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 Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ của bề mặt

Trái Đất lên mặt phẳng thông qua một

quy tắc toán học nhất định ( hay là

phép chiếu bản đồ). Nội dung trình bày

trên bản đồ được lựa chọn thông qua

sự tổng quát hóa và được thể hiện trên

bản đồ bởi hệ thống các kí hiệu quy

ước mang tính khoa học.

Định nghĩa bản đồ

 Bản đồ số là bản đồ trên đó có sự

chồng xếp các lớp thông tin khác

nhau, là tập hợp của các thông tin

được lưu trữ trong máy tính (trong

đĩa) dưới dạng số và được thành lập

dưới sự trợ giúp của máy tính và các

phần mềm chuyên dùng gắn liền với

kỹ thuật sản xuất bản đồ.

Định nghĩa bản đồ số
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 Hệ tọa độ địa lý là một hệ tọa

độ cho phép tất cả mọi điểm trên

Trái Đất đều có thể xác định được

bằng một tập hợp các số có thể

kèm ký hiệu. Các tọa độ thường

gồm số biểu diễn vị trí thẳng đứng,

và hai hoặc ba số biểu diễn vị trí

nằm ngang.

Hệ tọa độ địa lý

 Một Hệ tọa độ Descartes xác định vị trí

của một điểm (point) trên một mặt

phẳng (plane) cho trước bằng một cặp

số tọa độ (x, y). Trong đó, x và y là 2 giá

trị được xác định bởi 2 đường thẳng có

hướng vuông góc với nhau (cùng đơn vị

đo). 2 đường thẳng đó gọi là trục tọa

độ (coordinate axis) (hoặc đơn giản

là trục); trục nằm ngang gọi là trục

hoành, trục đứng gọi là trục tung; điểm

giao nhau của 2 đường gọi là gốc tọa

độ (origin) và nó có giá trị là (0, 0).

Hệ tọa độ đề các

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BB%A5c_t%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=G%E1%BB%91c_t%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99&action=edit&redlink=1
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 Phép chiếu hình bản đồ là cách biểu thị mặt cong của trái đất lên một mặt phẳng để

mỗi điểm trên mặt cong tương ứng với một điểm trên mặt phẳng.

 Có 3 phép chiếu hình bản đồ cơ bản là:

- Phép chiếu phương vị: phương vị đứng, phương vị ngang, phương vị nghiêng

Tổng quan về phép chiếu

Phép chiếu hình nón: hình nón đứng, hình nón ngang, hình nón nghiêng

Tổng quan về phép chiếu
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Phép chiếu hình trụ: hình trụ đứng, hình trụ ngang, hình trụ nghiêng

Tổng quan về phép chiếu

 Hệ quy chiếu WGS84 là một hệ quy chiếu cao độ và tọa độ trắc địa do Cơ quan

Bản đồ Bộ quốc phòng Mỹ công bố năm 1984 gồm hai hệ:

i) Hệ quy chiếu cao độ WGS84 là mặt Geoid toàn cầu được xác định bởi việc

khai triển hàm điều hoà cầu tới bậc 180 kết hợp với các số liệu đo trọng lực biển

và các kết quả đo từ các vệ tinh đo cao…

Hệ tọa độ WGS 84
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ii) Hệ quy chiếu tọa độ trắc địa WGS84 là một

mặt Ellipsoid kích thước được Cơ quan Bản đồ

Bộ quốc phòng Mỹ DMA (Defense Mapping

Agency) công bố năm 1984 với:

bán trục lớn a = 6 378135 m

độ lệch tâm thứ nhất e2 = 0.00669437999013.

(hay độ dẹt a (f) = 1 / 298.257223563)

vận tốc góc quay quanh trục w = 7292115x10-

11rad/s

Hằng số trọng trường Trái đất 

fM=3986005.108m3s-2

Hệ tọa độ WGS 84

UTM được viết tắt bởi Universal Transverse Mercator sử

dụng một hình trụ để chiếu bản đồ. Transverse Mercator lấy

một hình trụ và đặt nó trên mặt của nó (xoay nó 90 °), như

hình bên – được gọi là phép chiếu hình trụ ngang.

Trong phép chiếu UTM thế giới được chia thành 60 múi

biên độ 6 ° hệ số k = 0.9996, đánh số từ tây sang đông từ 1

đến 60 (360 = 60 x 6) bắt đầu từ kinh tuyến 180 °.

Kinh tuyến gốc là Greenwich đi qua đài thiên văn

Greenwich tại Luân Đôn.

