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Editorial note 
 
The translation and editing of this publication is supported by the Programme on Conservation 
and Sustainable Use of Forest Biodiversity and Ecosystem Services in Viet Nam. The programme 
is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
together with the Vietnam Administration of Forestry (VNFOREST), and commissioned by the 
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).  
 
The present document is translated from the original English version. It is part of the set of 3 
SMART training manuals which are: (1) SMART Technical Training Manual 6; (2) SMART 
Essentials Handbook version 1.1; and (3) Field Data Collection using SMART Mobile (SMART 
Training Taskforce version 2.0 2020-06).  The set of SMART manuals has been edited and 
adjusted by a group of leading SMART experts in Vietnam. Key edits concern standardizing 
SMART terms and glossaries based on software use-case and Vietnamese context, adding 
instruction on installation of Vietnamese language package, and replacing software screenshots 
originally in English with the Vietnamese one using the replicated dataset. The process of 
translation and editing was done in close collaboration with SMART experts and the SMART 
community to ensure technical coherence, comprehension, and correctness of the translated 
materials.  
 
The translation is part of a larger effort of VNFOREST and GIZ in 2021 to ensure harmonisation 
of terms used in Vietnam for SMART application, standardisation of the SMART data model and 
reporting formats. Adapting the manuals for the use by the SMART community in Vietnam, along 
with capacity development activities aim at strengthening the standardized use and competent 
roll-out of SMART in Vietnam. Improved monitoring and reporting on the status of protected areas 
contribute eventually to effective and efficient management and biodiversity conservation across 
protected areas in Vietnam.  
 

Disclaimer 

Neither GIZ nor BMZ guarantees the accuracy or completeness of information in this document, 
and cannot be held responsible for any errors, omissions or losses which may result from its use. 

 

Biên dịch tài liệu 
 
Tài liệu này được biên dịch dưới sự hỗ trợ của Dự án Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững 
đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam (GIZ-BiO). Dự án GIZ-BiO được 
tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam triển khai, và ủy quyền 
bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ).  
 
Tài liệu này được dịch từ bản gốc tiếng Anh sang tiếng Việt và là một phần trong bộ 3 Cẩm nang 
hướng dẫn SMART gồm (1) Hướng dẫn kỹ thuật SMART 6; (2) Sổ tay SMART cơ bản phiên bản 
1.1; (3) Sổ tay SMART Mobile thu thập dữ liệu hiện trường (Nhóm đào tạo SMART phiên bản 2.0 
2020-06). Bộ cẩm nang đào tạo SMART này đã được dịch, biên tập, và hiệu chỉnh bởi nhóm 
chuyên gia SMART hàng đầu tại Việt Nam. Các nội dung biên tập tập trung vào chuẩn hóa các 
thuật ngữ SMART dựa trên ngữ cảnh sử dụng phần mềm và bối cảnh Việt Nam, bổ sung hướng 
dẫn cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho phần mềm SMART, và thay thế ảnh chụp màn hình phần 
mềm tiếng Anh bằng tiếng Việt sử dụng thông tin và số liệu thay thế.  
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Biên dịch bộ tài liệu hướng dẫn này là một phần trong nỗ lực của VNFOREST và GIZ trong năm 
2021 nhằm chuẩn hóa mô hình dữ liệu, mẫu báo cáo và thuật ngữ thuật ngữ khi áp dụng Công 
cụ SMART. Việc Việt hóa bộ tài liệu này nhằm mục đích thúc đẩy chuẩn hóa và triển khai đồng 
bộ ứng dụng SMART tại Việt Nam thông qua các hoạt động nâng cao năng lực và cộng đồng 
SMART Việt Nam giúp cải thiện hiệu quả báo cáo và giám sát hiện trạng tại các Vườn quốc gia 
và Khu bảo tồn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.  
 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

GIZ và BMZ đều không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin cung cấp trong tài 
liệu này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc tổn thất nào có thể xảy ra do việc sử 
dụng tài liệu này. 
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PHẦN 1: Thiết lập Khu bảo tồn 

Mục tiêu 

Trong phần này, bạn sẽ thực việc hiện tạo và thiết lập một Khu bảo tồn để có thể nhập 
được các thông tin tuần tra vào SMART. 

Các nội dung chính:  

● Khởi động SMART trên máy tính lần đầu tiên 
● Đặt tên và mô tả khu bảo tồn 
● Tạo tài khoản người dùng 
● Lựa chọn mô hình dữ liệu 
● Xác định ranh giới khu bảo tồn 
● Tạo danh sách các trạm 
● Xác định các cơ quan (phòng, ban) và chức vụ 
● Tạo danh sách nhân viên 
● Xác định các đội tuần tra, các hình thức di chuyển, các mục tiêu và nhiệm vụ 

tuần tra. 
 

Các bước thực hiện 

Khởi động ứng dụng SMART lần đầu tiên 

● Tạo một thư mục có tên Tập huấn SMART 6 trên ổ cứng máy tính của bạn 

● Tải SMART từ trang web (http://smartconservationtools.org/download/), sau đó 

làm theo các bước:  

o Tải các tệp tin từ trang "Download" của trang web SMART. 

o Giải nén các tệp tin vào một thư mục bạn lựa chọn để chạy SMART. 

o Trong thư mục này, xác định vị trí tệp tin gọi là SMART.exe (Lưu ý: Các 

máy tính chạy Mac OS không bao gồm phần mở rộng, như đuôi mở rộng 

.exe và một số có thể hiển thị SMART.app). 

 
o Bấm chuột phải vào tệp tin SMART.exe và chọn 'Tạo shortcut’ 

o Sao chép và dán liên kết shortcut (SMART.ink) ra màn hình máy tính của 

bạn. 

o Bấm chuột phải vào shortcut để khởi động ứng dụng SMART 

● Nếu bạn có USB chứa phần mềm thì tiến hành làm theo các bước sau: 

o Mở tệp tin SMART.zip và giải nén các tệp tin vào một thư mục trên ổ cứng 

của bạn lựa chọn để chạy SMART 

http://smartconservationtools.org/download/
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o Trong thư mục này, xác định vị trí các tệp tin gọi là SMART.exe (Lưu ý: 

Các máy tính chạy Mac OS không bao gồm phần mở rộng của tệp tin, 

như đuôi mở rộng .exe). 

 
o Nhấp chuột phải vào tệp tin SMART.exe và chọn 'Tạo một shortcut'  

o Sao chép và dán liên kết shortcut (SMART.ink) ra màn hình máy tính của 

bạn 

o Bấm chuột phải vào shortcut để khởi động ứng dụng SMART 

Lưu ý: Trước khi bắt đầu khóa tập huấn, bạn cần đảm bảo đã tải về tất cả 'Tệp tin hỗ 

trợ, hướng dẫn kỹ thuật SMART 6 (tháng 4 năm 2019)'. Bạn có thể tìm thấy các tài 

liệu này trong phần Tài liệu tập huấn của trang “Download” hoặc trang “Support” trên 

Trang web SMART  (http://smartconservationtools.org). 

 Cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt 

 Để cài đặt tiếng Việt cho SMART bạn cần thực hiện như sau: 

Mở phần mềm SMART sau đó chọn File > Install New Plugins… 

 

Tiếp theo tại dòng “Work with” chọn: Local Update Site (6.3.0) - 

jar:file:updatesite/site_6.3.1.zip!/, sau đó đánh dấu vào dòng “SMART Application 

Language Packs”. 

http://smartconservationtools.org/
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Bấm chuột vào Next (Tiếp tục). 
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Chọn “I accept the terms of the license agreements”, rồi bấm chuột vào “Finish” (Kết 

thúc) 

Sau đó bạn quay trở về thư mục gốc của SMART thực hiện: 

● Bấm đúp chuột vào tệp tin SMART.ini (mở bằng Notepad) 

● Thêm dòng: -Duser.language=vi 

● Lưu và đóng lại. 
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Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho người dùng đang sử dụng phiên bản SMART có ngôn 

ngữ không phải là tiếng Việt. Sau khi cài đặt tiếng Việt cho SMART, bạn cần nhập lại 

mô hình dữ liệu mới, mô hình dữ liệu mới có thể sẽ xung đột với mô hình dữ liệu bạn 

đang sử dụng. Để nhập mô hình dữ liệu mới bạn cần tạo một khu bảo tồn mới hoặc tạo 

lại khu bảo tồn của bạn. 

Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong SMART 

Mô hình dữ liệu SMART chuẩn của Việt Nam có sử dụng song ngữ tiếng Việt và tiếng 

Anh. Để mô hình dữ liệu có thể hiển thị cả hai ngôn ngữ, người sử dụng tiếp tục thực 

hiện các bước sau: 

● Đăng nhập vào phần mềm SMART 

● Vào mục “Khu bảo tồn” 

● Tiếp tục vào mục “Đặc tính Khu bảo tồn” 

● Sau đó lựa chọn ngôn ngữ được hỗ trợ là Tiếng Anh [en] 
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Lưu ý: Để mô hình dữ liệu chuẩn được hiển thị một cách chính xác. Bạn phải chọn ngôn 

ngữ dự phòng là Tiếng Việt [vi] và Tiếng Anh [en]. 

Tạo khu bảo tồn mới 

SMART có khả năng quản lý nhiều khu bảo tồn trong một cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ bắt đầu 

với một cơ sở dữ liệu rỗng, sau đó bạn sẽ tạo một khu bảo tồn mới. 

● Khởi động ứng dụng SMART bằng cách bấm đúp chuột vào đường dẫn trên 

màn hình  
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● Chọn Nâng Cao 

 

 
 

● Chọn Tạo một khu bảo tồn mới 

● Bấm chuột vào Tiếp tục 

Lưu ý: Nếu SMART chưa có cơ sở dữ liệu nào thì SMART sẽ tự động mở trang này. 
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Đặc tính của khu bảo tồn 

Đặc tính của khu bảo tồn là tên và các phần mô tả cho một khu bảo tồn cụ thể. Những 

đặc tính này có thể giúp người sử dụng phần mềm SMART quản lý nhiều khu bảo tồn 

cùng một lúc. 

 

● Chọn Tạo khu bảo tồn trống 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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● Điền vào những thông tin sau: 

 
○ Định danh: SMART 
○ Tên: SMART Conservation Area 
○ Mô tả: Training Database 
○ Ngôn ngữ dự phòng: Tiếng Việt [vi] (Ngôn ngữ mặc định) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
 
Lưu ý: Đặc tính của khu bảo tồn còn có thể được chỉnh sửa sau lần khởi tạo đầu tiên 
(xem bên dưới). 

Thiết lập một tài khoản quản trị 

Việc thiết lập một tài khoản quản trị cho một khu bảo tồn vừa khởi tạo là bắt buộc, các 
trường dữ liệu cần được điền đầy đủ thông tin trước khi phần mềm tiếp tục thực hiện 
các bước kế tiếp. Sau khi điền đầy đủ thông tin, tài khoản quản trị sẽ được tạo và có 
thể sử dụng để thay đổi thông tin của khu bảo tồn vừa được thiết lập. 
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● Nhập các thông tin sau: 

○ Tên riêng: smart (Tên của cán bộ quản trị) 
○ Họ tên: smart (Họ và tên đệm của cán bộ quản trị) 
○ Khởi đầu khu bảo tồn: 05 May 2019 (Ngày cán bộ quản trị bắt đầu làm 

việc tại khu bảo tồn) 
○ Ngày sinh: Leave as default (Để mặc định) (Ngày sinh của cán bộ quản 

trị) 
○ Giới tính: Leave as default (Để mặc định) (Giới tính của cán bộ quản trị) 

 
 

Lưu ý: Mã ID sẽ được tự động khởi tạo, nhưng trường này sẽ cho phép nhập giá trị nếu 

như người sử dụng đã có sẵn mã ID. 

● Trong phần thông tin tài khoản người dùng SMART, điền các thông tin sau đây: 

○ Tên người sử dụng: smart 
○ Mật khẩu SMART: smart 
○ Nhập lại mật khẩu: smart 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 
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Lưu ý: Sau khi tạo tài khoản quản trị đầu tiên, chương trình sẽ khởi động lại và đưa bạn 
về màn hình khởi động ban đầu. 

 

 

 

● Điền thông tin đăng nhập như sau: 

○ Khu bảo tồn: SMART - SMART Conservation Area 
○ Tên người sử dụng: smart 
○ Mật khẩu: smart 

● Bấm chuột vào Đăng nhập 
 

Thiết lập một mô hình dữ liệu 

Khi thiết lập một khu bảo tồn mới, tài khoản quản trị cần thiết lập một mô hình dữ liệu 

để sử dụng cho khu bảo tồn mới này. 

Quy trình này có thể được hoàn thành bằng việc: 

● Sử dụng mô hình dữ liệu mặc định1 

● Bắt đầu với một mô hình dữ liệu trống; 

● Sao chép từ một khu bảo tồn đã được thiết lập trước đó bởi SMART. (Bạn chỉ 
thấy tùy chọn này khi đã tồn tại một khu bảo tồn trong cơ sở dữ liệu); hoặc, 

 
1  Mô hình dữ liệu mặc định được phát triển bởi nhóm thực hiện SMART và được giới thiệu như 

là một mô hình dữ liệu tốt nhất. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt SMART thì chúng tôi khuyên 

bạn nên bắt đầu với mô hình dữ liệu mặc định như hướng dẫn. 
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● Nhập mô hình dữ liệu tùy chọn (nếu như đã có một mô hình dữ liệu được trích 
xuất thành tập tin XML trước đó). 

Trong bài thực hành này, bạn sẽ nhập một mô hình dữ liệu tùy chọn 

 

Từ thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Khu bảo tồn > Mô hình dữ liệu 

 

 

● Chọn Nhập mô hình dữ liệu tùy chọn 
● Bấm chuột vào Nhập XML ... 
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● Trong thư mục Module 1 support files trong USB của bạn hoặc trong các tệp 
bạn đã tải xuống từ trang web, chọn datamodel.xml (xem phần “Bắt đầu với 
Ứng dụng SMART lần đầu tiên” ở trên để biết thêm thông tin) 

● Bấm chuột vào Open (Mở) 
● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 
● Sau khi mô hình dữ liệu đã tải xong, màn hình sẽ hiển thị nội dung như sau. 

 

 

Lưu ý: Để biết thêm thông tin cho phần soạn thảo, sửa đổi, nhập/xuất và cách thành 
phần khác của mô hình dữ liệu, vui lòng tham khảo Phần 7 - Quản lý mô hình dữ liệu. 

● Bấm chuột vào Close (Đóng) 
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Lúc này khu bảo tồn đã có tên và các mục mô tả, có một tài khoản quản trị và mô hình 
dữ liệu, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc cần thực hiện trước khi thông tin tuần tra có thể 
được nhập vào. 

Nhập thông tin cơ quan và chức vụ 

Những người dùng SMART và nhân viên làm việc trong một khu bảo tồn có thể thuộc 
một cơ quan (phòng, ban) cụ thể và họ có thể có một chức vụ trong cơ quan (phòng, 
ban) đó. 

Là một phần trong các thiết lập ban đầu của khu bảo tồn, danh sách các cơ quan và 
các chức vụ tương ứng của họ có thể được truy cập thông qua thực đơn Khu bảo tồn > 
Danh sách cơ quan và chức vụ… 

Lưu ý: Các cơ quan phải được thiết lập trước bởi các chức vụ luôn gắn liền với một cơ 
quan. Hãy chú ý nhập chính xác tên cơ quan theo mẫu dưới đây, chúng ta sẽ sử dụng 
chúng sau này! 

 

 

Từ thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Khu bảo tồn > Danh sách Cơ quan và chức vụ… 
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● Bấm chuột vào Thêm bên cạnh cửa sổ Cơ quan 

● Bấm đúp chuột vào Cơ quan mới 

● Nhập National Park Department  

● Bấm chuột vào Thêm bên cạnh cửa sổ Chức vụ 

● Nhập Ranger (Kiểm lâm) 

● Bấm chuột vào Thêm bên cạnh cửa sổ Chức vụ 

● Nhập Patrol Leader (Trưởng nhóm tuần tra) 

● Bấm chuột vào Thêm bên cạnh cửa sổ Chức vụ 

● Nhập Patrol Warden 

● Bấm chuột vào Lưu      

● Close (Đóng) 

Chú ý: Tất cả các trường thông tin đều có thể được chỉnh sửa bằng cách nhấn đúp 
vào chúng và nhập giá trị mới. Cơ quan và chức vụ có thể được xóa bỏ bằng cách 
nhấn vào nút Xóa cơ quan hoặc Xóa chức vụ. Ngoài ra, tùy chọn để nhập dữ liệu 
và xuất dữ liệu rất hữu ích khi tạo một khu bảo tồn mới mà sử dụng cùng một cài 
đặt chung. 
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Nhập danh sách nhân viên khu bảo tồn 

 

 

Từ thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Khu bảo tồn > Danh sách Nhân viên.. 

Danh sách nhân viên hiện tại chỉ có duy nhất tài khoản quản trị được tạo trong quá trình 

thiết lập khu bảo tồn. Những nhân viên khác của khu bảo tồn có thể được thêm vào 

từng người một, hoặc nhập số lượng lớn. 

 

 

Nút “Tạo mới” sẽ mở ra một khung để điền thông tin tương tự với khung khi thêm tài 
khoản quản trị trước đó. Thông tin của các nhân viên có thể được nhập vào thông qua 
khung này. 
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● Bấm chuột vào Tạo mới ... 
 

  

 

Nhập thông tin nhân viên dưới đây: 

● Tên riêng: Nhập tên cán bộ trong đơn vị của bạn 

● Họ tên: Nhập họ và tên đệm 

● Khởi đầu khu bảo tồn: <ngày bắt đầu làm việc> 

● Ngày sinh: <chọn ngày> 
● Giới tính: <chọn giới tính> 

● Cơ quan: National Park Department 

● Chức vụ: Ranger (Kiểm lâm) 

● Bấm chuột vào Lưu 

● Bấm chuột vào Close (Đóng) 

● Lặp lại các bước này để thêm 2 kiểm lâm khác, một patrol leader và một patrol 

warden. 

Lưu ý: Nếu bạn có bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc muốn thực hiện thay đổi, chỉ cần bấm 

chuột vào nhân viên đó, chọn Chỉnh sửa, thay đổi các thông tin cần thiết và chọn Lưu. 

Tạo tài khoản SMART cho người dùng mới 

Để thêm một tài khoản SMART cho người dùng mới, bạn có thể nhấn vào nút ‘Tạo 

mới’ 
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● Bấm chuột vào Tạo mới và nhập thông tin về nhân viên 

 

 
 

● Trong mục Người sử dụng SMART, nhập thông tin như sau: 

○ Đánh dấu vào ô Người sử dụng SMART 
○ Cấp độ người sử dụng SMART chọn: ADMIN 
○ Tên người sử dụng SMART: Nhập tên người dùng mới 
○ Mật khẩu SMART: Nhập mật khẩu 
○ Nhập lại mật khẩu 
○ Bấm chuột vào Lưu 

 

Nhập nhân viên 

Cách thứ hai để nhập danh sách nhân viên cho khu bảo tồn là nhập một danh sách nhân 
viên có sẵn. Cách này được thực hiện trong trang Danh sách nhân viên. Bấm chuột vào 
nút “Nhập...” để nhập từ một tệp tin CSV và tự động thêm vào danh sách nhân viên. Tệp 
tin CSV phải theo định dạng sau: 
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MÃ ID, TÊN RIÊNG, HỌ TÊN, NGÀY SINH (yyyy-MM-dd), GiỚI TÍNH (M/F), NGÀY BẮT 
ĐẦU CÔNG VIỆC(yyyy-MM-dd), NGÀY KẾT THÚC CÔNG VIỆC (yyyy-MM-dd), CƠ 
QUAN, CHỨC VỤ  

Lưu ý: Nếu cơ quan và chức vụ chưa được tạo thì trong trường hợp này sẽ không thể 
gán cơ quan hay chức vụ cho nhân viên.  

Nếu nhân viên đồng thời là một người sử dụng của phần mềm SMART thì khung này sẽ 
cho phép tạo một tài khoản SMART. Những thông tin như tên truy cập, mật khẩu, quyền 
hạn cũng được nhập trong trường hợp này. Sửa đổi thông tin chi tiết của nhân viên hay 
cài đặt tài khoản SMART có thể thực hiện bất cứ khi nào, nhưng phải thực hiện thông 
qua tài khoản quản trị. 

● Trong danh sách nhân viên, bấm chuột vào Nhập dữ liệu ... 
 

 

● Bấm chuột vào Duyệt tìm 
● Trong thư mục Module 1 chọn ‘employees.csv’ 
● Bấm chuột vào Open (Mở) 
● Để dấu phân cách là dấu “phẩy (,)” 
● Đánh dấu vào ô Bao gồm dòng tiêu đề (Bỏ qua dòng đầu tiên khi nhập) (phần 

mềm sẽ không nhập dòng đầu tiên) 
● Bấm chuột vào Nhập 
● Xác nhận sẽ được hiển thị trong cửa sổ sau khi nhập thành công 

 



 

24 

 

 
 

 
● Bấm chuột vào Đồng ý 
● Bấm chuột vào Close (Đóng) 

 

Sau khi quá trình nhập kết thúc, tất cả các nhân viên mới của khu bảo tồn này được 
nhập vào cơ sở dữ liệu. 

 

Xác định ranh giới khu bảo tồn 

Bước tiếp theo trong việc thiết lập lần đầu cho một khu bảo tồn là xác định ranh giới 
khu vực. Điều này được hoàn thành bằng việc tải lên các tệp tin định dạng ESRI 
(*.shp), được chia thành 5 phần. 

Lưu ý: Các tệp tin định dạng (*.shp) yêu cầu phải có một tệp tin ESRI (*.prj) 
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Từ thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Khu bảo tồn > Xác định Các ranh giới Vùng 
 

 

● Bấm chuột vào nút Tải tương ứng bên cạnh Ranh giới khu bảo tồn để bắt đầu 
quá trình tải 

Chú ý: Không phải khu bảo tồn nào cũng có cả 5 phân khu khác nhau. 

 

Lưu ý: Trong lần đầu tiên tải ranh giới phân khu, sẽ không có ranh giới nào bị ghi đè. 
Trong những lần sử dụng tiếp theo, ranh giới cũ sẽ bị thay thế bởi ranh giới mới. 
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● Bấm chuột vào Đồng ý      
● Trong thư mục Module 1\Boundaries chọn CA.shp 
● Bấm chuột vào Open (Mở) 

Là một phần của quá trình thiết lập, người dùng phải chọn một trường dữ liệu xác định, 
và sẽ được sử dụng cho mục đích hiển thị và truy vấn. 

  

 

● Trong ô Tiếng Việt, chọn ‘NOM’ từ danh sách thả xuống 
 

Lưu ý: đây phải là trường thuộc tính có tên Khu bảo tồn trong tệp tin dạng 
shapefiles đã tải 

● Bấm chuột vào Đồng ý 
 
 

 
 

Lưu ý: Bạn có thể nhận được cảnh báo này khi nhập tệp tin shapefiles. Bạn chỉ cần 
bấm chuột vào OK và các tệp sẽ được nhập chính xác. 

 
 



 

27 

 

 
 

● Lặp lại quy trình cho hai loại ranh giới còn lại cho Khu bảo tồn 
○ Khu quản lý vùng đệm = CA_BUFF.shp 

■ Định danh khu vực = BUFFERDIS 
○ Khu vực kiểm tra = PS.shp 

■ Định danh khu vực = Zone (Phân khu) 
● Bấm chuột vào Close (Đóng) 

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy ngay các lớp bản đồ trong cửa sổ, hãy bấm chuột vào 
biểu tượng phóng đại toàn bộ bộ kích cỡ của tất cả các lớp ở góc trên cùng bên phải 
của cửa sổ bản đồ 
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Nhập các trạm 

Một phần khác của tiến trình khởi tạo là xác định danh sách các trạm được các nhân 
viên sử dụng để bắt đầu công việc tuần tra của họ. 

 

Từ thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Khu bảo tồn > Danh sách Trạm tuần tra 
● Bấm chuột vào Thêm 
● Bấm đúp chuột vào Trạm mới 
● Nhập HQ 
● Bấm đúp chuột vào ô mô tả cho HQ 
● Nhập Headquarters   

 
● Thêm hai trạm bằng cách làm tương tự: 

○ Patrol Station 1 

○ Fixed patrol post 1 

● Bấm chuột vào Lưu, sau đó Close (Đóng) 
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Xác định loại tuần tra 

Các loại tuần tra giúp xác định phương thức di chuyển được sử dụng cho công việc tuần 
tra. Các loại tuần tra mặc định gồm đường không, đường bộ và đường thủy. Những hình 
thức phụ xác định rất nhiều hình thức di chuyển khác nhau được sử dụng cho từng hình 
thức tuần tra trong 3 hình thức tuần tra chính. Nút “Thêm” cho phép người quản trị thêm 
mới những phương thức di chuyển. 

  

Từ thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Tuần tra > Loại tuần tra 

 

● Trên thẻ Các tùy chọn di chuyển, bấm chuột vào Thêm  
● Bấm đúp chuột vào Loại hình di chuyển mới và nhập Foot (Đi bộ) 
● Bấm Tab 
● Thay đổi Loại tuần tra từ Air (đường không) sang Ground (Đường bộ) 
● Chọn loại tuần tra Ground (Đường bộ) 
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Chú ý: Từ khóa sẽ được tạo tự động 
● Bấm chuột vào nút Thêm và lặp lại các bước trên để thêm ‘Phương thức tuần 

tra’ Vehicle tương ứng Loại tuần tra Ground (Đường bộ) 
● Bấm chuột vào Lưu 

      

      
● Bấm chuột vào ‘Các phương thức tuần tra’ (loại tuần tra) 

 

Tốc độ tối đa cho các điểm GPS hợp lệ 

Cài đặt này có thể được tìm thấy trong thẻ Các phương thức tuần tra và sẽ giúp giảm lỗi 

trong các dữ liệu điểm GPS bằng cách lọc ra các dữ liệu điểm mà tốc độ tính toán vượt 

quá giá trị trong Loại tuần tra. 

Lưu ý: Bạn có thể Vô hiệu hóa và Phục hồi chức năng cho các hình thức tuần tra và loại 

hình di chuyển để đơn giản hóa quá trình tạo ra một cuộc tuần tra, ví dụ. một khu bảo tồn 

có thể không bao giờ có phương thức tuần tra bằng đường thủy do đó tùy chọn này có 

thể được vô hiệu hóa. 

Xác định nhiệm vụ tuần tra 

Nhiệm vụ tuần tra chỉ rõ mục tiêu chính của một cuộc tuần tra và yêu cầu người quản trị 
xác định rõ các Nhiệm vụ đó. Các nhiệm vụ này được giao cho mỗi cuộc tuần tra một 
cách phù hợp để phân loại các thông tin tuần tra theo từng mục tiêu riêng. 
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● Bấm chuột vào Tuần tra > Nhiệm vụ tuần tra từ thanh thực đơn chính. 

 

 

● Bấm chuột vào Thêm  
● Nhập Surveillance (Giám sát) 

Chú ý: Từ khóa sẽ được tạo tự động 
● Thêm 3 nhiệm vụ khác theo cách này 

○ Anti-poaching (Chống săn bắn) 
○ Follow-up (Theo dõi) 
○ Research and Monitoring (Nghiên cứu và giám sát) 

● Bấm chuột vào Lưu 
● Bấm chuột vào Close (Đóng) 

Xác định các đội tuần tra 

Các đội tuần tra được phân công tuần tra theo lĩnh vực chuyên môn hoặc theo tên của 
đội. 
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Từ thanh thực đơn:  

● Bấm chuột vào Tuần tra > (các) Đội tuần tra 
● Bấm chuột vào Thêm 
● Nhập Mobile Team 1 
● Bấm thẻ Tab 
● Chọn nhiệm vụ Anti-poaching (Chống săn bắn) 
● Bấm chuột vào Thêm 
● Nhập Mobile Team 2 
● Bấm thẻ Tab 
● Chọn nhiệm vụ Anti-poaching (Chống săn bắn) 
● Bấm chuột Thêm 
● Nhập Community Team 1 
● Bấm thẻ Tab 
● Chọn nhiệm vụ Research and Monitoring (Nghiên cứu và giám sát) 
● Bấm chuột vào Lưu  
● Bấm chuột vào Close (Đóng) 

 

Quản lý các tùy chọn tuần tra 

Quản lý các tùy chọn tuần tra cho phép người quản trị xác định một khoảng thời gian 
(bao nhiêu ngày) người dùng có thể chỉnh sửa thông tin tuần tra sau khi đã nhập.Từ 
thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Trường dữ liệu > Các tùy chọn trường dữ liệu 
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● Giá trị -1 ở phần Sửa tùy chọn chỉ ra rằng không giới hạn thời gian sửa 
thông tin tuần tra. 

Một thiết lập khác trên màn hình này là có thu thập thông tin về khoảng cách và 
phương hướng hay không. Ví dụ, cán bộ quản lý khu bảo tồn có thể yêu cầu kiểm lâm 
ghi lại một kết quả quan sát được ở vị trí "500 mét về phía Đông Bắc". 

Theo mục đích của tài liệu hướng dẫn này, bạn sẽ để các thiết lập mặc định. 

● Bấm chuột vào Close (Đóng) 
 

<Kết thúc phần 1 - Thiết lập Khu bảo tồn> 

 

PHẦN 2: Điều hướng Bản đồ và GIS 

Mục tiêu 

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tính năng bản đồ của SMART. Bạn sẽ học 
cách để tạo ra các bản đồ tùy chỉnh, xuất bản đồ, thiết lập bản đồ nền và việc truy cập 
trực tiếp thông tin thuộc tính từ các cửa sổ bản đồ. 

Các nội dung chính: 
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● Biểu tượng và điều hướng 
● Thêm bộ dữ liệu 
● Kiểu dáng và ghi nhãn 
● Xuất dữ liệu 
● Thiết lập hệ quy chiếu cho bản đồ 
● Thiết lập bản đồ nền 
● Thêm các lớp mới 
● Thêm bảng chú giải cho bản đồ      

Các bước thực hiện 

Các tính năng lập bản đồ cho phép mô phỏng các dữ liệu không gian để quản lý các 
khu bảo tồn được gắn trong các cửa sổ hiển thị bản đồ, cửa sổ tuần tra và cửa sổ truy 
vấn của SMART. Ranh giới, các điểm tọa độ GPS, các hoạt động quan sát, các kết quả 
truy vấn và các bộ dữ liệu không gian khác đều dễ dàng xem trong khung bản đồ của 
SMART. 

  

● Bấm chuột vào biểu tượng Mở nội dung bản đồ mặc định 
 

Cửa sổ hiển thị bản đồ gồm hai phần chính. Bên phải là cửa sổ hiển thị bản đồ được 
gọi là Cửa sổ hiển thị bản đồ SMART, bên tay trái là các lớp ranh giới khu bảo tồn đã 
được tải ở Phần 1. 

Biểu tượng và điều hướng 

Khi đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản quản trị, SMART sẽ mở cửa sổ hiển thị 

bản đồ. Cửa sổ này sẽ hiển thị 5 lớp chính đã được tải lên trong thẻ Layers (Lớp) nằm 

bên trái màn hình (chỉ có 3 lớp được tải). Những biểu tượng phía trên danh sách các 

lớp cho phép sắp xếp lại, thay đổi kiểu dáng, phóng to, thu nhỏ đến các phạm vi của 

các lớp này. 

 

  

Biểu tượng chính: 
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Moves the selected layer up (Chuyển lớp được chọn lên trên) 

 
Moves the selected layer down (Chuyển lớp được chọn xuống 
dưới) 

 
Thay đổi kiểu của lớp đã chọn (Thay đổi kiểu dáng của lớp được 
chọn) 

 
Toggles whether the selected layer should be focused or not  
(Bật - tắt, chế độ tập trung vào lớp được chọn) 

 
Zooms to selected layers (Thu - phóng lớp được chọn) 

 
 

● Bật/tắt hiển thị một lớp bằng cách chọn/ không chọn vào ô vuông bên cạnh lớp 
đó 

● Di chuyển lớp lên trên hay xuống dưới lớp khác bằng cách bấm chuột vào các 
biểu tượng mũi tên lên/xuống hoặc giữ chuột và kéo lớp đó 

● Chọn ranh giới khu vực và bấm chuột vào biểu tượng Thu - phóng lớp đang 
được chọn để nhìn thấy toàn bộ ranh giới) 
 

Thay đổi kiểu dáng  

SMART có một bộ công cụ mở rộng để tạo ra những bản đồ có màu sắc và nhãn tùy 
theo ý người dùng. 

 

● Chỉ chọn lớp Khu vực kiểm tra trong bảng chú giải 
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● Bấm chuột vào biểu tượng Thay đổi kiểu của lớp đã chọn  phía trên danh 
sách các lớp 

Một hộp thoại tùy chỉnh kiểu dáng sẽ xuất hiện. Có rất nhiều đặc tính kiểu dáng có sẵn, 
nhưng đối với bài tập này bạn sẽ điều chỉnh màu, kích thước đường viền và tạo nhãn 
cho đặc tính đó. 

                

● 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 
● Bấm chuột vào OK 
● Đặt độ rộng đường viền là 3.0 
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● Chọn thẻ Fill (Màu nền) 
● Chọn Color (Màu sắc) để mở phần chọn màu sắc 
● Chọn màu mà bạn muốn 
● Bấm chuột vào OK 
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● Chọn thẻ Labels (Nhãn) 
● Chọn vào ô enable/disable labeling (Kích hoạt/không kích hoạt nhãn) để kích 

hoạt gắn nhãn 
● Trong ô thả xuống của mục label (Nhãn) chọn name (Tên) 
● Bấm chuột vào Áp dụng 
● Bấm chuột vào OK 

 
Bây giờ bản đồ sẽ hiển thị màu, đường viền và nhãn mà bạn đã chọn. 

Thiết lập hệ quy chiếu bản đồ 

SMART mặc định sử dụng tọa độ địa lý và WGS84 (ví dụ độ thập phân). Nếu bạn muốn 

tải ranh giới không gian trong một hệ quy chiếu hoặc hệ đo lường khác (ví dụ như UTM 

và/hoặc WGS 1972), bạn có thể thiết lập theo cách thủ công.  

Biểu tượng chính cho Chế độ xem bản đồ SMART 

 Lưu bản đồ hiện hành thành một bản đồ nền 

 Chọn một bản đồ nền đã lưu 
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 Xoay/di chuyển bản đồ 

 Phóng to bản đồ 

 Phóng đại toàn bộ kích cỡ của tất cả các lớp  

 Thêm các lớp vào bản đồ 

 

  
Từ thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Khu bảo tồn > Quản lý Hệ tọa độ 
 

  

● Bạn sẽ thấy hệ tọa độ mặc định. Bấm chuột vào Thêm 
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● Chọn WGS 84/UTM Zone 32S  

● Bấm chuột vào Ok 

 

● Bấm chuột vào WGS 84/UTM Zone 32S  

● Bấm chuột vào Lưu và Close (Đóng) 
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● Ở góc dưới bên phải của cửa sổ hiển thị bản đồ, nhấn vào hệ quy chiếu và chọn 
hệ quy chiếu bạn mới thêm vào. 

● Sau đó bạn sẽ thấy tọa độ trên bản đồ hiển thị UTM  

Thêm lớp mới 

● Ở góc trên bên phải của bản đồ, bấm chuột vào biểu tượng Thêm một lớp vào 

bản đồ  

 

      

 

● Chọn Files (Tệp tin) bấm Next (Tiếp tục) 

● Mở thư mục Module 2 trong support files (tệp tin hỗ trợ) (trong USB của bạn 

hoặc trong các tệp bạn đã tải xuống từ trang web) 

● Chọn tệp tin Road.shp (đường, định dạng shapefile) 

● Bấm chuột vào Open (Mở) 
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Lưu bản đồ nền 

Trong chế độ xem bản đồ của SMART, bạn sẽ thấy các tập tin ranh giới được liên kết 
với khu bảo tồn. Ở phía trên bên phải của cửa sổ xem bản đồ của SMART là các biểu 
tượng điều hướng bản đồ. 

● Để lưu lại bản đồ nền đầu tiên, bấm chuột vào biểu tượng Lưu ở dạng bản đồ 

nền  
 

      

 
● Chọn Tạo bản đồ nền mới 
● Nhập Tên bản đồ nền: SMART Map 
● Bấm chuột vào Lưu 
● Bấm chuột vào OK một lần nữa để lưu 
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Thêm chú giải cho bản đồ nền 

Chú giải có thể được thêm vào bản đồ (bao gồm bảng chú giải, tỉ lệ bản đồ, v.v.) để làm 

cho bản đồ dễ hiểu hơn.  

  

● Bấm chuột vào Thêm một lớp vào bản đồ  

● Chọn Map Decoration (Trang trí bản đồ) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Đánh dấu chọn Legend (Bảng chú giải) 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

● Trong thẻ Layers (Lớp), bỏ chọn tất cả các lớp bản đồ NGOẠI TRỪ Ranh giới 

khu bảo tồn, Quản lý vùng đệm, Khu vực tuần tra và road (Đường) 

 

  
○ Đổi tên lớp bản đồ bằng cách bấm chuột phải vào một lớp và chọn 

Rename (Đổi tên) như sau:  

■ Ranh giới khu bảo tồn = SMART National Park 
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■ Quản lý vùng đệm = Park buffer zone 

■ Khu vực tuần tra = Patrol Sectors 

■ road = Main roads 

 

Lưu ý: sẽ rất hữu ích khi di chuyển chú giải lên đầu danh sách các tệp tin 

shapefiles, vì nó ở trên và dễ dàng truy cập. 

 

● Bây giờ Bản đồ nền đã được thay đổi, bấm chuột lại vào biểu tượng lưu bản đồ 

nền  

 
 

● Tạo bản đồ mới với tên gọi: SMART Map with legend (Bản đồ SMART có chú 

giải) 
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● Bấm chuột vào Lưu 

● Bấm chuột vào OK để lưu lại 
 

Cài đặt một bản đồ nền đã lưu 

Sau khi bản đồ nền được lưu, nó có thể được đặt làm mặc định cho toàn bộ quá trình 
làm việc. 

 

Từ thanh thực đơn:  

● Từ thanh thực đơn chọn Khu bảo tồn > Quản lý bản đồ nền... 
● Chọn SMART Map with Legend (Bản đồ SMART có chú giải) 
● Bấm chuột vào ‘Thiết lập ở dạng mặc định’ 
● Bấm chuột vào Lưu 
● Bấm chuột vào Close (Đóng) 

<Hết phần 2 – Điều hướng Bản đồ và GIS> 
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PHẦN 3: Tuần tra   

Mục tiêu 

Trong phần này, bạn sẽ làm việc thông qua quá trình tạo ra các cuộc tuần tra trong 
SMART. Mục tiêu của phần này là để cho bạn làm quen với việc tạo, chỉnh sửa và quản 
lý dữ liệu tuần tra. 

Các nội dung chính: 

● Tạo một cuộc tuần tra mới 

● Tải các điểm tọa độ 

● Tải hoặc tạo ra các tuyến tuần tra 

● Nhập dữ liệu 

● Xem một bản đồ tuần tra 

● Tuần tra nhiều nhánh 

● Xuất và nhập các cuộc tuần tra 

● Các bộ lọc tuần tra 

Các bước thực hiện 

Cửa sổ tuần tra 

Ứng dụng SMART cho phép người dùng chuyển đổi giữa các cửa sổ chuyên dụng. 

Trong phần này, bạn sẽ khám phá các tùy chọn trong cửa sổ tuần tra.  

