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LỜI NÓI ĐẦU 

Đây là tập tài liệu hướng dẫn thực hành làm việc với bộ chức năng «Biên tập bản đồ» thuộc Bộ 

phần mềm hệ thông tin địa lý «Panorama х64» mã số PARB.00046-06. Trong tài liệu này đưa ra các giới 

thiệu về các chế độ làm việc chính và hỗ trợ, các tham số chế độ biên tập và mô tả các thanh điều khiển.  
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1 CÁC THÔNG TIN CHUNG 

Bộ biên tập bản đồ vector là một thành phần của hệ thông tin địa lý «Panorama х64» mã số 

PARB.00046-06 có chức năng thành lập và biên tập (cập nhật) dữ liệu vector. 

Để kích hoạt Bộ biên tập bản đồ vector cần nhấn vào nút «Bộ biên tập bản đồ» trong Thực đơn 

«Các nhiệm vụ». 

Bộ biên tập bản đồ vector được điều khiển bởi thanh công cụ điều khiển được bố trí nằm ở bên trái 

cửa sổ làm việc chính khi khởi động. 

Thanh công cụ điều khiển có hai dạng: Dạng tiêu chuẩn và Dạng chuyên sâu. Dạng tiêu chuẩn bao 

gồm bộ tối thiểu các công cụ cần thiết cho việc thành lập và biên tập bản đồ. Dạng chuyên sâu là phương 

án mở rộng của Dạng tiêu chuẩn với việc bổ sung thêm một loạt các chế độ làm việc cung cấp dịch vụ 

thành lập bản đồ từ ban đầu.   

Thanh công cụ điều khiển «Bộ biên tập bản đồ vector» là một bộ các nút ứng với từng chế độ biên 

tập xác định. Ngoài các nút trên, trong Dạng chuyên sâu của thanh công cụ điều khiển còn có các nút ứng 

với các nhóm chế độ thành lập và biên tập bản đồ. Mỗi nút như vậy tương ứng với một thanh gồm các 

công cụ biên tập bản đồ với các nút ứng với các chức năng biên tập xác định. 

Gọi công cụ biên tập bằng cách nhấn vào nút tương ứng. Mô tả ngắn gọn về chức năng của nút 

được hiện ra trong dòng thông báo khi di chuyển con chuột vào nút tương ứng. 

Dữ liệu đưa vào sẽ được lưu vào tệp tương ứng sau khi kết thúc tác nghiệp được thực hiện (kết thúc 

biên tập đối tượng). Trong trường hợp xảy ra lỗi phần mềm sau khi kết thúc thao tác biên tập thì các dữ 

liệu được đưa vào sẽ không bị xóa.  

Các công cụ điều khiển hình ảnh đều được kích hoạt trong quá trình thành lập và biên tập. 

Các tác nghiệp biên tập được thưucj hiện cho đối tượng được lựa chọn. Vì vậy, cần chọn đối tượng 

trước khi tiến hành biên tập. Trong cùng một thời điểm chỉ có thể chọn được một đối tượng. Sauk hi kết 

thúc quá trình biên tập, đối tượng vẫn ở trạng thái được chọn, vì vậy, có thể tiếp tục quá trình biên tập đối 

tượng đã chọn với các công cụ khác hoặc lựa chọn đối tượng khác để biên tập.   

Một số tác nghiệp biên tập được thực hiện theo nhóm, ví dụ như «Xóa các đối tượng». Trước khi 

thực hiện chế độ đó cần đánh dấu các nhóm các đối tượng có cùng tính chất bằng công cụ «Tìm kiếm». 

Mặc dù trong thực đơn «Tệp» có công cụ «Lưu thành», tuy nhiên kết quả biên tập sẽ được tư động  

lưu lại ngay sau khi kết thúc việc biên tập. Trạng thái trước khi biên tập cũng tự động được lưu vào một 

file riêng. Sở dĩ tạo chế độ làm việc như vậy là để có thể dễ dàng làm việc với các trạng thái khác nhau 

của đối tượng trước và sau biên tập.    

Tất cả các đối tượng tạo thành bản đồ điện tử được chi ra thành 6 loại theo tính chất không gian 

(xem. hình 1). 

 

 

A – Dạng vùng (polygon) L – Dạng đường (đường) 

D – Dạng điểm (ký hiệu raster) T – Ghi chú (văn bản) 

V – Dạng vector (các điểm định hướng) M – Bản mẫu (ghi chú phức tạp) 

Hình 1 -  Vị trí của các đối tượng của bản đồ điện tử 
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1.1 Đối tượng được biên tập của bản đồ 

1.1.1 Chọn đối tượng biên tập  

Đối tượng được chọn bằng cách nhấn chuột trái hoặc phím «Enter» khi con trỏ nằm trên đối tượng 

của bản đồ. Thông tin về đối tượng được chọn sẽ thể hiện trong hộp thoại «Chọn đối tượng». Nếu nhấn 

nút «Đồng ý» trong hộp thoại này thì đối tượng được chọn sẽ được khóa lại và đánh dấu màu đỏ. Nếu trên 

cùng một điểm của bản đồ có nhiều đối tượng thì sẽ xuất hiện thêm cửa sổ «Tiến lên» hoặc «Lùi lại» để 

có thể lựa chọn được các đối tượng theo danh sách hiện ra. 

Sauk hi được lựa chọn, đối tượng có thể được biên tập theo quy định, hoặc các tác nghiệp tính toán, 

hoặc các tác nghiệp từ cơ sở dữ liệu bên ngoài. 

Tại thời điểm lựa chọn đối tượng, nếu có một chế độ nào đó của thanh công cụ chính hoặc phụ đang 

được kích hoạt thì hộp thoại «Chọn đối tượng» sẽ không xuất hiện, còn đối tượng dự kiến biên tập sẽ 

nhấp nháy. Trong hộp thoại cửa sổ bản đồ xuất hiện thông tin ngắn gọn về đối tượng này. 

Để chuyển sang các đối tượng tiếp theo tại điểm đã cho cần nhấn chuột trái hoặc phím «Enter». 

Khẳng định việc lựa chọn đối tượng bằng nhấn đúp chuột trái hoặc nhấn chuột phải sau khi nhấn chuột 

trái hoặc nhấn phím «Enter» hoặc chuột trái sau khi nhấn phím «Ctrl». Khi di chuyển con trỏ xa quá xa 

hoặc nhấn chuột phải hoặc phím «Esc» thì đối tượng thôi nhấp nháy. 

Trong khi đối tượng nhấp nháy có thể mở hộp thoại «Chọn đối tượng» (nếu cần thiết) bằng cách 

nhấn phím trống. 

Có thể chọn đối tượng nhanh mà không cần hiển thị hộp thoại bằng cách nhấn phím «Ctrl» và sau 

đố nhấn chuột trái.  

 

1.1.2 Bỏ chọn đối tượng  

Bỏ chọn đối tượng được thực hiện bằng các cách sau đây:   

1) Chọn đối tượng mới. 

2) Nhấn nút «Từ chối» trong hộp thoại «Chọn đối tượng».  

3) Nhấn nút «Ctrl» hoặc chuột phải.  

 

1.2 Chọn một phần đối tượng  

Việc lựa chọn một phần đối tượng đươc thực hiện bằng cách chỉ ra 2 điểm (đối với đối tượng dạng 

đường) hoặc 3 điểm (đối với đối tượng dạng vùng) nhờ con trỏ khi nhấn chuột trái. Chọn phần đối tượng 

để biên tập hoặc các tác nghiệp tính toán.  

 

1.3  Nhóm các đối tượng 

Nhóm đối tượng là tập hợp các đối tượng trên cùng một mảnh bản đồ nhưng có liên hệ về mặt logic 

với nhau. 

Trong quá trình làm việc với bản đồ điện tử cần lựa chọn nhóm đối tượng như vậy để giải quyết bài 

toán ứng dụng. 

Đối tượng của bản đồ điện tử là tập hợp các dữ liệu số (hình học, thuộc tính và thông tin hỗ trợ) có 

thể  tương ứng với đối tượng trên thực địa (cầu, sông, nhà vv…) hoặc nhóm các đối tượng (khu phố – 

nhóm các nhà vv…) hoặc một phần đối tượng  hoặc không có sự tương ứng (ghi chú vv…). 

Các đối tượng trong nhóm có thể bình đẳng hoặc một trong số đó đóng vai trò chính, còn lại là phụ 

thuộc. 

Các đối tượng bình đẳng được liên kết với nhau vào nhóm bằng thuộc tính với code 32803. 

Đối tượng đóng vai trò chính có code thuộc tính 32801, đối tượng phụ thuộc – 32802.  

Giá trị đặc trưng thuộc tính trên là duy nhất của nhóm trong mảnh bản đồ. 

Trong quá trình biên tập đối tượng có thể tính đến yếu tố thuộc nhóm đối tượng thông qua việc kích 

hoạt chế độ «Xử lý nhóm đối tượng». 

Khi biên tập cả nhóm đối tượng thì nhóm sẽ được đánh dấu bằng màu sách và đường nét trong 

«Quản lý bảng màu». 



