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MỞ ĐẦU 

Tài liệu này mô tả bài toán ứng dụng «Biên tập bộ phân loại» và «Phương pháp thành lập và chỉnh 

sửa bộ phân loại số» bản đồ vector ở định dạng RSC.  

Tệp định dạng RSC là tệp nhị phân, dùng để mô tả lớp, đối tượng, thuộc tính đối tượng (tính chất 

của thuộc tính) và ký hiệu đối tượng trên bản đồ. Mỗi bộ phân loại số được biên tập tuân theo tiêu chuẩn 

sử dụng bản đồ. 

Các bộ phân loại số RSC có thể được tạo khi biên tập bộ phân loại, nằm trong thành phần GIS 

«Panorama х64» PARB.00046-06, hoặc sử dụng các chức năng trong bộ công cụ Ứng dụng GIS – GIS 

ToolKit. 

GIS «Panorama» – Là Hệ thống thông tin địa lý tổng hợp, có khả năng thành lập và biên tập bản đồ 

số và bình đồ thành phố, xử lý dữ liệu viễn thám, thực hiện đo đạc và tính toán, chồng xếp dữ liệu, xây 

dựng mô hình 3D, xử lý dữ liệu ảnh, có môi trường để chuẩn bị tài liệu đồ họa dạng điện tử và dạng in, 

cũng như những công cụ làm việc với cơ sở dữ liệu. 

Trong thành phần cài đặt GIS «Panorama» cung cấp các bộ phân loại số: 

- bình đồ thành phố các tỷ lệ từ 1:500 đến 1:10 000 ở dạng các tệp: map500.rsc, map2000.rsc, 

map5000.rsc, map10000.rsc; 

- bản đồ địa hình các tỷ lệ từ 1:25 000 đến 1:1 000 000 ở dạng các tệp: 25t05g.rsc, 50t05g.rsc, 

100t05g.rsc, 200t05g.rsc, 500t05g.rsc, 1m05g.rsc; 

- bản đồ địa lý tổng quan các tỷ lệ 1:1 000 000 và 1:2 500 000 ở dạng các tệp: 1mOGK13g.rsc, 

2_5mOGK13g.rsc; 

- trình bày ngoài khung bình đồ thành phố và bản đồ địa hình: frm500.rsc, ..., frm1000000.rsc. 
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1 CHỨC NĂNG CHUNG BỘ PHÂN LOẠI CỦA BẢN ĐỒ VECTOR 

Bộ phân loại số – là tổng hợp những mô tả của lớp bản đồ vector, dạng và ký kiệu của đối tượng, 

dạng thuộc tính và khả năng thu nhận, được trình bày ở dạng số.  

Bộ phân loại bản đồ ở dạng số được lưu ở tệp RSC. Tệp RSC được đặt trong cùng thư mục với bản 

đồ vector, trong thư mục chung với bộ phân loại hoặc trong thư mục ứng dụng. 

Đường dẫn tới thư mục chung các bộ phân lọai được thiết lập trong tệp ứng dụng INI ở phần 

[DATAPATH] ở dòng «Rsc =». Trong trường hợp này thì một số bản đồ từ các thư mục khác nhau có thể 

sử dụng cùng một bộ phân loại. Bất kỳ một thay đổi nào trong bộ phân loại đó đều được thể hiện ở tất cả 

các bản đồ. 

Bộ biên tập của bộ phân loại có thể lôi ra được từ thư mục các bài toán ứng dụng, hoặc có thể qua 

từ cửa sổ topup bằng cách nhấn chuột phải vào thực đơn trong bài toán Chú giải bản đồ hoặc hộp thoại 

Chọn đối tượng. 
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2 CHUẨN BỊ VÀ TẠO BỘ PHÂN LOẠI SỐ 

Quá trình tạo bộ phân lọai số bắt đầu từ công tác chuẩn bị, trong giai đoạn đó phải xác định dạng, tỷ 

lệ cơ sở và chức năng của bản đồ điện tử, danh sách bộ ký hiệu, dạng ký hiệu, thành phần thuộc tính, chia 

lớp, phương pháp mã hóa,… 

Có những bộ phân loại chuẩn của thông tin địa hình: đối với bản đồ và bình đồ tỷ lệ từ 1:500 – 1: 

10 000 và đối với bản đồ tỷ lệ từ 1: 25 000 – 1: 1 000 000. Những bộ phân loại này có thể được sử dụng ở 

dạng cơ sở khi xác định thành phần đối tượng, dạng ký hiệu tương ứng và phương pháp mã hóa đối tượng 

và thuộc tính thi lập bản đồ số và bình đồ theo chuyên đề (dẫn đường, địa chất, quy hoạch, du lịch,…) để 

xác định dạng ký hiệu nên sử dụng bản đồ giấy tương ứng. 

Kết quả thực hiện công tác chuẩn bị phải thu được những thông tin sau: 

1) để mô tả lớp (phần) bản đồ: 

 tên lớp (đến 32 ký tự), bất kỳ một giá trị duy nhất nào, 

 khóa (16 ký tự), bất kỳ giá trị duy nhất nào, 

 số hiệu duy nhất của lớp (từ 1 đến 256), 

 mức độ ưu tiên khi hiển thị trên màn hình, sơ đồ xây dựng và tương tự (từ 0 đến 255 – lớp tiếp 

theo sẽ chồng lên lớp trước); 

2)  để mô tả đối tượng bản đồ: 

 tên đối tượng (đến 32 ký tự), 

 khóa (đến 32 ký tự), bất kỳ giá trị duy nhất nào, 

 mã phân loại đối tượng (11 ký hiệu), 

 dạng đối tượng (điểm, đường, vùng, ghi chú, vector, mẫu), 

 số hiệu lớp, 

 hướng số hóa, 

 xác định tỷ lệ (phụ thuộc vào dạng đối tượng cho từng tỷ lệ), 

 ranh giới nhìn thấy đối tượng (theo thang tỷ lệ), 

 danh mục thuộc tính bắt buộc, 

 danh mục thuộc tính cho phép, 

 danh mục thuộc tính mà giá trị của nó ảnh hưởng tới dạng đối tượng khi hiển thị chúng, và giải 

các giá trị cho một dạng đối tượng, 

 kiểu ký hiệu tương ứng cho đối tượng, 

3) để mô tả thuộc tính: 

- tên gọi của thuộc tính (đến 32 ký tự), 

- khóa (đến 16 ký tự), 

- mã phân loại thuộc tính (từ 1 đến 65535), 

- kiểu giá trị (ký tự, số, mã từ giá trị bộ phân loại, …), 

- đơn vị đo (7 ký tự), 

- giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, mặc định của thuộc tính – chung cho tất cả các đối tượng, 

- dấu hiệu lặp lại thuộc tính (nếu nó có thể có một số giá trị cho một đối tượng);  

4) để mô tả giá trị thuộc tính của bộ phân loại: 

- mã phân loại thuộc tính (từ 1 đến 655335). 

- mã phân loại giá trị thuộc tính (từ 1 đến 65536), 

- giá trị thuộc tính (đến 32 ký tự); 

5) để mô tả bảng màu: 

- màu, 

- tên bảng màu; 

6) để mô tả kiểu chữ: 

- tên kiểu chữ,  

- các trang mã. 
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3 CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CHUNG CỦA BỘ PHÂN LOẠI 

Chỉnh sửa dữ liệu chung của bộ phân loại cho phép: 

- gọi bộ phân loại để chỉnh sửa; 

- sửa tên, loại bản đồ, tỷ lệ, mã của bộ phân loại; 

- thay đổi bảng màu. 

 

 

Hình 1 -  Thông tin chung của bộ phân loại 

Có thể chỉnh sửa bộ phân loại của bản đồ địa hình đang mở hoặc một trong những bộ phân loại của 

bản đồ người dùng. Tên tệp chỉnh sửa bộ phân loại sẽ được chọn từ danh mục các bộ phân loại khi nhấn 

vào trường «Chọn bộ phân loại». 

Tên gọi của bộ phân loại sẽ được chỉnh sửa khi nhấn vào trường «Tên gọi». Độ dài tên gọi bộ phân 

loại cho phép đến 31 ký tự. 

Loại bản đồ sẽ được chọn từ danh mục các loại bản đồ đã mở hoặc được nhập tùy ý (đến 31 ký tự) 

khi nhấn vào trường «Loại bản đồ». Đó là trường hướng dẫn. 

Trường Tỷ lệ để nhập giá trị tham khảo của bản đồ cơ sở trên bộ phân loại đã tạo. Giá trị trường Tỷ 

lệ không bị giới hạn bởi những tỷ lệ áp dụng cho những bản đồ cơ sở. Tỷ lệ được chọn từ danh mục các 

tỷ lệ. 

Ranh giới hiển thị đối tượng trên bản đồ được đặt bằng 2 danh mục tỷ lệ – cho những bản đồ tỷ lệ 

nhỏ và lớn. Đối với những tỷ lệ từ 1:1 đến 1: 10 000 nên chọn giá trị «Bản đồ tỷ lệ lớn», đối với những 

bản đồ còn lại – Bản đồ tỷ lệ nhỏ. 

Đối với những bản đồ tỷ lệ lớn thì ranh giới hiển thị đối tượng có thể nhận các giá trị: 1:1, 1:10, 

1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 

1:500000. 

Đối với những bản đồ tỷ lệ nhỏ thì ranh giới hiển thị đối tượng có thể nhận các giá trị: 1:1000, 

1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000, 1:2500000, 

1:5000000, 1:10000000, 1:20000000, 1:40000000.  

Khi tạo bộ phân loại mới có thể thiết lập «mã đối tượng dài». Trong trường hợp này thì mã ngắn 

(mã bằng số), người dùng có thể không phải nhập (nhập mã duy nhất theo mặc định). Khóa thì bắt buộc 

phải điền. 
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Mã của bộ phân loại (7 ký tự) được chỉnh sửa được khi nhấn vào trường «ID bộ phân loại». Trường 

này gọi là trường hướng dẫn. Nó sẽ được điền theo tùy chỉnh của người dùng. 

Ở bên phải của thẻ hiển thị bảng màu của bộ phân loại. 

Khi nhấn vào nút Import có thể thêm bộ phân loại bằng các đối tượng từ bộ phân loại khác. 

Trên thẻ hiển thị thông tin thống kê chung theo bộ phân loại: số lượng lớp, đối tượng và thuộc tính. 

Những thay đổi sẽ được lưu khi nhân nút «Lưu» ở bên phải của thẻ. Để khôi phục các trường chỉnh 

sửa chưa đúng hãy nhấn vào nút «Khôi phục» ở bên trái thẻ. 

Nếu thay đổi chưa được lưu, khi chuyển sang thẻ khác hoặc thoát chỉnh sửa thì sẽ xuất hiện hộp 

thoại xác nhận lưu thay đổi hoặc hủy thay đổi. 
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4 CHỈNH SỬA BẢNG MÀU CỦA BỘ PHÂN LOẠI 

4.1 Thông tin chung 

Ở bên phải của thẻ «Thông tin chung» hiển thị bảng màu của bộ phân loại. Bộ phân loại có thể có 

một hoặc nhiều bảng màu. Ví dụ, hải đồ có một số bảng màu để hiển thị bản đồ ở những thời gian khác 

nhau trong ngày. 

Mỗi một bảng màu của bộ phân loại đều có tên gọi (đến 31 ký tự). 

Bảng màu được chọn từ danh mục tên gọi các bảng màu. 

 

 

Hình 2 -  Bảng màu của bộ phân loại 

Số lượng màu chung cho tất cả các bảng màu của bộ phân loại (có các phương án: 16,32,64,256). 

Để thay đổi số lượng màu hãy chọn giá trị phù hợp từ danh mục. Khi giảm số lượng màu thì đối 

tượng nào bị xóa màu sẽ được hiển thị bằng màu đen. 

Dưới bảng màu có trường để nhập màu từ bàn phím. Màu có thể được nhập ở dạng RGB hoặc theo 

tọa độ màu sắc và độ sáng (XYL). 

Hãy nhấn nút để chọn bảng màu cần nhập. 

Để chính xác lại tham số chuyển đổi giữa các hệ màu hãy nhấn nút «Tham số» để gọi hộp thoại 

«Chuyển đổi từ CIE sang RGB». 

Nhấn đúp chuột trái hoặc nhấn một lần chuột phải vào ô vuông màu sắc trong bảng màu để có thể 

thay đổi màu gốc sang màu đã chọn. Màu mới được chọn từ hộp thoại «Chọn màu». 

Nhấn một lần chuột trái vào ô vuông màu sắc để nhập màu từ bàn phím. Để lưu lại màu đã chọn hãy 

nhấn vào nút «Lưu» 

Nút «Khôi phục màu» cho bảng màu của bộ phân loại về trạng thái ban đầu. Nút «Màu chuẩn» cho 

bảng màu của bộ phân loại theo tiêu chuẩn chọn màu (16 màu). Để xóa bảng màu hãy nhấn vào nút 

«Xóa». Nếu chỉ có một bảng màu, thì sẽ không thể xóa được. 
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4.2 Tạo bảng màu mới 

Để tạo bảng màu mới trong bộ phân loại hãy nhấn nút «Thêm». Khi đó bảng màu mới sẽ được tạo 

ra, trong đó bảng màu sẽ có tên chuẩn và 16 màu đầu tiên. Chỉnh sửa tên trong danh mục tên bảng màu và 

chính xác lại màu từng ô vuông bằng cách gọi hôp thoại chuẩn (nhấn đúp chuột) hoặc bằng cách nhập 

thành phần màu (nhấn chuột một lần). 
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5 CHỈNH SỬA LỚP CỦA BỘ PHÂN LOẠI 

5.1 Hiệu chỉnh và nhập lớp mới 

Trong thẻ «Chỉnh sửa lớp» hiển thị danh mục các lớp của bộ phân loại ở dạng bảng có từ 4 cột trở 

lên: Số hiệu lớp, Tên gọi, Khóa, Thứ tự lớp, Số đối tượng. 

