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1. CropWatch Pro 
Trong tài liệu này, tất cả những tính năng của “CropWatch Pro” và quy trình sử dụng những tính 

năng của CropWatch theo những quy mô khác nhau đều sẽ được liệt kê ra nhằm giúp người sử dụng 

tạo ra những bản đồ chuyên đề, biểu đồ và những thống kê cần thiết cho việc phân tích Cropwatch 

1.1. Các quy mô xử lí của CropWatch  
Tất cả các chỉ số phân tích của CropWatch đều có thể xử lí và tạo ra theo bốn quy mô khác nhau: 

a) Quy mô toàn cầu 

b) Quy mô theo các vùng sản xuất chính bao gồm: Tây Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Á, Đông 

Nam Á, Tây Âu, Trung Âu và Tây Nga 

c) Quy mô quốc gia: Bao gồm chỉ số cho tổng cộng 173 quốc gia/vùng lãnh thổ và sản lượng ước 

tính dành cho 42 quốc gia trọng điểm 

d) Quy mô địa phương: Vùng sinh thái nông nghiệp đối với 43 quốc gia trọng điểm và quy mô 

theo tỉnh/bang dành cho 173 quốc gia/vùng lãnh thổ 

1.2. Chỉ số phân tích của CropWatch 

CropWatch được tạo ra để phân tích, đánh giá tình trạng của cây trồng và môi trường mà chúng 

sinh sản, phát triển. Các chỉ số bao gồm: RAIN (Lượng mưa), TEMP (Nhiệt độ) và RADPAR 

(bức xạ hoạt động quang hợp, PAR)- Các chỉ số này không giống với chỉ số của sự biến động 

của thời tiết mà thay vào đó là các chỉ số giá trị gia tăng được tinh trên các khu vực trồng trọt 

(không bao gồm sa mạc và đất đai). Không gian sẽ được phân chia theo tiềm năng sản xuất, 

các khu vực cận biên sẽ được nhận ít không gian hơn so với các khu vực có năng suất cao. 

      Các chỉ số được thể hiện bằng cách sử dụng các đơn vị vật lý thông thường (ví dụ như mm 

danh cho lượng mưa), tất cả các chỉ số này đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng về tính thống nhất theo 

cả không gian và thời gian. CWSU là các đơn vị không gian của CropWatch, bao gồm cả MRUs, 

MPZ và các đất nước khác (bao gồm các khu hành chinh cấp một ở một số quốc gia lớn). Đối với 

tất cả các chỉ số phân tích, “tốt” hoặc “tích cực” cho biết rằng chúng có giá trị cao. 

Tiềm năng tích lũy sinh khối 

Ước tính về sinh khối mà có khả 

năng tích lũy theo thời gian, lượng 

sinh khối này được tham chiếu thông 

qua lượng mưa và điều kiện nhiệt độ 

phổ biến 

Sinh khối được trình bày dưới dạng bản đồ theo đơn vị pixel, 

bản đồ hiển thị các giá trị pixel trung bình thông qua đơn vị 

không gian của CropWatch (CWSU) hoặc hiển thị bằng dạng 

bảng. Các giá trị sẽ được so sánh với các giá trị trung bình 

trong vòng 15 năm trở lại đây và khi được biểu thị bằng tỉ lệ 

phần trăm 

Đất canh tác có thể trồng trọt và phần đất canh tác bị thu hẹp 

Diện tích đất canh tác đã được gieo 

trồng là một phần của tổng diện tích 

(đã gieo trồng và chưa gieo trồng) 

đất trồng trọt. Một đơn vị pixel có 

được gieo trồng hay không sẽ phụ 

thuộc vào NDVI hai lần mỗi tháng 

Giá trị được hiển thị trong bảng là giá trị lớn nhất của 8 giá trị 

cho sẵn dành cho mỗi pixel. Bản đồ sẽ biểu thị một khu vực đã 

được canh tác nếu một trong 8 giá trị được quan sát được phân 

loại là “được canh tác”. Nếu hệ thống hiển thị là “chưa được 

canh tác”, có nghĩa là không có bất kì cây trồng nào được phát 

hiện trong xuyên suốt quá trình báo cáo. Các giá trị  biểu thị 

được so sánh với các giá trị trung bình trong 5 năm trở lại đây 

và được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm 

Chỉ số cường độ canh tác 



Cường độ canh tác mô tả mức độ sử 
dụng đất canh tác mỗi năm. Đây là tỉ 
lệ của tổng diện tích đất canh tác của 