  

PARB.00046-06 98 02 VN 

 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

11 

 

1.4 Kết thúc tác nghiệp biên tập đối tượng 

Việc kết thúc một tác nghiệp biên tập được thực hiện bằng cách nhấn phím «Ctrl» và «Enter», tổ 

hợp «Ctrl+chuột trái», đồng thời nhấn chuột trái và chuột phải, nhấn đúp chuột trái. Một số tác nghiệp có 

thể kết thúc bằng cách nhấn nút «Đồng ý» trong hộp thoại. 
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2 THANH CÔNG CỤ BIÊN TẬP  

2.1 Thanh công cụ chuyên sâu biên tập bản đồ 

Thanh công cụ chuyên sâu của «Biên tập bản đồ» chứa các nút quản lý các chế độ biên tập và các 

nút kích mở các thanh công cụ bổ sung. Các nút trên thanh công cụ với biểu tượng  « » tương ứng với 

nhóm các chế độ biên tập logic. Khi nhấn nút đó thì sẽ xuất hiện thanh bổ sung các nhóm chế độ. Khi 

chọn chế độ (bằng cách nhấn nút) trên thanh công cụ bổ sung thì nút tương ứng với nhóm chế độ đó trên 

thanh công cụ chính cũng được nhấn xuống và luôn giữa trạng thái này kể cả khi đã đóng thanh công cụ 

bổ sung. Nút được nhấn thể hiện sự kích hoạt của chế độ làm việc. Có thể đóng chế độ biên tập bằng cách 

nhấn lần nữa vào chính nút tương ứng sau khi chọn mục «Đổi tác nghiệp» trong thực đơn được buông 

xuống khi nhấn chuột phải vào khu vực bản đồ hoặc nhấn tổ hợp phím «Ctrl+C». Nút «Nhóm» trên thanh 

công cụ chính được nhấn xuống thể hiện sự kích hoạt chế độ biên tập trên thanh công cụ bổ sung. Để 

nhấn nút tương ứng trên thanh công cụ bổ sung cần nhấn nút «Nhóm» trên thanh công cụ chính sau đó 

nhấn nút tương ứng. Việc kích hoạt hoặc cất thanh công cụ bổ sung có thể được thực hiện bằng cách nhấn 

nút tương ứng trên thanh công cụ chính hoặc lựa chọn mục tương ứng trong thực đơn buông xuống sau 

khi nhấn chuột phải khi con trỏ ở vào vị trí thực đơn chính. Nhờ thực đơn này có thể lựa chọn bản đồ 

vector, bản đồ raster để biên tập hoặc kích hoạt hộp thoại điều chỉnh thuộc tính bộ biên tập bản đồ tương 

ứng. Các chế độ biên tập thường được sử dụng ngoài thanh công cụ bổ sung còn có các nút thường trực 

trên thanh công cụ chính. 

 

 

Hình 2 -  Thanh công cụ chính biên tập bản đồ (bên trái) 

2.2 Thanh công cụ tiêu chuẩn biên tập bản đồ  

Thanh công cụ tiêu chuẩn chỉ có các nút điều khiển các chế độ biên tập. 

 

2.3 Thanh công cụ người dùng 

Có thể hình tạo nên thanh công cụ người dùng thông qua mục «Thanh công cụ người dùng» trong 

thực đơn «Nhiệm vụ». 
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3 CÁC CHẾ ĐỘ BIÊN TẬP  

Bộ biên tập bản đồ vector là một tập hợp các thanh công cụ với với các chế độ tạo và biên tập các 

đối tượng bản đồ (xem bảng 1). 

 

Bảng 1 -  Các nhóm chế độ biên tập bản đồ vector 

 

Tạo đối tượng Các chế độ cơ bản để tạo, sao chép và nhân bản các đối tượng 

(bảng 2) 

 

Hình dạng tự động Các chế độ bổ sung khi tạo đối tượng với đường bao phức tạp: 

(bảng 14) 

 

Đồ vật Các chế độ bổ sung khi tạo đối tượng ở dạng các đường, vùng 

và ghi chú đơn giản (bảng 15) 

 

Cắt và khâu Các chế độ chắp nối và cắt các đối tượng dạng vùng và đường  

(bảng 16) 

 

Topology Các chế độ ghép nối các phần của các đối tượng liền kề và các 

điểm riêng biệt của chúng (bảng 17) 

 

Xóa Các chế độ xóa đối tượng và các đường bao bổ sung của chúng 

(bảng 18) 

 

Điểm Các chế độ tạo, di chuyển, xóa điểm …(bảng 19) 

 

Thửa đất Vẽ tiếp đường bao đối tượng, biên tập, tịnh tiến, một phần 

đường bao, tạo các đường bao song song (bảng 23) 

 

Công cụ đo Đo chiều dài và diện tích, đánh giá khoảng cách giữa các đối 

tượng (bảng 24) 

 

Thuộc tính Các chế độ bổ sung, sao chép và xóa thuộc tính các đối tượng 

(bảng 25) 

 

Độ cao Bổ sung và xóa độ cao H trong thuộc tính và tính chất hình học 

của đối tượng (bảng 27) 
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Văn bản Biên tập văn bản đơn giả hoặ phức tạp (bảng 28) 

 

Các đối tượng được chọn Các chế độ xử lý câc đối tượng được chọn: tìm kiếm giao nhau, 

thay đổi giới hạn nhìn thấy, …(bảng 29) 

 

Căn chỉnh Các chế độ căn chỉnh các đối tượng được chọn: theo thẳng 

đứng, theo phương ngang, …(bảng 30) 

 

Bộ đối tượng Các chế độ tạo, chia và chọn bộ các đối tượng (bảng 31) 

 

Mẫu Các bộ mẫu của các đối tượng được tạo (bảng 32) 

 

Thanh công cụ chính Chứa các nút của từng bộ công cụ riêng biệt (nhóm chế độ) và 

các chế độ bổ sung (bảng 33) 

 

3.1 Nhóm chế độ TẠO ĐỐI TƯỢNG 

 

Nhóm chế độ này được mở bởi thanh công cụ «Tạo đối tượng». 

 

 

Hình 3 -  Thanh công cụ  «Tạo đối tượng» 

Sử dụng công cụ «Biên tập bản đồ vector» có thể đưa đối tượng mới lên bản đồ với phần mô tả có 

trong thư viện các ký hiệu quy ước (bộ phân loại điện tử), hoặc một đói tượng đồ họa được mô tả tùy ý. 

Có một số phương pháp tạo mới đối tượng trên bản đồ:  

1) Phương pháp chủ yếu: Nhấn nút «Tạo đối tượng trên thanh công cụ chính «Biên tập bản đồ», 

chọn từ thư viện đối tượng tương ứng và đưa lên bản đồ. 

2) Chọn đối tượng lấy từ bảng gồm các mẫu được tạo ra từ trước đó và đưa lên bản đồ (xem mục 

4.16, nhóm chế độ «Các mẫu»). 

3) Nếu các đối tượng cùng loại đã có trên bản đồ thì có thể tạo ra đối tượng mới lấy mẫu từ đối 

tượng đã có. 

4) Tạo mẫu sao chép nguyên bản đối tượng (nhóm đối tượng) đã có trên bản đồ với vị trí mới. 

5) Chuyển đối tượng từ bản đồ người dùng sang chế độ làm việc đơn hoặc nhóm (xem «chuyển 
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sang bản đồ mới»). 

6) Sử dụng tác vụ «Thực hiện tính toán» để tạo ra xung quanh đối tượng (bản đồ người dùng) một 

vùng có chiều rộng cho trước và lưu lại dưới dạng một đối tượng bản đồ.  

7) Tạo đối tượng mới từ việc ghép hai đối tương trên bản đồ (xem «Ghép các đối tượng»). 

8) Tạo đối tượng là giao của hai vùng. 

9) Tạo đối tượng là bản sao ngược của đối tượng trên bản đồ. 

10) Nhân bản các đối tượng trên cùng một hướng đã cho. 

11) Ghi chú đối tượng bằng văn bản có trong phần thuộc tính. 

12) Tạo nhóm đối tượng theo kịch bản. 

13) Tạo các đối tượng bằng cách nội suy các đường bình độ. 

 

Bảng 2 -  Nhóm chế độ «Tạo đối tượng» 

 

Tạo đối tượng Tạo đối tượng mới trên bản đồ 

 

Tạo đối tượng theo kiểu Tạo đối tượng theo kiểu đối tượng đã có trên bản đồ 

 

Tạo đối tượng con Tạo đối tượng bên trong dường bao của đối tượng khác 

 

Giao các đối tượng Tạo đối tượng là phần giao của của hai đối tượng cho trước 

 

Sao chép đối tượng Tạo bản sao của đối tượng trên bản đồ 

 

Sao chép ngược đối 

tượng 

Tạo sao chép ngược đối tượng trên bản đồ 

 

Nhân bản đối tượng Tạo hàng loạt đối tượng cùng loại 

 

Sao chép và thay đổi 

kiểu 

Tạo sao chép đối tượng có thay đổi kiểu đối tượng 

 

Ghi chú đường theo 

thuộc tính 

Tạo ghi chú đường theo văn bản đã có trong thuộc tính của nó 

 

Ghi chú đối tượng theo 

thuộc tính (đường bao 

bất kỳ) 

Tạo ghi chú đối tượng theo văn bản có trong thuộc tính của nó 

 

Ghi chú đối tượng theo 

thuộc tính (thuật toán 

làm trơn) 

Tạo ghi chú đối tượng theo văn bản từ thuộc tính của đối tượng 

có tạo vị trí đặt ghi chú bằng các điểm của đường làm trơn. 
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Sao chép sang bản đồ 

khác 

Sao chép sang bản đồ (nguwòi dùng ) khác 

 

Tạo theo ký hiệu quy 

ước 

Lưu đối tượng được tạo bởi ứng dụng khác dưới dạng đối tượng 

bản đồ (có lựa chọn kiểu từ thư viện)  

 

Tạo theo kịch bản Tạo bộ đối tượng theo tệp kịch bản được chọn.  

 

Phương pháp tích hợp Phương pháp tích hợp để tạo đường (gấp khúc hoặc trơn) 

 

3.1.1 Chọn kiểu đối tượng từ bộ phân loại  

 

Quá trình tạo một đối tượng được bắt đầu từ việc lựa chọn kiểu của đối tượng được tạo, tính 

chất vị trí của nó (vùng, đường, điểm, vector, ghi chú, mẫu) và phương pháp tạo ra đối 

tượng Mẫu hiển thị đối tượng được chọn trên bản đồ được thể hiện trong cửa sổ phụ. Khi 

cần thiết có thể thực hiện tìm kiếm nhanh đối tượng cần thiết theo tên hoặc mã phân loại.  

