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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 GIZBiO 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.
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

2

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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Mục đích
Tài liệu huấn này nhằm hướng dẫn cách thu thập dữ liệu hiện trường sử dụng các công cụ
tự động (SMART Mobile và CyberTracker). Đối tượng tập huấn mà Tài liệu này hướng đến là
các kiểm lâm địa bàn, các cán bộ tuyến đầu và các cán bộ giám sát sinh thái làm việc tại các
khu bảo tồn biển và trên cạn, các khu bảo tồn cộng đồng, khu bảo tồn tư nhân và các khu
bảo tồn khác.

Lời cảm ơn
Sổ tay hướng dẫn tập huấn này do Nhóm chuyên trách đào tạo SMART soạn thảo. Họ là
những người dùng SMART chuyên nghiệp, làm việc tại khắp các vùng địa lý, các địa bàn và
các điểm mà SMART đang được triển khai cả ở trên cạn và trên biển. Nhóm chuyên trách
đào tạo là một Tổ công tác thuộc Đối tác SMART với sự tham gia của các tổ chức như: Hội
Động vật Frankfurt, Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu, Vườn thú North Carolina,
Panthera, Tổ chức Công viên hòa bình, Tổ chức Giải pháp bảo vệ động vật hoang dã (Wildlife
Protection Solutions), WCS, WWF, và ZSL.

Tổng quan
Tài liệu tập huấn này trình bày các hướng dẫn thực tế cho hoạt động thu thập dữ liệu hiện
trường sử dụng phiếu tuần tra, GPS, ghi dữ liệu vào các thiết bị cầm tay với ứng dụng SMART
Mobile kết hợp với các mô hình dữ liệu được cấu hình (Mẫu thu thập dữ liệu-configured data
model), và tải dữ liệu lên SMART. Phần đầu tiên của sổ tay này giới thiệu cơ sở lý luận của
việc giám sát thực thi luật và sử dụng dữ liệu tuần tra hiện trường phục vụ việc ra quyết định
và quản lý thích ứng. Phần thứ hai đề cập đến các phương pháp thu thập dữ liệu sử dụng
nhật ký, phiếu tuần tra, GPS, điện thoại thông minh và SMART Mobile, cùng các ứng dụng
đặc biệt (giám sát diễn biến sinh thái và hồ sơ thu thập dữ liệu). Bối cảnh của những nội dung
này là các ví dụ từ một số địa bàn trong số hơn 1000 địa bàn đã thực hiện SMART. Phần cuối
cùng trình bày các nhiệm vụ chính của người thu thập dữ liệu để đảm bảo dữ liệu SMART có
thể hữu ích cho quản lý thích ứng.
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1. Giới thiệu: Phương pháp tiếp cận SMART trong Giám sát thực
thi pháp luật (LEM)
1.1 Tổng quan
Phương pháp tiếp cận SMART trong giám sát thực thi luật gồm một quy trình năm (5) bước,
bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu hiện trường thông qua tuần tra đến ra quyết định và lập kế
hoạch chiến lược (Hình 1).

●

Tuần tra – các đội tuần tra thu thập và ghi chép dữ liệu về các tuyến và điểm tuần tra
và những gì họ nhìn thấy như các hoạt động của con người (ví dụ các dấu hiệu săn
bắn, xâm lấn sinh cảnh, chặt gỗ), các biện pháp xử lý (như bắt giữ, phạt tiền, tịch thu
vũ khí và các trang thiết bị cấm sử dụng) và/hoặc các quan sát động vật hoang dã và
đặc điểm môi trường sống.

●

Dữ liệu đầu vào – Các đội tuần tra báo cáo hoạt động tuần tra qua một buổi họp ngắn,
kiểm tra chất lượng và/hoặc lỗi của dữ liệu và các tuyến tuần tra, sau đó lưu vào cơ
sở dữ liệu tuần tra SMART.

●

Lập bản đồ và báo cáo – Dữ liệu được xử lý thành các bảng biểu, biểu đồ và bản đồ
trực quan hóa các nỗ lực, phạm vi và kết quả tuần ra, là cơ sở cho việc phân tích và
đánh giá kết quả tuần tra.

●

Đánh giá và phản hồi – Định kỳ họp với kiểm lâm (những người đi tuần tra) để thảo
luận về nỗ lực, hiệu quả và kết quả tuần tra nhằm đảm bảo tất cả các bên liên quan
đều nắm được thông tin và chứng minh giá trị của các nỗ lực tuần tra.

●

Xây dựng kế hoạch chiến lược – Cán bộ quản lý, kiểm lâm, và các bên liên quan
khác xây dựng chiến lược, kế hoạch tuần tra phù hợp (thích ứng) dựa trên phân tích
các kết quả trước đó và đề ra mục tiêu tuần tra mới. Các kế hoạch này được truyền
đạt lại với cán bộ hiện trường và chu trình lại bắt đầu.

Hình 1.Phương pháp tiếp cận SMART cho quản lý thích ứng của các khu bảo tồn
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1.2 Dữ liệu nào cần được thu thập? Tại sao?
Dữ liệu được các nhóm cán bộ hiện trường thu thập cần có giá trị (hữu ích) cho việc quản lý
khu bảo tồn. Các dữ liệu có giá trị bao gồm các quan sát động vật hoang dã, các hoạt động
của con người cả hợp pháp và phi pháp, tình trạng của các đặc điểm tự nhiên như khu vực
kiếm ăn, sinh sản và địa điểm trú ngụ, cũng như những di chuyển và hoat động của các nhóm
tuần tra. Dữ liệu phải được ghi lại một cách chính xác và trung thực để các quyết định được
đưa ra trên cơ sở các quan sát là những quyết định sáng suốt nhất có thể.

1.3 Lợi ích của dữ liệu có tham chiếu về địa lý là gì?
Để giúp cán bộ quản lý nắm được sự phân bố của các mối đe dọa và động vật hoang dã trong
khu bảo tồn, và khi cần thiết chỉ đạo các nhóm cán bộ hiện trường trực tiếp thực hiện các
hoạt động thích hợp, các quan sát của nhóm tuần tra phải được tham chiếu về địa lý. Điều
này có nghĩa là mỗi quan sát phải đi kèm thông tin về vị trí và thời gian quan sát để có thể
đưa vào bản đồ số của khu bảo tồn. Để làm được việc này, cách nhanh chóng và chính xác
nhất là sử dụng thiết bị có Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hoặc thiết bị cầm tay có chức
năng GPS. Như vậy, GPS là công cụ quan trọng cho việc thu thập thông tin trong quá trình
tuần tra.

1.4 Tầm quan trọng của quản lý dữ liệu
Các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với động vật hoang dã và môi trường sống của chúng
làm tăng áp lực đối với các nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời.
Các đội kiểm lâm cần được triển khai đến các điểm nóng về mối đe dọa để có thể bắt giữ
những đối tượng săn trộm, phát hiện bẫy và ngăn chặn tội phạm về động vật hoang dã, từ đó
cứu sống các loài động vật. Để đảm bảo điều này, các kiểm lâm tại hiện trường cần ghi lại dữ
liệu một cách chính xác và trung thực, và chuyển thành thông tin gần với thời gian thực nhất
có thể. Dữ liệu tuần tra có thể không phải là loại dữ liệu duy nhất được sử dụng để đưa ra
quyết định (xem bên dưới).

1.5 Chất lượng dữ liệu và tầm quan trọng của nó
Kiểm lâm và các cán bộ hiện trường khác đóng vai trò chính trong việc đảm bảo chất lượng
dữ liệu thu thập từ hiện trường (Hình 2). Chỉ những dữ liệu có chất lượng tốt mới được đưa
vào các phân tích cơ bản (truy vấn tóm tắt) và báo cáo bộ phận quản lý. Cán bộ kiểm lâm có
thể phải xác minh vị trí và thời gian mà các hoạt động của con người được ghi nhận qua các
cuộc tuần tra, và xác nhận những quan sát bất thường, chẳng hạn như thông tin về các loài
có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc chi tiết về các biện pháp thực thi pháp luật, những vi phạm và
các hình thức xử lý. Dữ liệu kém chất lượng cần được khắc phục thông qua tập huấn hoặc
tập huấn nhắc lại khi cần để nâng cao kỹ năng, và bằng các phương pháp tiếp cận khác nhau
để khuyến khích cán bộ kiểm lâm làm việc tốt hơn.

Hình 2. Các quyết định chỉ hợp lý khi sử dụng dữ liệu đúng

8

1.6 Các thông tin cần thiết cho cơ quan thực hiện
Tại thời điểm soạn thảo hướng dẫn này, gần 1000 địa bàn tại hơn 65 quốc gia đang triển khai
ứng dụng SMART. Trong đó, 16 quốc gia đã sử dụng SMART như hệ thống giám sát quốc
gia đối với các khu bảo tồn. Hơn 115 cơ quan nhà nước đang triển khai ứng dụng này. Mỗi
cơ quan có nhu cầu về thông tin riêng, giúp quản lý và bảo vệ hiệu quả các vườn quốc gia,
theo dõi các loài nguy cấp và các mối đe dọa. Ví dụ, bộ quản lý các vườn quốc gia và các khu
bảo tồn biển cần thông tin về tác động của con người để thực hiện các kế hoạch quản lý các
khu nghỉ dưỡng-giải trí và quản lý các khu vực sử dụng có kiểm soát khác. Các khu bảo tồn
động vật hoang dã, khu bảo vệ cho săn bắn được thành lập để bảo vệ các loài chủ chốt.
Người quản lý cần thông tin về sự phân bố của các loài này, và các mối đe dọa đối các loài
động vật hoang dã và môi trường sống của chúng theo không gian và thời gian. Các khu bảo
tồn cộng đồng được thành lập nhằm quản lý việc sử dụng đất; do đó, cán bộ quản lý cần đánh
giá tác động đối với những nguồn tài nguyên thiên nhiên mà con người có thể sử dụng.

1.7 Tại sao chọn SMART trong số nhiều công cụ giám sát thực thi pháp luật
SMART là công cụ hàng đầu trên thế giới về Giám sát thực thi pháp luật và quản lý các khu
bảo tồn1. “SMART Giám sát thực thi pháp luật” cho phép thu thập, lưu trữ, trao đổi và đánh
giá dữ liệu về nỗ lực, kết quả tuần tra, và mức độ các mối đe dọa, cùng với phản hồi từ những
người ra quyết định đối với tuyến đầu. Thu thập dữ liệu có thể được thực hiện bằng phiếu
giấy cùng với GPS, hoặc bằng các thiết bị số cầm tay. Ứng dụng hiện có nhiều ngôn ngữ,
việc phân tích dữ liệu được hỗ trợ bởi chức năng truy vấn dễ sử dụng (xem Sổ tay tập huấn
SMART, trang 59). Sử dụng “SMART Giám sát thực thi pháp luật” có thể tăng hiệu quả thực
thi pháp luật, nâng cao tinh thần của các đội bảo vệ, và giảm các mối đe dọa đối với động vật
hoang dã và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác tại nhiều địa bàn trên thế giới1. Khi đã
được triển khai hiệu quả để tạo và duy trì luồng thông tin giữa kiểm lâm (người tuần tra) và
cán bộ quản lý bảo tồn như một phần trong Phương pháp tiếp cận SMART, “SMART Giám
sát thực thi pháp luật” có thể cải thiện đáng kể công tác bảo vệ động vật hoang dã và môi
trường sống của chúng.

2. Nhu cầu thông tin và các nguồn dữ liệu
Để đảm bảo công tác lập kế hoạch và quản lý có hiệu quả, cán bộ quản lý cần phải trả lời
được một loạt câu hỏi liên quan tới khu bảo tồn:

1

-

Các mối đe dọa là gì?

-

Những loài nào hiện đang có nguy cơ trước các mối đe dọa, ví dụ như săn bắn?

-

Loài nào có thể gặp rủi ro trong tương lai gần?

-

Khu vực nào đang có vấn đề?

-

Các nguồn lực nào sẵn có cho các hoạt động bảo vệ là gì?

-

Các đợt tuần tra diễn ra ở đâu và nơi nào chưa được tuần tra?

-

Các mối đe dọa đang tăng lên hay giảm đi theo thời gian?

-

Các cuộc tuần tra có hiệu quả không? Chúng ta có đang đạt được mục tiêu bảo vệ
không?

Xem thêm Báo cáo SMART năm 2018
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Dữ liệu cần có để trả lời các câu hỏi trên sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng
không giới hạn ở các nguồn sau:
1. Dữ liệu tuần tra. Các cuộc tuần tra hiện trường do cán bộ thực thi pháp luật và thành
viên cộng đồng thực hiện việc cung cấp dữ liệu về các hoạt động của con người, đặc
biệt là những hoạt động có mối đe dọa đối với khu bảo tồn, dữ liệu về phạm vi và hoạt
động tuần tra, cũng như dữ liệu về việc sử dụng nguồn lực (như phương tiện, các
trạm) và thời gian làm việc tại hiện trường. Họ cũng có thể thu thập các thông tin quan
trọng về động vật hoang dã hoặc các nguồn tài nguyên khác cần được bảo vệ trong
khu bảo tồn.
2. Thông tin tình báo. Hoạt động giám sát do các nhóm điều tra và giám sát đặc biệt
thực hiện, những người báo tin và đường dây nóng về tội phạm động vật hoang dã sẽ
cung cấp dữ liệu cần thiết cho việc tạo hồ sơ tình báo (bản ghi tin báo) và mạng lưới
tội phạm động vật hoang dã cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác.
3. Những ghi nhận tình cờ. Báo cáo từ các nguồn khác như cộng đồng địa phương,
khách du lịch và/hoặc các đơn vị lữ hành sẽ cung cấp dữ liệu quan sát về các loài quý
hiếm, nguy cấp và các hoạt động của con người, bao gồm các loài động vật đã được
đánh dấu hoặc các cá thể được quan tâm đặc biệt.
4. Các sự kiện đặc biệt. Dữ liệu thu thập bằng bẫy ảnh, thiết bị âm thanh và thiết bị bay
không người lái có thể cung cấp những thông tin có ích về hoạt động và sự dịch chuyển
của con người hay động vật hoang dã.

