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Các nguồn dữ liệu khác

Tập huấn đọc hiểu dữ liệu
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Các nguồn dữ liệu

● Thực hiện khảo sát

● Tận dụng các dịch vụ cộng đồng

● Sử dụng dữ liệu truyền thông xã hội

● Triển khai cảm biến

● Sử dụng máy bay không người lái

● Phòng tin tức và báo cáo dữ liệu

● Sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh

Thực hiện khảo sát điều tra

Ưu điểm

o Tính đại diện cao

o Chi phí thấp

o Ý nghĩa thống kê tốt

o Ít hoặc không có chủ quan quan sát

o Kết quả chính xác

Nhược điểm:

o Thiết kế không linh hoạt

o Không lý tưởng cho các vấn đề gây 

tranh cãi

o Có thể không phù hợp với câu hỏi
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Các điều chú ý khi khảo sát

1. Các tập mẫu khảo sát của bạn lớn như thế nào? Bạn có thể tiếp cận mọi 
người dễ dàng?

2. Nếu tập mẫu của bạn lớn, làm thế nào để bạn lấy mẫu ngẫu nhiên để đảm 
bảo tất cả các mẫu được thể hiện một cách công bằng?

3. Làm thế nào bạn sẽ thu thập dữ liệu một cách tự nhiên? Bạn có thể thu 
thập nó từ một đăng ký chính thức hoặc không có nơi nào để có được tài 
liệu chính thức?

4. Dữ liệu của bạn có yêu cầu phỏng vấn toàn bộ người dân về trải nghiệm 
cá nhân của họ không? Những nguồn lực nào sẽ yêu cầu?

5. Có một nhóm khác có vị trí tốt hơn để thu thập thông tin này?

Thực hiện khảo sát điều tra

Thực tế

o Số lượng các cơ sở ươm tạo tại các 

phường thai sản trong tất cả các bệnh 

viện trong một khu vực cụ thể.

o Số ca mắc sốt rét được đăng ký chính 

thức tại một thành phố cụ thể trong 

một khoảng thời gian cụ thể.

o Số vụ bạo lực gia đình được báo cáo 

chính thức trong tất cả các khu vực 

cảnh sát trong một khoảng thời gian 

cụ thể.

Không thực tế

o Một y tá khảo sát làm việc trong các 

phường thai sản trong tất cả các bệnh 

viện trong một thành phố cụ thể.

o Số ca mắc sốt rét trong cả nước.

o Số phụ nữ đã trải qua bạo lực gia đình 

trong một thành phố.
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Dữ liệu cộng đồng

Ưu điểm

o Dễ làm và nhanh chóng để tạo

o Có một phạm vi rộng

o Tiết kiệm tiền cho chi phí nghiên cứu

o Triển khai qua thư, email, trực tuyến, điện 

thoại và phương thức bằng lời nói

o Nhanh chóng cho bạn thấy xu hướng trên 

thị trường

o Thu thập dữ liệu lớn và quan trọng

Nhược điểm:

o Sự mệt mỏi của khảo sát có thể dẫn đến phản 

ứng thiên vị

o Đặt câu hỏi sai có thể dẫn đến dữ liệu không 

chính xác

o Người trả lời có thể bỏ qua câu trả lời hoặc bỏ 

giữa cuộc khảo sát

o Không phải là phương pháp tốt nhất để sử 

dụng để thu thập thông tin về một chủ đề gây 

tranh cãi

o Các câu trả lời bạn cung cấp phải phản ánh 

các câu trả lời có thể có của người trả lời

o Khảo sát cũng có thể được thiên vị

Các điều chú ý trước khi triển khai

1. Làm thế nào bạn sẽ xác minh rằng đóng góp là có thật và chính xác? Mọi người có thể làm ngập hệ 
thống với các báo cáo sai lầm và rất khó để tìm ra cái nào là thật.

2. Làm thế nào bạn sẽ bảo vệ hệ thống báo cáo của bạn khỏi các cuộc tấn công?

3. Làm thế nào bạn sẽ đảm bảo rằng các nhóm bên lề có thể tham gia như nhau? Chỉ những người có 
thời gian, nguồn lực và động lực mới có khả năng đóng góp.