 

● Bấm chuột vào biểu tượng Mở cửa sổ tuần tra được đánh dấu đỏ 

Nhập dữ liệu tuần tra bằng cách sử dụng GPS và Tracklogs  

Bạn sẽ thấy trong cửa sổ danh sách Tuần tra, hiện tại không có tuần tra nào được liệt 
kê. 
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Để tạo tuần tra mới, từ thanh thực đơn: 

● Bấm chuột vào Tuần tra > Tạo tuần tra mới 

Mục Mã hiệu tuần tra sẽ được tạo tự động với giá trị duy nhất trừ khi người dùng nhập 
vào một Mã hiệu tuần tra bằng thủ công. 

      

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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● Trong cửa sổ Thúc đẩy tuần tra - để trống và bấm Next (Tiếp tục) tới cửa sổ 

tiếp theo 

 

● Trong cửa sổ Kế hoạch tuần tra - để trống và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) tới 

cửa sổ tiếp theo 

Lưu ý: thông tin này thường đến từ các phiếu tuần tra của các kiểm lâm trên địa bàn 
của bạn  

Trên cửa sổ Loại hình di chuyển, SMART sẽ hiển thị các lựa chọn đã nhập trước đó 
cho hình thức tuần tra đường bộ (Ground Patrol) và danh sách thả xuống với các giá trị 
phù hợp 

 

 
 

● Chọn Food (Đi bộ) và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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Màn hình này cho phép bạn xác định xem đội tuần tra được trang bị Vũ khí hay không 

      

● Chọn Không và bấm Next (Tiếp tục) 

Khung Trạm và đội tuần tra tải các giá trị được nhập vào trước đó của các nhóm và 
các trạm tuần tra trong danh sách thả xuống để chọn. 

 

 

Chọn: 

● Đội: Mobile Team 1 

● Trạm: HQ 

● Next (Tiếp tục) 
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Trên màn hình Nhiệm vụ tuần tra, chọn 

● Nhiệm vụ tuần tra: Surveillance (Giám sát) 

● Next (Tiếp tục) 

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

 

● Nhập “Responding to reports of illegal activities.” (Phản hồi các báo cáo về 
các hoạt động trái phép) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

Trong phần Bình luận tuần tra, bạn có thể nhập bất kỳ bình luận nào liên quan đến 
việc tuần tra. 
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● Nhập “Found evidence: people encountered.” (Bằng chứng tìm thấy: những 
người đã gặp) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

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

 

 

● Nhập ngày bắt đầu: ngày 9 tháng 9 năm 2012 và ngày kết thúc: ngày 10 tháng 

9 năm 2012 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

Mỗi tuần tra phải có ít nhất một nhân viên tham gia. Đối với cuộc tuần tra này, bạn sẽ 
chọn ba nhân viên tham gia trên cửa sổ Các thành viên đoàn tuần tra 
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● Bấm chuột vào Bổ sung -> HOẶC bấm đúp chuột vào tên của nhân viên 

Một trong ba nhân viên xuất hiện trong cửa sổ nhân viên được chọn 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

Lưu ý: nếu bạn vô tình thêm nhầm một nhân viên, bấm chuột vào <- Xóa  
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Mỗi tuần tra phải được chỉ định một trưởng nhóm tuần tra. SMART sẽ đưa ra danh 
sách thả xuống với ba thành viên đã chọn trước đó. 

● Chọn Trưởng nhóm tuần tra 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

SMART có khả năng quản lý tuần tra đa nhánh. Các thành viên đội tuần tra được tách 
ra thành nhóm riêng với trưởng nhóm và hình thức di chuyển riêng. Trong bài tập sau, 
bạn sẽ tạo một cuộc tuần tra đa nhánh. Trong cuộc tuần tra này bạn hãy giữ các thiết 
lập mặc định. 

      

 

● Chọn Không 
● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

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 bấm chuột vào Sửa bên cạnh mục đó.  
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● Bấm chuột vào thẻ ngày 9 tháng 9 năm 2012 

Các điểm tọa độ 

Các điểm tọa độ có thể được nhập vào SMART bằng bốn cách khác nhau: 

● Nhập trực tiếp từ thiết bị GPS; 
● Nhập từ một tập tin truyền dữ liệu GPX;  
● Nhập thủ công; hoặc 
● Nhập từ một file - csv (Nhập tệp tin CSV) 

 
 

      

● Bấm chuột vào Nhập điểm tọa độ ... 
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● Chọn Tệp GPX 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

 

● Chọn nhập tất cả (và gán chọn ngày thích hợp) - SMART sẽ sử dụng thời 

gian được cung cấp trong tệp tin và lựa chọn các điểm tọa độ đã thu thập để 

nhập cho đúng ngày 

● Chỉ nhập đọc dữ liệu gpx cho <ngày> - SMART sẽ chỉ nhập các điểm tọa độ 

cho ngày đã chọn 

● Chọn đọc dữ liệu gpx để nhập cho <ngày> - Người dùng SMART sẽ lựa chọn 

và chỉ định điểm tọa độ cho ngày được chọn 

● Chọn 'Nhập tất cả (và gán cho ngày thích hợp)' 
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● Bấm chuột vào Thêm 
● Mở thư mục Module 3 chọn SMART_Mission1_wpt.gpx 
● Bấm chuột vào Open (Mở) 
● Bấm chuột vào Finish để Kết thúc 
● Khi hoàn tất quá trình nhập, cửa sổ sẽ hiển thị kết quả 

 

● Bấm chuột vào Đồng ý 

SMART sẽ đọc tệp tin GPX và nhập các điểm tọa độ cho ngày thích hợp. 

 

Các nút ở phía dưới màn hình Tóm tắt tuần tra: 

● Bổ sung điểm tọa độ - Cho phép tạo một điểm tọa độ theo cách thủ công 
● Xóa các điểm tọa độ - Xóa một điểm tọa độ đã chọn 
● Di chuyển các điểm tọa độ - Cho phép chuyển một điểm tọa độ sang ngày 

khác 
 

Nhập tệp tin CSV 

Nếu bạn có tệp CSV muốn nhập, sử dụng quy trình dưới đây. Tệp CSV mẫu không có 
sẵn trong thư mục support files (các tệp tin hỗ trợ). 
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● Bấm chuột vào Nhập các điểm tọa độ 

 

● Chọn CSV tệp (Tệp tin CSV)      

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) sau đó chọn Duyệt - sử dụng lựa chọn này để 

chọn tệp tin CSV mà bạn muốn nhập điểm tọa độ. 

Lưu ý: Một tiện ích riêng người quản trị sẵn có đang được thử nghiệm để nhập dữ liệu 

quan sát trong tệp CSV. Để biết thêm chi tiết, liên hệ info@smartconservationtools.org 

      

mailto:info@smartconservationtools.org
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Cấu hình tệp tin CSV 

Lưu ý: hướng dẫn bổ sung có thể được tìm thấy trong phụ lục 2 

Cột X - chọn văn bản (chữ) 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 (chữ) 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 (chữ) 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 (chữ) từ hàng đầu tiên của tập tin (tiêu đề 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) 

2. HH: mm: ss (thời gian 24 giờ với giây) 
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3. hh: mm am (thời gian 12 giờ, không có giây, thời gian là: "am", "pm", "AM" hoặc 

"PM" (buổi sáng hoặc buổi chiếu) 

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 

Mã hiệu điểm tọa độ - Chọn văn bản hiển thị cho các mã hiệu điểm tọa độ bạn muốn 

sử dụng. Nếu để trống hệ thống sẽ chọn mã hiệu cao nhất trong ngày tuần tra nhiều 

nhánh. 

Trường bình luận – Nhập văn bản/nội dung bạn muốn thêm vào các điểm tọa độ. Nếu 

để trống, trường bình luận trong SMART sẽ được để trống. 

Các tùy chọn dữ liệu 

Hệ quy chiếu - Chọn phép chiếu tương ứng với dữ liệu tọa độ X và Y của bạn đã được 

lưu trữ. 

Định dạng ngày - Định dạng ngày của bạn từ các cột ngày đã được lưu trữ. Bạn có 

thể nhập vào trường này để mô tả định dạng của mình nếu nó không khớp với một 

trong các định dạng được liệt kê. 

Bỏ hàng đầu tiên ... - Chọn hộp này nếu bạn có một dòng tiêu đề ở trên cùng bảng dữ 

liệu của bạn. 
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Thiết lập tuyến 

Các tuyến thể hiện đường tuần tra trên bản đồ cho phép SMART thực hiện các tính toán 
dựa trên chiều dài của đợt tuần tra. Hầu hết các thiết bị GPS thu thập thông tin tuyến 
đường đi và SMART có khả năng nhập các tuyến giống như cách nhập các điểm tọa độ. 
SMART cũng có thể tính toán tuyến dựa trên vị trí và thời gian của các điểm tọa độ có 
sẵn. 

      

● Bấm chuột vào Thiết lập điểm tuần tra 
 

      

● Chọn Tạo từ điểm waypoint (Điểm tọa độ) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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Lưu ý: Tại màn hình này, khi không có dữ liệu GPS được kết nối thì bạn có thể chọn để 
SMART tính toán tuyến đường dựa trên các điểm tọa độ đã được nhập trước đó. 

● Chọn Tạo tuyến từ điểm waypoint cho tất cả các ngày 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

● Cửa sổ xác nhận hiển thị khi đã hoàn thành, bấm chuột vào OK 

Quãng đường di chuyển (km) sẽ được nhập vào ô Khoảng cách đã đi (km)      

      

Nhập các quan sát 

Đến thời điểm này, bạn đã thiết lập khu bảo tồn với mô hình dữ liệu quan sát thích hợp. 

Bây giờ sẽ nhập dữ liệu quan sát thu thập thực địa vào SMART dựa trên mô hình dữ 

liệu đó.    
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● Bấm đúp chuột vào ô Quan sát của Mã hiệu điểm tọa độ 1 

● Bấm chuột vào nút vuông phía bên phải (được đánh dấu phía trên) để hiện thị 

mô hình dữ liệu quan sát. 

Bây giờ bạn sẽ nhập các quan sát. Thông thường, các quan sát ghi nhận trên phiếu 

tuần tra mà kiểm lâm cung cấp. Trong sổ tay hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp 

cho bạn ví dụ để thực hành.  
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Đối với điểm tọa độ thứ nhất (a hunting camp that was burned down by the patrol 

team) (Một lán thợ săn bị đội tuần đốt cháy) 

● Bấm đúp chuột vào Camp (Lán trại) HOẶC bấm vào > ở giữa để thêm nó vào 

cửa sổ bên phải 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

 

  

● Nhập thông tin chi tiết về quan sát như sau: 

Threat (Mối đe dọa) = Hunting (Săn bắn) 

Lưu ý: bạn có thể nhập ‘hunting’ (săn bắn) trực tiếp trong ô nhập dữ liệu, chọn 

‘Hunting’ từ danh sách thả xuống và bấm chuột vào Enter 

Status (Tình trạng) = Active (Hoạt động) 

Camp Capacity (kích cỡ lán) = Small (nhỏ) 

Number of Drying Racks (Số lượng giàn phơi) = 1 

Action Taken Camp (Hình thức xử lý lán trại) = Destroyed (Phá hủy) 
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Lưu ý: 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 bấm 

chuột vào Enter để lựa chọn. 

● Bấm chuột vào Thêm quan sát 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

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

● Nếu bạn muốn sửa, bấm chuột vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải. 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

Bây giờ trên cửa sổ Tóm tắt tuần tra hiển thị Camp (Lán trại) (1) ở cột quan sát, tương 

ứng với điểm tọa độ số 1. Tiếp theo, bạn sẽ điền các dữ liệu quan sát cho các điểm tọa 

độ còn lại. 

Lưu ý: Giá trị mặc định cho tất cả các điểm tọa độ trong SMART là ‘Không’, tương 

đương với Điểm đánh dấu trong MIST- Management Information SysTem (Hệ thống 

quản lý thông tin). 

Điểm tọa độ số 2 - Quan sát trực tiếp một cá thể voi đực trưởng thành 

● Bấm đúp chuột vào ô Quan sát tại Mã hiệu Waypoint 2 (điểm tọa độ 2) 

● Bấm chuột vào nút vuông phía bên phải để lựa chọn mô hình dữ liệu quan sát 

● Trong phần Wildlife (Động vật hoang dã), bấm đúp chuột vào Wildlife – Direct 

Observation (Động vật - Quan sát trực tiếp) 

● Next (tiếp) 

● Threat (Mối đe dọa) = ‘None’ (Không) 

● Trong cửa sổ Species (Loài), nhập ‘Elephant’ (Voi) 

● Chọn ‘Loxodonta africana (African Elephant)’ (Voi Châu Phi) 
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● Nhập Number of Adult Males (Số lượng các cá thể đực) = 1  

Chọn Action Taken Live Animals = Observed only (chỉ quan sát) 

● Để trống các thuộc tính khác 

● Bấm chuột vào Thêm quan sát  

● Bấm chuột vào Finish (kết thúc) và lưu 

Điểm tọa độ số 3 - Hai thợ săn bị đội tuần tra bắt giữ  

● Bấm đúp chuột vào ô quan sát cho Điểm tọa độ số 3 để mở mô hình dữ liệu 

● Trong phần Human Activity (Hoạt động của con người), bấm đúp chuột vào 

Human Activity – People direct observation (Hoạt động của con người – Con 

người quan sát trực tiếp) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Threat (Mối đe dọa) = Hunting (Săn bắn) 

● Number of People (Số lượng người) = 1 

● Armed? (Trang bị vũ khí) = Unarmed (Không trang bị vũ khí) 

● Place of Origin (Nơi sinh) = Village A (Thôn A) 

● Sex (Giới tính) = Female (Nữ) 

● Action Taken People (Hình thức xử lý con người) = Arrested (Bắt giữ) 

● Để trống các thuộc tính khác 

● Bấm chuột vào Thêm quan sát 

● Bấm chuột vào Finish để Kết thúc và Lưu 

Điểm tọa độ số 4 - Một lán săn lớn có 3 giàn phơi đang được sử dụng, đội tuần 

tra đã phá hủy 

● Tương tự Điểm tọa độ số 1 

Điểm tọa độ số 5, 6 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

Điểm tọa độ số 7 - Một thợ săn (nam, thôn B) được Đội tuần tra cảnh cáo bằng lời 

● Tương tự Điểm tọa độ số 3 

Điểm tọa độ số 8, 9 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

● Chuyển sang ngày thứ hai của cuộc tuần tra bằng cách chọn thẻ Sep 10, 2012 

(Ngày 10 tháng 09 năm 2012) 

Điểm tọa độ số 10 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

Điểm tọa độ số 11 - Xác voi mới bị săn trộm, vẫn còn ngà, ngà voi được đội tuần 

tra thu giữ  

Trong SMART bạn có thể nhập nhiều quan sát cho một điểm tọa độ, chẳng hạn như 

quan sát một xác động vật và thu giữ tang vật. 
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Với điểm tọa độ 11 này, bạn sẽ nhập nhiều quan sát (thông tin quan sát về xác voi và 

thông tin về việc thu giữ tang vật - trong trường hợp này là ngà voi)  

● Bấm đúp chuột vào ô quan sát cho Điểm tọa độ số 11 để mở mô hình dữ liệu 

● Trong phần Wildlife (Động vật), bấm đúp chuột vào Carcass (Xác động vật) và 

Trophies Seized (thu giữ tang vật) để thêm cả hai vào ô bên phải 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Đầu tiên ta điền thông tin cho Xác động vật 

○ Threat (Mối đe dọa) = Hunting (Săn bắn) 

○ Species (Loài) = ELEPHANTIDAE (bắt đầu nhập trực tiếp vào bộ lọc văn 

bản để hiển thị các tùy chọn - lưu ý với mô hình dữ liệu chuẩn, bạn có thể 

thêm các loài như Loxodonta africana (voi châu phi) hoặc các nhóm phân 

loại cao hơn như họ ELEPHANTIDAE)  

○ Cause of Death (Nguyên nhân bị chết) = Illegal (Bất hợp pháp) 

○ Age of Animal Carcass (Tuổi /Độ mới của xác động vật) = Fresh (Còn 

mới) 

○ Age of Animal (Tuổi của động vật) = Adult (Trưởng thành) 

○ Sex (Giới tính) = Male (Đực) 

○ Action Taken Animals (Hình thức xử lý động vật) = Left at scene (Để lại 

hiện trường) 

○ Trophy Missing (Bộ phận bị mất) = None (Không) 

○ Bấm chuột vào Thêm quan sát 

○ Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Bây giờ bạn sẽ điền thông tin chi tiết cho hai vật phẩm đã được đội tuần tra tìm 

thấy và thu giữ.  

○ Threat (Mối đe dọa) = Hunting (Săn bắn) 

○ Species (Loài) = ELEPHANTIDAE (Voi) 

○ Type of Trophy (Loại vật phẩm) = Tusks (Ngà voi) 

○ Number of Trophies (Số lượng vật phẩm) = 2 

○ Bấm chuột vào Thêm quan sát 

○ Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

 

Bây giờ bạn sẽ thấy hai thông tin quan sát được ghi cho điểm tọa độ 11 
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Chọn điểm tọa độ 11 và kiểm tra chi tiết những thông tin quan sát được ở góc bên dưới 

phía trái của cửa sổ tuần tra Thông tin điểm tọa độ 

 

Điểm tọa độ 12 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

Điểm tọa độ 13 - Một đàn tinh tinh bao gồm 1 cá thể đực, 4 cá thể cái, 2 con nhỏ   

● Tương tự Điểm tọa độ số 2 (Chọn Species (Loài) = Chimpanzee (Tinh tinh) 

Điểm tọa độ 14 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

Điểm tọa độ 15 - 15 bẫy thú (dây kim loại) được đội tuần tra thu giữ 

● Trong ô quan sát, bạn có thể đi tắt đến mô hình dữ liệu bằng cách bắt đầu nhập 

trực tiếp ‘snare’ (Bẫy dây) vào cửa sổ quan sát 
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● Bấm đúp chuột vào Traps and snares (bẫy và bẫy dây) từ danh sách thả xuống 

● Bấm chuột vào Enter 

● Bấm chuột vào ‘Next’ trong cửa sổ mô hình dữ liệu (Quan sắt Bẫy đã được 

thêm)  

○ Threat (Mối đe dọa) = hunting (săn bắn) 

○ Number of weapons or gear (số lượng vụ khí hoặc dụng cụ) = 15 

○ Type of Trap (Loại bẫy) = Wire Snare (Bẫy dây sắt) 

○ Is active (Đang hoạt động) = Yes (Có) 

○ Bấm chuột vào Thêm quan sát 

○ Bấm chuột vào Finish để Kết thúc và Lưu 

 

Điểm tọa độ 16 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

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

giữ một vũ khí quân dụng, đạn dược và 15kg thịt trâu tươi.  

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

1. Human activity (Hoạt động của con người) – People (Con người) – direct 

observation (quan sát trực tiếp) (cho thợ săn đã bị bắt giữ) 

2. Human activity (Hoạt động của con người) – Weapons and gear seized (Vũ 

khí và trang thiết bị) – Firearms & Ammunition (Súng và đạn) – Firearms 

(Súng) (Cho số đạn đã đã thu giữ)  

3. Human activity (Hoạt động của con người) – Weapons and gear seized (Vũ 

khí và trang thiết bị) – Firearms & Ammunition (Súng săn và đạn) – 

Ammunition (Đạn) (Cho số đạn đã bị thu giữ)  

4. Wildlife (Động vật hoang dã) - bushmeat (thịt rừng) (cho lượng thịt trâu còn 

tươi đã thu giữ)  

● Bấm đúp chuột vào ô quan sát để mở mô hình dữ liệu 

● Thêm cả 4 hạng mục trên vào danh sách bên phải cửa sổ  
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● Điền thông tin chi tiết cho mỗi quan sát 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

Điểm tọa độ 18, 19 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

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

● Nhập Timber (Gỗ) trực tiếp vào ô quan sát và chọn Cut Pieces (Gỗ tấm) trong 

danh sách thả xuống.  

 

● Bấm chuột vào Enter 

● Bấm chuột vào ‘Next’ (Tiếp) để trực tiếp sang phần nhập chi tiết thông tin quan 

sát được  

o Threat (Mối đe dọa) = Logging & Wood Harvesting (Khai thác gỗ) (bạn 

có thể nhập trực tiếp vào bộ lọc)  

o Action Taken Items (Hình thức xử lý tang vật) = Confiscated (Tịch thu) 

o Age of Sign (Độ mới của dấu vết) = Fresh (Mới) 

o Timber Tree Species (Loài cây gỗ) = Ebony (gỗ mun) 

o Bấm chuột vào Thêm quan sát 
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o Bấm chuột vào Finish để Kết thúc và Lưu 

Điểm tọa độ 21 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

Điểm tọa độ 22 - Một cái tổ mới của khỉ đột (Gorilla) được đội tuần tra phát hiện 

● Nhập ‘Nest’ (tổ/nơi trú ngụ) trực tiếp vào ô quan sát để hiện cửa sổ thả xuống: 

Chọn Wildlife (Động vật) - Indirect Sign (Dấu vết gián tiếp) – Nest (tổ/nơi trú 

ngụ) và bấm vào Enter  

● Chi tiết thông tin quan sát:  

○ Threat (Mối đe dọa) = None 

○ Species (Loài) = Gorilla (Khỉ đột) 

○ Age of Sign (Độ mới của dấu vết) = Fresh (Mới) 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

Điểm tọa độ 23 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

Điểm tọa độ 24: Một bình mật ong dung tích 10 lít lấy trong rừng được đội tuần 

tra phát hiện  

● Bấm đúp chuột vào ô quan sát để mở mô hình dữ liệu 

● Thêm Human Activity (Hoạt động của con người) – NTFPs (Lâm sản ngoài gỗ) 

● Threat (Mối đe dọa) = NTFP collection (Khai thác lâm sản ngoài gỗ) 

● Thêm các thông tin chi tiết còn lại 

Điểm tọa độ 25 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

Điểm tọa độ 26 – Một vỏ đạn súng mới dùng được Đội tuần tra phát hiện  

● Bấm đúp chuột vào ô quan sát để mởi mô hình dữ liệu 

● Thêm ‘Human Activity (Hoạt động của con người) – Weapons & Gear Seized 

(Vũ khí và trang thiết bị) – Firearms & Ammunition (Súng săn và đạn)– Spent 

Cartridges’ (Vỏ đạn) 

● Thêm các thông tin chi tiết còn lại 

Điểm tọa độ 27 - Điểm đánh dấu vị trí 

● Để mặc định ‘Không’ 

Điểm tọa độ 28: Một đám cháy rừng (12 ha) dùng để xua động vật chạy ra (để săn 

bắn) được đội tuần tra quan sát 

● Bấm đúp chuột vào ô quan sát để mở mô hình dữ liệu 

● Thêm Human Activity (Hoạt động của con người) – Fire (Đám cháy) 

● Thêm các thông tin chi tiết còn lại 

Điểm tọa độ 29 - Điểm đánh dấu  

● Để mặc định ‘Không’ 
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Điểm tọa độ 30 - Một người đánh cá được đội tuần tra đã cảnh cáo bằng lời và 

lưới đánh cá của người này đã bị tịch thu 

● Bấm đúp chuột vào ô quan sát để mở mô hình dữ liệu 

● Thêm Human Activity (Hoạt động của con người) – People (Con người) – 

Direct Observation (Quan sát trực tiếp) VÀ Human Activity (Hoạt động của 

con người – Weapons and Gear Seized (Vũ khí và trang thiết bị) – Fishing 

Tools (Công cụ đánh cá) 

● Nhập các thông tin chi tiết như hình dưới: 

 
● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) và Yes 

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

thông tin quan sát trong phần Thông tin điểm tọa độ ở góc dưới bên trái của cửa sổ 

tuần tra  
 



 

72 

 

      

Thêm tập đính kèm 

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

thông qua cửa sổ quan sát. 

      

● Bấm đúp chuột vào ô Tệp đính kèm (Attachment) tại điểm tọa độ 11 
● Bấm chuột vào biểu tượng hình vuông để mở tiến trình đính kèm 
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● Bấm chuột vào Thêm 
● Duyệt tới thư mục Module 3 
● Chọn tệp tin carcass.jpg 
● Bấm chuột vào Open (Mở) và Save (Lưu) 

 

Lưu ý: thêm các tệp đính kèm làm tăng kích thước của cơ sở dữ liệu. Cần có tính chọn 

lọc với những hình ảnh được thêm vào quan sát. 

Xem tập đính kèm 

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

tính của bạn.  
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● Bấm đúp chuột vào biểu tượng hình vuông để Mở hộp thoại điểm tọa độ 
● Bấm chuột vào carcass.jpg 
● Bấm chuột vào Open (Mở) 

 

Nhập tuần tra 

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 tuần tra cho phép sử dụng nhiều máy tính 

nhập các thông tin tuần tra trong khi cho phép một hoặc nhiều máy tính khác hoạt động 

như các máy tính trung tâm để nhập tất cả các cuộc tuần tra. 

 

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

● Bấm chuột vào Thêm 

● Duyệt đến thư mục Module 3\Patrols 

● Chọn hai tuần tra SMART_0000020 và SMART_0000021.  

● Bấm chuột vào Nhập 

Lưu ý: Đối với bài tập này, không thay đổi Mã hiệu tuần tra đã cho. Tuy nhiên, điều này 

có thể được điều chỉnh trong tương lai. 
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● Bấm chuột vào Bổ sung và Nhập và Open (Mở) 

 

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

● Để xem tất cả các tuần tra, chọn biểu tượng Lọc các tuần tra trong danh sách 
(xem biểu tượng ở trên) và chọn 'Bao gồm tất cả các ngày', theo mặc định chỉ 
hiển thị 30 ngày trước. 
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● Có thể lưu cài đặt bộ lọc cá nhân bằng cách chọn tùy chọn Lưu mặc định 

 

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. Cửa sổ bản đồ cũng có trong cửa sổ truy vấn và cửa sổ tuần tra. Các cửa sổ bản 
đồ này bây giờ nhìn giống nhau vì bạn đã thiết lập một bản đồ nền cho quá trình làm 
việc. 

● Trong danh sách tuần tra, bấm đúp chuột vào tuần tra SMART_000002 (bạn có 
thể thay đổi bộ lọc tuần tra để thấy tuần tra của tất cả các ngày) 
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● Ở phần bên dưới của màn hình, chọn thẻ Bản đồ 

 

Lưu ý: Trong cửa sổ Layers góc dưới bên trái, bạn có thể di chuyển các điểm tọa độ, 
tuyến tuần tra lên phía trên bảng chú giải để hiển thị các điểm tọa độ và tuyến tuần tra 
này. 
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● Sử dụng biểu tượng Adjust Current Zoom (Thay đổi độ phóng đại)  ở phía 
bên phải của bản đồ, vẽ một khung bao quanh các điểm tọa độ của cuộc tuần tra 

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

hai lớp mới (lớp Điểm tọa độ và lớp Tuyến tuần tra) 

  

Giống như các lớp ranh giới, lớp Waypoint (Điểm tọa độ) và Track (Tuyến tuần tra) có 

thể được thay đổi kiểu dáng và dán nhãn. 
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● Chọn lớp Waypoint (Điểm tọa độ) 
● Bấm chuột vào biểu tượng Thay đổi kiểu của lớp đã chọn      
● Ở bên trái, chọn Points (Điểm) 
● Từ danh sách thả xuống (phía trên Style Properties) chọn circle (hình tròn) 
● Trong thẻ General của Style Properties (kiểu thuộc tính) chọn size (kích thước) = 

11 
● Trong thẻ Fill chọn color (màu sắc) = black (màu đen) 
● Trong thẻ Labels (nhãn) 

○  enable labelling (chọn kích hoạt nhãn) 
○  Chọn Field based labels (Gắn nhãn theo trường) = observation (quan 

sát) 

● Bấm chuột vào Áp dụng, sau đó bấm chuột vào Đồng ý 
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Công cụ hiển thị thông tin 

Cửa sổ bản đồ cho truần tra và truy vấn có thêm một biểu tượng. Biểu tượng này 
không có trong cửa sổ lập bản đồ 

  

● Bấm chuột vào thẻ Map (công cụ hiển thị thông tin bản đồ) để kích hoạt 

● Bấm chuột vào biểu tượng  Chức năng công cụ thông tin 
● Chọn Waypoint (Điểm tọa độ) trong thẻ Information (Thông tin) ở bên trái 
● Bấm chuột vào thẻ Waypoint Information (Thông tin điểm tọa độ) để biết chi tiết 

quan sát 
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Lưu ý: Bất cứ khi nào trong quá trình làm việc, các cửa sổ của SMART cũng có thể 
được thay đổi kích cỡ, vị trí, hoặc hiển thị. Nếu bạn muốn thiết lập các cửa sổ SMART 
trở lại vị trí mặc định của nó, bạn chỉ cần bấm chuột vào nút có hai mũi tên màu xanh 
ngay bên dưới thanh thực đơn chính. 

  

● Bấm chuột vào biểu tượng  Xác lập lại bố cục các cửa sổ để khôi phục về 
thiết lập mặc định 

● Bấm chuột vào Yes để Đồng ý 
 

Bản đồ của bạn vẫn phóng to các điểm tọa độ và tuyến tuần tra trong tuần tra mã hiệu 
SMART_000002.     

● Để quay lại toàn bộ bản đồ, bấm chuột vào biểu tượng  ‘Phóng đại kích 
thước của tất cả các lớp’ 

Thêm lớp mới 

Lưu ý: Để đưa bản đồ nền mặc định của bạn vào bối cảnh tuần tra, bấm chuột vào 
biểu tượng Đặt bản đồ nền ở phần trên bên phải của ứng dụng SMART. Sau khi tải, 
chọn bản đồ bạn muốn sử dụng và bấm vào Lựa chọn bản đồ nền để sử dụng. 

 

● Tại góc trên bên phải của ứng dụng SMART, bấm chuột vào biểu tượng Thêm 

một lớp vào bản đồ  
● Chọn Files (Tập tin) 
● Mở thư mục Module 3 (Phần 3) 
● Chọn tập tin Topomap 
● Bấm chuột vào Open (Mở) 
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Lưu ý: Có một lỗi đã biết liên quan đến uDig có thể không cho phép tải topomap (bản 

đồ địa hình). Điều này đang được khắc phục. 

Sau khi quá trình nhập kết thúc, lớp mới thêm sẽ hiển thị ở cuối danh sách Layers 
(Lớp). Sử dụng mũi tên ở góc trên cùng bên phải của hình ảnh dưới đây để di chuyển 
lớp lên trên. 

 

  

Lưu ý: Để dễ nhìn hơn, chọn Patrol Sectors (Khu vực tuần tra), mở Style Editor (Thay 

đổi kiểu dáng) trong phần Fill (Tô màu) giảm giá trị opacity (Mức độ trong suốt/độ đục) 

= 30 
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THỰC HÀNH HIỆN TRƯỜNG: Thu thập dữ liệu cho 
tuần tra đa nhánh 

 
Trong phần này, bạn sẽ thực hành ghi lại các quan sát, chuyển các điểm tọa độ GPS 
vào SMART, và đồng thời nhập các quan sát hiện trường. 

Bạn sẽ sử dụng SMART – EXAMPLE Conservation Area (SMART - Khu bảo tồn 
mẫu) cho bài tập này (Tên sử dụng/Mật khẩu: smart/smart) 

Lưu ý: Phần này không hướng dẫn sử dụng thiết bị GPS. 

Bài thực hành bao gồm: 

● Bài tập thực địa thu thập dữ liệu GPS và ghi nhận quan sát cho tuần tra đa 
nhánh; 

● Tạo một tuần tra mới dựa trên bài tập thực địa; 
● Chuyển trực tiếp dữ liệu điểm tọa độ vào SMART;  
● Nhập các quan sát thu được trong bài tập thực địa; 

 

Tuần tra đa nhánh 

SMART có khả năng theo dõi các cuộc tuần tra đa nhánh. Một tuần tra đa nhánh được 

thực hiện khi một đội tuần tra chia thành các nhóm nhỏ hơn. Mỗi nhóm nhỏ hơn có thể 

có trưởng nhóm riêng, hình thức di chuyển và người dẫn đường riêng (nếu có). Các 

nhóm có thể được kết hợp lại vào một ngày sau đó.   

Trong SMART, một tuần tra đa nhánh được ghi nhận như một tuần tra với các nhánh là 

các thành phần trong cuộc tuần tra đó. 

Trong phần thực hành này, bạn sẽ chia thành 3 đội tuần tra.  

Trong ví dụ này, tất cả các thành viên đội tuần tra cùng nhau đi bộ ở nhánh thứ nhất 

(nhánh A). Sau đó, đội tuần tra tách thành hai - một nửa đội tiếp tục đi bộ (nhánh B), 
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nửa đội còn lại đi xe (nhánh C). Hai nửa đội sau đó hợp lại để hoàn tất tuần tra bằng xe 

(nhánh D).  

 

 

Đối với mỗi nhánh, bạn thu thập các điểm GPS và ghi nhận quan sát như một tuần tra 

bình thường. Bạn sẽ cần thiết bị GPS và biểu thu thập dữ liệu. 

Đối với mỗi quan sát và đối với mỗi thay đổi trong nhánh tuần tra, bạn cần phải: 
● Đánh dấu một điểm tọa độ (giữ nguyên tọa độ mặc định trên thiết bị GPS). 

● Ghi lại quan sát và tọa độ điểm quan sát trên bảng dữ liệu. 

Lưu ý: Khi bạn bắt đầu cuộc tuần tra của mình, hãy đặt thiết bị GPS của bạn tự động 

lưu lại nhật ký di chuyển 05 phút một lần. Đối với máy Garmin 60Csx, KHÔNG lưu 

tuyến đang hoạt động.  

Sau khi bạn kết thúc cuộc tuần tra, hãy làm theo những bước dưới đây. 

 

Tạo một tuần tra đa nhánh 

Quá trình tạo một tuần tra đa nhánh tương tự như ví dụ trước. Các bước đầu tiên trong 

việc thiết lập một cuộc tuần tra là giống nhau cho tới bước phân chia nhánh tuần tra. 

● Bấm chuột vào Tạo tuần tra mới      

● Nhập Hình thức tuần tra, Phương thức di chuyển, Nhóm tuần tra, Trạm và 

Nhiệm vụ tuần tra như bạn muốn (với Phương thức di chuyển chọn Đi bộ cho 

nhánh đầu tiên) 

● Chọn ngày hôm nay cho ngày bắt đầu và ngày kết thúc cuộc tuần tra 

● Chọn đội tuần tra của bạn (bao gồm toàn bộ đội tuần tra) 

● Chọn một Đội trưởng (cho nhánh đầu tiên) 

● Bấm chuột vào Yes (Có) để tạo tuần tra đa nhánh  
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● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

Tại điểm này bạn sẽ tách đội tuần tra cho nhánh thứ 2. Các tùy chọn khác có thể được 

sử dụng (thay đổi đội trưởng, thay đổi hình thức di chuyển).  

 

 

● Chọn Nhánh tuần tra số 1 (Patrol leg 1) 

● Bấm chuột vào Chia tách tuần tra (Patrol split) 

 

Thay đổi hình thức di chuyển - Thay đổi loại hình di chuyển trong quá trình tuần tra 

Thay đổi của đội trưởng - Thay đổi đội trưởng trong quá trình tuần tra 

Chia tách tuần tra - Đội tuần tra được chia thành hai nhóm (mỗi nhóm có trưởng nhóm 

và loại phương tiện di chuyển riêng) 
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Chỉnh sửa nhánh - Thay đổi cài đặt (ví dụ: tên của nhánh) 

 

Ngày và thời gian phân nhánh tuần tra 

Ngày phân tách: Ngày hôm nay 

Thời gian phân tách: Thời gian mà đội lớn tách thành 2 nhóm sau nhánh đầu tiên 

Ngày các nhóm kết hợp: Ngày hôm nay 

Thời gian các nhóm tập hợp: Thời gian hai nhóm hợp thành một đội cho nhánh 

cuối cùng 

Thiết lập - Nhóm A 
Hình thức di chuyển: Foot (Đi bộ) 

Các thành viên: Chỉ bao gồm thành viên của nhóm này 

Trưởng nhóm A: Chọn trưởng nhóm 

Thiết lập - Nhóm B 

Hình thức di chuyển: Vehicle (Phương tiện) 

Các thành viên: Chỉ bao gồm thành viên của nhóm này 

Trưởng nhóm B: Chọn trưởng nhóm 
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● Bấm chuột vào Đồng ý khi bạn hoàn tất 

 

 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) để hoàn tất tiến trình tạo tuần tra nhiều nhánh 
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Màn hình tóm tắt các tuần tra sẽ cho phép chỉnh sửa trong tương lai, và đồng thời cho 

phép truy cập vào các thẻ xuất hiện các điểm tọa độ và tuyến tuần tra. 

 

● Bấm vào thẻ ngày hôm nay (06-05-2013) để truy cập hộp thoại điểm tọa độ. 

Sau khi truy cập vào ngày mà tuần tra đa nhánh đã diễn ra, SMART sẽ có hai hộp thoại 

riêng biệt để nhập tọa độ, tuyến tuần tra và các quan sát liên quan. Quá trình để điền 

các quan sát cho một tuần tra đa nhánh giống như một cuộc tuần tra thông thường 

nhưng bạn sẽ cần phải nhập cho từng nhánh riêng. Sau khi nhập cho cuộc tuần tra cuối 

cùng, thì lúc này bạn đã có kinh nghiệm nhập các điểm tọa độ và tạo quan sát.   

Lưu ý:  Đối với tuần tra đa nhánh, các điểm tọa độ và tuyến tuần tra riêng cần được 

nhập riêng.. 



 

89 

 

 

 

Nhập điểm tọa độ GPS 

Các phần tiếp theo sẽ phụ thuộc vào thiết bị GPS bạn đang sử dụng. Phần ngay dưới 

đây dành cho người sử dụng máy Garmin 60CSx. Nếu bạn đang sử dụng Garmin 

GPSmap 62 xin vui lòng tham khảo các phần cho thiết bị đó. Nếu thiết bị của bạn khác 

biệt hơn so với hai thiết bị được liệt kê bạn cần biết được phần nào sự thích hợp cho 

thiết bị GPS của bạn.   

Lưu ý:  Các máy GPS có chức năng giống như một thiết bị lưu trữ thì bạn nên tham 

khảo phần dành cho máy Garmin GPSmap 62. 

Nhập các điểm tọa độ từ máy Garmin 60CSx 

Thiết bị này không có chức năng như một thiết bị lưu trữ ngoài. Để truy cập vào các 

điểm tọa độ và theo dõi thông tin trong Garmin 60CSx, bạn cần chọn Thiết bị GPS.   



 

90 

 

 

 

● Chọn Thiết bị GPS 
● Bấm chuột vào chọn Next (Tiếp tục) 

 

 

● Chọn Garmin serial/USB protocol (Giao tiếp qua dây cắm/cổng USB cho máy 
Garmin) 

● Chọn Nhập tất cả (và lựa chọn ngày chính xác) 
●  Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 
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● Bấm chuột vào Đồng ý 
 

Nhập điểm tọa độ từ máy Garmin GPSmap 62 

Máy Garmin GPSmap 62 hoạt động khác một chút so với máy Garmin 60CSx và yêu 

cầu thêm một số bước trước khi dữ liệu có thể được nhập vào SMART. Máy Garmin 

GPSmap 62 hoạt động như một thiết bị lưu trữ ngoài và điều này yêu cầu bạn phải 

chọn Tệp tin GPX khi nhập các điểm tọa độ. 

