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1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ẢNH 
VỆ TINH BING MAPS 
Trước sự phổ cập của Google 
Earth, Microsoft cũng phát triển 
dịch vụ ảnh vệ tinh của riêng 
mình.  Bắt đầu khá sớm từ 
năm 2005, lần lượt trải qua các 
giai đoạn với các tên gọi khác 
nhau: Live Search 
Maps, Windows Live 
Maps, Windows Live Local, 

and MSN Virtual Earth; đến 
nay Bing maps đã có cơ sở dữ 
liệu khá đồ sộ, lên tới hàng 
trăm Terabyte bao gồm cả ảnh 
vệ tinh (Aerial Imagery) và ảnh 
chụp từ máy bay tầm thấp 
(Bird’s Eye Imagery) phủ khắp 
trái đất. 
Đối với Việt Nam, Bing maps 
đã có ảnh vệ tinh độ phân giải 
cao ở nhiều khu vực với mức 

độ cập nhật đôi khi còn nhanh 
hơn cả Google Earth.  Rất 
tiếc, ở Việt Nam hiện Bing 
maps chưa có ảnh chụp từ 
máy bay tầm thấp. 
Dưới đây là một số ảnh vệ 
tinh ở khu vực Hà Nội cho 
thấy Bing maps đã chịu khó 
cập nhật hơn Google Earth: 
 
 

 

 
 

 

Ảnh mặt bằng nút Trung Hoà.  Theo ảnh chụp của Bing maps (ảnh trên), ta thấy dải phân cách giữa 
 trên đường Vành đai 3 đã trở thành công trường, trong khi theo ảnh chụp của Google Earth (ảnh dưới)  

vẫn còn nguyên cây xanh và đảo tròn giữa nút. 
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Ảnh mặt bằng bãi giữa sông Hồng dưới cầu Nhật Tân.   

Theo ảnh chụp của Bing maps (ảnh trên), ta thấy mặt bằng công trường thi công,  
trong khi theo ảnh chụp của Google Earth (ảnh dưới) vẫn là đất trống. 

 
Để xem Bing maps, các đơn 
giản nhất là sử dụng 1 trình 
duyệt Internet, ví dụ: Internet 
Explorer và truy cập vào địa 
chỉ: www.bing.com/maps/  
 
Mặc dù Bing maps có cho 
phép Import file .kmz để xem 
trên nền bản đồ, nhưng do 
dung lượng bị giới hạn quá nhỏ  
(2MB) nên theo cách này ta chỉ 
xem được ảnh mà không xem 
được bản vẽ bình đồ trên nền 
ảnh vệ tinh. 
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2. Phần mềm Autodesk Civil 
3D 2013 tích hợp Bing maps 
Như trên đã trình bày, trình 
duyệt Internet thiếu nhiều tính 
năng để Bing maps có thể trợ 
giúp hữu hiệu đối với công tác 
thiết kế.  Để khắc phục nhược 
điểm trên, Microsoft không xây 
dựng riêng 1 chương trình xem 
ảnh vệ tinh như Google Earth 
của Google, mà có hướng đi 
riêng khá độc đáo:  Đó là cho 
phép tích hợp Bing maps vào 
bất cứ một chương trình nào 
trên nền Windows thông qua 

các thư viện & mã nguồn được 
cung cấp sẵn.  Khoảng hơn 1 
năm trở lại đây đã rộ lên trào 
lưu tích hợp Bing maps trong 
các phần mềm phổ biến như: 
Argis, Mapinfo, Microstation, 
GlobalMapper... Autodesk, bắt 
đầu từ các phiên bản 2013, đã 
từ bỏ Google Earth và chuyển 
sang hỗ trợ Bing maps.  Gần 
đây, Autodesk giới thiệu tiện 
ích Basejump dành cho Civil 
3D 2013, cho phép xem trực 
tiếp ảnh vệ tinh trong Model 
của bản vẽ.  Dự án Basejump 

hiện đang trong giai đoạn thử 
nghiệm, bản dùng thử có hiệu 
lực đến tháng 8/2013. 
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm 
về tiện ích này tại địa chỉ: 
http://labs.autodesk.com/utiliti
es/basejump 
Để xem được Bing maps cùng 
với bản vẽ Cad, bạn đọc cần 
cài đặt: Autodesk Civil 3D 
2013 và tiện ích Basejump.  
Dưới đây là hướng dẫn cách 
mở Bing maps trong môi 
trường của Civil 3D 2013: 

Bước 1:  
Khai báo hệ toạ độ cho bản vẽ, ở đây khai báo hệ VN2000, kinh tuyến trục 105 độ, múi chiếu 3 độ: 

  

 
Bước 2:  
Gõ lệnh: MAPWSPACE để bật cửa sổ Map Task Pane.  Bấm vào Data, chọn Connect to Data... 