3. Dữ liệu hiện trường được thu thập như thế nào để sử dụng
với SMART?
Có hai loại hình thu thập dữ liệu được áp dụng rộng rãi bao gồm: thu thập dữ liệu thủ công,
điền thông tin vào phiếu giấy kết hợp thiết bị GPS; và thu thập dữ liệu tự động, sử dụng các
thiết bị điện tử cầm tay như PDAs (Thiết bị số cầm tay), máy tính bảng và điện thoại thông
minh (Hình 3). Cả hai loại hình này đều được thiết kế nhằm giúp cán bộ kiểm lâm thu thập
thông tin theo cách tiêu chuẩn. Điều này cho phép đối chiếu thông tin theo thời gian, hoặc đối
chiếu thông tin bởi những người quan sát khác nhau. Đây là yếu tố quan trọng trong các
nghiên cứu có sự tham gia của nhiều cán bộ hiện trường hoặc kiểm lâm. Mỗi cách đều có ưu
điểm và nhược điểm riêng, cần phải đánh giá khi cân nhắc sử dụng phương pháp nào cho
mỗi khu bảo tồn. Với mục đích của Sổ tay hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn
thu thập dữ liệu tự động sử dụng ứng dụng SMART Mobile hay CyberTracker. Để biết thêm
thông tin về thu thập dữ liệu thủ công sử dụng SMART, vui lòng xem trong Hướng dẫn kỹ
thuật SMART: Phần 3: Tuần tra).
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Hình 3. Các phương pháp thu thập dữ liệu hiện trường sử dụng SMART.

3.1 Thu thập dữ liệu tự động sử dụng thiết bị cầm tay
Các thiết bị cầm tay như PDAs (Thiết bị số cầm tay), máy tính bảng
và điện thoại thông minh có thể giúp quá trình thu thập và truyền dữ
liệu được nhanh chóng và đơn giản hơn khi sử dụng kết hợp với
SMART Mobile hay CyberTracker Classic – là ứng dụng thu thập và
trực quan hóa dữ liệu hiện trường. SMART Mobile và CyberTracker
hiện chạy trên Hệ điều hành Android (OS), đang có kế hoạch cho
phiên bản Apple iOS trong tương lai gần. CyberTracker Classic hiện có trong Windows
Mobile.
Lưu ý: Ứng dụng CyberTracker cho máy tính để bàn chỉ sử dụng được cho Hệ điều hành
Windows, điều đó có nghĩa là việc nhập và trích xuất các Mô hình dữ liệu Tuần tra/Khảo
sát được cấu hình (Cấu hình dữ liệu) hoặc dữ liệu được thu thập từ hiện trường hiện
không thể thưc hiện được trên Hệ điều hành Mac OS hoặc máy tính Apple mà không
chạy Hệ điều hành Windows.
SMART Mobile/CyberTracker được sử dụng để ghi nhận dữ liệu quan sát dựa trên phiên bản
được cấu hình lại của mô hình dữ liệu SMART (xem Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật SMART 6:
Phần 9: Trình cắm CyberTracker và SMART Mobile). Dữ liệu quan sát, các điểm GPS và
tuyến đường di chuyển được thu thập đồng thời và cập nhật lên SMART theo quy trình bán
tự động (xem chi tiết ở mục 3.3.4 dưới đây).

3.2 Sự khác nhau giữa SMART Mobile và CyberTracker (Classic)?
SMART Mobile được hỗ trợ bởi CyberTracker Classic (CT), mang lại những cải tiến về chức
năng và trải nghiệm cho người dùng được cộng đồng sử dụng SMART đặc biệt yêu cầu. Ứng
dụng này cũng như tích hợp chặt chẽ hơn với phần mềm SMART Desktop và SMART
Connect. SMART Mobile sử dụng thiết bị di động có GPS để thu thập dữ liệu quan sát (dữ
liệu dưới dạng văn bản (chữ) và/hoặc dữ liệu biểu tượng và hình ảnh số) và dữ liệu GPS
trong từng đơn vị. Sau đó, dữ liệu tuần tra và quan sát có thể được chuyển trực tiếp vào
SMART Desktop bằng cách kết nối thiết bị, hoặc kết nối từ xa thông qua SMART Connect
trong các quy trình bán tự động (xem thêm chi tiết trong Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật SMART
6: Phần 13: Kết nối Trình cắm)
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SMART Mobile có nhiều ưu điểm tiến bộ hơn CyberTracker, bao gồm:
Giao diện người dùng hiện đại và dễ sử dụng – SMART Mobile có giao diện hiện đại và
dễ với người dùng (Hình 4).

a)

b)

d)

c)

e)

Hình. 4. Giao diện người dùng gồm a) thanh cuộn, b) các danh sách dễ sử dụng, c) các biểu
tượng có độ phân giải cao, d) chế độ tối, e) hỗ trợ đa ngôn ngữ (bao gồm hàng loạt ngôn
ngữ), và điều chỉnh cỡ chữ cho phép đọc văn bản được dễ dàng.
Kỹ thuật bản đồ hiện đại – Kỹ thuật bản đồ hiện đại trong SMART Mobile bao gồm khả
năng bổ sung bản đồ nền trực tuyến bằng bản đồ ngoại tuyến (offline - không trực tuyến)
được trực tiếp tạo ra từ SMART Desktop (Hình 5).
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a)

b)

c)

Hình 5. Trải nghiệm của người dùng gồm các tính năng bản đồ như a) Thu phóng bằng 2
ngón, b) xoay bản đồ và c) chế độ điều hướng
Điều hướng đến các quan sát trước đó và xem lịch sử các quan sát chi tiết – tính năng
này làm cho SMART Mobile trở thành thiết bị có chức năng điều hướng (Hình 6). Các tính
năng bản đồ khác của SMART Mobile gồm:
●

Hiển thị quan sát, vụ việc và tuyến đi

●

Bản đồ ngoại tuyến chồng xếp bản đồ nền

●

10 bản đồ nền trực tuyến: OpenStreetMap, National Geographic, Satellite, Oceans...

●

Chế độ ngoại tuyến khi không cần sử dụng bản đồ nền

●

Có thể bật và tắt hiển thị các lớp bản đồ

●

Phân tích/đánh giá (inspect)

●

Điều hướng thời gian thực

●

La bàn

●

Dữ liệu chi tiết

●

Hiển thị ảnh vệ tinh

●

Lướt, thu phóng bằng hai ngón và xoay bản đồ

●

Xoay về hướng bắc ở nút trên cùng

●

Các nút phóng to, thu nhỏ

●

Chế độ lần theo: người dùng, lần theo, điều hướng

●

Tọa độ theo hệ thập phân, độ phút giây, và UTM (mét)
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a)

b)

c)

Hình 6. a) Xem lịch sử tuần tra a) tại hiện trường, b) từng quan sát có thể chỉnh sửa mà
không làm gián đoạn các cuộc tuần tra/khảo sát, c) hỗ trợ người dùng điều hướng đến vị
trí đã đến trước đó.

Tuần tra nhiều nhánh – Kiểu tuần tra có thể thay đổi trong quá trình thực hiện. Ngoài
ra, có thể dễ dàng tạm dừng và tiếp tục tuần tra. Khi tạm dừng, đồng hồ đếm thời gian sẽ
không kết nối, đảm bảo rằng SMART đo lường nỗ lực tuần tra chính xác hơn (Hình 7).

Hình 7. Tính năng mới của tuần tra đa
tra một cách nhanh chóng

nhánh cho phép thay đổi siêu dữ liệu tuần

Phiên bản trình diễn Desktop để tập huấn – SMART Mobile cũng có bản trình diễn trên
máy tính cho Hệ điều hành Windows, hoạt động giống như phiên bản trên điện thoại, có thể
dùng cho tập huấn. Mô phỏng GPS có thể được tùy chỉnh cho vị trí của bạn khi tập huấn.
Chế độ kiosk – Chúng tôi đã xây dựng chế độ kiosk, giúp khóa thiết bị, chỉ cho phép sử dụng
SMART Mobile. Có thể thoát chế độ kiosk bằng mật khẩu (mã pin).
Đơn giản, Tùy chỉnh, Các chủ đề - Có thể tùy chỉnh giao diện SMART Mobile từ trong ứng
dụng SMART bằng cách chọn màu chủ đề và biểu tượng dự án riêng của bạn.
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Các vụ việc độc lập trong quá trình tuần tra/khảo sát – Khi đang tuần tra hoặc ngoài một
cuộc tuần tra/khảo sát, các quan sát có thể được ghi lại một cách độc lập với cuộc tuần
tra/khảo sát đó. Những quan sát này sẽ được ghi lại dưới dạng các vụ việc độc lập trong
SMART.

a)

b)

Hình 8 a) nếu bạn đang phải thu thập dữ liệu về hồ sơ sinh thái (bản ghi sinh thái) nhưng lại
phải ghi nhận xung đột giữa con người và động vật hoang dã hay các dấu hiệu săn bắn một
cách độc lập, b) bạn có thể dễ dàng ghi lại những vụ việc độc lập này mà không phải tạm
dừng công việc thu thập dữ liệu chung.
Xem thêm chi tiết trong Phụ lục 2. Các hướng dẫn về cách sử SMART Mobile và CyberTracker
Classic được trình bày trong phần dưới đây. Xin vui lòng xem xét thông tin được đề cập ở
trên và trong Phụ lục 2 trước khi quyết định sử dụng ứng dụng nào.

Chi tiết về sử dụng CyberTracker Classic được trình bày tại Phần 5
– Thu thập dữ liệu tự động sử dụng CyberTracker (trang 52)

4. Thu thập dữ liệu tự động sử dụng SMART Mobile
SMART Mobile cho thấy có sự cải tiến đáng kể so với chức năng CyberTracker hiện nay, bao
gồm: điều khiển bằng cách chạm/vuốt, chức năng bản đồ và điều hướng nâng cao, các ngôn
ngữ được dịch theo tiếng bản ngữ, hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ hệ Unicode, nhập điểm nhiều
dữ liệu trên một màn hình, linh hoạt thay đổi siêu dữ liệu tuần tra khi đang di chuyển, cấu hình
cảnh báo thời gian thực cho các quan sát quan trọng, chế độ Kiosk, và nhiều tính năng mới
khác được tóm tắt dưới đây.

4.1 Cài đặt và sử dụng SMART Mobile
Điều kiện tiên quyết
Để sử dụng SMART Mobile:
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●

Bạn phải có thiết bị Android, phiên bản 4.4 hoặc cao hơn (iOS hiện không được hỗ trợ
nhưng dự kiến phát hành trong năm nay). Bạn có thể xem phiên bản Android trong
phần Cài đặt hệ thống của thiết bị.

●

Bạn phải cài đặt SMART Desktop phiên bản 6.3 (các phiên bản trước đó không được
hỗ trợ).

●

Nếu bạn dùng SMART Connect, bạn cần có SMART Connect phiên bản 6.3 (các phiên
bản trước đó không được hỗ trợ).

●

Bạn phải quyết định xem mình muốn dùng phiên bản SMART Mobile có chế độ kiosk
hay không có chế độ kiosk (xem bên dưới).

Lưu ý
●

SMART Mobile hiện có phiên bản với chế độ kiosk. Phiên bản này cần được lựa chọn
cẩn thận và phải thực hiện thêm các bước cài đặt, vì vậy người sử dụng phải quyết
định xem có cần thiết hay không trước khi chọn phiên bản SMART Mobile muốn sử
dụng (có sử dụng kiosk hay không).

Chế độ kiosk là gì?
Chế độ kiosk là tính năng khóa thiết bị của người dùng, chỉ cho phép sử dụng một ứng dụng
cụ thể mà không được sử dụng ứng dụng khác. Về cơ bản, việc sử dụng chế độ kiosk sẽ
chuyển thiết bị của người dùng thành thiết bị chỉ dùng SMART Mobile.
Quyết định có sử dụng chế độ Kiosk hay không
Việc quyết định có sử dụng chế độ kiosk hay không phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
Nếu cảm thấy cần khóa thiết bị để chỉ sử dụng SMART Mobile thì bạn nên sử dụng chế độ
kiosk. Việc này giúp đảm bảo thiết bị được trang bị để thu thập dữ liệu SMART chỉ được sử
dụng để phục vụ chức năng này. Từ đó, chế độ kiosk sẽ giúp đơn giản hóa việc thu thập dữ
liệu, chỉ tập trung vào mục đích này và bảo toàn tài nguyên của thiết bị.
Khi nào không nên sử dụng chế độ Kiosk
Nếu bạn hoặc nhóm thực địa của bạn cần phải sử dụng các tính năng khác trên thiết bị thu
thập dữ liệu, thì không cần sử dụng chế độ kiosk. Các ứng dụng khác có thể được sử dụng
ngoài thực địa bao gồm: chức năng điện thoại hoặc các ứng dụng truyền thông, các ứng dụng
điều hướng, ứng dụng chụp ảnh và các ứng dụng khác. (Lưu ý: SMART Mobile có ghi lại dữ
liệu tuyến và hình ảnh). Nếu các nhóm thực địa không cần sử dụng những ứng dụng này, có
thể xem xét sử dụng chế độ kiosk.
Khi đã quyết định về việc có sử dụng chế độ kiosk hay không, bạn phải thay đổi trong SMART
Khu bảo tồn (CA) trên máy tính trong phần cài đặt đối với mô hình dữ liệu được cấu hình.
Đăng nhập vào SMART CA, sau đó vào phần Khu bảo tồn > Cấu hình mẫu
●

Chọn mô hình bạn muốn sử dụng từ danh sách
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●
●
●

Chọn Sửa đổi sau đó vào thẻ thuộc tính CyberTracker
Chọn Chỉnh sửa hồ sơ và đánh dấu/bỏ đánh dấu vào hộp Chế độ Kiosk
Lưu thay đổi
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4.2 Cài đặt SMART Mobile
Lưu ý: Nếu quyết định sử dụng chế độ kiosk, xin vui lòng xem trang 20 về hướng dẫn cài đặt.
Các hướng dẫn dưới đây dùng cho phiên bản không kiosk của SMART Mobile