Việt Nam phần đất liền nằm ở múi 48N và phần gần biển và

hải đảo sẽ nằm ở múi 49N.

Hệ tọa độ WGS 84 và phép chiếu UTM
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 Từ năm 1959 đến năm 1966, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc,

chúng ta đã xây dựng được hệ thống lưới tọa độ Nhà nước hạng I và II phủ

kín lãnh thổ miền Bắc Việt Nam. hệ quy chiếu được chọn là hệ thống chung

cho các nước xã hội chủ nghĩa với Elipxoit Kraxôpsky, có các yếu tố chính:

 – Bán trục lớn a = 6.378.425,000 m

 – Độ dẹt k = 1:298,3

 – Điểm gốc tại Đài Thiên văn Pun Kô vơ (Liên Xô cũ)

 – Lưới chiếu tọa độ thẳng Gauss – Kruger.

 Hệ tọa độ được truyền tới Việt Nam thông qua lưới tọa độ quốc gia Trung

Quốc. Năm 1972 Chính phủ đã quyết định công bố Hệ quy chiếu và Hệ tọa

độ quốc gia nói trên là Hệ Hà Nội – 72 (viết tắt là HN – 72) để sử dụng

thống nhất trong cả nước.

Hệ tọa độ Việt Nam: HN 72

 Hệ quy chiếu VN2000 là một hệ quy chiếu cao độ và tọa độ trắc địa gồm hai hệ:

i) Hệ quy chiếu cao độ là một mặt QuasiGeoid đi qua một điểm được định nghĩa là gốc có 

cao độ 0.000 mét tại Hòn dấu, Hải phòng. ii) Hệ quy chiếu tọa độ trắc địa là một mặt 

Ellipsoid kích thước do WGS-84 được định vị phù hợp với lãnh thổ Việt namvới các tham số 

xác định:

Bán trục lớn a = 6 378 137 m.

Độ lệch tâm thứ nhất e2 = 0.00669437999013 (hay độ dẹt a (f) = 1 / 298.257223563)

Vận tốc góc quay quanh trục w = 7292115x10-11rad/s

Hằng số trọng trường Trái đất fM=3986005.108m3s-2

Điểm gốc toạ độ Quốc gia: Điểm N00 đặt tại Viện nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc 

Việt, Hà nội. 

 Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 105 độ, múi chiếu 6 độ với hệ số k=0.9996.

 Đối với các khu vực ven biển và hải đảo thường dùng kinh tuyến trục 108 độ.

Hệ tọa độ Việt Nam: VN2000
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 Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN và PTNT, hệ tọa độ được sử dụng trong theo dõi

diễn biến rừng là hệ tọa độ VN 2000.

 Tuy nhiên để tránh sai số về diện tích cũng như hình dạng, mỗi tỉnh sẽ sử dụng kinh

tuyến trục riêng của từng tỉnh đó và múi chiếu là 3 độ với hệ số k=0.9999.

Hệ tọa độ dùng trong lâm nghiệp, kinh tuyến trục địa phương

TT Tỉnh, Thành phố Kinh độ TT Tỉnh, Thành phố Kinh độ

26 Thanh Hoá 105000' 36 Kon Tum 107030'

27 Nghệ An 104045' 37 Gia Lai 108030'

28 Hà Tĩnh 105030' 38 Đắk Lắk 108030'

29 Quảng Bình 106000' 39 Đắc Nông 108030'

30 Quảng Trị 106015' 40 Phú Yên 108030'

31 Thừa Thiên - Huế 107000' 41 Khánh Hoà 108015'

32 TP. Đà Nẵng 107045' 42 Ninh Thuận 108015'

33 Quảng Nam 107045' 43 Bình Thuận 108030'

34 Quảng Ngãi 108000' 44 Lâm Đồng 107045'

35 Bình Định 108015'

Dữ liệu Vector

 Vector là một cấu trúc dữ liệu được sử

dụng để lưu trữ dữ liệu không gian.

 Dựa theo các đặc trưng của mô hình dữ

liệu mà các đối tượng địa lý sẽ được

biểu diễn với các đặc trưng không gian

và được kết nối với các chuyên đề liên

quan.

 Trong mô hình dựa trên vector, dữ liệu

không gian địa lý được biểu diễn dưới

dạng các tọa độ. Trong dữ liệu vectơ,

các đơn vị cơ bản của thông tin không

gian là các điểm, đường thẳng (cung

tròn) và đa giác.
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 Đa giác được sử dụng để đại diện cho

các khu vực như ranh giới của một

thành phố (trên bản đồ tỷ lệ lớn), hồ

hoặc rừng. Các đối tượng đa giác là hai

chiều và do đó có thể được sử dụng để

đo diện tích và chu vi của đối tượng địa

lý.