4. Làm thế nào bạn sẽ đảm bảo độ chính xác tổng thể của dữ liệu được thu thập? Đôi khi dữ liệu cá nhân 
về những người đóng góp có thể được truy cập bởi các cơ quan có thể muốn nhắm mục tiêu các nhà 
phê bình.

5. Bạn đang cố gắng đo lường cuộc trò chuyện của một nhóm người dùng phương tiện truyền thông xã 
hội cụ thể hoặc công chúng nói chung?

6. Làm những gì bạn đang cố gắng để thậm chí có thể đo lường trên phương tiện truyền thông xã hội?

7. Bạn có khả năng kỹ thuật để nắm bắt các biện pháp những gì bạn đang cố gắng đo lường? (ví dụ: 
ngôn ngữ tích cực so với ngôn ngữ tiêu cực)

8. Bạn đang đo lường tất cả mọi người hay chỉ là những người có tiếng nói lớn nhất trên mạng?
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Dữ liệu cộng đồng

Thực tế:

o Chi phí cho dịch vụ, về cơ bản là nhập dữ 

liệu đám đông

o Tỷ lệ sự cố ví dụ: bầu cử thông qua một 

nền tảng an toàn và mạng tin cậy

o Phân tích các vấn đề mà các ứng cử viên 

tổng thống đăng trên phương tiện truyền 

thông xã hội.

o Có bao nhiêu tài khoản chính trị được kiểm 

soát bởi virus

o Có bao nhiêu người theo dõi một ứng cử 

viên theo giới tính.

Không thực tế:

o Báo cáo về lũ lụt hoặc hỏa hoạn từ các 

nguồn chưa được xác minh

o Mất điện hoặc các hiện tượng khác khi truy 

cập sẽ hạn chế phản hồi

o Báo cáo về sự tàn bạo của cảnh sát mà 

không có hệ thống báo cáo an toàn

o Làm thế nào phổ biến ứng cử viên tổng 

thống là với công dân.

o Có bao nhiêu người ủng hộ và cực đoan 

của một ứng cử viên.

o Có bao nhiêu phụ nữ ủng hộ một ứng cử 

viên cụ thể.

Dữ liệu phòng tin tức

Ưu điểm

o Liên tục được cập nhật, linh hoạt và nhanh chóng, 

dễ dàng truy cập

o Rất nhiều liên kết mở rộng trên câu chuyện gốc và 

đưa độc giả đi nơi khác mở rộng kiến thức và đưa 

họ đi xa hơn

o Thích hợp trong thị trường cho các phòng tin tức 

trực tuyến dành riêng cho web

o Ngoài ra một số phòng tin tức có các kênh như

youtube

o Nó có thể truy cập rộng rãi vì hầu hết mọi người 

đều có điện thoại di động và có thể truy cập internet 

trên internet di động thường xuyên

o Chi phí thấp

Nhược điểm:

o Có ít không gian hơn và dễ bị rối loạn

thông tin

o Câu chuyện / nguồn không phải lúc nào 

cũng là bằng chứng chính xác

o Có thể gây ra xung đột giữa in ấn và 

trực tuyến

o Nghiên cứu và công nghệ mới tốn kém 

mất thời gian và chi phí

o Quyền riêng tư
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Các điều chú ý trước khi sử dụng dữ liệu phòng tin tức

1. Có phòng tin tức bao gồm chủ đề nhất quán theo thời gian?

2. Tôi có phương pháp nào để đi qua tài liệu lưu trữ của chúng tôi để xác 
định các bài viết liên quan không?

3. Có phương tiện truyền thông nào khác tôi nên sử dụng như một nguồn 
không?

4. Làm thế nào tôi sẽ tránh các mục trùng lặp?

5. Tôi cần những trường nào trong cơ sở dữ liệu của mình và phạm vi đảm
bảo của chúng tôi có cung cấp đủ chi tiết cho tất cả các trường không?