tổng các vụ mùa gieo trồng trong 
năm 

Cường độ canh tác được trình bày dưới dạng bản đồ theo đơn 

vị pixel, hoặc các giá trị pixel trung bình trong không gian 

dành cho MPZ, 43 quốc gia và 7 khu vực của Trung Quốc. các 

giá trị được so sánh với các giá trị trung bình trong 5 năm trở 

lại đây và được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm 

 
Chỉ số khác biệt thực vật (NDVI) 

Đây là ước tinh mật độ sống của sinh khối xanh 

NDVI được hiển thị theo dạng trung bình theo 

thời gian ở cấp quốc gia (chỉ bao gồm đất trồng 

trọt) và nằm trong đồ thị phát triển điều kiện cây 

trồng, chỉ số trên sẽ được so sánh với chỉ số của 

năm trước đó và chỉ số trung bình của 5 năm trở 

lại đây. Ngoài ra chỉ số còn được biểu thị theo mô 

hình không gian và được so sánh với các chỉ số 

trung bình, biểu thị thời gian được ghi chép, nơi 

xảy ra và tỉ lệ phần trăm của các pixel liên quan 

đến từng chỉ số 

Chức năng chỉ số Bức xạ hoạt động quang hợp(PAR) và chỉ số bức xạ hoạt động quang hợp dựa 

trên đơn vị pixel(RADPAR) 

Mức trung bình theo không gian(dành cho 

CWSU) của PAR, việc tích lũy PAR dưới đơn vị 

pixel nông nghiệp và được tính theo trọng số của 

quá trinh sản xuất 

RADPAR được hiển thị dưới dạng phần trăm, giá 

trị của RADPAR cho mỗi kì báo cáo sẽ được so 

sánh với các giá trị trung bình của mười lăm năm 

trở lại đây 

Chỉ báo của CropWatch dành cho lượng mưa, lượng mưa được dựa trên đơn vị pixel(RAIN) 

Mức trung bình theo không gian(dành cho 

CWSU) dành cho lượng mưa tích lũy trung bình 

dưới đơn vị pixel nông nghiệp và được tính theo 

trọng số của tiềm năng sản xuất  

RAIN được hiển thị theo tỉ lệ phần trăm, giá trị 

của RAIN cho mỗi kì báo cáo sẽ được so sánh với 

các giá trị trung bình của mười lăm năm trở lại 

đây cho mỗi CWSU. Đối với các MPZ, lượng 

mưa được biểu thị theo dạng thời gian và điển 

hình theo đơn vị không gian. Bản đồ sẽ biểu thị 

nơi xảy ra và phần trăm pixel liên quan đến từng 

chỉ số 

Chỉ báo của CropWatch dành cho nhiệt độ không khí, nhiệt độ được dựa trên đơn vị pixel(TEMP) 

Mức trung bình theo không gian(dành cho 

CWSU) của thời gian nhiệt độ trung bình dưới 

đơn vị pixel nông nghiệp và 

được tính theo trọng số của tiềm năng sản xuất 

TEMP được hiển thị theo độ C, giá trị của 

TEMPT cho mỗi kì báo cáo sẽ được so sánh với 

cái giá trị trung bình của mười lăm năm trở lại đây 

cho mỗi CWSU. Đối với các MPZ, nhiệt độ thông 

thường sẽ được minh họa theo dạng thời gian, 

điển hình theo đơn vị không gian, bản đồ hiển thị 

nơi xảy ra cũng như phần trăm pixel liên quan đến 

từng chỉ số 

Chỉ số điều kiện tối đa của thảm thực vật(VCIx) 

