnh này cho mỗi lần tạo)  

 
 

k. Thêm truy vấn và tóm tắt 

●  Trong phần Outline (Mục lục) nhấn chuột phải vào Các tập dữ liệu và chọn 

Tập dữ liệu mới 
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●  Trong phần Kiểu tập dữ liệu, chọn Bộ dữ liệu các truy vấn SMART 

●  Nhấn Tiếp 

 
 

●  Chọn: Patrol coverage - km (Một độ tuần tra - km) 

●  Nhấn Kết thúc sau đó nhấn Đồng ý 

●  Lặp lại tiến trình để thêm:  

o Patrol effort by transport type (Thành quả của tuần tra theo 

hình thức di chuyển) 

o Patrol effort by Patrol ID (Kết quả của tuần tra theo mã tuần tra) 

 

l. Tạo tiêu đề báo cáo 

Đặt một lưới (1 hàng x 3 cột)  vào trang để sắp xếp bố cục tiêu đề báo cáo: 
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●  Trong phần Report Items (Các thành phần của báo cáo), nhấn đúp chuột vào 

Grid  (No columns = 3, No rows = 1)  (Chọn số cột = 3, số hàng =1) 

●  Dùng chuột để tăng độ rộng của dòng trên lưới 

 Trong bố cục báo cáo, bạn sẽ nhìn thấy ô lưới bạn đã thêm trong phần Body (phần 

thân báo cáo). Chúng ta bây giờ sẽ thêm một tiêu đề vào ô giữa của lưới và một 

logo trong ô bên trái.  

 
 

m. Thêm một hình ảnh vào báo cáo 

Chúng ta sẽ thêm các hình ảnh có sẵn (mà chúng ta thêm vào trước đó) vào trong ô 

lưới bên trái  

●  Trong phần Report Items (Các thành phần của báo cáo), chọn Image (Ảnh) và 

thả nó vào ô lưới bên trái 
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●  Chọn Embedded Image - smartwiz.png  

●  Nhấn Insert (Chèn) 

●  Thay đổi kích thước ảnh để lấp đầy ô 

n. Thêm tiêu đề báo cáo như một nhãn 

Bây giờ bạn sẽ têm tiêu đề của báo cáo.  

 
 

●  Trong phần Report Items (Các thành phần của báo cáo) chọn Label (Nhãn) và 

thả nó vào ô giữa của lưới 

●  Trong ô văn bản nhập tiêu đề giống như sau: Báo cáo hằng tháng của VQG 

SMART 

●  Nhấn OK  

●  Trong phần Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính), bên dưới màn hình, thay 

đổi kiểu chữ, cỡ chữ  là: Bold 18 (In đậm, cỡ 18), và căn giữa tiêu đề báo cáo. 

Bạn cũng có thể thay đổi màu nền của tiêu đề 

 

 
 

Chú thích: Bây giờ bạn đã thêm một thành phần vào báo cáo, bạn cần lưu báo cáo 

lại 

 
 

●  Trong phần biểu tượng trên thanh thực đơn - nhấn vào hình chiếc đĩa lớn 

hơn để lưu lại 

o. Thêm ngày và dữ liệu văn bản động vào báo cáo  

Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm văn bản động, mà sẽ tạo ra Ngày báo cáo mỗi lần 

báo cáo được thực hiện (điều này sẽ hiển thị khoảng thời gian chọn để báo cáo) 

●  Từ các thành phần của báo cáo chọn Dynamic Text (Văn bản động)  và kéo nó 

vào dưới phần tiêu đề của báo cáo 
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●  Chọn Category (Nhóm) = Report Parameters (Các tham số cho báo cáo) 

●  Chọn Sub-Category (Nhóm con) = Parameter Group - Report Dates (Ngày báo 

cáo) 

●  Nhấn đúp chuột vào {} Start Date (Ngày bắt đầu), {} End Date (Ngày kết thúc) 

để chèn chức năng vào công cụ tạo biểu thức. 

