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A. Giới thiệu chung 

Hiện nay việc lưu trữ dữ liệu cá tra trên giấy đã trở nên lạc hậu và có rất nhiều hạn 

chế nên việc quản lý cơ sở dữ liệu trên websideb đã ra đời với nhiều tiện ích hơn. 

Với webside side cơ sở dữ liệu chúng ta có thể dễ dàng lưu trữ, chỉnh sửa và trao 

đổi một cách dễ dàng mà mang hiệu quả cao. Ngày nay khi các hiện tượng thiên 

tai, dịch bệnh ngày càng xảy ra nhiều dẫn đến việc biến động các vùng nuôi các tra 

của vùng Đồng bằng sông cửu long thay đổi liên tục chúng ta phải có chiến lược để 

quản lý, giám sát một cách linh hoạt hiện tượng này. Vậy việc xây dựng một phần 

mềm để quản lý dữ liệu cá tra và cập nhật cơ sở dữ liệu của nó trở nên một nhiệm 

vụ cấp bách và vô cùng quan trọng. 

Website http://118.70.177.70/webgis_catra/# được xây dựng nhằm mục đích quản 

lý cơ sở dữ liệu cá tra trên nền bản đồ số của các tỉnh có diện tích nuôi cá tra thuộc 

đồng bằng sông Cửu Long và cập nhật các dữ liệu cá tra vào phần mềm quản lý để 

sử dụng.  

Chương trình được sử dụng trên mạng Internet qua giao diện Web, có tính bảo mật 

cao và phân quyền với người sử dụng để tra cứu hay cập nhật sửa đổi dữ liệu. Sử 

dụng đơn giản, dễ dàng cập nhật, dễ dàng bổ sung. Chức năng cập nhật và xem 

thông tin các đối tượng vùng nuôi,  ao nuôi một cách linh hoạt giúp chúng ta quản 

lý dữ liệu một cách vô cùng dễ dàng đồng thời có thể xem thông tin ngoài địa bàn 

mình quản lý ngay trên wedside, giúp các nhà quản lý có thể hoạch định các chính 

sách phát triển ngành các tra của địa phương mình một cách dễ dàng hơn rất nhiều.  

Trong Website cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm các thông tin trên nền bản đồ bằng 

nhiều cách: tìm theo mã, tìm theo tọa độ hoặc tìm theo tên vùng nuôi, ao nuôi… 

Thông tin của các đối tượng trên bản đồ đấy đủ và quản lý hợp lý có Logic, như 

đối tượng thì có các thông tin như : mã hiệu , tên , thuộc huyện, thuộc tỉnh, diện 

tích…mọi thông tin đều được hiển thị ra cho người dùng biết.  

Tài liệu này sẽ hướng dẫn cụ thể thao tác để thực hiện các chức năng trong phần 

mềm hệ thống. 

 

http://118.70.177.70/webgis_catra/
http://118.70.177.70/webgis_catra/
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B. Đăng nhập hệ thống 

Mở trình duyệt Internet (Firefox, Safari…). Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã 

được kết nối với Internet.  

Truy cập vào địa chỉ:  http://118.70.177.70/webgis_catra/# 

Hệ thống sẽ tự động chuyển vào giao diện bản đồ với các chức năng xem 

 

 
Hình 1.Giao diện hệ thống với chức năng xem 

 

Click Hệ thống / Đăng nhập  

 

Hình 2. Đăng nhập hệ thống 

Xuất hiện form đăng nhập ở ngay góc phải giao diện của phần mềm. 

 

Giao diện đăng nhập 

+ Nhập tên đăng nhập 

+ Nhập mật khẩu đăng nhập 

Click Đăng nhập hoặc ấn Enter để đăng nhập vào hệ thống 

 

 

 

http://118.70.177.70/webgis_catra/
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C. Các nhóm chức năng của hệ thống 
 

 
Hình 3.Giao diện người sử dụng 

 

1. Bật tắt lớp dữ liệu  

2. Phóng to, thu nhỏ 

3. Di chuyển bản đồ 

4. Tìm kiếm đơn vị hành chính 

5. Truy vấn thông tin đối tượng 

I. Quản lý các lớp dữ liệu, các lớp hành chính, phần chú giải. 

1. Các lớp dữ liệu nền 

Đây là phần quản lý các lớp dữ liệu nền như khung bản đồ, vùng ngoại vi, Quận 

huyện…Chúng ta có thể tích chọn bật hoặc tắt các lớp này ở đây bằng cách tích 

chọn hay bỏ chọn. Bên cạnh phần tích chọn là phần chú giải các lớp đối tượng này 

hiển thị trên bản đồ 
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Hình 4. Chú dẫn 
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2. Các lớp tỉnh, huyện 

Đây là chức năng giúp chúng ta dễ dàng chọn đến các khu vực hành chính tỉnh, 

huyện nào đó. Ta chỉ cần tích vào một khu vực hành chính mà cần tìm đến thì ngay 

lập tức bản đồ sẽ di chuyển đến khu vực hành chính đó và hiển thị trên bản đồ ta 

quan sát 

Ví dụ: 