 

 

● Chọn Tệp GPX 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
● Bấm chuột vào Thêm 
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● Duyệt tới thư mục Garmin\GPX\ trong thiết bị GPS của bạn 
● Chọn tập tin Waypoints <Ngày lưu tọa độ>.gpx (Tệp tin có ghi ngày phù hợp) 

● Bấm chuột vào Open (Mở) 
 

 
 

● Chọn Nhập tất cả (và lựa chọn ngày chính xác) 
● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

 

● Bấm chuột vào Đồng ý 
 

Nếu nhập thành công, bạn sẽ thấy những điểm tọa độ thu được trong phần thực hành 

thực địa.   
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Nhập tuyến tuần tra từ Garmin 60CSx 

Bây giờ các điểm tọa độ đã được nhập vào SMART, bạn sẽ cần nhập tuyến tuần tra 

theo tọa độ GPS 
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● Bấm chuột vào Thiết lập điểm tuần tra...      
● Chọn Thiết bị GPS 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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● Chọn Garmin serial/USB protocol (Giao tiếp qua dây cắm/cổng USB cho máy 
Garmin) 

● Chọn Nhập tất cả (và lựa chọn ngày chính xác) 
● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

Nhập tuyến tuần tra từ GPSmap 62 

Bây giờ các điểm tọa độ đã được nhập vào SMART, bạn sẽ cần nhập tuyến tuần tra 

theo tọa độ GPS. 
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● Chọn Thiết lập điểm tuần tra      
● Chọn Tệp GPX 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
● Bấm chuột vào Thêm 
● Duyệt tới thư mục Garmin\GPX\Current trong thiết bị GPS của bạn 
● Chọn tệp tin current.gpx 
● Bấm chuột vào Open (Mở) 

 

 
 

● Chọn Nhập tất cả (và lựa chọn ngày chính xác) 
● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 
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Nhập các quan sát cho điểm tọa độ 

Bước tiếp theo của phần thực hành là điền các quan sát cho các điểm tọa độ trong 
SMART. 

Bây giờ bạn sẽ sử dụng các ghi chép của bạn (trong phần thực hành) để điền dữ liệu 
tuần tra với các quan sát thực tế. 

 

● Bắt đầu bằng cách nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải của ô quan sát 
cho điểm tọa độ 1 để mở bảng điền thông tin quan sát. 

●  Điền các thông tin quan sát được từ bảng ghi chép của bạn 

● Làm theo các bước của Phần 3 

<Kết thúc Phần 3 - Tuần tra> 
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PHẦN 4: Phân tích - Truy vấn và Tóm tắt 

Mục tiêu 

Phần hướng dẫn này sẽ giới thiệu với bạn khung cửa sổ truy vấn trong SMART. Tính 

năng này trong SMART là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng thực hiện một 

loạt các phân tích khác nhau. Trong phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét các 

chức năng sau đây: 

● Tạo một truy vấn quan sát đơn giản 

● Tạo một truy vấn tuần tra đơn giản 

● Hiểu và sử dụng trình hướng dẫn truy vấn 

● Tạo các truy vấn phức hợp bằng cách sử dụng bộ lọc tuần tra 

● Tạo các truy vấn bằng cách sử dụng bộ lọc mô hình dữ liệu 

● Tsạo các truy vấn bằng cách sử dụng bộ lọc không gian 

● Hiểu & thay đổi thuộc tính truy vấn 

● Lưu và xóa các truy vấn 

● Xuất và nhập truy vấn 

● Tạo tóm tắt cơ bản 

● Tạo tóm tắt phức hợp 

● Tạo các truy vấn theo dạng lưới 

Các bước thực hiện 

Trong phần này, bạn sẽ bắt đầu khám phá một số chức năng rất mạnh mẽ cho phép 

tạo và xuất các truy vấn và tóm tắt từ đơn giản đến phức tạp. Truy vấn và tóm tắt là 

những công cụ được sử dụng để trích xuất thông tin tuần tra và thông tin quan sát từ 

cơ sở dữ liệu. Chúng tự tạo ra các (kiểu) kết quả riêng cũng như có quy trình riêng để 

đưa ra những kết quả đó. 

Các định nghĩa 

Truy vấn 

Truy vấn dữ liệu hiển thị các ghi nhận dữ liệu thô (chưa qua xử lý) được lựa chọn thông 

qua các bộ lọc. Truy vấn không tổng hợp dữ liệu (ví dụ: tổng số, v.v.). Điều này cho 

phép người dùng xem các dữ liệu thô của các cuộc tuần tra cũng như dữ liệu thô quan 

sát được. Truy vấn có thể được thể hiện theo bảng biểu hoặc trên bản đồ. 

Ví dụ: Hiển thị tất cả các điểm tọa độ nơi hoạt động của con người được quan sát 
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Truy vấn dữ liệu 

Tất cả các truy vấn dữ liệu hoặc truy vấn tuần tra có thể được xác định trong SMART. 
Các truy vấn này dựa trên tất cả các nguồn dữ liệu quan sát trong cơ sở dữ liệu. Truy 
vấn dữ liệu tuần tra cũng có thể được thực hiện bằng cách thêm thuộc tính vào bộ lọc 
bên cạnh các mục của mô hình dữ liệu. 

● Truy vấn tuần tra - liệt kê các cuộc tuần tra có liên quan đến truy vấn cụ thể. 

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

o Truy vấn Quan sát tuần tra - liệt kê tất cả các thuộc tính tuần tra cũng 

như tất cả các thông tin về danh mục và thuộc tính của mô hình dữ liệu 

liên quan đến quan sát. 

o Truy vấn Vụ việc tuần tra - liệt kê 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- liệt kê các quan sát liên quan đến truy vấn cụ thể. 

● Truy vấn vụ việc - Bộ lọc vụ việc sẽ liệt kê tất cả các quan sát ở bất kỳ vụ việc 

phù hợp với bộ lọc. 

● Truy vấn dạng lưới (Tất cả truy vấn dữ liệu hoặc truy vấn lưới dữ liệu) - 

Truy vấn không gian liệt kê kết quả quan sát hoặc kết quả tuần tra được hiển thị 

ở dạng lưới ô vuông. 

Tóm tắt 

Bản tóm tắt thể hiện tổng quan về dữ liệu thô và cho phép nhóm thành các mục khác 

nhau. Các nội dung có thể được tóm tắt là các giá trị như tổng số cuộc tuần tra, tổng 

quãng đường đã di chuyển, tổng số lần quan sát bẫy, v.v. Các nhóm là các mục 

(categories) như khu vực quản lý, các loại tuần tra, nhiệm vụ tuần tra, trạm, đội, v.v. 

Các bản tóm tắt chỉ có thể được xem dưới dạng bảng biểu. 

Ví dụ: Hiển thị tổng số bẫy được quan sát trong từng khu vực quản lý cho mỗi tháng 

trong năm 2012 
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Các thành phần truy vấn và tóm tắt 

Truy vấn và tóm tắt SMART là các biểu thức logic được sử dụng để lọc các thông 

tin/dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

Các bộ lọc của SMART bao gồm: 

● Ngày 

● Tuần tra 

● Mô hình dữ liệu 

● Khu vực 

Các toán tử được sử dụng để thay đổi logic của truy vấn, cho phép người dùng SMART 

có thể xây dựng các truy vấn phức tạp hơn.  

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) 

 
● ấm chuột vào biểu tượng cửa sổ truy vấn 
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Sau khi truy vấn mới được tạo, cửa sổ dưới đây sẽ xuất hiện. 

 

 

 
 

 

 
Lọc kết quả theo ngày của truy vấn 

 
Sử dụng để thay đổi tên truy vấn 

 

Lọc các trường thông tin trong kết quả 
truy vấn 

 
Chuyển đổi giữa kết quả dạng bảng và 
các kết quả dạng bản đồ 

 

Thư mục lưu truy vấn 

 
Được sử dụng để lọc kết quả dựa trên 
thông tin tuần tra 

 

Sử dụng để lọc kết quả dựa trên danh 
mục và thuộc tính trong mô hình dữ liệu 

 
Sử dụng để lọc kết quả dựa trên ranh 
giới vùng của khu bảo tồn 
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Các toán tử NOT (không phải) và Ngoặc 
đơn () được sử dụng để thay đổi logic 
của truy vấn 

 &   Chạy truy vấn 

 Xóa truy vấn 

 Lưu truy vấn 

 

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

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

thực hiện bởi một đội tuần tra. Trong bài tập này, bạn sẽ sử dụng 'Trình hướng dẫn truy 

vấn mới' để hướng dẫn người dùng về truy vấn nào nên được sử dụng để trích xuất 

thông tin được yêu cầu. 

 
 

● Bấm chuột vào biểu tượng Tạo truy vấn mới để mở Trình truy vấn mới 
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● Chọn Tất cả các truy vấn dữ liệu (Truy vấn tất cả dữ liệu) và bấm Next (Tiếp tục) 

Bạn có thể chọn loại truy vấn bạn muốn thực hiện. Khi bạn bấm chuột vào một loại truy 

vấn, mô tả của truy vấn đó sẽ xuất hiện. 

 

 

 

● Chọn Truy vấn quan sát 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 
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● Trong cửa sổ truy vấn chính, thay đổi thiết lập ngày thành Tất cả các ngày 

Lưu ý: Mặc định của ngày truy vấn là cho 30 ngày gần đây. Đối với các bài tập này, 

bạn nên thay đổi thiết lập thành Tất cả các ngày trừ khi có hướng dẫn khác. 

 
 

● Để bắt đầu tạo truy vấn về tất cả các quan sát về vũ khí, bấm đúp chuột vào 

Weapons and Gear Seized (Vũ khí và trang thiết bị tịch thu được) trong Bộ lọc 
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mô hình dữ liệu trên thanh công cụ bên phải, sau đó nó sẽ xuất hiện ở Định 

nghĩa (Xác định) truy vấn SMART trong cửa sổ bên dưới 

 

 
● Đảm bảo rằng Bộ lọc quan sát được chọn trong phần Kiểu bộ lọc 

 

 
 

● Phía bên phải cửa sổ phía dưới, bấm chuột vào mũi tên màu xanh để Chạy truy 

vấn hiện tại  

 

 

 

Bạn có thể thấy kết quả truy vấn dưới dạng BẢNG BIỂU hoặc BẢN ĐỒ 
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● Để chuyển đổi giữa dạng Bảng và Bản đồ, bấm vào thẻ được hiển thị 

 

Lưu ý: Quá trình tùy chỉnh giao diện và các thiết lập của bản đồ đều giống nhau trong 

các cửa sổ kết quả bản đồ, như trong các cửa sổ khác. 

Lưu truy vấn 
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● Bấm chuột vào biểu tượng  'Lưu một bản sao chép truy vấn/tóm lược'  

 

 

 

● Nhập tên truy vấn: Weapons and gear seized (Vũ khí và thiết bị thu giữ) 

● Chọn thư mực lưu: Truy vấn của tôi 

● Bấm chuột vào Lưu 
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Đặc tính truy vấn 

 

 

● Trên thẻ Kết quả dạng bảng, bấm chuột vào Đặc tính truy vấn… 
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● Bạn có thể chọn/ bỏ chọn những trường bạn muốn hiển thị trong bảng truy vấn 

● Sau khi hoàn thành bấm chuột vào Đồng ý 

 

 
 

● Lưu lại các thay đổi 

Bạn sẽ thấy Truy vấn ‘Weapons and gear seized’ (truy vấn vũ khí và thiết bị thu giữ) 

vào phần Những truy vấn của tôi, trong thẻ Các truy vấn và tóm tắt đã lưu.  

Truy vấn vụ việc (Truy vấn liên quan) 

Vụ việc và quan sát 

Một quan sát là một vụ việc (single item) được quan sát và bao gồm chính xác một 
danh mục trong mô hình dữ liệu và tất cả các thuộc tính liên quan của nó. Vụ việc là 
một tập hợp các quan sát xảy ra tại cùng một thời điểm và cùng một thời gian (một 
điểm tọa độ). Bạn sẽ chạy một truy vấn vụ việc cho ‘Weapons and gear seized’ (truy 
vấn vũ khí và thiết bị thu giữ được) để so sánh. 

Lưu ý: bạn cũng có thể nói ra sự khác biệt giữa các loại truy vấn bạn chạy bằng các 

biểu tượng xem bên dưới. 
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● Chọn Truy vấn mới > Tất cả các truy vấn dữ liệu > Truy vấn liên quan mới 

(truy vấn vụ việc mới) 

● Chọn Tất cả các ngày trong danh sách thả xuống 

● Trong mô hình dữ liệu bấm đúp chuột vào ‘Weapons and Gear Seized’ (Vũ khí 

và thiết bị thu giữ) 

● Chạy truy vấn bằng cách sử dụng mũi tên màu xanh lá 

 

 

  

Số lượng vụ việc được hiển thị trong cửa sổ kết quả. Trong ví dụ này, vụ việc ít hơn 

quan sát do nhiều quan sát weapons and gear seized (Vũ khí và thiết bị thu giữ được) 

được ghi nhận tại một điểm tọa độ.      
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Truy vấn tuần tra 

 

Chúng ta sẽ chạy một truy vấn tuần tra cơ bản để hiển thị các cuộc tuần tra phù hợp 

với các bộ lọc truy vấn xác định. Quá trình xây dựng truy vấn tuần tra cũng giống như 

truy vấn quan sát nhưng kết quả sẽ liệt kê thông tin về các cuộc tuần tra và tuần tra nào 

có liên quan tới một quan sát. 

Trong bài tập này, bạn sẽ xây dựng một truy vấn để xem những cuộc tuần tra nào đã 

gặp thợ săn. 

 

 

 

● Chọn Truy vấn > Truy vấn mới > Các truy vấn tuần tra > Truy vấn tuần tra 

mới 

● Chọn Tất cả các ngày 

● Lưu truy vấn với tên Poacher encounters (Bắt gặp thợ săn) trong thư mục 

Những truy vấn của tôi 
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● Sử dụng bộ lọc truy vấn, theo mục People – direct observations (Con người – 

bắt gặp trực tiếp) 

● Bấm đúp chuột vào Threat (Mối đe dọa) 
 

 

● Bấm chuột vào nút thả xuống bên cạnh bộ lọc Threat (Mối đe dọa) trong cửa sổ 

Định nghĩa truy vấn 

● Cửa sổ sẽ xuất hiện khi bạn nhập Hunting (Săn bắn), khi Hunting (Săn bắn) 

hiển thị, bấm đúp chuột vào nó.  

 

 
● Chạy truy vấn 

Trong các Đặc tính truy vấn tuần tra, bạn sẽ thấy rằng các trường có sẵn là các trường 

liên quan đến tuần tra và không phải các trường quan sát. 
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Trong chế độ xem Kết quả bản đồ, các tuyến đường của các cuộc tuần tra khác nhau 

được liệt kê và lên bản đồ. Không có thông tin điểm tọa độ nào được liệt kê. 

Lưu ý: Trong kết quả dạng bản đồ, màu sắc và độ dày của đường có thể được chỉnh sửa bằng 

các công cụ tương tự như các lớp khác (bằng cách chọn thẻ Layers ở phía bên tay phải) 
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Truy vấn quan sát tuần tra và truy vấn vụ việc tuần tra 

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

cuộc tuần tra và không có thông tin quan sát. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một truy 

vấn tuần tra trích xuất dữ liệu quan sát. 

● Chọn Truy vấn > Truy vấn mới > Các truy vấn tuần tra > Truy vấn quan sát 

tuần tra mới 

 
 

● Chạy truy vấn giống như trong ví dụ trước 

● People- direct observation – Threat – Hunting (Con người quan sát trực tiếp – 

Mối đe dọa – Săn bắn) 

● Xem cả kết quả dạng bảng và dạng bản đồ 

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

trường liên quan đến tuần tra và quan sát. Bạn cũng có thể thử chạy các truy vấn 

tương tự, nhưng là Truy vấn vụ việc. 
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Truy vấn khu bảo tồn và Những truy vấn của tôi 

Có hai nơi cơ bản để lưu truy vấn là Truy vấn khu bảo tồn và Những truy vấn của tôi. 

● Truy vấn khu bảo tồn - Tất cả các tài khoản người dùng đều có thể truy cập 

được ngoại trừ tài khoản người nhập dữ liệu, nhưng chỉ có tài khoản quản trị và 

quản lý mới có thể lưu và thực hiện chỉnh sửa. 

● Những truy vấn của tôi - Chỉ có thể truy cập bởi tài khoản người dùng đã tạo 

chúng. Tất cả các tài khoản, ngoại trừ người nhập dữ liệu, đều có thể lưu và 

chỉnh sửa. 

Lưu ý: Truy vấn và tóm tắt được lưu trong Những truy vấn của tôi sẽ chỉ có thể được 

truy cập vào 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 báo cáo. Báo cáo sẽ 

được trình bày trong Phần 5.      

Tạo các truy vấn phức tạp sử dụng bộ lọc tuần tra 

Trong ví dụ trước, bạn đã trích xuất tất cả tuần tra có gặp thợ săn. Trong ví dụ tiếp 

theo, bạn sẽ tạo ra một truy vấn phức tạp để lọc thêm các kết quả bằng cách tìm các 

cuộc tuần tra đi bộ có gặp con người.  

 
 

● Bấm đúp chuột vào truy vấn Poachers encounters (Bắt gặp thợ săn) để mở 

truy vấn. 

● Bấm đúp chuột vào Loại hình di chuyển trong bộ lọc tuần tra ở cửa sổ bộ lọc 

truy vấn bên phải để thêm vào truy vấn. 

● Trong danh sách Loại hình di chuyển thả xuống, chọn Foot (Đi bộ) 

● Chọn Tất cả các ngày 
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● Chạy truy vấn 

 

 

 

● Lưu bản sao của truy vấn với tên Poaching encounters on foot (Bắt gặp săn 

bắn khi đi bộ) 

● Lưu trong thư mục Những truy vấn của tôi 

Sử dụng thuộc tính trong truy vấn phức tạp 

Nếu bạn muốn tiếp tục phát triển các truy vấn, bạn có thể tiếp tục thêm vào danh mục 

bổ sung hoặc các thuộc tính để truy vấn. 

 

 

● Mở truy vấn Poaching encounters on foot (Bắt gặp săn bắn khi đi bộ) 

● Trong Bộ lọc mô hình dữ liệu, chuyển đến các Thuộc tính 

● Cuộn xuống để tìm People Armed (Người có vũ khí) 

● Bấm kép chuột vào đó để thêm thuộc tính vào định nghĩa truy vấn 

● Chọn có Armed (Có vũ khí) dưới trình đơn thả xuống 

● Chạy truy vấn và lưu truy vấn với tên mới vào Các truy vấn của tôi 
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Sử dụng thuộc tính truy vấn 

Các truy vấn tiếp theo sẽ liệt kê tất cả các quan sát elephants (voi) trực tiếp và các 

thông tin tuần tra liên quan. 

 

 
 

● Chọn Truy vấn > Truy vấn mới > Các truy vấn tuần tra > Truy vấn quan sát 

tuần tra mới 

● Chọn Tất cả các ngày 

 

 

 

● Trong bộ lọc mô hình dữ liệu, vào categories (danh mục), bấm đúp chuột vào 

danh mục Wildlife – Direct Observation và Species (Động vật – Quan sát trực 

tiếp – Loài) 
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● Nhập elephant (voi) trong cửa sổ bộ lọc phần Species (Loài) và chọn Loxodonta 

Africana (Voi Châu Phi). 

● Chạy truy vấn 

● Đổi tên truy vấn Elephant-direct observations (Voi – quan sát trực tiếp) và lưu 

truy vấn vào thư mục Những truy vấn của tôi 

 
 

● Trong Các đặc 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 

● Bấm chuột vào OK 

● Sắp xếp dữ liệu theo Mã tuần tra bằng cách bấm chuột vào tiêu đề cột  
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Tạo truy vấn sử dụng các thuộc tính 

Các truy vấn tuần tra theo thuộc tính sẽ liệt kê kết quả trong tất cả các danh mục ở mô 

hình dữ liệu cho bất kỳ quan sát nào mà giá trị 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 có ghi nhận elephants (voi) (không chỉ các quan sát trực tiếp).  

● Tạo một Truy vấn quan sát mới 

● Trong Các thuộc tính của Mô hình dữ liệu, tìm và bấm đúp chuột vào Species 

(Loài) 

● Nhập Elephant (Voi) vào bộ lọc và chọn “Loxodonta” 

● Lưu lại với tên Elephant - All observations (Tất cả quan sát về Voi) trong thư 

mục Những truy vấn của tôi 

● Chọn Tất cả các ngày 

● Chạy truy vấn 

● Xem lại kết quả 

 

Truy vấn phức tạp sử dụng các toán tử 

Các toán tử cho phép xây dựng các truy vấn phức tạp hơn. Logic sử dụng các toán tử 

trong SMART giống như logic trong việc xây dựng một công thức toán học.  
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Truy vấn này sẽ chỉ liệt kê các quan sát về Hunting (săn bắn) 

 
 

Truy vấn này sẽ liệt kê đồng thời các quan sát về việc Hunting (Săn bắn) và 

Logging & Wood Harvesting (Khai thác gỗ) 

 

Truy vấn này sẽ liệt kê các quan sát về săn bắn hoặc khai thác gỗ nhưng chỉ khi 

chúng được ghi nhận bởi các cuộc tuần tra chống săn bắn (Anti-poaching patrols). 

Lưu ý: Khi các thành phần (tiêu chí lọc) được thêm vào trong cửa sổ truy vấn SMART, chúng 

có thể được thay đổi vị trí bằng cách kéo và thả hoặc loại bỏ bằng cách bấm chuột vào dấu "x" 

ở góc trên bên phải của thành phần đó. 

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 chạy truy vấn màu xanh sẽ không xuất hiện, và sẽ có 

một Cảnh báo lỗi truy vấn ở phía dưới của màn hình. 
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Tạo truy vấn sử dụng bộ lọc khu vực 

Bộ lọc khu vực cho phép kết quả được lọc theo các ranh giới hành chính của 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 săn bắn trong Khu vực tuần tra 2 

● Tạo một Truy vấn quan sát tuần tra mới 

● Bấm đúp chuột vào Threat (Mối đe dọa) trong danh sách các thuộc tính 

 
 

● Nhập Hunting (săn bắn) trong cửa sổ bộ lọc 

● Chọn Hunting (Săn bắn) và bấm chuột vào Enter 

● Chọn Tất cả các ngày 

● Chạy truy vấn và xem ‘Kết quả được đưa lên bản đồ’ 

  
● Bây giờ thêm Patrol Sector 2 (Khu vực tuần tra 2) để truy vấn bằng cách bấm 

đúp chuột vào Patrol Sector 2 (Khu vực tuần tra 2) trong bộ lọc theo khu vực 
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● Chạy truy vấn và xem lại kết quả trong thẻ ‘Kết quả được đưa lên bản đồ’ 

● Lưu Truy vấn với tên Hunting observations- Patrol Sector 2 (Quan sát săn bắt 

– khu vực tuần tra 2) trong thư mục Những truy vấn của tôi 

Lưu ý: Chỉ có các quan sát trong Patrol Sector 2 ‘Khu vực kiểm tra 2’ được liệt kê 

Xuất kết quả truy vấn  

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

tóm tắt ** 

Việc xuất kết quả truy vấn ra tệp tin Shapefile sẽ tạo ra tệp tin Shapefile chứa các kết 

quả. Kết quả này có thể xem trong thẻ Các kết quả dạng bản đồ. Tệp tin Shapefile này 

có thể được sử dụng để tạo bản đồ mới hoặc để chuyển cho người khác để họ nhập 

vào phần mềm ArcGIS. 

● Mở truy vấn Poaching Encounters (Bắt gặp thợ săn), chạy truy vấn với Tất cả 

các ngày 

● Bấm chuột vào Biểu tượng Xuất  và chọn Shapefile (*.shp) 

 
 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) và lưu tệp tin Shapefile trong thư mục Module 4 
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Tóm tắt 

Tóm tắt được xây dựng bằng cách đặt Tùy chọn giá trị và Tùy chọn gom nhóm vào cửa 

sổ Định nghĩa truy vấn SMART. Nhóm theo các lựa chọn được sử dụng để cung cấp 

một tập hợp Các tùy chọn giá trị. 

 

 
 

Tóm tắt đơn giản nhất có thể là một tùy chọn giá trị đơn lẻ, không có tùy chọn gom 

nhóm, và không có giới hạn về mức độ phức tạp đối với một tóm tắt. Tuy nhiên, một số 

trường hợp không cho phép kết hợp các tùy chọn giá trị và tùy chọn gom nhóm và 

SMART sẽ không chạy tóm tắt cho đến khi lỗi được xử lý. 

Tóm tắt tuần tra đơn giản 

Trong ví dụ này, bạn sẽ xây dựng một truy vấn tóm tắt đơn giản để tính tổng số cuộc 

tuần tra đã được nhập vào hệ thống cho khu bảo tồn này. 
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● Chọn Truy vấn > Truy vấn mới > Các truy vấn tuần tra > Truy vấn tóm tắt 

tuần tra mới 

● Chọn Tất cả các ngày 

 

 
 

● Dưới phần Các giá trị tuần tra, bấm đúp chuột vào Số lượng tuần tra để thêm 

vào cửa sổ ‘Các giá trị’ 

 
 

 

● Chạy truy vấn tóm tắt bằng cách sử dụng mũi tên màu xanh 

Cửa sổ tóm tắt của SMART sẽ hiển thị số lượng các cuộc tuần tra cho khu bảo tồn này 
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● Quay lại phần Các giá trị và thêm Khoảng cách (km) vào truy vấn 

● Thêm Khoảng cách (km) lần thứ hai vào cửa sổ truy vấn 

Phát triển thêm mức độ phức tạp của tóm tắt, bạn sẽ thêm giá trị tính được của Số 

lượng tuần tra trên mỗi Km di chuyển. 

 
● Trong phần Khoảng cách dưới (km), chọn Tỷ lệ tính toán (tính tỷ lệ) 

 
 

● Chọn Số lượng tuần tra trong danh sách thả xuống 

● Bấm chuột vào OK 

● Chạy truy vấn 

● Lưu Truy vấn với tên Number of Patrols per Kilometer travelled (Số lượng 

tuần tra trên mỗi km di chuyển) 

 



 

126 

 

 
 

Tóm tắt Mô hình dữ liệu đơn giản 

Cũng như các truy vấn, việc xây dựng tóm tắt cũng có những lựa chọn về giá trị của 

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 theo danh mục Hunting (Săn bắn).  

● Tạo một Truy vấn tất cả tóm tắt tuần tra (Truy vấn > Truy vấn mới > Các truy 

vấn tuần tra > Truy vấn tóm tắt tuần tra mới) 
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● Chọn Các tùy chọn gom nhóm theo > Gom nhóm Mô hình dữ liệu > Các 

mục và các thuộc tính > Human Activity (Hoạt động của con người) > Threat 

(mối đe dọa) - Biological Resource Use (sử dụng tài nguyên sinh vật) > 

Hunting (Săn bắn) (Bấm đúp chuột vào Hunting (Săn bắn) để thêm vào cửa sổ 

định nghĩa truy vấn) 

 

 

● Chọn Các tùy chọn giá trị  > Các giá trị Mô hình dữ liệu > Đếm ‘Tất cả danh 

mục’ > Đếm ‘Human Activity’ (Hoạt động của con người) và bấm đúp chuột để 

thêm nó vào truy vấn 

● Chọn 'Đếm sự việc' (nó sẽ chỉ đếm số lượng điểm tọa độ riêng biệt, thay vì số 

lượng quan sát) 

● Chọn Tất cả các ngày 

● Chạy Truy vấn 
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● Chọn Bộ lọc bên cạnh Human Activity (Hoạt động của con người) 

 

● Thêm các mối đe dọa khác vào với săn bắn trong cửa sổ truy vấn bằng cách 

chọn các mục mối đe dọa khác trong cửa sổ ‘nhóm theo bộ lọc’ (NTFP 

collection (thu hái lâm sản ngoài gỗ) và Logging and Wood Harvesting (khai 

thác gỗ)). 

● Chạy lại truy vấn 
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Tiếp theo chúng ta sẽ thêm tiêu đề cột vào truy vấn để mở rộng phần tóm tắt. 

 
● Bấm đúp chuột vào Nhiệm vụ trong ‘Các tùy chọn Gom nhóm theo’ – ‘Gom 

nhóm tuần tra’ 

 

● Kéo thả ‘Nhiệm vụ’ vào ‘Tiêu đề cột đầu trang (Theo mặc định, ‘Nhiệm vụ’ sẽ 

được thêm vào cửa sổ ‘Tiêu đề hàng đầu trang’. Để di chuyển, chọn và kéo thả 

vào cửa sổ ‘Tiêu đề cột đầu trang’) 

● Chạy lại truy vấn 
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Nhóm theo ngày tháng 

Bạn cũng có thể nhóm theo ngày - điều này cho phép bạn báo cáo các quan sát theo 

Giờ bắt đầu hoặc Giờ Kết thúc, Ngày, Tháng hoặc Năm 

 
● Chọn ‘Các tùy chọn Gom nhóm theo’ > ‘Gom nhóm tuần tra’ > ‘Ngày tháng’ 

> ‘Tháng’ 

● Bấm đúp chuột để thêm vào truy vấn 

 
 

● Chạy lại truy vấn 
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Các bộ lọc 

Bộ lọc giúp lọc kết quả tóm tắt một cách đơn giản. 

 
● Chọn trong ‘Các bộ lọc’ bên cạnh Nhiệm vụ 

 
 

● Bỏ chọn tất cả trừ Anti-poaching (chống săn bắn) 



 

132 

 

● Bấm chuột Đồng ý 

● Chạy lại truy vấn 

 

Lưu tóm tắt 

Các tóm tắt được lưu theo cách tương tự như lưu các truy vấn. 

● Lưu tóm tắt vừa tạo với tên ‘Number of threats by anti-poaching patrol’ (Số 

lượng các mối đe dọa bởi nhiệm vụ tuần tra chống săn bắn) trong ‘Những truy 

vấn của tôi’. 

Xuất kết quả truy vấn tóm tắt  

Bảng ‘Các giá trị được tách biệt bằng dấu phẩy’ (CSV) 

Xuất kết quả truy vấn ở dạng tệp tin ‘Các giá trị được tách bằng dấu phẩy’ (tệp CSV). 

Sản phẩm này được nhập vào bảng tính hoặc phần mềm cơ sở dữ liệu khác (ví dụ: 

Excel), để tạo ra kết quả được nhìn thấy trong giao diện dạng bảng biểu. 

● Sau khi bạn đã chạy truy vấn tóm tắt, bấm chuột vào biểu tượng Xuất Truy vấn 

 và chọn ‘Các giá trị được tách bằng dấu phẩy’ (*.csv). 

● Lưu tệp tin trên máy tính của bạn 

● Xác định vị trí tệp tin và mở bằng Excel để xem kết quả. 

Xuất và nhập truy vấn mẫu 

Sau khi một truy vấn hoặc tóm tắt được tạo ra, nó có thể được xuất ra dạng tệp tin 

XML. Tệp tin này có thể được sử dụng bởi một khu bảo tồn khác. Việc nhập các truy 

vấn và tóm tắt đã có từ trước cho phép chuẩn hóa phân tích và báo cáo ở những nơi 

mà mô hình dữ liệu có các trường thông tin giống nhau (điều này được trình bày trong 

phần tiếp theo). 

Định nghĩa truy vấn 

Việc xuất truy vấn bằng Định nghĩa truy vấn (*.xml) sẽ tạo ra một tệp tin dưới dạng 

XML. Sản phẩm này có thể cung cấp cho người khác, cho phép nhập truy vấn vào khu 

bảo tồn của họ. 

Sử dụng thanh thực đơn hoặc biểu tượng  bạn có thể xuất truy vấn và tóm tắt. 
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Truy vấn dạng lưới 

Truy vấn dạng lưới có thể thực hiện cho truy vấn tất cả dữ liệu và truy vấn tuần tra. Bây 

giờ, bạn sẽ tạo Truy vấn tuần tra dạng lưới. 

 
 

● Trong thực đơn, chọn Truy vấn tuần tra dạng lưới mới 

● Từ giá trị mô hình dữ liệu, bấm đúp chuột vào Count Human Activity (Đếm hoạt động của 

con người) để thêm vào truy vấn 
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● Chọn ‘Đếm các hoạt động quan sát’ 

● Đảm bảo “Phương án” (Projection - Hệ quy chiếu) = WGS 84 / UTM 32S 

● Thay đổi ‘Kích cỡ ô/lưới’ thành 1000m 

● Chọn Tất cả các ngày trong bộ lọc ngày 

● Chạy truy vấn 

Kết quả dạng bảng 

Giao diện mặc định là danh sách kết quả dạng bảng. Bảng này hiển thị tọa độ lưới và 

giá trị của số lượng quan sát đã được ghi nhận trong ô lưới đó. Đầu ra (kết quả) bao 

gồm tất cả các ô lưới đã được tuần tra trong thời gian tuần ra. Vì vậy, nếu một ô lưới đã 

được tuần tra và không phát hiện quan sát nào, nó sẽ có giá trị bằng 0. Bảng này cũng 

bao gồm giá trị mẫu số (giá trị tổng) (ví dụ như khoảng cách đã tuần tra) nếu có một giá 

trị được lựa chọn (xem tỷ lệ phát hiện, bên dưới). Đối với hầu hết người dùng, kết quả 

dạng bảng biểu sẽ không quan trọng bằng kết quả dạng bản đồ. 

Kết quả dạng bản đồ 

Cũng như các loại truy vấn khác, kết quả có thể được xem trong bảng biểu hoặc trên 
bản đồ. Kết quả cho loại truy vấn này được hiển thị dưới dạng raster hoặc lớp ô lưới. 

                                   

 

Màn hình kết quả dạng bản đồ hiển thị một số ô có màu sắc khác nhau, nơi các ô 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 nhận trong ô. 
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Thay đổi kiểu dáng bản đồ của truy vấn dạng lưới 

Trong các phần trước, bạn đã khám phá các tùy chọn khác nhau để thay đổi kiểu dáng của các 

lớp điểm, đường và đa giác. Bây giờ, bạn sẽ thay đổi kiểu cho lớp kết quả truy vấn dạng lưới. 

 

● Bấm chuột vào thẻ Layers (các lớp) (bên cạnh Lọc truy vấn trên cửa sổ bên phải) 

● Chọn lớp <Tóm tắt dạng lưới không tên> [null] 

● Bấm chuột vào biểu tượng ‘Thay đổi kiểu của lớp đã chọn’    

● Chọn Single Band Raster (Raster một dải màu) (trên thanh thực đơn bên trái) 

 

Lưu ý: Không thay đổi dòng đầu tiên (0-9999 – no data). 
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● Bấm chuột vào Add (Thêm vào) hai lần để thêm 2 khoảng cách nữa 

 
● Thay đổi các giá trị cho khoảng cách 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 

● Bấm chuột vào Áp dụng 

● Bấm chuột vào Đồng ý 

Thêm chú giải 

● Bên cạnh bản đồ, bấm chuột vào biểu tượng Thêm lớp vào bản đồ  
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● Chọn ‘Map decoration’ (Trang trí bản đồ) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Đánh dấu kiểm vào Legend (Chú giải) 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

 

● Tải bản đồ nền SMART Map with Legend (‘Bản đồ SMART có chú giải’ mà bạn đã tạo 

trong Phần 2 (Module 2) bằng cách bấm chuột vào biểu tượng Lựa chọn bản đồ nền để sử 

dụng  

 

● Để đổi tên truy vấn và hiển thị trong chú giải, bấm chuột phải vào truy vấn và chọn Rename 

(Đổi tên) 

● Lưu truy vấn với tên ‘Human Activity Observations’ (Quan sát các hoạt động của con 

người) trong thư mục Những truy vấn của tôi 
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Lưới tỷ lệ gặp 

Bạn cũng có thể trực tiếp tính toán tỷ lệ gặp (ví dụ như số lượng các quan sát/ đơn vị 

nỗ lực) trong mỗi ô lưới.   

 

● Bấm chuột vào “Tỷ lệ tính toán” (Compute Rate - tính tỷ lệ) bên cạnh ‘Đếm các 

hoạt động quan sát’ (Count observations - đếm quan sát) – Human Activity 

(Hoạt động của con người)  

 

● Chọn Khoảng cách (km) và bấm chuột vào Đồng ý 

 

Truy vấn sẽ tính toán số lượng quan sát của con người/ km đã tuần tra. 

● Chạy truy vấn 
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● Lưu truy vấn với tên Encounter rate of human activities (Tỷ lệ gặp hoạt động của con 

người) trong thư mục Những truy vấn của tôi 

Lọc một truy vấn 

Bộ lọc có thể được áp dụng cho truy vấn tóm tắt dạng lưới. Đối với dạng lưới có hai 

kiểu bộ lọc:  

Lọc giá trị: Lọc tử số/số quan sát (số ví dụ: số lượng quan sát hoạt động của con người) 

Lọc tỷ lệ: Lọc mẫu/ đơn vị của nỗ lực 

● Như một ví dụ - thiết lập truy vấn tóm tắt dạng lưới có thể tính toán tỷ lệ gặp của 

các quan sát có săn bắn (tức là chỉ các quan sát có hoạt động của con người 

được lọc bởi săn bắn) trên mỗi km tuần tra (cho tất cả các tuần tra, không chỉ 

những nơi bắt gặp săn bắn) 

 
● Bấm chuột vào thẻ Các bộ lọc 

● Trong danh sách Bộ lọc Mô hình dữ liệu, bấm đúp chuột vào Human Activity >Threat 

(Hoạt động của con người > Mối đe dọa) để thêm nó vào Lọc giá trị 

 
● Nhập ‘Hunting’ (Săn bắn) 

● Chọn Bộ lọc vụ việc 

●  Để trống mục Lọc tỷ lệ 

● Chạy truy vấn 
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●  Lưu lại với tên ‘Hunting observations/km’ (Số quan sát về hoạt động săn bắn/km) vào thư 

mục Những truy vấn của tôi 

Lưới nỗ lực tuần tra 

Lưới cũng có thể được tạo ra cho các cách đo nỗ lực tuần tra khác nhau (khoảng cách 
tuần tra trong mỗi ô lưới, số ngày tuần tra trong mỗi ô lưới). 

● Tạo một Truy vấn tuần tra dạng lưới mới 

 

 

● Đặt Phương án (Projection- dịch đúng là Phép chiếu) là UTM zone 32S và kích cỡ ô/lưới là 
1000m 

● Trong phần Giá trị ô/lưới, chọn Khoảng cách (km) 
● Chọn Tất cả các ngày 
● Chạy truy vấn 

 

  

Kết quả dạng bảng biểu hiển thị khoảng cách tuần tra trong mỗi ô lưới. 
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Kết quả dạng bản đồ hiển thị phạm vị tuần tra như một hàm của khoảng cách tuần tra 
trong mỗi ô lưới. 

● Lưu truy vấn với tên Patrol Coverage by Distance (Phạm vi tuần tra tính theo khoảng 
cách) trong thư mục Những truy vấn của tôi 

 

Nhập truy vấn và tóm tắt 

Truy vấn và Tóm tắt được nhập vào SMART bằng cách sử dụng truy vấn đã được xuất 

trước đó và được lưu dưới dạng tệp tin XML. Để chứng minh điều này, bạn sẽ nhập 

một vài truy vấn và tóm tắt vào một thư mục tùy chỉnh trong Truy vấn khu bảo tồn.  

 
 

● Từ thanh thực đơn chọn Truy vấn > Nhập truy vấn 

● Chọn Nhập từ tập tin và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Bấm chuột vào Thêm và duyệt tìm thư mục Module 4\ Queries 

● Chọn Elephant carcasses - observations.xml 

● Bấm chuột vào Open (Mở) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 
● Chọn Truy vấn khu bảo tồn 

● Finish (Kết thúc) 
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Trong thư mục Truy vấn khu bảo tồn - bạn sẽ thấy truy vấn mới (bạn có thể cần mở 

rộng các nhánh của thư mục truy vấn khu bảo tồn) 

           

      

 

● Bấm đúp chuột vào truy vấn để xem cách truy vấn được tạo trong cửa sổ định 

nghĩa truy vấn SMART 

● Chạy truy vấn (đảm bảo chọn Tất cả các ngày) 

 

Trong thư mục Truy vấn có nhiều truy vấn và tóm tắt bạn có thể nhập vào SMART 

● Nhập các truy vấn còn lại trong thư mục Truy vấn khu bảo tồn, và chạy từng 

truy vấn để xem kết quả 

Lưu ý: Bạn có thể nhập tất cả các truy vấn và tóm tắt trong thư mục Truy vấn cùng một lúc bằng 

cách chọn tất cả và nhập vào. 