 

 

Hình 3 -  Chỉnh sửa lớp của bộ phân loại 

Để thêm lớp mới cần phải nhấn nút «Thêm». Ở cuối cùng của danh sách lớp xuất hiện dòng nhấp 

nháy với số thứ tự mới. Ở trường «Tên lớp» sau khi nhấn chuột trái hãy nhập tên lớp vào, ở trường «Thứ 

tự lớp» – hãy nhập số thứ tự lớp, ở trường «Khóa» – hãy nhập khóa rút gọn của lớp. Ở trường «Số lượng 

đối tượng» không cho phép nhập. Việc nhập thông tin trong mỗi cột sẽ được thực hiện khi nhấn «Enter». 

Chỉnh sửa lớp để thay đổi tên lớp và số thứ tự lớp. Chọn lớp thay đổi bằng chuột, và ở cột cần thiết 

thì nhập giá trị. Kết thúc nhập khi nhấn nút «Enter». 

Khóa sử dụng để liên kết với cơ sở dữ liệu (đối với tên trường) và tên cần phải biên tập theo yêu 

cầu của dữ liệu. 

Ở phía dưới bên trái của hộp thoại có hiển thị đối tượng thuộc trường đó. Khi nhấn đúp chuột vào 

hình ảnh đối tượng sẽ thực hiện chuyển sang bảng đối tượng. 

 

5.2 Xóa lớp 

Lớp có thể xóa với sự thay đổi đối tượng của lớp đã xóa và chuyển những đối tượng đó sang lớp 

khác hoặc xóa lớp cùng với tất cả những đối tượng của nó. 

Để xóa lớp cần phải chọn lớp cần xóa và nhất nút «Xóa». Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại 

«Xóa lớp». Hộp thoại đó để xem xét xóa lớp cùng với việc chuyển đối tượng sang lớp khác. Để lưu đối 

tượng của lớp cần xóa cần phải nhấn vào nút «Chuyển» và chọn lớp mới trong danh mục các lớp bằng 

chuột. Nếu không cần giữ lại đối tượng trong lớp cần xóa thì khi chọn nút «Đồng ý» lớp đó sẽ được xóa 

khỏi danh mục cùng với tất cả những đối tượng của nó. 
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5.3 Làm việc với thuộc tính của lớp 

Ở bên phải phía dưới của thẻ «Lớp» có bảng để làm việc với những thuộc tính chung cho lớp (để 

liên kết với cơ sở dữ liệu). Khi di chuyển theo danh mục các thuộc tính thì các đối tượng của lớp mà có 

thuộc tính đó sẽ nhấp nháy viền màu vàng. 

Nếu bảng thuộc tính của lớp đang trống thì có thể thêm vào đó danh mục thuộc tính của tất cả các 

đối tượng của lớp hoặc thêm vào đó danh mục các thuộc tính bắt buộc của tất cả các đối tượng thuộc lớp 

đó. 

Khi nhấn nút «Điền vào» cần phải chọn «Tất cả các thuộc tính của đối tượng» hoặc «Những thuộc 

tính bắt buộc». Danh mục nhận được có thể chỉnh sửa (thêm vào hoặc xóa thuộc tính). Có thể chọn những 

thuộc tính cần thiết từ danh mục bằng nút «Thêm». 
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6 CHỈNH SỬA THUỘC TÍNH 

6.1 Thông tin chung 

Mỗi đối tượng bản đồ đều có thể gán được thuộc tính. Ví dụ, tên riêng hoặc chiều cao đối tượng. 

Tất cả những tính chất đó đều được mô tả trong thẻ «Thuộc tính». Đối với mỗi thuộc tính đều có thể được 

phân loại theo giá trị. Khi đó đối với mỗi giá trị thuộc tính được gán tương ứng một mã trong dải giá trị 

(ví dụ, độ rộng sông: từ 5m – 1, từ 5 đến 10m – 2, …), đối với mỗi thuộc tính có ký tự thì đều được gán 

một giá trị cho một mã tương ứng (chất liệu công trình: gỗ – 1, gạch – 2, …). 

Nếu thuộc tính tạo được phân loại theo giá trị thì trong bảng thuộc tính nó sẽ được gán một giá trị 

(giá trị vật lý của thuộc tính đó – là một mã chữ số, nhưng khi làm việc với thuộc tính đó trong bản đồ 

điện tử sẽ được hiển thị một giá trị logic tương ứng với mã hiện thời).  Nếu thuộc tính mà không phân loại 

được theo giá trị thì nó có thể được gán cho số hoặc ký tự. Khi đó giá trị vật lý và giá trị logic trùng với 

nhau. 

 

 

Hình 4 -  Chỉnh sửa thuộc tính của bộ phân loại 

Trong thẻ «Thuộc tính» ở bên trái có hiển thị danh mục các thuộc tính của bộ phân loại dưới dạng 

bảng từ 2 cột trở lên: Mã và tên thuộc tính. Những trường đó không thể chỉnh sửa. 

Thuộc tính được sắp xếp trong bảng theo mã hoặc tên gọi có thể bằng cách nhấn vào tiêu đề của cột 

tương ứng. 

Ở phần bên dưới của hộp thoại hiển thị đối tượng mà sử dụng thuộc tính đó. Đối tượng mà có thuộc 

tính bặt buộc thì có khung màu vàng. Đối tượng mà có thuộc tính ảnh hưởng trực tiếp đến hình dạng của 

nó thì có khung màu xanh. 

Để chuyển sang thẻ «Đối tượng» hãy nhấn đúp chuột vào đối tượng cần thiết. 

 

6.2 Chỉnh sửa trường thuộc tính 

Ở bên phải hộp thoại «Chỉnh sửa thuộc tính» có hiển thị trường với các thuộc tính. Tên gọi thuộc 

tính (31 ký tự) – là dòng ký tự bất kỳ. Mã thuộc tính (số nguyên nhỏ hơn 65000) giúp xác định thuộc tính 
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và phải là số duy nhất. Khóa thuộc tính (đến 15 ký tự) sử dụng đối với tên của các trường trong cơ sở dữ 

liệu (cho phép ký tự có thể dùng đối với tên gọi trường trong cơ sở dữ liệu). Khóa có thể giúp xác định 

thuộc tính và phải là duy nhất. 

Đơn vị đo sử dụng để ghi chú giá trị thuộc tính. Nếu thuộc tính không có đơn vị đo (ví dụ, Trạng 

thái) thì trường đó phải để trống. Để chọn đơn vị đo cần phải chọn giá trị cần thiết từ danh mục đơn vị 

tiêu chuẩn hoặc nhập đơn vị cần thiết từ bàn phím. 

Giá trị thuộc tính có thể đặt ở những dạng khác nhau: dạng ký tự (đến 256 ký tự), dạng số, dạng mã 

từ bộ phân loại, liên kết tới đối tượng và tên tệp (ở những dạng khác nhau, ví dụ, PCX hay BMP). Nếu 

thuộc tính có dạng «Mã từ bộ phân loại», có nghĩa là, giá trị của thuộc tính là những số nguyên được gán 

thêm những ký tự giá trị. 

Đối với những thuộc tính có dạng «Số» hay là «Mã từ bộ phân loại» thì sẽ được gán những giá trị 

mặc định. Những giá trị mặc định này chung cho tất cả các đối tượng. Nếu là thuộc tính bắt buộc của đối 

tượng, mà do một nguyên nhân nào đó thiếu mất giá trị, thì thuộc tính đó của đối tượng sẽ được nhận một 

giá trị mặc định. Khi nhập giá trị thuộc tính của đối tượng thì khoảng giá trị có thể của nó sẽ được thiết 

lập theo giá trị mặc định nhỏ nhất và lớn nhất. Đối với những giá trị dạng mã của bộ phân loại thì giá trị 

lớn nhất và nhỏ nhất sẽ được thiết lập tự động. Người dùng chỉ có thể nhập giá trị mặc định. 

 

Kích thước và độ chính xác trường thuộc tính sẽ sử dụng để nhập giá trị thuộc tính và đưa nó vào cơ 

sở dữ liệu. 

Trường «Cho phép lặp» sử dụng trong tất cả các trường hợp, khi mà đối tượng có thể có nhiều giá 

trị thuộc tính. Ví dụ, thuộc tính «Dạng thực vật» của đối tượng rừng có thể có các giá trị: thông, bạch 

dương. 

Trường «Chung cho tất cả» của các đối tượng cho phép sử dụng thuộc tính cho một đối tượng bất 

kỳ của bộ phân loại, chứ không gán nó cho riêng đối tượng nào. 

Chỉnh sửa thuộc tính là cách thức nhập giá trị vào những trường đó. 

Nút «Thông tin» được sử dụng để chỉ ra thống kê những thuộc tính sử dụng. 

Nếu thuộc tính mà sử dụng cho một dãy các đối tượng thì nó không thể bị xóa. 

Để lưu giá trị thuộc tính sử dụng nút «Lưu». 

 

6.3 Nhập và xóa thuộc tính 

Để nhập thuộc tính mới thì hãy nhấn vào nút «Thêm». Mã, khóa và tên thuộc tính bắt buộc phải 

nhập. Khi thiếu những dữ liệu đó hay là khi bị lỗi thì không thể thực hiện thông báo và ghi chép. Theo 

mặc định thì thuộc tính được lập bởi «Ký tự». Khi cần thiết có thể thay thế nó. 

Để xóa thuộc tính cần phải chọn thuộc tính cần xóa và sử dụng nút «Xóa». Không được xóa những 

thuộc tính ảnh hưởng đến hình dạng đối tượng hoặc những thuộc tính bắt buộc. Trong trường hợp đó cần 

phải tìm theo những đối tượng và xóa thuộc tính từ danh mục thuộc tính bắt buộc, xóa dãy nếu có. 

 

6.4 Chỉnh sửa thuộc tính của bộ phân loại 

Để làm việc với thuộc tính dạng «Mã từ bộ phân loại» sử dụng nút «Danh mục». 

Bộ phân loại của thuộc tính là một danh mục, mà hiển thị tương ứng giá trị số bằng những dòng ký 

tự. 

Khi nhấn vào nút «Danh mục» sẽ xuất hiện hộp thoại «Bộ phân loại». 

Trong hộp thoại này có thể sửa thuộc tính của bộ phân loại, thêm hoặc xóa thuộc tính. Để thêm một 

thuộc tính mới thì hãy nhấn vào nút «Thêm», sau đó hãy nhập giá trị số (trong giới hạn sao cho trong 

danh mục đó giá trị không được lặp lại), sau đó hãy nhấn «Enter». Tiếp theo hãy nhập dòng ký tự (không 

được quá 31 ký tự) và nhấn «Enter». 
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Hình 5 -  Chỉnh sửa thuộc tính của bộ phân loại 

Để chỉnh sửa hãy chọn trong danh mục dòng cần sửa và nhấn chuột lên thành phần cần sửa. 

Để xóa dòng hãy chọn trong danh mục dòng cần xóa và nhấn nút «Xóa». 

Nút «Nhập» cho phép thêm danh mục giá trị của thuộc tính bằng dữ liệu từ tệp văn bản, còn nút 

«Xuất» – cho phép xuất danh mục sang tệp văn bản. 

Để lưu giá trị thuộc tính của bộ phân loại hãy nhấn nút «Lưu». Khi đó những thuộc tính đã thay đổi 

sẽ được lưu lại. Khi nhấn nút «Hủy» thì danh mục sẽ bị đóng và sẽ hủy tất cả những thay đổi. 
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7 CHỈNH SỬA ĐỐI TƯỢNG 

7.1 Thông tin chung 

Thẻ «Đối tượng» cho phép làm việc với đối tượng: nhập và sửa mã, chỉnh sửa lớp, kiểu đối tượng, 

ký hiệu và ranh giới nhìn thấy của đối tượng, gán thuộc tính và dãy đối tượng, cũng như xóa và tạo những 

đối tượng mới. 

 

 

Hình 6 -  Chỉnh sửa đối tượng của bộ phân loại 

Ở phần bên trái của thẻ «Đối tượng» là bảng các đối tượng. Trong đó hiển thị tất cả các đối tượng 

của bộ phân loại, hoặc những trong «Bộ lọc» đối tượng của bộ phân loại. Đối tượng đang được chỉnh sửa 

sẽ được đánh dấu bằng khung màu tím nhạt. Khi giữ chuột di chuyển tới một đối tượng cụ thể, sẽ xuất 

hiện một nhãn với mã, tên và lớp tương ứng của đối tượng đó. Dưới bảng các đối tượng là thanh công cụ.  

Phía trên bảng đối tượng là các thẻ: Lọc, Nhóm, Tìm kiếm. 

Ở bên phải thẻ là trường để chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng: mã, khóa, kiểu đối tượng, tên và 

lớp, dãy đối tượng, ngoài ra còn có các thẻ: Loại đối tượng, Thuộc tính, Tỷ lệ, Ở dạng in, Khác. 

Để chỉnh sửa đối tượng cần nhấn chuột trái vào ký hiệu của nó. Nếu đối tượng đã chọn đã được 

chỉnh sửa từ trước người dùng sẽ nhận được thông báo và khả năng lưu sự thay đổi. 

