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TÓM TẮT 

Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin phân bố các loài 

động vật hoang dã ở Việt Nam” đƣợc thực hiện trong thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 

6/2016. Đề tài thực hiện nghiên cứu về WebGIS tích hợp Google maps API  làm bản đồ 

nền, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, các ngôn ngữ lập trình HTML,PHP, 

CSS, JavaScript. Đề tài tiến hành phân tích, thiết kế CSDL, thiết kế và xây dựng trang 

WebGIS cung cấp thông tin phân bố của các loại động vật hoang dã. 

Đề tài đạt đƣợc những kết quả cụ thể sau: 

- Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng CSDL địa lý về các điểm phân bố và các 

thông tin liên quan đến các loài động vật hoang dã ở Việt Nam. 

- Hoàn thành việc thiết kế các chức năng và thiết kế giao diện WebGIS để cung cấp 

thông tin phân bố của các loài. 

- Xây dựng thành công trang WebGIS tra cứu thông tin phân bố và các thông tin về 

đặc điểm của các loài với các chức năng tƣơng tác bản đồ, hiển thị, tìm kiếm và 

quản lý cập nhật thông tin phân bố động vật hoang dã ở Việt Nam. 
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CHƢƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Động vật hoang dã là một thành phần tất yếu của hệ sinh thái, chúng có vai trò to 

lớn trong cân bằng sinh thái, là những mắt xích quan trọng trong chu trình dinh dƣỡng và 

tuần hoàn vật chất trên Trái đất. Đối với đời sống con ngƣời, động vật hoang dã là nguồn 

sống, chúng đáp ứng nhiều nhu cầu của con ngƣời nhƣ: cung cấp lƣơng thực, thực phẩm, 

giá trị giải trí, khoa học, văn hóa, sức khỏe và nhiều giá trị tiềm tàng khác. 

Việt Nam đƣợc xem là một trong những quốc gia có sự đa dạng sinh học cao. 

Nhiều loại môi trƣờng sống khác nhau tạo ra nhiều cơ hội cho các sinh vật phát triển. 

Điều này dẫn đến hệ quả là hệ động vật Việt Nam cũng hết sức phong phú và đa dạng về 

cả chủng tộc lẫn sinh khối và số lƣợng. Mặc dù vậy, sự gia tăng dân số và nạn săn bắn 

động vật trái phép dẫn đến nguy cơ cao trong việc mất đi tính đa dạng sinh học và đẩy 

nhiều loài động vật ở đây và nguy cơ tiệt chủng. Danh sách động vật có nguy cơ tuyệt 

chủng ngày càng dài thêm, hiện đã lên gần 1000 loài, nguyên nhân do ngƣời dân săn 

bắt,buôn bán trái phép để làm thực phẩm, bào chế thuốc và làm cảnh. 

Cho đến nay, có nhiều số liệu thống kê khác nhau về số lƣợng các loài động vật 

quý hiếm ở Việt Nam. Trong tiến trình tiếp theo đòi hỏi chúng ta phải nhận thức và hành 

động để đạt đƣợc sự bền vững, trong đó nhu cầu nghiên cứu để bảo tồn các loại động vật 

hoang dã, các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng có nhiều giá trị không chỉ về sinh học 

mà còn về sinh thái môi trƣờng. 

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ, các ứng 

dụng GIS đƣợc liên tục phát triển trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trƣờng 

( Đặng Kim Vui và cộng sự, 2013; Hoàng Văn Hùng và cộng sự, 2012). Xu hƣớng hiện 

nay trong quản lý tài nguyên và môi trƣờng là sử dụng tối đa khả năng cho phép của GIS. 

Sự phát triển của phần cứng máy tính có nhiều khả năng hơn, mạnh hơn và các ứng dụng 

GIS cũng trở nên thân thiện hơn với ngƣời sử dụng bởi các công cụ phân tích không gian 

và giao diện tùy biến. Nhờ khả năng xử lý tập hợp dữ liệu lớn từ các cơ sở dữ liệu phức 
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tạp nên GIS thích hợp với nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trƣờng, cụ thể là đối với 

vẫn đề quản lý động vật hoang dã. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài “Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin 

phân bố các loài động vật hoang dã  ở Việt Nam” đƣợc thành lập với các chức năng nhƣ 

tra cứu thông tin phân bố, di chuyển của các loài động vật hoang dã trong một khoảng 

thời gian nhất định qua cách nhìn trực quan bản đồ động trên WebSite.  

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

1.2.1. Mục tiêu chung 

Thiết kế và xây dựng trang WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin phân bố của các loài 

động vật hoang dã ở Việt Nam. 

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý về phân bố của các loài động vật hoang 

dã . 

- Thiết kế chức năng và giao diện trang WebGIS để cung cấp thông tin phân bố của 

các loài động vật hoang dã. 

- Xây dựng trang WebGIS về thông tin phân bố của các loài động vật hoang dã với 

các chức năng tƣơng tác bản đồ, hiển thị, tìm kiếm và cập nhật các thông tin phân 

bố. 

1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Về không gian:  nghiên cứu trong phạm vi Việt Nam. 

 Về nội dung: đề tài xây dựng trang WebGIS hiển thị thông tin phân bố của các loài 

động vật hoang dã, công cụ tƣơng tác bản đồ cơ bản, truy vấn và cập nhật dữ liệu 

thuộc tính. 

 Về công nghệ:  sử dụng dịch vụ Google Maps API, hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

PostgreSQL và ngôn ngữ lập trình PHP, HTML, CSS, Javascript.  
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CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Việt Nam là một quốc gia nằm ở phía đông, giữa Lào và Campuchia, thuộc bán đảo 

Đông Dƣơng, khu vực Đông Nam Á, Châu Á. 