Tình trạng của thảm thực vật sẽ được so sánh với 

lịch sử dữ diệu của mùa trước. Giá trị thường gặp 

sẽ là [0,1], trong đó 0 biểu thị “NDVI xấu trong 

vòng những năm trở lại đây” và 1 biểu thị “NDVI 

tốt trong vòng những năm trở lại đây”. Giá trị của 

NDVI có thể vượt quá phạm vi nếu năm hiện tại 

là tốt nhất hoặc xấu nhất 

VCIx được dựa trên NDVI và hai giá trị của VCIx 

sẽ được tính hàng tháng. VCIx là giá trị VCI cao 

nhất được ghi lại trên mỗi pixel trong mỗi kì báo 

cáo. VCIx thấp có nghĩa là không có VCI giá trị 

cao nào được ghi nhận trong kì báo cáo. Một giá 

trị cao có nghĩa là có ít nhất một VCI giá trị cao 

được ghi nhận. VCI được hiển thị dưới dạng bản 



đồ dựa trên pixel và ở mức giá trị trung bình của 

CWSU 

Chỉ số sức khỏe của thảm thực vật(VHI) 

Giá trị trung bình của VCI và chỉ số điều kiện 

nhiệt độ(TCI). TCI được định nghĩa như VCI 

nhưng là dành cho nhiệt độ. VHI được dựa trên 

giả định cho rằng “nhiệt độ cao là xấu”(do sự 

thiếu/khủng hoảng về độ ẩm), nhưng có thể bỏ 

qua thực tế rằng nhiệt độ thấp cũng có thể “xấu” 

như nhau(cây trồng phát triển chậm hoặc bị sương 

giá) 

Giá trị VHI thấp cho thấy điều kiện canh tác xấu 

một cách bất thường, nhưng nếu giá trị cao do 

nhiệt độ thấp đôi khi sẽ khó để giải thích cũng 

như phân tích. VHI được hiển thị dưới dạng thời 

gian, điển hình như MPZ(khu vực sản xuất lớn) sẽ 

hiển thị nơi xảy ra cũng như phần trăm pixel liên 

quan đến từng chỉ số 

Chỉ số sức khỏe tối thiểu của thảm thực vật(VHIn) 

VHIn là giá trị VHI thấp nhất cho mọi 

pixel trong khoảng thời gian báo cáo. Giá trị 

thường là [0, 100]. Thông thường, các giá trị 

thấp hơn 35 cho thấy mùa vụ có  

tình trạng kém.  

Giá trị VHIn thấp cho thấy sự xuất hiện của sự 

thiếu nước trong giai đoạn giám sát. Điều này 

thường xảy ra khi lượng mưa thấp hơn trung bình. 

Mức độ phân giải theo không gian và thời gian 

của CropWatch đối với VHIn là 16km/tuần và 

1km/dekad đối với Trung Quốc 

Chỉ số diện tích lá(LAI)  

Được định nghĩa như là diện tích lá xanh(một bề 

mặt) trên một đơn vị diện tích trên mặt đất(LAI = 

diện tích lá/diện tích mặt đất, m2/m2). LAI dao 

động từ 0(đất trống) đến hơn 10(rừng lá kim dày 

đặc) 

LAI là một đặc tính cấu trúc quan trọng của thảm 

thực vật. Bề mặt lá là một bộ điều khiển chinh của 

sự trao đổi năng lượng và khối lượng. Các quá 

trình quan trọng như sự chắn tầng lá, thoát hơi 

nước và quang hợp. Giá trị của LAI càng cao, sản 

lượng cuối cùng càng cao 

Phân đoạn của bức xạ quang hợp được hấp thụ(FAPAR) 

 

 

FAPAR là một phần của bức xạ mặt trời đến vùng 

phổ. Bức xạ của hoạt động quang hợp được hấp 

thụ bởi một sinh vật quang hợp, thường được mô 

tả như sự hấp thụ ánh sáng qua một tầng lá 

FAPAR liên quan trực tiếp đến năng suất chính và 

cũng có thể được sử dụng như một chỉ số về trạng 

thái và sự tiến hóa của của màn che của thảm thực 

vật 

Sự thoát hơi nước(ET)  