Trường để chỉnh sửa thuộc tính của đối tượng nằm ở phía trên, bên phải của cửa sổ. Nếu tích chọn 

vào nút «Dãy đối tượng» thì những đối tượng thuộc dãy đối tượng sẽ được đánh dấu. Sự thay đổi ở các 

trường «Mã» hoặc «Lớp» và sự thay đổi thuộc tính sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các đối tượng của 

dãy đối tượng đó. Một vài thuộc tính như là «Kiểu đối tượng» hoặc «Thuộc tính» mà ảnh hưởng tới ký 

hiệu của đối tượng sẽ chỉ được thay đổi khi làm việc với cả dãy đối tượng. Những thuộc tính như vậy sẽ 

không bị thay đổi khi làm việc với những đối tượng riêng biệt. 

Mã đối tượng được thay đổi hay được nhập mới khi nhấn vào trường «Mã». Mã sẽ không được lưu 

nếu mã bằng 0 hoặc trường mã để trống, hoặc mã trùng với mã của đối tượng khác (ở cùng kiểu đối 

tượng), hoặc mã tiêu chuẩn (1000000000). Khi đó người dùng sẽ nhận được thông báo và có thể chỉnh 

sửa. 
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Kiểu đối tượng sẽ được thay đổi khi nhấn vào trường «Kiểu đối tượng». Khi thay đổi kiểu đối 

tượng cần phải chú ý rằng, đối tượng sẽ được thay đổi cả ở dạng in và dạng hiển thị trên màn hình (mặc 

định). 

Lớp đối tượng được chọn từ danh mục các lớp khi nhấn vào trường «Lớp». 

Tên đối tượng sẽ chỉnh sửa được khi nhấn vào trường «Tên gọi». Độ dài tên đối tượng không được 

quá 31 ký tự. 

Khóa của đối tượng sẽ chỉnh sửa được khi nhấn vào trường «Khóa». Độ dài của khóa đối tượng 

không được quá 31 ký tự. Sự khác nhau giữa khóa và mã của đối tượng đó là: mã của đối tượng có thể 

giống nhau đối với những đối tượng có kiểu khác nhau còn khóa của đối tượng phải là duy nhất. 

Để hủy sự thay đổi thuộc tính của đối tượng – hãy nhấn vào nút «Hủy» nằm ở phía trên trường 

«Tên gọi». 

Để lưu sự thay đổi hãy nhấn nút «Lưu». Tất cả các sự thay đổi ở các thẻ sẽ được lưu lại.  

15 đối tượng đầu tiên là những đối tượng hỗ trợ chúng được tạo ra tự động. 

Nếu người dùng mở «Đối tượng ở dạng in», thì trong bảng đối tượng sẽ chỉ hiển thị những đối 

tượng mà có dạng in khác với dạng hiển thị trên màn hình. 

 

7.2 Thanh công cụ để làm việc với các đối tượng 

7.2.1 Đối tượng mới 

 Đối tượng dạng đường mới được tạo ra ở lớp hỗ trợ với mã tiêu chuẩn. Ký hiệu đối tượng được 

thiết lập mặc định. Không có thuộc tính. Đối tượng có thể được hiển thị ở bất kỳ tỷ lệ nào. Để tạo đối 

tượng có thuộc tính khác với những thuộc tính mặc định hãy chỉnh sửa trường cần thiết. 

Cần phải chú ý rằng, những đối tượng mới khi có bộ lọc sẽ được tạo từ những kiểu đối tượng và lớp 

mà đã được chọn. Nếu cần thiết, ví dụ, tạo đối tượng mới trong lớp khác – thì hãy thay đổi bộ lọc đối 

tượng hiển thị. 

Để lưu đối tượng mới hãy nhấn nút «Lưu». Nếu mã đối tượng là 0 hoặc trường mã đối tượng không 

đúng hoặc trùng mới mã của đối tượng khác (có cùng kiểu đối tượng), thì sẽ không lưu được, khi đó 

người dùng sẽ nhận được thông báo và có thể chỉnh sửa. Đối tượng mới được lưu vào cuối của bảng đối 

tượng. 

 

7.2.2 Sao chép đối tượng 

 Có nhiều trường hợp, khi người dùng muốn sử dụng ký hiệu, hoặc thuộc tính của những đối 

tượng đã tạo từ trước. Khi đó phải sao chép đối tượng. Đối tượng đã sao chép được đánh dấu bằng khung 

màu tím nhạt. Tất cả những thuộc tính của đối tượng mới, kể cả mã và khóa đều trùng với đối tượng gốc. 

Người dùng cần phải nhập mã đối tượng. Khóa của đối tượng sẽ được tạo tự động sau khi người dùng 

nhập mã đối tượng. Người dùng khi cần có thể chỉnh sửa khóa đối tượng. 

Để lưu đối tượng mới hãy nhấn nút «Lưu». Nếu mã đối tượng là 0 hoặc trường mã đối tượng không 

đúng hoặc trùng mới mã của đối tượng khác (có cùng kiểu đối tượng), thì sẽ không lưu được, khi đó 

người dùng sẽ nhận được thông báo và có thể chỉnh sửa. Đối tượng mới được lưu vào cuối của bảng đối 

tượng. 

 

7.2.3 Sao chép dãy đối tượng 

 Cho phép tạo dãy đối tượng mới bằng cách sao chép từ dãy đã có. Chi tiết về dãy đối tượng hãy 

xem trong mục 7.7 (Chỉnh sửa dãy đối tượng). 

 

7.2.4 Xóa đối tượng 

 Đối tượng được chọn để xóa sẽ được đánh dấu bằng khung màu tím nhạt. Trước khi xóa đối 

tượng phần mềm sẽ hỏi người dùng để xác nhận. Có thể hủy xóa đối tượng. 
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7.2.5 Xóa dãy đối tượng 

 Tất cả những đối tượng nằm trong dãy đang chọn (được đánh dấu bằng khung màu tím nhạt) sẽ 

được xóa. Trước khi xóa dãy đối tượng phần mềm sẽ hỏi người dùng để xác nhận. Có thể hủy xóa đối 

tượng. 

 

7.3 Ký hiệu đối tượng 

7.3.1 Ký hiệu dạng hiển thị trên màn hình và dạng in 

Đối tượng của bộ phân loại có thể có 2 dạng hiển thị: dạng trên màn hình và dạng in dùng để in ấn 

bằng các thiết bị in. 

Thẻ «Dạng» dùng để chỉnh sửa ký hiệu đối tượng hiển thị trên màn hình. Thẻ «Dạng in» dùng để 

chỉnh sửa ký hiệu đối tượng khi in ấn. 

Để hiển thị đối tượng trên màn hình rất đơn giản. Tất cả những đơn vị đo (lực nét, độ dài đốt, ..) cho 

dạng hiển thị trên màn hình được tính bằng pixel. Đối với dạng in thì có nhiều yêu cầu hơn. Cần phải có 

độ chính xác về kích thước về ký hiệu cũng như khoảng cách giữa các ký hiệu. Tất cả đơn vị đo phải tính 

bằng mm. 

Dạng đối tượng là bộ gồm các thành phần (đối với kiểu đối tượng đã chọn). Các thành phần ban đầu 

được vẽ theo kích thước. Khi đó, đối với đối tượng dạng vùng có đường bao cần nhập diện tích ban đầu, 

sau đó vẽ đường bao. 

 

 

Hình 7 -  Chỉnh sửa dạng đối tượng của bộ phân loại 

Ở phía trên bên phải của thẻ có cửa sổ, mà hiển thị từng thành phần của nhóm ký hiệu. 

Phía dưới có các thẻ phục vụ chỉnh sửa ký hiệu. Để thêm thành phần của ký hiệu hãy nhấn nút 

«Thêm». Thành phần mới sẽ được thêm vào phía trên. Tham số của nó sẽ được sao chép từ thành phần 

hiện thời của ký hiệu. 

Để xóa thành phần của ký hiệu hãy nhấn nút «Xóa». Thành phần hiện thời được chọn sẽ được đánh 

dấu màu xanh. Để chọn thành phần hiện thời hãy nhấn chuột trái vào hình ảnh ký hiệu. Nếu nhóm ký hiệu 

có lớn hơn 3 thành phần, thì danh sách thành phần có thể xem khi sử dụng đường cuộn ngang. Dạng in có 

thể không giống với dạng hiển thị trên màn hình. 
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Nếu thẻ «Dạng» đang hoạt động, thì khi nhấn nút «Sao chép» dạng hiển thị trên màn hình sẽ được 

thay thế bằng dạng in. Nếu thẻ «Dạng in» đang hoạt động thì dạng in sẽ được thay thế bằng dạng hiển thị 

màn hình. 

Phía dưới cửa sổ thành phần ký hiệu có danh mục để chọn và thay đổi thành phần. Dưới danh mục 

thành phần có cửa sổ để thay đổi tham số các chức năng hiện thời hoặc nút «Tham số». Khi nhấn nút 

«Tham số» sẽ mở hộp thoại để nhập tham số cho thành phần ký hiệu.  

Để thay đổi vị trí thành phần hiện thời hãy nhấn chuột trái lên nó và kéo nó sang vị trí mới. 

Những thao tác với nhóm thành phần ký hiệu có thể thực hiện với sự trợ giúp của thực đơn. Hãy 

nhấn chuột phải và chọn một trong những chức năng: thêm, cao hơn, cao nhất, thấp xuống, thấp nhất. 

Thành phần hiện thời được di chuyển từ một vị trí, sang trái hoặc sang phải hay là dán vào đầu hoặc 

cuối danh mục thành phần đối tượng. 

Để thay đổi dạng của thành phần hiện thời hãy chọn thành phần mới trong danh mục và sau đó hãy 

thay đổi tham số. 

7.3.2 Chỉnh sửa ký hiệu đối tượng dạng đường 

Những đường được sử dụng trong bộ phân loại có thể được trình bày ở dạng tổng hợp các thành 

phần: đường, nét đứt, ký hiệu vector, nhóm đường, điểm,… 

Những tham số của đường – màu, lực nét. 

Tham số đường nét đứt – màu, lực nét, độ dài đốt và độ dài khoảng trống. Độ dài đốt – là độ dài 

đoạn của đường nét đứt. Độ dài khoảng trống – là khoảng cách giữa hai đốt.  

 

 

Hình 8 -  Dạng đường 

Trên hình 8 hiển thị các dạng đường khác nhau: 1 – đường đôi, 2- đường nét đứt trên đường đôi; 3-

đường nét đứt; 4-đường nét đứt đôi; 5- đường hỗn hợp. 

Đường nét đứt mở rộng được vẽ như bình thường nhưng có sự bổ sung. Nếu ở bên trái 0, thì đường 

sẽ được khép kín phía bên phải trục. Nếu theo chiều dương thì đường nét đứt được khép kín từ bên phải 

và ngược lại. 

Sự kết hợp đường liền và đường nét đứt sẽ được những đối tượng ở các dạng khác nhau. 

Ký hiệu vector sử dụng đối với một vài đối tượng dạng đường (có từ 2 điểm). 

Chi tiết về tham số đối tượng vector được trình bày ở mục 7.3.6. Chỉnh sửa hình ảnh đối tượng 

vector. 

Ký hiệu vector dạng đường được sử dụng để tạo những đối tượng dạng đường phức tạp, mà có hình 

ảnh, ngoài đường ra còn có ký tự. Khi nhấn vào nút «Tham số» sẽ gọi ra hộp thoại «Biên tập ký hiệu dạng 

đường». 
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Hình 9 -  Biên tập ký hiệu dạng đường 

Phía trên hộp thoại Biên tập ký hiệu dạng đường chứa cửa sổ để hiển thị dạng chung của đường. 

Phía dưới có 2 cửa sổ biên tập những điểm mút của mỗi đoạn: «Điểm đầu» và «Điểm cuối». Tiếp 

theo là 2 cửa sổ để biên tập điểm đầu và điểm cuối của đường: «Điểm đầu» và «Điểm cuối». Phía dưới có 

2 cửa sổ để điền kích thước đường: ký hiệu đầu tiên, ký hiệu thứ 2 và khoảng cách giữa chúng. 

Khi nhấn vào một cửa sổ bất kỳ sẽ gọi ra hộp thoại «Chỉnh sửa đối tượng vector». Trong hộp thoại 

này có thể nhập, chỉnh sửa cũng như xóa ký hiệu vector. Khi cần thiết có thể điền tất cả các cửa sổ. 

 

Hình 10 -  Biên tập ký hiệu dạng đường 

Trên hình 10 hiển thị những dạng đường khác nhau: 1- trình bày đường, 2-trình bày theo đoạn (1 

đối tượng), 3- trình bày theo đoạn (2 đối tượng), 4- trình bày theo điểm. 

Đối với những đường, mà ký hiệu vector có trên từng đoạn, hãy điền vào cửa sổ «Trình bày đoạn» 

(ví dụ, đối với ký hiệu đường dây tải điện). 

Nếu điểm bắt đầu và kết thúc của đường cần phải đánh dấu (cầu, cống ngầm), hãy sử dụng cửa sổ 

«Trình bày đối tượng dạng đường». 

Đối với những đối tượng, nằm dọc theo đường thì hãy sử dụng cửa sổ «Trình bày theo đoạn». 

Có thể nhập 1 hay 2 đối tượng liên tiếp nhau, khi chúng nằm khoảng cách cho trước (ví dụ, đường 

ống dẫn dầu, đường dây thông tin, đường đắp cao). 