Việt Nam có diện tích 331.698 , bao gồm khoảng 327.480  đất kiền và hơn 

4.500 biển nội thủy. Phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và 

Campuchia, phía Tây Nam giáp vịnh Thái Lan, phía Đông và Nam giáp biển Đông và có 

hơn 4000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng 

đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đƣợc chính phủ Việt Nam xác định gấp ba lần diện tích 

đất liền (khoảng trên 1 triệu ) 

 

Hình 2.1. bản đồ hành chính Việt Nam 
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2.1.2. Địa hình 

Địa hình Việt Nam rất đa dạng theo các vùng tự nhiên nhƣ tây bắc, đông bắc, Tây 

Nguyên có những đồi và những núi đầy rừng, trong khi đất phẳng che phủ khoảng ít hơn 

20%. Núi rừng chiếm độ 40%, đồi 40% và độ che phủ khoảng 75%. Các vùng đồng bằng 

nhƣ đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng duyên hải ven biển 

nhƣ Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 

Nhìn tổng thể Việt Nam gồm ba miền với miền Bắc có cao nguyên và vùng châu 

thổ sông Hồng, miền Trung là phần đất thấp ven biển, những cao nguyên theo dãy Trƣờng 

Sơn, miền Nam là vùng châu thổ Cửu Long. Điểm cao nhất Việt Nam là 3143m, tại đỉnh 

Phan Xi Păng thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Diện tích đất canh tác chiếm 17% tổng diện 

tích đất Việt Nam. 

2.1.3. Khí hậu 

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới xavan ở miền nam với hai mùa (mùa mƣa từ giữa 

tháng 5 đến giữa tháng 9, và mùa khô từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 4) và khí hậu cận 

nhiệt đới ẩm ở miền Bắc với bốn mùa rõ rệt (mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông) 

còn miền Trung và Nam Bộ có đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

Do nằm dọc theo bờ biển, khí hậu Việt Nam đƣợc điều hòa một phần bởi các dòng 

biển và mang nhiều yếu tố khí hậu biển. Độ ẩm tƣơng đối trung bình là 84% suốt năm. 

Hằng năm , lƣợng mƣa từ 1200 đến 3000 mm, số giờ nắng khoảng 1500 đến 3000 

giờ/năm và nhiệt độ từ  đến . Hàng năm, Việt Nam luôn phải phòng chống bão 

và lụt lội và hứng chịu 5 đến 10 cơn bão/năm. 

Nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,5 độ Celsius trong vòng 50 năm (1964-

2014). 

2.1.4. Kinh tế - Xã hội 

 Kinh tế 

Việt Nam bắt nguồn từ một nƣớc nông nghiệp, là một điển hình về phát triển thành 

công. Quá trình cải cách chính trị và kinh tế, thƣờng gọi là Đổi mới, đƣợc phát động năm 

1986 đã biến Việt Nam từ một trong những nƣớc nghèo nhất thế giới với thu nhập bình 
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quân đầu ngƣời khoảng 100 USD trở thành một nƣớc thu nhập trung bình thấp với thu 

nhập bình quân đầu ngƣời đạt khoảng 2.100 USD năm 2015. 

GDP bình quân đầu ngƣời của Việt Nam thuộc nhóm tăng nhanh nhất thế giới kể từ 

thập kỉ 1990 đến nay, đạt mức 5,5% trong thập kỉ 1990 và 6,4% trong thập kỉ 2000. Nền 

kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trƣởng trong năm 2015 với tốc độ tăng trƣởng ƣớc đạt 

6,7%. 

Chiến lƣợc Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2011-2020 tập trung vào cải cách cơ 

cấu, đảm bảo bền vững môi trƣờng, công bằng xã hội cũng nhƣ các vấn đề mới nảy sinh 

trong quá trình ổn định kinh tế vĩ mô. Chiến lƣợc xác định ba lĩnh vực “đột phá” bao 

gồm: phát triển nguồn nhân lực và kĩ năng (nhất là nguồn nhân lực phục vụ phát triển 

công nghiệp hiện đại và đổi mới sáng tạo); hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng, và  phát 

triển hạ tầng. 

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 đã cụ thể hoá ba lĩnh vực đột 

phá ghi trong chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội, và tập trung sâu hơn vào ba lĩnh vực tái 

cơ cấu chủ chốt – ngành ngân hàng, doanh nghiệp nhà nƣớc và đầu tƣ công. Đây là những 

lĩnh vực tái cơ cấu cần thiết để đạt mục tiêu đề ra. Bản dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội 2016-2020 thừa nhận tốc độ hoàn thành mục tiêu chậm chạp trong kì kế hoạch 5 

năm lần trƣớc và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng tốc cải cách trong giai đoạn 2016-2020 

nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn chiến lƣợc 10 năm. 

Hiện nay chƣơng trình hiện đại hóa nền kinh tế và chuyển đổi cơ cấu của Việt Nam 

vẫn chƣa hoàn tất. Trong đó phải kể đến vấn đề làm sao tận dụng tối đa lợi ích mà chuyển 

đổi cơ cấu mang lại vốn là yếu tố đóng góp chính vào tăng trƣởng kể từ đầu những năm 

2000. 

Đồng thời, nông nghiệp vẫn chiếm gần một nửa lực lƣợng lao động nhƣng năng suất 

lao động lại thấp hơn nhiều so với các ngành công nghiệp và dịch vụ. Do vậy, chuyển đổi 

cơ cấu sẽ hứa hẹn mạng lại nhiều lợi ích. Quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ sở hữu nhà 

nƣớc sang sở hữu tƣ nhân diễn ra thậm chí còn chậm hơn. Nhà nƣớc vẫn còn ảnh hƣởng 

quá lớn trong phân bổ đất đai, làm cho toàn bộ nền kinh tế vận hành với hiệu suất thấp.  
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Việt Nam đã tăng cƣờng hội nhập kinh tế quốc tế khi tham gia các hiệp định thƣơng 

mại tự do với Liên minh Kinh tế Á Âu, Hàn Quốc, và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình 

Dƣơng. Đồng thời, Cộng đồng Kinh tế ASEAN cũng đƣợc thành lập ngày 31/12/2015 và 

sẽ mở ra nhiều cơ hội giúp Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Nhƣng, trong khi 

hội nhập toàn cầu tiến triển tốt, gắn Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, thì lợi ích do nó 

mang lại vẫn bị hạn chế do thiếu vắng mối liên kết với các doanh nghiệp trong nƣớc. 

 Xã hội 

Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 14% tổng số 

dân của cả nƣớc, phần lớn tập trung ở các miền núi và cao nguyên. Dân tộc Việt (còn gọ 

là ngƣời Kinh) chiếm gần 86%, tập trung ở những miền châu thổ và đồng bằng ven biển. 