4.2.1 Chuẩn bị cài đặt SMART Mobile (đối với cả chế độ kiosk và không kiosk)
A. Chuẩn bị thiết bị Android:
Trước khi cài đặt SMART Mobile vào thiết bị Andoid, cần chuẩn bị thiết bị cầm tay
Android. Trên thiết bị cầm tay Android, bạn cần:
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a) Có quản lý tệp: Bất kỳ tệp ứng dụng nào đã được cài đặt sẵn hoặc tải về, cho
phép duyệt tìm tới các thư mục trên thiết bị, phải hoạt động.
b) Bật chức năng “Sử dụng các nguồn không xác định”
1. Từ Màn hình chính, vuốt lên hoặc xuống từ giữa màn hình để vào màn
hình các ứng dụng
2. Điều hướng: Cài đặt > Ứng dụng
3. Nhấn vào biểu tượng thực đơn Menu (phía trên-bên phải)
4. Nhấn vào Truy cập đặc biệt (Special access)
5. Nhấn vào Cài đặt các ứng dụng không xác định (Install unknown
apps)
6. Chọn ứng dụng không xác định sau đó nhấn Cho phép (Allow) từ
nút nguồn này để bật (xem thêm về cài đặt Android trang 71).
c) Đặt chế độ vị trí (Location mode) cho thiết bị
Trong phần Cài đặt, vào Bảo mật & Vị trí (xem thêm về cài đặt Android trang 72).
1. Có thể có sự khác nhau giữa các phiên bản Android
2. Ở mục Quyền riêng tư (Privacy), vào Vị trí (Location)
3. Đặt Chế độ vị trí cho Thiết bị (dùng GPS để xác định vị trí)

Nếu bạn ĐANG dùng SMART Connect, chuyển sang phần 4.2.2. Nếu đang
KHÔNG DÙNG SMART Connect, chuyển sang phần 4.2.3.
4.2.2 Chuẩn bị SMART Connect cho SMART Mobile (đối với cả hai chế độ kiosk
hay không kiosk)
A. Đồng bộ hóa tất cả máy tính để bàn, các phiên bản Connect SMART và tất cả dữ liệu
trên máy tính
B. Sao lưu cơ sở dữ liệu hiện có trên SMART Desktop
C. Sao lưu cơ sở dữ liệu hiện có trên SMART Desktop sử dụng tùy chọn Tệp tin (File) > Hệ thống sao lưu dự phòng (Backup System)

LƯU Ý: Để tránh mất dữ liệu, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào với ứng
dụng SMART, luôn đồng bộ hóa máy tính của bạn và tạo sao lưu cho Khu bảo
tồn.
Nếu bạn đang cài đặt thiết bị ở chế độ kiosk, xem phần 1.2.4 trang 19.

4.2.3 Cài đặt SMART Mobile chế độ không kiosk
Bạn sẽ cài đặt SMART mobile vào thiết bị của bạn, sau đó tìm hiểu các quy trình sử dụng ứng
dụng để thu thập dữ liệu quan sát.
A. Gỡ cài đặt các phiên bản SMART Mobile trước đó (nếu có).
B. Tải phiên bản ứng dụng SMART Mobile mới nhất từ trang web SMART
- www.smartconservationtools.org.
C. Lưu ý: Chúng tôi đang liên tục cải tiến ứng dụng SMART Mobile. Các phiên bản
mới hơn có thể có sửa lỗi và cải tiến về giao diện người dùng (UX).
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Do đó, nên sử dụng phiên bản mới nhất nếu có thể.
D. Lưu tệp định dạng .APK vào vị trí dễ tìm trong máy tính của bạn (ví dụ: thư mục
gốc như trên máy tính). Kết nối điện thoại với máy tính. Trong ứng dụng SMART
Desktop, vào Trường dữ liệu > SMART Mobile > Install SMART Mobile on
Device…(Cài đặt SMART Mobile trên thiết bị…)
Lưu ý: Chức năng này sẽ ghi đè lên tệp APK hiện có trên máy tính của bạn
bằng phiên bản mới nhất (Hình 11).

E. Bấm chuột vào nút “…” và duyệt đến thư mục nơi bạn đã lưu tệp APK, chọn tệp,
sau đó nhấp chuột vào Next ( Tiếp tục).

F. Chọn tùy chọn Copy SMART Mobile to device (Sao chép SMART Mobile vào
Thiết bị)
G. Bấm chuột vào Next (Tiếp tục).
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H. Chọn thiết bị mà bạn muốn trích xuất dữ liệu đến. Nếu thiết bị không hiển thị, kiểm
tra xem thiết bị đã có trong chế độ chuyển tệp (Transfer file) chưa và Refresh (làm
mới) lại danh sách. Luôn chọn bộ nhớ trong (Internal storage) nếu có tùy chọn
thẻ SD. Đảm bảo bỏ chọn thẻ SD.

I.

Nhấp chuột vào Copy application to selected devices (Sao chép ứng dụng
vào thiết bị đã chọn). Đến đây là kết thúc cài đặt trên phiên bản máy tính,
bây giờ thoát và kiểm tra ứng dụng SMART Mobile trên thiết bị của bạn.
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J. Bây giờ, hãy nhìn vào thiết bị của bạn và cài đặt ứng dụng SMART Mobile (xem ví
dụ ảnh chụp màn hình bên dưới)
1. Trên thiết bị Android, mở File Manager (quản lý tệp) để tìm tệp SMART Mobile
APK.
2. Chọn tệp SMART Mobile APK để khởi động cài đặt
3. Chọn Install (Cài đặt)
4. Ngay khi cài đặt kết thúc, chọn Hoàn thành
5. Bạn sẽ được nhắc “xóa gói cài đặt”. Nhấp chuột vào Có/đồng ý (Yes)

22

K.
Bạn có thể được nhắc chuyển ứng dụng khởi chạy chính trên thiết bị Android của bạn
sang SMART. Nếu nhận được thông điệp này, KHÔNG chọn chuyển ứng dụng khởi
chạy. (Lưu ý: Lời nhắc này có thể khác nhau trên các thiết bị).

L.

Khởi chạy SMART Mobile.
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Tiếp tục ở phần 4.2.5 Cài đặt SMART Mobile (trang 26)

4.2.4

Cài

đặt

SMART

Mobile

chế

độ

Kiosk

Để biết thêm chi tiết về chế độ kiosk là gì, và khi nào nên sử dụng chế độ này, vui lòng
đọc
phần
4.2
Cài
đặt
SMART
Mobile,
trang
15.
Cài đặt SMART Mobile trên Thiết bị
A. Trong phiên bản SMART Desktop, vào Trường dữ liệu > SMART Mobile > Install
SMART Mobile on Device (Cài đặt SMART Mobile trên Thiết bị)
B. Bấm chuột vào nút “…” và duyệt đến thư mục mà bạn đã lưu tệp .APK và chọn
tệp, bấm chuột vào Next (Tiếp tục)
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C. Chọn Configure SMART Mobile as a kiosk (Cấu hình SMART Mobile chế độ
kiosk)
D. Bấm
Next
(Tiếp
tục).

E. Bấm Next (Tiếp tục).
F. Bây giờ, bạn phải cài đặt trình điều khiển, cho phép máy tính cài đặt chế độ kiosk
vào thiết bị của bạn. Chọn install / reinstall driver (cài đặt/cài đặt lại trình điều
khiển).
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G. Bấm chuột phải vào “android_winusb” (dạng tệp: Thông tin cài đặt) và chọn
Install (cài đặt).

H. Bấm chuột vào Next (Tiếp tục)
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Sau đó bạn phải làm theo lời nhắc trên màn hình, bao gồm:
Khôi phục cài đặt gốc bằng cách mở phần cài đặt trên thiết bị và chọn selecting
“Factory Data Reset” (Khôi phục cài đặt gốc)
J. Đợi thiết bị khởi động lại
K. Làm theo hướng dẫn và nhấn Skip (bỏ qua) khi được yêu cầu tạo tài khoản
I.

L. Điều chỉnh đúng thời gian và ngày bằng cách vào phần cài đặt trên thiết bị
M. Thay đổi cài đặt GPS trong phần Vị trí (Location) để chỉ sử dụng GPS.

N. Bật “Chế độ tùy chọn cho nhà phát triển ” > Giới thiệu về điện thoại > Thông
tin phần mềm (Developer Mode> About phone > software information) và nhấn
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vào số hiệu phiên bản (build number) 10 lần để truy cập vào Developer Mode
(chế độ tùy chọn cho nhà phát triển).

O. Bật “gỡ lỗi qua USB” bằng cách mở phần cài đặt, tìm kiếm gỡ lỗi qua USB trong
tùy chọn cho nhà phát triển và bật tính năng này.

P. Kết nối thiết bị với máy tính của bạn – chọn “cho phép gỡ lỗi qua USB” nếu có lời
nhắc và chọn OK.
Q. Cấu hình thiết bị của bạn bằng cách chọn “Provision the device” (Cung cấp
thiết bị).
R. Bấm chuột vào Finish (Kết thúc).
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S. Khởi chạy SMART Mobile.
Thoát chế độ Kiosk
Khi thiết bị di động đã được cấu hình chế độ kiosk, bạn chỉ có thể thoát khỏi chế độ này bằng
cách:
●
●

Nhập mã pin (mật khẩu) của bạn, hoặc
Khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị.

4.2.5 Tiếp tục thiết lập SMART Mobile (chế độ kiosk hoặc không kiosk) sau khi
cài đặt phần mềm SMART Mobile vào thiết bị
Chọn một mô hình dữ liệu được cấu hình để thu thập dữ liệu
Tùy thuộc vào nhiệm vụ tuần tra, bạn sẽ chọn sử dụng một mô hình dữ liệu được cấu hình
để thu thập dữ liệu. Mô hình dữ liệu này sẽ bao gồm các danh mục và thuộc tính phù hợp của
dữ liệu sẽ được thu thập. Thiết kế các mô hình dữ liệu nằm trong nội dung của phần quản trị
nâng cao. Ở đây, chúng ta đơn giản chỉ cần nhìn vào mô hình dữ liệu được cấu hình và xem
mô hình này chứa những nội dung gì.
Lưu ý: Mô hình dữ liệu cho một Khu Bảo tồn (KBT) được tạo bởi tất cả các danh mục và
thuộc tính có thể có mà bạn có thể muốn ghi nhận khi quan sát. Một mô hình dữ liệu được
cấu hình (Configurable model) là mô hình dữ liệu đó được chỉnh sửa như thế nào để hiển
thị cho các nhiệm vụ tuần tra khác nhau, ví dụ, thực thi pháp luật, nghiên cứu hoặc theo dõi
giám sát động vật hoang dã. Để biết thêm, đọc thêm: Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật SMART 6,
Phần 9: Quản lý mô hình dữ liệu
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Từ giao diện ứng dụng SMART lựa chọn Khu Bảo tồn > Cấu hình mẫu > ‘Tên của Mô
hình’.
Bấm chuột vào Sửa đổi để kiểm tra các danh mục và thuộc tính dữ liệu của mô hình.
Kiểm tra để đảm bảo phần cài đặt của SMART Mobile tuân theo những gì bạn thấy dưới
đây bằng cách chọn ‘Trường dữ liệu->CyberTracker Classic->Thuộc tính
CyberTracker’ trong SMART.
Bật hay tắt chế độ Kiosk tùy chọn ở Phần 4.1
Hẹn giờ theo dõi (giây) có thể từ 3 đến 10 giây
Đặt Thời gian bù giờ GMT / UTC cho vị trí của bạn
Nếu bạn muốn chỉnh sửa phần cài đặt, cần đảm bảo bấm nút Lưu.

Lưu ý: Đối với SMART 6, những cấu hình này áp dụng cho cả SMART Mobile và
Cybertracker Classic. Bạn sẽ xác định cấu hình cho cả hai ở đây
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SMART Mobile: Các đặc điểm bổ sung của Mô hình dữ liệu được cấu hình
Ngôn ngữ:
Ứng dụng SMART Mobile, không giống như Classic CyberTracker, có khả năng hiển thị trên
thiết bị bất kỳ ngôn ngữ Unicode nào dưới dạng văn bản. Để làm được điều này, bạn cần
chỉnh sửa nội dung của mô hình dữ liệu được cấu hình. Mở một mô hình dữ liệu được cấu
hình (cấu hình dữ liệu), chọn Sửa đổi (Edit) và chọn tất cả các danh mục và thuộc tính, từng
cái một và chỉ cần gõ bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn hiển thị trên thiết bị.
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Các biểu tượng:
Việc tạo ra và xuất các mô hình dữ liệu được cấu hình (Configurable model - Cấu hình dữ
liệu) sang Ứng dụng SMART Mobile cũng giống như cách làm với CyberTracker Classic. Tuy
nhiên, SMART Mobile cho phép sử dụng các biểu tượng hiển thị trên thiết bị thay thế (hoặc
song song) với phần chữ để hỗ trợ trong trường hợp cán bộ hiện trường không thể đọc hướng
dẫn hoặc có thể thao tác tốt hơn với hình ảnh. Để bật những tính năng này trên thiết bị của
mình, bạn cần chỉnh sửa mô hình dữ liệu được cấu hình (Cấu hình dữ liệu) của mình.
Xác định vị trí bạn định xuất mô hình dữ liệu được cấu hình (Cấu hình dữ liệu) sang thiết bị
của bạn và chọn Sửa đổi (Edit). Đối với mỗi nhóm danh mục và thuộc tính, bạn có thể quyết
định muốn hiển thị văn bản, hình ảnh hay cả văn bản và hình ảnh. SMART được tải sẵn một
tập hợp các biểu tượng cho mô hình dữ liệu mặc định. Nếu mô hình dữ liệu của bạn sử dụng
danh mục tương tự, bạn có thể sử dụng “Hình ảnh: Dữ liệu mẫu (Hình ảnh mặc định)”. Nếu
mô hình dữ liệu của bạn không có hình ảnh mặc định (hoặc bạn muốn có một biểu tượng
khác), bạn có thể thay đổi bằng cách chọn “Tải ” (Custom) trong mục “Hình ảnh”. Sau đó,
bạn có thể chọn một biểu tượng từ ổ cứng của mình (hoặc chọn một biểu tượng SMART sẵn
có khác) và kết nối với nhóm, danh mục hay thuộc tính dữ liệu của bạn.
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Khi bạn đã hài lòng với cấu trúc và thiết kế của mô hình dữ liệu được cấu hình của bạn (cấu
hình dữ liệu), bấm chuột vào Lưu (Save).