Để xóa một ký hiệu vector bất kỳ cần phải vào chỉnh sửa đối tượng vector tương ứng, xóa trường và 

lưu thay đổi. 

Khi nhấn nút «Lưu», trình bày ký kiệu dạng đường sẽ được lưu lại. Sự thay đổi có thể hủy khi nhấn 

nút «Hủy». 
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Dạng «Đường phức» chứa các thành phần được vẽ theo kích thước. Đường có thể được tạo thành 

từ các thành phần sau: 

- Ký hiệu «TrueType» – là ký tự được chọn từ kiểu chữ TrueType 

- Ký hiệu «Vector» – là ký hiệu vector 

- Dấu cách – phần không hiển thị 

- Nét đứt – là đường có kích thước cho trước theo độ dài nhất định. 
 

 

Hình 11 -  Đường phức 

Thành phần của đường phức hiển thị bằng cột ở bên trái cửa sổ. Khi nhấn vào thành phần tương 

ứng thì bên phải cửa sổ hiển thị tham số của nó. 

Đối với mỗi thành phần của đường phức thì được gán cho độ dài và các tham số hiển thị tương 

ứng. Đối với ký hiệu vector và ký hiệu «TrueType» nên đặt gốc vào tâm ký hiệu và độ dài nét đứt bằng 0. 

Còn trước và sau nó đặt dấu cách. 

Thành phần ký hiệu có thể thêm (vào cuối cùng), xóa, dán (thành phần mới sẽ được thêm vào thành 

phần đang chọn). Nếu đối với một thành phần mà nó là kết thúc của ký hiệu thì khi hiển thị đối tượng độ 

dài thành phần sẽ được phần mềm khớp sao cho hình ảnh ký hiệu kết thúc ở ký tự cuối. Không cần phải 

chỉ ra ký tự kết thúc. 

 

7.3.3 Chỉnh sửa ký hiệu dạng vùng 

Đối tượng dạng vùng sử dụng trong bộ phân loại có thể được trình bày như là tổ hợp các thành phần 

sau đây: 

- Đối với đường bao đối tượng – là đường, đường nét gạch, đường nét gạch kết hợp dấu chấm, đa 

giác, đa giác được điền bằng nét gạch, đa giác được điền bằng ký hiệu, ..; 

- Đối với vùng trong – là vùng, vùng được điền bằng nét gạch, ký hiệu,… 

Tham số vùng là «Màu». 
 

 

Hình 12 -  Chỉnh sửa vùng nét gạch 
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Vùng nét gạch là một lưới gồm những đường. Tham số của nó là độ dốc (0- điền đường vector, 90 – 

điền đường đồng mức). Khoảng cách nét gạch – là khoảng cách giữa những đường gạch. Tham số đường 

được nhập theo loại. Dùng mà được điền bằng ký hiệu có những tham số khác nhau cho dạng in và dạng 

hiển thị đối tượng trên màn hình. Đối với dạng hiển thị trên màn hình, đối tượng vector dạng điểm luôn 

có kích thước là 32*32 pixcel. Đối tượng dạng vùng được tạo nên từ những điểm. 

 

 

Hình 13 -  Chỉnh sửa vùng được điền ký hiệu 

Đối với dạng in thì đối tượng dạng điểm có thể được phân bố có khoảng cách với nhau theo một 

lưới cố định. Để tạo lưới hãy nhấn vào một trong những thanh công cụ ở bên trái cửa sổ. Lưới có thể là 

liên tục, dạng bàn cờ và dạng bàn cờ ngược. Có thể đặt khoảng cách mắt lưới theo chiều ngang và dọc 

(mm). Cần phải chú ý rằng, khoảng cách mắt lưới không thể nhỏ hơn kích thước ký hiệu ở đơn vị mm. Ở 

tâm của hộp thoại có nút để chia ký hiệu theo ranh giới và lực nét khi xuất in. Ký hiệu đầy đủ có thể xuất 

in nếu nó nằm hoàn toàn trong ranh giới của đối tượng dạng vùng hoặc ký hiệu sẽ bị cắt theo ranh giới. 

Khi nhấn chuột trái vào cửa sổ có đối tượng dạng điểm thì xuất hiện hộp thoại «Chỉnh sửa ký hiệu». 

 

7.3.4 Chỉnh sửa ký hiệu dạng điểm 

Có thể có những loại ký hiệu dạng điểm sau: 

- Ký hiệu raster dạng điểm; 

- Ký hiệu vector; 

- Ký tự True Type. 

 

Nếu đối tượng dạng điểm hiển thị dưới dạng ký hiệu vector, thì khi thay đổi tỷ lệ bản đồ kích thước 

của nó sẽ thay đổi theo nhưng không thể đổi chiều ký hiệu. 

Để hiển thị ký hiệu dạng điểm có thể sử dụng những ký tự có sẵn trong kiểu chữ True Type hoặc ký 

hiệu vector. 

Để thay đổi tham số loại ký hiệu đã chọn hãy nhấn «Dạng ký hiệu» 

 

7.3.4.1 Chỉnh sửa ký hiệu raster dạng điểm 

Bên trái phía trên hộp thoại là cửa sổ để vẽ ký hiệu (vùng làm việc). 

Kích thước ký hiệu đối với dạng hiển thị màn hình có thể bằng 32*32 pixcel hoặc 8mm. 

Kích thước ký hiệu đối với dạng in được tính tỷ lệ thuận với kích thước khung. Có thể thay đổi kích 

thước khung khi nhấn vào trường «Kích thước khung». 
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Hình 14 -  Chỉnh sửa ký hiệu raster 

Dưới vùng làm việc là thanh công cụ để vẽ ký hiệu. 

 

 

Hình 15 -  Công cụ chỉnh sửa ký hiệu raster 

Có thể có những chế độ sau: 

- Điền từng điểm riêng biệt; 

- Vẽ đường; 

- Vẽ đường bao; 

- Vẽ hình chữ nhật; 

- Vẽ hình tròn; 

- Vẽ đường tròn; 

- Dịch chuyển ký hiệu; 

- Đổ màu vùng. 

 

Ở chế độ «Điền từng điểm riêng biệt», khi nhấn chuột trái thì ô vuông dưới chuột sẽ được tô màu 

hiện thời còn khi nhấn chuột phải thì ô vuông sẽ bị xóa. 

Ở chế độ «Vẽ đường» hãy nhấn chuột trái, đánh dấu điểm đầu, còn khi dừng lại hãy nhấn kết thúc 

vẽ đường với màu đã định. 

Ở chế đố «Vẽ đường bao» và «Vẽ hình chữ nhật» hãy nhấn chuột trái và đánh dấu một đỉnh của 

hình chữ nhật (đường bao) với màu sắc đã cho, còn nếu dừng lại thì nhấn vào đường chéo chứa đỉnh đó. 

Ở chế độ « Vẽ hình tròn» và «Vẽ đường tròn» hãy nhấn chuột trái và đánh dấu tâm hình tròn 

(đường tròn), khi dừng lại hãy nhấn vào bán kính. Nếu hình tròn không nằm trong vùng làm việc, thì chỉ 

vẽ được phần trong vùng làm việc. 

Ở chế độ «Dịch chuyển ký hiệu» thì khi nhấn chuột trái xung quanh đối tượng sẽ được vẽ một hình 

vuông đánh dấu ký hiệu. Khi di chuyển chuột thì ký hiệu dịch chuyển theo. 

Khi nhấn chuột kết hợp với bàn phím có thể nhập giá trị dịch chuyển theo phương ngang (phím H) 

và theo phương đứng (phím V) ở đơn vị pixcel và đơn vị mm. 

Dưới thanh công cụ có các nút để thay đổi màu vẽ. Khi nhấn vào ô màu có thể chọn màu để vẽ. Nút 

«Lấy» cho phép khi đang chọn màu hiện thời chỉ ra được trên vùng làm việc màu cần thiết. Màu sẽ được 
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chọn khi nhấn chuột trái vào ô màu. Màu để vẽ có thể chọn từ cột màu. Chỉ cần nhấn chuột lên màu cần 

chọn. 

Khi nhấn nút «Xóa» thì tất cả các màu sẽ bị xóa khỏi ký hiệu. 

Nút «Thay thế» cho phép chọn màu để thay màu hiện thời. 

Màu nền – cho phép kiểm tra dạng ký hiệu trên nền màu. 

 

  

Hình 16 -  Màu nền 

Sử dụng cột màu có thể thay đổi thử tự xuất màu đối tượng dạng điểm khi in (màu ở dưới sẽ in 

trước). Khi nhấn chuột lên màu cần thiết, hãy di chuyển nó đến vị trí mới. Trên hình vẽ hiển thị 2 ký hiệu 

giống nhau với thứ tự màu khác nhau. Hình bên trái màu đen ở trên cùng còn hình bên phải màu xanh 

trên cùng. 

Ở góc trên bên phải có cửa sổ ký hiệu với giá thị thực. 

Phía dưới nó có các nút: Lưu, Hủy, Quay lại, Giá trị, Xóa, Xuất, Nhập, Hình mẫu, Trợ giúp. 

- Lưu – sẽ lưu thay đổi và đóng hộp thoại; 

- Hủy – sẽ đóng hộp thoại (không có thay đổi); 

- Quay lại – Hủy thao tác cuối cùng; 

- Đo đạc – cho phép chỉ ra liên kết ký hiệu với kích thước. Sau khi nhấn nút, hãy chỉ ra liên kết 

bằng cách nhấn chuột trái; 

- Xóa – sẽ xóa tất cả vùng làm việc; 

- Xuất – sẽ lưu ký hiệu vào tệp BMP; 

- Nhập – sẽ tải ký hiệu từ tệp BMP; 

- Hình mẫu – cho phép tô màu cố định mà cần thiết đối với những vùng được điền bằng các điểm; 

 

 

Hình 17 -  Các hình mẫu 

Người dùng có thể chọn một trong những mẫu chuẩn để gán cho vùng. Màu nền lấy từ màu vùng. 

Để thay đổi màu hãy nhấn chuột trái lên ô màu. Để chọn màu nhất định hãy nhất chuột lên hình ảnh phù 

hợp. Khi nhấn nút «Lưu» ký hiệu sẽ được hoàn thiện với màu và hình mẫu. 

Chú ý! Không khuyến cáo điền ký hiệu nền bằng hình mẫu và đổ mảu liên tục. Những đối tượng 

dạng vùng mà gán cho hình mẫu với số lượng thành phần lớn sẽ có tốc độ hiển thị thấp nhất. Ở chế độ in 

trên màn hình có thể hiển thị sai.  
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Hình mẫu sử dụng thường xuyên khi mà cần đổ màu nhạt cho ký hiệu dạng vùng. Đổ màu nhạt có 

thể được thêm vào bằng các phương pháp hiệu quả hơn: ký hiệu dạng vùng «Vùng». Khi đó màu nhạt có 

thể chọn từ bảng màu của bộ phân loại. 

 

 

Hình 18 -  Đổ màu cho vùng 

Khi thiếu màu cần phải: 

- khi thiếu màu dự trữ (màu không dùng) cần phải thêm số lượng màu cho bảng màu; 

- Chọn màu sắc và lưu lại thành phần của nó (ví dụ: R=41, G=160, B=104); 

- Gán màu: Nhấn chuột phải lên ô vuông của bảng màu với màu dự trữ, trong hộp thoại «Màu» 

nhập các thành phần màu (đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển) và thực hiện làm giảm 50% – tăng 

«Độ sáng» theo công thức (255+x)/2 = 175. 

 

 

Hình 19 -  Bảng màu 

7.3.4.2 Ký tự TrueType 

Hộp thoại này để chọn ký tự kiểu chữ. Ký tự đã chọn sử dụng để gán cho ký hiệu dạng điểm hoặc 

dạng vector. 
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Để chọn ký tự cần thiết cần chọn kiểu chữ có chứa trong những ký hiệu quy ước. Kiểu chữ được 

chọn từ bộ kiểu chữ được thiết lập trong Hệ điều hành Windows. 

 

 

Hình 20 -  Chỉnh sửa ký hiệu TrueType 

Chọn ký tự ở bảng bằng cách nhấn chuột trái. Kiểu chữ có thể có 1000 ký hiệu. Khi đã biết giá trị 

mã của ký tự thì ký tự cần thiết có thể chọn bằng cách tìm kiếm «U +» chứa mã 16 ký tự (UNICODE). 

Dưới bảng có chứa những thành phần sau: 

- thành phần thay đổi tỷ lệ ký tự trong bảng; 

- Trường với mã ký tự. Mã ký tự được hiển thị ở dạng 16 ký tự và dạng thập phâp. 

 

Ở góc trên hộp thoại có cửa sổ phóng to ký tự đã chọn. Cửa sổ đó cũng chứa đường bao ký tự và 

dấu liên kết ký tự. Sự thay đổi vị trí liên kết được thực hiện khi nhấn chuột phải vào đường bao. Kích 

thước đường bao thay đổi được khi nhấn chuột trái. 

Chiều cao ký tự tương ứng với chiều cao ký hiệu trên bản đồ ở cùng tỷ lệ. 

Phía dưới có tham số bổ sung cho kiểu chữ: gạch chân, kiểu chữ nghiêng, kiểu ngang, kiểu có 

đường bao xung quanh, kiểu có bóng đổ, lực nét và độ rộng ký tự. 

Chú ý! Khi sử dụng ký tự «TrueType» cần phải kiểm tra xem kiểu chữ đó đã được thiết lập trong kệ 

điều hành Windows chưa. 

