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1. Truy cập vào hệ thống
Người dùng truy cập vào hệ thống HCMGIS GeoReference bằng cách truy cập vào liên kết
https://georeference.hcmgis.vn/, hệ thông sẽ dẫn vào trang chủ. Tại đây người dùng có thể truy cập vào các
chức năng của hệ thống thông qua menu chính hoặc click vào các menu xuất hiện ở trang chủ.
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Hình 1. Trang chủ của hệ thống
(1): Danh sách các tấm ảnh đã được đăng ký tọa độ
(2), (6): Đăng ký tọa độ cho ảnh
(3): Tiling ảnh
(4): Trang liên hệ của hệ thống
(5): Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản

4

5

2. Đăng nhập/ đăng xuất
2.1. Đăng nhập
Một số chức năng như đăng ký tọa độ cho ảnh, tiling ảnh yêu cầu người dùng phải đăng nhập vào hệ thống
mới có thể sử dụng các chức năng này.
Vì vậy, để đăng nhập vào hệ thống, người dùng click vào
trên menu chính. Sau đó hệ thống sẽ
hiển thị màn hình đăng nhập để người dùng nhập các thông tin cần thiết.
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Hình 2. Màn hình đăng nhập
(1): Tên đăng nhập

(3): Lấy lại tên đăng nhập hoặc mật khẩu

(2): Mật khẩu

(4): Đăng ký tài khoản mới (xem phần 3)

Nếu người dùng nhập đúng thông tin tài khoản, màn hình đăng nhập ẩn đi, trên menu chính sẽ xuất hiện
thông tin người dùng.

Hình 3. Thông tin tài khoản được khi đăng nhập thành công

2.2. Đăng xuất
Để đăng xuất, người dùng click vào thông tin user, hệ thống sẽ hiển thị menu logout như hình:

Hình 4 Menu đăng xuất

3. Đăng ký tài khoản mới
Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới tại menu Sign Up trên màn hình đăng nhập. Sau khi click vào
menu Sign Up hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng ký tài khoản để người dùng nhập các thông tin cần thiết.
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Hình 5. Màn hình đăng ký tài khoản
(1): Tên đăng nhập

(3): Xác nhận mật khẩu

(2): Mật khẩu

(4): Email đăng ký

Nếu các thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo tài khoản đã tạo thành công và có thể quay về trang đăng
nhập để đăng nhập vào hệ thống như hướng dẫn ở phần 2

Hình 6. Thông báo tài khoản đã tạo thành công

4. Đăng ký tọa độ cho ảnh
4.1. Nhập thông tin tổng quan
Nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ tự động hiển thị màn hình và yêu cầu đăng nhập. Người dùng đăng nhập
vào hệ thống như hướng dẫn ở phần 2. Nếu đã đăng nhập, người dùng nhập các thông tin tổng quan của tấm
ảnh và click Create.
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Hình 7. Nhập thông tin tổng quan
(1): Tên tấm ảnh (map)

(3): Thông tin mô tả

(2): Chọn các thẻ (tags) thông tin cho ảnh

(4): Quyền riêng tư của anh

4.2. Các thành phần trên màn hình đăng ký tọa độ ảnh
Sau khi đã nhập thông tin tổng quan cho ảnh thành công, hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng ký tọa độ cho
ảnh.
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Hình 8. Mà hình đăng ký tọa độ cho ảnh
(1): Đóng/mở danh sách điểm khống chế

(9): Xuất bản ảnh đã đăng ký tọa độ

(2): Xóa điểm khống chế đang chọn

(10): Vùng thao tác với ảnh

(3): Thêm mới điểm khống chế

(11): Vùng thao tác với bản đồ

(4): Mở thông tin tổng quan

(12), (15): Zoom-in, zoom-out

(5): Chọn thuật toán đăng ký tọa độ

(13): Upload ảnh

(6): Xem trước

(14): Trở về mức zoom ban đầu

(7): Lưu thao tác

(16): Chọn bản đồ nền

(8): Tải xuống ảnh đã đăng ký tọa độ
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4.3. Upload ảnh
Người dùng click vào
để mở trình upload ảnh, khi trình upload ảnh đã mở, click vào (1) để mở thư mục
chứa ảnh, chọn ảnh và click open (2) hoặc kéo và thả ảnh vào ô (3).
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Hình 9. Quy trình upload ảnh

4.4. Thêm các điểm khống chế
Click vào
để thêm các điểm khống chế (1), (2), (3), (4) cần thiết, sau đó click vào
để chọn bản đồ nền (1) phù hợp.

(xem phần 4.2)

Di chuyển các điểm khống chế trên vùng thao tác với ảnh và trên vùng thao tác với bản đồ sao cho vị trí các
điểm tương ứng theo thứ tự.
Nếu muốn xóa điểm khống chế, người dùng click vào điểm muốn sau, khi đó hai điểm tương ứng giữa ảnh
và bản đồ sẽ được tô đỏ (3), (4) sau đó click

để xóa.
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Hình 10. Thêm các điểm khống chế và di chuyển đến vị trí tương ứng theo thứ tự

Ngoài ra, người dùng có thể quản lý các điểm khống chế thông qua danh sách bằng cách click vào
đóng/mở danh sách các điểm khống chế.
Trên danh sách, người dùng có thể thêm/xóa điểm khống chế bằng cách click vào

/

để

.

Danh sách gồm hai cột hiển thị tọa độ điểm khống chế trên ảnh dưới dạng pixel (x,y) (1) và hai cột hiển thị
tọa độ trên bản đồ dưới dạng (lat, lng) (2).
Người dùng cũng có thể xác định vị trí các điểm khống chế bằng cách click vào các ô (3) nhập và tọa độ
tương ứng một cách thủ công hoặc xác định vị trí bằng cách gõ địa chỉ vào Search box (4).
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Hình 11. Quản lý các điểm khống chế bằng danh sách

4.5. Lưu và publish ảnh đã đăng ký tọa độ
Nếu muốn thay đổi thông tin tổng quan người dùng có thể click vào
quan.
Người dùng click vào

để mở màn hình thông tin tổng

để chọn thuật toán đăng ký tọa độ, chọn

Người dùng có thể xem trước hiển thị của ảnh đã đăng ký tọa độ bằng cách click
trước khi click xuất bản

để lưu lại các thao tác.
(xem phần 5.2)

ảnh.

Người dùng cũng có thể tải xuống ảnh đã được đăng ký tọa độ dưới dạng tiff bằng cách click

.

5. Danh sách các ảnh đã đăng ký tọa độ và xem ảnh
5.1. Danh sách ảnh đã đăng ký tọa độ
Người dùng click vào
trên menu chính hoặc xác menu xuất hiện ở trang chủ để có thể truy cập vào
danh sách các ảnh đã được đăng ký tọa độ.

Hình 12. Danh sách các ảnh đã được đăng ký tọa độ

5.2. Xem ảnh đã đăng ký tọa độ
Người dùng click vào bất kì ảnh nào trên danh sách các ảnh đã đăng ký tọa đổ để xem ảnh.

Hình 13. Xem ảnh đã đăng ký tọa độ