Bước tùy chọn: Kiểm tra mô hình dữ liệu được cấu hình trông như thế nào trong trình
mô phỏng
Hướng dẫn giả lập SMART Mobile Desktop dành cho Windows (64 Bit)
●
●
●
●

Tải xuống tệp nén chương trình mô phỏng SMART Mobile
Chương
trình
giả
lập
SMART
Mobile
có
trên
trang
web
www.smartconservationtools.org
Mở nén tệp tin và lưu vào ổ cứng trên máy tính.
Mở giao diện SMART desktop và xuất Gói Tuần tra ra tệp.
o Khi xuất ra tệp, xác định vị trí lưu tệp vào ổ C: C:\users\<Tên của
Bạn>\Downloads hoặc C:\users\<Tên của Bạn>\Desktop, đảm bảo thay thế
<Tên của Bạn> bằng bất kỳ tên người dùng nào được hiển thị trên thiết bị
o Đặt cho tệp một tên dễ nhận biết cụ thể cho mô hình dữ liệu được cấu hình
(cấu hình dữ liệu), ví dụ: ‘Mobile_Data_Model.zip’ để tên tệp cuối cùng có dạng
như sau: ‘C: \ Users \ <Tên của Bạn> \ Desktop \ Mobile_Data_Model.zip’
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o

o

LƯU Ý: Gói Tuần tra phải trong thư mục Downloads hoặc trên Desktop, bởi
vì chương trình giả lập SMART Mobile có thể quét cả hai vị trí đó để tìm các
tệp gói tuần tra.
LƯU Ý: Tệp được xuất PHẢI có đuôi ZIP.

●

Điều hướng đến vị trí bạn đã trích xuất các tệp chương trình giả lập SMART Mobile
và mở tệp chạy chương trình (SMART_Mobile.exe)

●

Chương trình giả lập sẽ mở như khi nó hiển thị trên thiết bị di động.
o Chương trình giả lập sẽ mở và tự động quét thư mục downloads (tải xuống)
của bạn, và sau đó sẽ hiển thị mô hình dữ liệu được cấu hình (Cấu hình dữ
liệu) (như Gói Tuần Tra) mà bạn đã xuất vào thư mục Tải xuống
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▪

LƯU Ý: Chương trình giả lập này sẽ không tự động quét trên màn hình máy tính lúc
khởi động, vì thế bạn cần bấm chuột vào nút “Refresh” (làm mới) ở phía dưới tay trái
giao diện chính của chương trình giả lập này.
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●

Bấm chuột vào mô hình dữ liệu được cấu hình và chạy Ứng dụng SMART Mobile
trên giao diện màn hình máy tính.

Xuất mô hình dữ liệu được cấu hình (cấu hình dữ liệu) ra Ứng dụng SMART Mobile
A.
Mở cơ sở dữ liệu SMART của bạn
B.
Kết nối thiết bị của bạn.
C.
Xuất mô hình dữ liệu được cấu hình (Cấu hình dữ liệu) bạn sẽ sử dụng bằng cách
bấm chuột vào “Trường dữ liệu->SMART Mobile->Xuất gói tuần tra”.

Chọn Export Location (Vị trí xuất dữ liệu) là “Device” (Thiết bị).
Lựa chọn Mô hình cấu hình và Thuộc tính CyberTracker
Lựa chọn Bản đồ nền (Basemap) như mong muốn (giữ giá trị tối thiểu/tối đa ở
mức mặc định và giảm "mức tối đa" xuống số (ví dụ: 1 hoặc 2) để tăng tốc độ
xuất.
o Đánh dấu chọn vào phần Thu thập các sự cố độc lập (Independent incident
- vụ việc độc lập) và lựa chọn mô hình dữ liệu được cấu hình (Cấu hình dữ
liệu) là một mô hình sự cố độc lập (Vụ việc độc lập) nếu bạn muốn kích hoạt
chức năng này
D. Bấm chuột vào “Xuất dữ liệu…”
o
o
o
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E.
Ngắt kết nối thiết bị.
F.
Mở SMART Mobile trên thiết bị của bạn.
G.
Bấm chuột vào SMART Mobile trên màn hình Kết nối. Nó sẽ quét thiết bị của
bạn để tìm các dự án mới. Mô hình dữ liệu được cấu hình (Cấu hình dữ liệu) của bạn
sẽ tự động tải trong màn hình Dự án và sẵn sàng để sử dụng.
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LƯU Ý: Khi cập nhật mô hình dữ liệu được cấu hình (cấu hình dữ liệu), chẳng hạn để thêm
nhân viên mới vào danh sách) và cần cập nhật các thiết bị, nếu để cùng tên gói tuần tra,
SMART Mobile sẽ ghi đè lên. Chỉ cần thực hiện thứ tự thao tác giống như trước để xuất mô
hình dữ liệu được cấu hình này sang thiết bị.

4.3 Chuẩn bị ghi nhận kết quả quan sát bằng SMART Mobile
●
●
●

Bật thiết bị có cài đặt ứng dụng SMART Mobile
Bật GPS trên thiết bị.
Khởi động SMART Mobile bằng cách chạm vào biểu tượng SMART Mobile

trên màn hình. Bạn sẽ thấy trên màn hình xuất hiện giao diện giống như
hình trên.
LƯU Ý: SMART Mobile có thể chứa nhiều mô hình dữ liệu được cấu hình cho các
nhiệm vụ hay mục tiêu tuần tra khác nhau. Trong ví dụ dưới đây, thiết bị có thể được
sử dụng để ghi lại hoạt động thực thi pháp luật hay điều tra theo dõi động vật hoang
dã, mỗi nhiệm vụ đều được cấu hình riêng.
● Bấm vào mô hình dữ liệu được cấu hình cho hoạt động thực địa bạn mong muốn
thực hiện.
Nếu bạn muốn thoát khỏi SMART Mobile sau khi đã lựa chọn mô hình dữ liệu được cấu hình,
nhập mã pin thoát mặc định “1234” và bấm nút màu cam, hoặc nhờ cán bộ quản lý dữ liệu
SMART của bạn nhập mã pin đúng. Xem Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật SMART 6: Phần 9: Trình
cắm CyberTracker và Smart Mobile để biết thêm chi tiết về mã pin và “chế độ Kiosk” .
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Sau khi lựa chọn mô hình dữ liệu được cấu hình, bạn đã sẵn sàng ghi Cấu hình Tuần tra
Lựa chọn Bắt đầu Tuần tra sau đó bạn sẽ nhìn thấy giao diện trên màn hình để
nhập cấu hình tuần tra
● GPS sẽ tự khởi động để tìm kiếm vệ tinh và sẽ xác định vị trí sau khi hoàn thành việc
nhận tín hiệu từ các vệ tinh
o SMART Mobile sẽ không cho phép tuần tra bắt đầu cho đến khi xác nhận được vị trí
(tức là, bạn sẽ thấy tọa độ trong hộp “Vị trí”). Thao tác này có thể mất vài phút nếu thiết
●
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bị mới và đang dò vị trí GPS lần đầu tiên hoặc gần đây chưa sử dụng.

●

Sử dụng thực đơn thả xuống để lựa chọn siêu dữ liệu được liên kết:
o Loại vận tải
tuần tra
o Tình trạng vũ trang
o Tên nhóm
o Tên Trạm
o Nhiệm vụ tuần tra

●
●
●

Trước tiên lựa chọn các giá trị của loại di chuyển khi tuần tra (Kiểu di chuyển)
Sau đó lựa chọn tên nhóm
Sau đó lựa chọn tên trạm
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●
●
●

Sau đó lựa chọn Nhiệm vụ Tuần tra. Thao tác này sẽ tương ứng với mô hình dữ
liệu được cấu hình (Cấu hình dữ liệu) đang sử dụng
Đối với Nhân viên, kéo xuống danh sách và đánh dấu vào các ô bên cạnh tên của
các nhân viên tham gia tuần tra
Lựa chọn Trưởng nhóm bằng cách bôi đậm tên của người đó, sau đó bấm chuột
vào mũi trên phía trên bên trái màn hình để quay trở về thực đơn Nhân viên, sau đó
đánh dấu vào hộp kiểm ở phía trên bên phải màn hình
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●

Nếu bạn muốn cụ thể hóa các mục tiêu hoặc bình luận, thì nhập nội dung đó vào các
trường tương ứng, sau đó đánh dấu vào hộp kiểm phía trên bên phải màn hình
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●

Sau khi đã hoàn thành việc nhập dữ liệu vào cấu hình tuần tra, đánh dấu vào hộp
lựa chọn phía trên bên phải màn hình. Thao tác này sẽ giúp hiển thị giao diện Tuần
tra để bạn có thể bắt đầu ghi nhận quan sát
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4.4 Sử dụng SMART Mobile ghi lại các quan sát
Từ giao diện tuần tra, bạn có thể kết thúc, tạm dừng hoặc thay đổi tuần tra, đơn giản chỉ
bấm vào “Tuần tra” ở phía dưới màn hình.
Bạn nên lựa chọn Tạm dừng tuần tra khi hoạt động tuần tra bị gián đoạn hoặc tạm dừng,
chẳng hạn khi nghỉ ăn, khi chờ lệnh vô tuyến bộ đàm từ người giám sát tuần tra hoặc nếu
phương tiện di chuyển bị hỏng. Bạn chỉ có thể tạm dừng tuần tra nếu đã đánh dấu tích vào
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hộp tạm dừng tuần tra trong cài đặt Cybertracker. Nhấn lại vào nút Tạm dừng tuần tra để
bắt đầu lại hoạt động tuần tra sau khi tạm dừng
Lưu ý: Chức năng “Tạm dừng tuần tra” phải được bật trong Thuộc tính CyberTracke để nó
hiển thị khi tuần tra (xem Phần 4.2.5 – ở trên).

Bạn có thể muốn thay đổi loại hình vận chuyển, nhiệm vụ, nhân viên hoặc trưởng nhóm
trong quá trình tuần tra tùy vào tình hình. Một chức năng cải tiến đáng kể của SMART
Mobile là khả năng thay đổi siêu dữ liệu tuần tra trong quá trình tuần tra. Ví dụ: nếu cuộc
tuần tra của bạn bắt đầu bằng tuần tra đi bộ và sau đó tiếp tục bằng phương tiện xe, bạn sẽ
sử dụng chức năng này để thay đổi loại phương tiện tuần tra từ “Foot - đi bộ” sang “Vehicle
-xe” dễ dàng với một vài thao tác, thay vì phải kết thúc và khởi động lại cuộc tuần tra với các
dữ liệu mới. Thiết bị sẽ ghi chú thời gian và địa điểm việc thay đổi xảy ra để có thông tin
chính xác hơn về các cuộc tuần tra của bạn. Sau khi bạn đã tải dữ liệu xuống SMART, các
đoạn đường tuần tra khác nhau sẽ tự động hiển thị dưới dạng các nhánh tuần tra khác
nhau.
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Bạn có thể Kết thúc tuần tra (End patrol) sau khi bạn đã hoàn thành tuyến đường tuần tra
của mình, đã quay trở lại trạm hoặc ngừng ghi nhận các quan sát và không có kế hoạch tiếp
tục lại trong phần còn lại của ngày hoặc tối.

Trong quá trình tuần tra, bạn cũng có thể sử dụng các chức năng dưới đây:
a) Bản đồ: Kiểm tra vị trí GPS trong khi tuần tra và xem vị trí có quan sát và tuyến tuần
tra
b) Lịch sử: Kiểm tra các quan sát đã ghi nhận trong quá trình tuần tra
c) Xem từng quan sát, thời gian & ngày tháng
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a)

b)

c)

4.5 Các bước chi tiết sử dụng SMART Mobile để ghi lại các quan sát
Chọn 'Quan sát' ở đầu màn hình để ghi lại các quan sát tuần tra (hình a bên dưới) liên quan
đến các danh mục mô hình dữ liệu SMART (wildlife, human activities, features and patrol
movements etc - động vật hoang dã, hoạt động của con người, tính năng và hoạt động tuần
tra, v.v.). Trong ví dụ dưới đây, một quan sát về Human activity (hoạt động của con người)
được ghi lại (hình b) sau đó là các chi tiết về những người bị bắt gặp được ghi nhận (hình c)
cùng với một bức ảnh (d). Để hoàn tất việc nhập dữ liệu cho một quan sát, hãy đánh dấu vào
hộp kiểm trên cùng bên phải của màn hình (xem ô trên cùng bên phải ở hình (d). Sau khi
quan sát đã được ghi lại, lưu thông tin vụ việc bằng cách chọn nút màu đỏ “Lưu” (Save - ở
phiên bản 320 được dịch là “Tiết kiệm”) ở phía dưới bên phải của màn hình (hình e)
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a)

b)

c)

d)

e)

Nhiều lần quan sát có thể được thực hiện tại một vị trí (Vụ việc - incident). Chọn/bấm
‘Quan sát’ cho mỗi lần thêm một quan sát mới.
Trong ví dụ dưới đây, một người bị bắt gặp tại một lán trại, có xác động vật hoang dã.
Điều này cho thấy ba (3) dữ liệu riêng biệt (quan sát) tại một địa điểm/sự kiện (vụ việc) cần
được thu thập cho mô hình dữ liệu. Để bắt đầu, trước tiên người quan sát nhập chi tiết liên
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quan về người đó (hình a-d bên dưới) và đánh dấu vào ô màu trắng trên cùng bên phải của
màn hình (hình d). Thao tác này hoàn thành việc nhập dữ liệu cho Quan sát số #1 (người)
tại vụ việc. Sau đó, người quan sát sẽ thực hiện lại quy trình cho lán trại (e-h) và xác động
vật hoang dã (i-l), đảm bảo ghi lại đúng chi tiết sau mỗi quan sát. Sau khi nhập tất cả các dữ
liệu liên quan cho từng quan sát và đánh dấu vào ô phía trên màn hình, quan sát đó sẽ hiện
lên trong danh sách các quan sát đã được ghi nhận tại vụ việc (hình m). Lưu ý, bên dưới
trong hình (m), "Camp” (Lán trại) và "Carcass” (Xác động vật) đều xuất hiện bên dưới
"People - direct observation” (Con người - quan sát trực tiếp). Khi tất cả các quan sát đã
được ghi lại tại vụ việc, lưu vụ việc này bằng cách chọn nút “Lưu” màu đỏ (Save - ở phiên
bản 320 được dịch là “Tiết kiệm”) phía dưới cùng bên phải của màn hình của hình (m)

a)

b)

c)
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d)

e)

g)

f)

h)

i)

50

j)

k)

l)
m)

Bản đồ
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Ứng dụng SMART mobile cho phép bạn sử dụng thiết bị của hình để điều hướng với bản đồ
đa tính năng
●

Các quan sát, vụ việc, tuyến tuần tra được hiển thị

●

Bản đồ ngoại tuyến chồng lên bản đồ nền

●

10 bản đồ nền trực tuyến: OpenStreetMap, National Geographic, Satellite, Oceans,
v.v.