 

7.3.5 Chỉnh sửa kiểu chữ 

Khi chỉnh sửa kiểu chữ người dùng có thể thay kiểu chữ, bằng cách chọn từ thư mục «Tên» kiểu 

chữ thích hợp trong số kiểu chữ của bộ phân loại. Cách thêm kiểu chữ vào danh mục được trình bày ở 

phần 8. 
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Hình 21 -  Chỉnh sửa kiểu chữ 

Có thể thay đổi màu, chiều cao (ở đơn vị mm) và những thông số khác của kiểu chữ. Nếu chọn vào 

trường «Kéo dãn» thì khi đưa lên bản đồ ghi chú sẽ được phân bố theo kích thước. Khi đó chiều cao ghi 

chú sẽ tăn khi tăng khoảng cách giữa các điểm của đối tượng. 

Trong một vài trường hợp cần phải chọn ghi chú, đưa lên phía trên bản đồ. Khi đó hãy chọn trường 

«Nền», hãy thiết lập màu nền bằng cách nhấn chuột vào ô màu. Những ghi chú đặc biệt có thể thêm bóng 

đổ. 

 

7.3.6 Chỉnh sửa ký hiệu vector 

Đối tượng vector được hiển thị phi tỷ lệ bằng các ký hiệu có hướng và có một hoặc 2 điểm cố định. 

Để bảo đảm hướng và tỷ lệ ký hiệu vector được tạo thành từ các thành phần: đường, vùng, hình 

tròn,…Kích thước ký hiệu trên bản đồ theo phương ngang và phương đứng được đánh dấu bằng mũi tên 

và hiển thị đơn vị mm. 
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Hình 22 -  Chỉnh sửa ký hiệu vector 

Để liên kết ký hiệu với điểm đầu sử dụng đo đạc. Đầu tiên chỉ ra điểm liên kết với ký hiệu. Trục 

ngang của ký hiệu khi đó sẽ trùng với đoạn thuộc kích thước của đối tượng. Chỉnh sửa đối tượng dạng in 

và dạng hiển thị sẽ khác nhau kích thước các mắt xích. Lực nét, độ dài đốt ở dạng hiển thị ở đơn vị pixcel 

còn ở dạng in sẽ ở đơn vị mm (với độ chính xác tới 0,01mm). 

Phần chính của hộp thoại là cửa sổ chỉnh sửa kích thước ký hiệu. Bên trái của cửa sổ là cột màu (chỉ 

hiển thị những màu đang sử dụng). 

Phía dưới có các nút: Lưu, Hủy, Quay lại thao tác trước, Trở lại, Đo đạc và Trợ giúp. 

Thành phần «Danh mục kích thước của trường» cho phép thiết lập kích thước vùng làm việc 60, 90 

và 120 pixcel 

Thành phần «Dạng ký hiệu» hiển thị ký hiệu ở tỷ lệ 1:1. 

Dòng trạng thái phía dưới hộp thoại chỉ ra vị trí con trỏ trong giới hạn của cửa sổ chỉnh sửa theo 

phương ngang và phương đứng tính từ góc trái phía trên ở đơn vị pixcel, tương tự đại lượng dịch chuyển 

con trỏ theo phương ngang và phương đứng tính từ điểm nhập cuối cùng. 

Bên phải và phía dưới cửa sổ chỉnh sửa kích thước ký hiệu có mũi tên hướng ra, chỉ ra phần nào của 

ký hiệu có kích thước tương ứng «Theo phương đứng» và «Theo phương ngang» (khi hiển thị bản đồ ở tỷ 

lệ gốc); 

Đối tượng vector được tạo ra từ các phần. Phần có thể vẽ bằng các đường liền, nét đứt hoặc ghi chú. 

Đối với đường nét liền và nét đứt có thể tự động chọn kích thước cấu thành: Hình chữ nhật, Hình tròn 

(Bán kính), Hình tròn (3 điểm), Ellips, Cung. Đối với đa giác có thể chọn: Hình chữ nhật, đường tròn 

(bán kính), đường tròn (3 điểm), Ellips, Hình quạt. 

Ghi chú đã tạo ở đối tượng vector có thể luôn luôn có text, và text được tạo theo thuộc tính đối 

tượng. Tham số của text được nhập giống nhau. Đối với những ghi chú theo thuộc tính của đối tượng hãy 

chọn mã cần thiết của thuộc tính và nhập giá trị thuộc tính theo mặc định (text đó được nhập khi đối 

tượng không có thuộc tính). Nếu loại thuộc tính – bộ phân lọai, có thể giải mã giá trị thuộc tính hoặc 
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không, nếu chọn dấu tick vào trường «Bộ phân loại rút gọn» thì phải nhập giá trị rút gọn cho thuộc tính. 

Ở những ghi chú cố định có thể mở liên kết với thuộc tính đối tượng. Nếu trong text chọn dấu «#» và tiếp 

theo là mã thuộc tính, thì ở vị trí tổng hợp sẽ gán giá thị thuộc tính. Ví dụ, text ghi chú cố định là – 

«Chiều dài – #2/Chiều rộng – #41», kích thước đối với dạng hiển thị màn hình «Chiều dài – 32.20/Chiều 

rộng – 14.50». Nếu đối tượng không có các thuộc tính trên thì text sẽ không được hiển thị. Khi có một 

trong hai thuộc tính thì thuộc tính thiếu sẽ được điền dấu cách («Chiều dài – /Chiều rộng – 14,50»). 

 

 

Hình 23 -  Nhập tham số text 

Thay đổi màu sắc ký hiệu bằng cách nhấn chuột vào ô màu hoặc nhấn chuột vào màu tương ứng ở 

cột màu sắc. 

Để thay đổi kích thước ký hiệu hoặc là nhập kích thước mới hoặc là sử dụng thanh công cụ để làm 

việc với ký hiệu. 

 

Tạo phần ký hiệu 

 Ở chế độ này đầu tiên hãy chọn «Loại», «Dạng» và hãy cấu hình tham số từng phần ký hiệu. 

Sau đó nhấn chuột trái và tạo điểm. Để hủy điểm đã nhập hãy chấn nút «BackSpace». Để kết thúc tạo 

phần ký hiệu hãy nhấn đúp chuột trái hoặc nhấn đồng thời chuột trái và chuột phải. 

Trong thời gian nhập phần ký hiệu có thể thay đổi kích thước trường và tham số. Để hủy hoặc thay 

đổi tham số phần đã nhập hãy nhấn «Ctrl» và chuột phải hoặc nhấn tổ hợp phím «Ctrl+C». Nếu loại thành 

phần ký hiệu là dạng vùng – thì kích thước sẽ được tự động khép kín. 

Khi tạo phần ký hiệu loại đường tròn hoặc hình tròn thì kích thước sẽ được tạo tự động. 

Để tạo hình tròn (đường tròn) cần phải nhấn chuột trái (và chỉ ra tâm). Sau đó không bỏ chuột ra mà 

kéo đường tròn đang được hiển thị đến bán kính phù hợp. Việc tạo phần ký hiệu sẽ được hoàn thiện khi 

bỏ nhấn chuột trái. 

Nếu hình tròn có bán kính đã chọn nằm ngoài ranh giới vùng làm việc thì nó sẽ bị cắt. Loại thành 

phần cần tạo sẽ bị thay đổi sang dạng vùng hoặc dạng đường tương ứng. 

Những chế độ khác ở thanh công cụ để làm việc với ký hiệu sẽ hoạt động chỉ khi thành phần ký 

hiệu đã được chọn. 

Để chọn hãy nhấn chuột trái vào phía dưới phần ký hiệu. Phần được chọn sẽ được bôi hoặc nhấp 

nháy. Nếu qua một điểm có nhiều phần ký hiệu đi qua thì muốn chọn lại phải nhấn chuột trái. 

Phần đã chọn có thể thay đổi tham số (màu, …). 

 

Sao chép phần ký hiệu 

 Để tạo bản sao phần ký hiệu được chọn. 
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Chỉnh sửa phần ký hiệu 

Để thay đổi kích thước đối với thành phần đã chọn. Trong trường hợp đó điểm gần nhất với con 

trỏ sẽ liên kết với nó thành đường và trở nên hoạt động. Để xóa điểm hoạt động hãy nhấn nút «Xóa», để 

dán hãy nhấn nút «Thêm». Để di chuyển điểm hãy nhấn chuột trái. Không bỏ chuột và di chuyển nó đến 

vị trí cần thiết. 

Để thay đổi kích thước hình tròn hoặc đường tròn hãy dùng chuột để chọn bán kính cần thiết và 

nhấn chuột trái. 

 

Dịch chuyển ký hiệu 

 Hãy nhấn chuột trái. Không bỏ chuột ra và hãy dịch chuyển đến vị trí cần thiết. Khi bỏ chuột 

thì kích thước của ký hiệu sẽ được thiết lập. Nếu khi di chuyển mà một phần ký hiệu bị nằm ngoài vùng 

làm việc thì phần mềm sẽ có tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh.  

 

Xóa phần ký hiệu 

 Khi kích hoạt chế độ này thì phần ký hiệu được kích hoạt sẽ bị xóa. 

 

Chế độ đối xứng cho ký hiệu 

 Ở chế độ này đối với những đối tượng có một hoặc nhiều trục đối xứng sẽ rất dễ dàng xây 

dựng được phần mới. Hãy trỏ chuột trái vào vị trí đầu của trục đối xứng. Đằng sau con trỏ sẽ xuất hiện 

gương. Hãy trỏ chuột vào điểm kết thúc trục đối xứng. (Độ dài gương không có ý nghĩa, chỉ quan trọng 

hướng của nó).  

 

Nhóm các trường Cơ sở 

Kích thước đối tượng vector thường tăng hoặc giảm tương ứng với tỷ lệ bản đồ. Nếu đối tượng rất 

quan trọng và cần phải nhìn thấy ở mọi tỷ lệ thì hãy chọn chế độ «Không co». 

 Nếu thiết lập chế độ «Giãn» thì ký hiệu sẽ co hoặc giãn tỷ lệ thuận sao cho điểm mốc đầu trùng với 

điểm kích thước đầu và điểm gốc cuối trùng với điểm kích thước thứ 2. 

Đối với những đối tượng, mà bắt buộc phải theo phương ngang không phụ thuộc vào kích thước thì 

hãy chọn chế độ «Phương ngang». 

Có những đối tượng mà cần phải quay đối xứng trên bản đồ sang trái hoặc sang phải. Ví dụ, đèn tín 

hiệu đường có thể bên trái hoặc bên phải. Có thể biểu diễn những đối tượng như vậy bằng một ký hiệu 

vector sau đó thiết lập chế độ «đối xứng». 

Khi đó, nếu ký hiệu sẽ quay từ phải sang trái sẽ thu được đèn tín hiệu bên trái và ngược lại. Bình 

thường những ký hiệu vector trong những trường hợp đó có đầu quay xuống dưới. 

Trong nhóm trường «Cơ sở» có kích thước theo phương đứng và theo phương ngang. 

Kích thước dữ liệu là dạng vùng được đánh dấu bằng những mũi tên (ở tỷ lệ bản đồ gốc). Đôi khi 

có thể dễ dàng đặt kích thước cho từng phần của ký hiệu. Nếu những thành phần của ký hiệu là hình tròn 

– thì sẽ tiện hơn khi đặt tất cả vùng theo đường tròn và thiết lập bán kính thực cho nó. Nếu một trong 

những kích thước bằng 0 thì ký hiệu sẽ bị giãn hoặc co lại theo tỷ lệ thuận. Nếu cả hai kích thước bằng 0 

– thì mỗi ô vuông sẽ có kích thước khoảng 0,25mm. 

Để tạo đối tượng mắt xích dạng vùng có đường bao phức tạp (được tạo nên từ cung và đường) để 

tạo nên thẻ «Khối». Ở thẻ có thanh công cụ để làm việc với khối mắt xích và cửa sổ để nhập tham số của 

khối (màu). 

Ở thanh công cụ có 3 nhóm: Tạo khối, chọn khối để thay đổi và nhóm các nút để làm việc với khối 

đã chọn. 



  

PARB.00046-06 98 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

31 

Nhóm các nút để tạo khối: 

Tạo khối mắt xích. Sau khi nhấn chuột vào nút này thì người dùng có thể tạo mắt xích bằng 

các công cụ bình thường (đường và cung), tiếp theo tạo đường bao phức tạp. Để hoàn thiện quá trình tạo 

khối cần phải nhấn nút «Lưu khối mắt xích» 

Gộp khối mắt xích. Sau khi nhấn nút này người dùng có thể chọn mắt xích bằng cách nhấn 

chuột trái, để xác nhận sự chọn lựa cần phải nhấn nút cách. Mắt xích được thêm vào khối sẽ được đánh 

dấu. Để hoàn thành tạo khối cần phải nhất nút «Lưu khối mắt xích». 

 Lưu khối mắt xích. Người dùng sẽ hoàn thành quá trình tạo khối khi nhấn nút này. 

Nút để chọn khối. Nếu nhấn nút này bằng chuột trái thì sẽ chọn cả khối chứ không phải từng 

mặt xích riêng biệt. 

Nhóm nút để làm việc với khối đã chọn: 

Phân loại khối mắt xích. Sauk hi nhấn nút này thì mắt xích của khối đã chọn được xem như là 

những đối tượng riêng biệt 

Xóa khối mắt xích – để xóa tất cả những mắt xích của khối. 