●  Ở phần trên của cửa sổ, sửa tham số  thành “ Từ “ + params[“Start 

Date”].value + “ tới “ +  params[“End Date”].value 

●  Nhấn Đồng ý  

●  Trong phần Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính) (bên dưới màn hình) 

chọn alignment (Căn lề) = Center (Căn giữa) 

 
Chú thích: Không cần sửa văn bản động  - đây là thành phần tự trả về giá trị khi tạo 

báo cáo.  

Khi thêm các đối tượng mới vào cửa sổ thiết kế, ứng dụng sẽ thêm trực tiếp các đối 

tượng đó bên dưới đối tượng cuối cùng, và chỉ có một phần nhỏ không gian phân 

cách giữa các đối tượng. Nếu cần nhiều không gian hơn giữa các đối tượng, có thể 

thêm vào một lưới với kích thước 1x1 và thay đổi kích thước lưới để cung cấp thêm 

không gian trống. 

●  Thêm một lưới với kích thước 1 cột và 1 dòng vào bố cục trình bày 

●  Chọn và thay đổi kích thước của lưới tới mức phù hợp 

●  Lưu báo cáo 

 
Trong phần Report Outline (Bố cục báo cáo) bên dưới phần Body(Phần thân báo cáo), 

bạn có thể xem cấu trúc các thành phần mà bạn đã thêm vào  
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p. Thêm các bảng truy vấn và tóm tắt 

●  Trong phần Report Outline (Bố cục báo cáo) trong phần Datasets (Bộ dữ liệu) 

chọn Patrol Effort by Patrol ID (Kết quả của tuần tra theo mã tuần tra) và kéo 

thả nó vào bố cục của báo cáo 

 
Number of days (Số ngày)- văn bản mà không có dấu ngoặc vuông có nghĩa là bạn có thể 

chỉnh sửa văn bản theo ý bạn muốn 

[Number of days](Số ngày)- văn bản trong dấu ngoặc vuông KHÔNG NÊN chỉnh sửa. 

Thành phần này sẽ tự động được tạo ra từ cơ sở dữ liệu SMART khi báo cáo được thực 

hiện  

●  Sử dụng Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính) trong cửa sổ thấp hơn, thay đổi 

văn bản, font chữ và các thuộc tính khác cho tiêu đề của các cột theo ý bạn 
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●  Chọn toàn bộ bảng dữ liệu (nhấn trực tiếp vào thẻ Table (Bảng) bên cạnh 

bảng dữ liệu)  

●  Trong phần Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính) chọn Border (In đậm) 

bên tay trái 

●  In đậm và tùy chọn các phần mà bạn muốn (ví dụ: căn giữa tiêu đề của cột) 

●  Lưu báo cáo - QUAN TRỌNG! 

Bây giờ mà bạn đã thêm vào một số dữ liệu, bạn có thể thực hiện báo cáo để xem nó 

trông như thế nào.  

 
●  Nhấn vào biểu tượng Báo cáo để quay lại màn hình chính của báo cáo 

 
●  Chọn Báo cáo thực hành và nhấn vào biểu tượng Thực hiện báo cáo 
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●  Chọn Tất cả các ngày 

●  Nhấn Tiếp tục 

Chờ báo cáo thực hiện - nó sẽ hiển thị trong cửa sổ bên phải 

 
●  Để quay lại phần chỉnh sửa báo cáo, nhấn vào biểu tượng Sửa báo cáo 

q. Thêm bản đồ vào báo cáo 

Trong phần 4: Truy vấn và tóm tắt, bạn đã khám phá các tùy chọn để xem kết quả 

của các truy vấn với dưới dạng một bảng và dạng bản đồ. Trong báo cáo này, bạn 

đã thêm các kết quả dạng bảng và bây giờ là lúc để thêm các kết quả dạng bản đồ. 

 
 

 

 
●  Thêm một lưới (1x1) trực tiếp vào dưới bảng kết quả tuần tra 

●  Bên trong phần Report Items (Các thành phần cho báo cáo) - kéo thả biểu 

tượng SMART Map (Bản đồ SMART) vào cửa sổ bố cục báo cáo 

●  Thay đổi kích thước của bản đồ cho nó lấy đầy chiều ngang của trang giấy 

Các đối tượng bản đồ đã được thêm vào và thay đổi kích cỡ và bây giờ bạn sẽ cần phải có 

một đối tượng bản đồ tham chiếu tới một bản đồ nền và dữ liệu. 



