HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
I.

Giao diện chính của hệ thống

Hệ thống được xây dựng đa ngôn ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Việt. Người sử
dụng có thể lựa chọn ngôn ngữ hiển thị bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng ngôn
ngữ ở góc trên bên phải của giao diện.
Phần thực đơn trên cùng bên phải cung cấp các liên kết đến các trang con trong
hệ thống:
- Trang quản trị
- Bản tin
- Hướng dẫn sử dụng
- Liên hệ
Phần trung tâm của giao diện là bản đồ Việt Nam. Bên trái là hộp chức năng tìm
kiếm, bên phải phía trên là danh sách các lớp bản đồ và lớp thông tin tìm kiếm, bên
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phải phía dưới là bản đồ nhỏ biểu diễn vị trí của khu vực đang hiển thị ở phần trung
tâm trên bản đồ thế giới.
Người sử dụng có thể di chuyển hộp tìm kiếm bằng cách nhấn và giữ chuột khi di
chuyển tiêu đề thanh tìm kiếm,

hoặc có thể nhấn đúp chuột để thu gọn thanh này.
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Bản đồ hiển thị mặc định là bản đồ hỗn hợp của Google, người sử dụng có thể
thay đổi bằng cách lựa chọn từ danh sách các lớp bản đồ. Hệ thống cung cấp các
thao tác cơ bản trên giao diện bản đồ như phóng to thu nhỏ bằng cách nhấn đúp để
phóng to hay cuộn nút trượt trang của con chuột.
II.

Các chức năng tìm kiếm ảnh viễn thám

1. Lựa chọn bộ dữ liệu:
Hệ thống lưu trữ siêu dữ liệu viễn thám của vệ tinh VNREDSat-1 và các dữ
liệu có từ nhiều nguồn đề tài dự án khác chụp từ các vệ tinh như ALOS, SPOT.
Người sử dụng có thể lựa chọn bộ dữ liệu để tìm kiếm từ thanh công cụ như
hình sau:

2. Tìm kiếm theo vùng vẽ
 Chọn vùng:
o Click vào biểu tượng chọn vùng vẽ trên thanh công cụ
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o Nhấn và di chuột để đánh dấu 1 vùng trên bản đồ

Click Tìm Kiếm, danh sách kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như hình dưới:

4

 Xem chi tiết nội dung:
o Click vào ảnh trong danh sách của kết quả, vùng ảnh sẽ được
hiển thị trên bản đồ, bản đồ tự zoom đến ảnh.

o Để xem chi tiết ảnh Viễn thám, click vào liên kết cạnh ảnh, trang
thông tin chi tiết về ảnh sẽ hiển thị như hình dưới
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Có thể nhấn nút read more để xem thêm thông tin và tải về như hình sau:
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Để download được file report, cần phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được
cấp, click chuột vào nút “Đăng nhập để Download file” và nhập thông tin đăng nhập.
Nếu đã đăng nhập trước đó, bước này được bỏ qua.
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3. Tìm kiếm theo độ phủ mây
Người sử dụng có thể lựa chọn ảnh có độ phủ mây nằm trong khoảng nhất định
trong khoảng [Từ] [Đến] ví dụ [0-10] [25-75] hoặc [0-100] cho ảnh với mọi độ
phủ mây

4. Tìm kiếm theo mức xử lý
Với ảnh VNREDSat-1 người sử dụng có thể tìm kiếm theo các mức xử lý
[1A/2A/2A-PS] như hình sau:
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5. Tìm kiếm theo loại ảnh
Với ảnh VNREDSat-1 người sử dụng có thể tìm kiếm theo các loại ảnh đa phổ hoặc
toàn sắc [MS/PAN] như hình sau:

6. Tìm kiếm theo tỉnh/thành
Người sử dụng có thể tìm kiếm ảnh nằm trong phạm vi một tỉnh thành nào đó của
Việt Nam như hình sau:
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7. Tìm kiếm theo Ngày thu ảnh
Chọn thời gian khoảng thời gian [Từ] [Đến] muốn tìm kiếm ảnh viễn thám theo ngày
thu nhận ảnh:

8. Chức năng khác
Chức năng Đặt lại cho phép đặt lại trạng thái tìm kiếm ban đầu của hệ thống
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