 Các tính năng đa giác thường được

phân biệt bằng cách sử dụng một biểu

tượng lập bản đồ chuyên đề (các lược

đồ màu), các mẫu hoặc trong trường

hợp phân cấp số, một lược đồ phân cấp

màu có thể được sử dụng.

Dữ liệu Vector: Dạng vùng (Polygon)

 Dữ liệu đường (hoặc cung) được sử dụng để biểu

diễn các đối tượng dạng đường. Ví dụ: Sông,

đường nhỏ và đường phố.

 Các đối tượng địa lý dạng đường chỉ có một chiều

và do đó chỉ có thể được sử dụng để đo chiều dài.

 Các đối tượng địa lý dạng đường có điểm bắt đầu

và kết thúc. Ví dụ: Đường trung tâm và thủy văn.

Ký hiệu để phân biệt các tính năng là các loại

đường (các đường liền nét với các đường đứt nét)

và các kết hợp sử dụng các màu và độ dày của

đường kẻ. Ví dụ: Các con đường được phân biệt

là đường màu đen liền mạch và thủy văn là đường

màu xanh đứt quãng.

Dữ liệu Vector: Dạng đường (lines hay arcs)
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 Dữ liệu điểm thường được sử dụng để đại

diện cho các tính năng không liền kề và đại

diện cho các điểm dữ liệu rời rạc.

 Các điểm có kích thước bằng không, do đó

bạn có thể đo lường cả chiều dài hoặc khu

vực với tập dữ liệu này. Ví dụ sẽ là trường

học, địa điểm ưa thích và trong ví dụ bên

dưới, vị trí cầu và cống.

 Các tính năng điểm cũng được sử dụng để

biểu diễn các điểm trừu tượng. Ví dụ: vị trí

điểm có thể đại diện cho vị trí thành phố hoặc

tên địa điểm.

Dữ liệu Vector: Dạng điểm (points)

Mục đích của việc thiết kế cơ sở dữ liệu

 Xác định rõ thực thể đối tượng tham gia trong

hệ thống dữ liệu, các bảng thuộc tính cũng như

các trường thuộc tính khác nhau

 Mô tả rõ hơn về các mối quan hệ giữa các bảng

thuộc tính

 Xác định rõ các nguyên tắc, giới hạn trong hệ

thống dữ liệu

 Loại bỏ sự dư thừa các thuộc tính dữ liệu

 Đảm bảo độ chính xác cũng như sự hoàn chỉnh

tích hợp của dữ liệu

 Đảm bảo cho việc sửa chữa, duy trì dữ liệu một

cách dễ dàng hơn
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Dữ liệu quan hệ
 Cơ sở dữ liệu có thể được mô tả như là một bảng

dữ liệu gồm các hàng và cột, tương tự như bảng

tính. Mỗi hàng chứa một bản ghi; mỗi cột sẽ chứa

toàn bộ các trường hợp cụ thể của từng hàng về

một loại dữ liệu nào đó. Ví dụ, bảng theo dõi đơn

đặt hàng gồm những cột chứa mã khách hàng, tên

khách hàng, sản phẩm, ngày đặt hàng và số lượng.

 Một cơ sở dữ liệu quan hệ là một tập hợp các dữ

liệu dưới dạng bảng và các dữ liệu này được liên

kết với nhau thông qua các trường dữ liệu dùng

chung được gọi là các khóa. Cơ sở dữ liệu quan

hệ cho phép truy cập dữ liệu thông tin dễ dàng

hơn và tránh dư thừa dữ liệu.

Mô hình dữ liệu quan hệ

Dòng sản phẩm

*Mã dòng sản phẩm

Mô tả

Hình ảnh

Sản phẩm

*Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Mã dòng sản phẩm

Nhà cung cấp

Mô tả sản phẩm

Số lượng trong kho

Giá

Chi tiết đơn hàng

*Mã đặt hàng

Mã sản phẩm

Số lượng đặt

Đơn giá

Mã dòng đặt hàng

Nhân viên

*Mã nhân viên

Họ

Tên

Email

Mã văn phòng

Vị trí công việc

*Mã văn phòng

Thành phố

Điện thoại

Địa chỉ

Quốc gia

Mã bưu điện

Lãnh thổ

Văn phòng

Khách hàng

*Mã khách hàng

Họ

Tên

Điện thoại

Địa chỉ

Thành phố

Tỉnh

Mã bưu điện

Mã nhân viên bán hàng

Đặt hàng

Thanh toán

*Mã khách hàng

*Mã kiểm tra

Ngày thanh toán

Số tiền

*Mã đặt hàng

Ngày đặt hàng

Ngày yêu cầu

Ngày giao hàng

Tình trạng đặt hàng

Nhận xét

Mã khách hàng
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 Có ba lý do chính để chuẩn hóa một cơ sở dữ liệu.