122 | Trang 

 

 
●  Trong cửa sổ Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính) chuyển từ thẻ 

Properties (Thuộc tính) sang thẻ MapLayers (Lớp bản đồ) 

●  Chọn bản đồ SMART có bảng chú giải từ danh sách thả xuống 

●  Nhấn Thêm 

Nút Thêm trả về kết quả truy vấn cao hơn từ các bản đồ nền đã lưu.   

Chú thích: Có thể thêm nhiều hơn một kết quả truy vấn vào đối tượng bản đồ của báo 

cáo. 

 
●  Chọn Mức độ tuần tra tính theo khoảng cách 

●  Nhấn OK 

Bây giờ bạn có thể thêm một kiểu dáng cho lớp bản đồ. 

 
●  Bên dưới tên lớp - nhấn để đổi tên của truy vấn trong  bảng chú giải  

●  Trong ô Kiểu, nhấn vào ô vuông  ở bên phải để mở  Hộp thoại chỉnh kiểu dáng 

●  Thao tác thay đổi kiểu dáng giống với phần truy vấn dạng lưới ở phần 4 

●  Lưu báo cáo - QUAN TRỌNG! 

●  Bây giờ ta quay lại màn hình báo cáo và thực hiện báo cáo.  

 
Kết quả trả về sẽ giống như hình sau: 
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r. Thay đổi phạm vi quan sát cho bản đồ 

Phạm vi quan sát mặc định cho một đối tượng bản đồ mới được thêm vào là toàn 

bộ diện tích bản đồ nền. Thời điểm này bạn có thể thấy nó hữu ích để thay đổi 

phạm vi quan sát để làm nổi bật một phần cụ thể của khu bảo tồn. 

●  Quay lại Chế độ sửa 

 
●  Chọn SMART Map (Bản đồ SMART) trong phần Report Layout (Bố cục báo 

cáo) 

●  Nhấn vào Map Layers (Lớp bản đồ) trong phần Property Editor (Chỉnh sửa 

thuộc tính) 

●  Chọn Thiết lập các đường biên 

●  Với công cụ thu/phóng, thiết lập khu vực bạn muốn hiển thị trên bản đồ 
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●  Nhấn Bounds (Tạo đường biên) 

●  Lưu báo cáo 

●  Thực hiện lại báo cáo 

s. Thêm biểu đồ vào báo cáo 

Biểu đồ thêm vào một tùy chọn khác trong số các tùy chọn mô phỏng cho các báo 

cáo của SMART. Tiến trình thêm biểu đồ vào SMART tương tự như thêm các đối 

tượng báo cáo khác. 

Bây giờ bạn sẽ thêm một biểu đồ dạng thanh cho thấy số lượng các cuộc tuần tra 

được thực hiện bằng các hình thức di chuyển khác nhau:  

 
 

●  Trong phần Report Items (Các thành phần cho báo cáo),  chọn Chart (Biểu 

đồ) và kéo thả nó vào bố cục báo cáo 

Sau khi thêm đối tượng biểu đồ trong cửa sổ thiết kế báo cáo, SMART sẽ mở ra 

một hộp thoại để hướng dẫn người dùng các bước để thiết lập một biểu đồ. Biểu 

đồ mặc định là một biểu đồ dạng thanh, đó sẽ là biểu đồ được sử dụng trong ví dụ 

sau. Các loại biểu đồ khác có sẵn và có thể được chọn trong cửa sổ Select Chart 

Type (Chọn kiểu biểu đồ) ở bên trái. 
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●  Giữ các thiết lập mặc định và nhấn Next  (Tiếp theo) 

Cấu trúc biểu đồ đã được tạo ra nhưng không có dữ liệu được chỉ định để tạo biểu 

đồ. Một vài bước tiếp theo sẽ là để xác định nguồn dữ liệu cho biểu đồ và chỉ định 

các thành phần X - Y của biểu đồ. 