Dịch chuyển khối mắt xích – khối sẽ được di chuyển như mội ký hiệu duy nhất. 

Dùng để cắt từ khối ra những phần, tạo thành những mắt xích độc lập hoặc những khối khác 

nhau. Sauk hi nhấn nút này người dùng có thể chọn mắt xích hoặc khối bằng cách nhấn chuột trái, để 

xách nhận chọn cần phải nhất Dấu cách. Nếu khối bị cắt thành những khối khác nhau – để nhìn thấy 

chũng cần phải xóa hoặc dịch chuyển khối gốc. 

Những mắt xích của khối có thể bị xóa, chỉnh sửa và dịch chuyển giống như là những mắt xích 

riêng biệt. Nếu một trong những mắt xích của khối nằm trong nhóm, thì thao tác với nhóm (dịch chuyển, 

xóa, lấy đối xứng) sẽ được thực thi với toàn bộ khối. 

 

Thanh công cụ để làm việc với một ký hiệu 

 Lấy từ bộ nhớ đệm 

 Lưu vào bộ nhớ đệm 

Khi chỉnh sửa ký hiệu vector có thể lưu ký hiệu đó vào bộ nhớ đệm sau đó thêm vào vùng hiển thị 

ký hiệu khác, thậm chí có thể lấy từ bản đồ khác.  Ký hiệu mới được thêm vào ký hiệu đã có. Nếu cần 

thiết có thể sao chéo ký hiệu – nhưng đầu tiên hãy xóa bỏ trường. 

 

Dịch chuyển ký hiệu 

Ở chế độ này thì di chuyển được toàn bộ ký hiệu vào vùng làm việc. 

Hãy nhấn chuột trái. Khi đó xung quanh ký hiệu sẽ xuất hiện khung bao. Không bỏ chuột trái mà 

hãy di chuyển khung. Khi bỏ chuột thì kích thước sẽ được xác lập. Nếu khi di chuyển mà ký hiệu nằm 

ngoài vùng làm việc thì phần mềm sẽ có tín hiệu âm thanh cảnh báo. Ký hiệu sẽ không di chuyển được ra 

ngoài vùng làm việc. 
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Lấy đối xứng cho cả ký hiệu 

Đối với đối tượng vector có một hoặc nhiều trục đối xứng, khi sử dụng chế độ này sẽ dễ dàng 

tạo được đối tượng mới.  Hãy chỉ ra điểm đầu của trục đối xứng bằng chuột trái. Đằng sau con trỏ sẽ hiện 

đối xứng. Hãy chỉ ra điểm cuối trục đối xứng. Độ dài đối xứng không có ý nghĩa – chỉ quan trọng hướng 

của nó. Sẽ hiển thị tất cả các phần của ký hiệu. 

 

Xóa ký hiệu 

Để xóa tất cả ký hiệu ở vùng làm việc. 

Khi nhấn chuột phải lên nút này thì sẽ xuất hiện thực đơn. Ở đó có một số chế độ bị lặp. Cũng như 

vậy có thể thay đổi thứ tự hiển thị những phần chồng lên nhau của ký hiệu trên màn hình. Phần hoạt động 

có thể di chuyển lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng hoặc di chuyển lên xuống theo từng bước. 

Thành phần quan trọng trong ký hiệu vector là mốc. Điểm đầu mốc là điểm liên kết ký hiệu. Đường 

mốc nằm theo kích thước. Nếu ký hiệu ở chế độ co giãn nó có thể co hoặc giãn tỷ lệ thuận sao cho, điểm 

mốc đầu trùng với điểm kích thước đầu, còn điểm mốc cuối trùng với điểm kích thước thứ hai. 

Để thiết lập mốc ký hiệu hãy nhấn vào «Mốc» bằng cách nhấn chuột trái hãy chỉ ra điểm đầu và 

điểm cuối (mốc đối với ký hiệu được hiển thị bằng màu đỏ). 

Để làm việc đơn giản hơn với những ký hiệu có cấu trúc phức tạo, người dùng có thể sử dụng 

những đường mắt xích tạm thời. Để tạo mắt xích tạm thời cần chọn thực đơn được hiện lên khi nhân 

chuột phải vào «Tạo mắt xích tạm thời». Khi lưu ký hiệu thì mắt xích hiện thời sẽ bị xóa. 

 

7.3.7 Chỉnh sửa ký hiệu khuân mẫu 

Khuân mẫu – một trong những loại đối tượng có trên bản đồ điện tử 

 

 

Hình 24 -  Chỉnh sửa mẫu đối tượng 

Khuân mẫu – là một ký hiệu phức tạp, ghép với nhau thành một tổ hợp gồm ghi chú, đường và ký 

hiệu. Ví dụ ký hiệu khuân mẫu có thể là ghi ghú thuộc tính thực vật, cầu, … 

Để tạo khuân mẫu cần tạo dạng thành phần cần thiết của khuân mẫu: kiểu chữ, ký hiệu và đường. 

Có thể tạo và chỉnh sửa những thành phần đó khi nhấn thuột trái vào cửa sổ chứa ký hiệu tương ứng. Khi 

tạo ký hiệu khuân mẫu thì kiểu chữ sẽ được tạo. Trong cửa sổ chứa đường và ký hiệu thì hiển thị dấu + 

chỉ ra đối tượng thiếu. Nếu trong khuân mẫu có đường thì hãy nhấn chuột phải vào cửa sổ chứa đường. 

Có thể nhập tham số đường khi nhấn chuột trái vào cửa sổ đường. Nếu trong khuân mẫu có ký hiệu thì 

hãy nhấn chuột phải vào cửa sổ ký hiệu. Trong cửa sổ mới thì xuất hiện thực đơn: ký hiệu, vector, 
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TrueType, không có ký hiệu – hãy chọn thành phần cần thiết. Có thể nhập tham số ký hiệu khi nhấn chuột 

trái lên cửa sổ ký hiệu. Nếu khuân mẫu không nằm ngang thì hãy thiết lập lá cờ cần thiết. Khi khuân mẫu 

ở vị trí bất kỳ, dạng ký hiệu cần phải là vector hoặc kiểu TrueType. 

Sau khi chỉnh sửa tham số hiển thị thành phần ký hiệu khuân mẫu, cần phải sắp xếp mối liên hệ 

chính xách, sử dụng bảng phân bố. Bảng đó được tạo từ 3 mức theo 4 vị trí trong mỗi mức. Khi nhấn 

chuột trái vào một trong những ô của bảng, xuất hiện thực đơn: Ký hiệu, Khi chú, Đường, Rỗng và Gốc. 

Khi chọn ký hiệu trong ô đó thì xuấn hiện chữ «&», khi chọn đường – là đường, khi chọn «Rỗng» – là ô 

trống. Khi chọn ghi chú thì người dùng cần phải chỉ ra trong danh mục mới xuất hiện từng thuộc tính và 

chọn từ đó ghi chú đó. Để đặt vị trí chính xác ký hiệu khuân mẫu lên bản đồ hãy thiết lập Gốc. Ô gốc sẽ 

được đánh dấu màu xanh. Khi đưa lên ký hiệu khuân mẫu thì ô đó trùng với điểm kích thước đầu tiên. 

Kích thước ô thay đổi khi nhập giá trị cụ thể đối với ghi chú của khuân mẫu. 

 

7.3.8 Xác định tỷ lệ đối tượng  

Xác định tỷ lệ – là khả năng có thể thay đổi kích thước ký hiệu (lực nét, chiều cao kiểu chữ ,…) khi 

tăng kích thước bản đồ. 

Nếu ở đối tượng mà ký hiệu xác định tỷ lệ chưa thiết lập, thì khi tăng tỷ lệ bản đồ kích thước ký 

hiệu sẽ không thay đổi. Khi giảm tỷ lệ bản đồ thì kích thước ký hiệu sẽ giảm mà không phụ thuộc vào dấu 

hiệu xác định tỷ lệ. 

Quy tắc này có ngoại lệ. Nếu trong mô tả ký hiệu mà thiết lập chế độ «Không co», thì khi giảm  tỷ 

lệ bản đồ kích thước ký hiệu sẽ không thay đổi. Nếu đối với ký hiệu vector hoặc ghi chú mà thiết lập chế 

độ «Giãn» thì kích thước ký hiệu (chiều cao ghi chú) sẽ tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điểm kích 

thước đối tượng. Tương tự khi thay đổi tỷ lệ bản đồ thì kích thước ký hiệu sẽ thay đổi tỷ lệ thuận. 

Nếu thiết lập chế độ xác định tỷ lệ bản đồ theo phương pháp bản đồ thì khi tăng kích thước bản đồ 

kích thước đối tượng (lực nết, chiều cao kiểu chữ,..) sẽ thay đổi chậm hơn so với tỷ lệ bản đồ. 

Khi sử dụng phương pháp vẽ thì tỷ lệ đối tượng bằng tỷ lệ bản đồ. 

Dấu hiệu xác định tỷ lệ được khuyến cáo áp dụng đối với hình ảnh đối tượng thực ngoài thực địa, 

mà có kích thước không thể chuyển theo kích thước của bản đồ (độ rộng đường, kích thước nhà, …). 

Đối với những đối tượng hỗ trợ (đường lưới km, đường bình độ, chỉ số dòng chảy,…) thì sử dụng 

chế độ xác định tỷ lệ sẽ không hiệu quả. Ký hiệu vector và ghi chú, sẽ nhìn rõ hơn khi thiết lập chế độ xác 

định tỷ lệ. 

Để dễ đọc bản đồ hơn, ngoài phép xác định tỷ lệ thì sử dụng ranh giới nhìn thấy đối tượng. 

Xác định tỷ lệ đối tượng được thiết lập ở thẻ «Dạng» hoặc «Dạng in». Và khi đó dạng in và dạng 

hiển thị trên màn hình sẽ được xác định tỷ lệ hoặc không cùng một lúc. 

 

7.3.9 Chọn màu đối tượng 

Để thay đổi màu sắc của một đối tượng bất kỳ hoặc phần của nó hãy nhấn chuột trái lên ô vuông 

màu. Trong hộp thoại «Chọn màu» mới xuất hiện hãy chọn màu bằng cách nhấn vào màu phù hợp. 
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Hình 25 -  Chọn và chỉnh sửa màu 

Ở thanh màu nằm ngang hiển thị màu với số thứ tự giống nhau đối với tất cả các bảng, được thiết 

lập trong bộ phân loại. Khi di chuyển chuột trên ô màu thì xuất hiện số ký hiệu trong bảng màu và thành 

phần màu RGB. 

 

7.4 Dạng đối tượng người dùng 

Đối với bản đồ chuyên ngành, mà có dạng đối tượng không theo tiêu chuẩn, người dùng có thể mở 

thư viện chuyên đề. Thứ tự xây dựng thư viện như vậy được mô tả trong Hướng đẫn sử dụng cho người 

lập trình. Những thư viện như vậy cần phải có định dạng mở rộng *.IML hoặc *.DLL. 

 

 

Hình 26 -  Ví dụ những ký hiệu, được tạo khi sử dụng thư viện người dùng 

Để sử dụng thư viện người dùng, cần phải xác nhận rằng thư viện đó đã được kết nối tới bộ phân 

loại (Phần 9. Chỉnh sửa bảng thư viện). 
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Hình 27 -  Chọn dạng đối tượng người dùng 

Để chuyển đối tượng từ dạng người dùng sang dạng tiêu chuẩn và ngược lại, hãy sử dụng danh mục 

được mở ra dưới ký hiệu đối tượng. Để chỉnh sửa dạng đối tượng người dùng hãy chọn từ thư viện người 

dùng cần thiết. Nếu không có thư viện người dùng, thì trong danh mục chỉ có một thành phần – là thư 

viện chưa được thiết lập. 

 

 

Hình 28 -  Chỉnh sửa dạng đối tượng người dùng 

Ví dụ các thư viện mà đã kết nối tới những bộ phân loại người dùng có văn bản gốc trên ngôn ngữ 

lập trình C chứa trong thư mục \SDK\IMLAPI\. Để xóa thư viện ký hiệu khỏi những thư viện động khác, 

thì chúng phải ở định dạng mở rộng IML. Có thể xây dựng thư viện trong môi trường Builder C++, 

Visual C++ и Delphi. Khi xây dựng trong hệ điều hành Linux cũng có thể tạo thư viện động bằng ngôn 

ngữ С/C++. 

 

7.5 Chỉnh sửa thuộc tính đối tượng 

7.5.1 Quy định, chỉnh sửa và xóa thuộc tính đối tượng 

Đối với mỗi đối tượng của bộ phân loại nguời dùng có thể quy định cho nó những thuộc tính bắt 

buộc hoặc không bắt buộc. Thẻ «Thuộc tính» là một bảng có 3 cột: Mã, Dấu hiệu, Tên. Trong cột «Mã» 

chứa mã của thuộc tính. Cột «Mã» và «Tên» không chỉnh sửa được.  Trong cột «Dấu hiệu» đối với mỗi 

thuộc tính có gán dấu hiệu. «Có thể « – là thuộc tính không bắt buộc đối với đối tượng, khi mà đưa đối 

tượng lên bản đồ thì không cần phải gán những thuộc tính này, «Cần» – là thuộc tính bắt buộc đối với đối 

tượng, «Dạng» – là thuộc tính ảnh hưởng đến ký hiệu đối tượng. Dấu hiệu có thể thay đổi được khi nhấn 
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đúp chuột trái vào cột «Dấu hiệu». Thuộc tính mà có dấu hiệu «Dạng» chỉ có thể thay đổi được khi chỉnh 

sửa dãy đối tượng. 