  
 

Lưu ý: Bạn sẽ cần một số truy vấn để tạo Báo cáo trong phần tiếp theo 
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<Kết thúc Phần 4 - Truy vấn và Tóm tắt> 
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PHẦN 5: Báo cáo 

Mục tiêu 

Phần này sẽ hướng dẫn bạn thông qua quá trình tạo, chỉnh sửa và điền nội dung một 

báo cáo của SMART. Báo cáo của SMART có thể được tùy chỉnh cấu trúc và cho phép 

chuẩn hóa một loạt các báo cáo. Các thông tin trên các báo cáo có thể được tự động 

tạo ra dựa trên kết quả của các truy vấn và tóm tắt SMART. Một phần chính của 

SMART là khả năng lập bản đồ, báo cáo SMART có thể bao gồm cả bản đồ và tùy 

chỉnh bản đồ phù hợp với báo cáo.  

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

● Cấu hình truy cập dữ liệu 

● Tạo trang tổng thể mẫu ‘Master Page’ 

● Tạo báo cáo 

● Thực hiện/chạy một báo cáo 

● Xuất báo cáo 

Các bước thực hiện 

Tạo một báo cáo mới 

 

● Từ thanh thực đơn chọn Báo cáo > Báo cáo mới 
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● Trong phần Tên báo cáo nhập Training Report (Báo cáo tập huấn) 
● Chọn thư mục lưu trữ là Báo cáo khu bảo tồn 
● Bấm chuột vào Lưu 

Chuyển đổi giữa danh sách báo cáo và chỉnh sửa báo cáo 

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

công cụ. Để chạy, 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, chọn biểu tượng ‘Mở nội dung báo cáo’  
 

Thanh công cụ danh sách báo cáo 

Thanh công cụ báo cáo có các biểu tượng để tạo, chỉnh sửa, chạy, xuất và xóa báo 
cáo. 
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 Xóa các mục được chọn (Xóa 
báo cáo được chọn) 

 Tạo một báo cáo mới 

 Chỉnh sửa báo cáo được chọn 

 Chạy và xuất các báo cáo được 
chọn 

 Chạy các báo cáo được chọn 

● Để trở lại phần biên tập báo cáo, bấm chuột vào Chỉnh sửa báo cáo được 

chọn  

Các thành phần của công cụ biên tập báo cáo 

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

đích riêng. Dưới đây là một số thành phần mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất: 
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Cửa sổ 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 kiểu 
dáng các đối tượng. 

Thẻ Layout and Master Page (Bố cục và Trang chính) phía bên dưới là hai thẻ thường 

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

điều gì trong thẻ Script (Tệp lệnh) hoặc thẻ Source (Nguồn) XML, trừ khi bạn là một 

người dùng cao cấp, người hiểu được tính rủi ro của việc trực tiếp chỉnh sửa phần mã 

được sử dụng để tạo báo cáo. 

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 khi bạn di chuyển 

giữa các thẻ Layout (Bố cục) và Master Page (Trang chính/tổng thể). 

 

Các thuộc tính của báo cáo (thẻ Master Page - Trang chính) 

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

Bố cục được sử dụng để tổ chức các đối tượng để xây dựng báo cáo của bạn. Đối 

tượng và thành phần được nhập vào bố cục, cho phép dễ dàng truy cập vào các thành 

phần này khi báo cáo được thiết kế trong cửa sổ thiết kế. 

 

Data Sets (Các bộ dữ liệu) 

Data Sets (Bộ dữ liệu)- Liên kết với bảng biểu có sẵn trong cơ sở dữ liệu (nhân viên, 

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

Phần thân của báo cáo 

Khi các đối tượng của báo cáo được đưa vào Layout Editor (Công cụ biên tập bố cục), 
các đối tượng này sẽ hiển thị trong phần thân của báo cáo. Các đối tượng có thể được 
lựa chọn trực tiếp trong thư mục này, di chuyển, xóa hoặc chỉnh sửa thông qua các 
tham số (Parameters). 

 

 Embedded Immages (Hình ảnh gắn kèm) 
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Toàn bộ hình ảnh để đưa vào báo cáo đầu tiên phải được chứa trong thư mục này.   

‘Resource Explorer’ (Khám phá tài nguyên) 

Resource Explorer là nơi các tài nguyên được chia sẻ của 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.  
 

 

Report Item (Các mục/thành phần của báo cáo) 

  

● 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. 



 

150 

 

● 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 

(Bố cục) 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 (Bố cục) 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) - Chèn bản đồ vào báo cáo 

 

Thiết lập cấu hình truy cập dữ liệu 

Trong phần đầu tiên, bạn đã xây dựng cấu hình khu bảo tồn để có nhiều yếu tố/thành 

phần định trước cho phép tạo ra các cuộc tuần tra. Trước khi sử dụng các yếu tố này 

để xây dựng báo cáo, các nguồn dữ liệu cần được thêm vào trong báo cáo của bạn. 

Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn thông qua việc thiết lập quyền truy cập vào 

bảng biểu, truy vấn/ tóm tắt và hình ảnh. 

Thêm hình ảnh gắn kèm 
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● Bấm chuột phải vào mục Embedded Images (Hình ảnh gắn kèm) trong phần 
Outline (Mục lục) 

● Chọn New Embedded Image (Thêm ảnh mới) 
● Duyệt tới thư mục Module 5 \ Images (Hình ảnh) 
●  Chọn smartwiz.png 
●  Nhấn Open (Mở) 

 

 

●  Mở rộng Embedded Images (Thêm ảnh) và bấm chuột phải vào smartwiz.png 
● Chọn Export to Library… (Xuất sang thư viện) 

 

● Chọn Shared Resources > smart.rptlibrary 
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● Bấm chuột vào Đồng ý 
 

Lưu ý: Hình ảnh này bây giờ sẽ có sẵn cho các báo cáo khác mà bạn muốn tạo (bạn 

sẽ không phải thêm lại ảnh này cho mỗi lần tạo báo cáo)  

 

Thêm truy vấn và tóm tắt 

 

● Trong phần Outline (Mục lục), bấm chuột phải vào Data Sets (Bộ dữ liệu) và 
chọn New Data Set (Bộ dữ liệu mới) 
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● Bên dưới Data Set Type (Kiểu dữ liệu), chọn Bộ dữ liệu các câu hỏi về 

SMART 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp theo) 
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● Chọn: Patrol coverage – km (Phạm vi tuần tra - km) 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) sau đó bấm OK (Đồng ý) trong màn hình kết 

quả 

● Lập lại tiến trình để thêm:  

○ Patrol effort by transport type (Nỗ lực tuần tra theo loại hình di chuyển) 

○ Patrol effort by Patrol ID (Nỗ lực tuần tra theo mã hiệu tuần tra) 

 

Tạo tiêu đề báo cáo 

Đặt một lưới - grid (1 hàng x 3 cột) vào trang để sắp xếp bố cục tiêu đề báo cáo: 
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● Với thẻ Layout (bố cục) được chọn, trong phần Report Items (Các mục của báo 

cáo), bấm chuột phải vào Grid (Lưới) và tạo lưới với Number of columns (Số 

lượng cột) = 3 và Number of rows (Số lượng hàng) = 1  

● Bấm chuột vào Đồng ý để tạo lưới với 3 cột và 1 hàng 

● Giữ chuột trên lưới cho đến khi con trỏ chuyển thành mũi tên hai chiều, sau đó 

bấm chuột và kéo để tăng kích thước của lưới 

 

 

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

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

Thêm hình ảnh 

Chúng ta sẽ thêm 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 (Thêm ảnh) và smartwiz.png 

● Bấm chuột vào Insert (Chèn) 

● Thay đổi kích thước để nó vừa với ô 

 

Thêm tiêu đề báo cáo như là một nhãn 

Bây giờ bạn sẽ thêm tiêu đề của báo cáo 

 

 

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

thả nó vào ô giữa của lưới 

● Trong ô nhập tiêu đề: Monthly report for SMART National Park (Báo cáo tháng 

SMART của Vườn quốc gia) 

● Bấm chuột quay lại (Return) để kết thúc 

 

● 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 

 

Lưu ý: Bây giờ bạn đã thêm một số thành phần vào báo cáo, bạn cần lưu báo cáo lại 
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● Trong phần biểu tượng trên thanh thực đơn - bấm chuột vào hình chiếc đĩa 

mềm lớn để lưu 

Thêm ngày báo cáo dạng văn bản động 

Bây giờ bạn sẽ thêm văn bản động, giúp hiển thị ngày báo cáo mỗi khi thực hiện (chạy 

báo cáo) (Văn bản động này sẽ hiển thị khoảng thời gian được chọn cho báo cáo). 

● Từ Report Items (các thành phần của báo cáo) chọn Dynamic Text (Văn bản 
động) và kéo nó vào dưới phần Tiêu đề của báo cáo 
 

 

 
● Chọn Category (Danh mục) = Report Parameters (Các tham số cho báo cáo) 
● Chọn Sub-Category (Tiểu mục) = Parameter Group - Report Dates (Ngày báo 

cáo) 
● Bấm 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: params[“Start Date”].value + “ to “ +  

params[“End Date”].value 
● Bấm chuột vào Đồng ý 
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● Trong phần Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính) (bên dưới màn hình) chọn 
alignment (Căn lề) = Center (Căn giữa) 

  

 

Lưu ý: Không chỉnh sửa văn bản động - đây là thành phần được điền tự động khi chạy 

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 tạo thêm khoảng trống. 
 

● Thêm một lưới với kích thước 1 cột và 1 dòng vào bố cục 

●  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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Thêm các bảng truy vấn và tóm tắt 

● Trong Report Outline (Bố cục báo cáo) trong phần Datasets (Bộ dữ liệu) chọn 

Patrol Effort by Patrol ID (Nỗ lực tuần tra theo mã hiệu tuần tra) và kéo thả nó 

vào bố cục của báo cáo 

● Trong cửa sổ Data Set Binding (Bộ dữ liệu ràng buộc), chọn Select All (Chọn 

tất cả) và bấm chuột vào Đồng ý.  

 

 

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  
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● Sử dụng Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính) trong cửa sổ bên dưới, thay đổi 

văn bản, thay đổi font (phông chữ) và các thuộc tính khác của tiêu đề cột theo ý 

muốn của bạn 

● Trong phần Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính) chọn Border (Đường viền) 

phía bên trái 

● Thêm borders (đường viền) vào bảng như bạn muốn 

● Lưu báo cáo 

 

Bây giờ bạn đã thêm một số dữ liệu, bạn có thể chạy báo cáo để xem nó trông như thế 

nào. 

 

● Bấm chuột vào biểu tượng Báo cáo để quay lại màn hình chính của báo cáo 
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● Chọn Training Report (Báo cáo tập huấn) và bấm chuột vào biểu tượng chạy 

báo cáo 

 

 

● Chọn Tất cả các ngày 

● Bấm chuột vào Tiếp tục      

 

Chờ báo cáo thực hiện - nó sẽ hiển thị trong cửa sổ bên phải 
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● Để quay lại phần chỉnh sửa báo cáo, nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa báo cáo 

(Edit Report) 

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 bảng và dạng bản đồ. Trong báo cáo này, bạn đã thêm các 

kết quả dạng bảng và bây giờ sẽ thêm các kết quả dạng bản đồ. 

 

● Thêm một lưới (1x1) trực tiếp vào dưới bảng nỗ lực tuần tra 

● 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 và kéo để lấp đầy chiều ngang của trang giấy 

Đối tượng bản đồ đã được thêm và thay đổi kích thước, và bây giờ bạn sẽ cần phải có 
đối tượng bản đồ tham chiếu tới Bản đồ nền và bộ dữ liệu. 

 

 

● Trong cửa sổ Property Editor (Chỉnh sửa thuộc tính) chuyển từ thẻ Properties 

(Thuộc tính) sang thẻ Map Layers (Lớp bản đồ) 

● Chọn bản đồ SMART Map with legend (Bản đồ SMART có chú giải) từ danh 

sách thả xuống 

● Bấm chuột vào Thêm 
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Nút Thêm lớp trả về kết quả truy vấn phía trên Bản đồ nền đã lưu.  

Lưu ý: Có thể thêm nhiều kết quả truy vấn vào đối tượng bản đồ của báo cáo. 

 

● Chọn Patrol coverage - km (Phạm vi tuần tra - km) 

● Bấm chuột vào Đồng ý 

 

Bây giờ bạn có thể thêm một kiểu dáng cho lớp bản đồ. 

 

 

● Trong ô ‘Kiểu’, bấm chuột vào ô vuông ở bên phải để mở Hộp thoại ‘Sửa đổi 

kiểu’ 

● Thao tác thay đổi kiểu dáng giống với phần truy vấn dạng lưới ở Phần 4 

● Lưu báo cáo! 

 
● Bây giờ quay lại màn hình Báo cáo và chạy báo cáo. 
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Thay đổi phạm xem cho bản đồ  

Theo mặc định, một đối tượng bản đồ mới được thêm vào sẽ hiển thị toàn bộ khu vực 

của Bản đồ nền. Đôi khi, bạn có thể thay đổi phạm vi hiển thị để hiện một phần cụ thể 

của Khu bảo tồn. 

● Quay lại chế độ Edit Mode (Chế độ sửa) 
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● Chọn SMART Map (Bản đồ SMART) trong phần Report Layout (Bố cục báo 

cáo) 

● Bấm chuột vào Map Layers (Lớp bản đồ) trong phần Property Editor (Chỉnh 

sửa thuộc tính) 

● Chọn Đặt           

●  Với công cụ thu/phóng, xác định khu vực bạn muốn hiển thị trên bản đồ 

 

 

● Bấm chuột vào Đặt giới hạn (Thiết lập đường biên) 

● Lưu báo cáo 

● Chạy lại báo cáo 

 

Thêm biểu đồ vào báo cáo 

Biểu đồ là một tùy chọn khác trong số các tùy chọn để hiển thị cho các báo cáo của 

SMART. Quy 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 cột thể hiện số lượng các cuộc tuần tra 

được thực hiện bằng các loại hình di chuyển khác nhau:  

● Quay lại Chế độ chỉnh sửa 
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● Trong phần Report Items (Các thành phần của báo cáo), chọn Chart (Biểu đồ) 

và kéo thả nó vào Report Layout (Bố cục báo cáo) 

Sau khi thêm 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 cột, 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 bấm vào Next (Tiếp tục) 

Cấu trúc biểu đồ đã được tạo ra nhưng không có dữ liệu cho biểu đồ. Các bước tiếp 

theo sẽ là xác định nguồn dữ liệu cho biểu đồ và chỉ định các thành phần X - Y của biểu 

đồ. 

 



 

169 

 

 

 

● Trong thẻ Select Data (Chọn dữ liệu) 

○ Chọn Use Data from (Sử dụng Dữ liệu từ) 

○ Chọn Patrol effort by transport type (Nỗ lực tuần tra theo hình thức di 

chuyển) trong danh sách thả xuống của bộ dữ liệu 

● Trong cửa sổ Data Preview (Xem dữ liệu), chọn Number of patrols (Số lượng 

tuần tra) và kéo thả vào phần Value Y Series (Giá trị của Y) 

● Chọn Header_0 (Patrol ID) (Mã hiệu tuần tra) và thả vào 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. 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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● Trong thực đơn Chart Area bấm chuột vào Series  

 

● Nhập Number of patrols (Số lượng tuần tra) trong phần tiêu đề của Y 
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● Trong thực đơn Chart Area bấm chuột vào Title (Tiêu đề) 

● Nhập Number of Patrols by Transport Type (Số lượng tuần tra theo loại hình 

di chuyển) cho phần Title (Tiêu đề) 

● Bấm chuột vào Apply (Áp dụng) và Finish (Kết thúc) 

 

 
● Thay đổi kích thước của biểu đồ trong phần Report Layout (Bố cục báo cáo) 

● Lưu báo cáo 

● Chạy lại báo cáo 
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Xuất báo cáo 

Báo cáo có thể được xuất ở nhiều định dạng (ví dụ: PDF, Word, v.v.), để sau đó có thể 

dễ dàng được gửi đi hoặc nhập vào các ứng dụng khác. Ngoài việc có thể xuất / nhập 

các cuộc tuần tra, truy vấn và tóm tắt, SMART có thể xuất các định nghĩa báo cáo 

(report definitions - Xác lập báo cáo hay cấu hình báo cáo) để nhập vào một SMART đã 

được cài đặt khác. Tính năng này cho phép một mẫu báo cáo được xây dựng và sau 
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đó cung cấp đến các cơ sở dữ liệu hoặc văn phòng khác để giảm công tạo báo cáo mới 

và đảm bảo tiêu chuẩn hóa. 

Định nghĩa báo cáo (Report definition-thiết lập báo cáo) 

Tệp nén (zipfile) Định nghĩa báo cáo (report definition - thiết lập báo cáo) là một bộ 

hoàn chỉnh cho phép các bộ cài khác của SMART nhập báo cáo và các thành phần của 

nó. Một báo cáo có thể chứa hình ảnh, truy vấn và các đối tượng báo cáo khác. Tệp 

Định nghĩa báo cáo (report definition - Thiết lập báo cáo hay cấu hình báo cáo) gói các 

thành phần này lại để có thể dễ dàng nhập vào hệ thống khác. 

 

● Trong danh sách báo cáo, bấm chuột phải vào báo cáo để hiển thị tùy chọn Xuất 

Báo cáo 
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● Trong ô Định dạng xuất (Export Format), chọn Định nghĩa báo cáo (.zip) 
(Report Definition (.zip)) 

 

 

● Duyệt tới thư mục Module 5 (Phần 5) 

● Lưu với tên Training_Report.zip (Báo cáo tập huấn.zip) 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

 

Nhập báo cáo 

Sau khi xuất xong báo cáo, bạn sẽ nhập lại ‘định nghĩa báo cáo’ vào SMART và đổi tên 

báo cáo. Các báo cáo đã nhập cũng sẽ nhập tất cả truy vấn, tóm tắt và các nội dung 

khác của báo cáo nếu hiện tại chưa có (không trùng tên). 

 

 

● Trong thực đơn Báo cáo, chọn Nhập Báo cáo 

● Chọn Nhập từ tệp tin và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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● Bấm chuột vào Thêm và duyệt đến Module 5 (Phần 5) 

● Chọn Training_Report.zip mà bạn vừa xuất 

● Bấm chuột vào Open (Mở) và Next (Tiếp tục) 

 

 

 

● Chọn thư mục Báo cáo khu bảo tồn 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

Lưu ý: SMART cảnh báo với bạn rằng một báo cáo cùng tiêu đề (tên) đang tồn tại. 

 

● Bấm chuột vào Tạo mới 

● Bấm chuột vào Đồng ý 
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Bạn sẽ nhìn thấy hai báo cáo trong Danh sách báo cáo. Bạn có thể thay đổi tên của 

báo cáo thứ hai bằng cách bấm chuột phải và chọn 'Đổi tên'. Sau đó, bạn có thể sửa 

đổi theo ý muốn. 

 

● Bấm chuột phải vào báo cáo mới bạn đã nhập 

● Bấm chuột vào Đổi tên 

● Đặt tên mới cho báo cáo đã nhập 

<Kết thúc Phần 5 - Báo cáo> 
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PHẦN 6: Lập kế hoạch và Thông tin tình báo    

Mục tiêu 

Phần này sẽ hướng dẫn bạn tiến trình xây dựng kế hoạch và ghi lại thông tin tình báo 

từ tuần tra hoặc từ các nguồn bên ngoài. Kế hoạch cho phép giao nhiều mục tiêu cho 

một hay nhiều cuộc tuần tra, theo dõi các cán bộ kiểm lâm hiện có và những người 

đang làm nhiệm vụ. Trong nửa sau của phần hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách ghi 

nhận các bản ghi tình báo từ thông tin thu thập được bởi các cuộc tuần tra trước đó, 

thông tin công cộng, người báo tin hoặc CET (Community Extension Team - Nhóm 

cộng đồng mở rộng).  

● Lập kế hoạch tổng thể và các kế hoạch nhỏ 

● Xây dựng các mục tiêu về số lượng, hành chính và không gian 

● Liên kết kế hoạch với tuần tra 

● Đánh giá các mục tiêu của kế hoạch 

● Ghi lại ghi nhận tình báo 

● Liên kết ghi nhận tình báo với tuần tra 

Xây dựng kế hoạch 

Một kế hoạch cho phép phân công các mục tiêu và mục đích cụ thể cho một khu bảo 

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

qua một cửa sổ hướng dẫn tương tự như cửa sổ tạo các cuộc tuần tra. Kế hoạch sau 

khi được tạo ra 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 

mục tiêu đã được xác định. 

 

 
● Từ thực đơn, chọn Mở cửa sổ lập kế hoạch 

● Bấm chuột vào biểu tượng Lập một kế hoạch mới  
 

Tại thời điểm này, cửa sổ 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 xây dựng hoàn toàn từ đầu 

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

như một kế hoạch mẫu. 

 
● Chọn Lập một kế hoạch mới  
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
● 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  
 

● Để giá trị mặc định trong phần Kiểm lâm không sẵn sàng là "0" 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
● Chọn Không có kế hoạch tổng thể 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
● Để mặc định Mã kế hoạch 
● Tên kế hoạch: Distance Targets (Mục tiêu về khoảng cách) 
● Đưa ra các mô tả cho kế hoạch 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
● Chọn Trạm tuần tra (HQ) và Đội tuần tra 
● Chọn Đội tuần tra: Mobile Team 1 (Đội cơ động số 1) 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
● Để mặc định ở mục Ngày lập kế hoạch 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

Các loại mục tiêu 

 
Số - Các mục tiêu này bao gồm khoảng cách tuần tra và thời lượng của các cuộc tuần tra 
Hành chính - Các tiêu chí do người dùng xác định để tạo mục tiêu 
Không gian - Những địa điểm trong khu bảo tồn mà cần phải được tuần tra 
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Tạo các mục tiêu 

 
 

● Chọn Bổ sung mục tiêu... 

 
 

● Để giá trị mặc định trong phần Loại mục tiêu là Số học (dạng số) 
● Để giá trị mặc định trong phần Loại mục tiêu số học là Khoảng cách đã đi 
● Đặt toán tử = 
● Đặt Giá trị mục tiêu = 10 
● Để giá trị mặc định trong phần Tên mục tiêu là Khoảng cách đã đi 
● Bấm chuột vào Lưu và Finish (Kết thúc) 

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

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

thể nhập nhiều mục nhỏ cho một kế hoạch. 

Sửa (edit) - chỉnh sửa mục tiêu kế hoạch đã chọn 
Quản lý (manage) - mở hộp thoại để thêm các mục tiêu mới 
Làm mới (refresh) - kiểm tra lại tính hợp lệ của các cuộc tuần tra được liên kết với các mục tiêu 
này 
 

 
 

● Bấm chuột vào Quản lý (manage) 
● Bấm chuột vào ‘Bổ sung mục tiêu’ (Add Target)… và chọn loại mục tiêu là Hành chính 

(Administrative) 
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● Nhập vào phần Tên mục tiêu = Make Arrest (Bắt giữ) 
● Nhập vào phần Mô tả mục tiêu = Arrest Poachers (Bắt giữ thợ săn) 
● Để mặc định phần Đã đạt mục tiêu là không đánh dấu 
● Bấm chuột vào Lưu 

Mục tiêu quản lý (hành chính) 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 (hành chính) tuần 

tra đã đạt, các ô đánh dấu "Đã đạt chỉ tiêu” sẽ được đánh dấu bằng thủ công. 

● Tạo mục tiêu mới thuộc loại Không gian 
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●  
● Tên mục tiêu: Visit 3 locations (Tuần tra 3 địa điểm) 
● Mô tả mục tiêu: Go to all three spatial targets (Đi đến cả ba mục tiêu không gian) 
 

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 tới khi hoàn thành (mét) xác định khoảng cách tới tọa 

độ cụ thể mà cuộc tuần tra phải đến để đạt mục tiêu.   
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Lưu ý: Tham số này được thiết lập mặc định 250 mét. Nó có thể được thay đổi bằng 

thủ công 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, nội dung nhập cho “Smart Plan Configuration” (Cấu hình kế 

hoạch SMART) là vị trí của giá trị mặc định này. 

● Để mặc định giá trị Khoảng cách tới khi hoàn thành là 250 (m) 

 
SMART có hai tùy chọn để chọn vị trí điểm cho các mục tiêu Kế hoạch. Nếu đã biết tọa độ, thì các 
giá trị có thể được nhập vào các trường X và Y ở bên trái. 
 

 
 
Nếu không biết tọa độ, thì 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 ba điểm vào cửa sổ bản đồ 
● Bấm chuột vào Lưu và Close (Đóng) 
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● Tạo một mục tiêu không gian mới sử dụng các tọa độ (X=11.2828, Y= -0.2144) 
o Cung cấp tên và mô tả của riêng bạn, để Khoảng cách tới khi hoàn thành (m) mặc 

định là 250     Đảm bảo rằng phép chiếu bản đồ của bạn cài đặt là WGS 84 [EPSG: 
4326] 

● Bấm chuột vào Lưu sau đó Close (Đóng) 
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 Liên kết tuần tra với mục tiêu 

 
 

Lưu ý: Tất cả các dấu X trạng thái phía bên phải hiển thị màu đỏ thể hiện một mục tiêu 

không hoàn thành (thất bại). Điều này xảy ra bởi vì không có cuộc tuần tra nào đạt 

được các mục tiêu đó.   

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

theo là liên kết kế hoạch với một cuộc tuần tra. 

● Quay lại patrol perspective (cửa sổ tuần tra) 
● Bấm đúp chuột vào tuần tra có mã hiệu (SMART_000002) để mở nó ra 

 
 
Lưu ý: Hãy nhớ thay đổi bộ lọc ngày tuần tra để xem tất cả các cuộc tuần tra trong Khu bảo tồn. 
Khi ở trong cửa sổ tuần tra, phải bấm chuột vào biểu tượng 'Lọc tuần tra được hiển thị trong danh 
sách' để xem tất cả các cuộc tuần tra. Đảm bảo rằng chọn tất cả các ngày. 

 
 

● Bấm chuột vào thẻ Khác bên dưới cửa sổ tóm tắt tuần tra 
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Bây giờ bạn hãy liên kết tuần tra này với kế hoạch đã được tạo ở bước trước. 

● Bấm chuột vào đường dẫn Sửa bên phải phần Lập kế hoạch 
● Chọn kế hoạch vừa được tạo 
● Bấm chuột vào Lưu và Close (Đóng) 

 

Tại thời điểm này, bạn đã có một kế hoạch được liên kết với một tuần tra.  

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

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

cuộc tuần tra. 

● Quay lại Planning Perspective (Cửa sổ kế hoạch) 
● Bấm đúp chuột vào kế hoạch để mở ra 

 

 
 

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

● Bấm chuột vào Làm mới để kiểm tra lại tính hợp lệ của mục tiêu 
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Các mục tiêu về quãng đường đi và các trạng thái của các tọa độ được nhập theo cách 

thủ công sẽ đổi thành Hoàn thành và chuyển sang màu xanh. Tùy thuộc vào vị trí của 

các mục tiêu không gian đã được nhập thông qua cửa sổ bản đồ mà mục tiêu này có 

thể thay đổi màu xanh hay không. Mục tiêu [Hành chính] chỉ thay đổi khi trạng thái của 

mục tiêu đó được thay đổi theo cách thủ công. 

● Bấm chuột vào Quản lý mở hộp thoại để thêm, sửa hoặc xóa các mục tiêu        
● Chọn mục tiêu [Hành chính] Make Arrest (Bắt giữ) và bấm chuột vào Chỉnh sửa 

 
 

● Đánh dấu “Đã đạt được mục tiêu:” 
● Bấm chuột vào Lưu và Close (Đóng) 
●  Lặp lại Lưu và Close (Đóng) với cửa sổ tiếp theo 
● Làm mới các trạng thái của cuộc tuần tra 

 
Mục tiêu [Hành chính] "Bắt giữ" sẽ chuyển từ dấu X màu đỏ thành màu xanh. Bây giờ bạn sẽ tạo 
một kế hoạch mới là (con) kế hoạch nhỏ của kế hoạch này. 
 

● Bấm chuột vào biểu tượng Lập kế hoạch mới 
● Chọn ‘Sử dụng kế hoạch hiện hành như là khuôn mẫu’ và bấm chuột vào Next (Tiếp 

tục) 
● Chọn Mục tiêu về khoảng cách (Distance Targets plan) và chọn Next (Tiếp tục) 
● Để loại kế hoạch làm mặc định và chọn Next (Tiếp tục) 
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● Trên màn hình Kế hoạch tổng thể, chọn Sử dụng kế hoạch sau là kế hoạch tổng thể và 

chọn Distance Targets (Mục tiêu về khoảng cách) 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

Lưu ý: Nếu có lỗi xảy ra khi nhập ngày, hãy đảm bảo rằng ngày của kế hoạch nhỏ nằm 

trong phạm vi của kế hoạch lớn. 

● Tạo một số mục tiêu mới và liên kết kế hoạch này với các cuộc tuần tra khác 
● Xác thực (Kiểm tra) các mục tiêu kế hoạch để xem có mục tiêu nào đã đạt hay chưa 
● Để xem các kế hoạch nhỏ và kế hoạch tổng thể cùng lúc, hãy mở lại kế hoạch đầu tiên và 

bấm chuột vào làm mới (bên phải của cửa sổ kế hoạch nhỏ). 

Lưu ý: Việc tính toán khoảng cách tuần tra của kế hoạch tổng thể có tính đến tổng 

khoảng cách tuần tra của các kế hoạch nhỏ.  

Tạo bản ghi (hồ sơ) tình 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. 

Trước khi bạn có thể tạo ra một bản ghi tin báo, các loại nguồn tin tình báo cần phải 

được thêm vào.  

Lưu ý: Nếu bạn chưa cài đặt Intelligence plug-in (trình cắm tin báo - thông tin tình báo), bạn sẽ cần 
cài đặt nó theo các bước bên dưới. 
 

● Từ thanh thực đơn chọn Tệp tin > Cài đặt các trình cắm mới      
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● Chọn Local Update Site 

● Đánh dấu vào SMART Intelligence Plug-in (Trình cắm tin báo SMART) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Hoàn tất quá trình cài đặt Trình cắm và khởi động lại SMART 
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● Trong thực đơn, chọn Tin tức > Những nguồn tin tức tức 
● Bạn sẽ thấy các nguồn thông tin tình báo đã được thêm vào (CET, Informant, Patrol and 

Public) (Nhóm cộng đồng mở rộng (Community Extension Team), Thông tin, Tuần tra và 
Công cộng) 
 

 
● Nếu bạn muốn thêm các nguồn bổ sung, bấm chuột vào Thêm 

 
Để tạo ra một bản ghi tin báo mới: 
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● Sử dụng thực đơn Tin tức > Tạo bảng tin tức mới 
● Giữ mặc định cho Ngày nhận được 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 
 

● Chọn nguồn tin tức: Patrol (Tuần tra) 
● Chọn Mã hiệu tuần tra (nếu không có tuần tra nào được liệt kê, hãy điều chỉnh bộ lọc thời 

gian để hiển thị Tất cả các ngày) 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 
 
Các tùy chọn trong Nguồn tin tình báo thả xuống: 
Patrol (Tuần tra) - thu thập trực tiếp bằng một cuộc tuần tra 
Public (Công cộng) - từ một thành viên công cộng không có liên quan 
Informant (Thông tin - Người báo tin) - một người có quan hệ với khu bảo tồn 
CET (Nhóm cộng đồng mở rộng - 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 lựa chọn Tuần tra mới cần phải liên kết đến một cuộc tuần tra hiện có (đã tồn tại). 
 
Tin báo có thể liên quan đến nhiều ngày  

Nếu nguồn thông tin nhận được liên quan đến hoạt động kéo dài nhiều ngày, thì bạn 

nên đánh dấu vào ô và nhập ngày thích hợp. Trong bài tập này, bạn sẽ chấp nhận ngày 

mặc định. 
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● Chấp nhận ngày mặc định 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp) 
● Nhập Night Poaching (Săn bắn ban đêm) làm tiêu đề ngắn gọn 
● Nhập nội dung vào Mô tả: Cán bộ kiểm lâm lấy khẩu cung một thợ săn bị bắt và được biết 

có một cuộc săn bắn vào đêm ngày 15 tháng 5 ở phía Tây Bắc 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) để chuyển đến cửa sổ Vị trí thông tin 
● Nhập một điểm tọa độ (trực tiếp hoặc thông qua bản đồ) cho vị trí ở phần Tây Bắc của Khu 

bảo tồn 
● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
● Nếu có những tài liệu (hình ảnh, báo cáo, v.v.) hãy đính kèm chúng vào các bản ghi tin báo 
● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 
● Xem lại bản ghi tin báo và nếu cần thay đổi, sử dụng đường dẫn Chỉnh sửa bên cạnh 

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 "Motivated by Intelligence" (Theo tin báo) là 

để truy vấn bất cứ tuần tra nào được liên kết với bản ghi tin báo. Bộ lọc tuần tra "Part 

of plan” (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 để thiết lập và chạy một Truy vấn tuần tra bằng cách 

sử dụng từng bộ lọc trong số hai bộ lọc này. 
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Bạn cũng có thể truy vấn Bản ghi tin báo của mình thông qua Truy vấn Bản ghi tin báo hoặc Truy 
vấn Tóm tắt Tin báo. 
 

● Từ thanh thực đơn, chọn Truy vấn > Truy vấn mới > Truy vấn thông minh (Intelligence 
Queries - Truy vấn tin báo) 

● Thử tạo cả Truy vấn Bản ghi thông minh (Truy vấn bản ghi tin báo) và Truy vấn Tóm 
tắt thông minh (Truy vấn Tóm tắt tin báo) 

 

Tạo và quản lý thông tin về người báo tin 

Thông tin về những người báo tin có thể được lưu trữ trong các bảng được mã hóa 

bằng mật khẩu và các bản ghi này có thể được liên kết với các bản ghi tin báo cụ thể. 

Các truy vấn người báo tin cũng có thể được thực hiện trong cửa sổ truy vấn. 

 

 
● Sử dụng thực đơn, chọn Tin tức > Xem dữ liệu thông tin (Xem dữ liệu người báo tin) để 

mở cửa sổ người cung cấp thông tin 
● Chọn Đặt mật khẩu để tạo tài khoản đăng nhập 
● Bấm chuột vào nút Thêm để tạo bản ghi người báo tin mới 
● Nhập thông tin về Người báo tin, sau đó bấm chuột vào Lưu 
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<Kết thúc Phần 6 - Lập kế hoạch và Thông tin 
tình báo> 
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PHẦN 7: Quản lý Mô hình Dữ liệu 

Mục tiêu 

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý Mô hình dữ liệu trong hệ thống SMART. 

Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo, vô hiệu hóa hoặc xóa các danh mục và thuộc 

tính phù hợp với bài thực hành đúng và các nguyên tắc của mô hình dữ liệu. 

Các bước thực hiện 

 
● Từ thanh thực đơn, chọn Khu bảo tồn > Mô hình dữ liệu... 

 

Tổng quan mô hình dữ liệu 

Mô hình dữ liệu SMART dựa trên cấu trúc dạng cây, bao gồm các nút (Danh mục) và 

một loạt các ‘Lá’ hoặc các thuộc tính có thể được liên kết với bất kỳ danh mục nào của 

cây. 

Lưu ý: Đối với người dùng quen thuộc với MIST: trong SMART, danh mục tương ứng 

với “Observations and Observation types” (quan sát và loại quan sát) trong MIST, và 

Thuộc tính tương ứng với “Observation Remarks” (nhận xét quan sát) trong MIST 
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Danh mục được hiển thị:  

 

Các thuộc tính được biểu thị bằng các giá trị (Số, danh 

sách, văn bản): 

 

Thêm mục cho vào mô hình dữ liệu 

Ở bất kỳ cấp độ nào trong mô hình dữ liệu, các mục mới có thể được tạo ra, chỉnh sửa, 

vô hiệu hóa hoặc xóa. Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ tạo ra một tiểu mục mới ‘Forest 

clearance’ (Phá rừng) trong danh mục lớn Human Activity (Hoạt động của con người) 

 
 

● Trong cây danh mục của mô hình dữ liệu, chọn "Human Activity" (Hoạt động 

của con người) 

● Thao tác này sẽ kích hoạt các nút hành động ở trên cùng bên phải 

● Bấm chuột vào nút Thêm mục (danh mục)      
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● Tạo một mục mới là ‘Forest clearance’ (Phá rừng) 

● Giữ lựa chọn Có thể có nhiều hoạt động quan sát 

●  Bấm chuột vào Đồng ý 

Lưu ý: Mục Mã khóa (Từ khóa) được tạo tự động bởi SMART. Không nên thay đổi mục 

này trừ khi bạn biết chắc chắn mình đang làm gì. 

Các kiểu thuộc tính 

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

dạng Boolean (có/không). Việc sử dụng các loại thuộc tính phụ thuộc vào bản chất của 

thông tin quan sát thu thập tại hiện trường. Ví dụ và đề xuất cách sử dụng thuộc tính là: 

Số - Chiều rộng, chiều dài, số lượng, số lượng động vật, số người hay số vật phẩm 

Văn bản - tên riêng mà không thể được cài đặt sẵn vào một danh sách 

Danh sách - các tên mà danh sách được biết đến và danh sách không quá dài 

Cây - một tập hợp các thuộc tính có thể được sắp xếp theo một định dạng phân cấp 

hoặc logic như các loài động vật 

Boolean (Có/không) - bất kỳ tình huống nào có thể được trả lời với Có hoặc Không 

Ngày - được sử dụng để lưu trữ ngày liên quan đến quan sát 

Tạo các thuộc tính mới 

Trong danh mục ‘Forest clearance’ (Phá rừng), bạn sẽ thêm hai thuộc tính mới: 

Area cleared (Diện tích bị phá) tính bằng ha (thuộc tính dạng số) 

Species planted (Các loài cây được trồng) (thuộc tính dạng danh sách) 

● Danh mục mới ‘Forest clearance’ (Phá rừng) sẽ xuất hiện trong Human Activity 

(Hoạt động của con người) 
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● Chọn danh mục và bấm chuột vào Thêm thuộc tính ở phần phía trên bên phải 

của cửa sổ 

 
 

● Chọn Tạo một thuộc tính mới 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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● Tạo thuộc tính mới như sau:  

○ Loại = "Numeric" (Số) 

○ Tên = "Area_ha" (Diện tích_ha) 

○ Chọn tất cả các chức năng trong phần <<Tổng hợp>> 

○ Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

Thuộc tính mới "Area_ha” (Diện tích_ha) bây giờ sẽ xuất hiện trong danh mục Forest 

Clearance (Phá rừng) trong cây mô hình dữ liệu 

 
● Bấm chuột vào Lưu (ở góc phải bên dưới cửa sổ) 

● Chọn mục ‘Forest clearance’ (Phá rừng) 

● Bấm chuột vào Thêm thuộc tính 
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● Chọn Tạo một thuộc tính mới  

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

  

 
 

● Loại = "LIST" (Danh sách) 

● Tên = "Species Planted"  

● Thêm lần lượt các giá trị sau bằng cách bấm chuột vào nút Thêm 

○ Bananas (Chuối) 

○ Manioc (Khoai mì) 

○ Beans (Đậu) 
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● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

 

 
 

Sử dụng các thuộc tính hiện có 

Ngoài việc tạo các thuộc tính mới, bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính đã có. 