●

Chế độ ngoại tuyến không yêu cầu bản đồ nền

●

Có thể bật và tắt các lớp bản đồ

●

Điều tra (Inspect)

●

Điều hướng bằng con chỏ thời gian thực

●

La bàn

●

Dữ liệu chi tiết

●

Xem vệ tinh

●

Xem lướt, thu phóng bằng hai ngón và xoay bản đồ

●

Xoay hướng Bắc ở nút trên cùng

●

Các nút bấm phóng to, thu nhỏ

●

Chế độ đi theo: người dùng, đi/lần theo, điều hướng

●

Tọa độ theo hệ thập phân, độ phút giây, độ thập phân, phút và UTM

SMART Mobile: Các tính năng thu thập dữ liệu bổ sung
Vụ việc độc lập:
Ứng dụng SMART Mobile hiện nay cho phép bạn thu thập dữ liệu không liên quan đến tuần
tra, trên thiết bị cầm tay. Để sử dụng tính năng này, bạn sẽ cần cài đặt trình cắm ‘Vụ việc
độc lập’ (Independent incident) vào cơ sở dữ liệu SMART của bạn thông qua đường dẫn
‘Tệp tin > Cài đặt các trình cắm mới’ (File > Install New Plugins). Sau khi bạn đã làm
xong việc này, bạn có thể tái xuất gói tuần tra của mình và chọn một mô hình dữ liệu được
cấu hình (Configurable model - Cấu hình dữ liệu) để sử dụng cho các vụ việc độc lập, có thể
khác so với mô hình tuần tra mà bạn đã chọn. Để biết thêm thông tin về các biến cố độc lập,
hãy xem: Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật SMART 6 (SMART 6 Technical Training Manual) Phần
11: Trình cắm Vụ việc độc lập (Independent Incident).

B. Xuất dữ liệu SMART Mobile từ thiết bị
Để xuất dữ liệu đã thu thập từ ứng dụng SMART Mobile vào máy tính:
1. Bấm chuột “Xuất Dữ Liệu” trong SMART Mobile
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2. SMART Mobile sẽ tạo ra một hoặc nhiều tệp JSON cho từng dự án và đặt nó vào
một thư mục mới có tên “/SMARTdata”
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s

4.6 Nhập tuần tra từ SMART mobile vào hệ thống SMART
Không nhất thiết phải sử dụng SMART Mobile trong môi trường được kết nối. Thu thập dữ
liệu với SMART mobile có thể thực hiện ngoài mạng 3G hoặc 4G của điện thoại. Tuy nhiên,
nếu bạn đang sử dụng SMART Connect với chế độ cài đặt wifi quy trình xử lý dữ liệu có kết
nối (Data queue) được bật (xem phần Quản trị Nâng cao trong sổ tay hướng dẫn kết nối
SMART) khi kết thúc tuần tra dữ liệu sẽ gửi đến quy trình xử lý dữ liệu có kết nối (data
queue) để có thể tải trực tiếp vào SMART desktop.
Đối với trường hợp ngoại tuyến (không kết nối mạng), để nhập dữ liệu thu thập được trong
SMART mobile trực tiếp vào SMART Desktop trong máy tính
A.
Sử dụng dây cáp để kết nối thiết bị di động với máy tính
B.
Đảm bảo thiết bị được kết nối để “chuyển tệp”
C.
Mở SMART Desktop trên máy tính và vào Trường dữ liệu>SMART Mobile>Nhập
…
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C. Chọn Import from Device (Nhập từ Thiết bị) của bạn và SMART sẽ tự động lấy dữ
liệu từ thiết bị của bạn.

D. Ngoài ra, bạn có thể chuyển dữ liệu từ thư mục SMARTDATA trên thiết bị sang một
thư mục trên máy tính và từ đó Nhập từ Tệp tin sang SMART. Nhấp vào dấu cộng
(+) màu xanh lá cây và lựa chọn tệp để nhập.
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E. Sau khi tệp tin đã sẵn có để nhập dữ liệu, chọn Tạo một tuần tra mới hoặc Thêm vào
tuần tra hiện có

F. Sau khi nhập dữ liệu, Tuần tra mới sẽ xuất hiện trong danh sách các cuộc tuần tra
trong giao diện Hiển thị Tuần tra
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4.7 Báo cáo lỗi và các phản hồi khác trên SMART Mobile
Ứng dụng SMART Mobile bạn đang sử dụng là phiên bản phát hành công khai mới. Phiên
bản này đã được thử nghiệm và sử dụng rộng rãi trên thực địa, tuy nhiên vẫn có khả năng
xảy ra trục trặc. Vui lòng báo cáo tất cả các lỗi và bất kỳ nhận xét chung nào (ví dụ: “Cảm
thấy có quá nhiều lần bấm chuột để đạt được từ X đến Y”) về trải nghiệm của bạn khi sử
dụng SMART Mobile theo các bước bên dưới. Điều này sẽ giúp chúng tôi xử lý hiệu quả tất
cả các nhận xét/mối quan tâm để cải tiến SMART Mobile.
A. Tổng hợp chi tiết các lỗi được báo cáo hoặc phản hồi từ người dùng bằng email:
1. Tiêu đề email:
i. Miêu tả ngắn gọn về lỗi hoặc ý kiến phản hồi.
b. Nội dung email, trình bày chi tiết hơn về lỗi được báo cáo gồm những
thông tin dưới đây:
i. Phiên bản SMART Mobile và cấu hình (Build) cài đặt (ví dụ, Phiên
bản 1.0 Cấu hình 261)
ii. Thiết bị di động đã dùng
iii. Nội dung các lỗi:
1. Hành vi nào được mong đợi
2. Các bước phát sinh vấn đề
3. Phản hồi xem có phải vấn đề đó chặn việc tiếp tục sử dụng hay
không
iv. Tên của bạn (vì chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu có bất kỳ câu
hỏi nào về báo cáo lỗi hay phản hồi của bạn)
c. Gửi đính kèm các thông tin liên quan, ví dụ:
1.
Ảnh chụp màn hình
2.
Tệp nén (Zip file) báo cáo lỗi được xuất ra từ SMART Mobile

B.

Gửi email của bạn về địa chỉ hòm thư

smartmobiletester1+r2mdoaz1vvwo5ajmakpc@boards.trello.com, và gửi cc đến địa
chỉ smartpm@smartconservationsoftware.org và rpaz@wcs.org
Bạn có thể được liên hệ lại với các câu hỏi hoặc yêu cầu kiểm tra lại để xác nhận
rằng lỗi bạn báo cáo đã được giải quyết thành công

Để tạo báo cáo về lỗi trên SMART Mobile
A. Trên SMART Mobile, vào Cài đặt (Settings) và bấm chọn Lưu báo cáo lỗi
(Report a bug)
B. Viết mô tả ngắn về lỗi và bấm chọn dấu kiểm lưu (Save check mark)
C. SMART Mobile sẽ tạo 1 tập tin nén có báo cáo lỗi (gồm chi tiết về cấu hình
SMART Mobile của bạn) và đặt nó ở trong một thư mục mới có tên “SMARTdata”
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Nếu bạn cần hỗ trợ với việc sử dụng SMART Mobile hoặc Cybertracker Classic, đề nghị liên
hệ với Quản lý Chương trình SMART (smartpm@smartconservationsoftware.org).

4.8 Xuất dữ liệu tuần tra để chia sẻ
Sau khi nhập dữ liệu tuần tra SMART Mobile vào SMART, bạn sẽ xuất dữ liệu tuần tra này
vào một thư mục riêng trong máy tính của bạn để bạn có chia sẻ dữ liệu này giữa các máy
tính:
1. Tạo một thư mục trên máy tính với cách đặt tên thư mục: tên của nhóm – thiết bị có
cài đặt SMART Mobile hoặc số điện thoại - ngày tuần tra. Ví dụ: RukwaLuafi1BVG2-21April2020
2. Mở phần mềm SMART > bấm chuột vào Tuần tra trên thanh thực đơn > bấm chuột
và Xuất tuần tra > lựa chọn một cuộc Tuần tra hoặc nhiều cuộc Tuần tra mà bạn
muốn xuất từ danh sách thả xuống bằng cách bấm vào chúng (ô đánh dấu sẽ hiện
đằng trước cuộc tuần tra được lựa chọn > bấm chuột vào Duyệt tìm (Browse) > lựa
chọn thư mục bạn tạo ra (ví dụ: RukwaLuafi1-BVG2-21April2020)> bấm chuột vào
OK>> bấm chuột vào Xuất
3. Dữ liệu tuần tra có thể được chia sẻ qua USB hoặc email với người quản lý dữ liệu
để nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu SMART khác
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4.9 Thực hành tại hiện trường: thu thập dữ liệu sử dụng thiết bị có cài đặt
SMART Mobile
●
●
●

●

Chia thành các nhóm để tiến hành tuần tra thực tế xung quanh địa bàn tập huấn
Thu thập dữ liệu bằng thiết bị cầm tay; ghi lại cấu hình tuần tra, sau đó bắt đầu thực
hiện các quan sát tại hiện trường với các vụ việc giả lập
Cố gắng cảnh giác và quan sát kỹ, đặc biệt là các dấu hiệu hoạt động của con người,
động vật hoang dã và các đặc điểm. Ghi lại thời điểm bắt đầu và kết thúc cuộc tuần
tra, và bất kỳ thay đổi nào trong hành trình di chuyển của các nhóm tuần tra như dừng
nghỉ hoặc thay đổi phương tiện tuần tra (từ đi bộ sang đi xe, từ đi xe sang đi bộ, v.v.)
Khi tuần tra kết thúc, nhập dữ liệu của bạn vào hệ thống SMART thông qua giao diện
dữ liệu hiện trường SMART Mobile hoặc CyberTracker. So sánh kết quả tuần tra giữa
các nhóm.

5. Thu thập dữ liệu tự động bằng CyberTracker (Classic)
Giả định rằng người quản lý dữ liệu SMART đã tải CyberTracker và một mô hình được cấu
hình (Cấu hình dữ liệu - configurable model) vào thiết bị (xem: Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật
SMART 6: Phần 9: Trình cắm CyberTracker và SMART Mobile để tìm hiểu chi tiết các bước),
nhân viên khu bảo tồn có thể bắt đầu thu thập dữ liệu từ hiện trường.
Trong ví dụ trình bày, chúng tôi sử dụng mô hình dữ liệu thật của Ban Quản lý Rừng
Sundarbans ở Bangladesh, một trong những nghiên cứu điển hình trong việc triển khai
SMART, để trình diễn cách thức sử dụng CyberTracker Classic.

5.1 Chuẩn bị ghi lại những quan sát bằng CyberTracker (Classic)
Để bắt đầu quá trình ghi nhận dữ liệu:
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●
●
●

●

Bật thiệt bị có cài đặt CyberTracker
Bật GPS trên thiết bị
Khởi động ứng dụng CyberTracker bằng cách chạm vài biểu tượng CyberTracker
trên màn hình chính (home screen) của bạn. Bạn sẽ thấy một màn hình như
dưới đây
Bấm vào mô hình dữ liệu được cấu hình (Confifurable model - cấu hình dữ liệu)
đã xuất vào thiết bị. Có thể có một số mô hình xuất hiện, sau đó nhấn vào mô hình
được xác định cho tuần tra của bạn. Trong ví dụ dưới đây, mô hình có tên là
“Sundarbans.”

Nếu CyberTracker bắt đầu với màn hình như dưới đây, thì nhập mã pin thoát mặc định “1234”
hoặc nhờ người quản lý dữ liệu của bạn nhập mã pin đúng. Xem: Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật
SMART 6: Phần 9: Trình cắm CyberTracker và Smart Mobile để biết thêm chi tiết về mã pin
và “chế độ Kiosk”.
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●
●

Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy màn hình phía dưới.
Bấm vào “Sundarbans”

Bạn nên nhìn một trong hai màn hình dưới đây (Lưu ý: để bắt đầu cuộc tuần tra
CyberTracker, bạn sẽ cần xem màn hình thứ hai bên phải vì điều này có nghĩa là GPS đã
kết nối vệ tinh)
●
●
●

Nếu màn hình thứ nhất xuất hiện, nhấn vào nút quay lại phía cuối màn hình. Lúc đó,
màn hình thứ hai xuất hiện.
Nhấn vào “bắt đầu tuần tra” và nhấn vào nút chuyển tiếp
ở phía dưới góc trái màn
hình
Chờ tín hiệu GPS để Bắt đầu Tuần tra (Xem khung màu vàng trên màn hình hiển thị
phía dưới).