Đầu tiên là để giảm thiểu dữ liệu trùng lặp,

Thứ hai là giảm thiểu hoặc tránh các vấn đề sửa đổi dữ liệu và

Thứ ba là đơn giản hóa các truy vấn.

 Khi chúng ta đi qua các trạng thái chuẩn hóa khác nhau, chúng ta sẽ

thảo luận về mỗi hình thức giải quyết các vấn đề này, nhưng để bắt

đầu, hãy xem một số dữ liệu chưa được chuẩn hóa và thảo luận một

số cạm bẫy tiềm ẩn. Xem xét bảng sau:

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Bảng này phục vụ nhiều mục đích bao gồm:

 Xác định nhân viên bán hàng của tổ chức

 Liệt kê các văn phòng bán hàng và số điện thoại

 Liên kết nhân viên bán hàng với văn phòng bán hàng

 Hiển thị khách hàng của từng nhân viên bán hàng

 Bảng phục vụ nhiều mục đích cũng đưa ra nhiều thách thức; cụ thể là,

sao chép dữ liệu, các vấn đề cập nhật dữ liệu và tăng nỗ lực truy vấn dữ

liệu.
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Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: Sao chép và sửa đổi dữ liệu

Sao chép dữ liệu và sửa đổi bất thường

Lưu ý rằng đối với mỗi SalesPerson chúng ta đã liệt kê cả SalesOffice và

OfficeNumber. Thông tin này được nhân đôi cho từng Người bán hàng. Thông tin

trùng lặp trình bày hai vấn đề:

 Nó làm tăng lưu trữ và giảm hiệu suất.

 Nó trở nên khó khăn hơn để duy trì thay đổi dữ liệu.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: Sao chép và sửa đổi dữ liệu

Ví dụ

Hãy xem xét nếu di chuyển văn phòng Chicago đến Evanston. Để phản ánh đúng

điều này trong bảng chúng ta cần cập nhật các mục nhập cho tất cả các

SalesPersons hiện tại ở Chicago. Bảng này là một ví dụ nhỏ, nhưng khi có thể xem

nó là lớn hơn, có khả năng điều này có thể liên quan đến hàng trăm bản cập nhật.

Các tình huống này là các dị thường sửa đổi và có thể được sửa với chuẩn hóa cơ

sở dữ liệu. Có ba dị thường sửa đổi có thể xảy ra:
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Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: Chèn bản ghi

Có những sự kiện chúng ta không thể ghi lại cho đến khi chúng ta biết

thông tin cho toàn bộ hàng. Trong ví dụ này, chúng ta không thể ghi lại một

văn phòng bán hàng mới cho đến khi chúng ta biết nhân viên bán hàng. Tại

sao? Bởi vì để tạo bản ghi, chúng ta cần cung cấp khóa chính. Trong trường

hợp của chúng ta, đây là EmployeeID.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: Cập nhật bản ghi

Các thông tin tương tự được ghi lại trong nhiều hàng. Ví dụ: nếu số văn

phòng thay đổi thì có nhiều bản cập nhật cần được thực hiện. Nếu những

cập nhật này không được hoàn tất thành công trên tất cả các hàng, thì sự

không nhất quán xảy ra.
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Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: Xóa bản ghi

Việc xóa một hàng có thể khiến nhiều hơn một tập hợp các sự kiện cần xóa.

Ví dụ, nếu John Hunt nghỉ hưu, sau đó xóa hàng đó khiến chúng tôi mất

thông tin về văn phòng New York.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: 3 hình thức chuẩn hóa

 Dạng chuẩn hóa đầu tiên - Thông tin được lưu trữ trong một bảng quan hệ

và mỗi cột chứa các giá trị nguyên tử, và không có các nhóm cột lặp lại.
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Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: 3 hình thức chuẩn hóa

 Dạng chuẩn hóa thứ hai - Bảng ở dạng chuẩn hóa đầu tiên và tất cả các cột

đều phụ thuộc vào khóa chính của bảng.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: 3 hình thức chuẩn hóa

 Dạng chuẩn hóa thứ ba - bảng ở dạng chuẩn hóa thứ hai và tất cả các cột

của nó không phụ thuộc quá nhiều vào khóa chính
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Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: 3 hình thức chuẩn hóa

 Vị trí tọa độ của một lâm trường sẽ là dữ

liệu không gian, trong khi các đặc điểm

của lâm phần đó, ví dụ: nhóm bìa, loài ưu

thế, đóng vương miện, chiều cao, v.v., sẽ

là dữ liệu thuộc tính.