Có thể thêm thuộc tính cho đối tượng bằng cách nhấn chuột vào nút «Thêm». Thuộc tính mới có thể 

chọn từ danh mục thuộc tính. Có thể hủy chọn thuộc tính bằng cách nhấn chuột vào nút «Esc» trên bàn 

phím. Thuộc tính được chọn khi nhấn chuột trái vào dòng đang đánh dấu. 

 

 

Hình 29 -  Quy định, chỉnh sửa và xóa thuộc tính đối tượng 

Khi nhấn chuột vào nút «Xóa» thì thuộc tính đang được chọn sẽ bị xóa. Thuộc tính có dấu hiệu 

«Dạng» chỉ được xóa khi đang chỉnh sửa dãy đối tượng. 

Khi nhấn vào nút «Hủy» sẽ khôi phục thuộc tính đối tượng mà đã có trong đối tượng khi chọn nó để 

làm việc. Thuộc tính của đối tượng được lưu khi lưu cả đối tượng. 

Dưới danh mục thuộc tính của đối tượng có cửa sổ để chỉnh sửa giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và giá trị 

mặc định của thuộc tính đối với mỗi đối tượng. 

 

7.5.2 Quy định liên kết ghi chú theo thuộc tính đối tượng 

Để đưa lên bản đồ ghi chú theo thuộc tính của đối tượng thì người dùng phải quy định dạng kiểu 

chữ cho ghi chú đó. Khi nhấn chuột vào cửa số «Văn bản» sẽ gọi ra hộp thoại để chọn kiểu chữ cho ghi 

chú thuộc tính. 

 

 

Hình 30 -  Chọn kiểu chữ để ghi chú thuộc tính 

Khi nhất nút «Chọn» người dùng có thể chọn đối tượng phù hợp để ghi chú. Đối tượng được chọn 

từ danh mục ghi chú đã có của bộ phân loại. 

Kiểu chữ đã chọn để đưa vào ghi chú đối tượng có trong thuộc tính đối tượng. Ví dụ sử dụng chế độ 

này có thể là ghi chú ngang (độ cao tuyệt đối), đường thông rừng (độ rộng) và ... 

Ghi chú được đưa vào bộ biên tập bản đồ. 
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7.6 Tỷ lệ nhìn thấy đối tượng của bộ phân loại 

Mội trong những ưu thế của bản đồ điện tử so với bản đồ giấy là linh hoạt trong hiển thị. Bản đồ 

điện tử có thể được trình bày ở những tỷ lệ khác nhau, biên tập bằng màu sắc, ký hiệu quy ước ,.. 

Thế nhưng, khi sử dụng những ký hiệu có kích thước tăng lên (tất nhiên khi độ phân giải màn hình 

thấp) hoặc thực hiện nén hình ảnh (khi tỷ lệ xác định) thì những đối tượng có thể bị chồng lên nhau nên sẽ 

làm giảm khả năng đọc nội dung bản đồ. 

Để tăng khả năng đọc bản đồ điện tử sử dụng tổng hợp các kích thước, thực hiện khi tổng quát hóa 

bản đồ – tự động thực tác động lên ký hiệu và thành phần đối tượng. 

Một trong những tiêu chí tổng quát hóa là khả năng nhìn thấy đối tượng trong tỷ lệ hiển thị bản đồ.  

Kết hợp ranh giới trên và dưới của dải tỷ lệ hiển thị, khi mà đối tượng sẽ được nhìn thấy sẽ là ranh giới 

nhìn thấy của đối tượng. 

Ranh giới nhìn thấy có thể đặt đối với các đối tượng (rừng, hồ, lối qua đường và …) khi tạo bộ phân 

lọa số của vùng làm việc và xác định cho một đối tượng nhất định (khi cần thiết) bằng môi trường biên 

tập bản đồ điện tử. 

 

7.7 Chỉnh sửa dãy đối tượng 

Dãy đối tượng là một số đối tượng có cùng một mã, kiểu đối tượng và thuộc tính. Dãy đối tượng 

dùng để hiển thị đối tượng bộ phân loại trong những trường hợp khi đối tượng cần phải thay đổi ký hiệu 

phụ thuộc vào giá trị thuộc tính (một hoặc hai). 

Thẻ «Đối tượng» dùng để chỉnh sửa dãy đối tượng. Nếu đối tượng nằm trong dãy thì thẻ «Dãy đối 

tượng được tick dấu chọn màu xanh. Khi nhấn vào đó người dùng sẽ gọi ra hộp thoại chỉnh sửa dãy đối 

tượng. 

 

7.7.1 Chỉnh sửa dữ liệu chính của dãy đối tượng 

Tất cả những đối tượng thuộc dãy đối tượng đều có chung mã và kiểu dữ liệu. Mỗi đối tượng trong 

dãy có tên riêng và khóa. 

Số thứ tự đối tượng trong dãy được chỉ ra trong ngoặc trên mỗi đối tượng cụ thể. Dưới nó là trường 

để thay đổi lớp đối tượng hoặc lớp tất cả dãy. 

Nếu đặt lớp là chung thì khi thay đổi lớp sẽ thay đổi lớp tất cả dãy, nếu không thì khi thay đổi lớp sẽ 

chỉ thay đổi đối tượng đã chọn. 

 

 

Hình 31 -  Dữ liệu chung cho dãy đối tượng 

7.7.2 Thanh công cụ để làm việc với dãy đối tượng. 

Đối tượng mà đang làm việc sẽ được đánh dấu màu tím nhạt. 

Dưới bảng đối tượng có thanh công cụ. Từ đó có thể tạo đối tượng mới cho dãy. Đối tượng mới tạo 

có mã, kiểu đối tượng và hình ảnh ký hiệu mặc định. Khi sao chép đối tượng của dãy dạng và lớp sẽ được 



  

PARB.00046-06 98 01 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

38 

sao chép ở đối tượng đang chọn. Có thể sao chép ký hiệu của đối tượng bất kỳ trong kiểu dữ liệu đã cho 

(nhận được đối tượng mới, nhưng với hình ảnh ký hiệu cũ). Đối tượng trong dãy có thể xóa được. 

Trong phần bên phải phía trên của cửa sổ chứa bảng đối tượng của dãy. 

 

 

Hình 32 -  Hình dạng đối tượng của dãy 

7.7.3 Chức năng thuộc tính của dãy 

Những thuộc tính có giá trị ảnh hưởng tới ký hiệu đối tượng – gọi là thuộc tính của dãy. Trong cột 

«Dấu hiệu» thẻ thuộc tính của nó nằm ở «Dạng». 

 

 

Hình 33 -  Chức năng thuộc tính của ký hiệu 

Khi thay đổi dấu hiệu này thì dãy sẽ bị xây dựng lại. Dãy được xây dựng theo thuộc tính, có giá trị 

số hoặc theo thuộc tính có giá trị loại trong bộ phân loại. 

 

7.7.4 Phân bố ký hiệu đối tượng theo thuộc tính 

Ở bên trái phía dưới thẻ có bảng «Chức năng dạng ký hiệu» của dãy đối tượng. Trong mỗi ô của 

bảng có ký hiệu có ký hiệu tương ứng với giá trị thuộc tính. Đối với thuộc tính đầu tiên thì những giá trị 

đó (ngưỡng), được ghi chú phía trên theo phương ngang, đối với thuộc tính thứ hai – ở cột bên trái. 

Giá trị mặc định được đánh dấu màu xanh. Khi nhấn chuột phải vào ký hiệu đã chọn trong bảng thì 

có thể thay đổi được ký hiệu mặc định. 

Nếu giữa các ngưỡng còn có giá trị thuộc tính thì đối với tất cả các giá trị có tỷ lệ <=. 

Ví dụ: Thuộc tính có 3 ngưỡng là 1, 4, 5. 

Khi đó khi mà giá trị thuộc tính <=1 đối tượng sẽ có dạng ký hiệu từ 1 ô, khi giá trị > 1 và < =4 thì 

ký hiệu sẽ có 2 ô và tương tự khi giá trị  <= 5 ký hiệu sẽ có 3 ô. 
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Hình 34 -  chức năng ký hiệu và thuộc tính tương ứng 

Khi có 2 thuộc tính, mà ký hiệu tương ứng của đối tượng nằm ở giao của ngưỡng đã chọn (giá trị 

thuộc tính). 

Dưới bảng «Quy định ký hiệu» có thanh công cụ để quy định ngưỡng dãy và quy định ký hiệu theo 

những thuộc tính nhất định. 

 

Điền ô của dãy 

 Hãy chọn ô trong bảng «Quy định ký hiệu» bằng cách nhấn chuột trái. Nút «điền ô của dãy» 

sắp xếp vào ô đó đối tượng đã chọn từ bảng đối tượng của dãy. Nếu giá trị thuộc tính của đối tượng bản 

đồ rơi vào giới hạn ngưỡng thì đối tượng sẽ có dạng ký hiệu như vậy. 

Một số ô của bảng «Quy định ký hiệu» có thể được điền bằng một đối tượng, nhưng tất cả những 

đối tượng đã chọn của dãy cần phải được sử dụng và tất cả những ô cần phải được điền. 

 

Thay đổi vị trí thuộc tính 

 Thuộc tính, ngưỡng mà nằm theo phương ngang có thể thay đổi vị trí với thuộc tính, ngưỡng 

mà nằm theo phương đứng. Nếu chỉ có một thuộc tính thì nút đó sẽ không hoạt động. 

 

Xóa cột 

 Xóa ngưỡng theo thuộc tính đầu tiên. Ngưỡng cần xóa được chọn từ danh mục ngưỡng nổi. 

 

Thêm cột 

 Ngưỡng thêm vào theo thuộc tính đầu tiên. Ngưỡng thêm vào được chọn từ danh mục giá trị 

thuộc tính hoặc được nhập vào nếu thuộc tính dưới dạng số. 

 

Xóa dòng 

 Xóa ngưỡng theo thuộc tính thứ 2. Ngưỡng cần xóa được chọn từ danh mục ngưỡng nổi 

 

Thêm dòng 

 Thêm ngưỡng vào thuộc tính thứ 2. Ngưỡng thêm vào được chọn từ danh mục giá trị thuộc 

tính hoặc được nhập vào nếu thuộc tính là dạng số. 

 

7.7.5 Tạo dãy 

Để tạo dãy hãy chọn đối tượng. Khi cần thiết hãy thêm thuộc tính mà sẽ tạo dãy và lưu lại. 

Ở đối tượng đã chọn hãy nhấn «Dãy» 

Trong hộp thoại xuất hiện «Chỉnh sửa dãy» trong bảng đối tượng – là một đối tượng. 
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Hãy quy định thuộc tính để tạo dãy. Khi đó trong thẻ thuộc tính của đối tượng hãy chỉ ra một hoặc 

hai thuộc tính.  

Hãy thêm đối tượng vào dãy (thêm vào những ký hiệu khác nhau chừng nào đủ). Lưu ý rằng, có thể 

cần cả dạng ký hiệu theo mặc định. 

Tên đối tượng nên đặt khác nhau. Dựa vào thanh công cụ từ bảng «Quy định dạng» hãy chọn đối 

với thuộc tính ngưỡng. 

Hãy điền những đối tượng phù hợp vào ô của bảng tạo thành. Bằng cách nhấn chuột trái hãy chọn ô 

để điền. Trong «Bảng đối tượng» của dãy hãy chọn đối tượng bằng cách nhấn chuột trái. Trong thanh 

công cụ hãy nhấn «Điền vào ô của dãy». 

Hãy kiểm tra rằng, tất cả những đối tượng đang được sử dụng và rằng trong bảng «Quy định dạng» 

không có ô trống. 

Hãy đặt ký hiệu theo mặc định bằng cách nhấn chuột phải vào ký hiệu trong bảng «Quy định dạng». 

Hãy lưu dãy bằng cách nhấn nút «Thiết lập». 

 

7.8 Lọc đối tượng của bộ phân loại 

Để làm việc với bảng các đối tượng có thể sẽ tiện hơn khi làm việc với từng lớp riêng biệt hoặc 

chọn để làm vệc với một trong các kiểu đối tượng. Để làm việc đó có nút «Lọc». 

 

 

Hình 35 -  Lọc đối tượng bộ phân loại 

Hãy chọn trong hộp thoại mới xuất hiện các lớp và kiểu đối tượng cần thiết. Cần phải lưu ý rằng, 

đối tượng mới khi có lọc sẽ được tạo từ những kiểu đối tượng và những lớp mà đã đánh dấu. Nếu cần 

thiết tạo đối tượng mới ở vị trí khác, thì hãy thêm hoặc bỏ lọc.  

 

7.9 Tìm kiếm đối tượng 

Có thể tìm đối tượng theo mã, khóa hoặc theo tên đối tượng. 
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Hình 36 -  Tìm đối tượng 

Khi tìm ký tự «*» sẽ thay thế cho tất cả những ký tự thiếu, còn ký tự «?» – thay thế cho bất kỳ ký tự 

nào. 

Nếu khi chỉnh sửa đối tượng mà thiết lập bộ lọc thì có thể chọn từ thống kê của bộ lọc. 

Nếu đối tượng đã chọn không nằm trong bộ lọc – thì khi thoát bộ lọc có thể mở rộng. 

Trong cửa sổ của hộp thoại hiển thị số lượng đối tượng đã chọn. 

Phẩn bên phải thẻ «Chỉnh sửa đối tượng của bộ phân loại» được điền bằng dữ liệu của đối tượng 

hiện thời đang tìm kiếm. 