 

 

Hình 4 -  Tạo đối tượng  

Trình tự lựa chọn kiểu đối tượng được tạo: 

1) Xác định bản đồ sẽ được dùng để tạo đối tượng trên đó. Điều này là cần thiết bởi vì có thể tồn tại 

trên màn hình làm việc một hoặc nhiều bản đồ người dùng và chế độ làm việc cho phép tạo đối 

tượng trên bất cứ bản đồ người dùng nào ngoài bản đồ cơ bản (gốc) ra. Điều này còn liên quan 

đến việc bản đồ cơ bản (gốc) và các bản đồ người dùng sử dụng các bộ phân loại (ký hiệu quy 

ước) hoàn toàn khác nhau.  
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2) Xác định tính chất vị trí của đối tượng được tạo.  

3) Xác định lớp bản đồ mà trên đó sx tạo đối tượng.  

4) Chọn chính đối tượng từ danh sách tên các đối tượng.  

5) Chọn phương pháp đưa đối tượng lên trên bản đồ: đường bao bất kỳ; hình chữ nhật nghiêng, 

nằm ngang hoặc hỗn hợp; đường tròn bán kính bất kỳ hoặc cho trước; đường song song. Ngoài 

ra có thể nhập tọa độ các điểm thành phần từ bàn phím hoặc lấy chúng từ tệp văn bản được tạo ra 

từ trước.  

6) Xác định (hoặc bỏ) phương pháp ghi thuộc tính đối tượng (lặp lại thuộc tính). Thay đổi việc lặp 

lại thuộc tính có nghĩa là, sau khi kết thúc việc tạo đối tượng, phần mềm sẽ đề nghị thay đổi 

thuộc tính cơ bản đối với đối tượng được tạo. Thuộc tính cơ bản của đối tượng được tạo sẽ được 

đưa vào ngay sau khi loại đối tượng được lựa chọn. Việc lặp lại thuộc tính sẽ thích hợp trong 

trường hợp khi tạo các đối tượng có thuộc tính giống như đối tượng gốc. Khi tạo các đối tượng 

với sự khác nhau về thuộc tính (độ cao của các đường bình độ của các đối tượng là khác nhau) 

cần ngắt chế độ lặp lại thuộc tính.  

7) Nhấn nút  «Chọn». 

 

Khi nhấn đồng thời phím «Ctrl» và con chuột sẽ chọn được đồng thời nhiều giá trị trong danh sách 

vị trí và lớp.   

Khi đó danh sách các đối tượng sẽ có các đối tượng tương ứng với dư liệu được đánh dấu.   

 

3.1.2 Phương pháp đưa đối tượng lên bản đồ  

Khi lựa chọn kiểu đối tượng từ bộ phân loại, hoặc khi thiết lập hình ảnh của đối tượng đồ họa, 

nguwòi sử dụng xác định phương pháp tạo ra đối tượng, có nghĩa là phương pháp nhập tọa độ của các 

điểm mô tả đối tượng. Các phương pháp đó thể hiện trong bảng 3. 

 

Bảng 3 -  Các phương pháp đưa đối tượng lên bản đồ 

 Đường bất kỳ  Theo tọa độ từ tệp băn bản 

 Hình chữ nhật nằm ngang  Nhập tọa độ từ bàn phím 

 Hình chữ nhật nằm nghiêng  Đường song song, trục theo tâm  

 Hình chữ nhật phức tạp  Đường làm trơn spline 

 Đường tròn bán kính cho trước  Spline mô tả 

 Đường tròn bán kính bất kỳ  Đường song song mép bên trái 

 Vector hóa bán tự động  Đường tròn theo 3 điểm 

 

3.1.2.1 Đường bất kỳ 

 

Khi tạo đối tượng theo phương pháp «Đường bất kỳ» thì các điểm của đối tượng được chỉ 

ra trên màn hình bằng con trỏ và được nhập vào bằng cách nhấn chuột trái. Các điểm được 

lưu lại vào thời điểm thả chuột trái hoặc nhấ phím «Enter».  

Nếu trong chế độ biên tâp bản đồ không kích hoạt chế độ «Dấu vết», thì việc di chuyển con trot 

trong khi vẫn nhấn nút chuột trái sẽ không làm tạo ra các điểm mới. Nếu chế độ «Dấu vết» được bật thì 

trong quá trình di chuyển con trỏ mà vẫn giữ chuột trái hoặc nhấn phím «Enter» thì các điểm mới sẽ được 

tạo ra với khoảng cách bước bằng ngưỡng đã được thiết lập trong mục «ngưỡng phù hợp» được quy định 

trong tính chất của bộ biên tập bản đồ.  

Khi nhập các điểm nằm gần sát với mép màn hình thì tâm màn hình sẽ tự động dịch chuyển về điểm 

nhập vào gần nhất. 
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Phương pháp này sử dụng được để tạo bất cứ kiểu nào của đối tượng. Khi tạo đối tượng vector hoặc 

ghi chú thì sau khi nhập điểm thứ hai đối tượng sẽ tự động được ghi.  

Khi tạo đối tượng dạng điểm thì việc ghi sẽ được tự động thực hiện sau khu nhả chuột trái. Khi còn 

nhất chuột thì có thể di chuyển chuột để xác định vị trí chính xác của đối tượng.    

Có thể từ chối hoặc chấp nhận việc tạo ra một đối tượng. Việc chấp nhận tạo ra đối tượng («Kết 

thúc tác nghiệp») có thể thực hiện bằng các cách sau: Nhấn đúp chuột trái, nhấn đồng thời chuột trái và 

chuột phải (giữ chuột trái và nhấn chuột phải), nhấn đồng thời phím Ctrl và chuột trái, nhấn đồng thời ctrl 

và Enter hoặc chọn mục «Thi hành tác nghiệp» trong thực đơn buông xuống khi nhấn chuột phải. Việc từ 

chối tạo ra đối tượng («Từ chối tác nghiệp») có thể được thực hiện bằng các cách sau: Nhấn đồng thời 

phím Ctrl và chuột phải, nhấn đồng thời phím Ctrl va C hoặc chọn mục «hủy tác nghiệp» trong thực đơn 

buông xuống khi nhấn chuột phải.  

Trong khi tạo đối tượng, tại thời điểm kích hoạt chế độ thanh công cụ bổ sung được xuất hiện (nếu 

có lựa chọn «Thanh công cụ hỗ trợ» trong mục thuộc tính của bộ biên tập bản đồ). Trên thanh công cụ 

này các chế độ bổ sung được lặp lại dưới dạng sơ đồ có thể được kích hoạt trong quá trình tạo đối tượng 

(xem các hình 5-7)  

 

 

Hình 5 -  Thanh công cụ hỗ trợ khi đánh dấu ký hiệu điểm 

 

Hình 6 -  Thanh công cụ hỗ trợ khi đánh dấu ký hiệu đường hoặc vector 

 

Hình 7 -  Thanh công cụ hỗ trợ khi đánh dấu ký hiệu vùng 

Các chế độ này có thể được kích hoạt bằng cách chọn các mục tương ứng trên thực đơn buông 

xuống khi nhấn chuột trái hoặc nhấn phím nóng tương ứng. 

Có nhiều chế độ hỗ trợ khi tạo các đối tượng hình dáng bất kỳ mà có thể chia thành ba nhóm: 

- căn chỉnh tự động (bảng 4); 

- căn chỉnh tương tác và nhập tọa độ (bảng 5); 

- thay đổi tham sô (bảng 6). 

 

Bảng 4 -  Các chế độ căn chỉnh tự động  

 

Chế độ bắt các điểm «ngoài» («K») 

 

Chế độ bắt các đường «ngoài» («J») 
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Bắt nút lưới («N») 

 

Chế độ tạo điểm tương ứng («G») 

 

Chế độ đường nằm ngang («H») 

 

Chế độ đường thẳng đứng («V») 

 

Chế độ vuông góc («R») 

 

Bảng 5 -  Các chế độ căn chỉnh tương tác và nhập tọa độ  

 

Nhập tọa độ điểm trong bảng tọa độ mẫu  («Insert») 

 

Sao chép điểm của đối tượng được chọn («I») 

 

Sao chép vùng của đối tượng được chọn («P») 

 

Bắt vào tâm đường («C») 

 

Thay đổi hướng số hóa («D») 

 

Tạo đối tượng con độc lập («Space») 

 

 

Tạo đối tượng con liên kết («Y») 

 

Quay lại một bước («Back») 
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Bảng 6 -  Chế độ thay đổi tham số 

 

Tăng vùng bắt trong chế độ căn chỉnh tự động  («+») 

 

Giảm vùng bắt trong chế độ căn chỉnh tự động («–») 

 

Ngoài ra, khi tạo đối tượng dạng đường hình dạng bất kỳ, các chế độ hỗ trợ không được đưa ra trên 

thanh công cụ hỗ trợ: 

- Tiếp xúc đường bao đối tượng («L»); 

- Ghi nhớ vị trí con trỏ trên bản đồ («M»); 

- Quay lại vào điểm cuối cùng; 

- Quay lại vào điểm trước đó. 

 

3.1.2.2 Hình chữ nhật nằm ngang 

 

Khi tạo đối tượng bằng phương pháp «Hình chữ nhật nằm ngang», hai điểm – là hai đầu 

của đường chéo của hình chữ nhật được tạo– được tạo ra bằng con trỏ hoặc nhấn chuột trái. 

Các chế độ bổ sung cho phép khi tạo đối tượng bằng phương pháp «Hình chữ nhật nằm ngang» 

(bảng 7). 

 

Bảng 7 -  Các chế độ hỗ trợ cho phương pháp «Hình chữ nhật nằm ngang» 

 

Chế độ bắt các điểm «ngoài» («K») 

 

Chế độ bắt các đường «ngoài» («J») 

 

Bắt nút lưới («N») 

 

Chế độ tạo điểm tương ứng («G») 

 

Nhập kích thước hình chữ nhật  («S») 

 

Sao chép điểm của đối tượng được chọn («I») 

 

Sao chép vùng của đối tượng được chọn («P») 
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Phóng đại vùng được chọn («+») 

 

Thu nhỏ vùng được chọn («–») 

 

3.1.2.3 Hình chữ nhật nghiêng 

Khi tạo đối tượng bằng phương pháp «hình chữ nhật nghiêng» cần đưa vào ba điểm thể hiện đường 

chéo và một cạnh của hình chữ nhật bằng con trỏ hoặc nhấn chuột trái. Hai điểm đầu có thể sử dụng các 

chế độ «I» và «T». 