Việt Nam là một nƣớc đông dân, tuy diện tích đứng hạng 65 nhƣng lại xếp thứ 15 trên thế 

giới về dân số. 

Theo điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ (IPS) 2014 thì 33,1% dân số Việt Nam đang 

sinh sống tại khu vực thành thị và 66,9% cƣ trú ở khu vực nông thôn.  Về tỷ số giới tính 

trung bình hiện nay  là 98 nam/100 nữ, trong đó vùng cao nhất là Tây Nguyên với 102 

nam/100 nữ và vùng thấp nhất là Đông Nam Bộ với 95 nam/100 nữ. 

2.1.5. Hệ động vật ở Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia có hệ động vật phong phú và đa dạng về cả chủng loại và 

số lƣợng. Hệ động vật Việt Nam không những giàu về thành phần mà còn có nhiều nét 

độc đáo, đại diện cho vùng Đông Nam Á và có nhiều loài đặc hữu. Hơn 100 loài và phân 

loài chim và 78 loài và phân loài thú là đặc hữu. Có nhiều loại động vật có giá trị thực 

tiễn cao và nhiều loài có ý nghĩa lớn về bảo vệ nhƣ: Voi, tê giác, bò rừng, trâu rừng, hổ, 

báo, cu li, vooc…. 

Tuy nhiên, đáp ứng cho nhu cầu của 80 triệu dân đã và đang không ngừng tăng, Việt 

Nam đã và đang phải khai thác một cách ồ ạt các loại tài nguyên làm cho các loại tài 

nguyên bị cạn kiệt một cách nhanh chóng, đặc biệt là động vật hoang dã. Một nghiên cứu 

của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã cảnh báo rằng gần 10% các loài động vật 

hoang dã ở Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng. 
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Trƣớc những nguy cơ và hiểm họa tuyệt chủng hàng loại của các loài động vật Việt 

Nam dẫn đến mất cân bằng sinh thái, đe dọa đến cuộc sống hiện tại, Chính quyền Việt 

Nam đã phải có những đánh giá, quan tâm đến hiện trạng bi đát của hệ động vật và bắt 

đầu có một số nỗ lực bảo tồn hệ động vật mong manh hiện còn. Dựa dẫm vào nguồn tài 

trợ của các tổ chức bảo vệ động vật, Chính quyền Việt Nam cũng đã từng bƣớc khoanh 

vùng và xác định những khu vực bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã. 

2.2. Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

2.2.1. Khái niệm 

Theo Nguyễn Kim Lợi và cộng tác viên (2009), hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

đƣợc định nghĩa nhƣ là một hệ thống thông tin mà nó sử dụng dữ liệu đầu vào, các thao 

tác phân tích, cơ sở dữ liệu đầu ra liên quan về mặt địa không gian (Geographically hay 

Geospatial), nhằm hỗ trợ việc thu nhận, lƣu trữ, quản lý, xử lý, phân tích và hiển thị các 

thông tin không gian từ thế giới thực để giải quyết các vấn đề tổng hợp thông tin cho các 

mục đích của con ngƣời đặt ra, chẳng hạn nhƣ: để hỗ trợ ra các quyết định cho việc quy 

hoạch, và quản lý sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên, môi trƣờng, giao thông, dễ dàng 

trong quy hoạch phát triển đô thị và những việc lƣu trữ dữ liệu hành chính. 

2.2.2. Các thành phần của GIS 

GIS có 5 thành phần chính là: Phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con ngƣời và 

phƣơng pháp. 

 

Hình 2.2: Các thành phần của GIS 
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2.2.3. Chức năng 

GIS có 4 chức năng chính là: nhập dữ liệu, quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu địa lý 

 Nhập dữ liệu: là quá trình tạo cơ sở dữ liệu cho GIS, tức là quá trình mã hóa dữ 

liệu thành dạng có thể đọc và lƣu trữ trong máy tính. 

 Quản lý dữ liệu:đối với dữ liệu thuộc tính quản lý bằng mô hình quan hệ, dữ liệu 

không gian quản lý bằng mô hình vector và raster. 

 Phân tích dữ liệu: GIS có thể phân tích kết hợp dữ liệu không gian và thuộc tính 

cùng lúc, gồm có 4 nhóm chức năng chính: duy trì và phân tích dữ liệu không gian, 

duy trì và phân tích dữ liệu thuộc tính, phân tích và tổng hợp dữ liệu thuộc tính và 

không gian, định dạng xuất. 

 Hiển thị dữ liệu: GIS có thể cho phép lƣu trữ và hiển thị dữ liệu thông tin hoàn 

toàn tách biệt, ở các tỷ lệ khác nhau, mức độ chi tiết của thông tin chỉ bị hạn chế 

bởi khả năng lƣu trữ  của phần cứng và phƣơng pháp mà phần mềm sử dụng để 

hiển thị dữ liệu. 

2.2.4. Dữ liệu của GIS 

GIS sử dụng dữ liệu là nguồn dữ liệu không gian địa lí dạng số hóa, gồm các nguồn 

lấy dữ liệu :  

- Bản đồ: bản đồ địa hình với các đƣờng đồng mức và những đặc điểm địa hình và các 

bản đồ có liên quan khác với các vật thể đƣợc số hóa bởi bản đồ hoặc scanner.  

- Không ảnh (Aerial photographs): phân tích hoặc kĩ thuật quang trắc thì rất đắt tiền 

nhƣng đây là phƣơng pháp tốt nhất để cập nhật dữ liệu.  

- Ảnh vệ tinh (Satellite image): ảnh vệ tinh hoặc cơ sở dữ liệu có thể giúp cho sự phân 

loại các kiểu sử dụng đất, mô hình độ cao (DEM), cập nhật mạng lƣới.  

- Khảo sát thực địa bằng GPS: tổng các địa diểm khảo sát nằng GPS sẽ hiện đại hóa 

trong việc khảo sát bề mặt. Nó rất chính xác nhƣng rất tồn kém để đi tất cả các nơi 

trong vùng nghiên cứu. 
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2.2.5. Ứng dụng của GIS 

         GIS có mặt hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống xã hội từ những thập 

kỷ 70 của thế kỷ trƣớc. 