 

3 

2 

1 
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Bước 1 - Trong phần Select Data (Chọn dữ liệu) 

Đánh dấu Use Data from (Dùng dữ liệu từ…) 

Chọn Patrol effort by transport type (Kết quả tuần tra theo hình thức di chuyển) 

trong danh sách thả xuống của bộ dữ liệu 

Bước 2 - Trong cửa sổ xem dữ liệu bên dưới, chọn Number of patrols (Số lượng 

tuần tra) và kéo thả vào phần Value Y Series (Giá trị của Y) 

Bước 3 - Chọn Header_0 (Patrol ID) (Mã tuần tra) và kéo thả vào phần Category X 

Series (Giá trị của X) 

Lưu ý: Báo cáo cần được lưu lại và chạy để các biểu đồ và đồ thị được cập nhật và 

hiển thị dữ liệu chính xác. 

Nhấn Next (Tiếp theo) 

 
●  Trong phần tiêu đề của Y, điền : Số lượng tuần tra 

 
 
●  Trong thanh thực đơn bên trái, chọn  Title (Tiêu đề)  cho biểu đồ 

●  Điền Số lượng tuần tra theo hình thức di chuyển cho phần tiêu đề 

●  Nhấn Finish (Kết thúc) 

●  Đổi kích thước của biểu đồ trong bố cục báo cáo  

●  Lưu báo cáo 

●  Thực hiện lại báo cáo 

 
 

Sau khi thực hiện, báo cáo sẽ giống như hình sau 
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t. Xuất báo cáo 

Báo cáo có thể được xuất thành một số định dạng (ví dụ như PDF, tài liệu Word, 

v.v...), sau đó có thể được sử dụng để dễ dàng phân phối, nhập vào các ứng dụng 

khác. Ngoài ra để có thể xuất/nhập tuần tra, truy vấn và tóm tắt, SMART có thể 

xuất các định nghĩa báo cáo để có thể được nhập vào một cài đặt khác của SMART. 

Tính năng này cho phép một mẫu được xây dựng và sau đó phân phối cho các cơ 

sở dữ liệu hoặc cơ quan khác để đảm bảo tính thống nhất của báo cáo và giảm 

công sức trong việc tạo ra các báo cáo mới. 

u. Định nghĩa báo cáo 

Một tập tin (nén) định nghĩa báo cáo là một gói cho phép các cài đặt khác của 

SMART nhập báo cáo và các thông tin liên quan. Một báo cáo có thể chứa hình 

ảnh, truy vấn và các đối tượng báo cáo khác; tập tin định nghĩa báo cáo này kết 

hợp chúng lại với nhau để dễ dàng nhập vào một hệ thống khác. 

 
 

●  Trong phần Báo cáo nhấn chuột phải và chọn chức năng Xuất báo cáo 
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●  Phía cuối danh sách chọn Định nghĩa báo cáo (.zip) 

 
 

●  Duyệt tới thư mục Module 6 

●  Lưu tập tin Báo cáo thực hành.zip 

●  Nhấn Xuất 

●  Nhấn OK  

v. Nhập báo cáo 

Sau khi báo cáo đã được xuất, bạn sẽ nhập các định nghĩa báo cáo trở lại cài đặt 

của SMART và đổi tên báo cáo. Nhập báo cáo cũng sẽ nhập các truy vấn, tóm tắt và 

các đối tượng báo cáo khác nếu chúng hiện không tồn tại. 

 
 

●  Bên dưới thực đơn báo cáo, chọn Nhập báo cáo 

●  Duyệt tới thư mục Module 6 

●  Chọn Báo cáo thực hành.zip bạn vừa xuất 

●  Nhấn Open (Mở) 

Chú thích: SMART sẽ cảnh báo bạn rằng một báo cáo cùng tên đã tồn tại. 
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●  Nhấn Tạo mới 

●  Nhấn OK 

 
●  Chọn thư mục Báo cáo khu bảo tồn 

●  Nhấn Lưu 

Bạn sẽ thấy hai báo cáo trong danh sách báo cáo. Bạn có thể thay đổi tên của báo 

cáo thứ hai bằng cách nhấn chuột phải và chọn Đổi tên. Sau đó bạn có thể đổi tên 

theo ý muốn.  
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