Các chế độ bổ sung cho phép khi tạo đối tượng bằng phương pháp «Hình chữ nhật nghiêng»    

(bảng 8). 

 

Bảng 8 -  Các chế độ hỗ trợ cho phương pháp «Hình chữ nhật nghiêng» 

 

Chế độ bắt các điểm «ngoài» («K») 

 

Chế độ bắt các đường «ngoài» («J») 

 

Bắt nút lưới («N») 

 

Chế độ tạo điểm tương ứng («G») 

 

Nhập kích thước hình chữ nhật  («S») 

 

Sao chép điểm của đối tượng được chọn («I») 

 

Chế độ bắt vào đường của đối tượng được chọn  («Т») 

 

Phóng đại vùng được chọn («+») 

 

Thu nhỏ vùng được chọn («-») 
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3.1.2.4 Hình chữ nhật phức tạp 

 

Tạo đối tượng bằng phương pháp này được bắt đầu bằng cách đưa 2 điểm thuộc cạnh dài 

nhất của đối tượng được tạo, sau đó là các điểm còn lại. Các điểm được chỉ ra bằng cách 

nhấn chuột trái trên màn hình. 

 

Các điểm trung gian được tạo ra tự động tại vị trí giao cắt của đường thẳng song song với 

đường đầu tiên và đường cao đối với đường đầu tiên đi qua điểm tiếp theo.  

  

Như vậy, tính vuông góc của tất cả các mặt của đối tượng được tạo (bao gồm cả mặt cuối cùng) 

được giám sát tự động. Có thể áp dụng chế độ hỗ trợ «I» và «T» cho 2 điểm đầu tiên. Sử dụng các chế độ 

này có thể gắn đối tượng vào đối tượng đã tồn tại bằng mặt đầu tiên.  

Các chế độ hỗ trợ có thể áp dụng khi tạo đối tượng bằng phương pháp «Hình chữ nhật phức tạp» 

được thể hiện trong bảng 9. 

 

Bảng 9 -  Các chế độ hỗ trợ cho phương pháp «Hình chữ nhật phức tạp» 

 

Chế độ bắt các điểm «ngoài» («K») 

 

Chế độ bắt các đường «ngoài» («J») 

 

Chế độ tạo điểm tương ứng («G») 

 

Sao chép điểm của đối tượng được chọn («I») 

 

Chế độ bắt vào đường của đối tượng được chọn  («Т») 

 

Phóng đại vùng được chọn («+») 

 

Thu nhỏ vùng được chọn («–») 

 

3.1.2.5 Đường tròn (hình tròn) bán kính cho trước 

Theo phương pháp này, trước tiên cần cho tâm đường tròn (hình tròn) trên bản đồ bằng con trỏ hoặc 

nhấn chuột trái hoặc sử dụng các chế độ hỗ trợ «I», «T» và liên kết nó với đối tượng đã có trên bản đồ. 

Sau đó xác định bán kính bản đồ (đơn vị m hoặc km).  

 

3.1.2.6 Đường tròn (hình tròn) bán kính bất kỳ  

 

Trường hợp này cần xác định 02 điểm – tâm và bán kính. Các điểm được chỉ ra trên bản đồ 

bằng con trỏ hoặc nhấn chuột trái. Sauk hi điểm thứ hai được xác định thì đối tượng tự động 

được ghi lại. Có thể xác định tâm của đường tròn (hình tròn) bằng cách sử dụng các chế độ 

hỗ trợ  «I», «T» để liên kết nó với đối tượng đã có.  
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3.1.2.7 Vector hóa bán tự động  

Quá trinh vector hóa là sự tổng hợp của việc giám sát tự động các đường raster liên tục (đến giao 

cắt với các đường khác hoặc chỗ ngắt của đường được vector), nhập các điểm bằng tay và sao chép 

topology. 

Vector hóa phải bắt đầu từ việc nhập (bằng nhấn chuột trái hoặc sao chép từ đối tượng đã có) điểm 

đầu tiên của đối tượng. Sau đó có thể làm tương tự để nhâp các điểm kế tiếp, sao chép các điểm và các 

khu vực của đối tượng đã có hoặc khởi động bộ vector hóa. 

Khởi động công cụ vector bằng cách chỉ hướng cần vector (di chuột) và kích hoạt chế độ vector khi 

không nhấn các phím chuột (phím O). Khi đó con trỏ phải nằm trên hình ảnh raster cần vector hóa. Đối 

tượng được lưu lại sau khi nhấn «Kết thúc tác nghiệp».  

Vector hóa theo ảnh raster với bảng trên 256 màu chỉ có thể thực hiện được bằng phương pháp thủ 

công. Để sử dụng được chế độ vector hóa bán tự động cần sự trợ giúp của các trình đồ họa (PhotoStyler 

vv…) để nhận được hình ảnh với bảng 256 màu (8 bít cho một điểm). Trong quá trình chuẩn bị hình ảnh 

(trước khi thay đổi bảng màu) cần (theo khả năng) đạt được mức độ phối hợp tốt nhất của độ sáng và độ 

phân giải để các đối tượng cần phải thực hiện việc vector hóa bán tự động sẽ tương đối đồng đều, tức là 

bao gồm số lượng tối thiểu các sắc thái. 

Ảnh raster 256 màu sau khi nhận được sẽ được chuyển đổi thành khuôn dạng của dữ liệu raster của 

phần mềm GIS Panorama và được nắn theo 04 điểm tương ứng với mảnh bản đồ được lập. 

Để nâng cao sự tiện lợi vector hóa dáng đất nên tạo ra ảnh dáng đất đen-trắng (1 bít cho một điểm). 

Có thể sử dụng chế độ vector bán tự động cho ảnh màu (16 hoặc 256 màu), tuy nhiên trước khi thực 

hiện cần ngắt các màu không cần thiết trên màn hình, tức là những màu không mô tả đối tượng được 

vector (trong đó có cả các màu của phông nền). 

 

3.1.2.8 Tạo đối tượng theo tọa độ từ tệp văn bản  

Có thể đưa lên bản đồ đối tượng (hoặc nhóm các đối tượng một kiểu) được mô tả bởi dưới dạng bộ 

tọa độ các điểm tạo lên nó. Để làm việc này cần chuẩn bị trước tệp văn bản tương ứng có khuôn dạng 

XYH và MET. Tọa độ trong file XYH có thể được sử dụng để tạo các đối tượng dạng điểm, đường và 

vùng. Chế độ làm việc này được kích hoạt trong mục «Biên tập bản đồ/Tạo đối tượng» (phương pháp 

«theo tọa độ từ teeph văn bản»). 

 

3.1.2.9 Đường song song (trục ở giữa) 

 

Khi sử dụng phương pháp này, người ta nhập các điểm mô tả đường trục của đối tượng 

được tạo bằng cách sử dụng con trỏ hoặc nhấn chuột trái. Bề rộng của đối tượng có thể thay 

đổi trong quá trình tác nghiệp nhờ các phím «+» và «–».  

Ngoài ra, có cố định đơn vị đo chiều rộng của đối tượng ở dạng mm trên bản đồ hoặc m ngoài thực 

địa bằng cách cấu hình các tham số làm việc trong bộ biên tập.  

Thay đổi điểm cuối cùng được đưa vào có thể bằng cách nhấn phím  «Backspace», quay lại một 

bước hoặc chọn mục «Xóa điểm cuối cùng» trong thưc đơn buông xuống khi nhấn chuột phải. Đối tượng 

tạo ra được lưu lại khi nhấn nút «Hoàn thành tác nghiệp».  

 

3.1.2.10 Làm trơn theo spline 

 

Chế độ này chỉ dùng cho các đối tượng dạng đường, vùng và ghi chú. Các điểm được đưa 

vào thông qua con trỏ hoặc nhấn chuột trái.  

Chế độ này rất thích hợp khi sử dụng để tạo đối tượng không liên kết chặt với bản đồ bởi vì đường 

trơn được xây dựng tự động với việc sử dụng các điểm do người dùng nhập vào sẽ không đi qua chính 

các điểm đó. Chế độ này còn dùng cho việc tạo các ghi chú cong. Để làm được việc này cần:  

1) Chọn mục «Ghi chú» trong cửa sổ chọn kiểu đối tượng. 
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2) Chỉ dẫn lớp mà sẽ tiến hành việc tìm kiếm kiểu đối tượng được tạo trong đó. Thông thường, kiểu 

ghi chú được tập hợp trong lớp TÊN VÀ GHI CHÚ trong tất cả các bộ phân loại, tuy nhiên cũng 

có trường hợp ngoại lệ khi ghi chú được phân tán theo các lớp khác nhau của bộ phân loại.  

3) Chọn kiểu đối tượng được tạo (font chữ).  

4) Thiết lập phương pháp tạo «Làm trơn spline». 

5) Nhấn nút «Chọn». 

6) Nhập nội dung của ghi chú được tạo. 

7) Đưa văn bản lên bản đồ sau khi đánh dấu các điểm trụ trên đường cong đặt ghi chú. 

 

Thay đổi điểm cuối cùng được đưa vào có thể bằng cách nhấn phím  «Backspace», quay lại một 

bước hoặc chọn mục «Xóa điểm cuối cùng» trong thưc đơn buông xuống khi nhấn chuột phải. Đối tượng 

tạo ra được lưu lại khi nhấn nút «Hoàn thành tác nghiệp».  

 

3.1.2.11 Spline mô tả 

 

Điểm khác với phần làm trơn spline và spline mô tả là đường cong spline mô tả đi qua các 

điểm được nhập vào. Các điểm được đưa vào thông qua con trỏ hoặc nhấn chuột trái.  

Chế độ này được dùng để đưa lên bản đồ các đối tượng dạng như đường bình độ, song, đường vv… 

Thay đổi điểm cuối cùng được đưa vào có thể bằng cách nhấn phím  «Backspace», quay lại một 

bước hoặc chọn mục «Xóa điểm cuối cùng» trong thưc đơn buông xuống khi nhấn chuột phải. Đối tượng 

tạo ra được lưu lại khi nhấn nút «Hoàn thành tác nghiệp».  