- Trong lĩnh vực môi trƣờng: GIS dùng để phân tích, mô hình hóa các tiến trình xói mòn đất, 

sƣ lan truyền ô nhiễm trong môi trƣờng khí hoặc nƣớc 

- Trong nông nghiệp: GIS là công cụ đắc lực trong giám sát thu hoạch, quản lý sử dụng đất, 

dự báo về hàng hoá, nghiên cứu về đất trồng, kế hoạch tƣới tiêu, kiểm tra nguồn nƣớc. Trong 

lĩnh vực tài chính, GIS đã từng đƣợc áp dụng cho việc xác định vị trí những chi nhánh mới 

của ngân hàng. Hiện nay việc sử dụng GIS đang tăng lên trong lĩnh vực này, nó là một công 

cụ đánh giá rủi ro và mục đích bảo hiểm, xác định với độ chính xác cao hơn những khu vực 

có độ rủi ro lớn nhất hay thấp nhất. 

- Ngoại trừ những ứng dụng trong lĩnh vực đánh giá, quản lý mà GIS hay đƣợc dùng, nó còn 

có thể áp dụng trong lĩnh vực y tế. Ví dụ: chỉ ra đƣợc lộ trình nhanh nhất giữa vị trí hiện tại 

của xe cấp cứu và bệnh nhân cần cấp cứu, dựa trên cơ sở dữ liệu giao thông. GIS cũng có thể 

đƣợc sử dụng nhƣ là một công cụ nghiên cứu dịch bệnh để phân tích nguyên nhân bộc phát 

và lây lan bệnh tật trong cộng đồng. 

- Đối với các nhà quản lý địa phƣơng việc ứng dụng GIS rất hiệu quả, bởi vì sử dụng dữ liệu 

không gian nhiều nhất. Tất cả các cơ quan của chính quyền địa phƣơng có thể có lợi từ GIS, 

nó có thể đƣợc sử dụng trong việc tìm kiếm và quản lý thửa đất, thay thế cho việc hồ sơ giấy 

tờ hiện hành. Cán bộ địa phƣơng cũng có thể sử dụng GIS trong việc bảo dƣỡng nhà cửa và 

đƣờng giao thông. GIS còn đƣợc sử dụng trong các trung tâm điều khiển và quản lý các tình 

huống khẩn cấp.Trong lĩnh vực vận tải, điện, gas, điện thoại.. ứng dụng GIS linh hoạt nhất, 

GIS đƣợc dùng để xây dựng những cơ sở dữ liệu, là nhân tố của chiến lƣợc công nghệ thông 

tin của các công ty trong lĩnh vực này 

2.3. WebGIS 

2.3.1. Khái niệm 

WebGIS là hệ thống thông tin địa lý phân tán trên mạng các máy tính để tích hợp, 

trao đổi các thông tin địa lý trên World Wilde Web (Edward, 2000, URL). 
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2.3.2. Kiến trúc của WebGIS 

WebGIS hoạt động theo mô hình Client – server giống nhƣ hoạt động của một 

Website thông thƣờng, vì thế hệ thống WebGIS cũng có kiến trúc 3 tầng điển hình của 

một ứng dụng Web thông dụng. Kiến trúc 3 tầng gồm có 3 thành phần cơ bản đại diện: 

Client, Application Server và Data Server. 

 

 

Hình 2.3: Sơ đồ kiến trúc 3 tầng của WebGIS 

 

 Client: thƣờng là một trình duyệt Web browser nhƣ Internet Explorer, File Fox, 

Chrome,… để mở các trang web theo URL (Uniform Resource Location – địa chỉ 

định vị tài nguyên thống nhất) định sẵn. Các Client đôi khi cũng chỉ là một ứng 

dụng desktop tƣơng tự nhƣ phần mềm Map Info, ArcGIS… 

 Application Server: thƣờng đƣợc tích hợp trong một Web Server nào đó (Tomcat, 

Apache, Internet Information Server). Nhiệm vụ chính của tầng dịch vụ là tiếp 

nhận các yêu cầu từ client, lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu client, trình 

bày dữ liệu theo cấu hình có sẵn hoặc theo yêu cầu của client và trả kết quả về theo 

yêu cầu. 

 Data Server: là nơi lƣu trữ các dữ liệu bao gồm cả dữ liệu không gian và phi không 

gian. Các dữ liệu này đƣợc tổ chức lƣu trữ bởi các hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhƣ 

PostgreSQL/PostGIS, Microsoft SQL Server 2008, MySQL, Oracle… hoặc có thể 

lƣu trữ ở dạng các tập tin dữ liệu nhƣ shapfile, XML… 

2.3.3. Các bƣớc xử lý thông tin của WebGIS 
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Hình 2.4: Các bước xử lý thông tin của WebGIS 

(Nguồn: Climate GIS, 2011) 

- Client gửi yêu cầu của ngƣời sử dụng thông qua giao thức HTTP đến Web Server 

(a) 

- Web Server nhận yêu cầu của ngƣời dung gửi đến từ phía Client, xử lý và chuyển 

tiếp yêu cầu đến ứng dụng trên Server có liên quan (b) 

- Application Server nhận các yêu cầu cụ thể đối với các ứng dụng và gọi các hàm 

có liên quan để tính toàn xử lý. Nếu có yêu cầu dữ liệu nó sẽ gửi  yêu cầu dữ liệu 

đến Data Exchange Center (Trung tâm trao đổi dữ liệu) (c) 

- Data Exchange Center nhận yêu cầu dữ liệu, tìm kiếm vị trí dữ liệu, sau đó gửi yêu 

cầu dữ liệu đến Data Server chứa dữ liệu cần tìm (d). 

- Data Server tiến hành truy vấn dữ liệu cần thiết và trả dữ liệu này về cho Data 

Exchange Center (e). 
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- Data Exchange Center nhận nhiều nguồn dữ liệu từ Data Server, sắp xếp logic dữ 

liệu theo yêu cầu và trả dữ liệu về cho Application Server (f) 

- Application Server nhận dữ liệu trả về từ các Data Exchange Center và đƣa chúng 

đến các hàm cần sử dụng, xử lý, trả kết quả về Web Server (g) 

- Web Server nhận kết quả xử lý, thêm vào các code HTML, PHP,.. để có thể hiển 

thị lên trình duyệt,, gửi trả kết quả về cho trình duyệt dƣới dạng các trang web (h). 