Lưu ý: Bạn cần xem tọa độ GPS giống như màn hình bên phải phía dưới.
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●

Hoàn thiện Cấu hình tuần tra để xác định các đặc điểm Tuần tra (Xem phần 3.3.3 bên
dưới để biết các bước chi tiết ghi lại một quan sát trong CyberTracker)

Lưu ý: Nhấn vào nút chuyển tiếp ở phía cuối bên phải màn hình, bạn có thể bỏ qua các
phần tùy chọn. Chức năng này có bật/tắt khi cài đặt mô hình dữ liệu được cấu hình

5.2 Ghi lại những quan sát bằng CyberTracker
Sau khi nhập cấu hình tuần tra, bạn có thể lựa chọn dữ liệu quan sát
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Quan sát

Tải mô hình dữ liệu được cấu hình (trong ví dụ này,
“Sundarbans”) để nhập dữ liệu quan sát

Kết thúc Tuần
tra

Kết thúc Tuần tra
Ngừng ghi thông tin tuần tra trong thời gian tạm nghỉ kéo dài để
tránh tích dồn thông tin tuyến đường. Tùy chọn này chỉ nên sử
dụng trong thời gian nghỉ ngơi kéo dài. Sau khi chọn (nhấn vào)
Tạm dừng (Nghỉ), bạn phải nhấn vào biểu tượng Lưu
nhận tạm dừng Tuần tra.

để xác

Tạm dừng
tuần tra (tạm
nghỉ)

Tất cả các đợt Tạm dừng tuần tra sẽ được tiếp tục bằng cách

Tiếp tục tuần
tra

nhấn vào biểu tượng Lưu
để bắt đầu ghi lại thông tin về tuyến
tuần tra và thu thập dữ liệu. Thông tin tuyến tuần tra sẽ tiếp tục
được ghi lại từ vị trí được ghi cuối cùng
Lưu ý: Nếu bạn không lựa chọn Tiếp tục Tuần tra trước khi khởi
động lại cuộc tuần tra, thì nhật ký theo dõi GPS sẽ không được ghi
lại
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Mở màn hình Tùy chọn.
Hiển thị khoảng cách thời gian khi thu thập các điểm GPS trên
tuyến. Nếu không có số hiển thị trong tam giác, thì thiết bị sẽ không
ghi lại thông tin đường đi. Kiểm tra khoảng cách thời gian sau khi
cài đặt CyberTracker bằng một cuộc tuần tra giả lập và thực hiện
các điều chỉnh cần thiết trong ‘Trường Dữ liệu> Thuộc tính
CyberTracker> GPS> Giờ tuần tra’ (‘Field Data > CyberTracker
Properties > GPS (tab) > Track Timer) trong SMART trên máy
tính của bạn và xuất lại tuần tra sang điện thoại thông minh hoặc
máy tính bảng.
Mũi tên quay lại, giúp quay trở lại màn hình trước.
Mũi tên chuyển tiếp để chuyển đến màn hình tiếp theo
Lưu quan sát

Bỏ qua GPS

Nếu không có tín hiệu GPS, bạn sẽ được nhắc bỏ qua quá trình thu
thập GPS và chuyển sang màn hình tiếp theo. Điều này sẽ tạo ra
một điểm tọa độ (waypoint) mà không cần ghi lại tọa độ vị trí. Trong
quá trình tuần tra, không bao giờ bỏ qua GPS.

Lưu điểm tọa
độ mới

Tạo điểm tọa độ GPS mới và gắn quan sát với điểm tọa độ mới.
Nếu điểm tọa độ mới chưa được lưu, thì dữ liệu quan sát sẽ không
được ghi lại

Bổ sung vào
điểm tọa độ
cuối cùng

Gắn quan sát vào điểm tọa độ trước đó. Chức năng này nên được
sử dụng khi ghi lại nhiều quan sát tại một vị trí. Ví dụ: nhiều quan
sát (người, bẫy, lán trại của kẻ săn trộm, v.v.) đều được nhìn thấy
cùng nhau tại cùng một vị trí. Nhiều quan sát tại một điểm tọa độ
được gọi là 'Vụ việc' theo thuật ngữ SMART.
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5.3 Các bước chi tiết ghi lại quan sát trên CyberTracker
Lưu ý: Các bước chi tiết bên dưới tham chiếu đến mô hình dữ liệu mẫu cụ thể, ‘Sundarbans’
- tại từng hiện trường, thông tin sẽ khác nhau tùy thuộc vào mô hình dữ liệu được cấu hình
(cấu hình dữ liệu) đã sử dụng.
Bài tập thực hành
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Nhấn vào Mô hình Dữ liệu “Sundarbans” (tương tự như vậy trên thiết bị của
bạn) ở phía trên cùng màn hình. Sau đó, bấm vào biểu tượng chuyển tiếp
ở
góc bên phải phía dưới màn hình.
Bấm vào Bắt đầu Tuần tra mới ở phía trên đầu màn hình và đợi tín hiệu GPS
(xem phần bôi vàng trong ví dụ phần 3.3.1). Sau khi có tín hiệu GPS, nhấn vào
biểu tượng chuyển tiếp
Bấm vào Bắt đầu Tuần tra, sau đó bấm biểu tượng chuyển tiếp .
Bấm vào “Có hoặc Không” vũ khí, sau đó bấm vào biểu tượng chuyển tiếp
Bấm vào “Nhóm”, sau đó bấm vào biểu tượng chuyển tiếp .
Bấm vào “Trạm” sau đó bấm vào biểu tượng chuyển tiếp .
Bấm vào “Nhiệm vụ”, sau đó bấm vào biểu tượng chuyển tiếp .
Bấm vào biểu tượng chuyển tiếp
để bỏ qua Mục tiêu.
Bấm vào biểu tượng chuyển tiếp
để bỏ qua Bình luận.

.

Lưu ý: Bạn có thể bấm vào phần khoảng trống trên màn hình để xuất hiện bàn phím trên
màn hình để bạn có thể nhập nội dung Mục tiêu hay Bình luận
●
●
●
●
●
●

Lựa chọn các “Thành viên Nhóm”, sau đó bấm vào nút chuyển tiếp .
Lựa chọn “Trưởng nhóm” sau đó bấm vào nút chuyển tiếp .
Lựa chọn “Tạo Quan sát” sau đó bấm vào nút chuyển tiếp .
Lựa chọn “Vị trí” sau đó bấm vào nút chuyển tiếp .
Lựa chọn “Bắt đầu Tuần tra” sau đó bấm vào nút chuyển tiếp .
Lựa chọn “Lưu điểm tọa độ mới” sau đó bấm vào nút chuyển tiếp .

●

Bấm vào biểu tượng “Lưu”
(biểu tượng có hình mũi tên chỉ xuống một cái
hộp) phía bên trái của biểu tượng chuyển tiếp
để lưu vị trí GPS và lưu dữ
liệu.
Chờ hoàn tất 100% tọa độ GPS (xem hình dưới bên trái). Lúc này, “Nhiệm vụ
tiếp theo” sẽ xuất hiện trên màn hình, và sẵn sàng ghi lại những quan sát khác
(xem hình dưới bên phải).

●
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Để kết thúc tuần tra, bạn phải lấy một điểm tọa độ kết thúc tuần tra. Đối với nội
dung này, bấm vào Tạo quan sát > bấm vào nút chuyển tiếp
> bấm vào Vị trí
> bấm vào nút chuyển tiếp
> bấm vào Kết thúc Tuần tra > bấm vào nút
chuyển tiếp
> bấm vào Lưu điểm tọa độ mới > bấm vào nút chuyển tiếp
> bấm vào biểu tượng LƯU

và đợi GPS hoàn thành tải 100% tọa độ .

Lưu ý: Để sử dụng CyberTracker/SMART Mobile cho tuần tra nâng cao, chẳng hạn như
tuần tra nhiều nhánh, chia tách, thay đổi phương tiện tuần tra và/hoặc thay đổi trưởng nhóm
trong khi tuần tra, vui lòng tham khảo Thực hành hiện trường: Thu thập dữ liệu cho tuần tra
nhiều nhánh (xem: Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật SMART 6: Phần 3: Tuần tra, trang 74)

Bài tập thực hành
Sử dụng ví dụ dưới đây để “Tạo quan sát” về Vị trí nơi tuần tra kết thúc và dừng hoạt
động hoàn toàn bằng cách kết thúc tuần tra, thao tác “Kết thúc tuần tra”
●
●
●
●
●

Lựa chọn “Tạo quan sát” sau đó bấm vào nút chuyển tiếp .
Lựa chọn “Vị trí” sau đó bấm nút chuyển tiếp .
Lựa chọn “Kết thúc tuần tra” sau đó bấm vào nút chuyển tiếp
(Xem các
hình bên phải phía dưới).
Lựa chọn “Lưu dưới dạng điểm mới” sau đó bấm vào nút chuyển tiếp .
Bấm vào biểu tượng “Lưu”
(biểu tượng có hình mũi tên chỉ xuống một cái
hộp) phía bên trái biểu tượng nút chuyển tiếp
để lấy vị trí tọa độ GPS và lưu
số liệu của bạn.
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●

Chờ hoàn tất tải 100% tọa độ GPS (xem Hình bên trái phía trên). Lúc này
“Nhiệm vụ tiếp theo” xuất hiện trên màn hình, và bạn sẽ sẵn sàng “Kết thúc
tuần tra” hoàn toàn.

68

69

• Lúc này, bấm vào “Kết thúc Tuần tra” trên màn hình hiển thị và sau đó bấm vào biểu tượng
“Lưu”

để lưu vị trí GPS và lưu dữ liệu của bạn. Chờ hoàn thành tải 100% tọa độ GPS.
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●

Để thoát khỏi ứng dụng CyberTracker, nếu cần và bạn được phép làm như
vậy, hãy chọn “Thoát Cyber Tracker”, sau đó bấm vào nút chuyển tiếp và
nhập mã 1234 (nếu bàn phím số xuất hiện). Người Quản trị ứng dụng có thể
thay đổi mã số này trong “Thuộc tính CyberTracker” dưới mục “Trường dữ
liệu” trong SMART
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●

Bấm một lần vào nút nguồn
để tắt điện thoại di động hay máy tính bảng để tiết
kiệm pin. Cẩn thận không giữ nút nguồn quá lâu khiến cho thiết bị tắt hoàn
toàn!
Lưu ý: Để ghi lại bất kỳ dữ liệu nào, bạn cần chọn kiểu quan sát phía trên của màn
hình, sau đó nhấn vào biểu tượng Chuyển tiếp

●

Để chụp ảnh, bạn cần chạm vào màn hình bằng đầu ngón tay
khi màn hình yêu
cầu Chạm để Chụp, sau đó hướng máy ảnh về phía đối tượng và chạm vào màn
hình để chụp ảnh, sau đó chạm vào nút Chuyển tiếp để lưu ảnh
Lưu ý: bạn cần cho phép chụp ảnh khi thiết kế mô hình dữ liệu được cấu hình (Cấu
hình dữ liệu- xem: Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật SMART 6, trang 210.

●

Nếu bạn muốn chụp nhiều ảnh hơn hãy bấm Có (Yes) và lặp lại quá trình này, nếu
không bấm Không (No). Sau đó bấm vào Kết thúc Nhóm Quan sát> bấm vào nút
Chuyển tiếp

và sau đó bấm vào biểu tượng Lưu

.

●

Khi được yêu cầu nhập Nội dung (gõ chữ), bấm vào khoảng trống trên màn hình
hiện thị để bàn phím xuất hiện.

●

Nếu bạn muốn quay lại một bước, hãy bấm nút quay trở lại

.

Lưu ý: Trong trường hợp ghi nhiều quan sát tại một điểm tọa độ (hay còn gọi là “Vụ
việc”), thì làm theo các bước chỉ dẫn dưới đây:
●

Bắt đầu tạo một quan sát động vật sống (ví dụ, Hươu đốm).

●

Bấm vào Quan sát.
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●

Bấm vào Động vật và sau đó bấm nút Chuyển tiếp

●

Bấm vào Động vật sống và sau đó bấm nút Chuyển tiếp

.

●

Lựa chọn loài “Hươu đốm” và bấm vào nút Chuyển tiếp
tiếp theo như xuất hiện trên màn hình.

. Sau đó làm từng bước

●

Bấm vào Lưu dưới dạng điểm mới.

●

Lưu vào biểu tượng LƯU

●

Để ghi lại một quan sát khác (ví dụ: lợn rừng sống) tại cùng một điểm tọa độ, hãy
nhấn vào Quan sát và lặp lại quy trình và cuối cùng bấm vào Thêm vào điểm cuối
cùng.

●

Bấm vào biểu tượng LƯU

.

để lưu quan sát.

to để lưu lại quan sát

Lưu ý: Bạn cần lặp lại quá trình ghi lại tất cả các loài bạn nhìn thấy tại cùng một địa
điểm

5.4 Nhập các cuộc Tuần tra CyberTracker vào SMART
Sau khi hoàn thành việc thu thập dữ liệu mỗi ngày hay sau mỗi nhánh tuần tra, bạn sẽ nhập
thông tin tuần tra được ghi lại vào cơ sở dữ liệu SMART từ thiết bị có CyberTracker. Không
giống như nhập dữ liệu từ GPS, việc nhập dữ liệu thực địa qua CyberTracker sẽ đồng thời
nhập các tuyến tuần tra, các điểm tọa độ GPS và tất cả quan sát gồm cả ảnh vào cơ sở dữ
liệu.
●

Kết nối thiết bị có CyberTracker với máy tính bằng dây cáp USB và nếu thiết bị này
là điện thoại thông minh, Thiết bị số cầm tay (PDA) hay Máy tính bảng, đảm bảo thiết
bị được đặt ở chế độ ‘Chuyển Tệp’ (Transfer file).
Lưu ý: Xem phần Các câu hỏi thường gặp (Q&A) dưới đây để biết thêm chi tiết về
cách khắc phục sự cố khi kết nối thiết bị.