 

3.1.2.12  Nhập tọa độ từ bàn phím 

 
Hộp thoại tạo ra và biên tập kích thước đối tượng có chức năng biên tập phần mô tả kích 

thước đối tượng đã có cũng như tạo ra đối tượng mới bằng cách nhập các giá trị tọa độ của 

các điểm đặc trưng mô tả nó.    

Các tọa độ sử dụng trong hệ vuông góc và hệ tọa độ tắc địa. Việc chuyển đổi giữa hai hệ tọa độ trên 

chỉ thực hiện được khi bản đồ làm việc hiện thời hỗ trợ việc tính chuyển từ tọa độ phằng sang tọa độ trắc 

địa.  

Trong trương hợp đối tượng được biên tập (được tạo) có chiều thứ 3 thì hệ thống tự động hỗ trợ 

việc nhập độ cao tuyệt đối (H). Nếu ngắt lựa chọn độ H trong chế độ 3 chiều thì trong quá trình biên tập 

tọa độ thứ 3 (độ cao) của các điểm sẽ bị xóa. 

Nếu bật chế độ H cho đối tượng hai chiều thì các điểm mà tại đó có mô hình số độ cao đang mở trên 

bản đồ sẽ được gắn độ cao lầy từ mô hình số độ cao. 

Đối với các điểm không thể tự động xác định được độ cao (không có mô hình số) thì phần mềm tự 

động gán mã độ cao lỗi chung cho các điểm là -111111. 

Lựa chọn «Spline» cho phép bật (tắt) chức năng Spline động của đối tượng đang được biên tập. 

Đường bao của các đối tượng như vậy được tạo ra vào thời điểm hiển thị lên màn hình duwois dạng 

spline động cong. 

Các chế độ nhập tọa độ phằng nhưu sau (bảng 10): 

 

Bảng 10 -  Các chế độ nhập tọa độ 

 Nhập trực tiếp tọa độ phẳng (X, Y). 

 
Nhập trực tiếp tọa độ trắc địa (B, L). 

 
Nhập số gia tọa độ phằng dX, dY. 

 
Nhập khoảng cách và góc hướng. 
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 Nhập khoảng cách và góc xoay bên trái. 

 

Nhập khoảng cách và các hướng điều kiện (румб). 

 

 

Trong quá trình nhập có thể chuyển đổi giữa các chế độ.  

 

Có thể sử dụng tiền tố trong chế độ nhập tọa độ phằng trực tiếp. Trong các dòng «tiền tố X» và 

«tiền tố Y» các giá trị hằng số được tự động sao chép vào các ô trong bảng trước khi điền. Trong chế độ 

nhập tọa độ trắc địa có 03 khuôn dạng khác nhau như trong bảng 11. 

 

Bảng 11 -  Khuôn dạng tọa độ 

Kiểu Mô tả Ví dụ 

G M S.s Độ và phút ở dạng số nguyên, giây ở dạng số hữu tỷ 55° 24' 15.643» 

G M.м Độ ở dạng số nguyên, phút ở dạng số hữu tỷ 55° 24.261206' 

G.g Độ ở dạng số hữu tỷ 55.404345° 

 

Tọa độ trắc địa có thể nhập ở trong hệ CK42 hoặc WGS84. Biên tập số gia tọa độ dX và dY có thể 

thực hiện ở hai chế độ: cố định tọa độ và cố định số gia. 

Trong chế độ cố định tọa độ khi biên tập số gia cho một điểm hiện thời, chỉ điểm này mới có tọa độ 

thay đổi (thay đổi cả số gia từ điểm hiện thời tới điểm tiếp theo). 

Trong chế độ cố định số gia tọa độ, số gia tọa độ tồn tại trước đó sau điểm biên tập được giữ 

nguyên (tọa độ của các điểm tiếp theo sẽ được tính)     

Trong chế độ cố định tọa độ khi tiến hành biên tập số gia cho điểm kế tiếp, tọa độ của điểm này 

thay đổi (thay đổi cả số gia từ điểm hiện tại cho điểm tiếp theo). 

Trong chế độ cố định số gia, số gia tồn tại trước đó sau điểm được biên tập được giữ nguyên (tọa độ 

của các điểm tiếp theo sẽ được tính toán lại). 

Các giá trị góc (hướng) nhập vào có thể nhận các giá trị như sau: 

- Góc phương vị ô vuông, góc (từ 0-360° theo chiều kim đồng hồ từ hướng bắc); 

- Góc xoay bên trái và bên phải (0-360°); 

- Hình bình hành (xem bảng 12), 0°ĐB = 0°TB, 90°ĐB = 90°ĐN, 0°ĐN = 0°TN, 90°TB = 90°TN. 

 

Bảng 12 -  Ký hiệu hình bình hành 

Sự chỉ định Giải giá trị  

ĐB 0-90° theo chiều kim đồng hồ tính từ hướng bắc  

TB 0-90° ngược chiều kim đồng hồ tình từ hướng bắc 

ĐN 0-90° ngược chiều kim đồng hồ tính từ hướng nam 

TN 0-90° theo chiều kim đồng hồ tình từ hướng nam  

 

Ở phần dưới của cửa sổ có bố trí thước của công cụ bổ sung. 

Lệnh hủy thao tác cho phép thực hiện 256 bước trở lại (từ bước chuyển chế độ nhập tọa độ tới bước 

lưu đối tượng). 

Ngoài ra, có thể thực hiện các thao tác như xóa và nhân bản điểm hiện tại, di chuyển nhanh lên đầu 

hoặc xuống cuối bảng, tiếp xúc, thay đổi hướng và xóa (trừ đối tượng chính) đối tượng con hiện thời, 

ngoài ra còn thiết lập điểm đầu đối tượng con vào điểm hiện thời (đối với đối tượng con khép kín). 

Tại phần trên bên phải của cửa sổ hộp thoại hiển thị sơ đồ của đối tượng đượng tạo (biên tập). 

Hình ảnh có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách nhấn các nút tương ứng. 
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Vị trí của điểm hiện thời được hiển thị bởi «Puanson». Đối tượng con hiện thời được hiển thị bởi 

hai màu: xanh nước biển – từ điểm đầu tới điểm hiện thời, màu đỏ – từ điểm hiện thời tới điểm cuối cùng. 

Toàn bộ các đối tượng con còn lại (nếu có) được hiển thị bởi màu nâu.   

 

3.1.2.13 Tạo đường tròn từ ba điểm 

 

Đây là chế độ cho phép tạo ra đường tròn (hình tròn) trên bản đồ khi gặp khó khan trong việc 

xác định vị trí tâm của nó. Khi tạo đường tròn (hình tròn) cần nhập ba điểm nằm trên đường 

tròn vào. Điểm được nhập vào bằng sử dụng con trỏ hoặc nhấn chuột trái. Đường tròn được 

tự động tạo ra sau khi điểm thứ ba được nhập.  

 

3.1.3 Sự phụ thuộc của phương pháp vào kiểu đối tượng được tạo.  

Có thể biểu diễn sự mô tả không gian của các kiểu đối tượng khác nhau như sau: 

- đối tượng điểm – một điểm; 

- đối tượng vector – hai điểm; 

- đối tượng đường – sự nối tiếp của hai hay nhiều điểm; 

- đối tượng dạng vùng – sự nối tiếp của bốn hay nhiều điểm (tọa độ điểm đầu tiên và điểm cuối 

cùng trùng nhau); 

- ghi chú – hai điểm; 

- ghi chú cong  – sự nối tiếp của các cặp điểm (mỗi biểu tượng cho 02 điểm). 

 

Trong khi chọn một đối tượng cụ thể, có thể nhận thấy rằng, một vài nút tương ứng với các phương 

pháp thành lập trở nên không tiếp cận được. Điều đó có nghĩa là không thể đưa kiểu đối tượng được chọn 

lên trên bản đồ bằng phương pháp này.  

 

3.1.4 Tạo đối tượng với mã tương ứng 

 

Để tạo đối tượng với mã (dạng) tương ứng với đối tượng đang tồn tại cần chọn trên bản đồ 

đối tượng –vật mẫu sau đó tạo trực tiếp đối tượng.  

 

3.1.5 Tạo đối tượng con 

 

Đối tượng con có thể được tạo từ đối tượng vùng (đường biên trong) hoặc dạng đường (một 

phần). Để làm đươc việc này trước hết cần chọn đối tượng đang được biên tập. Sau đó chế 

độ tạo đối tượng dạng vùng hoặc dạng đường được tự động kích hoạt (phụ thuộc vào kiểu 

đối tượng được chọn). Đối tượng được tạo tự động trở thành đối tượng con của của đối 

tượng được tạo trước đó. 

 

3.1.6 Giao của các đối tượng dạng vùng  

 

Chế độ này cho phép tìm kiếm phần giao của các đối tượng dạng vùng.  

Công việc được thực hiện theo hình thức sau:  

1) Lựa chọn tuần tự hai đối tượng (ở đây đối tượng đầu tiên phải ở dạng vùng và có thể có đối 

tượng con, còn đối tượng thứ hai có thể là dạng vùng hoặc dạng đường khép kín nhưng không có 

đối tượng con). 

2) Chọn dạng các đối tượng dạng vùng và đường khép kín. 

 

Kết quả sẽ là các đối tượng được chọn với kiểu đã chọn và là phần giao của các đối tượng ban đầu. 

Thay đổi thao tác tạo các đối tượng có thể thực hiện ở chế độ «Lùi lại một bước». 
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3.1.7 Tạo sao chép đối tượng đã có trên bản đồ 

 

Phương pháp này đươc sử dụng để tạo các đối tượng cùng kiểu (khi một đối tượng có thể 

nhận được bằng cách tịnh tiến đối tượng khác).  