Dữ liệu thu thập bởi tin tức và báo cáo

Thực tế:

o Tạo một cơ sở dữ liệu về các cuộc tấn 
công khủng bố

o Tạo một cơ sở dữ liệu về các cuộc 
đụng độ dân tộc

o Tạo một cơ sở dữ liệu về các vụ giết 
người

Không thực tế:

o Xác định các trường hợp hiếp dâm

o Xác định các trường hợp bạo lực đối 
với các nhóm thiểu số

o Xác định khiếu nại chống lại cảnh sát
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Dữ liệu giám sát từ xa: UAV, sensor…

Ưu điểm

o Tăng tốc các quy trình và làm cho 

chúng chính xác hơn

o Thu thập dữ liệu trong thời gian thực

o Giám sát các đối tượng một cách 

chính xác, đáng tin cậy và liên tục

o Tăng năng suất và giảm tổng chi phí 

sở hữu

o Tiết kiệm năng lượng

Nhược điểm:

o Giá cả . Việc xây dựng một hệ thống 

điều khiển phức tạp

o Thời gian sử dụng

o Sẽ tạo ra lỗi khi sử dụng trong một 

thời gian dài do thay đổi tính linh hoạt 

của cảm biến.

o Cần có một sự hiểu biết nhất định để

có thể triển khai thu thập dữ liệu

Các điều chú ý khi sử dụng

1. Đã có một nhóm các nhà khoa học làm việc về vấn đề môi trường mà bạn muốn đo lường 
chưa?

2. Có một mạng lưới các nhà báo được đào tạo sử dụng các cảm biến có thể tư vấn cho bạn?

3. Bạn có kế hoạch duy trì cảm biến trong thời gian dài để có được dữ liệu đáng tin cậy theo thời 
gian không?

4. Bạn có một cơ sở hạ tầng kỹ thuật vững chắc tại chỗ?

5. Các cảm biến đã được thử nghiệm?

6. Không có cách nào khác để quay phim khu vực?

7. Pháp luật và các quy định để sử dụng máy bay không người lái là gì?

8. Giá trị tin tức của đoạn phim bạn sẽ nhận được là gì?

9. Những nguồn dữ liệu khác sẽ bổ sung cho các cảnh quay?

10.Làm thế nào bạn sẽ phân tích và định lượng các cảnh quay?
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Dữ liệu thu thập bởi các thiết bị giám sát từ xa

Thực tế:

o Tham gia một mạng lưới các nhà báo sử 

dụng cảm biến không khí để đo chất lượng 

không khí tại các điểm đặt trong thành phố.

o Hợp tác với các nhà khoa học đo chất lượng 

nước ở các sông hồ địa phương

o Ước tính kích thước của một bãi rác

o Ước tính đám đông tại một cuộc biểu tình

o Nhận cảnh quay chiến tranh

o Nắm bắt thảm họa

Không thực tế:

o Mua một vài cảm biến và triển khai 

chúng xung quanh nhà bạn để đo chất 

lượng không khí của thành phố.

o Xử lý thử nước trên dòng địa phương và 

đưa ra kết luận về ô nhiễm nước

o Nhận cảnh quay của các cài đặt quân sự

o Nắm bắt suy thoái môi trường theo thời 

gian

o Phim sự kiện riêng tư hoặc thảo luận

Sử dụng dữ liệu không gian 

địa lý

Tập huấn đọc hiểu dữ liệu
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Nội dung

• Giới thiệu về dữ liệu GIS

• Các đặc trưng và định dạng của dữ liệu

• Làm thế nào để có thể làm việc với các dữ liệu này

• Các nguồn dữ liệu sử dụng

Dữ liệu GIS: bao gồm 2 loại vector và raster
• Cách tốt nhất để hình dung dữ liệu vector là nghĩ về nó như một bảng tính với 

các cột chứa dữ liệu thông thường của bạn, nhưng ngoài ra, nó luôn có một cột 
phụ gọi là hình học. Cột đó chứa một hoặc nhiều tọa độ mô tả cách vẽ điểm, 
đường hoặc đa giác biểu diễn các đối tượng trên bề mặt trái đất.

• Nếu dữ liệu vectơ là trừu tượng, dữ liệu raster là bằng chữ. Dữ liệu raster là 
hình ảnh bitmap như TIFF hoặc JPEG. Định dạng này thường được sử dụng 
cho ảnh vệ tinh, ảnh hàng không, mô hình số độ cao và bản đồ địa hình.
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Các định dạng file

• SHP file: tập tin được tạo thành từ ít nhất bốn phần mở rộng
.SHP, .DBF, .PRJ và .SHX.