 
 
Bước 3: Chọn Add Basemap Services Connection, bấm Connect: 

 

http://labs.autodesk.com/utilities/basejump
http://labs.autodesk.com/utilities/basejump
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Sau khi kết nối sẽ hiện ra các Layer của Bingmaps, chọn Layer mong muốn và bấm Add to Map. 

 
 
Kết quả là ta sẽ có nền ảnh vệ tinh trong Model của Civil 3D, có thể Zoom, pan như ảnh nền trong 
bản vẽ Cad thông thường.  Độ phân giải của nền bản đồ sẽ tăng lên khi phóng to. 

 
 

 
 
3. Tiện ích Plex.Earth 3.0 
Trong khi Autodesk còn đang 
loay hoay với dự án Base 
Jump, một hãng phần mềm 
khác là PlexCape đã nhanh tay 
tung ra tiện ích Plex.Earth 3.0 

cho phép import ảnh vệ tinh 
của cả Google Earth và Bing 
maps vào Autocad 2013. 
Hiện bản 3.0 đang trong giai 
đoạn thử nghiệm và có thể tải 
về miễn phí từ địa chỉ: 

http://www.plexearth3.com/ 
Lần đầu tiên sử dụng, cần 
phải đăng ký (miễn phí) với 
Plex.Earth (bấm vào Click 
here to Start): 

http://www.plexearth3.com/
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Phần hỗ trợ Bing maps nằm trong ribbon PlexEarth-Map Explorer, phần hỗ trợ Google Earth nằm 
trong ribbon PlexEarth-Google Earth.  Dưới đây xin hướng dẫn ngắn gọn cách Import ảnh từ Bing 
maps bằng Plex Earth 3.0: 
Bước 1: Chọn hệ toạ độ: 
Trong bản 3.0 này, Plex Cape đã hỗ trợ hệ toạ độ VN-2000 kinh tuyến trục 105 độ (Zone 48N) và 
108 độ (Zone 59N), múi chiếu 6 độ.  

  
 
Bước 2: Mở cửa sổ Bing maps và zoom đến khu vực cần Import ảnh: 
Bấm vào Map Explorer để hiện cửa sổ Bing maps.  Zoom và Pan về vị trí mong muốn (ví dụ: Hà 
Nội).  Để lần sau khỏi mất công Zoom Pan, ta vào menu File\Save as để ghi lại vị trí hiện tại: 
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Bước 3: 

 
 
Chèn 1 bức ảnh độ phân giải 
thấp vào Autocad để đồng bộ 
toạ độ giữa Cad và cửa sổ 
Bing maps: 
Bấm vào nút Image from 
current View để import ảnh vào 
model của Autocad theo đúng 
toạ độ (trong hệ toạ độ vừa 
chọn).  Lúc này con trỏ 
Autocad sẽ ở đúng khu vực mà 
bạn đang hiển thị trong cửa sổ 
Map Explorer. 
Bước 4: Chọn 1 đường bao 
(Polyline) để import ảnh: 
Trong Autocad vẽ 1 polyline 
bao lấy vùng cần chụp ảnh vệ 

tinh, và bấm Polygonal Mosaic, 
chọn Polyline vừa vẽ và Enter 
để import ảnh vệ tinh với độ 
phân giải như đang hiển thị 
bên cửa sổ Map Explorer. 
Chương trình sẽ tự động chụp 
màn hình và cắt ghép các ảnh 
theo Polyline bạn đã vẽ.  Các 
ảnh này sẽ được save về máy 
tính.  Đường dẫn của file ảnh 
là đường dẫn của bản vẽ hoặc 
tuỳ chọn trong mục Options\ 
Image & Mosaic... 
Ngoài tính năng Import ảnh, 
Plex.Earth còn có các tính 
năng khác như: import được 

mô hình địa hình từ Google 
Earth, xuất được các đối 
tượng Cad thành file .kmz, 
.kml sang Google Earth...   
Do kết hợp được cả Bing 
maps lẫn Google Earth, 
Plex.Earth 3.0 đã khắc phục 
được hầu hết các nhược điểm 
của BaseJump cũng như 
Google Earth extension trước 
kia của Autodesk.  Với giá 
khoảng 159$/ lincense 1 năm, 
Plex.Earth 3.0 là một phần 
mềm đáng xem xét. 

 

 

 

 
 