Thay đổi vị trí của đối tượng được chọn có thể được thực hiện bằng cách di chuyển con trỏ trong 

khi nhấn chuột trái. Hướng và bước di chuyển vị trí đối tượng tương ứng với việc dịch chuyển con trỏ, bắt 

đầu từ thời điểm nhấn chuột trái. Khi không nhấn chuột thì việc di chuyển con trỏ không làm di chuyển vị 

trí đối tượng. Có thể thực hiện việc sao chép một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng. 

Di chuyển vị trí một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng có thể thực hiện bằng con trỏ hoặc chỉ ra 

vector di chuyển (chế độ I). Để thực hiện cần kích hoạt chế độ chọn vector, sau đo chọn điểm đầu và 

điểm thứ hai. Sauk hi kết thúc việc chọn điểm thứ hai thì đối tượng được di chuyển sang vị trí mới. 

 

3.1.8 Tạo đối tượng đối xứng  

 

Đầu tiên chọn trên bản đồ đối tượng mẫu, sau đó chỉ ra trên bản đồ trục đối xứng (đánh dấu 

hai điểm). Chọn chế độ («I»). Kết quả là tạo ra một đối tượng mới đối xứng qua trục với đối 

tượng mẫu.  

 

3.1.9 Tạo một loạt đối tượng cùng kiểu 

 

Chế độ này dùng để nhân bản hàng loạt các đối tượng hoặc nhóm đối tượng. Việc nhân bản 

hàng loạt được thực hiện theo một hướng cho trước với giãn cách cho trước và số lượng 

cho trước.  

Sau khi kích hoạt chế độ, nếu chưa có đối tượng nào được chọn thì cần chọn đối tượng. Xuất hiện 

hộp thoại với các tham số nhân bản. Ở phần đầu của hộp thoại đưa ra thông tin tham khảo: kích thước đối 

tượng (hoặc nhóm đối tượng) – chiều cao, chiều rộng; điểm gốc – góc dưới bên trái kích cỡ đối tượng, sự 

dịch chuyển của điểm gốc. Các bản sao chép đối tượng sẽ được thiết lập với đại lượng này.  

Có hai chế độ nhân bản: 

- nhân bản trong hai hướng (theo các trục tọa độ); 

- nhân bản trong một hướng (theo vector cho trước). 

 

Khi nhân bản theo các trục tọa độ cần đặt các tham số: bước, số lượng các đối tượng theo chiều cao 

và chiều rộng hoặc cho tọa độ điểm cuối. Nếu kích cỡ của bản sao trùng với kích cỡ của bản gốc thì bản 

sao sẽ không được tạo ra để sao cho không có các đối tượng trùng lặp nhau. 

Khi nhân bản theo một hướng cần cho trước số lượng đối tượng và góc hướng. 

Sau khi thiết lập các tham số nhân bản, trên bản đồ sẽ biểu diễn đường bao của tất cả các bản sao 

được xây dựng. Sau khi khẳng định, các bản sao sẽ được ghi vào mảnh bản đồ. Các tham số nhân bản có 

thể thay đổi trong mục «tham số» của thực đơn tình huống. 

 

3.1.10 Ghi chú đường theo thuộc tính đối tượng (vào đường) 

 

Chế độ dùng cho việc đưa ghi chú cho các đối tượng dạng đường, nếu nội dung ghi chú có 

trong thuộc tính của đối tượng.  

Ghi chú các đường bình độ (độ cao tuyệt đối), con đường (chiều rộng) có thể làm ví dụ cho việc sử 

dụng chế độ này. Các ghi chú được đưa lên bản đồ mà ở đó đối tượng được chọn. 

Kiểu ghi chú có thể cho và được chọn: 

- từ thuộc tính đối tượng nếu trong thuộc tính mã đối tượng có đường dẫn đến kiểu ghi chú. 

- từ hộp thoại chọn loại đối tượng nếu trong thuộc tính mã đối tượng không có đường dẫn đến kiểu 

ghi chú.  
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Mặc định, nội dung ghi chú được chọn từ thuộc tính mà ở đó trong bộ phân loại bản đồ có đường 

dẫn đến kiểu ghi chú (nếu có một vài đặc trưng như vậy thì đề nghị chọn từ danh sách). Nếu trong thuộc 

tính của đối tượng không có đường dẫn đến kiểu ghi chú thì đề nghị chọn thuộc tính đặc trưng từ danh 

mục toàn bộ các thuộc tính của đối tượng đó. 

Ghi chú được gán vào đối tượng tại điểm gần nhất vị trí con trỏ tại thời điểm chọn đối tượng.  

 

3.1.11 Ghi chú đường theo thuộc tính đối tượng (đường bao bất kỳ) 

 

Chế độ này dùng để đưa các ghi chú đối tượng lên bản đồ nếu phần văn bản ghi chú được 

có trong đặc trưng thuộc tính của đối tượng này.  

Các ghi chú được đưa lên bản đồ mà ở đó đối tượng được chọn. 

Kiểu ghi chú được cho hoặc được chọn:   

- từ thuộc tính đối tượng, nếu trong mã thuộc tính mã của đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ) có 

đường dẫn đến kiểu ghi chú; 

- từ hộp thoại chọn loại đối tượng, nếu trong mã đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ) không có 

đường dẫn đến kiểu ghi chú.  

 

Nội dung văn bản của ghi chú được mặc định lấy từ đặc trưng thuộc tính mà đối với nó trong bộ 

phân loại bản đồ có tham chiếu đến kiểu ghi chú () 

Mặc định, nội dung ghi chú được chọn từ thuộc tính mà ở đó trong bộ phân loại bản đồ có đường 

dẫn đến kiểu ghi chú (nếu có một vài đặc trưng như vậy thì đề nghị chọn từ danh sách). Nếu trong thuộc 

tính của đối tượng không có đường dẫn đến kiểu ghi chú thì đề nghị chọn thuộc tính đặc trưng từ danh 

mục toàn bộ các thuộc tính của đối tượng đó. 

Sau khi chọn đối tượng và khẳng định nội dung văn bản của ghi chú, cần cho vị trí đặt ghi chú bởi 

hai điểm.  

 

3.1.12 Ghi chú đường theo thuộc tính đối tượng (làm trơn spline) 

 

Chế độ này dùng để đưa các ghi chú đối tượng lên bản đồ nếu phần văn bản ghi chú được 

có trong đặc trưng thuộc tính của đối tượng này.  

 

Các ghi chú được đưa lên bản đồ mà ở đó đối tượng được chọn. 

Kiểu ghi chú được cho hoặc được chọn:   

- từ thuộc tính đối tượng, nếu trong mã thuộc tính mã của đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ) có 

đường dẫn đến kiểu ghi chú; 

- từ hộp thoại chọn loại đối tượng, nếu trong mã đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ) không có 

đường dẫn đến kiểu ghi chú.  

 

Mặc định, nội dung ghi chú được chọn từ thuộc tính mà ở đó trong bộ phân loại bản đồ có đường 

dẫn đến kiểu ghi chú (nếu có một vài đặc trưng như vậy thì đề nghị chọn từ danh sách). Nếu trong thuộc 

tính của đối tượng không có đường dẫn đến kiểu ghi chú thì đề nghị chọn thuộc tính đặc trưng từ danh 

mục toàn bộ các thuộc tính của đối tượng đó. 

Sau khi chọn đối tượng và khẳng định nội dung văn bản của ghi chú, cần cho vị trí đặt ghi chú bởi 

hai điểm. 

 

3.1.13 Sao chép đối tượng vào bản đồ người dùng  

 

Trước tiên cần chọn đối tượng càn sao chép, sau đó xác định bản đồ cần dán đối tượng và 

kiểu đối tượng mới (bởi vì bản đồ và bản đồ người dùng có thể có bộ phân loại khác nhau). 

Việc sao chép có thể thực hiện cho một nhóm đối tượng hoặc một đối tượng cụ thể. 
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3.1.14 Lưu đối tượng quy ước 

 

Chế độ này được dùng để gán thuộc tính và ghi đối tượng lên bản đồ vector được xây dựng 

bởi ứng dụng GIS-Panorama. 

 

3.1.15 Tạo đối tượng theo kịch bản 

 

Chế độ được sử dụng để tạo nhanh bộ đối tượng xác định bằng cách chọn kịch bản tạo đối 

tượng được đề xuất trong hộp thoại «Chọn kịch bản».  

Sau khi chọn kịch bản cần thiết và nhấn nút «Đưa vào», tuân thủ theo các hướng dẫn có thể nhanh 

chóng đưa một nhóm đối tượng lên bản đồ sơ bộ.  

Trong khi tạo đối tượng từ kịch bản có thể thay đổi các bước tác nghiệp sử dụng các phím 

«Backspace» – lùi về thao tác trước đó hoặc tổ hợp phím «Ctrl+Backspace» – thay đổi toàn bộ tác 

nghiệp.  

Dữ liệu và trình tự tạo đối tượng được hình thành từ trước và được lưu trong tệp văn bản có tên bộ 

phân loại bản đồ mà theo đó các đối tượng sẽ được tạo ra. Các tệp này về sau được gọi là tệp kịch bản tạo 

đối tượng và có thể được tạo bởi các ứng dụng trong các hệ điều hành khác nhau. Tệp được tạo có thể 

được biên tập trong hộp thoại «Lựa chọn» và «Biên tập kịch bản» được khởi động theo nút «Cấu hình» 

trong hộp thoại «Chọn kịch bản». 

Tệp kịch bản có thể bao gồm một vài nhóm, mỗi nhóm lại bao gồm một vài kịch bản. Khi tạo tệp 

kịch bản cần tuân thủ các quy tắc sau đây: 

1) Tệp được bắt đầu bởi từ khóa OBJECTSSCRIPT. 

2)  Nhóm được bắt đầu bởi từ khóa GROUP. 

3)  Kịch bản trong nhóm được bắt đầu bởi từ khóa SCENE. 

4)  Tất cả các từ khóa phải chứa chỉ chữ cái latinh và bắt đầu từ vị trí đầu tiên của dòng. 

5)  Trong tệp cho phép có mặt các dòng trống hoặc các dòng được bắt đầu bởi dấu hiệu chú thích 

(«/»). 