Sự thoát hơi nước(ET) là tổng số lượng nước bốc 

hơi và sự thoát hơi nước của thực vật từ đất liền 

và bề mặt đại dương lên khí quyển  

Sự thoát hơi nước là một sự mất nước khá đáng 

kể. Sự sử dụng thảm thực vật và các loại đất khác 

nhau cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự thoát hơi 

nước, từ đó lượng nước bốc hơi sẽ đi từ mặt đất đi 

vào bầu khí quyển 

Chỉ số khác biệt nước(NDWI)  



Chỉ số khác biệt nước(NDWI) là một chỉ số viễn 

thám ước tính hàm lượng nước trong tầng lá 

NDWIs khá nhạy với những thay đổi về hàm 

lượng nước trong tầng lá. Nó được tính toán 

bằng cách sử dụng quang phổ hấp thụ cận 

hồng ngoại và sự phản xạ của tia tử ngoại 

sóng ngắn. Giá trị của chỉ số này nằm trong 

khoảng từ -1 đến 1. Phạm vi phổ biến đối với 

thảm thực vật xanh là 0,02 đến 0,6 

 

1.3. Hệ thống các tính năng của CropWatch 

1.3.1. Đăng kí hệ thống 

Đầu tiên, bạn cần phải có một tài khoản để có thể đăng nhập vào website của CropWatch Cloud 

(http://cloud.cropwatch.com.cn/) để có thể sử dụng các tính năng của CropWatch. Trong trường 

hợp bạn không có tài khoản, bạn có thể đăng kí qua link sau 

http://cloud.cropwatch.com.cn/user/register và gửi một email đến cropwatch@radi.ac.cn. Và hãy 

nhớ gửi một bản sao đến zhangmiao@radi.ac.cn 

 

 
Sau khi nhập tên đăng nhập, địa chỉ email và mật khẩu, hãy click vào nút màu xanh để hoàn 
thanh bước đăng kí 
Hãy ghi nhớ tên đăng nhập của mình! 

1.3.2. Đăng nhập vào hệ thống 

Sau khi bạn đã đăng kí và kích hoạt tài khoản thành công, bạn có thể đăng nhập qua website của 

CropWatch Cloud(http://cloud.cropwatch.com.cn/) 

http://cloud.cropwatch.com.cn/
http://cloud.cropwatch.com.cn/user/register
mailto:cropwatch@radi.ac.cn
mailto:zhangmiao@radi.ac.cn
http://cloud.cropwatch.com.cn/


 

Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào phần “CropWatch Pro” (ô màu xanh bên dưới) 

 
Bằng cách nhấn vào một trong những tính năng của CropWatch(ví dụ: chỉ số về lượng mưa), một 

trang để xác định các thông số của thanh phần này sẽ được mở ra với một menu được hiển thị ở 

bên trái, trong đó vẫn sẽ bao gồm tất cả những tính năng của CropWatch để bạn có thể dễ dàng 

thao tác hơn 



 
 

1.3.3. Quản lí hệ thống 

Với người dùng lần đầu tiên truy cập vào hệ thống, bản có thể tùy chỉnh giao diện của hệ thống 

tùy thích. Sau khi nhấn vào ảnh giao diện của bạn ở góc trên bên phải, bạn có thể tùy chỉnh giao 

diện theo ý thích, hãy làm theo các bước sau đây để hoàn thành phần tùy chỉnh của bạn 

 



Trong trường hợp bạn nhấn thoát khỏi cửa sổ này và chưa gửi yêu cầu tùy chỉnh, bạn chỉ cần tải 

lại trang và cửa sổ này sẽ lại xuất hiện. 

Nếu bạn đã xong bước tùy chỉnh, nhưng bạn muốn tùy chỉnh lại lần nữa, bạn chỉ cần nhấn vào 

tên đăng nhập của mình ở góc trên bên phải và chọn “Hồ sơ của tôi”, bạn sẽ nhìn thấy một trang 

tương tự như bên dưới đây. Sau đó bạn có thể tùy chỉnh theo ý mình. 