• CSV, KML, File GeoDatabase, Tab File, GeoJSON

• GeoTIFF: TIFF, GIF, PNG và JPEG.

Các công cụ để làm việc

• Các phần mềm chuyên dụng GIS: Qgis, Map Info, Arc Gis…

• Google earth

• Các platform webgis: Open street map, cartoDB, Mapbox…
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Nguồn dữ liệu GIS

• Các platform webgis online: open street map, arcgis online, 
google earth…

• Các platform về dữ liệu mở: ODV, ODM, world bank data, global 
forest watch, Gis Diva…

• Formis VNFF

• Các platform ảnh viễn thám

• ……..

Dữ liệu raster

• Dữ liệu raster là dữ liệu ảnh mà trong đó mỗi pixel được liên kết với một vị trí địa lý cụ thể.

Giá trị của một pixel có thể là liên tục (ví dụ: độ cao) hoặc phân loại (ví dụ: sử dụng đất hay

phủ thực vật). Một ảnh raster không gian địa lý chỉ khác với một bức ảnh kỹ thuật số ở chỗ

nó đi kèm với thông tin không gian kết nối dữ liệu đến một vị trí cụ thể. Điều này bao gồm

phạm vi raster và kích thước ô, số lượng hàng và cột và hệ thống tham chiếu tọa độ của nó

(hoặc CRS).
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Đặc trưng của ảnh viễn thám

• Các vệ tinh khác nhau sẽ cho các ảnh viễn thám có các đặc trưng khác nhau về:

• Đặc trưng của phổ

• Độ phân giải

• Thời gian chụp

• Không gian chụp

No Satellite Mô tả

1 Sentinel-1
Maritime and land monitoring emergency response climate change

2 Sentinel-2 Land-cover maps, land-change detection maps vegetation monitoring monitoring of 

burnt areas

3 Sentinel-3 Surface topography observations ocean and land surface colour observation and 

monitoring. The Sentinel-3 OLCI instrument ensures the continuity of Envisat Meris

4 Sentinel-5P Monitoring the concentration of carbon monoxide (CO) nitrogen dioxide (NO2) and 

ozone (O3) in the air. Monitoring the UV aerosol index (AER_AI) and various 

geophysical parameters of clouds (CLOUD)

5 NASA archive of 

Landsat 5/7 and 8
vegetation monitoring land use land cover maps change monitoring global coverage of 

Landsat 8 - Envisat Meris and old data

6 Proba-V The observation of land cover vegetation growth, climate impact, assessment water 

resource management, agricultural monitoring and food security estimates inland water 

resource monitoring and tracking the steady spread of deserts and deforestation.

7 MODIS Monitoring of land clouds ocean colour at a global scale (by ESA)

8 GIBS Global image browser service with over 600 satellites made available by NASA
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Nguồn cung cấp ảnh

• NASA và USGS
• ESA

• JAXA

• …..

Các công cụ sử dụng tải ảnh
1. USGS Earth Explorer

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Các công cụ sử dụng tải ảnh
2. Hệ thống giám sát rừng là sản phẩm được hợp tác giữa SERVIR-Mekong và GLAD 

(Đại học Maryland) 

https://rlcms-servir.adpc.net/en/forest-monitor/

Các công cụ sử dụng tải ảnh
3. Regional Land Cover Monitoring System (https://rlcms-

servir.adpc.net/en/landcover/) which is developed by SERVIR-Mekong.
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Các công cụ sử dụng tải ảnh
4. SERVIR-Mekong Surface Water Tool

Các công cụ sử dụng tải ảnh
5. NASA earth observation (https://neo.sci.gsfc.nasa.gov)

http://surface-water-servir.adpc.net/
https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/
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Các công cụ sử dụng tải ảnh
6. Google earth engine (https://code.earthengine.google.com/) 

Các công cụ sử dụng tải ảnh
7. Explorer google earth engine (https://explorer.earthengine.google.com/) 

https://code.earthengine.google.com/
https://explorer.earthengine.google.com/
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Các công cụ sử dụng tải ảnh
8. Google satellite image