 

 
 

● Chọn danh mục ‘Forest clearance’ (Phá rừng) 

● Chọn Thêm thuộc tính  

● Chọn Thêm thuộc tính đã có  

● Trong danh sách các thuộc tính, chọn Action Taken Camp (Hình thức xử lý lán 

trại) 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

 

Trong mục Forest Clearance (Phá rừng), bây giờ bạn sẽ thấy ba thuộc tính mới trong 

danh mục 
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Vô hiệu hóa và xóa danh mục/thuộc tính 

Danh mục, thuộc tính hoặc các giá trị trong tất cả các thuộc tính có thể được xóa khỏi 

mô hình dữ liệu, hoặc vô hiệu hóa. 

Xóa - Xóa bỏ hoàn toàn đặc điểm/ nội dung khỏi mô hình dữ liệu. Điều này chỉ có thể 

thực hiện nếu không có ràng buộc nào, có thể là danh mục con, thuộc tính, quan sát 

được ghi nhận hoặc truy vấn / tóm tắt. Nếu không có ràng buộc nào tồn tại, tính năng 

này có thể bị xóa hoàn toàn khỏi mô hình dữ liệu. 

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

bỏ danh mục/thuộc tính này, nó có thể được vô hiệu hóa. Việc vô hiệu hóa sẽ loại bỏ 

khả năng ghi nhận bất kỳ quan sát nào dựa trên các danh mục/thuộc tính đã bị vô hiệu, 

nhưng vẫn giữ nguyên khả năng thực hiện phân tích danh mục/thuộc tính đó. 

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

VÔ HIỆU HÓA. Bạn có thể kích hoạt lại nó sau này. 

Vô hiệu hóa/ Kích hoạt danh mục 

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

đòi hỏi tất cả ràng buộc bị vô hiệu hóa trước khi xử lý danh mục cấp cao hơn. Nó cũng 

cho phép kích hoạt lại nếu cần. 
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● Chọn danh mục Pollution (Ô nhiễm) 

● Bấm chuột vào Vô hiệu hóa 

Mục Ô nhiễm chuyển sang màu xám nhạt trong mô hình. Bạn sẽ không còn có thể coi 

đây là một tùy chọn trong quá trình nhập dữ liệu nữa.  

 

Bạn có thể kích hoạt lại bằng cách bấm chuột vào ‘Phục hồi chức năng’ 

Thêm loài vào thuộc tính loài 

Nếu bạn cần phải thêm một loài cụ thể mà không có trong danh sách mặc định của 

SMART, hãy làm theo các bước dưới đây. 

 

 
 

● Từ thanh thực đơn, chọn Khu bảo tồn > Mô hình dữ liệu... 
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● Bấm chuột vào Wildlife (Động vật hoang dã) > Species (Loài) 

● Bấm chuột vào Chỉnh sửa 

 

Bạn sẽ thấy cảnh báo này: 

 
● Bấm chuột vào Đồng ý 
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● Bấm chuột vào Nhập 
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● Từ danh sách các loài trên bên trái, chọn các loài mà bạn muốn thêm vào bằng 

cách mở rộng danh sách. Sau đó bấm vào mũi tên bên phải để thêm chúng vào 

mô hình dữ liệu của bạn 

● Bấm chuột vào Ok, sau đó bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

Thay đổi các 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 liên quan đến địa bàn của bạn). Bạn sẽ thay đổi 

danh sách các thuộc tính trong danh mục Human Activity –  People - Indirect sign (Hoạt 

động của con người - Con người - Bắt gặp trực tiếp) 
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● Chọn danh mục: Human Activity (Hoạt động của con người) > People (Con 

người) – indirect sign (Bắt gặp trực tiếp) 

● Chọn thuộc tính – Type of human sign (Loại dấu vết của con người) 

● Bấm chuột vào Chỉnh sửa ở góc dưới bên phải màn hình 

● Bấm chuột vào Thêm 

● Nhập ‘Charcoal furnace’ (Lò đốt than củi) 

● Bấm chuột vào Lưu 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc)  

● Lưu mô hình dữ liệu bằng cách bấm chuột vào Lưu 

 

Lưu ý: Khi bạn đã sửa đổi mô hình dữ liệu, bạn có thể chia sẻ mô hình với các khu bảo 

tồn khác để chuẩn hóa danh sách các quan sát. Bấm chuột vào ‘Xuất sang xml’ và lưu 

tệp tin. Với SMART 4.1, ứng dụng sẽ hỗ trợ trung tâm quản lý nâng cao các mô hình dữ 

liệu (xem Phần 13 - Kết nối). 

 

Bài tập thực hành 

 

Việc sao chép các thay đổi của mô hình dữ liệu từ phiên bản SMART này sang phiên 

bản SMART khác đã được thực hiện hiệu quả hơn với "Hợp nhất mô hình dữ liệu" 

(xem hình ảnh bên dưới). Chức năng này cho phép một Mô hình dữ liệu bên ngoài 
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được lưu dưới dạng XML được hợp nhất với mô hình dữ liệu Khu bảo tồn đang dùng. 

Nếu người Quản trị thực hiện thay đổi mô hình dữ liệu thì họ có thể xuất XML và gửi nó 

cho những người dùng SMART khác, sau đó họ sẽ sử dụng chức năng "Hợp nhất mô 

hình dữ liệu" để tích hợp các thay đổi vào ứng dụng của họ. 

      

Đối với bài tập tùy chọn này, bạn sẽ: 

● Thực hiện một số thay đổi nhỏ đối với mô hình dữ liệu đang hoạt động của bạn 

(có thể thực hiện các thay đổi đối với danh mục hoặc thuộc tính). 

● Xuất những thay đổi đó sang tệp tin XML 

● Thay đổi lại các thay đổi trong mô hình dữ liệu đang hoạt động của bạn 

● Sử dụng Hợp nhất mô hình dữ liệu để cài đặt lại các thay đổi được lưu trong tệp 

tin XML đã xuất 

<Kết thúc Phần 7 - Quản lý Mô hình Dữ liệu> 
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PHẦN 8: Các chức năng quản lý 

Mục tiêu 

Phần hướng dẫn này sẽ giới thiệu với bạn một số chức năng quản lý để đảm bảo một 

môi trường làm việc hiệu quả trong SMART. Trong phần này, bạn sẽ xem xét khả năng 

xuất /nhập, sao lưu dự phòng và khôi phục một khu bảo tồn, cùng với những hành 

động đúng khác sẽ đảm bảo bạn sẽ chỉ mất một thời gian rất ngắn để khôi phục hệ 

thống nếu xảy ra sự cố. 

● Thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu 

● Xuất và nhập các tuần tra 

● Xuất và nhập các bản ghi tin báo 

● Xuất và nhập khu bảo tồn 

● Sao lưu hệ thống 

● Thiết lập sao lưu tự động 

● Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu 

Các bước thực hiện 

Những phần trước bạn làm việc tập trung vào từng phần cụ thể hoặc cửa sổ chức năng 

trong ứng dụng SMART. Phần hướng dẫn này sẽ khám phá nhiều khía cạnh nhưng sẽ 

tập trung vào việc tạo ra các bản sao lưu dự phòng và biện pháp bảo vệ khác để bảo 

vệ các khu bảo tồn của bạn. 

Thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu 

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

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

 

 
 

● Bấm chuột vào Thay đổi 

● Thay đổi Tên người dùng thành smarter 

● Bấm chuột vào Đồng ý 

● Trong trường mật khẩu, hãy nhập:  

○ Mật khẩu hiện tại = smart 

○ Mật khẩu mới = smarter 

○ Đánh lại mật khẩu mới = smarter 

● Bấm chuột vào Lưu 
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● Lặp lại quá trình và thay đổi nó trở lại thành smart 

Thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu của các tài khoản khác 

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. 

Lưu ý: Bạn phải luôn có ít nhất một người Quản trị cho khu bảo tồn. Nếu bạn xóa người 

quản trị chính nhưng không có người quản trị khác trong hệ thống, bạn sẽ không thể 

mở cơ sở dữ liệu. 

 

 
● Từ thực đơn, chọn Khu bảo tồn > Danh sách nhân viên 
● Chọn một nhân viên trong danh sách 
● Bấm chuột vào Chỉnh sửa 
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● Đánh dấu vào ô Người sử dụng SMART 

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

(xem giải thích về Cấp độ người sử dụng SMART bên dưới) 

● Nhập Tên người sử dụng SMART: dataentry (nhập liệu) 

● Mật khẩu SMART: dataentry (nhập liệu) 

● Nhập lại mật khẩu 

● Bấm chuột vào Lưu 

Lưu ý: Cửa sổ cập nhật nhân viên có thể được sử dụng để cập nhật tất cả các nội dung 

của một nhân viên cụ thể bao gồm Cơ quan, Chức vụ, Cấp độ người sử dụng smart. 
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Xuất và nhập 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 tổng. Điều này cũng có thể thực hiện với SMART 

Connect  (xem Phần 13). 

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

SMART tương ứng với sao chép dữ liệu trong MIST. 

● Chuyển sang Cửa sổ tuần tra 

● Từ danh sách các cuộc tuần tra, bấm đúp chuột vào tuần tra có mã hiệu 

SMART_000003 (chọn Tất cả các ngày trong bộ lọc nếu bạn không thấy tuần 

tra), 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 Module 8 (trên thiết bị lưu trữ (USB) của bạn hoặc trong các 

tệp tin bạn đã tải xuống từ trang web) và bấm chuột vào OK 
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● Chọn SMART_000003 

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

● Bấm chuột vào Xuất 

● Bấm chuột vào Đồng ý 

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

các tệp 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_000003 trước khi bạn 

nhập nó. 

 
 

● Chọn tuần tra SMART_000003 

●  Bấm chuột vào biểu tượng Xóa tuần tra đang chọn 

● Bấm chuột vào Đồng ý 

 

 
● Trong thực đơn, chọn Tuần tra > Nhập tuần tra 
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● Bấm chuột vào Bổ sung… 

● Duyệt tới tệp tin SMART_000003.zip bạn vừa xuất trong thư mục Module 8 trên 

USB của bạn hoặc tệp tin bạn tải xuống từ trang web 

● Bấm chuột vào Nhập 

 

Xuất và nhập bản ghi tin báo 

Xuất và nhập các bản ghi tin báo cho phép việc thu thập thông tin đã gửi có thể được 

kết hợp lại trong một hệ thống trung tâm. Vì 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 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 bị phá vỡ cho đến khi kế hoạch và / 

hoặc bản ghi tin báo được nhập. Nếu bản ghi tin báo có liên kết đến một tuần tra được 

nhập vào và tuần tra này đã tồn tại thì liên kết sẽ được tái lập. Nếu một bản ghi tin báo 

được nhập có một liên kết đến một tuần tra không tồn tại thì mục “Loại tuần tra” vẫn 

được đặt là “Tuần tra” và liên kết đến một tuần tra sẽ phải thiết lập theo cách thủ công. 
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● Trong cửa sổ Tin tức, chọn một Bản ghi tin báo 

● Từ thực đơn chọn Tin tức > Xuất tin tức 

● Duyệt tới thư mục Module 8 

● Đánh dấu vào hộp bên cạnh bản ghi tin báo 

● Đánh dấu ‘Bao gồm các đính kèm’ nếu cần thiết 

● Bấm chuột vào Xuất 

Nhập một bản ghi tin báo bao gồm 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 dùng về những mục có khả năng trùng lặp. 

Xuất một khu bảo tồn 

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. 
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● Từ thanh thực đơn, chọn Tệp tin > Xuất khu bảo tồn 

 

 
 

● Bấm chuột vào Duyệt tìm... 

● Duyệt tới thư mục Module 8 

● Giữ tên tập tin như mặc định 

● Nhấn Save (Lưu) 

● Bấm chuột vào Xuất 
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Nhập một khu bảo tồn 

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, nhưng bạn chỉ có thể đăng nhập 

vào từng khu bảo tồn. 

● Trong thực đơn, chọn Tệp tin > Đăng xuất 

SMART sẽ tự khởi động lại và đưa bạn đến màn hình đăng nhập chính 

 

 
● Bấm chuột vào Nâng cao 
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● Chọn Nhập một khu bảo tồn 

● Bấm chuột vào Tiếp tục 

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

 
● Bấm chuột vào No (Không) 
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● Duyệt tới thư mục Module 8 

● Chọn tập tin SMART_Training.bak.zip 

● Bấm chuột vào Nhập 

● Sau khi quá trình nhập kết thúc, bấm chuột vào OK  

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

 

● Chọn nhập khu bảo tồn mới (SMART Training Import CA) 

● Nhập 

○ Tên người sử dụng= smart  

○ Mật khẩu = smart 

● Bấm chuột vào Đăng nhập  

 

Sao lưu hệ thống 

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

thống sẽ tạo ra một tệp 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. Lưu ý: bản sao lưu cũng được sử dụng để 

nâng cấp. Xem trang web SMART để biết chi tiết về việc nâng cấp SMART. 

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều khu bảo tồn trong cơ sở dữ liệu, chức năng này này sẽ sao lưu 

tất cả trong một bước 

 
 

● Từ thực đơn chọn Tệp tin > Hệ thống sao lưu dự phòng 
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● Dò tìm (Browse - duyệt tìm) tới thư mục Module 8 

● Giữ tên tập tin mặc định 

● Bấm chuột vào Sao lưu 

● Sau khi quá trình kết thúc, Bấm chuột vào OK 

● Duyệt tới thư mục Module 8 để chắc chắn tệp tin đã được xuất chính xác 

Lưu ý: Tên tệp tin gần giống như tên tệp tin xuất khu bảo tồn nhưng không có tên khu 

bảo tồn cụ thể nào được bao gồm trong tên tệp tin xuất. 

Tại thời điểm này, bạn sẽ không cần phải khôi phục toàn bộ cơ sở dữ liệu, nhưng ảnh 

chụp màn hình sau đây là lời nhắc về quá trình nhập sẽ diễn ra. 

 

Lưu ý: Tệp tin sao lưu có thể được nhập (hoặc phục hồi) thông qua Tùy chọn Nâng cao 

của  SMART.  
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Thiết lập sao lưu 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 gặp sự cố. SMART có khả 

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

 
 

● Trong thư mục, chọn Tệp tin > Tùy chọn hệ thống > Tự động sao lưu dự 

phòng 
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Lưu ý:  Tần suất (và vị trí tệp tin) cho cấu hình sao lưu tự động sẽ chỉ dành cho từng 

quản trị viên. 

 
 

● Thiết lập bản sao lưu ĐẦY ĐỦ cho 3 ngày một lần 

● Thiết lập sao lưu PARTIAL (Một phần) cho mỗi 1 ngày 

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

● Bấm chuột vào Apply and Close (Áp dụng và Đóng) 

 

Bạn sẽ nhận 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, nhiều bản đồ nền và nhiều tệp 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 

Xóa một khu bảo tồn 

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

khu bảo tồn từ thực đơn chính. Bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật 

khẩu.  
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Cảnh báo - bạn phải xuất hoặc sao lưu trước khi làm điều này (xóa) để tránh 

việc bị mất dữ liệu của mình! 
 

Mức độ quyền hạn và giới hạn của tài khoản người dùng 

Trong các phần hướng dẫn kỹ thuật, tất cả các ví dụ đã được thực hiện thông qua tài 

khoản quản trị có thể truy cập vào tất cả các chức năng của SMART. Các tài khoản 

SMART khác có quyền truy cập khác nhau cho phép người quản trị chỉ định một mức 

độ sử dụng thích hợp cho nhân viên. 

Người nhập dữ liệu 

Cấp độ người dùng nhập dữ liệu hầu hết bị hạn chế. Thanh thực đơn và biểu tượng đã 

được tùy chỉnh để chỉ bao gồm các tính năng cần thiết cho tài khoản để nhập dữ liệu 

tuần tra. Cấp độ người dùng nhập dữ liệu có thể tạo, xuất, nhập tuần tra, tạo bản sao 

lưu hệ thống sau khi thông tin tuần tra đã được hoàn thành. 

 

 
 

Người phân tích 

Cấp độ người phân tích được thiết kế cho nhân viên để tạo, xuất, nhập, thực hiện các 

truy vấn và báo cáo. Cấp độ người phân tích không thể tạo, thay đổi hoặc xóa bất cứ 

truy vấn hoặc báo cáo nào được lưu trong thư mục Truy vấn khu bảo tồn (hoặc) Báo 

cáo khu bảo tồn. Người sử dụng ở cấp độ này có thể thực hiện, tạo ra, thay đổi hoặc 

xóa các báo cáo được lưu trong thư mục Những truy vấn của tôi hoặc Báo cáo của tôi. 

Người phân tích cũng có các quyền như người nhập dữ liệu. 
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Người quản lý 

Tài khoản quản lý có đầy đủ quyền thay đổi tuần tra, truy vấn, báo cáo hoặc lập kế 

hoạch. Một tài khoản quản lý không thể thay đổi các mô hình dữ liệu, cập nhật khu bảo 

tồn hay các tham số/thiết lập tuần tra. 

Người quản trị 

Các tài khoản quản trị có thể truy cập vào tất cả các chức năng và các tùy chọn trong 

SMART. 

Trợ giúp SMART 

Hệ thống trợ giúp của SMART có thể được truy cập trực tiếp thông qua thanh thực đơn.  
 

 
 

● Để truy cập nội dung trợ giúp từ thực đơn chọn Trợ giúp > Help Contents (Nội 

dung trợ giúp) 

Các nội dung trợ giúp của SMART có thể được truy cập thông qua cây trợ giúp (bên 

trái), hoặc trực tiếp nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm. 
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Tìm kiếm trợ giúp của SMART 

Tìm kiếm trợ giúp SMART có thể được truy cập thông qua một cửa sổ phụ để cho phép 

bạn quan sát ứng dụng như thông thường. 

 
 

● Để truy cập nội dung trợ giúp từ thực đơn chọn Trợ giúp > Help Search (Tìm 

kiếm trợ giúp) 
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Trong cửa sổ bên trái, các chức năng tìm kiếm trợ giúp có sẵn. Nhập trực tiếp từ khoá 

vào mục "Search expressions:" (Biểu thức tìm kiếm). Duyệt cây trợ giúp cũng có thông 

qua các đường dẫn từ nội dung. 

 

 
 

Xem nhật ký lỗi 

Như với bất kỳ phần mềm nào, các lỗi nhỏ và các vấn đề về chức năng sẽ trở nên rõ 

ràng theo thời gian. Đối với hầu hết người dùng, phần lớn các vấn đề và câu hỏi phát 

sinh có thể được giải quyết bằng cách sử dụng tùy chọn trợ giúp, tài liệu được cung 

cấp trên trang support (hỗ trợ) của chúng tôi hoặc bằng cách tìm kiếm kiến thức của 

chúng tôi trên Community Forum (Diễn đàn cộng đồng người dùng SMART). Nếu bạn 

tiếp tục gặp sự cố, chúng tôi khuyên bạn nên đăng sự cố lên Community Forum (Diễn 

đàn cộng đồng người dùng SMART) với càng nhiều chi tiết càng tốt. Điều quan trọng, 

chúng tôi yêu cầu khi người dùng gặp sự cố là họ vui lòng tạo một tệp nhật ký và đưa 

nó vào bài đăng của họ lên diễn đàn. Để tạo tệp nhật ký: 

 

● Vào Trợ giúp -> Xem nhật ký lỗi 

http://smartconservationtools.org/support/
https://smartconservationtools.org/smart-forum/
https://smartconservationtools.org/smart-forum/
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● Chọn mở tệp tin trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào (Notepad hoạt động tốt 

nhất trên windows) 

 

 
 

● Bây giờ bạn có thể lưu tệp tin hoặc sao chép/dán nó. 

 

Lưu ý: Thông thường, bạn có thể thấy ngày trong hầu hết các mục nhập và các tin 

nhắn gần đây nhất sẽ ở dưới cùng. Cuộn lên cho đến khi bạn thấy ngày / giờ từ trước 

khi lỗi xảy ra, sau đó sao chép mọi thứ từ vị trí đó đến cuối tệp tin nếu bạn không muốn 

đăng toàn bộ nội dung tệp tin. 
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Diễn đàn cộng đồng SMART 

Diễn đàn Cộng đồng SMART là một nhóm trực tuyến năng động và sôi nổi với hơn 400 

người dùng SMART từ khắp nơi trên thế giới. Diễn đàn Cộng đồng cho phép người 

dùng chia sẻ nhanh và linh hoạt các ý tưởng, trả lời câu hỏi, đóng góp các giải pháp / 

công cụ và nêu lên các vấn đề phát sinh của phần mềm. Các giải pháp và mẹo nhỏ từ 

Đối tác SMART cũng được chia sẻ với toàn bộ cộng đồng SMART, đảm bảo phổ biến 

rộng rãi các câu trả lời cho các câu hỏi và duy trì lâu dài nền tảng kiến thức SMART 

quan trọng. 

 

Chúng tôi khuyên tất cả người dùng SMART nên tham gia Community Forum (Diễn đàn 

cộng đồng người dùng SMART) và hoan nghênh họ đặt câu hỏi cũng như đăng các 

mẹo, bài học kinh nghiệm và thông tin khác mà bạn nghĩ sẽ hữu ích cho những người 

dùng SMART khác. 

<Kết thúc Phần 8 - Các chức năng quản lý> 

  

https://smartconservationtools.org/smart-forum/
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PHẦN 9: Trình cắm CyberTracker và SMART 

Mobile 

Mục tiêu  
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CyberTracker và SMART Mobile để thu thập các quan sát thực địa 

trong quá trình tuần tra. 

   

● Cài đặt CyberTracker trên máy tính 

● Tạo mô hình dữ liệu tùy chỉnh 

● Cài đặt CyberTracker trên PDA (Thiết bị số cầm tay) (Windows và Android) 

● Cài đặt trình cắm SMART-CyberTracker 

● Chuyển mô hình dữ liệu sang PDA (Thiết bị số cầm tay) 

● Cài đặt SMART Mobile trên PDA (Thiết bị số cầm tay) 

● Thu thập dữ liệu bằng PDA (Thiết bị số cầm tay) 

● Xuất thông tin tuần tra vào SMART 

Các bước thực hiện 
SMART-CyberTracker là một trình cắm tùy chọn, nó giúp loại bỏ các yêu cầu rằng các 

quan sát được ghi lại một cách tách biệt với dữ liệu GPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu). 

CyberTracker sử dụng PDA (Thiết bị số cầm tay) có GPS để thu thập dữ liệu GPS và 

dữ liệu quan sát trong một đơn vị. Sau khi một đội tuần tra trở về văn phòng, dữ liệu 

quan sát và GPS được nhập vào SMART bằng quy trình bán tự động. 

 

SMART Mobile là một giải pháp thu thập dữ liệu mới cho các thiết bị di động đã được 

thiết lập sẵn trong phiên bản beta cùng với SMART 6. SMART Mobile được hỗ trợ bởi 

CyberTracker (CT) và tận dụng chức năng của CyberTracker bằng cách sử dụng thiết 

bị di động có GPS để thu thập các quan sát (nhập dữ liệu văn bản hoặc biểu tượng và 

hình ảnh kỹ thuật số) và dữ liệu GPS trong một thiết bị. Các quan sát và dữ liệu GPS 

sau đó có thể được chuyển trực tiếp vào SMART Connect hoặc nhập vào máy tính theo 

quy trình bán tự động. SMART Mobile thể hiện sự cải tiến đáng kể đối với chức năng 

hiện có của CyberTracker, bao gồm: điều khiển chạm/ vuốt, chức năng bản đồ và điều 

hướng nâng cao, được dịch theo ngôn ngữ bản ngữ và hỗ trợ thêm cho tất cả các ngôn 

ngữ unicode, nhập nhiều điểm dữ liệu trên một màn hình, thay đổi linh hoạt siêu dữ liệu 

tuần tra khi đang di chuyển, cấu hình cảnh báo thời gian thực cho các quan sát chính 

và nhiều chức năng mới khác. 
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Cài đặt CyberTracker trên máy tính 

CyberTracker là một nền tảng bên thứ ba, được phát triển nhằm đơn giản hóa việc thu 

thập dữ liệu thực địa. Trình cắm SMART-CyberTracker sử dụng chức năng của 

CyberTracker nhưng vẫn cần phần mềm CyberTracker nền được cài đặt trên cùng một 

máy tính chạy phần mềm SMART. Phần mềm sẽ cần được cài đặt trên máy tính của 

bạn. Tải phiên bản hiện có tại đây: http://www.cybertracker.org/software/free-download.   

 

Cài đặt trình cắm CyberTracker trong SMART 

Trình cắm CyberTracker phải được cài đặt mặc định trong ứng dụng SMART. Bạn có 

thể xác nhận bằng cách kiểm tra thực đơn phía trên cùng, chọn “Trường dữ liệu” và 

sau đó xem có “CyberTracker Classic” trong trình đơn thả xuống. Nếu bạn đã cài đặt 

trình cắm CyberTracker trên máy tính, hãy bỏ qua các bước sau. Nếu bạn chưa cài đặt 

hoặc đang gặp sự cố, hãy làm theo các bước sau: 

● Chọn Tệp tin (File) 

● Chọn Cài đặt các trình cắm mới 

 

http://www.cybertracker.org/software/free-download
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● Chọn Local Update Site 

● Đánh dấu vào ô SMART CyberTracker 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Hoàn tất quá trình cài đặt trình cắm và khởi động lại SMART 

● Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy truy cập liên kết này để được hướng dẫn chi tiết 

hơn: https://www.assembla.com/wiki/show/smart-

cs/Application_Installation#plug-in_installation_-_version_3.0_and_newer 

https://www.assembla.com/wiki/show/smart-cs/Application_Installation#plug-in_installation_-_version_3.0_and_newer
https://www.assembla.com/wiki/show/smart-cs/Application_Installation#plug-in_installation_-_version_3.0_and_newer
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Lưu ý: Sau khi cài đặt, SMART sẽ yêu cầu khởi động lại và người dùng phải đăng nhập 

lại vào Khu bảo tồn. 

Tạo mô hình dữ liệu tùy chỉnh 

Mô hình dữ liệu quan sát được thiết kế để linh hoạt trong phân tích dữ liệu và không 

phải vì hiệu suất nhập dữ liệu của người dùng ở hiện trường. Ví dụ: mô hình dữ liệu 

mặc định có nhiều danh mục lớn (Động vật, Đặc điểm, Con người) mà người dùng 

nhập dữ liệu hiện trường không muốn chọn mỗi khi ghi nhận quan sát. Để cải thiện hiệu 

quả nhập dữ liệu, các mô hình dữ liệu tùy chỉnh có thể tạo ra để tạo cấu hình nhập dữ 

liệu hiệu quả hơn. 

 

Các tùy chọn bên dưới rất quan trọng đối với sự thành công của việc tích hợp SMART 

CyberTracker, vì chúng sẽ cho phép mô hình dữ liệu SMART được triển khai nhanh 

chóng và dễ dàng với CyberTracker một cách đầy đủ và dễ sử dụng như người dùng 

CyberTracker đã mong đợi. Lần cài đặt đầu tiên của CyberTracker trên PDA (Thiết bị 

số cầm tay) yêu cầu mô hình dữ liệu đi kèm. Thay vì sử dụng mô hình dữ liệu nền, bạn 

sẽ tạo một mô hình thu thập dữ liệu để cài đặt CyberTracker. 

 

 
 

● Trong thanh thực đơn chọn Khu bảo tồn > Cấu hình mẫu  

● Sau khi cửa sổ xuất hiện bấm chuột vào Tạo mới... 
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● Nhập tên Full Model (Mô hình đầy đủ) và chọn Dữ liệu mẫu khu bảo 

tồn      

● Bấm chuột vào OK 

 

Các thao tác này sẽ tạo mô hình dữ liệu CyberTracker dựa trên Mô hình dữ liệu khu 

bảo tồn hiện có. Từ đây, bạn sẽ kiểm tra mô hình và sau đó tạo một mô hình đơn giản 

hóa từ đầu. 

 



 

235 

 

 
 

 

Cấu trúc của Mô hình dữ liệu được được cấu hình (Configured data model) được chia 

thành ba thành phần: Nhóm, Danh mục và Thuộc tính. Các mô hình này hơi khác so 

với mô hình dữ liệu SMART tiêu chuẩn chỉ có Danh mục và Thuộc tính. Nhóm cần có 

khi cần nhiều tầng danh mục. Bố cục vẫn như cũ nhưng yêu cầu người dùng sử dụng 

Nhóm trên các nhánh mô hình dữ liệu với nhiều danh mục. 
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Chỉnh sửa Mô hình dữ liệu mẫu 

Các chỉnh sửa đối với Mô hình dữ liệu được cấu hình không ảnh hưởng đến mô hình 

dữ liệu của Khu bảo tồn. Các chỉnh sửa tùy ý sẽ chỉ được thấy rõ khi sử dụng 

CyberTracker để ghi nhận các quan sát.   

 

Thêm nhóm - một nhóm có thể được thêm ở bất kỳ cấp độ nào tương đương với một 

danh mục phụ. 

Thêm danh mục - lệnh này sẽ chỉ thêm danh mục đã chọn và các thuộc tính trực tiếp 

của nó. Mọi danh mục phụ bên dưới danh mục đã chọn sẽ bị bỏ qua.  

Xóa - xóa sẽ ảnh hưởng đến các nhóm phụ, các danh mục và bất kỳ đối tượng nào bên 

dưới chúng. 

Dịch - mở hộp thoại để cho phép nhập / chỉnh sửa bản dịch sang ngôn ngữ khác của 

đối tượng đã chọn. 

 

● Lưu và Close (Đóng) mô hình dữ liệu đầy đủ 

 

Tạo cấu hình mô hình dữ liệu mẫu (Cấu hình dữ liệu) 

Trong phần này, bạn sẽ thực hiện tất cả các chỉnh sửa trên một mô hình mẫu trống. Tất 

cả các bước chỉnh sửa để xây dựng mô hình dữ liệu được cấu hình mới sẽ được trình 

bày.   

 

● Chọn Tạo mới  

 
 

● Đặt tên cho mô hình của bạn là Training Model (Mô hình tập huấn) 

● Chọn Trống (tạo một mẫu được mô hình trống) 

● Bấm chuột vào OK 
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●    Bấm chuột vào ‘Training Model’ (Mô hình tập huấn) và bấm chuột vào Thêm 

danh mục để Bộ chọn danh mục mô hình dữ liệu xuất hiện. 
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●    Chọn Wildlife (Động vật hoang dã) – direct observation (quan sát trực tiếp) 

và sau đó bấm chuột vào Thêm 

● Tất cả các thuộc tính trong danh mục này sẽ xuất hiện. Tắt tất cả các 

thuộc tính ngoại trừ Threat (Mối đe dọa), Species (Loài), và Action Taken Live 

Animals (Hình thức xử lý động vật còn sống) bằng cách bỏ chọn các hộp kiểm đã 

bật cho mỗi thuộc tính.  

● Chọn danh mục Wildlife (Động vật hoang dã) – direct observation (quan 

sát trực tiếp) và đánh dấu vào Có thể có ảnh: 
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● Bấm chuột vào Training Model (Mô hình tập huấn) và tạo một Nhóm với 

tên Animal Sign (Dấu vết động vật) 

● Chọn Thêm danh mục và sau đó thêm vào tất cả các tiểu mục của 

Wildlife (Động vật hoang dã) – indirect sign (dấu vết) 

● Bấm chuột vào Training Model (Mô hình tập huấn) và thêm mục 

Firearms & Ammunition, Carcass and Bushmeat (súng săn và đạn, xác và thịt 

động vật) 

● Chọn có thể có ảnh cho tất cả các danh mục 

● Bấm chuột vào Lưu sau đó Close (Đóng) 
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Cài đặt tùy chỉnh cấu hình dữ liệu mẫu 

Chuyển đổi sang danh sách - lấy thuộc tính dạng cây và tạo một danh sách đơn thay 

vì định dạng cây ban đầu. 

 

Giá trị mặc định - gán một giá trị mặc định cho thuộc tính. 

 

Đa lựa chọn (Nhiều lựa chọn) - cho phép chọn nhiều mục trong một màn hình khi thu 

thập dữ liệu bằng CyberTracker. Lưu ý rằng chỉ một thuộc tính của một danh mục có 

thể được cấu hình thành đa lựa chọn. 

 

Thu thập nhiều quan sát (Ghi nhận nhiều quan sát) - nhiều quan sát có thể được thu 

thập cho một danh mục bằng cách lặp lại các thuộc tính trong danh mục thay vì nhập lại 

danh mục cho từng quan sát. 

 

Ghi điểm GPS duy nhất (Ghi nhận một điểm GPS) - trong trường hợp có nhiều đối 

tượng để ghi lại trong khoảng cách gần nhau, tùy chọn này sẽ cho phép nhiều quan sát 

cùng chung một điểm tọa độ. 

 

Sử dụng cấu hình tùy chỉnh dạng cây - cho phép tái cấu trúc các nút và nhánh cây 

áp dụng cho một danh mục. Các danh mục khác sử dụng cùng một cây thuộc tính có 

thể được giữ các giá trị mặc định hoặc tùy chỉnh. 

 

Chuyển đổi lại phiên bản mô hình dữ liệu của thuộc tính - cho phép người dùng 

quay về các giá trị trong Mô hình dữ liệu. Điều này có thể hữu ích khi các giá trị vô tình 

bị xóa hoặc thay đổi hoặc khi các tùy chỉnh đối với thuộc tính không còn cần thiết nữa.  

 

Các nhóm, danh mục và thuộc tính có thể được kéo đến các vị trí mới cho phép tùy 

chỉnh thứ tự khi thu thập dữ liệu. Thực hiện các chỉnh sửa sau đây đối với Training 

Model (Mô hình tập huấn): 

 

● Lấy một thuộc tính và di chuyển thuộc tính lên hoặc xuống trong danh 

sách các thuộc tính 

● Chọn thuộc tính dạng cây Cause of Death (nguyên nhân chết) (thuộc 

danh mục Carcass (Xác động vật)) và Chuyển đổi sang danh sách 

● Kéo và thả Action Taken Live Animals (Hành thức xử lý động vật còn 

sống) (thuộc danh mục Wildlife (Động vật hoang dã) - direct observation (quan 

sát trực tiếp)) lên đầu danh sách và bấm chuột vào mục Đa lựa chọn 

● Bấm chuột vào Lưu 
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● Tạo Mô hình dữ liệu được cấu hình mới bằng cách sử dụng các phương 

pháp đã học trong ví dụ trước 

● Sau khi tạo cấu hình dữ liệu mẫu thứ ba, Lưu và Close (đóng) cửa sổ 

Cấu hình dữ liệu mẫu 

 

Chế độ hiển thị giao diện CyberTracker 

Một trong những tính năng của CyberTracker là khả năng sử dụng giao diện văn bản 

hoặc giao diện hình tượng hay biểu tượng. Giao diện văn bản được bật mặc định 

nhưng người dùng có thể chuyển sang sử dụng hình ảnh và biểu tượng thay vì các từ 

ngữ cho nhóm, danh mục và thuộc tính.   
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● Mở cửa sổ Cấu hình dữ liệu mẫu, chọn Training Model (Mô hình tập 

huấn) đã tạo, và bấm chuột vào Chỉnh sửa 

● Chọn Animal Sign (Dấu vết động vật) 

● Thay đổi Chế độ hiển thị thành Hình ảnh và tải pawPrint.jpg được tìm 

thấy trong thư mục Module 9 

 

Tạo cấu hình xuất CyberTracker 

Trước khi có thể xuất mô hình dữ liệu được cấu hình sang CyberTracker PDA, các 

thuộc tính của quá trình chuyển này cần được thiết lập. Các cấu hình riêng lẻ có thể 

được tạo và liên kết với Mô hình dữ liệu được cấu hình, và các cấu hình mẫu có thể 
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được sử dụng để tạo cấu hình mới. Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo cấu hình (hồ 

sơ) Thuộc tính CyberTracker và liên kết chúng với Mô hình dữ liệu được cấu hình. 

● Từ thanh thực đơn chọn Trường dữ liệu > CyberTracker Classic > 

Thuộc tính CyberTracker 

 

 
 

● Bấm chuột vào "Tạo mới" 

 
● Tạo một hồ sơ Trống mới và đặt tên Training Profile (Hồ sơ tập huấn) 

● Bấm chuột vào Đồng ý 

 

 

Trên thẻ Chung của Thuộc tính mặc định của CyberTracker có một số cài đặt mà 

người quản trị có thể sử dụng để sửa đổi tính năng của CyberTracker.   
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● Kiosk Mode Exit Pin (Mật khẩu thoát chế độ Kiosk): 1234 - mã sẽ cho phép 

người dùng thoát khỏi ứng dụng CyberTracker trên PDA (Thiết bị số cầm tay). 

 

Lưu ý: các tùy chọn còn lại và chức năng / cách sử dụng có thể tìm hiểu chi tiết trong 

tài liệu CyberTracker. 

 

 
 

● Tại thẻ GPS, thiết lập Hẹn giờ theo dõi (giây) thành 5  

 

Lưu ý: Nếu Hẹn giờ theo dõi được thiết lập thành 0, CyberTracker PDA sẽ không thu 

thập thông tin theo dõi GPS. 
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Thẻ Trường bản đồ (Bản đồ hiện trường) cho phép tải bản đồ nền tùy chọn lên PDA 

(Thiết bị số cầm tay). 

 

● Bấm chuột vào Lưu và Close (Đóng)  

 

Tạo Hồ sơ (cấu hình) thuộc tính sử dụng mẫu 

 
 

● Bây giờ, hãy tạo hồ sơ mới và sử dụng hồ sơ trước đó làm mẫu 

● Lưu và Close (Đóng) hồ sơ mới của bạn. 

 

Liên kết các Mô hình dữ liệu được cấu hình với hồ sơ CyberTracker 

Bây giờ hồ sơ đã được tạo, bạn sẽ quay lại Mô hình dữ liệu được cấu hình và liên kết 

hồ sơ CyberTracker với Mô hình dữ liệu được cấu hình. 
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● Mở cửa sổ Mô hình dữ liệu được cấu hình  

● Chọn Training Model (Mô hình tập huấn) và bấm chuột vào Sửa đổi  

● Mở thẻ Cybertracker và chọn Training Profile (Hồ sơ tập huấn) 

● Bấm chuột vào Lưu và Close (Đóng) 

 

Lưu ý:  Ba nút "Quản lý hồ sơ", "Tạo hồ sơ" and "Chỉnh sửa hồ sơ" cho phép chỉnh 

sửa Hồ sơ thuộc tính CyberTracker mà không cần quay lại thực đơn Trường dữ liệu – 

CyberTracker Classic - Thuộc tính CyberTracker. 

 

Tạo Cấu hình thu thập siêu dữ liệu tuần tra 

Một cấu hình cuối cùng (nhưng tùy chọn) là Cấu hình siêu dữ liệu tuần tra. Màn hình 

cấu hình này cho phép những nội dung nhất định của Tuần tra (đội, trạm, phương tiện 

giao thông, v.v.) được hiển thị hoặc ẩn với các giá trị mặc định được chọn trước.   
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Nếu đối tượng tuần tra được giữ ở trạng thái hiển thị, người dùng sẽ được yêu cầu 

nhập vào giá trị có trong Khu bảo tồn. Nếu một đối tượng không hiển thị, bạn có thể 

chọn một giá trị mặc định trong quá trình chuyển dữ liệu tuần tra CyberTracker từ PDA 

(Thiết bị số cầm tay) sang máy tính chính có cài đặt SMART.   