2.3.4. Ứng dụng của WebGIS 

- Khả năng phân phối thông tin rộng rãi trên toàn cầu. 

- Ngƣời dùng Internet có thể truy cập đến các ứng dụng GIS mà không phải mua 

phần mềm. 

- Đối với phần lớn ngƣời dùng không có kinh nghiệm về GIS thì việc sử dụng 

WebGIS sẽ đơn giản hơn việc sử dụng các ứng dụng GIS khác. 

- WebGIS cho phép thêm các chức năng GIS chạy trên cơ sở mạng nhƣ thƣơng mai, 

chính phủ, giáo dục. Nhiều ứng dụng loại này chạy trên mạng cục bộ nhƣ một 

phƣơng tiện phân phối và sử dụng dữ liệu địa lý không gian ( geospatial data). 

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều công nghệ WebGIS nhƣ công nghệ MapServer, 

GeoServer, ESRI, Mapinfo… 

2.4. Google Maps API 

2.4.1. Khái niệm 

Google Map là một dịch vụ ứng dụng vào công nghệ bản đồ trực tuyến trên web miễn 

phí đƣợc cung cấp bởi Google, hỗ trợ nhiều dịch vụ khác của Google đặc biệt là dò đƣờng 

và chỉ đƣờng, hiển thị bản đồ đƣờng sá, các tuyến đƣờng tối ƣu cho từng loại phƣơng tiện, 

cách bắt xe và chuyển tuyến cho các loại phƣơng tiện công cộng ( xe bus, xe khách…), và 

các địa điểm ( kinh doanh, trƣờng học, bệnh viện, cây ATM…) trong khi vực cũng nhƣ 

khắp nơi trên thế giới. 

Map API:  

- Là một phƣơng thức cho phép một website B sử dụng dịch vụ bản đồ của website 

A ( gọi là Map API) và nhúng website của mình (site B). Site A ở đây là Google 
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map, site B là các website cá nhân hoặc tổ chứ muốn sử dụng dịch vụ của google 

(di chuột, room, đánh dấu trên bản đồ…) 

- Các ứng dụng xây dựng trên maps đƣợc nhúng vào trang web các nhân thông qua 

các thẻ javascripts do vậy việc sử dụng API google rất dễ dàng. 

- Google Map API đã đƣợc nâng cấp lên phiên bản v3 không chỉ hỗ trỡ các máy để 

bàn truyền thống mà cho cả các thiết bị di động, các ứng dụng nhanh hơn và nhiều 

hơn. 

- Các dịch vụ hoàn toàn miễn phí với việc xây dựng một ứng dụng nhỏ. Trả phí nếu 

đó là việc sử dụng cho mục đích kinh doanh, doanh nghiệp. 

2.4.2. Một số ứng dụng của Google Maps API 

 Đánh dấu các địa điểm trên bản đồ kèm theo thông tin cho địa điểm đó: khu vui 

chơi giải trí, nhà hàng khách sạn, cây ATM, bệnh viện, trƣờng học, … bất cứ địa 

điểm nào bạn muốn. 

 Chỉ dẫn đƣờng đến các địa điểm cần tìm ( đƣờng tối ƣu và nhiều option khác), chỉ 

dẫn đƣờng giao thông công cộng, có thể là các địa điểm cung cấp nhƣ trên. Ở đây 

sử dụng các server google cung cấp. 

 Khoanh vùng khu vực: các trung tâm kinh tế, khu đô thị, khu ô nhiễm. 

 Tình trạng giao thông các khu vực… từ đó đƣa ra các giải pháp. 

2.5. Các nghiên cứu liên quan đến ứng dụng của WebGIS 

2.5.1. Trên thế giới 

Trên thế giới, công nghệ WebGIS phát triển mạnh mẽ, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 

nhƣ: 

- Năm 2007, O. Fajuyigbe, V.F. Balogun và O.M. Obembe đã xây dựng Website 

trên nền WebGIS hỗ trợ cho du lịch ở Oyo State, Nigela. Trang Web cung cấp các 

thông tin về các điểm du lịch, khách sạn và các dịch vụ du lịch khác. 

- Năm 2012 ở Ấn Độ, Fuyam S. Singh, Dibyajyoti Chutia và Singuluri Sudhakar sử 

dụng PostgreSQL, PostGIS, PHP, Apache và MapServer phát triển một WebGIS 

mã nguồn mở hỗ trợ việc ra quyết định, chia sẻ thông tin về tài nguyên thiên nhiên. 
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2.5.2. Một số nghiên cứu trong nƣớc 

Ở Việt Nam, WebGIS cũng đƣợc nghiên cứu và sử dụng trong nhiều lĩnh vực, một số 

đề tài nhƣ: 

- Năm 2010, nhóm nghiên cứu gồm Hoàng Văn Hà, Lƣơng Thị Thoa, Trƣờng Trung 

Đức của trƣờng ĐH Quốc gia Hà Nội đã thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ 

WebGIS cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên mạng Internet 

(lấy ví dụ xã Phù Khê, Huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)”. 

- Năm 2011, Lê Hữu Liêm nghiên cứu và ứng dụng WebGIS để xây dựng bản đồ 

các bãi biển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Xây dựng ứng dụng WebGIS trên cơ 

sở phần mềm MapInfo và MaXtreme Java Edition kết hợp với một số công cụ hỗ 

trợ khác, từ đó xây dựng bản đồ thể hiện thông tin các bãi biển du lịch của TP.Đà 

Nẵng. 

- Năm 2013, Nguyễn Thị Phép thực hiện luận văn: “Ứng dụng công nghệ WebGIS 

mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch”. Đề tài xây dựng trang WebGIS 

giới thiệu các điểm du lịch và thông tin về du lịch với các chức năng tƣơng tác bản 

đồ, hiển thị, tìm kiếm và quản lý cập nhật các thông tin du lịch. 