 
 

1.3.4. Chỉ số khí hậu nông nghiệp: Bao gồm 3 chỉ số 

1.3.4.1. Chỉ số về lượng mưa 

 



1.3.4.2. Chỉ số về nhiệt độ 

 
 

1.3.4.3. Chỉ số bức xạ hoạt động quang hợp 

 

 
 

 



1.3.5. Thành phần dữ liệu 

1.3.5.1. Chỉ số khí hậu nông nghiệp tổng hợp 

Để xử lí dữ liệu của chỉ số khí hậu nông nghiệp, xin hãy làm theo các bước sau: 

 
 

1.3.5.2. Sinh khối 

Để xử lí dữ liệu về sinh khối, xin hãy làm theo sau: 

 
 



1.3.6. Điều kiện cây trồng 

1.3.6.1. Điều kiện cây trồng dựa trên sự bất thường của NDVI 

Để xử lí dữ liệu của điều kiện cây trồng dựa trên sự bất thường của NDVI, xin hãy làm theo sau: 

 

 
 

1.3.6.2. Phân loại điều kiện cây trồng 

Để xử lí dữ liệu của phân loại điều kiện cây trồng, xin hãy làm theo sau: 

 

 



 

1.3.6.3. Phân cụm tình trạng cây trồng 

Để xử lí dữ liệu của phân cụm tình trạng cây trồng, xin hãy làm theo sau:  

 

 
 

1.4. Bản đồ chuyên đề phân tích theo quốc gia(dành cho các nhà phân tích của 

CropWatch) 
Sau khi được nhận được sự chấp thuận từ admin, bạn sẽ có thể truy cập vào 
“CropWatch Pro” ở trang chủ của cloud.cropwatch.com.cn. 

 
“Bản đồ chuyên đề” được sử dụng phổ biến nhất để tạo bản đồ cho việc phân tích  



 
Phân tích theo quốc gia(Phân tích sẽ tập trung vào 4 tháng gần nhất, từ tháng 4 năm 2020 

đến tháng 7 nếu là bản tin dành cho tháng 8) 

Đối với mỗi quốc gia, một vài bản đồ quốc gia sẽ được tạo ra dành cho mỗi đất nước bởi 

tác giả 

1.4.1. Sơ đồ hiện tượng dành cho các loại cây trồng trọng điểm 
Loại bản đồ: Sơ đồ hiện tượng 

Tên vùng: Mỗi quy trình phân tích theo quốc gia sẽ chọn vùng mà bạn đã chọn 

Đặt tháng bắt đầu và tháng kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại tại các đất nước 

hay vùng mà bạn quan tâm đến 

 
1.4.2. Hồ sơ NDVI 

Đối với mỗi quốc gia, các nhà phân tích sẽ cung cấp cả hồ sơ dành cho các quốc gia và cho mỗi AEZs 

Loại bản đồ: NDVI  

Loại: NDVI； 

Loại vùng: Đất nước 

Tên vùng: Tên vùng có thể được thay đổi thành tên của các quốc gia trọng điểm khác 

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại ở quốc gia hoặc 

khu vực mà bạn quan tâm đến 

Loại cây trồng: Tất cả (hoặc bạn có thể chọn lúa hoặc các loại cây trồng chính khác) 

Báo cáo: Có thể chọn 1,2,3,4 tùy theo thời gian của báo cáo 

Chọn 1 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 2, 

Chọn 2 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 5, 

Chọn 3 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 8, 



Chọn 4 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 11. 

 

 
Hồ sơ NDVI sẽ được tạo ra cho AEZs cho mỗi quốc gia, tuy nhiên các AEZs với ít sản lượng nông 

nghiệp, bạn có thể bỏ qua. 

LƯU Ý: Hồ sơ NDVI cấp địa phương là bắt buộc; Nếu mô hình bất thường xảy ra ở một số 
khu vực, lượng mưa hoặc nhiệt độ cũng có thể được bổ sung vào; 

 

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại ở quốc gia hoặc 

khu vực mà bạn quan tâm đến 

Loại: NDVI； 

Loại vùng: Quốc gia 

Tên vùng: Tên vùng có thể được thay đổi thành tên của các quốc gia trọng điểm khác 

Phân vùng các quốc gia trọng điểm: AEZs có thể được chọn ở một vài quốc gia cụ thể 

Báo cáo: Có thể chọn 1,2,3,4 tùy theo thời gian của báo cáo 

Chọn 1 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 2, 

Chọn 2 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 5, 

Chọn 3 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 8, 

Chọn 4 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 11. 