 Các kiểu dữ liệu khác, trong dữ liệu hình

ảnh và đa phương tiện cụ thể, đang trở

nên phổ biến hơn với việc thay đổi công

nghệ. Tùy thuộc vào nội dung cụ thể của

dữ liệu, dữ liệu hình ảnh có thể được coi

là không gian, ví dụ: ảnh, hoạt ảnh, phim,

v.v. hoặc thuộc tính, ví dụ: âm thanh, mô

tả, tường thuật, v.v.

Mối quan hệ không gian và thuộc tính của thực thể địa lý
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Kiểu dữ liệu trong GIS

 Kiểu dữ liệu cơ bản trong GIS phản ánh

dữ liệu truyền thống được tìm thấy trên

bản đồ. Theo đó, công nghệ GIS sử dụng

hai loại dữ liệu cơ bản. Đó là: Dữ liệu

không gian và dữ liệu thuộc tính.

 Dữ liệu không gian: mô tả vị trí tuyệt

đối và tương đối của các đối tượng

địa lý.

 Dữ liệu thuộc tính: mô tả đặc điểm

của các tính năng không gian. Những

đặc điểm này có thể định lượng và /

hoặc định tính trong tự nhiên. Dữ liệu

thuộc tính thường được gọi là dữ liệu

dạng bảng.

 Dữ liệu thuộc tính có thể được lưu trữ theo
1 trong 5 kiểu trường dữ liệu khác nhau
trong một bảng dữ liệu hay trong một cơ
sở dữ liệu: dạng chuỗi (string hay
character), dạng số nguyên (short integer
hay long integer), dạng số thực (floating
hay double), dạng ngày tháng (date) và
dạng nhị phân (BLOB)

 Chữ - dạng chuỗi (string hoặc character)

 Số nguyên - bao gồm số nguyên và số
nguyên 64 bit (short integer hoặc long
integer)

 Số thực hay số thập phân - bao gồm
floating và double

 BLOB - dạng nhị phân (dành cho các dữ
liệu dạng hình ảnh và multimedia)

Kiểu dữ liệu thuộc tính
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 Shapefile là một định dạng file đơn giản, không có hình học topo để lưu trữ vị
trí hình học và thông tin thuộc tính của các đối tượng địa lý. Các đối tượng
địa lý trong shapefile có thể được biểu diễn bằng các điểm, đường hoặc đa
giác (các vùng). Shapefiles cũng có thể chứa các bảng dBASE, có thể lưu các
thuộc tính bổ sung có thể được kết nối với các tính năng của shapefile.

 Thông thường dữ liệu lưu dưới định dạng shpfile bao gồm 4 loại file mở rộng
sau:

 .shp — Tệp chính lưu trữ hình học tính năng; cần thiết.

 .shx — Tệp chỉ mục lưu trữ chỉ mục của hình dạng đối tượng; cần thiết.

 .dbf — Bảng dBASE lưu trữ thông tin thuộc tính của các đối tượng; cần
thiết.

 .prj — Tệp lưu trữ thông tin hệ tọa độ;

 Có mối quan hệ một-một giữa hình học và thuộc tính, dựa trên số bản ghi.
Các bản ghi thuộc tính trong tệp dBASE phải theo thứ tự giống như các
bản ghi trong tệp chính.

Dữ liệu dạng *.shp

 Lưu các dữ liệu từ định dạng *.tab sang dạng shape file

 Định nghĩa hệ tọa độ tham chiếu và các tham số.

 Cài đặt tool chuyển đổi hệ tọa độ.

 Cài đặt OpenLayers Plugin

 Chuyển đổi dữ liệu từ VN2000 múi 3 độ sang WGS 84 lat/long để chồng xếp lên

dữ liệu Google Earth.

 Thiết kế bảng dữ liệu có các thông tin thuộc tính về chi trả DVMTR gắn với các

dữ liệu không gian với điều kiện:

 Các đối tượng phải được gắn mã rõ ràng để xác định các đối tượng địa lý

 Dữ liệu không được quá thừa không được quá thiếu

 Có sự liên kết giữa các bảng thuộc tính và các dữ liệu không gian

Bài tập
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