6) Dòng mà phần đầu của nó không phải là từ khóa cũng được coi là chú thích và phải được xử lý. 

Vì vậy cần hết sức lưu ý khi sử dụng từ khóa.  

 

Trước từ khóa bắt đầu của nhóm hoặc kịch bản phải có ký hiệu «.».  

Các từ khóa kịch bản được chia thành các nhóm (tạo, xây dựng, chức năng, làm việc với bộ nhớ).  

 

3.1.16 Phương pháp tổng hợp  

 

Chế độ được dùng để tạo đối tượng dạng đường và dạng vùng.  

 Phương pháp tổng hợp là tổ hợp của các chế độ:  

1) Tạo đường bao bất kỳ. 

2) Spline làm trơn. 

3) Spline mô tả. 

4) Cung đường tròn theo 3 điểm. 

5) Đường đôi (trực theo mép bên trái). 
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Hình 8 -  Ứng dụng phương pháp tổng hợp 

Sau khi khởi động chế độ và chọn kiểu đối tượng cần tạo từ bộ phân loại thì phương pháp «đường 

bao bất kỳ» được bật lên mặc định. Có thể thay đổi phương pháp tạo đối tượng trong quá trình thực hiện 

bằng cách nhấn phím 1-5 hoặc nút tương ứng trên thanh công cụ hỗ trợ.   

Khi thay đổi phương pháp tạo đối tượng thì việc cố định khu vực đối tượng được thực hiện.  Có 

nghĩa là đối tượng được tạo có thể bao gồm một dãy các khu vực được tạo ra bởi các phương pháp khác 

nhau. 

Ngoài ra các phương pháp cơ bản, có thể sử dụng phương pháp tổng hợp bổ sung «Đường bao bất 

kỳ» với việc sử dụng các chế độ bổ sung (bảng 13).  

 

Bảng 13 -  Các chế độ bổ sung cho phương pháp  «Đường bao bất kỳ» 

 

Đưa đường nằm ngang («H») 

 

Đưa đường thẳng đứng («V») 

 

Đưa góc vuông («R») 

 

Trong quá trình chế độ làm việc thì có khả dụng các chế độ bắt điểm bổ sung («K»), đường («J»), 

và sao chép điểm («I» và «T») và khu vực («P») có đối tượng bản đồ. 

 

3.1.17 Tạo đối tượng điểm  

Đối tượng điểm trên bản đồ chứa tọa độ của một điểm.  

Đối tượng điểm có thể liên hệ về mặt không gian với các đối tượng khác và về mặt logic liên quan 

đến một hay môt vài ghi chú CSDL bên ngoài. 

Khi tạo đối tượng dạng điểm thì khả dụng các chế độ bổ sung về tạo đối tượng và «T».  

Đối tượng được đưa vào bằng nhấn chuột trái. Vị trí của đối tượng có thể thay đổi chừng nào chưa 

nhr chuột trái.  

 

3.1.18 Tạo đối tượng dạng đường  

Đối tượng dạng đường của bản đồ điện tử có tọa độ của hai hoặc nhiều hơn các điểm. Nó có thể là 

dạng khép kín hoặc hở, có một vài thành phần, được liên hệ về mặt không gian với các đối tượng khác 

trên bản đồ và liên hệ về mặt logic với một hoặc một số bản ghi của CSDL bên ngoài. 

Đối tượng dạng đường có thể được tạo ra: 

- giống đối tượng có hình dạng bất kỳ; 

- giống hình chữ nhật phức tạp, nghiêng hoặc nằm ngang; 
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- giống đường tròn bán kính bất kỳ hoặc cho trước; 

- trong quá trình vector hóa bán tự động nền raster; 

- nhập tọa độ từ bàn phím; 

- giống đường song song (ống) với trục theo đường hoặc theo mép trái; 

- giống spline trơn hoặc cong; 

- tạo nhóm đối tượng theo tọa độ từ tệp. 

 

3.1.19 Tạo đối tượng dạng vùng 

Đối tượng dạng vùng của bản đồ điện tử – là diện tích hoặc vùng được giới hạn bởi một đường 

khép kín. Phương pháp hiển thị đối tượng dạng vùng trên bản đồ được xác định trong bộ phân loại. Nó 

chứa mã phân loại xác định đối với đối tượng dạng vùng và danh mục các thuộc tính. Đối tượng dạng 

vùng có thể có một vài giới hạn bên trong (đối tượng con), có thể được được liên hệ về mặt không gian 

với các đối tượng khác trên bản đồ và liên hệ về mặt logic với một hoặc một số bản ghi của CSDL bên 

ngoài 

Đối tượng dạng đường có thể được tạo ra: 

- giống đối tượng có hình dạng bất kỳ; 

- giống hình chữ nhật phức tạp, nghiêng hoặc nằm ngang; 

- giống đường tròn bán kính bất kỳ hoặc cho trước; 

- trong quá trình vector hóa bán tự động nền raster; 

- nhập tọa độ từ bàn phím; 

- giống đường song song (ống) với trục theo đường hoặc theo mép trái; 

- giống spline trơn hoặc cong; 

- tạo nhóm đối tượng theo tọa độ từ tệp. 

 

3.1.20 Tạo thẻ 

Thẻ – một kiểu đối tượng có mặt trên bản đồ điện tử. 

Thẻ – một ký hiệu quy ước phức tạp, liên kết bên trong nó trong các tổ hợp khác nhau các ghi chú, 

các đường và các ký hiệu raster. Ví dụ, thẻ có thể là ghi chú đặc trưng thảm thực vật, cầu, vv… 

Khi tạo thẻ trước tiên cần điền đầy đủ cấu trúc của nó (nhập nội dung ghi chú vào các phần tử của 

nó ở chỗ cần thiết) và đưa nó lên bản đồ.  

Nếu trong phần mô tả của thẻ có dấu hiệu ngang (được xác định trong quá trình tạo và biên tập bộ 

phân loại), để đưa thẻ lên bản đồ chỉ cần chỉ ra một điểm – điểm liên kết thẻ. Khi điền cấu trúc thẻ thì vị 

trí tương đối của điểm liên kết và các phần tử của thẻ được chỉ ra bằng màu đỏ. Khi đưa thẻ không nằm 

ngang lên bản đồ cần chỉ rõ điểm liên kết và (điểm thứ hai) và hướng định hướng của thẻ được tạo.  

 

3.1.21 Tạo bộ đối tượng trong maket  

Làm việc với bộ đối tượng được thực hiện với sự giúp đỡ của khung kích thước mà toàn bộ bộ công 

cụ được bố trí trong đó. Thay đổi vị trí và kích thước của khung và, tương ứng là của bộ công cụ được 

thực hiện bằng cách di chuyển con trỏ khi giữ chuột trái. Ở đây thực hiện 3 chế độ thay đổi vị trí khung, 

mỗi vị trí đi kèm với một dạng con trỏ: 

- thay đổi kích thước; 

- dịch chuyển; 

- xoay. 

 

Để thay đổi kích thước khung cần đề con trỏ vào một trong các cạnh khung. Nếu con trỏ nằm ở góc 

giao của các cạnh thì kích thước thay đổi theo hai chiều (chiều cao và chiều rộng). Nếu con trỏ nằm ở trên 

một cạnh thì kích thước thay đổi theo một hướng (theo chiều cao hoặc chiều rộng). 

Khi di chuyển con trỏ trong khi vẫn giữ chuột trái thì khung được di chuyển mà không có sự thay 

đổi về kích thước. 
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Để chuyển sang chế độ xoay cần nhấn nút «Alt» trong khi di chuyển con trỏ. Việc xoay được thực 

hiện ngay khi nhấn nút «Alt» và di chuyển con trỏ khi giữ chuột trái. 

Di chuyển con trỏ khi thả chuột không làm thay đổi vị trí của khung. Nên dùng chuột để xác định vị 

trí tương đối của khung và dùng các mũi tên trên bàn phím để xác định vị trí chính xác khi nhấn nút chuột 

trái. Khung được cố định vào thời điểm kết thúc tác nghiệp. 

Để thay đổi vị trí của một đối tượng trong bộ cần vào chế độ «Thay đổi tỷ lệ và xoay đối 

tượng/Biên tập bản đồ» 

Nếu trong các tham số «Biên tập bản đồ» công tác với các bộ được ngắt, thì chỉ cần chọn đối tượng. 

Nếu trong các tham số, công tác với các bộ được bật, thì sau khi chọn đối tượng cho câu hỏi «Biên tập 

toàn bộ các đối tượng» – trả lời «Không». 

 

3.2 Nhóm chế độ HÌNH TỰ ĐỘNG 

 

Nhóm chế độ «Hình tự động» được dùng để đưa lên bản đồ điện tử các đối tượng phức tạp, 

mà để vẽ các đối tượng này bằng các phương tiện biên tập ký hiệu không thể đạt được sự sự 

tương ứng của hình ảnh trên màn hình với các yêu cầu trên bản in (bản đồ giấy). 

 

 

Hình 9 -  Chế độ «Hình tự động» 

Các đối tượng này chủ yếu liên quan đến việc thành lập bình đồ tỷ lệ lớn. 

Ví dụ về các đối tượng này có thể kể đến các loại «Thang» (các bậc luôn vuông góc với hai mặt 

bên). 