- Năm 2014, Trần Thị Thúy An thực hiện luận văn: “Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra 

cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dƣơng”.  Xây 

dựng thành công trang WebGIS với các chức năng tìm kiếm và hiển thị thông tin 

về tiến độ xử lý hồ sơ đag đƣợc cấp giấy chứng nhận, các thông tin về chủ sở hữ, 

thông tin đƣợc cung cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hỗ trợ quản lý, 

cấp nhật đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận và quá trình thụ lý hồ sơ trên địa bàn 

tỉnh Bình Dƣơng. 
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CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng các phƣơng pháp thu thập, phân tích xác định các thông tin về phân 

bố và đặc điểm của các loài động vật  hoang dã cần thiết để xây dựng cơ sở dữ liệu 

(CSDL); lập trình trang WebGIS cung cấp các thông tin về đặc điểm, phân bố, di chuyển. 

Cụ thể, quá trình nghiên cứu và thực hiện đƣợc thể hiện nhƣ hình 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phân tích, thiết kế và xây dựng CSDL 

 Phân tích 

Trang WebGIS hỗ trợ tra cứu 

thông tin phân bố của các loài 

động vật hoang dã 

Thiết kế giao diện 

Thiết kế chức năng 

Xây dựng trang Web 

Kiểm tra, chạy thử 

Thu thập dữ liệu Phân tích, thiết kế CSDL 

Xây dựng CSDL 
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Trong giới hạn của đề tài, các đối tƣợng đƣợc thể hiện dƣới dạng điểm, cung cấp các 

thông tin thuộc tính liên quan bao gồm: tên loài, đặc điểm loài, phân bố, số lƣợng,… 

Một số đối tƣợng và các thuộc tính không gian cần lƣu trữ nhƣ sau: 

 Loài: lƣu trữ mã loài, tên loài, đặc điểm, hình ảnh. 

 Vị trí phân bố: lƣu trữ mã loài,  kinh độ, vĩ độ, tên địa điểm, kích thƣớc quần thể. 

 Hành trình: lƣu trữ mã loài, thời gian, kinh độ, vĩ độ. 

 Mô hình thực thể kết hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 

tendiadiem 

vido 

kinhdo 

maloai 

id 

vido 

kinhdo 

thoigian  

hinhanh 

dacdiem 

tenloai 

maloai 

HANHTRINH 

VITRIPHANBO 

LOAI 

Có 

Có 

id 

maloai 

kichthuocqt 

1-1 

1-n 

1-1 
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Hình 3.2: Mô hình thực thể kết hợp 

Giải thích mô hình: 

 Một loài sẽ có nhiều vị trí phân bố khác nhau (quan hệ một – nhiều). 

 Một loài sẽ có 1 hành trình (quan hệ một – một). 

 Mô hình quan hệ 

Dựa vào mô hình thực thể kết hợp, tiến hành xây dựng mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu nhƣ 

hình 3.3. 

 

Hình 3.3: Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu 

Xây dựng cơ sở dữ liệu trong hện quản trị CSDL PostgreSQL dựa theo mô hình quan hệ. 

Mô tả thuộc tính các bảng dữ liệu. 

Bảng 3.1: Mô tả thuộc tính của  LOAI 
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Tên trƣờng Kiểu Mô tả Ghi chú 

maloai Interger Mã loài Khóa chính 

tenloai Text Tên loài  

dacdiem Text Đặc điểm  

hinhanh Text Hình ảnh  

  

Bảng 3.2: Mô tả thuộc tính của VITRIPHANBO 

Tên trƣờng Kiểu Mô tả Ghi chú 

id Interger Số thứ tự  

maloai Interger Mã loài Khóa chính 

kinhdo Double precision Kinh độ  

vido Double precision Vĩ độ  

tendiadiem Text Tên địa điểm  

kichthuoc Interger Kích thƣớc  

 

Bảng 3.3: Mô tả thuộc tính của HANHTRINH 

Tên trƣờng Kiểu Mô tả Ghi chú 

id Interger Số thứ tự  

maloai Interger Mã loài Khóa chính 

thoigian Timestamp with time zone Thời gian  

kinhdo Double precision Kinh độ  

vido Double precision Vĩ độ  

 

3.2. Thiết kế chức năng trang Web 

Trang Web gồm các chức năng đƣợc thiết kế nhƣ sau: 
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Hình 3.4: Sơ đồ thiết kế chức năng trang Web 

Chức năng trang Web đƣợc phân thành hai nhánh là chức năng cho ngƣời quản trị và 

chức năng cho ngƣời dùng. Mô tả cụ thể cho hai nhánh chức năng đƣợc thể hiện cụ thể 

trong bảng 3.4 và bảng 3.5 

 

 

Di chuyển 

Phóng to 

Thu nhỏ 

Hiển thị thông tin thuộc 

tính, hƣớng di chuyển 

Đăng nhập 

Quản lý dữ liệu 

Thêm mới 

Chỉnh sửa 

Xóa 

Chức năng 

Ngƣời quản trị Ngƣời dùng 

Tƣơng tác bản đồ Tìm kiếm 
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Bảng 3.4: Mô tả chức năng cho người quản trị 

Chức năng Thao tác Kết quả 

Đăng nhập Điền tên và mật khẩu. 

Đăng nhập vào hệ 

thống quản lý dữ liệu.  

Thông báo lỗi, yêu cầu 

đăng nhập lại. 

Quản lý 

Thêm mới 

Bấm chọn trang thêm mới, điền 

thông tin vào bảng thêm thông 

tin, bấm chọn lưu. 

Đối tƣợng mới đƣợc 

thêm vào CSDL và 

hiển thị trên bản đồ. 

Chỉnh sửa  

Bấm chọn trang chỉnh sửa, chọn 

Mã cần chỉnh sửa, sửa thông tin 

trong bảng, bấm chọn lưu thay 

đổi. 

Thông tin đối tƣợng 

chỉnh sửa đƣợc lƣu lại 

trong CSDL và hiển thị 

thay đổi trên bản đồ. 

Xóa 
Trong trang quản lý dữ liệu bấm 

chọn nút xóa. 

Đối tƣợng đƣợc xóa 

trong CSDL và trên bản 

đồ. 

 

Bảng 3.5: Mô tả chức năng cho người dùng 

Chức năng Thao tác Kết quả 

Tƣơng tác 

bản đồ 

Di chuyển 
Nhấp giữ và di chuyển chuột trên 

bản đồ. 

Di chuyển bản đồ đến 

vị trí theo điều khiển 

chuột. 