 
Hình 5. Các lớp hành chính 
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II. Tương tác với hệ thống 

Gồm các chức năng  

1. Bật tắt lớp dữ liệu  

2. Phóng to, thu nhỏ 

3. Di chuyển bản đồ 

4. Tìm kiếm đơn vị hành chính 

5. Truy vấn thông tin đối tượng 

+ Xem thông tin đối tượng 

+ Thêm đối tượng mới 

1. Bật tắt lớp dữ liệu  

 

Hình 6. Bật tắt lớp dữ liệu 

 

- Chọn lớp dữ liệu cần hiển thị 

- Để hiển thị lớp nền ảnh vệ tinh ta tắt lớp huyện đi đồng thời bật lớp Google 

HYBRID hoặc Google SATELLITE và để hiển thị lớp nền dạng bản đồ ta bật lớp 

Google ROAMAP. 

+ Sau khi bật lớp nền vệ tinh ta có giao diện làm việc như sau. 
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Hình 7. Giao diện nền bản đồ vệ tinh 

 

2. Phóng to, thu nhỏ  

- Cách 1: Bật biểu tượng thu phóng trên giao diện làm việc đồng thời kích vào 

vùng cần thu phóng và thu phóng tùy ý 

- Cách 2: Chỉ chuột của máy tính vào khu vực cần thu phóng đồng thời lăn con lăn 

trên chuột máy tính  để thu phóng tùy ý 

3. Di chuyển lớp nền bản đồ  

- Click chuột trái vào  (hình bàn tay) trên góc phải của giao diện làm việc 

- Click chuột trái và kéo chuột đến vị trí cần xem trên màn hình bản đồ 

- Hệ thống sẽ load đến vị trí bản đồ mới 

- Click chuột phải để hủy lệnh Pan 

. 

4. Tìm kiếm đơn vị hành chính 

- Click chuột trái vào “ Hành chính” (góc trái màn hình) 

- Click chuột trái vào tỉnh cần tìm 

- Click chuột trái vào huyện cần tìm 

5. Truy vấn thông tin đối tượng 

+ Xem thông tin đối tượng 

- Chọn lớp cần hiển thị thông tin 
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- Click con trỏ chuột vào đối tượng cần xem thông tin 

 Ví dụ: Truy vấn thông tin của một vùng nuôi huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre 

được thông tin như sau. 

 

Hình 8. Thông tin đối tượng 

+ Sửa thông tin đối tượng cần truy vấn (với vùng nuôi trên địa bàn mình quản lý và 

sẽ được phân quyền với chức năng này) 

- Click chuột trái vào ô sửa thông tin 

 

Hình 9. Sửa thông tin đối tượng 
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- Sửa thông tin cần thay đổi 

- Click chuột trái vào ô đồng ý 

 

Hình 10. Thông tin đã sửa 

+ Sửa tọa độ (thay đổi diện tích không gian cho đối tượng, việc này sẽ được phân 

quyền cho người quản lý) 

- Click chuột trái vào ô sửa tọa độ 



 12 

 

Hình 11. Sửa tọa độ không gian của đối tượng 

- Kéo các điểm nối điến phạm vi biến động của không gian 

- Cập nhật 

             Ví dụ:  

 

Hình 12. Mô phỏng các điểm nối không gian của đối tượng 
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    +   Xóa đối tượng: Click vào ô xóa trên đối tượng vừa truy vấn 

Ví dụ: 

 

Hình 13. Xóa đối tượng 

    

 

 +  Thêm đối tượng mới ( Dạng vùng) 

 

Hình 14. Thêm đối tượng mới 
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- Điền thông tin đối tượng 

- Vẽ phạm vi không gian 

- Click chuột trái vào ô đồng ý 

+ Thêm mới đối tượng ( dạng điểm) 

-  Thao tác tương tự như làm với thêm đối tượng dang vùng tuy nhiên khi vẽ 

phạm vi của đối tượng đạng điểm ta click đúp chuột trái 

- Click chuột trái vào ô đồng ý (mỗi chấm điểm như vậy sẽ thể hiện một đối 

tượng ao nuôi) 

Ví dụ: 

 

Hình 15. Đối tượng đã được thêm 
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Một số lưu ý khác:  

 Hệ thống có thể được chạy từ thiết bị đầu cuối cho phép kết nối Internet 

khác như Điện thoại di động, Máy tính bảng … tuy nhiên một số chức 

năng có thể bị hạn chế hoặc giao diện có thể bị thay đổi. 

 

Hệ thống trên sẽ không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện trong tương lai. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: 

  

Phòng GIS-Viễn thám và Môi trường, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản. 

 Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. 

 
Email: hanvifep@gmail.com 

 SĐT: 0902124202 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2019 
 