Đối với ví dụ này, bạn sẽ không thay đổi các giá trị mặc định và tiến hành lựa chọn cấu 

hình tuần tra bằng PDA (Thiết bị số cầm tay).   
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Xuất & Cài đặt CyberTracker trên PDA (Thiết bị số cầm tay) 

Thu thập dữ liệu CyberTracker được thực hiện bằng thiết bị PDA (Thiết bị số cầm tay). 

Tất cả các thiết bị phải được cài đặt CyberTracker trước khi tiến hành thu thập dữ liệu. 

CyberTracker được hỗ trợ trên các thiết bị có Windows Mobile và Android. Các thiết bị 

của Apple không được hỗ trợ tại thời điểm này. Nếu bạn có máy tính Mac, bạn có thể 

sử dụng Apple Bootcamp hoặc Parallels để chạy hệ điều hành Windows trên máy tính 

của mình. Việc tải lên và cài đặt CyberTracker có thể diễn ra trong ứng dụng chính 

hoặc thông qua giao diện SMART. Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng giao diện 

SMART để hoàn tất quá trình. 

 

Quá trình cài đặt CyberTracker trên Windows Mobile khác với cài đặt trên thiết bị 

Android. Nội dung này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện trên cả hai nền tảng. Các 

bước đầu tiên để xuất mô hình dữ liệu được cấu hình của bạn sang CyberTracker trên 

cả hai nên tảng sẽ thực hiện giống nhau. Điều khác biệt là cách hoàn thành cài đặt cuối 

cùng của CyberTracker trên thiết bị.  

 

Cài đặt trên thiết bị có Windows mobile 

Để cài đặt CyberTracker, bạn sẽ cần phải tải miễn phí và cài đặt Windows Mobile 

Device Center (Trung tâm thiết bị Windows Mobile) trên máy tính. Sau khi bạn đã cài 

đặt Windows Mobile Device Center, hãy làm theo các bước sau: 

 

● Mở chương  trình phần mềm Windows Mobile Device Center 

      - ->  

● Kết nối thiết bị di động đã được bật của bạn. Lưu ý: Lần đầu tiên thực 

hiện, máy tính sẽ cài đặt ổ đĩa thiết bị di động.  
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● Sau khi thiết bị di động được kết nối, bấm chuột vào Connect without 

setting up your device (Kết nối mà không cần thiết lập thiết bị của bạn) (hoặc thiết 

lập thiết bị của bạn).  

Làm theo các bước sau trong ứng dụng SMART trên máy tính:  

 
 

● Từ thanh công cụ, chọn Trường dữ liệu > CyberTracker Classic > Xuất 

mô hình cấu hình tuần tra...  
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● Chọn Training Model (Mô hình tập huấn) từ danh sách thả xuống 

● Chọn Ngôn ngữ 

● Chọn Xuất sang thiết bị (thiết bị phải được kết nối với máy tính) 

● Chọn Xuất file  
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Cybertracker sẽ tự động cài đặt trên thiết bị di động và hiện ra thông báo trên. Làm theo 

hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt trên thiết bị có Windows mobile của bạn. 

● Bấm chuột vào OK 

Bây giờ bạn sẽ xuất lại mô hình dữ liệu.  

 

 
 

● Chọn Training Model (Mô hình tập huấn) từ danh sách thả xuống 

● Chọn Ngôn ngữ 

● Chọn Xuất sang thiết bị (thiết bị phải được kết nối với máy tính) 

● Chọn Xuất file  

 

Bây giờ SMART sẽ được cài đặt trên thiết bị di động của bạn. 

 

Lưu ý: sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ có thể thấy tên bạn đã tạo trong 

CyberTracker - Màn hình ứng dụng. 
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Cài đặt trên Android 

Quy trình ban đầu của việc chọn mô hình dữ liệu được cấu hình và xuất trực tiếp sang 

thiết bị là tương tự đối với các thiết bị Android. Quá trình hoàn tất cài đặt CyberTracker 

trên thiết bị Android sẽ có sự khác biệt.  

Quá trình chuyển sẽ tạo tệp tin cài đặt CyberTracker trên thiết bị. Vị trí của tệp cài đặt 

tùy thuộc vào thiết bị và cấu hình của thiết bị. Để hoàn tất quá trình, người dùng cần tìm 

tệp cài đặt và hoàn tất quá trình cài đặt CyberTracker theo cách thủ công. Sau khi hoàn 

tất, ứng dụng và mô hình dữ liệu được cấu hình đã xuất sẽ sẵn sàng để sử dụng.   

Quy trình cài đặt SMART-CyberTracker trên thiết bị Android của bạn gồm 4 bước. 

Bước 1: Chuẩn bị Android.  

Trước khi cài đặt SMART-CyberTracker trên thiết bị Android, bạn cần chuẩn bị thiết bị 

cầm tay Android của mình. Trên thiết bị cầm tay Android, bạn cần: 

a)  Có trình quản lý tệp tin 

Điều này có thể dễ hay khó tùy thuộc vào loại thiết bị và ứng dụng quản lý tệp tin đang 

chạy. Ví dụ: trên Nexus 4 không có trình duyệt tệp tin / ứng dụng quản lý tệp tin mặc 

định và bước này có thể khó khăn trừ khi bạn có thể truy cập Play Store và tải xuống 

ứng dụng (miễn phí hoặc không miễn phí). “ES File Explorer” là ứng dụng miễn phí tại 

Play store và đã được sử dụng thành công. Bất kỳ ứng dụng quản lý tệp nào khác, 

được cài đặt sẵn hoặc tải xuống, cho phép duyệt các thư mục trên thiết bị sẽ hoạt động 

tương tự. 

b)  Kích hoạt “Cài ứng dụng không rõ nguồn” 
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● Mở cài đặt Android 

● Chọn  Quyền truy cập đặc biệt 

● Chọn  Cài ứng dụng không rõ nguồn 

 

Bước 2: Tải ứng dụng CyberTracker lên Android 

Lần đầu tiên bạn xuất mô hình dữ liệu sang thiết bị Android không có ứng dụng di động 

CyberTracker, quá trình xuất sẽ tạo tệp tin cài đặt CyberTracker trên thiết bị trong thư 

mục gốc (cấp cao nhất).   

Làm theo các bước sau trong ứng dụng SMART trên máy tính:  

● Kết nối thiết bị Android vào máy tính bằng cáp USB 

● Bật chế độ Bộ lưu trữ USB trên thiết bị Android của bạn bằng cách nhấn 

vào ‘Bật lưu trữ USB’. Điều này thường được thực hiện bằng cách vuốt xuống từ 

đầu màn hình và có thể được gọi là Chế độ truyền tệp tin. 
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● Từ thực đơn, chọn Trường dữ liệu > CyberTracker Classic > Xuất mô 

hình cấu hình tuần tra...  

 

 
 

● Chọn Training Model (Mô hình tập huấn) từ danh sách thả xuống 
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● Chọn Ngôn ngữ 

● Chọn Xuất sang thiết bị 

● Chọn Xuất file  

 

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. SMART đã xuất tệp tin cài đặt CyberTracker vào thiết 

bị Android của bạn. 

 

 
 

 
 

● Bấm chuột vào OK 

● Bấn chuột vào Đồng ý 

 

Bước 3: Cài đặt ứng dụng Cybertracker trên thiết bị Android 

Trên thiết bị Android, sử dụng trình quản lý tệp tin để tìm tệp “CyberTracker.APK”.  
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● Chọn biểu tượng để khởi chạy cài đặt 
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● Chọn Next (Tiếp tục) 

● Chọn Install (Cài đặt) 

● Sau khi cài đặt xong, chọn Done (Xong) 

 

Luôn bật thiết bị Android và kết nối với máy tính.  

 

Bước 4: Tải mô hình dữ liệu lên thiết bị Android 

CyberTracker hiện đã được cài đặt trên thiết bị Android. Bây giờ bạn sẽ làm theo quy 

trình tương tự như Bước 2 ở trên để cài đặt mô hình dữ liệu được cấu hình SMART.  
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● Từ thực đơn, chọn Trường dữ liệu > CyberTracker Classic > Xuất mô 

hình cấu hình tuần tra... 
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● Chọn Training Model (Mô hình tập huấn) từ danh sách thả xuống 

● Chọn Ngôn ngữ 

● Chọn Xuất sang thiết bị 

● Chọn Xuất file  
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● Bạn sẽ nhận được một thông báo “Xuất dữ liệu thành công”  

● Bấm chuột vào OK 

 

Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi, bạn có thể cần phải khởi động lại thiết bị 

Android của mình và / hoặc khởi động lại SMART, sau đó thực hiện lại bước 4.  
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Lưu ý: sau khi cài đặt thành công, trên màn hình CyberTracker, bạn sẽ thấy cơ sở dữ 

liệu SMART 

 

Cài đặt các mô hình dữ liệu bổ sung (Cả hai hệ điều hành) 

 

● Hoàn tất quá trình xuất Mô hình dữ liệu được cấu hình thứ hai tới PDA 

(Thiết bị số cầm tay) 

● Lặp lại đối với Full Data model (Mô hình dữ liệu đầy đủ) 

Lưu ý:  Nếu ý định của bạn là tải một mô hình dữ liệu được cấu hình mới thì hãy đảm 

bảo rằng mô hình mới có một tên duy nhất. 

 

Cài đặt SMART Mobile trên PDA (Thiết bị số cầm tay) 

SMART Mobile được cài đặt như một ứng dụng riêng biệt từ CyberTracker. Làm theo 

các bước sau để cài đặt SMART Mobile trên PDA (Thiết bị số cầm tay): 

● Tải xuống tệp tin ứng dụng SMART Mobile (.APK) từ liên kết này: SMART 

Mobile Download 

● Lưu tệp tin .APK ở vị trí dễ tìm (ví dụ: cùng thư mục gốc với cài đặt SMART của 

bạn) 

 
 

● Trong SMART, vào Trường dữ liệu > SMART Mobile > Install SMART Mobile 

on Device… (Cài đặt SMART Mobile trên thiết bị) 

● Duyệt đến thư mục mà bạn đã lưu tệp tin và chọn SMART-release-signed-

149.apk (Hiện tại đã có: SMK-build-320-arm32.apk); bấm chuột vào Open (Mở) 

● Bấm chuột vào  Install (Cài đặt) 

https://wesell.ro/SMART.php
https://wesell.ro/SMART.php
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● Bấm chuột vào OK 

● Tìm tệp tin .apk trên PDA (Thiết bị số cầm tay) của bạn bằng trình quản lý tệp tin 

và chọn tệp tin đó để cài đặt 

● Làm theo hướng dẫn để cài đặt SMART mobile 

 

Thu thập dữ liệu trên PDA (Thiết bị số cầm tay) 

Tại thời điểm này, bạn sẽ có hai mô hình dữ liệu được cấu hình đã tải vào PDA (Thiết 

bị số cầm tay). Để bắt đầu quá trình thu thập dữ liệu: 

● Bật GPS 

● Khởi động ứng dụng CyberTracker 

● Chọn mô hình dữ liệu đầu tiên được chuyển sang PDA (Thiết bị số cầm 

tay) 
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Nếu CyberTracker bắt đầu với màn hình Enter exit pin 

● Bấm vào mũi tên quay lại 

● Nhập mã pin (mặc định là 1234)  

 

Để bắt đầu tuần tra với CyberTracker, bạn sẽ cần xem màn hình này: 

 

 
● Bấm vào Start New Patrol (Bắt đầu tuần tra mới) 

● Hoàn thành màn hình Cấu hình Tuần tra để xác lập các thuộc tính Tuần 

tra 
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Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua các phần tùy chọn bằng cách sử dụng mũi tên      

 

Ghi nhận Quan sát 

Sau khi các tùy chọn cấu hình tuần tra được nhập, bạn có thể thu thập dữ liệu bằng 

PDA (Thiết bị số cầm tay) có CyberTracker. 

 

 
 

Tạo quan sát 
Tải mô hình dữ liệu được cấu hình và cho phép nhập các 

quan sát 

Kết thúc 

tuần tra 
Kết thúc cuộc tuần tra 

Tạm dừng 

tuần tra 

(Nghỉ ngơi) 

Dừng ghi thông tin tuyến tuần tra trong thời gian nghỉ kéo dài 

để tránh tích lũy thông tin tuyến tuần tra. Tùy chọn này chỉ 

nên được sử dụng khi thời gian nghỉ kéo dài.   

Tiếp tục tuần 

tra 

Sau được kích hoạt lại, thông tin tuyến tuần tra sẽ tiếp tục từ 

vị trí được ghi nhận cuối cùng. Tất cả các cuộc tuần tra phải 

kích hoạt lại chức năng theo dõi GPS trước khi tiếp tục tuần 

tra nếu không có khả năng mất vị trí tuyến. 
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Mở màn hình tùy chọn 

 

Hiển thị khoảng thời gian giữa các điểm GPS được ghi nhận. 

Nếu không có số hiển thị thì thiết bị sẽ không ghi lại thông tin 

tuyến tuần tra. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại biểu tượng 

này và thực hiện các thay đổi thích hợp trong Thuộc tính 

CyberTracker - thẻ GPS (Hẹn giờ theo dõi) và xuất lại tuần tra 

sang PDA (Thiết bị số cầm tay) 

 
Mũi tên quay lại để trở về màn hình trước đó 

 
Mũi tên chuyển tiếp để chuyển sang màn hình tiếp theo 

 
Lưu quan sát 

Bỏ qua GPS 

Nếu không có tín hiệu GPS, người dùng sẽ được nhắc bỏ 

qua quá trình ghi nhận tín hiệu GPS và chuyển sang màn 

hình tiếp theo. Điều này sẽ tạo ra một điểm tọa độ không có 

thông tin tọa độ. 

Lưu điểm 

tọa độ mới 

Tạo vị trí điểm tọa độ GPS mới và gán quan sát cho điểm tọa 

độ mới. 

Thêm điểm 

tọa độ cuối 

Chỉ định quan sát cho điểm tọa độ trước đó. Được sử dụng 

khi nhiều quan sát được ghi lại tại một vị trí. 

 

● Chọn Make Observation (Tạo quan sát) 

● Bắt đầu bằng cách thực hiện ghi nhận quan sát Động vật hoang dã còn 

sống   

● Chụp ảnh động vật quan sát được 

● Chọn Save As New Waypoint (Lưu lại như một điểm tọa độ mới) 

● Nhấp vào biểu tượng Lưu quan sát 

● Lặp lại quy trình và chọn Sign - Indirect Evidence (Dấu vết - bằng chứng 

gián tiếp) và lưu quan sát với điểm tọa độ trước đó. 

 

Sử dụng Đa lựa chọn trong CyberTracker 

Thuộc tính đa lựa chọn cho phép đánh dấu nhiều mục trong một màn hình. Các màn 

hình tiếp theo được liên kết với màn hình đa lựa chọn ban đầu. Điều này giúp việc nhập 

dữ liệu tập trung hơn, người dùng không phải nhập nhiều quan sát của cùng một thuộc 

tính. Giá trị của đa lựa chọn được liên kết với thuộc tính sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn 

bên cạnh tên thuộc tính ở phía trên màn hình. 
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Đối với quan sát tiếp theo, bạn sẽ sử dụng danh mục Action Taken Live Animals 

(Hình thức xử lý động vật còn sống) sẽ có thuộc tính đa lựa chọn.   
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● Tạo một quan sát duy nhất tại một vị trí duy nhất bằng cách sử dụng 

nhiều lựa chọn (Destroyed & Observed Only) 

● Tạo các quan sát sử dụng nhiều lựa chọn với các kết hợp khác nhau 

● Tạo nhiều quan sát tại một điểm tọa độ duy nhất 

● Sau khi tạo các quan sát ở nhiều điểm tọa độ, hãy bấm vào End Patrol  

● Bấm vào Save để hoàn thành cuộc tuần tra 

 

Tạo tuần tra sử dụng mô hình dữ liệu đầy đủ  

Khi CyberTracker đã trở về màn hình ban đầu (Bắt đầu tuần tra mới - Start New Patrol 

và Thoát CyberTracker - Exit CyberTracker), bạn có thể bắt đầu một cuộc tuần tra mới. 

Đối với cuộc tuần tra này, bạn nên khám phá một số nội dung quan sát khác trong mô 

hình dữ liệu được cấu hình đầy đủ. 

 

Để chọn Mô hình dữ liệu đầy đủ, bạn sẽ cần thoát khỏi CyberTracker và chọn Mô hình 

dữ liệu đầy đủ từ danh sách tên ứng dụng. 

 

Lưu ý:  Sử dụng mô hình dữ liệu đầy đủ rất dễ dẫn đến quá tải về kích cỡ của mô hình. 

Điều này nằm trong dự kiến và là chủ đích của phần hướng dẫn này. Bằng cách trình 

diễn những khó khăn của việc sử dụng toàn bộ mô hình dữ liệu, bạn sẽ nhanh chóng 

thấy được lợi ích của mô hình dữ liệu được cấu hình đã được đơn giản hóa để phù hợp 

với nhu cầu của đội tuần tra. 
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● Hoàn thành một số cuộc tuần tra ngắn sử dụng Full Data Model (Mô 

hình dữ liệu đầy đủ) 

● Sau khi hoàn thành một số tuần tra sử dụng mô hình dữ liệu đầy đủ, hãy 

thoát ra khỏi CyberTracker, chọn mô hình dữ liệu được cấu hình thứ hai và hoàn 

thành một số cuộc tuần tra.  

 

Nhập Tuần tra CyberTracker vào SMART 

Sau khi hoàn thành thu thập dữ liệu, bạn có thể nhập thông tin tuần tra vào SMART. 

Không giống như nhập dữ liệu GPS, nhập dữ liệu CyberTracker từ PDA (Thiết bị số 

cầm tay) sẽ nhập tuyến và các điểm tọa độ GPS cũng như tất cả các quan sát được 

liên kết với các điểm tọa độ đó.   
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● Kết nối CyberTracker PDA vào máy tính đã cài đặt SMART 

● Từ thực đơn chọn Trường dữ liệu > CyberTracker Classic > Nhập  

 

 

Nhập từ thiết bị - Sử dụng lần nhập đầu tiên và sẽ nhập trực tiếp các tuần tra từ thiết 

bị di động/CyberTracker PDA (Thiết bị số cầm tay). 

Nhập từ tệp  - Nếu tuần tra có CyberTracker không được xác định trong SMART, các 

tệp tin sẽ được đặt trong kho lưu trữ của khu bảo tồn cụ thể. Bằng tùy chọn này, 

SMART sẽ truy cập vào kho lưu trữ cho phép người dùng nhập các cuộc tuần tra này 

sau khi thiết bị di động đã bị ngắt kết nối. 
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Thêm vào như tuần tra mới - Tạo tuần tra SMART mới từ các tuần tra CyberTracker 

đã chọn. 

Thêm nhánh cho tuần tra hiện có - lấy các tuần tra với CyberTracker đã được chọn 

và cho phép người dùng xác định chúng là nhánh của một tuần tra SMART đa nhánh. 

Người dùng sẽ được hỏi nhánh này thuộc tuần tra nào. 

Xóa - xóa các tuần tra có CyberTracker đã được nhập. 

Chi tiết tuần tra – Cửa sổ mở rộng này cho phép xem chi tiết CyberTracker. 

 

 
 

 

• Chọn một cuộc tuần tra rồi bấm chuột vào biểu tượng Nhập từ thiết bị (bấm 

chuột phải sẽ hiển thị các chức năng tương tự) 

• Chọn nhiều tuần tra và sau đó xác định chúng là Tuần tra mới 

• Xem lại các cuộc tuần tra và quan sát  

 

Quốc tế hóa 

Giống như ứng dụng nền của SMART, trình cắm CyberTracker hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. 

Việc cài đặt các gói ngôn ngữ CyberTracker cần được thực hiện trước khi các ngôn 

ngữ hỗ trợ hiển thị trong trình cắm.   
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Để cài đặt các gói ngôn ngữ: 

● Từ thanh thực đơn chọn Tệp tin > Cài đặt các trình cắm mới 

● Chọn "Local Update Site (6.3.0) - jar:file:updatesite/site_6.3.1.zip!/"  

● Bấm chuột vào mũi tên ‘SMART CyberTracker” để hiển thị các gói ngôn ngữ  

● Chọn ngôn ngữ 

● Bấm chuột Next (Tiếp tục) 

● Hoàn tất quá trình cài đặt trình cắm và Khởi động lại SMART 

 

Nếu bạn muốn hỗ trợ dịch phần mềm sang các ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Trưởng 

nhóm Đối tác SMART. Bạn cũng có thể gửi email tới info@smartconservationtools.org 

để được hỗ trợ.  
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Bài tập Thực hành không bắt buộc 

Các bài tập và ví dụ sẽ đề cập đến các chức năng chính của trình cắm SMART-

CyberTracker nhưng không bao gồm tất cả các khía cạnh của phần mềm. Các bài tập 

thực hành bổ sung sẽ giúp nâng cao kỹ năng của bạn với phần mềm SMART-

CyberTracker. 

 

 

Bài tập 1 - Mô hình dữ liệu được cấu hình 

Trong các ví dụ trước, bạn đã thực hiện một số thay đổi nhỏ đối với mô hình dữ liệu 

được cấu hình nhưng chưa thực hiện một số thao tác nâng cao.   

 

● Xây dựng mô hình nhiều lớp (đa nhóm) bằng cách sử dụng các nhóm và nhóm 

phụ      

● Trong lớp cuối cùng (danh mục) chọn một danh mục có thuộc tính dạng cây và 

chuyển sang dạng danh sách 

● Chọn một số thuộc tính và gán các giá trị mặc định, sau đó không hiển thị 

● Chỉnh sửa danh sách thuộc tính (sắp xếp lại và vô hiệu hóa) 

● Tải mô hình dữ liệu mới lên CyberTracker PDA (Thiết bị số cầm tay) 

● Thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu vào SMART 

 

Bài tập 2 - Cấu hình tuần tra 

Trong các ví dụ trước, không có tùy chỉnh nào đối với cấu hình tuần tra. Đối với ví dụ 

này, bạn sẽ đặt các thông số cấu hình tuần tra bằng cách sử dụng các tùy chọn giá trị 

hiển thị và giá trị mặc định.   

 

● Tạo ứng dụng CyberTracker với một số màn hình được đặt thành không hiển thị 

và các giá trị mặc định 

● Tạo ứng dụng CyberTracker với 100% màn hình không hiển thị và tất cả các giá 

trị được đặt bằng giá trị mặc định 

● Tải mô hình dữ liệu mới lên CyberTracker PDA (Thiết bị số cầm tay) 

● Thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu vào SMART 

 

Bài tập 3 - Quốc tế hóa 

Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ và gói dịch cần thiết. 

 

● Chỉnh sửa Mô hình dữ liệu được cấu hình và cung cấp bản dịch cho các danh 

mục, thuộc tính và giá trị 

● Tải vào PDA (Thiết bị số cầm tay) bằng ngôn ngữ thay thế 

● Thu thập dữ liệu và truyền các cuộc tuần tra vào SMART 
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<Kết thúc Phần 9 – Trình cắm CyberTracker> 
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PHẦN 10: Trình cắm thực thể 

Mục tiêu 

Phần tập huấn này sẽ cung cấp hướng dẫn về cách cài đặt và sử dụng trình cắm Thực thể, được 

sử dụng để thu thập và giám sát dữ liệu về các thực thể cố định hoặc di chuyển (tạm thời). 

 

● Cài đặt trình cắm Thực thể trong SMART 

● Tạo các thực thể 

● Định cấu hình các thực thể 

● Thêm mục nhập Mô hình dữ liệu cho các thực thể 

● Ghi nhận các quan sát thực thể 

● Truy vấn quan sát thực thể 

Các bước thực hiện 

Trình cắm Thực thể là một trình cắm thêm tùy chọn được thiết kế để theo dõi thông tin 

về các đặc điểm cụ thể (thực thể) trong Khu bảo tồn. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu 

quá trình thiết lập và cấu hình các Thực thể để có thể ghi lại thông tin hiện trường liên 

quan đến các Thực thể. Các bước cuối cùng trong phần tập huấn này sẽ hướng dẫn 

việc truy xuất, truy vấn và lập bản đồ các Thực thể. 

 

Cài đặt trình cắm thực thể (Entity plug-in) trong SMART 

Lưu ý:  Trình cắm Thực thể là một trình cắm thêm tùy chọn phải được cài đặt trước khi 

tiếp tục nội dung tập huấn này. 

 

Nếu bạn không chắc phần mềm SMART của mình đã cài đặt trình cắm Thực thể hay 

chưa, hãy kiểm tra xem bạn có sẵn tùy chọn Thực thể hay không trong thực đơn 

Trường dữ liệu: 
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Nếu bạn đã cài đặt trình cắm Thực thể trên máy tính của mình thì hãy bỏ qua bước 

sau. 

● Từ thực đơn chọn Tệp tin > Cài đặt các trình cắm mới 
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● Chọn Local Update Site từ danh sách thả xuống 

● Đánh dấu hộp kiểm bên cạnh SMART Entity Tracking Plug-in 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Hoàn tất quá trình cài đặt Trình cắm và Khởi động lại SMART 

 

Lưu ý: Sau khi cài đặt, SMART yêu cầu khởi động lại và người dùng sẽ phải đăng nhập 

lại vào Khu bảo tồn. 

 

Tạo các thực thể 

Cũng như nhiều khía cạnh của SMART, một số cấu hình cần có trước khi người dùng 

có thể ghi lại và theo dõi các thực thể. Thực thể có thể là một đối tượng cố định không 

thay đổi vị trí theo thời gian (chẳng hạn như cổng, cầu, hồ hoặc ô thực vật) hoặc đối 

tượng di chuyển (chẳng hạn như động vật được đánh dấu). Vị trí của các đối tượng 

tạm thời được ghi lại thông qua các biểu mẫu dữ liệu tuần tra thường xuyên hoặc biểu 
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mẫu quan sát độc lập. Thực thể cố định có vị trí của chúng được nhập trực tiếp vào 

giao diện Thực thể sau khi hoàn thành.   

 

Các thực thể được sắp xếp theo các kiểu thực thể, cho phép giám sát và theo dõi các 

đặc điểm liên quan (loài, nghi phạm, các ô thảm thực vật). Bước đầu tiên trong quy 

trình là tạo Kiểu thực thể.   

 
 

● Từ thanh thực đơn chọn Trường dữ liệu > Thực thể > Kiểu thực thể mới 

 

Trước tiên, bạn sẽ tạo một Kiểu thực thể tạm thời sẽ để đại diện cho một loài động vật. 
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● Chọn kiểu Tạm thời và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 
●    Nhập Rhino (Tê giác) cho ô Tên kiểu thực thể và bấm chuột vào Next (Tiếp 

tục) sau đó Finish (Kết thúc) 

 

Thực thể cố định 

● Lặp lại quy trình nhưng chọn kiểu Cố định thay vì kiểu Tạm thời 

● Nhập Gate (Cổng) cho Tên kiểu thực thể và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) sau 

đó Finish (Kết thúc) 
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Tổng quan về thực thể 

Trang tổng quan chứa bốn thẻ nằm ở cuối cửa sổ chính. 

 

Các thực thể - tạo và quản lý các thực thể hoặc để nhập/xuất các thực thể 

Cấu hình - thiết lập các thuộc tính có sẵn cho loại thực thể 

Các quan sát - khung truy vấn nhanh liệt kê kết quả dạng bảng của các lần quan sát 

thực thể 

Bản đồ - mở giao diện bản đồ hiển thị vị trí của các thực thể 

 

Thêm các thực thể riêng lẻ 

Sau khi tạo hai kiểu thực thể cho một đối tượng cố định và tạm thời, bây giờ bạn sẽ 

thực hiện các bước tạo thành viên riêng lẻ. 

 

Thực thể tạm thời 

Các thực thể tạm thời được tạo ra mà không có bất kỳ thông tin vị trí nào, vì thông tin vị 

trí sẽ nhập từ các cuộc tuần tra hoặc khảo sát.   

 

 
 

● Trong cửa sổ tổng quan, bấm đúp chuột vào Kiểu thực thể Rhino (Tê giác) sau 

đó bấm chuột Thêm 

● Điền tên/mã hiệu cho thực thể (ví dụ. nhiều loài động vật được đặt tên riêng của 

chúng) sau đó bấm chuột vào Lưu 

● Lặp lại quá trình và thêm các thực thể cho kiểu thực thể này 
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Thực thể cố định 

Các thực thể cố định yêu cầu người dùng thêm thông tin vị trí khi tạo các đối tượng 

riêng lẻ. Thông tin vị trí có thể được nhập nếu đã biết tọa độ, hoặc được xác định thông 

qua giao diện bản đồ nếu chưa biết vị trí chính xác. 

 

● Trong cửa sổ tổng quan, bấm đúp chuột để chọn Kiểu thực thể thứ hai (Gates) 

(Cổng) rồi bấm chuột vào Thêm 

 
 

● Cung cấp mã hiệu/nhãn cho thực thể thành viên, sau đó bấm chuột chọn trên 

bản đồ cho vị trí khác; nếu biết vị trí, hãy nhập Tọa độ X, Tọa độ Y. Chọn hệ 

tọa độ phù hợp. 
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● Chọn biểu tượng Thêm điểm và chọn một vị trí, sau đó bấm chuột Đồng ý sau 

đó Lưu 

● Lặp lại quy trình và thêm một số thực thể thành viên vào nhóm cố định 

 

Xác định cấu hình các thực thể 

Tại thời điểm này, bạn sẽ có một số mục nhập cho cả thực thể cố định và thực thể tạm 

thời. Hiện tại, những thực thể này có rất ít thông tin liên quan đến chúng ngoài tên, 

trạng thái và vị trí (đối với thực thể cố định). Các bước tiếp theo sẽ giúp xác định cấu 

hình các thực thể với các thông tin mà bạn muốn thu thập và giám sát cho các nhóm 

thực thể này.  
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Mỗi kiểu thực thể sẽ yêu cầu một tập hợp các thuộc tính riêng và có thể là các nội dung 

danh mục mới trong mô hình dữ liệu Khu bảo tồn. 

 

● Chọn thẻ Cấu hình và bấm chuột vào Thêm 

 

Các thuộc tính được thêm ở bước này được áp dụng trực tiếp cho các Thực thể và 

thường là cố định. Ví dụ: Tên, Loài, Ngày sinh, Con cái. 

 

● Chọn các thuộc tính Age of Animal (Tuổi động vật) và Species (Loài) từ mô 

hình dữ liệu và áp dụng các thuộc tính bằng cách đánh dấu hộp kiểm tương ứng 

và bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

● Trở lại thẻ Các thực thể 

 

Lưu ý: Nếu không có sẵn thuộc tính thích hợp nào thì bạn có thể tạo các thuộc tính 

mới cho Thực thể.  
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● Bấm đúp chuột vào từng thực thể Rhino (Tê giác) để nhập các thuộc tính cho 

từng cá thể. 

● Xem các thuộc tính trong Chi tiết thực thể (cửa sổ dưới) 

● Lặp lại các thao tác này cho Gate Entities (Thực thể Cổng) 

 

Thêm mục các nội dung mô hình dữ liệu cho các thực thể 

Khi một Thực thể được tạo, thuộc tính mã (ID) hiệu sẽ tự động được tạo và thêm vào 

mô hình dữ liệu, nhưng thuộc tính này không được áp dụng cho bất kỳ danh mục cụ 

thể nào. Trước khi thuộc tính mã hiệu thực thể có thể được ghi nhận trong một quan 

sát tuần tra, nó phải được gán cho một hoặc một số danh mục.   
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● Từ thực đơn chọn Khu bảo tồn > Mô hình dữ liệu 

● Thêm thuộc tính RhinoID (mã hiệu tê giác) vào danh mục Wildlife (Động vật 

hoang dã) - direct observation (quan sát trực tiếp) 

● Thêm một danh mục mới Gates (Cổng) vào danh mục Features (Đặc điểm) 

● Thêm thuộc tính GateID (Mã hiệu cổng) vào danh mục Gates (Cổng) 

● Lưu và Close (Đóng) 

 

Tạo mối quan hệ cha mẹ / con cái 

Các thực thể có thể được cấu hình để tạo mối quan hệ cha (mẹ) / con. Điều này có thể 

được thực hiện bằng cách tham chiếu mã hiệu được tạo tự động cho các thực thể 

thành viên. Bí danh cho thuộc tính mã hiệu có thể được áp dụng để biểu thị mối quan 

hệ cha (mẹ) / con.  

 

Lưu ý: Bí danh có thể được áp dụng cho bất kỳ thuộc tính hiện có nào. 
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● Chọn Kiểu thực thể Rhino (Tê giác) và chọn thẻ cấu hình Cấu hình 

● Bấm chuột vào Thêm và chọn thuộc tính RhinoID (Mã hiệu tê giác) 

● Đánh dấu RhinoID (Mã hiệu tê giác) và bấm chuột vào Chỉnh sửa  

● Tại trường Tên, nhập Parent (Cha mẹ)      

● Bấm chuột vào Lưu 

● Quay lại thẻ Các thực thể và điền thuộc tính Parent (Cha mẹ) mới để liên kết 

hai con Rhino (Tê giác) của bạn 

 



 

287 

 

Ghi nhận các quan sát Thực thể 

Sau khi thêm (các) mã hiệu Thực thể vào danh mục mô hình dữ liệu, giờ đây có thể ghi 

nhận      các Thực thể này như một phần của cuộc tuần tra.  

 

● Tạo một cuộc tuần tra mẫu có một điểm tọa độ với các quan sát sử dụng các 

danh mục Wildlife (Động vật hoang dã) - direct observation (quan sát trực tiếp) 

và Gates (Cổng) cùng với các thuộc tính. 

● Lặp lại quy trình và thêm nhiều quan sát hơn với nhiều điểm tọa độ ở nhiều vị trí. 
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Truy vấn quan sát Thực thể 

Tại thời điểm này trong phần tập huấn, bạn sẽ có: 

● Các thực thể cố định hoặc tạm thời đã tạo 

● Các thuộc tính được áp dụng cho các Thực thể 

● Đã áp dụng mã hiệu thực thể cho các danh mục mô hình dữ liệu 

● Thông tin thực thể được ghi nhận trong một cuộc tuần tra 

 

Lưu ý: tất cả các bước này đều cần có trước khi thực hiện bất kỳ truy vấn hoặc báo cáo 

nào 

 

Các quan sát thực thể 

Truy vấn Thực thể liệt kê kết quả dạng bảng trong thẻ Các quan sát thực thể. Bảng này 

có thể được lọc theo Quan sát cuối cùng hoặc theo ngày khác tùy theo nội dung lọc.   
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● Mở thẻ Các quan sát và chọn Bộ lọc ngày Quan sát cuối cùng  

● Lặp lại thao tác với Tất cả các ngày 

 

 Thiết lập truy vấn trong cửa sổ truy vấn 

Nếu yêu cầu các truy vấn chi tiết hơn, thì người dùng nên sử dụng các thao tác đã học 

trong các phần trước của Hướng dẫn kỹ thuật SMART để xây dựng các truy vấn. Kết 

quả từ một Truy vấn Thực thể sẽ giống như các truy vấn khác; tuy nhiên Truy vấn Thực 

thể sẽ có một tập hợp bộ lọc chuyên biệt sử dụng các thuộc tính Kiểu thực thể. 

 

Lưu ý: Lựa chọn Truy vấn thực thể sẽ không có nếu trình cắm Entity Tracking (Theo 

dõi thực thể) chưa được cài đặt.  

 

 
 

● Từ thực đơn tệp tin (file) chọn Truy vấn > Truy vấn mới > Các truy vấn thực 

thể >Tạo truy vấn quan sát thực thể mới 

● Trong cửa sổ Bộ lọc Truy vấn, hãy tạo một truy vấn bằng Bộ lọc Kiểu thực thể 

● Chạy truy vấn và xem kết quả 

 

Bài tập Thực hành tùy chọn 

Các bài tập và ví dụ trong phần tập huấn này đã giới thiệu chức năng chính của trình 

cắm      SMART Entity Tracking (Trình cắm Thực thể SMART), nhưng không bao gồm 
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tất cả các khía cạnh của trình cắm. Các bài tập thực hành là cách tốt để nâng cao kỹ 

năng của bạn với trình cắm này. 

Bài tập 1 - Đưa thực thể vào báo cáo 

Đối với bài tập tùy chọn này, bạn sẽ cần phải xây dựng một báo cáo cho thấy hoạt 

động gần đây của các Thực thể mới  

 

● Chuẩn bị một số truy vấn để sử dụng trong báo cáo và thêm chúng vào báo cáo 
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● Thêm các bảng Theo dõi thực thể vào khung Báo cáo 

● Tạo một đối tượng bản đồ mới hiển thị vị trí của các Thực thể 

 

Bài tập 2 - Xuất và Nhập các Thực thể vào các Khu bảo tồn khác 

Trình cắm Thực thể (Entity Tracking plug-in) có chức năng tương tự như các thành 

phần khác của SMART và cho phép các Kiểu thực thể được tạo trong một Khu bảo tồn 

và sau đó được xuất để Khu bảo tồn khác sử dụng. Sau khi tạo các Kiểu thực thể mới 

và thiết lập cấu hình từng loại với các thuộc tính thích hợp: 
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● Xuất Kiểu thực thể đã chọn 

● Đăng xuất Khu bảo tồn hiện tại và Đặng nhập một Khu bảo tồn khác 

● Nhập Tệp tin Thực thể (csv) vào Khu bảo tồn khác 

<Kết thúc phần 10: Trình cắm Thực thể> 
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PHẦN 11: Trình cắm Vụ việc độc lập 

Mục tiêu 

Phần tập huấn này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng trình cắm Vụ việc độc lập (Independent 

Incident plug-in), sử dụng để thu thập và giám sát dữ liệu từ các nguồn khác ngoài các cuộc tuần 

tra hoặc khảo sát thông thường. 

 

● Cài đặt Independent Incident plug-in (Vụ việc độc lập) trong SMART 

● Tạo ra các vụ việc độc lập 

● Định cấu hình vụ việc độc lập 

● Ghi nhận các quan sát vụ việc độc lập 

● Truy vấn các quan sát vụ việc độc lập 

Các bước thực hiện 

 

Trình cắm vụ việc độc lập (Independent Incidents plug-in) là một trình cắm bổ sung tùy 

chọn được thiết kế để ghi nhận và truy vấn các quan sát từ các nguồn khác không phải 

là từ các cuộc tuần tra hoặc khảo sát tiêu chuẩn. Trong khi các cuộc tuần tra và khảo 

sát là nguồn thông tin thực địa chính, các nguồn thông tin khác (các nhà nghiên cứu, tổ 

chức phi chính phủ, cộng đồng và công chúng) có thể cung cấp thông tin có giá trị mà 

khó có thể nhập vào SMART nếu không có trình cắm tùy chọn này. 

 

Cài đặt Trình cắm vụ việc độc lập (Independent Incident plug-in) trong 

SMART 

 

Lưu ý: Trình cắm vụ việc độc lập (Independent Incident plug-in) là một trình cắm tùy 

chọn phải được cài đặt trước khi tiếp tục phần tập huấn này. 

 

Nếu bạn không chắc phần mềm SMART của mình có cài đặt Trình cắm vụ việc độc lập 

hay không, hãy kiểm tra xem tùy chọn Vụ việc độc lập có trong thực đơn Trường dữ 

liệu không: 
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Nếu bạn đã cài đặt Trình cắm vụ việc độc lập trên máy tính của mình, hãy bỏ qua bước 

sau. 

 

● Từ thanh thực đơn chọn Tệp tin - Cài đặt các trình cắm mới 

 

 



 

295 

 

 

● Chọn Local Update Site 

● Đánh dấu vào hộp chọn SMART Independent Incident Plug-in (Trình cắm vụ 

việc độc lập) 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Hoàn tất quá trình cài đặt Trình cắm và khởi động lại SMART 

 

Lưu ý: Sau khi cài đặt, SMART sẽ yêu cầu khởi động lại và người dùng phải đăng nhập 

lại vào Khu bảo tồn 

Tạo Vụ việc độc lập 

Việc tạo Vụ việc độc lập trong SMART được thực hiện thông quan Hướng dẫn đơn giản 

giúp Người dùng thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành quy trình. 