Phóng to, thu 

nhỏ 

Nhấp đôi chuột lên bản đồ hoặc 

di chuyển lên xuống thanh điều 

Bản đồ đƣợc phóng to 

hoặc thu nhỏ. 
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hƣớng hoặc bấm giữ và kéo thả 

chuột trên bản đồ. 

Hiển thị 

thông tin 

Bấm chọn vào đối tƣợng trên bản 

đồ. 

Hiển thị thông tin thuộc 

tính của đối tƣợng 

Tìm kiếm 

Tìm kiếm 

theo tên 

Gõ tên loài cần tìm vào khung tìm 

kiếm. 

-Hiển thị kết quả tƣơng 

ứng là các điểm trên 

bản đồ. 

-Bấm chọn các điểm để 

xem thông tin thuộc 

tính. 

Tìm kiếm 

hành trình 

Chọn mã loài muốn xem, chọn 

ngày bắt đầu và ngày kết thúc. 

-Hiển thị kết quả tƣơng 

ứng là các điểm trên 

bản đồ đƣợc nối với 

nhau theo thứ tự từ lúc 

bắt đầu đến khi kết 

thúc. 

-Bấm chọn các điểm để 

xem thông tin thuộc 

tính 

 

3.3. Thiết kế giao diện trang Web 

 Giao diện tổng quát ngƣời dùng 

Giao diện tổng quát trang ngƣời dùng bao gồm các trang là trang chủ và trang hành trình 

đƣợc thiết kế nhƣ hình 
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Hình 3.5: Thiết kế giao diện trang chủ 

 

Hình 3.6: Thiết kế giao diện trang hành trình 
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 Giao diện tổng quát cho ngƣời quản trị 

Giao diện trang đăng nhập vào hệ thống 

 

Hình 3.7: Thiết kế giao diện trang đăng nhập 

Giao diện trang thêm mới 
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Hình 3.8: Thiết kế giao diện trang thêm mới dữ liệu 

Giao diện trang chỉnh sửa dữ liệu 
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Hình 3.9: Thiết kế giao diện chỉnh sửa dữ liệu 

Giao diện trang xóa dữ liệu 

 

Hình 3.10: Thiết kế giao diện xóa dữ liệu 
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3.4. Xây dựng trang Web 

 Sơ đồ tổ chức trang Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11: Sơ đồ tổ chức trang Web 

Trang Web bao gồm trang chủ, giới thiệu, hành trình và đăng nhập 

 Trang chủ: Hiển thị bản đồ cùng với các chức năng tƣơng tác bản đồ, tìm kiếm 

theo loài và hiển thị thông tin thuộc tính. 

 Giới thiệu: Bao gồm phần giới thiệu chung về động vật hoang dã, phần hƣớng dẫn 

sử dụng Web và phần đóng góp ý kiến của ngƣời dùng. 

 Hành trình: Hiển thị bản đồ; tìm kiếm hành trình của từng loài theo mã số, thời 

gian bắt đầu và thời gian kết thúc; hiển thị thông tin thuộc tính. 

 Quản lý: Trang đăng nhập vào hệ thống quản lý CSDL. Sau khi đăng nhập, ngƣời 

quản trị mới đƣợc phép vào trang quản lý và truy cập vào các trang: 

- Thêm mới: Thêm mới thông tin về đặc điểm phân bố của các loài. 

- Chỉnh sửa: Sửa thông tin trong CSDL. 

Thêm dữ liệu 

Chỉnh sửa dữ liệu 

Xóa dữ liệu 

Đăng nhập 

Trang Web 

Trang chủ Giới thiệu Hành trình Quản lý 
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- Xóa: Xóa một dòng trong CSDL. 

 Sơ đồ giải thuật toán trong quản lý dữ liệu 

Sơ đồ thuật toán đăng nhập vào hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12: Sơ đồ giải thuật toán đăng nhập hệ thống 

Sơ đồ giải thuật toán trong quản lý dữ liệu 

 Thêm mới: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13: Sơ đồ giải thuật toán quản lý thêm mới 

Việc nhập thêm đối tƣợng đƣợc thực hiện khi có đối tƣợng mới phát sinh. Sau khi 

nhập đầy đủ thông tin, hàm insert into thực hiện thêm mới thông tin vào CSDL 

Trang đăng nhập 

Nhập tên và 

mật khẩu 

Trang quản lý 

Đúng 

Sai 

Trang thêm mới 
Nhập đầy đủ thông 

tin thuộc tính 

Cơ sở 

dữ liệu 

Đã thêm một dòng 

Insert 

into 
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 Chỉnh sửa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14: Sơ đồ giải thuật toán chỉnh sửa dữ liệu 

Khi ngƣời quản lý muốn thay đổi thông tin của một đối tƣợng nào đó, việc chỉnh sửa 

dữ liệu đƣợc thực hiện trên cơ sở số thứ tự không thay đổi. Sau khi nhập đúng ID thì các 

thông tin thuộc ID đƣợc chọn sẽ hiển thị trong bảng, nhập thông tin cần thay đổi, hàm 

update cho phép thay đổi dữ liệu trong CSDL theo ID tƣơng ứng. 

 Xóa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15: Sơ đồ thuật toán xóa dữ liệu 

 

Cơ sở 

dữ 

liệu 

Một hàng trong 

CSDL tƣơng ứng với 

ID chọn đƣợc thay 

đổi 

Nhập 

thông tin 

thay đổi 

Trang chỉnh sửa 
Nhập 

ID 

Hiển thị thông tin 

tƣơng ứng với ID Đún

g 

Sai 

Update 

Trang xóa dữ 

liệu 

Nhập 

ID 

Cơ sở 

dữ 

liệu 

Xóa một dòng tƣơng 

ứng với ID trong CSDL 

Sai 

Đúng 

Delete 
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Việc xóa dữ liệu đƣợc thực hiện khi ngƣời quản lý muốn xóa một thông tin nào đó 

trong CSDL. Sau khi nhập đúng ID cần xóa, hàm delete cho phép xóa một dòng có ID 

tƣơng ứng trong CSDL. 