Đối tượng hiện thời được đánh dấu. Chọn đối tượng hiện thời để làm việc thì hãy nhấn nút «Chọn». 

 

7.10 làm việc với nhóm đối tượng 

7.10.1 Chọn nhóm đối tượng 

Để kích hoạt nút «Nhóm» hãy chọn nhóm đối tượng. Hãy chỉ ra trong bảng đối tượng đối tượng đầu 

tiên của nhóm («Shift» và chuột trái) và đối tượng cuối cùng của nhóm («Shift» và chuột trái). Tất cả 

những đối tượng nằm trong bảng sẽ được chọn. Để thêm hoặc xóa từ nhóm một đối tượng hãy chỉ ra nó 

trong bảng («Ctrl» và chuột trái). Để bỏ hconj đối tượng hãy nhấn chuột vào đối tượng bất kỳ. Tất cả 

những đối tượng của nhóm có thể bị xóa khi chọn trong thanh công cụ «Xóa đối tượng». 

Có thể chỉnh sửa nhóm đối tượng bằng cách nhấn «Nhóm». 

 

7.10.2 Chỉnh sửa nhóm đối tượng 

Ở phần trên của hộp thoại có danh mục những đối tượng đã chọn. Có thể thêm vào danh mục bằng 

cách nhấn nút «Thêm», hoặc xóa khỏi danh mục bằng cách nhấn nút «Xóa» đối tượng đang chọn. 

Đối với tất cả những đối tượng đã chọn có thể: 

- Thêm vào thuộc tính bắt buộc hoặc không bắt buộc; 

- Xóa thuộc tính (nếu thuộc tính ảnh hượng đến hình dạng ký hiệu thì nó không thể xóa được); 

- Quy định hướng số hóa cho nhóm từ đối tượng đã chọn với cùng kiểu đối tượng được chọn từ 

danh mục; 

- Quy định giới hạn nhìn thấy đối tượng. 

 

Nếu không cần thay đổi ranh giới nhìn thấy thì hãy chọn trong danh mục dòng tương ứng «Không 

đổi». 

Khi nhất nút «Lưu» – thì thay đổi sẽ được lưu vào bộ phân loại. 
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7.11 Chỉnh sửa những đối tượng hỗ trợ 

15 đối tượng đầu tiên của mỗi bộ phân loại là những đối tượng hỗ trợ. Chúng sử dụng để chọn 

những đối tượng mà không tìm thấy trong bộ phân loại khi tải bản đồ từ SXF. Những đối tượng đó chỉ 

cho phép thay đổi tên gọi và hình dạng ký hiệu. Mặc dù không đủ cơ sở nhưng tốt hơn không nên thay đối 

nó. 

 

7.12 Hướng số hóa 

Đối với những đối tượng của bộ phân loại người dùng có thể quy định cho nó hướng số hóa. 

Có những hướng số hóa sau: 

- Bất kỳ; 

- Một hướng; 

- Từ phải xuống dưới; 

- Sang trái; 

- Sang phải; 

 

Đối với những đối tượng dạng vùng hướng số hóa từ bên trái (Vòng tránh đối tượng ngược chiều 

kim đồng hồ: sử dụng đối với hồ chứa nước và bình độ sâu) và từ bên phải đối tượng (vòng qua đối tượng 

theo chiều kim đồng hồ). 

Đối với đối tượng dạng đường có thể sử dụng từ phải lên trên (đối với đường bình độ và thành phần 

địa hình), xác định (đối với những đối tượng mà có sự phân biệt giữa kích thước đầu và cuối, ví dụ, sông 

ngòi số hóa từ nguồn đến cuối) và bất kỳ đối với những trường hợp còn lại. 

Đối tượng dạng điểm chỉ có hướng số hóa bất kỳ. 

Tất cả đều là hướng bất kỳ hoặc xác định. 
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8 CHỈNH SỬA KIỂU CHỮ 

Trong thẻ «Chỉnh sửa kiểu chữ» ở phía trên có danh mục các kiểu chữ của bộ phân loại ở dạng bảng 

có 4 cột. 

- Số thứ tự; 

- Tên kiểu chữ người dùng; 

- Kiểu chữ; 

- Bộ ký tự; 

- Số lượng đối tượng mà kiểu chữ sử dụng. 

 

 

Hình 37 -  Chỉnh sửa kiểu chữ 

Chỉ chỉnh sửa trường «Tên kiểu chữ người dùng». Trong danh mục «Chiều cao kiểu chữ ví dụ» có 

thể chọn chiều cao đển xem ví dụ nhập chiều cao. Nếu phần mềm báo rằng kiểu chữ chưa được thiết lập 

thì hãy cài nó vào Hệ điều hành Windows theo chuẩn. 

Để kích thước kiểu chữ được chính xác hãy thiết lập ký tự, mà theo đó sẽ đo được chiều cao kiểu 

chữ. Khi nhấn chuột vào trường «Chính xác chiều cao theo ký tự» hãy chọn ký tự từ bảng. 

Có thể thêm kiểu chữ bằng cách nhấn nút «Thêm». 

Không thể xóa kiểu chữ. 

Để thay đối kiểu chữ cần phải chọn kiểu chữ cần thay đổi và sử dụng nút «Thay». 

Nút «Hủy» để hủy tất cả những thay đổi. Để lưu giá trị kiểu chữ hãy sử dụng nút «Lưu». 

Trong phần phía dưới của hộp thoại hiển thị đối tượng mà kiểu chữ đã chọn đang sử dụng. Muốn 

chuyển sang bảng đối tượng thì hãy nhấn đúp chuột vào hình ảnh kiểu chữ. 
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9 CHỈNH SỬ BẢNG THƯ VIỆN 

Đối với những bản đồ chuyên ngành mà cần những ký hiệu đối tượng không theo tiêu chuẩn thì 

người dùng tự thiết kế chúng và sử dụng vào bộ phân loại. Những ký hiệu như vậy có thể nằm ngoài phần 

mềm trong những thư viện động độc lập (DLL) và được kết nối tới bộ phân loại. 

 

 

Hình 38 -  Bảng thư viện 

Để kết nối thư viện tới boojphaan loại thì hãy sử dụng thẻ «Thư viện». 

Ở phía trên danh mục để chỉnh sửa tên trường. 

Khi nhấn nút tương ứng thì có thể thêm hoặc xóa thư viện hiện thời. Nút «Hủy» để hủy tất cả những 

thay đổi. Để lưu giá trị thư viện thì sử dụng nút «Lưu». Khi nhấn nút «Có» thì tất cả những thay đổi trong 

bộ phân loại sẽ được lưu vào ổ đĩa. 

Ở phần dưới bên trái của hộp thoại hiển thị những đối tượng, mà ký hiệu của nó sử dụng chức năng 

chọn từ thư viện. Bên phải hiển thị các chức năng của thư viện đó, người dùng tự đặt loại và tham số cho 

ký hiệu. Chuyển từ ký hiệu đối tượng sang bảng đối tượng bằng cách nhấn đúp chuột. 
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10 NHẬP THÀNH PHẦN CỦA BỘ PHÂN LOẠI 

Khi sử dụng các bộ phân loại của các tỷ lệ khác nhau thường chỉ cần chuyển đối tượng hoặc thuộc 

tính từ bộ phân loại này sang bộ phân loại khác. Khi đó có thể sử dụng hộp thoại nhập thành phần của bộ 

phân loại. Hộp thoại sẽ được gọi ra từ thẻ «Thông tin chung» khi nhấn chuột vào nút «Nhập». 

Hộp thoại chứa các thẻ: Đối tượng, Bảng màu, Lớp và Thuộc tính. 

Bên trái là thông tin về bộ phân loại mà được chuyển từ đó sang bên trái. 

Khi mở hộp thoại thì phần bền trái chưa được điền. Để chọn bộ phân loại nguồn hãy nhấn nút trên 

cùng bên trái. 

Dưới những thẻ thì có những nút: Lưu, Hủy, Chuyển, Quay lại bước trước, So sánh và Trợ giúp. 

 

10.1 Chuyển bảng màu của bộ phân loại 

Bảng màu của bộ phân loại có thể thay thế, thêm hoặc bổ sung. 

Nếu bảng màu không có lựa chọn nào thì chọn trong bộ phân loại tên bảng màu. 

 

 

Hình 39 -  Chuyển thành phần của bộ phân loại (bảng màu) 

Có thể thay màu đã chọn trong bộ phân loại – màu nhận được được chọn từ bảng màu nguồn. Hãy 

chọn «Thay màu đã chọn». Và hãy nhấn nút «Chuyển». 

 

10.2 Chuyển lớp của bộ phân loại 

Phía trên có danh mục các lớp, dưới nó là danh mục các đối tượng của lớp, phía dưới bên trái là 

danh mục thuộc tính của lớp đã chọn. 
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Hình 40 -  Chuyển thành phần của bộ phân loại (các lớp) 

Có thể chuyển chỉ riêng lớp, hoặc lớp cùng với đối tượng (không có dãy và thuộc tính) và chuyển 

đối tượng của lớp ở lớp đã chọn. Thuộc tính của lớp được chuyển giống như thuộc tính của từng đối 

tượng độc lập. 

 

10.3 Chuyển thuộc tính của bộ phân loại 

Có thể thêm thuộc tính của bộ phân loại, thay nó hoặc thêm vào đó mã mới. 

 

 

Hình 41 -  Chuyển thành phần bộ phân loại (thuộc tính) 

Nếu thuộc tính được liệt kê loại – là bộ phân loại, thì có thể thêm giá trị bộ phân loại, thay tên hoặc 

chuyển tên và giá trị. 

 

10.4 Chuyển đối tượng của bộ phân loại 

Phía trên hộp thoại có cửa sổ hiển thị danh mục các đối tượng bộ phân loại với có kiểu dữ liệu cụ 

thể. Nếu đối tượng thuộc dãy thì sau kiểu dữ liệu có chữ cái S. Đối tượng được sắp xếp theo chiều tăng 

dần của mã. 
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Hình 42 -  Chuyển thành phần của bộ phân loại (đối tượng) 

Danh mục đối tượng nằm ở bên trái của bộ phân loại nguồn, phía bên phải là bộ phân loại nhận 

được. Nếu người dùng di chuyển theo danh mục nguồn – thì con trỏ trong danh mục bộ phân loại nhận 

được sẽ dừng lại ở mã gần nhất. Khi nhấn chột vào nút «So sánh» trong danh mục của bộ phân loại nguồn 

ở cột đầu tiên đối diện với đối tượng không khớp sẽ được đánh dấu -. Ở cột đầu tiên trong bộ phân loại 

nhận được sẽ được đánh dấu + đối diện với đối tượng được chuyển. 

Dưới danh mục đối tượng nguồn sẽ chuyển được tên và lớp của đối tượng hiện thời trong bộ phân 

loại nguồn. Phía bên phải là mã và kiểu đối tượng. Dưới nó là danh mục mở để chọn lớp trong bộ phân 

loại được nhận. 

Có thể chuyển đối tượng cùng với thuộc tính của nó. Có thể thay thế những thuộc tính của đối 

tượng đã có: dạng in hoặc dạng hiển thị trên màn hình, giới hạn nhìn thấy, Bổ sung (hướng số hóa). 

 

Để chuyển thuộc tính cùng với đối tượng hãy chọn nút «Chuyển thuộc tính đang chọn». Trong danh 

mục thuộc tính ở vị trí đầu tiên có ký hiệu đánh dấu khả năng chuyển: 

- «+» – thuộc tính như vậy có trong cả hai bộ phân loại, có tên và loại trùng nhau; 

- «-» – những thuộc tính với mã như vậy không có trong bộ phân loại nhận. Khi chuyển nó sẽ 

được tạo và gán cho đối tượng; 

- «?» – loại thuộc tính trùng nhau, nhưng lại khác tên. Có thể những thuộc tính đó không thể 

chuyển được; 

- «x» – có loại thuộc tính khác nhau – nên không thể chuyển được. 

 

Khi nhấn đúp chuột vào thuộc tính đã chọn thì có thể nhận được những thông tin trên. 

Thuộc tính để chuyển được chọn và bỏ chọn bằng cách nhấn chuột 1 lần. 

Nếu đối tượng trong bộ phân loại nguồn nằm trong dãy đối tượng thì có thể chuyển hoặc là một đối 

tượng đó từ đã chọn sang đã chọn, hoặc là thay thể tất cả dãy đối tượng. Hãy chọn nút tương ứng 

«Chuyển dãy». Để nhận được thông tin bổ sung khi chuyển dãy hãy nhấn nút «Thông tin». Khuyến cáo 

khi chuyển dãy: đầu tiên hãy phân tích thông tin, bởi vì nếu trong bộ phân loại nhận được có dãy với mã 

và kiểu đối tượng như vậy – thì nó sẽ được thay đổi trên toàn dãy. 

Theo mặc định thì chuyển được một đối tượng của dãy. Nếu dãy được xây dựng từ thuộc tính mà 

không được phép chuyển thì dãy sẽ không thể chuyển được. 

Khi nhấn nút «Quay lại một bước» thì sẽ hủy thao tác cuối cùng khi mà nhấn nút «Chuyển». 
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Bảng đăng ký các thay đổi 

Các 

thay 

đổi. 

Số trang 
Tổng số 

trang 

Tài liệu 

số 

Số công văn 

đến kèm theo 

tài liệu và 

ngày tháng 

Chữ 

ký 

Ngày 

tháng Được 

thay đổi 

Thay 

đổi 
Mởi Bỏ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