 

● Từ thực đơn chọn Trường dữ liệu > Vụ việc độc lập > Tạo một vụ việc mới 

● Sử dụng Mã vụ việc mặc định và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Nhập Ngày và Thời gian 

 

Thông tin vị trí cho Vụ việc độc lập có thể được nhập trực tiếp vào các trường thông tin 

X/Y nếu đã biết tọa độ chính xác. Nếu thông tin tọa độ chưa biết, vị trí có thể được 

chọn thông qua giao diện bản đồ. 

 

● Bấm chuột Chọn trên bản đồ để mở giao diện bản đồ 

● Chọn một vị trí trong Khu bảo tồn bằng cách sử dụng công cụ Bấm vào bản đồ 

để thêm điểm mới  

● Bấm chuột vào OK 

● Bấm chuột vào  Next (Tiếp tục) qua các màn hình còn lại, sau đó Finish (Kết 

thúc) 

 

Sau khi hoàn tất các bước cuối cùng, cửa sổ tổng quan về Vụ việc độc lập sẽ xuất hiện. 

Nếu có bất kỳ chỉnh sửa nào đối với thông tin Vụ việc độc lập, hãy bấm chuột vào liên 

kết "Sửa" ở bên phải thông tin. 

 

Sau khi hoàn thành khởi tạo ban đầu, Vụ việc độc lập ở trạng thái tương tự như một 

cuộc tuần tra. Thông tin cơ sở cho ngày, giờ, vị trí và các thuộc tính khác đã được thiết 

lập, nhưng quan sát thực tế vẫn chưa được nhập vào SMART.   
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● Để nhập thông tin về Vụ việc độc lập, bấm chuột vào Sửa các quan sát 

 

Giao diện quan sát sẽ mở ra giống như một quan sát tiêu chuẩn. 

 

● Nhập thông tin quan sát cho Vụ việc độc lập 

● Lặp lại toàn bộ quá trình tạo và thêm thông tin cho một số Vụ việc độc lập 

 

Lưu ý: Các tài liệu đính kèm có thể được áp dụng riêng cho từng vị trí Vụ việc độc lập 

và cho từng hoặc mọi quan sát liên quan đến Vụ việc độc lập 

 

Truy vấn quan sát Vụ việc độc lập 

Truy vấn Vụ việc độc lập được thực hiện thông qua Truy vấn - Tất cả các truy vấn dữ 

liệu. 

Để tách biệt các Vụ việc độc lập, người dùng sẽ sử dụng các bộ lọc chung - "Nguồn 

điểm tọa độ". Kết quả sẽ chỉ bao gồm các quan sát được tạo trong giao diện Vụ việc 

độc lập. 
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● Từ thực đơn, hãy tạo một truy vấn mới từ tùy chọn Tất cả các truy vấn dữ liệu 

> Truy vấn quan sát mới 

● Chọn Vụ việc độc lập từ Các bộ lọc chung > Nguồn điểm tọa độ 

● Chạy truy vấn và xem kết quả tại thẻ dạng bảng và bản đồ 

 

Bài tập thực hành 

Các bài tập và ví dụ sẽ giới thiệu chức năng chính của Trình cắm vụ việc độc lập 

SMART (SMART Independent Incident plug-in) nhưng không bao gồm tất cả các khía 

cạnh của trình cắm. Các bài tập thực hành bổ sung giúp nâng cao kỹ năng của bạn với 

trình cắm này. 

 

Bài tập 1 - Tạo báo cáo Vụ việc độc lập 

Đối với bài tập này, bạn sẽ xây dựng một báo cáo thể hiện hoạt động gần đây của các 

Vụ việc độc lập mới đã xảy ra tại Khu bảo tồn trong năm qua. 

 

● Chuẩn bị một số Truy vấn để sử dụng trong báo cáo và thêm chúng vào khung 

báo cáo 

● Thêm các truy vấn mới vào báo cáo 

● Bao gồm bản đồ vị trí các vụ việc 

 

<Kết thúc Phần 11: Trình cắm Vụ việc độc lập -
Independent Inciden> 
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PHẦN 12: Trình cắm Bản ghi sinh thái  

Mục tiêu 
Phần này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt và sử dụng Trình cắm Bản ghi sinh thái  

(Ecological Records plug-in) để ghi nhận và phân tích dữ liệu khảo sát thực địa. 

● Cài đặt Trình cắm Bản ghi sinh thái (Ecological Records plug-in) 
● Tạo và cấu hình các thiết kế khảo sát 
● Thiết lập các cuộc khảo sát và nhiệm vụ 
● Nhập dữ liệu kết quả nhiệm vụ 
● Truy vấn dữ liệu khảo sát 

Các bước thực hiện 

Bản ghi sinh thái SMART (SMART - Ecological Records) là một trình cắm thêm tùy 

chọn cho phép người dùng SMART quản lý các cuộc khảo sát sinh thái trong một 

khuôn khổ công việc gần giống với khuôn khổ công việc tuần tra SMART. Phần tập 

huấn này sẽ bắt đầu với việc cài đặt trình cắm và chuyển qua các bước cấu hình, điền 

và truy vấn thông tin khảo sát. 

Trình cắm bản ghi sinh thái (Khảo sát) (Ecological Records (Survey) plug-in) là một 

phần mở rộng của SMART và thông tin trong phần tập huấn này bao gồm các tính năng 

và chức năng cụ thể. Phần tập huấn này kỳ vọng rằng người dùng đã quen với các đặc 

điểm và chức năng của SMART, vì một số yếu tố sẽ được đề cập nhưng không được 

giải thích. 

Cài đặt Trình cắm bản ghi sinh thái 

Lưu ý: Ecological Records plug-in (Trình cắm bản ghi sinh thái) phải được cài đặt trước 

khi tiếp tục phần tập huấn này. 

Nếu bạn không chắc phần mềm SMART của mình có cài đặt Ecological Recor plug-in 

(Trình cắm bản ghi sinh thái) hay không, hãy kiểm tra xem bạn có tùy chọn Khảo sát 

trong thanh thực đơn Trường dữ liệu không: 
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Để cài đặt Ecological Records plug-in (Trình cắm bản ghi sinh thái): 

 

● Chọn Local Update Site từ danh sách thả xuống 

● Đánh dấu vào hộp SMART Ecological Records Plug-in 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Hoàn tất quá trình cài đặt Trình cắm và khởi động lại SMART 
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Lưu ý: Sau khi cài đặt Ecological Records plug-in (Trình cắm Bản ghi sinh thái), 

SMART yêu cầu khởi động lại và người dùng sẽ phải đăng nhập lại vào Khu bảo tồn 

 

Nhập phần 12 Khu bảo tồn 

Để thiết lập môi trường làm việc, bạn sẽ nhập một Khu bảo tồn chứa các thành phần để 

hoàn thành nội dung này. 

● Đăng xuất và nhập tệp tin Khu bảo tồn SMART_ER_Module12.bak.zip trong thư 

mục Module 12  

● Sau khi nhập, đăng nhập vào ER - Ecological Records (Bản ghi sinh thái)  (Khảo 

sát)      sử dụng “smart” cho Tên người dùng và Mật khẩu      

 

Tạo và cấu hình thiết kế khảo sát 

Tạo thuộc tính nhiệm vụ 

Nhiệm vụ mô tả hành động thu thập thông tin khảo sát ngoài thực địa. Các nhiệm vụ 

thường gồm một nhóm thành viên đến một hoặc nhiều đơn vị mẫu khảo sát và thực 

hiện một tập hợp các quan sát. Mỗi nhiệm vụ được liên kết với một cuộc khảo sát. 

Thuộc tính nhiệm vụ là thuộc tính chung cho tất cả các nhiệm vụ khảo sát. Các thuộc 

tính này được định cấu hình một cách tổng thể và sau đó được áp dụng cho các nhiệm 

vụ riêng lẻ. 

Thuộc tính nhiệm vụ được tạo theo cách giống như cách tạo các thuộc tính mô hình dữ 

liệu tiêu chuẩn (xem Phần 7 - Quản lý mô hình dữ liệu) 

Bước đầu tiên của phần này là tạo hai Thuộc tính nhiệm vụ: 
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● Từ thanh thực đơn chọn Trường dữ liệu > Khảo sát > Thuộc tính nhiệm vụ 

 
● Bấm chuột vào Thêm 
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● Chọn Kiểu thuộc tính List (Danh sách) 

● Nhập Survey Method (Phương pháp khảo sát) tại hộp thoại Tên 

● Bấm chuột vào Thêm 

● Thêm danh sách 3 lựa chọn (Air, Vehicle và Foot) (Đường không, Phương tiện 

và Đi bộ) 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

● Thêm thuộc tính dạng danh sách thứ hai là Visibility (Khả năng hiển thị) với 

các lựa chọn: High, Low, Moderate (Cao, Thấp, Trung bình) 

● Chọn Lưu và Close (Đóng) 

 

 
 

Thuộc tính đơn vị mẫu khảo sát 

Đơn vị mẫu khảo sát là một tuyến khảo sát hoặc một ô khảo sát trong đó các quan sát 

được thực hiện một hoặc nhiều lần. Các Ô (điểm) có thể bố trí ở dọc theo một tuyến 

khảo sát (các đường). Các thuộc tính được liên kết với một đơn vị mẫu. 

● Từ thực đơn chọn Trường dữ liệu > Khảo sát > Thuộc tính đơn vị mẫu 
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● Thêm 3 thuộc tính: Trong ví dụ này, có: 

○ Habitat (Sinh cảnh) (danh sách với 3 thuộc tính ) – Forest, 

Grasslands, Swamp (Rừng, Đồng cỏ, Đầm lầy) 

○ Distance to Water (numeric) (Khoảng cách đến nước 

(dạng số)) 

○ Distance to Settlement (numeric) (Khoảng cách đến khu 

dân cư (dạng số)) 

● Chọn Lưu và Close (Đóng) 

 

Các Thuộc tính đơn vị mẫu được định cấu hình chung và sau đó được áp dụng cho các 

thiết kế khảo sát riêng lẻ. 

Tạo mô hình dữ liệu được cấu hình 

Việc sử dụng Mô hình dữ liệu được cấu hình như một phần của thiết kế khảo sát là 

hoàn toàn tùy chọn. Nếu không cần Mô hình dữ liệu được cấu hình, Mô hình dữ liệu 

mặc định cho Khu bảo tồn có thể được sử dụng với Ecological Records (Survey) (Bản 

ghi sinh thái) (Khảo sát). Đối với phần tập huấn này, bạn sẽ thực hiện các bước để liên 

kết Thiết kế khảo sát với Mô hình dữ liệu được cấu hình. 

Lưu ý: Mô hình dữ liệu được cấu hình có thể được liên kết với nhiều thiết kế khảo sát. 

Các danh mục khảo sát và thuộc tính quan sát của khảo sát trước tiên phải được xác 

định trong mô hình dữ liệu Khu bảo tồn (xem phần tập huấn Quản lý mô hình dữ liệu để 

biết thêm chi tiết) 

Đối với phần này, bạn sẽ nhập một mô hình được cấu hình đã xác định trước: 

● Từ thanh thực đơn chọn       

     Khu bảo tồn > Cấu hình mẫu… 

● Bấm chuột vào Nhập từ tệp… 

● Trong thư mục Module 12 chọn ER Data Model Condensed.xml và Open (Mở) 

● Bạn có thể gặp lỗi sau - không sao cả. Chọn Đồng ý      
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● Sau khi bạn nhận thông báo ‘Cấu hình dữ liệu thu thập “ER Data Model 

Condensed” (Mô hình dữ liệu rút gọn) đã nhập thành công’, chọn Đồng ý      
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● Chọn Close (Đóng) 
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Tạo thiết kế khảo sát 

Thiết kế khảo sát là mẫu dùng để thu thập dữ liệu khảo sát. Thiết kê khảo sát bao gồm 

các thuộc tính khảo sát, thuộc tính nhiệm vụ và định nghĩa đơn vị mẫu, nhưng không 

phải bất kỳ dữ liệu nào. Dữ liệu liên quan đến thiết kế khảo sát được thể hiện bằng các 

cuộc khảo sát và nhiệm vụ. 

● Từ thanh thực đơn chọn Trường dữ liệu > Khảo sát > Thiết kế khảo sát mới 

● Nhập ER Training Survey (Khảo sát tập huấn) và bấm chuột vào Next (Tiếp 

tục) 

 

Lưu ý: Ngày khảo sát là tùy chọn và có thể được sử dụng để giới hạn Khảo sát và 

Nhiệm vụ liên quan đến Thiết kế khảo sát 

● Không chọn ngày và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

Lưu ý: Cũng như các quan sát Tuần tra, Thiết kế khảo sát có thể được thiết lập với 

Khoảng cách & Hướng ghi nhận cũng như Người quan sát 

● Các tùy chọn quan sát là không bắt buộc, nhưng đối với ví dụ này, hãy chọn cả 

hai tùy chọn rồi bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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● Chọn ER Data Model Condensed từ danh sách thả xuống và bấm chuột vào 

Next (Tiếp tục) 

 

 

● Chọn Thuộc tính nhiệm vụ bên trái 

● Bấm chuột Bổ sung để chuyển sang bên phải 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 
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● Bấm chuột vào Thêm để thêm một số Thuộc tính khảo sát bằng cách bấm chuột 

đúp vào từng mục để chỉnh sửa. 

● Điền vào các thuộc tính khảo sát như hình trên 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Thêm Mô tả cho Thiết kế khảo sát 

● Bấm chuột vào Finish để hoàn thành Thiết kế khảo sát 
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Bạn đã tạo khuôn khổ công việc ban đầu của Thiết kế khảo sát và sẽ tiếp tục phát triển 

Thiết kế khảo sát bằng cách thêm Đơn vị lấy mẫu, sau đó là Khảo sát và Nhiệm vụ 

● Chọn thẻ Đơn vị lấy mẫu ở dưới trang Tóm tắt thiết kế 

 

● Sau khi cửa sổ Đơn vị lấy mẫu mở ra, hãy chọn biểu tượng định cấu hình các 

thuộc tính đơn vị lấy mẫu ở phía trên cửa sổ. 

● Chọn tất cả 3 Thuộc tính đơn vị lấy mẫu đã tạo trước đó và thêm chúng vào 

Thuộc tính đơn vị lấy mẫu khảo sát 

● Bấm chuột vào OK 

 

Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy các thuộc tính được thêm vào cửa sổ Đơn vị lấy mẫu. 



 

310 

 

 

Các đơn vị lấy mẫu (và các thuộc tính của chúng) được nhập từ một nguồn bên ngoài. 

Các đơn vị lấy mẫu (và các thuộc tính của chúng) có thể được nhập từ tệp tin dạng 

Shapefile hoặc tệp tin văn bản (phân cách bằng tab, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai 

chấm). Bạn sẽ nhập từ cả hai nguồn bằng trình hướng dẫn nhập. 

Các tuyến khảo sát động vật hoang dã sẽ được nhập đầu tiên.      

● Bấm chuột vào biểu tượng nhập đơn vị mẫu từ một tệp tin  

● Chọn  Nhập đơn vị mẫu mới và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Chọn Transects (Lines) (Tuyến khảo sát) (Đường)) sau đó Next (Tiếp tục) 

● Duyệt đến thư mục Module 12 và chọn Shapefile "SampleUnit_transect.shp" 

● Open (Mở) và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

 

Màn hình sau đây cho phép lập bản đồ thuộc tính giữa những gì có trong Shapefile đã 

nhập và mẫu Thiết kế Khảo sát. Tệp tin đang được nhập không chứa một số thông tin 

cần thiết, vì vậy, hầu hết các phần bạn sẽ để cài đặt mặc định. 
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● Chọn SU_ID cho trường Mã hiệu      

● Bấm chuột vào Finish để hoàn thành quá trình nhập 

 

Tại thời điểm này, các thuộc tính Đơn vị mẫu đã nhập gần đây có thể được chọn và sau 

đó chỉnh sửa bằng cách sử dụng biểu tượng sửa đổi đơn vị mẫu để cài đặt các thuộc 

tính.  

Một phương pháp khác để nhập Đơn vị mẫu là sử dụng tệp tin CSV. Bạn sẽ sử dụng 

CSV để tạo tập hợp các Đơn vị mẫu tiếp theo. 

 

● Bấm chuột vào biểu tượng nhập đơn vị lấy mẫu từ tệp tin 

● Chọn Nhập đơn vị mẫu mới và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Chọn Ô (điểm) điều tra sau đó bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Duyệt đến thư mục Module 12 và chọn tệp tin CSV "SampleUnit_plots.csv" và 

Open (Mở) sau đó Next (Tiếp tục) 
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● Cài đặt các trường thông tin ID, X, Y và Phép chiếu như hình trên sau đó bấm 

chuột vào Finish (Kết thúc) 

 

Tạo khảo sát 

Bây giờ bạn đã tạo Mẫu thiết kế khảo sát sẽ được sử dụng để tạo Khảo sát. Sau đó, 

bạn sẽ tạo Nhiệm vụ để thu thập dữ liệu cho Khảo sát. 

Khảo sát - Tập hợp các nhiệm vụ đại diện cho một bộ dữ liệu khảo sát hoàn chỉnh (đến 

tất cả các đơn vị mẫu, thực hiện các quan sát cần thiết). Một cuộc khảo sát có độ dài 

bất kỳ và bao gồm một hoặc nhiều nhiệm vụ. Mỗi khảo sát được kết hợp với một thiết 

kế khảo sát. 
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● Bấm chuột vào thẻ Dữ liệu khảo sát ở phía dưới bên phải 

 

 

● Trong cửa sổ Dữ liệu khảo sát, bấm chuột vào biểu tượng “Tạo một khảo sát 

mới” 

● Nhập mã hiệu khảo sát (ID) 1 và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) trên màn hình Ngày khảo sát 

 

Lưu ý: Phạm vi ngày khảo sát phải nằm trong phạm vi của thiết kế khảo sát 

Tạo nhiệm vụ 

Bây giờ bạn đã tạo một mẫu Thiết kế khảo sát và đã tạo một khảo sát; khảo sát này sử 

dụng mẫu thiết kế khảo sát. Bước tiếp theo là tạo các nhiệm vụ riêng lẻ thu thập dữ liệu 

cho Khảo sát 

Nhiệm vụ - Một nhiệm vụ là hành động đi ra ngoài hiện trường thu thập thông tin khảo 

sát. Các nhiệm vụ thường bao gồm một nhóm thành viên đến một hoặc nhiều đơn vị 

lấy mẫu và thực hiện các quan sát. Mỗi nhiệm vụ được liên kết với một cuộc khảo sát. 
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● Tại cửa sổ Dữ liệu khảo sát, bấm chuột vào biểu tượng “tạo ra một nhiệm vụ 

mới” cho cuộc khảo sát được tạo ở trên 

● Làm theo các bước hướng dẫn và điền vào các trường bắt buộc 

● Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) để hoàn thành trình hướng dẫn tạo nhiệm vụ 

 

Lưu ý: Nhiệm vụ được đặt trong Khảo sát và Khảo sát được đặt trong Thiết kế khảo 

sát; do đó phạm vi ngày của Nhiệm vụ phải nằm trong phạm vi của thiết kế khảo sát và 

phạm vi cuộc khảo sát 

● Bấm đúp chuột vào Nhiệm vụ để mở cửa sổ tóm tắt 

Màn hình tóm tắt này tương tự màn hình tóm tắt được sử dụng cho Tuần tra. Tại đây, 

bạn có thể cập nhật thông tin đã nhập cũng như thêm thông tin điểm tọa độ và quan 

sát. Việc thêm các điểm tọa độ và quan sát được thực hiện giống như với các cuộc 

tuần tra. 

 

Nhập điểm tọa độ và tạo tuyến di chuyển (Track) 

 

 

 

● Chọn thẻ Ngày nhiệm vụ 

● Bấm chuột vào  Nhập Waypoints (điểm tọa độ) 

● Chọn điểm tọa độ loại tệp tin CSV và bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Duyệt đến thư mục Module 12 và chọn tệp tin "Survey Waypoints.csv" (Điểm 

tọa độ khảo sát) 

● Chọn “Chọn đọc điểm toạ độ nào để nhập cho ...” và bấm chuột vào Next 

(Tiếp tục)      
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● Hoàn thành các trường thông tin như ảnh ở trên 
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● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) và chọn Chọn tất cả sau đó bấm chuột vào 

Finish (Kết thúc)      

● Bấm chuột thẻ Bản đồ để xem các điểm tọa độ đã nhập 

 

Nhập và chỉnh sửa Tuyến di chuyển (Tracks) 
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● Chọn thẻ Ngày khảo sát phía dưới cửa sổ để chuyển đến màn hình Tóm tắt 

Nhiệm vụ 

● Sau đó bấm chuột vào chỉnh sửa và nhập bên cạnh hộp Tuyến 

 

 

 

● Bấm chuột vào nút Nhập 

● Chọn Tệp GPX sau đó bấm chuột Next (Tiếp tục) 
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● Bấm chuột Thêm và duyệt đến thư mục Module 12 và chọn tệp tin "track1.gpx", 

bấm chuột vào Open (Mở) 

● Chọn Chọn tuyến để nhập cho …  và sau đó bấm Next (Tiếp tục) 

● Chọn tất cả và sau đó bấm chuột vào Finish (Kết thúc) 

 

 

 

Chỉnh sửa tuyến cho phép người dùng sửa đổi tuyến đã nhập để xóa các điểm không 

mong muốn, chia tuyến thành các đoạn hoặc gộp các tuyến đã tách thành những đơn 

vị dài hơn. Đối với phần tập huấn này này, bạn sẽ lấy tuyến đã nhập và chia thành các 

phân đoạn khớp với các Đơn vị lấy mẫu đã có sẵn 

Mục đích là để tách tuyến tại những điểm mà không khớp với các đơn vị lấy mẫu hiện 

có. Tuyến này sẽ cần được chia tổng cộng sáu (6) lần. 

 

● Chọn tuyến đầu tiên 

● Chọn biểu tượng cắt để kích hoạt công cụ 

● Vẽ một đường cắt ngang tuyến đã chọn tại vị trí mà bạn muốn nó tách ra và sau 

đó Lưu 

● Lặp lại quá trình trên đối với tuyến được chọn, bằng cách sử dụng công cụ cắt 

và lưu để chia tuyến ở những điểm cần thiết 

● Bạn sẽ được nhắc cần lưu lại và bấm chuột vào Yes 
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Liên kết phân đoạn tuyến với đơn vị mẫu 

Sau khi tuyến đã được tách ra, cần được liên kết với các Đơn vị lấy mẫu 

 

● Chọn từng phân đoạn tuyến và sau đó chọn Đơn vị mẫu phù hợp 

● Lưu khi đã hoàn thành 

 

Quy trình tương tự sẽ được lặp lại bằng cách sử dụng tuyến thứ hai (Track2.gpx) và 

chia thành các đoạn gần với các Điểm đơn vị lấy mẫu. 

● Lặp lại quy trình nhập, cắt và gán/liên kết (matching) sử dụng tệp tin 

"track2.gpx" 

● Sau khi cắt và gán/liên kết xong, bấm chuột vào Lưu và Close (Đóng) chỉnh sửa 

 



 

320 

 

Nhập điểm tọa độ 

Sau khi các tuyến đã được tách và gán phù hợp, bây giờ bạn sẽ nhập các điểm tọa độ 

và nhập các quan sát vào một số điểm tọa độ 

● Tại màn hình Tóm tắt nhiệm vụ chọn Nhập các điểm tọa độ      

● Chọn Tệp GPX sau đó bấm chuột Next (Tiếp tục) 

● Bấm chuột Thêm và duyệt đến thư mục Module 12 và chọn tệp 

"waypoint1.gpx" và Open (Mở) 

● Chọn “Chọn đọc dữ liệu gpx. s để nhập cho ...”  

● Gán tất cả các điểm tọa độ cho ngày hiện tại 

● Lặp lại với waypoint2.gpx 

 

 

 

Các điểm tọa độ của nhiệm vụ có thể được liên kết với các Đơn vị mẫu bằng cách nhấp 

vào ô Đơn vị mẫu và chọn từ các lựa chọn thả xuống. 

● Chọn Đơn vị mẫu cho một số điểm tọa độ 

Các quan sát ở điểm tọa độ 

Tạo các quan sát cho các Điểm tọa độ của Nhiệm vụ tuân theo các quy trình tương tự 

như tạo quan sát cho các điểm tọa độ của Tuần tra, ngoại trừ việc Thiết kế khảo sát tạo 

khung cho Nhiệm vụ có thể được liên kết với Mô hình dữ liệu được cấu hình (nếu cần) 

hoặc với mô hình dữ liệu mặc định của Khu bảo tồn. 
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Việc sử dụng Mô hình dữ liệu được cấu hình có thể tăng hiệu suất nhập dữ liệu bằng 

cách chỉ cho phép hiển thị các nội dung mô hình dữ liệu cần thiết cho các điểm quan 

sát trong Nhiệm vụ. 

Lưu ý: Mô hình dữ liệu được cấu hình là hoàn toàn tùy chọn. Khi định cấu hình 

Ecological Records (bản ghi sinh thái) (Khảo sát), bạn có thể sử dụng mô hình dữ liệu 

mặc định của Khu bảo tồn. 

Đối với phần tập huấn này, bạn sẽ sử dụng một Mô hình dữ liệu được cấu hình. 

● Thêm các quan sát vào một số Điểm tọa độ trong nhiệm vụ bằng cách sử 

dụng mô hình dữ liệu được cấu hình 

Lưu ý: Nếu không có Mô hình dữ liệu được cấu hình, bạn nên quay lại Thiết kế khảo 

sát của mình để đảm bảo rằng Thiết kế khảo sát được liên kết với Mô hình dữ liệu được 

cấu hình. 

Sau khi Nhiệm vụ đầu tiên của bạn đã được tạo và chứa các quan sát, bạn sẽ tiếp tục 

nhập một nhiệm vụ được xác định trước, việc này sẽ cho phép thực hiện các truy vấn 

khác nhau. 

Nhập Thiết kế khảo sát và Nhiệm vụ 

Do có sự phụ thuộc giữa Thiết kế khảo sát và Nhiệm vụ, trước tiên, cần nhập Thiết kế 

Khảo sát có liên kết với Nhiệm vụ. 

● Từ thực đơn Trường dữ liệu > Khảo sát > Nhập thiết kế khảo sát… 

● Chọn Nhập từ tệp sau đó bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Bấm chuột Thêm sau đó duyệt đến thư mục Module 12 và chọn tệp tin 

"Survey_Design_1.xml" bấm chuột vào Open (Mở) và sau đó Finish (Kết thúc) 

 

Bước tiếp theo là nhập Nhiệm vụ đã được xây dựng bằng cách sử dụng khung công 

việc/khuôn khổ của Thiết kế khảo sát đã nhập. 

● Từ thực đơn chọn Trường dữ liệu > Khảo sát > Nhập nhiệm vụ… 

● Chọn Bổ sung... sau đó duyệt đến thư mục Module 12 và chọn tệp tin 

"Mission_1.zip" bấm chuột vào Open (Mở) và sau đó bấm Nhập 

 

Xem lại Nhiệm vụ đã nhập và các quan sát liên quan trước khi chuyển sang Truy vấn 

khảo sát. 

 

Truy vấn dữ liệu khảo sát 

Cũng như với các bộ dữ liệu hiện trường SMART khác, một số định dạng kết quả truy 

vấn đã có sẵn. 
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● Quan sát khảo sát - liệt kê các quan sát phù hợp với bộ lọc truy vấn.   

● Vụ việc khảo sát - liệt kê tất cả các quan sát tại các điểm tọa độ "vụ 

việc/sự cố" phù hợp với bộ lọc truy vấn. 

● Tuyến Nhiệm vụ - liệt kê các tuyến có liên quan đến truy vấn cụ thể. 

● Nhiệm vụ - Liệt kê nhiệm vụ dựa trên các tham số / giá trị truy vấn.  

● Tóm tắt khảo sát - Thống kê tóm tắt dữ liệu khảo sát. 

● Lưới khảo sát - Truy vấn không gian thống kê giá trị quan sát hoặc giá trị 

nỗ lực khảo sát theo dạng lưới. 

 

 

● Từ thực đơn Truy vấn > Truy vấn mới > Truy vấn khảo sát > Truy vấn quan 

sát khảo sát mới… sau đó xem lại các tùy chọn bộ lọc truy vấn 
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Cài đặt mặc định cho Truy vấn khảo sát có Thiết kế khảo sát được đặt thành "Tất cả" 

(xem hình ảnh ở trên). 

Khi Truy vấn khảo sát có Thiết kế khảo sát được đặt thành "Tất cả", các bộ lọc truy vấn 

có sẵn không bao gồm các thành phần cụ thể của Thiết kế khảo sát. 

● Chuyển cài đặt Thiết kế Khảo sát sang Thiết kế Khảo sát 1 

 

Xây dựng Truy vấn khảo sát 

Quy trình xây dựng Truy vấn khảo sát tương tự như quy trình xây dựng các truy vấn 

SMART khác, cho phép người dùng tạo các truy vấn mới để trích xuất nhiệm vụ và dữ 

liệu khảo sát. 

 

● Trong cửa sổ Định nghĩa Truy vấn SMART, hãy chọn chọn Thiết kế khảo sát: 

Survey Design 1 (Thiết kế khảo sát 1) 

● Từ bộ lọc truy vấn chọn Mô hình được cấu hình > Wildlife survey (Khảo sát 

động vật hoang dã) > Species (Loài)  = Gazella 

● Chọn Tất cả các ngày từ Bộ lọc Ngày 

● Chạy truy vấn và xem lại kết quả dạng bảng và bản đồ 

 

 

Bây giờ hãy tiếp tục xây dựng các loại Truy vấn khảo sát khác. 
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Hãy nhớ chọn một Thiết kế Khảo sát cụ thể trong cửa sổ Định nghĩa Truy vấn SMART 

nếu bạn muốn truy vấn về các thuộc tính Khảo sát cụ thể. 
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Bài tập thực hành tùy chọn 

Nội dung tập huấn này bao gồm nhiều khía cạnh cơ bản của việc định cấu hình, điền và 

truy vấn Ecological Records (Bản ghi sinh thái) (Khảo sát). 

Bài tập thực hành bổ sung... 

● Tạo các mô hình dữ liệu được cấu hình mới 

● Nhập các loại dữ liệu khác nhau (gpx, csv) 

● Thực hiện các chỉnh sửa phức tạp hơn trên Tuyến khảo sát bằng chức 

năng chỉnh sửa tuyến. 
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● Tạo và chạy các truy vấn phức tạp bằng cách sử dụng Bộ lọc thiết kế 

khảo sát cụ thể 

● Liên kết kết quả của một cuộc khảo sát với một báo cáo 

<Kết thúc Phần 12 – Trình cắm Bản ghi sinh 
thái>  
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PHẦN 13: Trình cắm Kết nối 

Mục tiêu 
Phần này sẽ hướng dẫn cài đặt và sử dụng trình cắm Kết nối (Connect) cho phép 

người dùng SMART tải lên, tải xuống và đồng bộ dữ liệu với máy chủ Connect. 

● Cài đặt trình cắm Kết nối 

● Kết nối máy chủ Connect 

● Truyền dữ liệu đến / từ Máy chủ 

● Tạo các cảnh báo 

 

Các bước thực hiện 
SMART Connect  là một trình cắm thêm tùy chọn cho phép người dùng SMART lưu trữ 

và quản lý dữ liệu trên cơ sở dữ liệu được kết nối với web. Người dùng có thể tải lên 

toàn bộ Khu bảo tồn hoàn chỉnh với các cuộc tuần tra, dữ liệu thực địa, truy vấn, báo 

cáo và tất cả các dữ liệu liên quan khác. Tất cả các thành phần đều có thể làm việc trên 

cùng một dữ liệu Khu bảo tồn và đồng bộ các thay đổi trên máy chủ để đảm bảo rằng 

tất cả người dùng đang làm việc với phiên bản cập nhật nhất. 

Trình cắm kết nối là một phần mở rộng của SMART và thông tin trong phần tập huấn 

này bao gồm các tính năng và chức năng cụ thể của Trình cắm Kết nối. Phần tập huấn 

này kỳ vọng rằng người dùng quen thuộc với các tính năng và chức năng của SMART, 

vì một số yếu tố sẽ được đề cập nhưng không được giải thích. 

 

Cài đặt trình cắm Connect (Kết nối) 

Lưu ý: Trình cắm Kết nối là một trình cắm tùy chọn phải được cài đặt trước khi tiếp tục 

với phần tập huấn này. 

Nếu bạn muốn biết phần mềm SMART của mình đã cài đặt trình cắm SMART Connect      

chưa, hãy kiểm tra xem bạn có tùy chọn Kết nối trong thanh thực đơn không. 

 

 
 

Để cài đặt trình cắm Kết nối: 
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● Từ thực đơn Tệp tin > Cài đặt các trình cắm mới 

● Chọn Local Update Site từ danh sách thả xuống 

● Đánh dấu vào hộp SMART Connect Plug-in và SMART Connect Data Queue 

Plug-in 

● Bấm chuột vào Next (Tiếp tục) 

● Hoàn tất quá trình cài đặt các Trình cắm và khởi động lại SMART 
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Lưu ý: Sau khi cài đặt trình cắm Kết nối, SMART yêu cầu khởi động lại và người dùng 

sẽ phải đăng nhập lại vào Khu bảo tồn 

 

Kết nối tới Máy chủ Connect 

Máy chủ Connect phải được tạo trước khi người dùng máy tính có phần mềm SMART 

có thể tải lên hoặc tải xuống các dữ liệu. Trong phần này, bạn sẽ bắt đầu thực hiện tải 

lên Khu bảo tồn mới dựa trên bản sao của Khu bảo tồn mẫu. Khu Bảo tồn mới này sẽ 

được tải lên cùng một Máy chủ Connect 

● Đăng xuất ứng dụng 

 

Sau khi đăng xuất khỏi Khu bảo tồn mẫu, ứng dụng sẽ khởi động lại. 

● Sau khi khởi động lại, bấm chuột vào Nâng cao 

● Bấm chuột vào “Tạo một khu bảo tồn mới” và tạo một Khu bảo tồn mới bằng 

cách sử dụng bản sao SMART - Khu bảo tồn mẫu 

 

Lưu ý: Tất cả những người tham gia tập huấn sẽ tạo và tải Khu bảo tồn lên máy 

chủ Connect, vì vậy hãy đảm bảo bạn đặt tên duy nhất cho Khu bảo tồn mới để 

bạn có thể nhận ra sau này 

● Sau khi khởi động lại, hãy đăng nhập vào Khu bảo tồn mới của bạn 

● Tại thực đơn Kết nối chọn Cấu hình máy chủ... 

 

 
● Bấm chuột vào nút “Đặt” để mở hộp thoại SMART Kết nối 
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● Nhập URL máy chủ được cung cấp bởi người hướng dẫn của bạn 

● Tệp tin Security Certificate (Chứng chỉ bảo mật) tại thư mục Module 13 

● Tiến hành thông qua trình hướng dẫn và nhập smart/smart vào Kết nối tên 

người dùng và mật khẩu. Sử dụng hộp chọn để Lưu mật khẩu và bấm chuột 

vào Finish (Kết thúc). 

 

 

Bây giờ bạn có thể tải Khu bảo tồn sao lưu của mình lên Máy chủ Connect. 

● Sử dụng thực đơn chọn Kết nối > Tải lên khu vực bảo tồn để kết nối 

 

Tại thời điểm này, Khu bảo tồn mới của bạn sẽ nằm trên Máy chủ Connect và bạn sẽ 

tải lên và đồng bộ hóa các thay đổi. Để thể hiện tốt nhất khả năng kết nối trong việc 

quản lý luồng dữ liệu, bạn sẽ cần tìm một đối tác để cùng làm việc.  

Sau khi tìm được đối tác, các bước tiếp theo là... 

1.  Tải Khu bảo tồn của đối tác xuống từ Máy chủ Connect 

2.  Chọn một trong hai Khu bảo tồn để làm việc 

3.  Thực hiện các chỉnh sửa đối với Khu bảo tồn đang hoạt động 

4.  Đồng bộ hóa các thay đổi của Khu bảo tồn với Kết nối      

5.  So sánh kết quả với đối tác của bạn 

Tải một Khu bảo tồn xuống từ Kết nối      

● Để tải một Khu bảo tồn xuống từ Kết nối, bạn cần đăng xuất khỏi SMART và sử 

dụng liên kết "Nâng cao ..." trên màn hình hiển thị 
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● Nhập URL máy chủ và cung cấp Chứng chỉ sau đó tiếp tục thông qua trình 

hướng dẫn kết nối 

● Chọn Khu bảo tồn của đối tác từ danh sách và bấm chuột vào “Finish” (Kết thúc) 

 

Quản lý các chỉnh sửa của Khu bảo tồn với Kết nối      

Cả bạn và đối tác của bạn sẽ đồng ý làm việc trong một Khu bảo tồn duy nhất và cả hai 

bạn sẽ đăng nhập vào cùng một Khu bảo tồn 

● Thực hiện thay đổi (thêm, xóa hoặc chỉnh sửa) dữ liệu trong Khu bảo tồn 

● Từ thực đơn chọn Kết nối > Tải lên các thay đổi để kết nối 

● Nhập lại các thông số kết nối nếu được yêu cầu 

 

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên tránh thực hiện các thay đổi giống nhau đối 

với cùng đối tượng dữ liệu trong Khu bảo tồn (ví dụ: cả hai đều xóa cùng một 

nhân viên). Nếu một tính năng bị xóa cùng một lúc thì xung đột sẽ xảy ra và 

phiên bản trên máy tính của Khu bảo tồn sẽ phải bị xóa và sau đó tải xuống lại từ 

máy chủ. 

● Sau khi tải từng thay đổi lên Kết nối, bạn sẽ tải xuống các thay đổi từ Kết nối 

bằng cách sử dụng thực đơn Kết nối > Tải xuống các thay đổi từ kết nối 

● Xem các thay đổi với đối tác của bạn 

 

Tùy chọn thanh thực đơn "Đồng bộ hóa Tất cả các thay đổi đến / từ Kết nối", trước 

tiên sẽ tải xuống các thay đổi hiện có từ Kết nối, sau đó tải lên các thay đổi cục bộ của 

bạn. 

 

● Thực hiện nhiều thay đổi hơn và áp dụng chúng bằng cách sử dụng tùy chọn 

Đồng bộ hóa tất cả các thay đổi đến / từ Kết nối 
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Biểu tượng trạng thái 

Ở góc dưới bên phải của ứng dụng SMART có ba biểu tượng trạng thái. Tốc độ làm 

mới cho các biểu tượng này có thể được đặt bằng cách sử dụng tùy chọn thực đơn Kết 

nối> Cấu hình máy chủ. Bấm chuột phải để làm mới trạng thái 

 Cập nhật 

Thay đổi đang 

chờ xử lý 

Trạng thái không 

xác định hoặc cảnh 

báo 

Thay đổi cục bộ 

   

Thay đổi Máy chủ 

   

Hàng xử lý dữ liệu 

   

 

 

 SMART Kết nối - Cảnh báo 

SMART Connect      cho phép người dùng CyberTracker đính kèm cảnh báo vào các 

nhánh hoặc thuộc tính cụ thể trong mô hình dữ liệu được cấu hình. Trên thực địa, khi 

một quan sát có cảnh báo được ghi nhận, ứng dụng sẽ gửi thông báo qua mạng di 

động của thiết bị di động (nếu có) đến Máy chủ Connect và đăng ký cảnh báo trên máy 

chủ. 