 Sơ đồ giải thuật toán trong tìm kiếm, hiển thị thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.16: Sơ đồ thuật toán tìm kiếm, hiển thị thông tin 

Thông tin đƣợc lƣu trữ trong CSDL. Sử dụng hàm Select để tìm kiếm thông tin theo 

điều kiện, thông tin đƣợc tải lên và hiển thị trên bản đồ tƣơng ứng với các điểm. Ngƣời sử 

dụng có thể xem thông tin thuộc tính của các điểm bằng cách click vào từng điểm.  

Tóm lại, trang Web sử dụng Google Maps API làm lớp bản đồ nền, sử dụng dữ liệu từ 

hện quản trị CSDL PostgreSQL/PostGIS và các ngôn ngữ lập trình PHP, HTML, CSS, 

Javascript. 

Hiển thị thông tin 

lên bản đồ 

Cơ sở 

dữ liệu 

Tải dữ liệu 

theo yêu 

cầu 
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CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ 

4.1. Giao diện trang Web cho ngƣời dùng 

 Giao diện trang chủ 

 

Hình 4.1: Giao diện trang chủ 

Trang chủ bao gồm bản đồ phân bố và thẻ tìm kiếm, với các chức năng tƣơng tác 

bản đồ, hiển thị thông tin thuộc tính và tìm kiếm theo loài. 

 Click vào các điểm trên bản đồ để xem thông tin thuộc tính của đối tƣợng. Giao 

diện chức năng hiển thị thông tin thuộc tính đƣợc thể hiện ở hình 4.2. 
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Hình 4.2: Giao diện chức năng hiển thị thông tin thuộc tính 

 Chọn tên loài trong ô tìm kiếm và bấm chọn “Seach”. Kết quả tìm kiếm đƣợc thể 

hiện trong hình 4.3. 

 

Hình 4.3: Giao diện chức năng tìm kiếm theo loài 
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 Giao diện trang hành trình 

 

Hình 4.4: Giao diện trang hành trình 

Chọn “Mã” loài, thẻ chọn Mã sẽ hiển thị tên và hình ảnh tƣơng ứng với Mã chọn, 

tiến hành chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, kết quả sẽ đƣợc hiển thị nhƣ hình 

4.5. 

Kết quả đƣợc xác định ở một khoảng thời gian nhất định, ứng với mốc thời gian 

khác nhau là các vị trí khác nhau của loài đƣợc chọn. Các điểm đƣợc nối với nhau bằng 

các đoạn thẳng chỉ ra hƣớng di chuyển của loài trong khoảng thời gian nghiên cứu. 
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Hình 4.5: Giao diện kết quả trang xem hành trình 

4.2. Giao diện trang Web cho ngƣời quản trị 

 Giao diện trang đăng nhập 

 

Hình 4.6: Giao diện trang đăng nhập hệ thống 
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 Giao diện trang quản lý cơ sở dữ liệu (danh sách dữ liệu) 

Ngƣời quản trị nhập tên và mật khẩu để đăng nhập, nếu đăng nhập thành công hệ 

thống sẽ chuyển đến trang quản lý cơ sở dữ liệu. Giao diện trang quản lý cơ sở dữ liệu 

đƣợc thể hiện nhƣ hình 4.7. 

 

Hình 4.7: Giao diện trang quản lý cơ sở dữ liệu 

 Giao diện trang thêm mới dữ liệu 

Để thêm thông tin vào CSDL, ngƣời quản lý phải điền đầy đủ thông tin vào form 

thêm mới dữ liệu. Sau khi bấm chọn thêm dữ liệu, một dòng mới sẽ đƣợc lƣu vào 

CSDL và đƣợc cập nhật trong danh sách dữ liệu. 
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Hình 4.8: Giao diện trang thêm mới dữ liệu 

 Giao diện trang chỉnh sửa dữ liệu 

Nhập số thứ tự vào ô trong form chỉnh sửa dữ liệu, dữ liệu sẽ đƣợc cập nhật vào 

form tƣơng tự với số thứ tự đƣợc chọn, tiến hành sửa thông tin dữ liệu (giữ nguyên số 

thứ tự), sau đó bấm chọn Update để cập nhật dữ liệu mới.  
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Hình 4.9: Giao diện trang chỉnh sửa dữ liệu 

 Giao diện trang xóa dữ liệu 

Nhập số thứ tự cần xóa, bấm chọn Xóa, một dòng tƣơng ứng với số thứ tự chọn sẽ 

đƣợc xóa trong danh sách CSDL 

 

Hình 4.10: Giao diện trang xóa dữ liệu 

 



37 

4.3. Giao diện trang giới thiệu 

Trang “Giới thiệu” hƣớng dẫn cách sử dụng Web, giới thiệu chung về động vật hoang 

dã Việt Nam và tiếp nhận ý kiến đóng góp của ngƣời dùng. 

 

Hình 4.11: Giao diện trang giới thiệu 
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CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Với mục tiêu ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin phân bố các loài động vật 

hoang dã ở Việt Nam, đề tài đã đạt đƣợc những kết quả cụ thể sau: 

 Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng CSDL cung cấp thông tin phân bố của các 

loài động vật hoang dã ở Việt Nam. 

 Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng các chức năng và giao diện trang WebGIS. 

 Xây dựng thành công trang WebGIS tra cứu thông tin với các chức năng tƣơng tác 

bản đồ, hiển thị thông tin thuộc tính, tìm kiếm và quản lý cập nhật các thông tin 

phân bố của các loài động vật hoang dã ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, ngoài những mục tiêu đã đạt đƣợc đề tài còn tồn tại một số hạn chế: 

 Dữ liệu chƣa đầy đủ và chi tiết. 

 Trang Web còn ít chức năng. 

 Giao diện trang Web còn đơn giản, thiếu chuyên nghiệp. 

5.2. Kiến nghị 

Để đề tài hoàn thiện và đƣợc ứng dụng hiệu quả hơn vào thực tế, cần nghiên cứu 

và phát triển thêm các nội dung sau: 

- Xây dựng nguồn dữ liệu đầu vào phong phú và chi tiết hơn. 

- Thiết kế giao diện Web chuyên nghiệp hơn. 

- Nghiên cứu thêm nhiều chức năng cho trang Web để ứng dụng hiệu quả hơn 

vào thực tế. 

- Nghiên cứu chế độ bảo mật khi đƣa trang WebGIS lên mạng Internet. 
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