 



 
Tất cả các hồ sơ(NDVI, lượng mưa, nhiệt độ) nên được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu một 

cách thủ công(Xem biểu đồ bên dưới). Người dùng cũng có thể tải bản đồ về ổ cứng. 

 
 

1.4.3. Hồ sơ về lượng mưa 
 

Đối với mỗi quốc gia, các nhà phân tích quốc gia sẽ đưa ra các hồ sơ về lượng mưa quốc gia. Hồ sơ 

lượng mưa dành cho AEZ là tùy chọn. 

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại ở quốc gia hoặc 

khu vực mà bạn quan tâm đến 

Loại cây trồng: Tất cả； 

Bulletin: could be set to 1, 2, 3, or 4 depending on the time of the bulletin.  

Báo cáo: Có thể chọn 1,2,3,4 tùy theo thời gian của báo cáo 

Chọn 1 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 2, 

Chọn 2 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 5, 

Chọn 3 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 8, 



Chọn 4 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 11. 

 
 

1.4.4. Hồ sơ về nhiệt độ 
Đối với mỗi quốc gia, các nhà phân tích quốc gia sẽ đưa ra các hồ sơ về nhiệt độ quốc gia. Hồ sơ 

nhiệt độ dành cho AEZ là tùy chọn. 

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại ở quốc gia hoặc 

khu vực mà bạn quan tâm đến 

Loại cây trồng: Tất cả； 

Báo cáo: Có thể chọn 1,2,3,4 tùy theo thời gian của báo cáo 

Chọn 1 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 2, 

Chọn 2 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 5, 

Chọn 3 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 8, 

Chọn 4 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 11. 

 



 
 

1.4.5. VCIx 
Cài đặt theo sau: 

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại ở quốc gia hoặc 

khu vực mà bạn quan tâm đến 

Báo cáo: Có thể chọn 1,2,3,4 tùy theo thời gian của báo cáo 

Chọn 1 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 2, 

Chọn 2 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 5, 

Chọn 3 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 8, 

Chọn 4 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 11. 

 

 



 

1.4.6. Độ lệch theo nhóm NDVI 
Cài đặt theo sau: 

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại ở quốc gia hoặc 

khu vực mà bạn quan tâm đến 

Phương thức tính toán: Độ lệch; 

Báo cáo: Có thể chọn 1,2,3,4 tùy theo thời gian của báo cáo 

Chọn 1 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 2, 

Chọn 2 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 5, 

Chọn 3 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 8, 

Chọn 4 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 11. 

 

Trình phân tích sẽ chọn quốc gia mà bạn đã chọn. 

 

 

1.4.7. Tỉ lệ bất thường của NDVI so với 5YA 
Cài đặt theo sau: 

Loại bản đồ: Phân loại điều kiện cây trồng 

Loại: NDVI 

Loại vùng: Quốc gia 

Tên vùng: Trình phân tích sẽ chọn quốc gia mà bạn đã chọn 

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại ở quốc gia hoặc 

khu vực mà bạn quan tâm đến, 

Phương thức tính toán: Độ lệch; 

Báo cáo: Có thể chọn 1,2,3,4 tùy theo thời gian của báo cáo 

Chọn 1 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 2, 

Chọn 2 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 5, 

Chọn 3 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 8, 



Chọn 4 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 11. 

 

 
1.4.8. Độ lệch của tiềm năng sinh khối 
 

Cài đặt theo sau: 

Dạng bản đồ: Raster 

Loại: Độ lệch sinh khối 

Loại vùng: Quốc gia 

Tên vùng: Trình phân tích sẽ chọn quốc gia mà bạn đã chọn; 

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dựa trên lịch mùa vụ của mùa hiện tại ở quốc gia hoặc 

khu vực mà bạn quan tâm đến, 

Báo cáo: Có thể chọn 1,2,3,4 tùy theo thời gian của báo cáo 

Chọn 1 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 2, 

Chọn 2 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 5, 

Chọn 3 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 8, 

Chọn 4 nếu bạn đang muốn nhìn thấy báo cáo của tháng 11. 

 

 