Tạo cảnh báo 

Cấu hình dữ liệu (mô hình dữ liệu được cấu hình) được sử dụng để xác định một cảnh 

báo tải lên CyberTracker. Cảnh báo có thể được liên kết với các thành phần khác nhau 

của mô hình dữ liệu được cấu hình (các danh mục và/hoặc các thuộc tính). 
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● Tạo một Mô hình dữ liệu được cấu hình mới sử dụng Mô hình dữ liệu Khu 

bảo tồn và nhập Edit mode (Chế độ chỉnh sửa)      

● Mở Mô hình dữ liệu được cấu hình và chọn thẻ SMART Kết nối 

● Chọn danh mục Carcass (Xác động vật) và bấm chuột vào Cảnh báo mới 

● Nếu được nhắc, hãy nhập các thông số kết nối vào SMART Kết nối      

● Chọn Carcass (Xác động vật) và Importance level (Mức độ quan trọng) 

● Đặt thêm một số cảnh báo đối với các danh mục và / hoặc thuộc tính 

 

Lưu ý: Các cảnh báo được quản lý thông qua giao diện web và chỉ các cảnh báo được 

xác định trước mới có trong Mô hình dữ liệu được cấu hình 

 

Xem và Quản lý Cảnh báo 

Xem và Quản lý cảnh báo diễn ra trong trình duyệt web, trình duyệt này cũng có sẵn 

trong máy tính. Bài tập sau có thể thực hiện tại trình duyệt nội bộ của SMART hoặc 

trình duyệt khác. 

● Để truy cập trình duyệt nội bộ, sử dụng thanh thực đơn Kết nối > Mở trình 

duyệt kết nối 

 

Nếu bạn muốn sử dụng trình duyệt web khác (Firefox, Chrome, v.v.) thì các bước sau 

có thể thực hiện ngoài phần mềm SMART desktop 

● Nhập URL của máy chủ SMART Kết nối được cung cấp bởi người hướng dẫn 

● Đăng nhập vào Connect và chọn liên kết Alerts ở bên trái 
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Trong cửa sổ Alerts (Cảnh báo) có ba thẻ     : 

Bản đồ hoạt động (Operational Map)- xem các cảnh báo trên bản đồ được xác định 

trước, lọc các cảnh báo 

Tạo cảnh báo mới (Create New Alerts)- tạo lập thủ công các Cảnh báo bằng cách sử 

dụng một biểu mẫu từ web 

Xem/Quản lý cảnh báo (View/Manage Alerts)- chỉnh sửa và xóa Cảnh báo 

● Thực hành xem và lọc cảnh báo 

● Tạo các cảnh báo mới 

● Chỉnh sửa và xóa cảnh báo hiện có 

 

Tại thời điểm này trong phần tập huấn Kết nối, bạn đã học được các chức năng chính 

của Connect như là người dùng SMART desktop với một số thực hành trên giao diện 

web SMART Connect     . Tài liệu hướng dẫn riêng về sử dụng SMART Connect      chi 

tiết hơn và chủ yếu dành cho người quản trị, quản lý chương trình và không phải người 

dùng SMART desktop. 

Để biết thêm thông tin về SMART Connect     , hãy tham khảo tài liệu "QUẢN TRỊ 

SMART CONNECT (SMART CONNECT ADMINISTRATION)" 

Bài tập thực hành 

1. Chức năng tự động đồng bộ 

SMART Connect  có nhiều tùy chọn đối với tự động đồng bộ và tốc độ làm mới dữ liệu. 

Đối với bài tập thực hành này, bạn sẽ khám phá một số tùy chọn tự động đồng bộ      

● Từ thực đơn Kết nối > Cấu hình máy chủ chọn chế độ Sửa đổi và chọn thẻ 

Tùy chọn đồng bộ tự động. Thay đổi cài đặt mặc định và kích hoạt chỉnh sửa 

dữ liệu với các tùy chọn mới hoặc thời gian được kích hoạt     . 

 

2. Tạo cảnh báo bằng thiết bị di động 

Sau khi đính kèm cảnh báo vào mô hình được cấu hình, bạn sẽ tải mô hình dữ liệu 

được cấu hình của mình có thiết lập cảnh báo vào thiết bị di động. Đi ra ngoài hiện 

trường và thu thập các quan sát có liên quan tới cảnh báo. Nếu thiết bị di động của 

bạn, CyberTracker và SMART Connect      đều được cấu hình đúng, các cảnh báo sẽ 

được chuyển đến hệ thống SMART Connect      của bạn và có thể xem từ giao diện 

web. 

3. Sử dụng CyberTracker trên máy tính để tạo cảnh báo 

Nếu mạng di động không có hoặc hệ thống chưa được định cấu hình để truyền từ thiết 

bị di động, cách thứ hai là tạo cảnh báo bằng ứng dụng CyberTracker trên máy tính. 



 

336 

 

Sau khi áp dụng cảnh báo cho một mô hình dữ liệu được cấu hình, hãy xuất tuần tra tới 

CyberTracker. 

 

Trong CyberTracker, hãy sử dụng ứng dụng thử nghiệm để bắt đầu một cuộc tuần tra 

mới và thu thập các quan sát có Cảnh báo. 

● Sau khi thu thập các quan sát có Cảnh báo, bấm vào vòng tròn ở góc dưới bên 

trái, sau đó bấm vào thẻ "Gửi dữ liệu" 

● Sau đó bấm vào mũi tên để bắt đầu truyền thông tin 
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Sau khi truyền xong, bạn sẽ cần phải mở trình duyệt web và đăng nhập vào SMART 

Connect và xem các cảnh báo bằng cách sử dụng thẻ Operational Map (Bản đồ hoạt 

động) 

<Kết thúc Phần 13 – Trình cắm Kết nối>  

  



 

338 

 

PHỤ LỤC 1: Cài đặt thiết bị và khắc phục sự cố 

với trình cắm Cybertracker-SMART 

 Thông tin nền 
Tài liệu này cung cấp thông tin cơ bản về cấu hình thiết bị di động và các khuyến nghị 
cài đặt      

Hướng dẫn chi tiết 

Cài đặt máy tính bảng / thiết bị di động mới 

Windows Mobile: 
 

- Sạc thiết bị và đã sạc đầy trước khi bạn bắt đầu cài đặt 
- Bắt đầu> Cài đặt> Hệ thống> Đèn nền      

o Chuyển đến thẻ nguồn pin      
▪ Chọn Tắt đèn nền nếu thiết bị không được sử dụng và Bật đèn 

nền khi bấm nút hoặc chạm vào màn hình " 
▪ Đặt thời gian thành 3 phút (một mặc định tốt, tuy nhiên có thể điều 

chỉnh)      
o Chuyển đến thẻ độ sáng      

▪ Kiểm tra Sử dụng cảm biến ánh sáng để điều chỉnh độ sáng 
HOẶC đặt độ sáng trên nguồn pin theo cách thủ công (đặt thấp 
hơn nếu trong tình trạng ánh sáng yếu như rừng và cao hơn nếu ở 
các khu vực sáng). 

o Bấm chuột vào OK 
 

- Bắt đầu> Cài đặt> Hệ thống> GPS      
o Chuyển đến thẻ Access      

▪ Kiểm tra Quản lý GPS Tự động. Lưu ý: nếu bạn gặp sự cố với 
Cybertracker kết nối với GPS (màn hình GPS không bao giờ thông 
báo “Đang nhận” và thay vào đó chuyển sang “Tắt”), hãy thử bỏ 
chọn tùy chọn này. 

o Chuyển đến thẻ A-GPS (nếu có) 
▪ Bỏ chọn Bật GPS      

- Bắt đầu> Cài đặt> Nguồn> Nâng cao      
o Kiểm tra nguồn pin 
o Trong phần Tắt màn hình nếu thiết bị không được sử dụng, hãy đặt giá trị 

thành 5 phút 
o Bỏ chọn Bật nguồn bên ngoài 
o bấm vào Ok 
o Đối với Trimble Juno T41 chỉ sử dụng bộ pin bên ngoài: 

▪ Bên dưới phần Pin mở rộng, chọn Chế độ pin ngoài để có tuổi thọ 
pin tối đa 
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- Bắt đầu> Cài đặt> Kết nối> Trình quản lý không dây 
o Tắt Wifi và Bluetooth 

HOẶC      
o Bấm vào WLAN, bấm vào tất cả và tắt không dây và Bluetooth 
o Bấm X HOẶC Xong 

 
 
Android: 
 
Lưu ý: Các thiết bị Android khác nhau sẽ đặt các cài đặt chi tiết ở vị trí khác nhau, phần 
này cung cấp một hướng dẫn tổng thể cho các thiết bị Android 
 

- Trong Ứng dụng> Cài đặt> Không dây và Mạng 
o Tắt Wi-Fi và Bluetooth trong Ứng dụng> Cài đặt 

- Trong Ứng dụng> Cài đặt> Cá nhân> Bảo mật 
o Kiểm tra OK để tải xuống thông tin từ các nguồn không xác định 
o Chuyển khóa màn hình thành Không (nếu thích hợp) 

- Trong Ứng dụng> Cài đặt> Thiết bị> Hiển thị 
o Chọn chế độ ngủ sau 5 phút 
o Trong Độ sáng, hãy chọn “Độ sáng tự động, nếu có, nếu không, hãy đặt 

giá trị thích hợp cho trang web của bạn (đặt giá trị thấp hơn nếu ở 
trong điều kiện ánh sáng yếu như trong rừng và cao hơn nếu ở vùng 
sáng) 

o Bỏ chọn tự động xoay màn hình      
- Trong Ứng dụng> Cài đặt> Cá nhân> Quyền truy cập vị trí      

o Đảm bảo rằng Cho phép truy cập vào vị trí được bật 
o Đặt vị trí để chỉ sử dụng GPS / thiết bị 

- Trong Ứng dụng> Cài đặt> Hệ thống> Dữ liệu và Thời gian 
o Bỏ chọn ngày và giờ tự động 
o Đặt thủ công thành ngày giờ địa phương bằng cách sử dụng múi giờ thích 

hợp 
Lưu ý: Nếu bạn tháo pin, thiết bị di động có thể trở lại cài đặt cũ, hãy nhớ xác nhận các 
cài đặt trên trước khi sử dụng thiết bị 
Thêm CyberTracker vào thiết bị di động 

- Nếu bạn cần cài đặt CyberTracker, hãy xem Phần 9 trong Hướng dẫn kỹ thuật 
SMART (tìm thấy tại smartconservationtools.org trong phần “Spport”) 

 
Thiết lập CyberTracker trong SMART 

- Tại Trường dữ liệu > Cybertracker Classic > Thuộc tính Cybertracker > Sửa đổi 
> thẻ Chung 

o Đánh dấu Thanh cuộn lớn 
o Đánh dấu Hiển thị GPS 
o Đánh dấu Chế độ Kiosk (nếu bạn muốn thiết bị bị khóa để chỉ chạy 

SMART / Cybertracker) 
o Đánh dấu Tạm dừng (nếu bạn muốn người dùng có thể tạm dừng nhật 

ký tuyến) 
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o Đánh dấu Đặt lại màn hình vào lần tiếp theo 
o Cài đặt Mật khẩu thoát chế độ Kiosk (ví dụ: 1234) nếu bạn đang sử 

dụng Chế độ kiosk và hãy ghi nhớ mã pin của bạn 
o Đặt thời gian lưu trữ (mặc định phù hợp là 30, nhưng điều này sẽ phụ 

thuộc vào tần suất dữ liệu được tải xuống và kiểm tra). 
- Tại Trường dữ liệu > Cybertracker Classic > Thuộc tính Cybertracker > Sửa đổi 

> thẻ GPS 
o Đặt Độ chính xác nhìn thấy, Cố định số lượng và độ chính xác theo 

dõi là 10 (đây là những mặc định hợp lý, nhưng nếu cần có thể điều 
chỉnh, nếu cần) 

o Đặt Hẹn giờ theo dõi (nhật ký) giá trị phù hợp với thực tế 
o Đánh dấu Sử dụng thời gian từ GPS (nếu chưa được đánh dấu) 
o Đặt Thời gian lệch múi giờ GMT/UTC phù hợp với vị trí của bạn 
o Đặt định dạng tọa độ và múi UTM thích hợp cho Khu bảo tồn của bạn 
o Đặt Bỏ qua nút Hết giờ lâu hơn 3 giây (có thể là 120). Lưu ý: đây là 

khoảng thời gian mà người dùng phải đợi trước khi có thể bỏ qua quá trình 
ghi nhận GPS. Nếu GPS bị bỏ qua, SMART sẽ tự động chỉ định 0,0 làm 
tọa độ. 

o Bỏ đánh dấu GPS thủ công khi bỏ qua bản đồ hiện trường và Hướng 
dẫn sử dụng GPS khi bỏ qua đầu vào 

o Đánh dấu Cho phép bỏ qua mục nhập GPS thủ công 
- Để tạo trường bản đồ (bản đồ hiện trường) trong CyberTracker cho SMART 

o Mở Cybertracker 
o Đi tới Tệp tin > Cơ sở dữ liệu mới 
o Đi tới Xem > Báo cáo 
o Bấm chuột vào Xem mới … Chọn Bản đồ … Bấm OK      
o Bấm chuột vào Chỉnh sửa chế độ xem 
o Chọn thẻ Hình ảnh… chuyển đến Tệp tin, chọn một vùng địa lý của bản 

đồ hiện trường mong muốn của bạn (được tạo trong ArcGIS hoặc 
tương tự). Lưu ý rằng đây phải là tệp tin jpeg được tham chiếu địa lý, 
không phải là tệp hình ảnh đơn giản. 

o Bấm chuột vào OK      
o Bản đồ mới sẽ được hiển thị trong cửa sổ. Nếu không, hãy bấm chuột vào 

biểu tượng world (Thế giới) trên thanh công cụ bản đồ (góc trên bên trái 
của cửa sổ Chế độ xem Bản đồ) để thu phóng đến hết mức. 

o Sử dụng các công cụ điều hướng bản đồ (thu phóng và xoay) trên thanh 
công cụ bản đồ để khu vực bạn muốn cho bản đồ hiện trường của mình 
hiển thị toàn bộ cửa sổ. 

o Bấm chuột vào Chỉnh sửa Chế độ xem… Chọn thẻ Nâng cao. Trong 
Trường Bản đồ (bản đồ hiện trường), có ba cài đặt xác định kích thước 
và độ phân giải của bản đồ hiện trường (xem trong Nâng cao, Trường 
Bản đồ). Các cài đặt này sẽ khác nhau tùy thuộc vào hình ảnh của bạn và 
tốc độ xử lý của thiết bị cầm tay. 

▪ Đối với hình ảnh có kích thước vừa phải, chiều rộng/chiều cao bản 
đồ 4000 và 1 cho cho bản đồ  hiện trường cần hệ số nén hoạt động 
tốt. Bạn cũng nên thử nghiệm để xem độ phân giải của hình ảnh có 
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đủ trên thiết bị cầm tay hay không và điều hướng bản đồ trên thiết 
bị (phóng to, vẽ, v.v.) quá chậm do kích thước tệp tin lớn hay 
không. 

▪ Sau khi cài đặt đã được điều chỉnh, bấm chuột vào OK. 
o Trên thanh công cụ bản đồ, bấm vào Trường bản đồ. 
o Chọn tên tệp tin và vị trí (có thể là thư mục SMART của bạn) để lưu bản 

đồ hiện trường. 
o Bấm chuột vào Lưu. Thao tác này sẽ tạo ra một tệp tin .ecw (một loại tệp 

hình ảnh tham chiếu địa lý được nén) có thể được thêm vào dưới dạng 
trường bản đồ trong SMART. 

o Để thêm bản đồ vào SMART, để nó sẽ được tải xuống các thiết bị cầm 
tay, vào Trường Dữ liệu > Cybertracker Classic > Thuộc tính 
Cybertracker > Trường bản đồ, chọn tệp tin ecw bạn đã tạo. 

 
Khắc phục sự cố khi tải dữ liệu xuống  

 
Nếu bạn gặp sự cố khi tải dữ liệu xuống, chúng tôi khuyên bạn nên thử các bước dưới 
đây. 

- Đảm bảo máy tính bảng được bật và mở khóa trước khi tải xuống 
- Kết nối máy tính bảng với máy tính bằng cáp USB; đảm bảo SMART đang chạy 

nhưng chương trình CyberTracker (không phải trình cắm mà là chương trình 
thực tế) đóng. 

- Đôi khi dữ liệu bị 'mồ côi' khi tải từ thiết bị CyberTracker sang SMARTdesktop. 
Nếu SMART cho bạn biết không có tuần tra nào khi nhập (trong thực tế bạn biết 
là có tuần tra) - hãy kiểm tra tệp tin ctx trong Documents> Cybertracker> 
System> Orphans trên máy tính của bạn. Sau đó, sử dụng tùy chọn Nhập từ tệp 
để tải tệp tin đó trong giao diện nhập CyberTracker. 

 
Tuần tra đa nhánh 

 
-  Nếu bạn đang lập kế hoạch tuần tra đa nhánh, hãy bắt đầu tuần tra với hai thiết 

bị 
- Ghi lại dữ liệu trong một thiết bị cho nhánh tuần tra ban đầu khi có đầy đủ tất cả 

các thành viên (nhánh A trong Phần 3, Thực hành tại hiện trường - Thu thập dữ 
liệu cho phần Tuần tra nhiều nhánh) 

- Khi chia nhóm tuần tra thành nhiều nhánh (nhánh B và nhánh C trong Phần 3, 
Thực hành tại hiện trường - Thu thập dữ liệu cho phần Tuần tra nhiều nhánh), 
mỗi đội tuần tra sẽ mang theo một thiết bị. Cả hai đội sẽ cần phải bắt đầu một 
cuộc tuần tra mới để nhập dữ liệu tuần tra liên quan cho các nhánh tuần tra. 

- Sau khi hoàn thành tuần tra, các cuộc tuần tra phải được nhập vào SMART là 
các nhánh từ cùng một cuộc tuần tra 

 
Tuần tra nhiều ngày 

- Khi thu thập dữ liệu bằng CyberTracker, bạn sẽ coi mỗi ngày như một cuộc tuần 
tra riêng biệt, ngay cả khi tuần tra diễn ra trong nhiều ngày 

- Các đội tuần tra sẽ kết thúc tuần tra khi hoàn thành tuần tra của ngày đầu tiên, 
sau đó bắt đầu tuần tra mới vào ngày hôm sau 
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- Khi nhập dữ liệu vào SMART, trước tiên bạn sẽ nhập tuần tra Ngày đầu tiên, sau 
đó thêm tuần tra mỗi ngày tiếp theo làm nhánh mới của cuộc tuần tra đó 

 
Sử dụng thiết bị di động 

Tín hiệu GPS 
- Để kiểm tra xem bạn có tín hiệu cho ghi nhận tuyến tuần tra và các điểm GPS 

hay không, hãy nhìn vào hình tam giác 
o Hình tam giác thể hiện nhật ký GPS đang hoạt động và hình tam giác màu 

đen là khi một điểm tọa độ được ghi nhận 
o Hình tam giác có dấu gạch chéo là bạn không nhận được tín hiệu GPS 

- Nếu bạn không nhận được tín hiệu GPS, bỏ qua điểm GPS sẽ xuất hiện ở cuối 
màn hình sau thời gian đợi bắt buộc 

o Điều này có thể được đặt trong Thuộc tính mặc định của CyberTracker 
- nhãn GPS - Bỏ qua nút Hết giờ (đây là số giây để hết thời gian chờ ghi 
nhận điểm GPS) 

Quản lý dữ liệu 
- Dữ liệu nên được tải xuống thường xuyên để giảm thiểu việc mất dữ liệu do 

hỏng hoặc mất thiết bị. Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị có thể lưu trữ dữ liệu của 
nhiều tuần, điều này phụ thuộc phần lớn vào số lượng ảnh được chụp trong quá 
trình thu thập dữ liệu. 

- Dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị sau khi tải xuống 
Dung lượng pin 

- Kiểm tra tại hiện trường để xem pin thiết bị sử dụng được bao lâu với cài đặt 
GPS hiện tại 

o Thay đổi tần suất các điểm được ghi nhận nếu cần (trong phần 
CyberTracker Classic > Thuộc tính CyberTracker > Default Properties 
(Mặc định) > thẻ GPS Hẹn giờ theo dõi (giây)) – khoảng cách thời gian 
giữa các điểm lớn hơn sẽ tiết kiệm pin hơn nhưng nhật ký tuyến kém 
chính xác hơn. 

Chế độ Kiosk 
- Khi sử dụng Chế độ kiosk, bạn không thể tắt thiết bị khi CyberTracker đang bật. 

Bạn cần sử dụng mã pin để đăng xuất khỏi CyberTracker để tắt thiết bị 
Nâng cấp phần mềm 

- Khi bạn cập nhật CyberTracker hoặc SMART, bạn cần xuất lại mô hình được 
cấu hình sang thiết bị để đảm bảo các thay đổi có hiệu lực. Đảm bảo rằng tất cả 
các cuộc tuần tra đều được nhập trước khi thực hiện cập nhật. 

 
Khắc phục sự cố kết nối Windows Mobile với PC chạy Windows 7 và Windows 8 

Windows 7 và 8 sử dụng ứng dụng “Windows Mobile Device Center” (WMDC) để kết 
nối với các thiết bị di động chạy hệ điều hành Windows Mobile / Windows Embedded 
Hand Held. Một số người dùng đã gặp khó khăn khi kết nối thiết bị với WMDC / máy 
tính của họ. Dưới đây là một loạt các bước có thể giúp thiết lập kết nối với các thiết bị 
Windows Mobile. 

- Khi thực hiện các bước sửa lỗi, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào một tài 
khoản với đầy đủ quyền quản trị trên máy tính. 
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- Nếu bạn không thể thiết lập kết nối với thiết bị cầm tay Window Mobile, hãy thử 
các bước sau.  

- Sau mỗi bước, hãy thử kết nối lại thiết bị để xem liệu kết nối có thể được 
thiết lập hay không. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, có thể mất 2-3 phút 
để WMDC bắt đầu kết nối với thiết bị. 
 

1. Cập nhật Windows 
- Nếu có thể, hãy đảm bảo rằng máy của bạn có đầy đủ cập nhật Windows 

(http://update.microsoft.com/). Ngay cả khi thiếu một bản cập nhật cũng có thể 
gây ra sự cố 

 
2. Khởi động WMDC theo cách thủ công 

- Thông thường, WMDC sẽ tự động khởi động khi thiết bị cầm tay Windows 
Mobile được kết nối 

- Trong một số trường hợp, WMDC không tự động khởi động, hãy thử chạy 
WMDC theo cách thủ công (Start>All Programs>Windows Mobile Device 
Center) trước khi kết nối thiết bị cầm tay 

 
3.  Cài đặt kết nối thiết bị 

- Trên thiết bị cầm tay, hãy truy cập: Start>Settings>Connections>USB to PC 
- Chọn Enable advanced network functionality, hoặc nếu đã chọn, hãy bỏ chọn  

 
4. Kiểm tra Cài đặt kết nối WMDC 

- Chạy WMDC. Đến Settings > Connection Settings…chọn Allow USB 
connections. 

 
5. Kiểm tra phiên bản WMDC 

- Đảm bảo rằng đã cài đặt phiên bản WMDC mới nhất (phiên bản 6.1.6965 trở lên) 
và bạn có phiên bản chính xác (32 hoặc 64 bit) cho máy tính của mình.  

- Bạn có thể kiểm tra xem máy tính của mình là 32 hay 64 bit bằng cách vào Start 
… bấm chuột phải vào Computer … bấm chuột vào Properties. WMDC có thể 
được tải xuống từ: 

● Tải xuống phiên bản 32-bit 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=46F72DF1-E46A-
4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=en  

● Tải xuống phiên bản 64-bit 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4F68EB56-7825-
43B2-AC89-2030ED98ED95&displaylang=en 

- Nếu bạn cần gỡ cài đặt WMDC, hãy xem hướng dẫn ở cuối tài liệu này.  
- Để cài đặt lại, hãy bấm đúp chuột vào tệp tin cài đặt và làm theo các bước trong 

Phần 6 bên dưới. 
 

6. Cài đặt .NET Framework 3.5 trên máy tính trước khi cài đặt WMDC 
- Gỡ cài đặt WMDC (xem phần cuối của tài liệu này) 
- Đảm bảo máy tính của bạn có kết nối Internet.  
- Windows 7: Chọn Start > Control Panel > Programs and Features.  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4F68EB56-7825-43B2-AC89-2030ED98ED95&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4F68EB56-7825-43B2-AC89-2030ED98ED95&displaylang=en
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- Windows 8: Bấm chuột phải vào Start, bấm chuột vào All Apps, trong danh 
sách Windows system, bấm chuột vào biểu tượng control panel, chọn 
Programs and Features. 

- Chọn Turn Windows features on or off.  
- Chọn Microsoft .NET Framework 3.5.1 check box 5 hộp chọn 5.  
- Bấm chuột OK. 
- Cài đặt lại WMDC (xem Phần 4 ở trên, để biết các liên kết tải xuống). 

 
7. Đảm bảo rằng phần mềm diệt virus của bạn không chặn các kết nối 

- Nếu bạn biết cách, hãy kiểm tra xem phần mềm diệt virus của bạn có dừng hoặc 
chặn các tệp tin wmdc.exe hoặc wmdcbase.exe.  

- Hãy tắt phần mềm diệt virus của bạn và sau đó thử kết nối thiết bị cầm tay. Nếu 
thiết bị có thể kết nối khi phần mềm diệt virus của bạn đã tắt, hãy xem xét gỡ cài 
đặt và thử một phần mềm diệt virus khác.  

- Bật phần mềm diệt virus của bạn sau khi bạn hoàn thành bước này. 
 
8. Gỡ cài đặt / cài đặt lại Windows Mobile drivers 

- Kết nối thiết bị cầm tay với máy tính 
- Đến Control Panel (Bảng điều khiển) > Device Manager (Quản lý thiết bị) 
- Tại Network adapters tìm Microsoft Windows Mobile Remote Adapter. Nếu 

không có, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Nếu có, bấm chuột phải Microsoft 
Windows Mobile Remote Adapter và chọn Uninstall (Gỡ cài đặt). 

- Tại Mobile Devices (Thiết bị di động) tìm Microsoft USB Sync. Nếu không có, 
hãy chuyển sang bước tiếp theo. Nếu có, bấm chuột phải vào Microsoft USB 
Sync và chọn Uninstall (Gỡ cài đặt). 

- Ngắt kết nối và kết nối lại thiết bị cầm tay. Chương trình điều khiển thiết bị cầm 
tay sẽ được cài đặt lại và Windows Mobile Device Center sẽ khởi chạy. 

- Nếu kết nối vẫn không thành công, hãy lặp lại các bước này nhưng không kết 
nối lại thiết bị ở cuối. Gỡ cài đặt và cài đặt lại WMDC, sau đó kết nối lại thiết bị. 

 
*Gỡ cài đặt WMDC (Windows 7, tương tự đối với Windows 8)* 

1. Đến Control Panel (Bảng điều khiển).  
2. Bấm chuột Programs … Programs and Features.  

*Lưu ý nếu bạn đang sử dụng Classic View tại Control Panel, bấm đúp chuột vào 
Programs and Features.* 

3. Trong danh sách các chương trình, bấm chuột vào Windows Mobile Device 
Center... bấm chuột vào Uninstall (Gỡ cài đặt).      

4. Tại hộp thoại Programs and Features, bấm chuột vào yes. 
5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 để gỡ cài đặt Windows Mobile Device Center Driver 

Update. 
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PHỤ LỤC 2: Hướng dẫn nhập tệp CSV 

Thông tin nền 

Bạn có thể nhập tệp CSV đối với danh sách nhân viên và điểm tọa độ. Chi tiết tại  

Hướng dẫn kỹ thuật SMART (http://smartconservationtools.org/support), hướng dẫn về 

cấu hình tệp tin và các vấn đề thường gặp được trình bày bên dưới. 

Hướng dẫn chi tiết 
Nhập danh sách nhân viên 

Để nhập danh sách nhân viên cho Khu bảo tồn, một tùy chọn là nhập danh sách nhân 

viên hiện có. Điều này cũng được thực hiện tại trang Danh sách nhân viên. 

Chức năng “Nhập dữ liệu ...” sẽ nhập tệp CSV và tự động điền vào Danh sách nhân 

viên 

Tệp tin CSV cần có định dạng sau:  

MÃ ID, TÊN RIÊNG, HỌ TÊN, NGÀY SINH (yyyy-MM-dd), GiỚI TÍNH (M/F), NGÀY 

BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC (yyyy-MM-dd), NGÀY KẾT THÚC CÔNG VIỆC (yyyy-MM-dd), 

CƠ QUAN, CHỨC VỤ 

Nhập điểm tọa độ 

Tương tự như nhập nhân viên, bạn có thể nhập tệp CSV cho các điểm tọa độ. Dưới 

đây là hướng dẫn về cách thực hiện 

Cấu hình tệp CSV cho các điểm tọa độ 

Cột X - chọn phần chữ ở hàng đầu tiên của tập tin (tiêu đề hoặc giá trị), đại diện cho cột 

nơi giá trị tọa độ X được lưu trữ 

Cột Y- chọn phần chức ở hàng đầu tiên của tập tin (tiêu đề hoặc giá trị), đại diện cho 

cột nơi giá trị tọa độ Y được lưu trữ 

Ngày - chọn phần chữ ở hàng đầu tiên của tập tin (tiêu đề hoặc giá trị), đại diện cho cột 

trong đó các giá trị ngày được lưu trữ 

Thời gian - chọn phần chữ từ hàng đầu tiên của tập tin (tiêu đề hoặc giá trị), đại diện 

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

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

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

http://smartconservationtools.org/support
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3. hh: mm am (thời gian 12 giờ, không có giây sau "am", "pm", "AM" hoặc 

"PM" 

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

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

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

Các cột tùy chọn 

Mã hiệu điểm tọa độ - Chọn phần chữ cho các mã hiệu điểm tọa độ bạn muốn sử dụng. 

Nếu để trống, hệ thống sẽ chọn số cao nhất tiếp theo trong ngày tuần tra làm mã hiệu 

điểm 

Trường bình luận – Nhập văn bản (chữ) bạn muốn thể hiện vào các điểm tọa độ. Nếu 

để trống, các trường bình luận trong SMART sẽ được để trống. 

Các tùy chọn dữ liệu 

Hệ quy chiếu - Chọn phép chiếu tương ứng với dữ liệu tọa độ X và Y của bạn đã được 

lưu trữ. 

Định dạng ngày - Định dạng ngày của bạn từ các cột ngày đã được lưu trữ. Bạn có thể 

nhập vào trường này để mô tả định dạng của mình nếu nó không khớp với một trong 

các định dạng được liệt kê. 

Bỏ qua hàng đầu tiên ... - Đánh dấu hộp này nếu bạn có một dòng tiêu đề ở trên cùng 

dữ liệu của bạn. 

Các vấn đề thường gặp khi Nhập tệp CSV 

Nếu bạn đang gặp sự cố khi nhập điểm tọa độ từ tệp CSV, tài liệu này sẽ cung cấp giải 

thích và hướng dẫn cách giải quyết một số vấn đề thường gặp. Thông thường, để nhập 

hoạt động chỉ cần một thao tác đơn giản với tệp tin. Nhiều ví dụ ở đây minh họa cách 

tạo các cột mới với ngày và giờ ở các định dạng có thể dễ dàng nhập. Chức năng nhập 

CSV chỉ tải các Điểm tọa độ, không tải các quan sát thực tế. Điều này rất hữu ích để 

tăng tốc dữ liệu có định dạng số, nhưng không hoàn toàn tự động hóa. 

 Các tệp tin có ngày và giờ trong cùng một cột 

Bạn cần đảm bảo các cột ngày/giờ chính xác. Nếu thông tin ngày và giờ được kết hợp 

trong một cột, bạn có hai lựa chọn để sửa. 

Lựa chọn 1: 
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1) Sao chép cột ngày/giờ kết hợp sang một cột khác. 

2) Đổi tên tiêu đề trên cột ban đầu "Ngày tháng" và sử dụng định dạng Ngày tháng mặc 

định để định dạng lại toàn bộ cột. Điều này có thể được thực hiện theo các bước dưới 

đây: 

a) Chọn toàn bộ cột và bấm chuột phải 

b) Chọn tùy chọn 'format cells' (Định dạng ô) 

c) Chọn thẻ 'number' (Số) ở đầu hộp 

d) Chọn ‘date’ (ngày) 

3) Đổi tên tiêu đề của cột đã sao chép "thời gian" và định dạng lại toàn bộ cột (để kiểu 

thời gian mặc định ở bên phải). Điều này có thể được thực hiện theo các bước dưới 

đây: 

a) Chọn toàn bộ cột và bấm chuột phải 

b) Chọn tùy chọn 'format cells' (Định dạng ô) 

c) Chọn thẻ 'number'  (Số) ở đầu hộp 

d) Chọn ‘time’ (thời gian) 

4) Lưu tệp tin. 

5) Khi sử dụng công cụ nhập, hãy chọn các cột cho ngày tháng và thời gian làm hai cột 

bạn đã chỉnh sửa và đổi tên các tiêu đề cột.  

6) Nếu bạn có các cột liên quan khác trong tệp của mình, hãy chọn các trường và tùy 

chọn tương ứng. Ví dụ: nếu bạn có một cột cho Mã hiệu tọa độ có tên ‘Waypoint’ (điểm 

tọa độ), hãy điền vào các tùy chọn như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới. 
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7) Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) và các điểm sẽ được tải chính xác.  

Lựa chọn 2: 

LƯU Ý: đối với ví dụ này, chúng ta giả sử ngày-thời gian nằm trong cột A. Nếu ngày-

thời gian của bạn nằm trong một cột khác, chẳng hạn như cột G, thì hãy thay thế mọi 

tham chiếu hoặc công thức cho cột A vào cột G 

1) Chúng ta sẽ tạo các cột mới, riêng biệt cho ngày và thời gian. Vì vậy, hãy đổi tên cột 

A thành "Ngày-Thời gian", để bạn không bị nhầm lẫn với cột ngày mới mà chúng ta tạo.  

2) Tạo tiêu đề mới trong cột trống có sẵn tiếp theo và gắn nhãn là "Ngày tháng" 

3) Nhập công thức: = LEFT (A2,10) vào hàng 2, sau đó sao chép / dán công thức đó 

vào tất cả các hàng còn lại. Bạn sẽ chỉ lấy phần ngày trong hàng đó.  

a) Như đã đề cập trước đó, nếu cột ngày-thời gian của bạn nằm tại một cột 

khác, chẳng hạn như cột G, thì bạn sẽ thay thế 'A' trong công thức = LEFT 

(A2,10) bằng G thành công thức = LEFT (G2 , 10) 

LƯU Ý: số 10 (mười) cho biết số lượng ký tự sẽ sử dụng. Trong ví dụ này và hầu 

hết thời gian, định dạng là 10 ký tự, chẳng hạn như 01/21/2001 hoặc 2003/12/25. 

Tuy nhiên, nếu định dạng của bạn có nhiều hơn hoặc ít hơn, bạn sẽ cần phải 

sửa đổi. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Feb-01-2002, thì sẽ thay đổi thành 11.  

b) Nếu định dạng ngày kết quả của bạn không ở định dạng M/d/y (23/01/2001), 

hãy định dạng ngày bằng cách sử dụng hướng dẫn trong Lựa chọn 1, bước 2. 
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4) Tạo tiêu đề mới trong cột trống có sẵn tiếp theo và gắn nhãn là "Thời gian" 

5) Nhập công thức: = RIGHT (A2,8) vào hàng 2, sau đó sao chép / dán công thức đó 

vào tất cả các hàng còn lại. Bạn chỉ nên thời gian trong hàng đó.  

a) Nhận xét tương tự như trên, nếu cột ngày-giờ của bạn nằm tại cột G (hoặc 

bất kỳ cột nào khác), thì bạn sẽ thay thế 'A' trong công thức này = RIGHT (A2,8) 

bằng G. Ví dụ, = RIGHT (G2,10)  

LƯU Ý: Một lần nữa, hãy thay đổi số 8 (tám) thành số ký tự trong định dạng thời 

gian của bạn. Trong nhiều ví dụ, định dạng thời gian là 8 ký tự, chẳng hạn như 

01:31:01 hoặc 14:22 CH (dấu cách được tính là một ký tự). Tuy nhiên, nếu định 

dạng của bạn có nhiều hơn hoặc ít hơn, bạn sẽ cần phải sửa đổi. Ví dụ: nếu bạn 

sử dụng 03:59:59 AM, cần thay đổi thành 11.  

6) Lưu tệp TIN. 

7) Mở trong trình sửa văn bản và xóa bất kỳ hàng nào ở cuối tệp chỉ có dấu phẩy trong 

đó. (Nếu bạn dán công thức của mình vào các hàng ngoài hàng có dữ liệu cuối cùng, 

bạn có thể tạo các hàng trống này). 

8) Mở trong SMART và chọn cài đặt theo định dạng tệp CSV của bạn. Hai ví dụ khác 

nhau và ảnh chụp màn hình được thể hiện bên dưới.  

a) Nếu bạn có một cột bổ sung cho Mã hiệu điểm tọa độ được gắn nhãn 'Không', 

một cột bổ sung cho trường nhận xét có nhãn 'Id_GPS' và tiêu đề của bạn có nội 

dung: 'Không', 'Id_GPS', 'Vĩ độ', 'Kinh độ' ... thì màn hình của bạn sẽ như sau:  
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b) Nếu bạn không có các cột bổ sung cho Mã hiệu điểm tọa độ hoặc nhận xét và 

các cột của bạn có nội dung: 'vĩ độ', 'kinh độ' ... thì màn hình của bạn sẽ như 

sau: 
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Tệp tin không có ngày hoặc thời gian 

Nếu bạn đang nhập tệp CSV mà không có ngày hoặc thời gian, có lẽ bạn biết ngày 

tuần tra này được thực hiện. Từ đó, bạn có thể ấn định thời gian tùy ý. Bước này là cần 

thiết vì cần có thời gian.  

1) Thêm tiêu đề cột ngày tháng và đặt ngày chính xác vào hàng 2, sao chép cho phần 

còn lại của cột. 

2) Trong cột trống có sẵn tiếp theo, hãy thêm tiêu đề cột thời gian, sau đó đặt tất cả thời 

gian thành noon (12 giờ trưa) hoặc bất kỳ thời gian nào thích hợp nhất. 

a) Một lựa chọn là tạo công thức để thêm 10 phút cho mỗi hàng. 

3) Đặt các thuộc tính thành các giá trị theo tệp tin của bạn. Ảnh chụp màn hình bên 

dưới cung cấp ví dụ về cách các giá trị nên được đặt nếu cột tọa độ X của bạn được 

gắn nhãn "kinh độ" và cột tọa độ Y của bạn được gắn nhãn "Vĩ độ". LƯU Ý: phép chiếu 

phải được sửa đổi thành múi UTM chính xác.s 
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4) Bấm chuột vào Finish (Kết thúc) và các điểm sẽ tải 

Tệp tin không có tiêu đề cột ở hàng đầu tiên 

Nếu bạn đang nhập tệp CSV có các hàng phía trên tiêu đề cột, bạn sẽ cần xóa các 

hàng bổ sung để tiêu đề cột xuất hiện dưới dạng hàng đầu tiên. Làm theo các bước 

dưới đây.  

1) Nếu bạn cần thông tin xuất hiện trong các hàng hiện tại phía trên tiêu đề cột, hãy tạo 

một bản sao cho những ghi nhận của bạn.  

2) Xóa X số hàng (tuy nhiên nhiều hàng vẫn tiếp tục tiêu đề cột), vì vậy bạn chỉ còn lại 

tiêu đề cột. 

      

 

 