●

Mở phần mềm SMART và mở khu bảo tồn bằng cách nhập tên người dùng và mật
khẩu

●

Từ thực đơn (menu) phía trên cùng màn hình máy tính, hãy lựa chọn Trường dữ
liệu (Field data - dữ liệu hiện trường), bấm chuột vào CyberTracker classic và
sau đó bấm chuột vào Nhập (xem phía dưới), sau đó bấm chuột vào Nhập từ Thiết
bị.
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⇩

●

Lúc này, bạn sẽ thấy màn hình bên dưới. Chọn một cuộc tuần tra, bấm Thêm
vào, sau đó bấm Thêm vào như tuần tra mới. Bấm chuột Đồng ý.
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Lưu ý:
●

●

●

●

Thêm Tuần tra mới - Tạo một cuộc tuần tra mới từ dữ liệu CyberTracker đã chọn. Bạn
sẽ luôn thêm tuần tra của mình dưới dạng một cuộc tuần tra mới trong cơ sở dữ liệu bằng
cách sử dụng tùy chọn Thêm vào như tuần tra mới.
Thêm nhánh tuần tra mới – Tạo ra một nhánh tuần tra mới từ dữ liệu CyberTracker.
Nếu bạn tiến hành tuần tra nhiều nhánh, bạn sẽ thêm dữ liệu CyberTracker từ các nhánh
tuần tra khác nhau bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm Nhánh mới (Thêm nhánh cho
tuần tra hiện có)
Nhập từ Tệp - Nếu các cuộc tuần tra với CyberTracker không xác định được trong
SMART sau khi nhập và ngắt kết nối thiết bị, thì các tệp sẽ nằm trong thư mục
CyberTracker của Khu Bảo tồn cụ thể đó. Nếu bạn chọn giải pháp này, SMART sẽ tự
động truy cập vào thư mục và cho phép bạn xác định các cuộc tuần tra này
Xóa - Xóa các tuần tra CyberTracker đã được chọn và nhập dữ liệu (Lưu ý: Bạn sẽ không
bao giờ xóa bất cứ dữ liệu gì, ngoại trừ dữ liệu các cuộc tuần tra thực hành hay tuần tra
đột xuất). Lưu ý quan trọng: Không thể phục hồi dữ liệu các cuộc tuần tra đã xóa.
Lưu ý quan trọng: Một khi đã nhập dữ liệu tuần tra, dữ liệu sẽ tự động bị xóa khỏi thiết
bị.
Lưu ý: Bạn có thể xem lại các cuộc tuần tra và các quan sát bằng cách bấm đúp vào các
cuộc tuần tra từ danh sách tuần tra ở bên trái cửa sổ. Sau đó, bạn có thể xem tóm tắt về
nỗ lực tuần tra và bản đồ tuyến tuần tra của bạn
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5.5 Xuất dữ liệu tuần tra để chia sẻ
Sau khi nhập dữ liệu tuần tra CyberTracker vào hệ thống SMART, bạn sẽ xuất dữ liệu tuần
tra vào một thư mục riêng trong máy tính mà bạn có thể cần để chia sẻ dữ liệu giữa các máy
tính:
4. Tạo một thư mục trên máy tính với tên nhóm-tên thiết bị cài CyberTracker hoặc số
điện thoại – ngày tuần tra. Chẳng hạn, Chandpai1-CT7G2-21April2017
5. Mở phần mềm SMART>bấm vào Tuần tra trên thanh thực đơn > bấm vào Xuất Tuần
tra > lựa chọn một tuần tra hoặc tuần tra nhiều nhánh mà bạn muốn xuất từ danh
mục kéo xuống bằng cách bấm vào chúng (một dấu tích sẽ xuất hiện trước cuộc tuần
tra được lựa chọn) > bấm vào duyệt tìm > Lựa chọn thư mục bạn đã tạo (Ví dụ:
Chandpai1-CT7G2-21April2017) > Bấm OK > > bấm Xuất.
6. Dữ liệu tuần tra có thể được chia sẻ qua USB hoặc email với người quản lý dữ liệu để
vào cơ sở dữ liệu SMART khác.
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6. Ứng dụng đặc biệt
Ở đây chúng ta thảo luận về việc sử dụng SMART Mobile/CyberTracker để thu thập dữ liệu
tuần tra. Việc thu thập dữ liệu bằng thiết bị di động cũng có sẵn cho các ứng dụng đặc biệt
như giám sát sinh thái thông qua trình cắm Ecological Records (Hồ sơ sinh thái) và thu thập
thông tin qua trình cắm Hồ sơ (Profile). Các phương pháp thu thập dữ liệu sử dụng các trình
cắm này được thảo luận trong các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật riêng.

6.1 Thu thập dữ liệu sử dụng SMART Connect (SMART Kết nối)
SMART Connect là một môi trường hoạt động trực tuyến bổ sung cho SMART. Nó tận dụng
kết nối thời gian thực để tăng đáng kể tốc độ truyền dữ liệu từ hiện trường, chia sẻ dữ liệu
SMART, bản đồ và báo cáo ở cấp quốc gia và khả năng tích hợp với nhiều nền tảng bản đồ,
thu thập và phân tích dữ liệu.
Để thiết lập cấu hình thiết bị di động của bạn với cấu hình SMART Connect
●
●
●

Lựa chọn Khu Bảo tồn > Cấu hình mẫu > ‘Tên mô hình’.
Bấm chuột vào Chỉnh sửa để kiểm tra các danh mục và thuộc tính liên quan đến mô hình
Kiểm tra để đảm bảo cài đặt SMART Mobile tuân theo những hình bạn thấy dưới đây bằng
cách chọn ‘thẻ Kết nối SMART khi sửa đổi Mô hình dữ liệu được cấu hình
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Để biết thêm thông tin về sử dụng SMART Connect với các thiết bị di động thu thập dữ liệu
của bạn (xem: Sổ thay hướng dẫn kỹ thuật SMART: Phần 13: Trình cắm Kết nối - Connect).
Tại các địa bàn đã triển khai SMART Connect, các nhóm tuần tra hiện trường có thể tải dữ
liệu tuần tra theo thời gian thông qua các mạng di động hoặc thiết bị cầm tay có hỗ trợ WIFI,
dữ liệu được cung cấp cho người quản lý thông qua các Bảng điều khiển. Ví dụ, Cơ quan Tài
nguyên và Môi trường Philippines (DENR) đã tập trung thu thập dữ liệu về các mối đe dọa
đến diện tích rừng từ hơn 200 văn phòng cấp tỉnh và cấp cộng đồng. Nhờ cách thức này, họ
đã có thể cập nhật hàng ngày các nỗ lực tuần tra.

7. Sử dụng SMART cho quản lý thích ứng; nhiệm vụ của người
thu thập dữ liệu
Như đã đề cập trong Phần 1, SMART được thiết kế để giúp cải thiện công tác bảo vệ các khu
bảo tồn thông qua việc tập trung chuyển dữ liệu thực địa do kiểm lâm thu thập thành thông
tin về các hoạt động của con người và các mối đe dọa đối với động vật hoang dã để có thể
sử dụng và phục vụ công tác lập kế hoạch chiến lược. Để quá trình này hoạt động, cơ sở dữ
liệu SMART phải nhận được thông tin cập nhật thường xuyên và được quản lý một cách hiệu
quả. Người quản lý dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông các
luồng dữ liệu và thông tin. Các nhiệm vụ chính được mô tả dưới đây:
1. Đảm bảo dữ liệu được thu thập - Các cuộc tuần tra cần được tiến hành thường
xuyên để đảm bảo các hoạt động bảo vệ và giám sát cũng như duy trì các luồng dữ
liệu liên quan. Các cuộc tuần tra có thể được lên lịch cho từng nhóm, từng trạm hoặc
được lập kế hoạch bằng cách sử dụng Phần Lập kế hoạch trong SMART (xem: Sổ tay
hướng dẫn kỹ thuật SMART: Phần 6: Lập kế hoạch và Thông tin tình báo).
2. Đảm bảo dữ liệu đến đúng thời gian - Cần có một hướng dẫn làm gì với dữ liệu khi
các đội tuần tra đã mang thiết bị của họ về từ hiện trường. Người phụ trách sẽ được
giao nhiệm vụ tải dữ liệu lên cơ sở dữ liệu SMART. Dữ liệu tuần tra phải được nhập
càng sớm càng tốt sau khi cuộc tuần tra đã kết thúc nhằm đảm bảo những sự việc
cần xử lý như săn bắt trộm, xâm lấn, săn bắt động vật hoang dã hoặc khai thác các
nguồn tài nguyên khác hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác sẽ nhanh chóng được
báo cáo tới cán bộ quản lý. Điều này nên được thực hiện như một phần của quy trình
báo cáo tóm tắt định kỳ cho các cuộc tuần tra; do đó, dữ liệu có thể được rà soát/xem
xét, sửa chữa và phản hồi với nhóm thu thập dữ liệu.
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Nếu dữ liệu đang được chuyển theo cách thủ công hoặc tại nơi thực hiện SMART
Connect nhưng kết nối bị hạn chế hoặc không có, một hệ thống cần được thiết lập để
đảm bảo chuyển dữ liệu thường xuyên từ hiện trường đến người quản lý dữ liệu. Ví
dụ: các điểm tọa độ, nhật ký tuần tra và phiếu tuần tra có thể được gửi cho người
quản lý dữ liệu trong một khung thời gian đã định.
3. Đảm bảo dữ liệu chính xác – Dữ liệu cần được người quản lý dữ liệu kiểm tra chất
lượng và độ chính xác trước khi được đưa vào phân tích cơ bản (truy vấn và tóm tắt)
và xuất hiện trong báo cáo. Vào cuối mỗi cuộc tuần tra, một cuộc họp cần được tiến
hành, trao đổi tóm tắt kết quả tuần tra với nhóm thu thập dữ liệu. Cuộc họp nhanh báo
cáo kết quả này gồm các bước sau;
1. Báo cáo từ trưởng nhóm tuần tra cho người quản lý về cuộc tuần tra
bao gồm mục tiêu tuần tra, nhiệm vụ tuần tra, thành phần nhóm tuần
tra, lộ trình di chuyển, kết quả chính (các quan sát về động vật hoang
dã, các mối đe dọa gặp phải, các hành động xử lý đã thực hiện)
2. Tải dữ liệu lên SMART và chạy công cụ đảm bảo chất lượng đối với dữ
liệu. Thông tin thêm về cách thức và những gì cần kiểm tra, cũng như
cách sử dụng công cụ Đảm bảo Chất lượng SMART, có thể được tìm
thấy trong Sổ tay Mô-đun Đảm bảo Chất lượng SMART
4. Đảm bảo phải theo dõi và xử lý các phản hồi từ người quản lý – Đọc thêm thêm
về quản lý thích ứng theo phương pháp SMART được trình bày trong Sổ tay Đào tạo
Quản lý Thích ứng SMART
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Các câu hỏi thường gặp
Những loại hình tuần tra nào nên có thu thập dữ liệu?
TẤT CẢ các hoạt động tuần tra đều cần phải thu thập thông tin, bất kể mục tiêu nào (ví dụ.
thi hành luật, khảo sát, du lịch) hay các loại hình di chuyển (ví dụ, đi bộ, đi bằng thuyền hay ô
tô).
Những quan sát nào cần được ghi lại?
Tất cả các quan sát thuộc danh mục trong mô hình dữ liệu (ví dụ: dấu vết của động vật hoang
dã còn sống và đã chết, hoạt động của con người, các đặc điểm tự nhiên) cần ưu tiên được
ghi lại. Xem xét các nhu cầu, các mối đe dọa và mục tiêu của khu bảo tồn và cách sử dụng
các dữ liệu thu thập được (như quản lý thích ứng, nghiên cứu, v.v.). Mỗi địa bàn cần chi tiết
hóa các quy trình thu thập dữ liệu liên quan trực tiếp đến các nhu cầu tại địa bàn đó
Chúng ta nên mua thiết bị cầm tay/điện thoại thông minh nào cho khu bảo tồn của
mình?
Cân nhắc chung:
Mỗi địa bàn có những điểm đặc thù và do đó rất khó để quy định một thiết bị cụ thể phù hợp
với tất cả nhu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên người dùng SMART nên cân nhắc những
điều sau trước khi chọn thiết bị họ muốn sử dụng và tham khảo ý kiến tư vấn trên Diễn đàn
cộng đồng SMART từ những người dùng khác. Mẹo: Đề xuất là các đơn vị cố gắng chuẩn
hóa các thiết bị mà họ đang sử dụng, để tránh các kết quả xung đột hoặc khác nhau.
Độ bền: Mức độ sử dụng thiết bị của người dùng như thế nào và môi trường sử dụng thiết bị
ẩm ướt và/hoặc bụi bẩn như thế nào.
- Độ nhạy GPS: Mức độ khó khăn thu nhận tín hiệu GPS trong môi trường mà chúng sẽ được
sử dụng như thế nào? Một số thiết bị hoạt động tốt hơn những thiết bị khác trong điều kiện
có tán cây, mây, địa hình khó, v.v.
-Thông số hình dáng: Kích thước thiết bị, kích thước màn hình, trọng lượng, v.v. Màn hình
lớn hơn giúp nhập văn bản dễ dàng hơn và giúp tránh vô tình chọn sai các lựa chọn trong
danh sách. Lợi thế của các thiết bị và màn hình lớn phải được cân nhắc với yêu cầu tăng
năng lượng và sự cồng kềnh. Mặc dù có nhiều máy tính bảng siêu bền trên thị trường, cuộc
thảo luận này tập trung vào các thiết bị có kích thước tương tự như điện thoại thông minh
hoặc Thiết bị số cầm tay (PDA), với lập luận cho rằng rằng máy tính bảng sẽ quá cồng kềnh
cho hầu hết kiểm lâm viên mang đi hiện trường.
-Dung lượng pin: Các thiết bị sử dụng trong bao lâu giữa các lần sạc? Điều này phụ thuộc
nhiều vào cách sử dụng các thiết bị này, như có bao nhiêu quan sát được ghi lại mỗi ngày,
tần suất thu thập điểm trên tuyến là gì, mức độ chi tiết ghi lại các quan sát như thế nào (nhập
dữ liệu càng dài, cần phải sử dụng màn hình càng lâu và việc sử dụng màn hình là một trong
những nguồn tiêu thụ điện năng chính). Ngoài ra, đặc biệt là tại các địa bàn có nguồn điện
chập chờn không ổn định, hỏng pin là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra
các vấn đề về thiết bị. Nhiều thiết bị di động hiện nay có pin liền không thể thay thế dễ dàng,
có nghĩa là khi pin bị hỏng, thiết bị phải gửi lại cho nhà sản xuất để sửa hoặc thay thế.
-Hệ điều vận hành: SMART có thể bị khóa để chạy chế độ kiosk bằng quy trình cài đặt được
mô tả ở phần trên 3.4.2.
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Chúng ta nên làm gì nếu thiết bị SMART Mobile/CyberTracker ngừng hoạt động trong
quá trình tuần tra?
Tốt nhất là luôn có dự phòng. Thu thập dữ liệu bằng GPS và biểu dữ liệu/sổ ghi chép bất cứ
khi nào có thể. Ghi lại thời điểm thiết bị ngừng hoạt động.
Chúng ta nên làm gì nếu pin của GPS sập nguồn?
Như đề cập ở trên. Tiếp tục thu thập dữ liệu – đảm bảo ghi lại ngày và thời gian quan sát.
Tiếp tục tuần tra như bình thường.
Chúng ta nên làm gì nếu hết biểu dữ liệu?
Nếu bạn có sổ ghi chép, bạn có thể ghi chú hoặc sử dụng mặt sau của biểu dữ liệu để thu
thập dữ liệu. Cố gắng đảm bảo thông tin giống nhau được ghi lại. Tiếp tục tuần tra như bình
thường
Chúng ta nên làm gì nếu camera ngừng hoạt động/pin bị chai?
Nếu bạn có điện thoại có thể chụp ảnh, bạn có thể sử dụng điện thoại đó. Nếu không, chỉ cần
thực hiện cuộc tuần tra của bạn như bình thường và mô tả những quan sát chi tiết nhất có
thể, sử dụng các nhận xét và/hoặc trong cuộc họp tuần tra.
Tôi đang chạy SMART trên máy tính Mac nhưng không thể nhập kết quả tuần tra từ
CyberTracker, tại sao?
Ứng dụng CyberTracker trên máy tính để bàn chỉ có cho Hệ điều hành Windows OS, có
nghĩa là việc nhập hoặc xuất các Mô hình dữ liệu được cấu hình (Configurable model - Cấu
hình dữ liệu) cho tuần tra/khảo sát hoặc dữ liệu được thu thập từ hiện trường không thể được
thực hiện trên Mac OS hoặc máy tính Apple không chạy Windows.
Thiết bị Android của tôi sẽ không kết nối với máy tính của tôi và tôi không thể cài đặt
CyberTracker/ nhập tuần tra, tôi có thể làm gì?
1. Đảm bảo rằng thiết bị đã được cắm vào máy tính và cho phép ‘Chuyển tệp tin’. Để
thực hiện việc này, hãy vuốt xuống ở phía đầu màn hình và thay đổi từ 'Sạc USB'
thành 'Chuyển tệp tin'. - Đây là vấn đề thường gặp khi tải tệp .apk cho CyberTracker
trong lần cài đặt đầu tiên
2. Khi thiết bị được kết nối, ‘Xuất mô hình tuần tra được cấu hình’ sang thiết bị, lần đầu
tiên, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi cho biết rằng Trước khi có thể sử dụng
CyberTracker, nó phải được cài đặt trên thiết bị.
3. Kiểm tra ‘quản lý tệp tin - File Manager’ tìm tệp có đuôi .apk. Nó sẽ xuất hiện gần cuối
cửa sổ Bộ nhớ trong. Tại đây, bạn sẽ cần cấp quyền cho thiết bị để mở tệp
4. Sau khi nó được cài đặt, bạn có thể gửi lại Mô hình tuần tra được cấu hình tuần tra
cho thiết bị và nó sẽ hoạt động. Nếu thiết bị đã bị ngắt kết nối, hãy thực hiện lại Bước
1.
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Hình 8. Thiết bị không được cài đặt đúng thành 'Chuyển tệp tin' trong cài đặt USB là sự cố
thường gặp khi sử dụng CyberTracker / SMART Mobile Photo: J.Slade/GWC

