
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN: KHAI THÁC, XỬ LÝ VÀ GIẢI ĐOÁN ẢNH VIỄN 

THÁM VÀ TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TRẢ DVMTR 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

Ngày 1: Tổng quan hệ thống bản đồ Việt Nam và cơ sở dữ liệu chi trả DVMTR 

8:00 – 8:15 Khai mạc và giới thiệu chương trình 
Quỹ BVPTR 

Đắc Lắc 

8:15 – 11:30 

- Tổng quan về hệ thống bản đồ Việt Nam 

- Tổng quan về cơ sở dữ liệu, cấu trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin địa lý 

- Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu chi trả DVMTR 

 

PanNature 

11:30 – 13:30 Nghỉ ăn trưa 

13:30 – 17:00 

 

Hướng dẫn làm quen với ảnh viễn thám trên phần mềm QGIS 

- Dữ liệu raster 

- Ảnh quang học Landsat 8 và Sentinel 

- Các nguồn khai thác ảnh Landsat và Sentinel 

- Qui trình xử lý ảnh viễn thám 

 

PanNature 

Ngày 2: Tổ chức dữ liệu, chuyển đổi hệ tọa độ ảnh. 

8:00 – 11:30 

1. Thực hành  

- Tổ chức lớp dữ liệu trong bảng Layer Panel (Tạo group, thay 

đổi tên…) 

- Đăng ký hệ tọa độ VN2000 trong QGIS 

- Thiết lập hệ tọa độ cho file dữ liệu vector và raster 

- Chuyển đổi hệ tọa độ ảnh. 

Tương tác: chuyển đổi hệ tọa độ của vector về UTM WGS84, 

giảng viên đưa lên Google Earth để kiểm tra và nhận diện đối 

tượng trên ảnh. 

2. Lý thuyết giải đoán ảnh viễn thám quang học: 

- Giới thiệu về phản xạ phổ 

- Giới thiệu về đặc trưng phản xạ phổ của một số đối tượng: thực 

vật, đất, nước, nhà cửa 

- Giới thiệu về khóa giải đoán 

-  

 

 

 

 

 

 

PanNature 

11:30 – 13:30 Nghỉ ăn trưa 

13:30 – 17:00 

3.Thực hành điều vẽ đối tượng: 

- Tạo một lớp vector mới, đặt trường thuộc tính 

- Thao tác vẽ đường, vùng, điểm 

4. Thực hành giải đoán các đối tượng: 

- Gán lớp thông tin 

- Tính toán diện tích 

 

PanNature 



Thời gian Nội dung Thực hiện 

Tương tác: Học viên từng nhóm lên trình bầy kết quả điều vẽ 

được, giải thích kết quả đoán đọc ảnh viễn thám, so sánh diện 

tích tính toán được với kiến thức thực tế họ có. 

Giảng viên sẽ giải đáp các thắc mắc. Đưa ra một số tình huống 

giải đoán với các ảnh ở các mùa khác nhau, các thời điểm khác 

nhau. 

Kết quả đạt được:   

- Học viên chuyển được ảnh và bản đồ khớp với nhau về 

mặt tọa độ 

- Học viên điều vẽ được các đối tượng trên ảnh 

-  

Ngày 3: Điều vẽ và giải đoán ảnh viễn thám 

8:00 – 11:30 

Ôn tập lại việc điều vẽ và giải đoán đối tượng 

- Tính toán chỉ số thực vật, ứng dụng chỉ số thực vật trong giải 

đoán ảnh. 

- Đánh giá độ chính xác của kết quả.  

 + Đánh giá bằng phương pháp  

Tương tác: Học viên đánh giá độ chính xác 

  

 

 

PanNature 

11:30 – 13:30 Nghỉ ăn trưa 

13:30 – 16:30 

Xuất kết quả ra dữ liệu TAB hoặc excel 

- Hướng dẫn một số thêm một số bài (nếu còn thời gian):  

 + Nắn chỉnh hình học ảnh viễn thám. 

 + Phân loại ảnh viễn thám. 

- Tổng kết quy trình 

 

PanNature 

16:30 – 17:00 Bế mạc 
Quỹ BVPTR 

Đắc Lắc 

 


