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TẬP HUẤN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢNG 

PHỤC VỤ GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI 

DIỄN BIẾN RỪNG

1. Hướng dẫn chuyển tọa độ từ VN2000 sang WGS 84 bằng

ArcGIS.

2. Hướng dẫn biên tập dữ liệu bản đồ và export sang định

dạng SQLITEDB bằng phần mềm Global Mapper.

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Locus (cài đặt trong máy

tính bảng) phục vụ cho công tác thực địa theo dõi diễn

biến rừng.

YÊU CẦU VỀ PHẦN MỀM

Cần cài đặt các phần mềm sau:

❖Với máy tính bảng cần cài đặt:

• Locus Map

• Có các định dạng dữ liệu phù hợp để chuyển vào máy tính

bảng

3. Hướng dẫn sử dụng máy tính bảng trong

quá trình đi thực địa

Bước 1: Copy file SQLITEDB vừa tạo ra bằng phần mềm Global

Mapper vào máy tính bảng.

Bước 2: Mở phần mềm LOCUS

Bước 3: Import file SQLITEDB

Bước 4: Bật chế độ GPS

Bước 5: Tiến hành đi thực địa

PHẦN 3

Sử dụng phần mềm Locus ngoài thực địa

- Kiểm tra lại chế độ GPS (nếu chưa bật thì tiến hành bật GPS)

- Kiểm tra xem GPS đã bắt được tín hiệu ổn định chưa.

- Hiển thị tọa độ của con trỏ trên màn hình.

- Xác định chính xác vị trí người sử dụng đang đứng.

- Khởi động chế độ ghi tuyến thực địa (Track recording) 

- Chụp ảnh (có tọa độ) các điểm khảo sát chính ngoài thực địa.

- Chụp ảnh (có tọa độ) các điểm khảo sát ta không tiếp cận trực tiếp nhưng

có thể nhìn được trong thực tế.

-Lưu tuyến thực địa (Track recording) 

Export tuyến sang định dạng KMZ/KML (dùng trong Google Earth)

- Xuất dữ liệu tuyến thực địa (Track recording) 

- Xuất dữ liệu dạng điểm (có tọa độ) để sửa đổi hiện trạng (nếu có sai sót)

NỘI DUNG CHÍNH

PHẦN 3

Kiểm tra lại chế độ GPS

Kiểm tra xem chức năng GPS đã được

bật chưa?

PHẦN 3
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Kiểm tra sự ổn định của tín hiệu vệ tinh GPS

Tín hiệu vệ tinh

Không có tín hiệu Tín hiệu trung bình Tín hiệu tốt

PHẦN 3

Hiển thị tọa độ địa lý của 

con trỏ trên màn hình

Chú ý:
-Tọa độ hiển thị bên góc trên cùng bên

trái của màn hình chính là tọa độ của

con trỏ.

- Muốn biết tọa độ vị trí ta đang đứng

nhấn vào nút như hình bến dưới (lúc này

con trỏ sẽ trùng với vị trí ta đang đứng)

PHẦN 3

Xác định chính xác vị trí người sử dụng đang đứng.

Vị trí của người sử dụng

Vị trí của con trỏ

Muốn biết tọa độ vị trí ta đang đứng nhấn

vào nút như hình bến dưới (lúc này con trỏ

sẽ trùng với vị trí ta đang đứng)

PHẦN 3

Khởi động chế độ ghi tuyến thực địa (Track recording)

Bước 1 Bước 2 Bước 3

PHẦN 3

Chụp ảnh (có tọa độ) các điểm khảo sát chính ngoài thực địa

Sau khi chụp

xong nhấn

lưu ảnh

PHẦN 3

Chụp ảnh (có tọa độ) các điểm

khảo sát chính ngoài thực địa

Các bước lưu ảnh:

- Đặt tên điểm khảo sát

- Ghi các thông tin thiết mô tả hiện trường

- Nhấn Save để lưu ảnh

PHẦN 3
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Chụp ảnh (có tọa độ) các điểm khảo sát ta không tiếp cận

trực tiếp nhưng có thể nhìn được trong thực tế.

Khi đi thực địa phát hiện các lô rừng mà ta quan tâm, có thể do

nó không đúng so với trong bản đồ (khác về trạng thái, có thể

vừa bị cháy, bị chặt….).

Tuy nhiên, nhiều trường hợp ngoài thực tế ta không thể trực

tiếp đi vào vị trí các lô này (ví dụ các lô rừng ở bên kia sông, bị

rào chắn, không được phép tiếp cận…

Vấn đề làm sao có thể biết được chính xác vị trí của điểm mà ta

quan tâm, chụp được ảnh mô tả về nó, ghi chép trực tiếp ngoài

hiện trường?

Vấn đề thường gặp

PHẦN 3

Giả sử trên bản đồ là hồ nước nhưng trạng

thái thực tế chúng ta quan sát thấy là đất

trống

Di con trỏ (điểm có dấu cộng màu đỏ) vào vị

trí hồ nước

Điểm khảo sát không tiếp cận trực tiếp

PHẦN 3

Điểm khảo sát không tiếp cận trực tiếp

PHẦN 3

Sau khi chụp ảnh tiến hành ghi chú các

thông tin mô tả cần thiết về điểm khảo sát

Có thể điều chỉnh cách lưu tọa độ

Điểm khảo sát không tiếp cận trực tiếp

PHẦN 3

Export dữ liệu điểm thực địa

PHẦN 3

Mở dữ liệu bằng Google Earth

PHẦN 3



2021-11-25

4

Export dữ liệu tuyến thực địa (Track recording) 

- Đặt tên tuyến

- Mô tả tuyến

- Chọn vị trí lưu

- Chọn định dạng

xuất sang

PHẦN 3

Export dữ liệu tuyến thực địa (Track recording) 

PHẦN 3

Export dữ liệu tuyến thực địa (Track recording) 

Các định dạng có thể xuất sang

mà phần mềm Locus hỗ trợ

PHẦN 3

Một vài thông tin khác

Thư mục lưu

trữ các dữ liệu

được tạo ra bởi

phần mềm

Locus

Thư mục lưu trữ các dữ liệu

được export

PHẦN 3

Thank you for your attention