Cài đặt Android và khắc phục sự cố SMART Mobile
Đối với hầu hết người dùng SMART Mobile, chúng tôi khuyên bạn nên tắt các tính
năng vị trí nâng cao, vì những cài đặt tính năng này thường kém chính xác hơn tại
những nơi chúng ta làm nhiệm vụ
Dưới đây là chi tiết hướng dẫn cài đặt điện thoại để chỉ sử dụng cài đặt định vị GPS dựa
theo hướng dẫn từ Google.
Android 10
1. Mở ứng dụng cài đặt (Settings) trên thiết bị của bạn.
2. Nhấn vào vị trí (Location).
3. Nhấn vào Wifi and quét Bluetooth.
4. Tắt chức năng quét wifi và Bluetooth.
5. Quay trở lại màn hình chính
6. Tắt dịch vụ Vị trí khẩn cấp (Emergency Location Services)
Android 9
Để thay đổi cài đặt vị trí (định vị)
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1. Mở ứng dụng cài đặt trên thiết bị.
2. Bấm vào Bảo mật và vị trí
●

Nếu bạn có hồ sơ công việc, bấm vào Nâng cao.

Sau đó
●

Bật Vị trí. Bấm vào Vị trí.

●

Quét các mạng lân cận: Bấm vào Quét nâng cao. Tắt tính năng quét Wi-Fi hoặc quét
Bluetooth.

●

Bật hoặc tắt dịch vụ vị trí khẩn cấp: Bấm vào Dịch vụ vị trí khẩn cấp nâng cao của
Google. Tắt Dịch vụ vị trí khẩn cấp.

Android 4.4 – 8.1
1. Mở ứng dụng cài đặt trên thiết bị.
2. Bấm vào Bảo mật & Vị trí. Nếu bạn không thấy "Bảo mật & Vị trí" bấm vào Vị trí.
3. Bấm vào Chế độ.
4. Sau đó chọn: chỉ Thiết bị (Device only): Chỉ sử dụng GPS. Không sử dụng Dịch vụ
Vị trí của Google để cung cấp thông tin vị trí. Tính năng này có thể ước tính vị trí
điện thoại của bạn chậm hơn và tốn nhiều pin hơn.
Android 4.1 – 4.3
1. Mở ứng dụng cài đặt trên máy tính của bạn.
2. Trong mục "Cá nhân," bấm vào quyền truy cập thông tin Vị trí.
3. Ở phần đầu màn hình, bật Quyền truy cập vào vị trí của tôi
4. Sau đó chọn Vệ tinh GPS: cho phép điện thoại ước tính vị trí từ các tín hiệu vệ tinh,
giống như thiết bị GPS trên xe ô tô.
●

Các vấn đề ngôn ngữ không được hỗ trợ trong CyberTracker Classic
o Giải quyết bằng cách:
o 1. Sửa đổi mô hình được cấu hình trong CyberTracker desktop để hiển thị hình
ảnh văn bản
o 2. Chuyển sang SMART Mobile và thay đổi ngôn ngữ của mô hình dữ liệu được
cấu hình trong phần mềm SMART Desktop - SMART Mobile sẽ hỗ trợ bất kỳ
ngôn ngữ nào (xem phần 3.4.2)

●

Chuẩn bị thiết bị cho chế độ kiosk
o Như đã đề cập trong phần 3.4.3 SMART Mobile có chế độ kiosk. Việc chuẩn bị
thiết bị/ máy tính của bạn cho tính năng này yêu cầu bạn làm theo các bước
trong phần 3.4.3.
o Một lỗi phổ biến là sử dụng đúng lệnh trong Dấu Nhắc Lệnh - Command Prompt
trong máy tính để bàn của bạn. Đảm bảo rằng đường dẫn bạn đang tham chiếu
là chính xác tới thư mục “KioskMode” được lưu trong máy tính khi sử dụng lệnh
sau: “cd / d% USERPROFILE% \ Desktop \ KioskMode \ platform-tools”

●

Các vấn đề trong xuất bản đồ nền từ SMART Desktop sang SMART Mobile
o “Đề xuất giảm phạm vi hoặc các mức thu phóng”
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Lỗi này có thể xảy ra khi phạm vi hoặc mức thu phóng quá lớn - nếu việc điều
chỉnh thu phóng bằng cách chọn phạm vi và phóng to không thực hiện được, hãy
thử điều chỉnh hệ tọa độ cho bản đồ nền
Bật chế độ “Cài ứng dụng không rõ nguồn” trên điện thoại
o

●
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●

Đặt chế độ sử dụng vị trí cho thiết bị trên điện thoại
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●

Các cài đặt chung khác đề xuất cho hệ điều hành Android
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Phụ lục 1: Những cải tiến của SMART mobile so với Cybertracker Classic
Các dự án
Dự án là các mô hình dữ liệu được cấu hình (Cấu hình dữ liệu-configurable model)
của tuần tra hoặc điều tra khảo sát để sử dụng cho ứng dụng SMART trên điện thoại
di động
- Nhiều dự án có thể được cài đặt với bản đồ và cấu hình cài đặt của riêng
- Biểu tượng dự án có thể tùy chỉnh
Hỗ trợ tuần tra, khảo sát và các vụ việc độc lập
-

- Có thể chạy cùng lúc nhiều mô hình được cấu hình khác nhau
- Có thể lựa chọn “Khảo sát” hay “Tuần tra”
Xuất dữ liệu vào SMART Desktop
Dữ liệu có thể xuất ở dạng mà nó có thể nhập trực tiếp từ thiết bị vào SMART
Desktop
Tải dữ liệu lên SMART Connect
-

- Tải dữ liệu lên máy chủ SMART Connect khi kết nối trực tuyến
- Dữ liệu không bị mất khi ngoại tuyến (Không kết nối trực tuyến)
Hỗ trợ mô hình dữ liệu đa ngôn ngữ
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ nếu được cấu hình ở SMART desktop
Sửa thời gian
- Tự động phát hiện múi giờ UTC
- Tự động phát hiện tiết kiệm ánh sáng ban ngày
Nhập dữ liệu
- Lựa chọn mô hình dữ liệu với các biểu tượng
- Danh mục các biểu tượng
- Cấu trúc dạng cây có biểu tượng
- Hình ảnh được tự xoay và thu nhỏ
- Kết hợp nhiều quan sát ở cùng một vị trí
- Có thể chuyển đổi cấu trúc dạng cây thành danh sách
Tuần tra và Khảo sát
Thay đổi siêu dữ liệu nhanh chóng trong quá trình tuần tra
Thay đổi siêu dữ liệu có thể có các thuộc tính bị vô hiệu hóa, ví dụ “tình hình trang bị
vũ khí” chỉ có thể được chỉ định khi cuộc tuần tra bắt đầu
Vụ việc độc lập
-

- Nhập dữ liệu trong quá trình tuần tra mà không làm mất đi những gì đang tiến hành
Lịch sử quan sát
Xem tóm tắt các quan sát tuần tra và vụ việc độc lập
Xem chi tiết từng quan sát
Chỉnh sửa các quan sát trước đây mà không ảnh hưởng đến cuộc tuần tra (có thể bị
vô hiệu hóa)
- Xem lại các hình ảnh đã chụp
Chế độ Kiosk
-
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-

Cho phép thiết bị khóa chỉ để sử dụng SMART Mobile
Mã pin thoát có thể tùy chỉnh

Bộ theo dõi thời gian tuyến tuần tra (Track timer)
- Có thể tùy chỉnh theo khoảng cách
Cảnh báo
- Gửi dữ liệu dựa vào các thuộc tính quan sát phù hợp
- Có thể điều chỉnh cấu hình từ SMART desktop
Pings
- Gửi một vị trí vào các khoảng thời gian đã định trước
- Có thể điều chỉnh cấu hình từ SMART desktop
Bản đồ
Trực quan hóa bản đồ nền SMART
Trực quan hóa các kết quan sát, vụ việc và tuyến di chuyển
Các bản đồ ngoại tuyến chồng xếp lên bản đồ nền
10 bản đồ nền trực tuyến: OpenStreetMap, National Geographic, Satellite, Oceans,
v.v.
- Có thể bật và tắt các lớp bản đồ
- Điều tra, kiểm tra
- Điều hướng bằng con trỏ thời gian thực
- La bàn
- Xem ảnh vệ tinh
- Xem lướt, thu phóng và xoay bản đồ bằng hai ngón tay
- Xoay về hướng bắc ở nút trên cùng
- Các nút phóng to, thu nhỏ
- Chế độ đi theo: người dùng, đi theo, điều hướng
- Tọa độ theo độ hệ thập phân, độ phút giây, độ thập phân và phút, và UTM
Cài đặt
-

- Tỷ lệ phông chữ (100%, 125%, 150%, 175%, 200%)
- 100+ ngôn ngữ cho giao diện sử dụng
- Chế độ Tối
- Chế độ toàn màn hình
- Giả lập GPS với các tuyến tuần tra tùy chọn
- Màu sắc theo chủ đề
Các biểu tượng (xem trang 35)
-

Màu sắc, thang màu xám, hoặc đen và trắng
200 danh mục và thuộc tính cỗi lõi phổ biến
250 biểu tượng loài động vật hoang dã được liên kết với các loài trong mô hình dữ
liệu mặc định
Có thêm nhiều biểu tượng nữa trong thời gian tới
Người sử dụng có thể bổ sung biểu tượng của riêng họ

Khác
-

Tạo báo cáo về lỗi
Ứng dụng này có thể chết/sập nguồn mà không bị mất bất kỳ dữ liệu hiện thời
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