 

Bảng 14 -   Nhóm chế độ «Hình tự động» 

 

Nền đắp 

(tỷ lệ) 

Tạo nền đắp với sự phân bố tỷ lệ các gạch nét 

 

Nền đắp 

(vuông góc) 

Tạo nền đắp với sự phân bố vuông góc các gạch nét 

 

Cầu cạn Tạo đối tượng kiểu CẦU CẠN 

 

Trình bày cầu thang Trình bày đối tượng kiểu CẦU THANG 

 

Tạo cầu thang Tạo đối tượng kiểu CẦU THANG 

 

Dích dắc Tạo đối tượng dích dắc 
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Sắp sếp khối nhà Sắp xếp khối nhà trong các điểm dân cư 

 

Tạo vùng theo đối 

tượng 

Tạo đối tượng tương đồng với đối tượng được chọn nhưng có sự 

thay đổi về kích thước đường bao 

 

Nét chỉ dốc tại điểm Tạo nét chỉ dốc tại điểm được chọn 

 

Cặp nét chỉ dốc Tạo cặp nét chỉ dốc cho đường bình độ khép kín 

 

3.2.1 Tạo nền đắp với sự phân bố tỷ lệ các gạch nét 

 

Chế độ này được dùng để tạo nền đắp dạng vùng (hoặc gò cao) theo ký hiệu bình đồ tỷ lệ 

lớn 

Để tạo đối tượng cần sơ bộ số hóa mép trên và mép dưới của nền đắp. Các đối tượng này phải là đối 

tượng dạng đường và có hướng số hóa giống nhau. Để tạo nền đắp phải chọn lần lượt mép trên và mép 

dưới. Sự phân bố các gạch nét theo nền đắp được thực hiện tỷ lệ với độ dài giữa mép trên và mép dưới. 

Mã đối tượng nền đắp được tạo có thể gán trong các tham số biên tập bản đồ. Trong trường hợp, nếu 

trong bộ phân loại của bản đồ không có mã, người dùng có thể lựa chọn trực tiếp từ bộ phân loại tương 

ứng. 

 

3.2.2 Tạo nền đắp với sự phân bố vuông góc các gạch nét 

 

Chế độ này được dùng để tạo nền đắp dạng vùng (hoặc gò cao) theo ký hiệu bình đồ tỷ lệ 

lớn 

Để tạo đối tượng cần sơ bộ số hóa mép trên và mép dưới của nền đắp. Các đối tượng này phải là đối 

tượng dạng đường và có hướng số hóa giống nhau. Để tạo nền đắp phải chọn lần lượt mép trên và mép 

dưới. Sự phân bố các gạch nét theo nền đắp được thể hiện vuông góc với mép trên. Mã đối tượng nền đắp 

được tạo có thể gán trong các tham số biên tập bản đồ. Trong trường hợp, nếu trong bộ phân loại của bản 

đồ không có mã, người dùng có thể lựa chọn trực tiếp từ bộ phân loại tương ứng. 

 

3.2.3 Tạo đối tượng dạng «Cầu cạn» 

 

Chế độ này được dùng để trình bày đối tượng dạng vùng được tạo trước đó theo ký hiệu 

Cầu cạn của bình đồ tỷ lệ lớn. 

Khi tạo đối tượng dạng vùng mà sau đó sẽ trình bày như Cầu cạn phải tuân thủ các quy tắc sau: 

- tất cả các điểm mô tả đối tượng phải là trụ của cầu cạn, không cho phép có các điểm thừa; 

- điểm đầu và điểm thứ hai của đối tượng phải thể hiện đầu cầu đầu tiên. 
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Hình 10 -  Cầu cạn 

Trên hình 10 thể hiện các phương án đúng và sai của điểm đầu và hướng số hóa. Để tạo cầu cạn cần 

lựa chọn đối tượng được trình bày. Mã đối tượng được trình bày có thể gán trong tham số biên tập bản đồ. 

Trong trường hợp, nếu trong bộ phân loại của bản đồ không có mã, người dùng có thể lựa chọn trực tiếp 

từ bộ phân loại tương ứng. 

 

3.2.4 Trình bày đối tượng kiểu «Cầu thang» 

 

Chế độ này được dùng để trình bày đối tượng dạng vùng hình chữ nhật đã được tạo trước 

đó theo ký hiệu Cầu thang của bình đồ tỷ lệ lớn. 

Để trình bày cầu thang cần lựa chọn đối tượng được trình bày. Mã đối tượng được trình bày có thể 

gán trong tham số biên tập bản đồ. Trong trường hợp, nếu trong bộ phân loại của bản đồ không có mã, 

người dùng có thể lựa chọn trực tiếp từ bộ phân loại tương ứng. Hướng bậc trùng với hướng cạnh đầu tiên 

của đối tượng được trình bày. 

 

3.2.5 Tạo đối tượng kiểu «Cầu thang» 

 

Chế độ này được dùng để tạo đối tượng dạng vùng hình chữ nhật và trình bày tự động theo 

ký hiệu Cầu thang của bình đồ tỷ lệ lớn. 

Đối tượng được tạo theo 3 điểm. Hai điểm đầu có thể liên kết với các điểm hoặc đường đã có (các 

chế độ bổ trợ «T» và «I»). Khi ghi, đối tượng được trình bày được thể hiện ở dạng bậc thang.  

Mã đối tượng có thể gán trong tham số biên tập bản đồ. Trong trường hợp, nếu trong bộ phân loại 

của bản đồ không có mã, người dùng có thể lựa chọn trực tiếp từ bộ phân loại tương ứng. Hướng bậc 

trùng với hướng cạnh đầu tiên của đối tượng được trình bày. 

 

3.2.6 Tạo đối tượng dích dắc 

 

Chế độ này được dùng để đưa lên bản đồ đối tượng dạng dích dắc  

Đối tượng được đưa lên bản đồ theo 3 điểm (hai điểm đầu mô tả chiều cao của đối tượng và mặt 

đầu của nó, điểm thứ ba xác định hướng trên mặt phẳng và kích thước của đối tượng). 

 

3.2.7 Sắp xếp các khối nhà trong điểm dân cư 

 

Chế độ được dùng để sắp xếp các khối nhà trong điểm dân cư 

Quá trình sắp xếp các khối nhà trong điểm dân cư được dùng để đưa lên bản đồ các điểm dân cư 

được xây dựng đều đặn. Đầu tiên cần số hóa đường bao chung của khu vực xây dựng. Sau đó tiến hành số 

hóa đường phố và các đường đi giữa các khối nhà (phương pháp vẽ – đường song song, độ rộng của dải 

vẽ lên được xác định trong thuộc tính biên tập hoặc tăng/giảm bằng các phím «+» và «–» phù hợp theo 

ảnh nền. Sau khi kích hoạt chế độ «Sắp xếp các khối nhà» cần lần lượt lựa chọn trên bản đồ đường bao 
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chung và mảng các đường phố. Sau khi thực hiện chế độ, mảng các đường phố phải xóa đi nhờ chế độ 

«Xóa đối tượng bản đồ». 

 

 

Hình 11 -  Tạo các khối nhà trong điểm dân cư 

3.2.8 Tạo vùng theo đối tượng 

 

Chế độ được sử dụng để thực hiện cách vẽ song song. Có thể thực hiện cách biên tập này 

đối với một đối tượng (một đối tượng được chọn trên bản đồ) hoặc đối với một nhóm đối 

tượng (nhóm các đối tượng được chọn sơ bộ trên bản đồ hoặc một tập hợp đối tượng theo 

lô-gic). 

Chế độ được sử dụng để thực hiện cách vẽ song song. Có thể thực hiện cách biên tập này đối với 

một đối tượng (một đối tượng được chọn trên bản đồ) hoặc đối với một nhóm đối tượng (nhóm các đối 

tượng được chọn sơ bộ trên bản đồ hoặc một tập hợp đối tượng theo lô-gic). 

Khi làm việc ở chế độ nhóm diễn ra quá trình xử lý tự động tất cả các đối tượng được chọn (sau khi 

lựa chọn kiểu đối tượng được tạo và nhập giá trị phạm vi của vùng). 

Khi làm việc ở chế độ đơn lẻ, thao tác biên tập được thực hiện có tương tác. Sau khi lựa chọn đối 

tượng trên bản đồ, sự di chuyển của chuột sẽ kèm theo sự thay đổi của đối tượng được tạo. Trong trường 

hợp nếu trên bản đồ chọn đối tượng đường không khép kín thì một đối tượng đường song song với nó sẽ 

được vẽ. Trong trường hợp nếu chọn đối tượng khép kín (đường hoặc vùng) hoặc trong quá trình lựa chọn 

dạng đối tượng được vẽ là đối tượng vùng thì một vùng bao quanh đối tượng đã chọn được xây dựng. 

Dạng vùng được biên tập (các đỉnh được mài tròn hay để các góc nhọn) có thể thay đổi bằng cách lựa 

chọn mục thực đơn ngữ cảnh tương ứng khi nhấn chuột phải. 

Phạm vi vùng (hoặc khoảng cách tới đường song song) có thể nhập vào bằng cách lựa chọn mục 

thực đơn ngữ cảnh tương ứng. Cũng có thể kích hoạt (hoặc tắt) chế độ bắt điểm và đường bằng thực đơn 

ngữ cảnh. 

Khi nhập phạm vi của vùng với giá trị dương sẽ xây dựng vùng ngoài (giãn rộng). Khi nhập giá trị 

âm sẽ xây dựng vùng bên trong (co hẹp). 

 

3.2.9 Vẽ nét chỉ dốc tại điểm chọn 

 

Chế độ «Vẽ nét chỉ dốc tại điểm chọn» cho phép vẽ nét chỉ dốc cho các đường bình độ kín 

hoặc không kín. Đầu của nét chỉ dốc được xác định theo vị trí con trỏ vào thời điểm chọn 

đối tượng. 

 

3.2.10 Vẽ cặp nét chỉ dốc cho các đường bình độ kín 

 

Chế độ «Vẽ cặp nét chỉ dốc cho các đường bình độ kín» cho phép vẽ hai nét chỉ dốc cho 

các đường bình độ khép kín. Sự phân bố của chúng trên đường bình độ được xác định tự 

động (ở các vị trí cách xa nhất tâm hình học của đối tượng được chọn). 

Trong trường hợp nếu chọn đối tượng không kín – sẽ vẽ một nét chỉ dốc. Vị trí của nó được xác 

định theo vị trí con trỏ vào thời điểm chọn đối tượng. Nếu vào thời điểm kích hoạt chế độ trên bản đồ có 
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các đối tượng đã chọn, chương trình sẽ đề xuất xử lý tất cả các đối tượng được chọn. Khi đó cặp nét chỉ 

dốc sẽ được vẽ đối với tất cả các đối tượng kín được chọn. 

Đối tượng được bố trí tự động vuông góc với đối tượng đã chọn bên phải hướng số hóa của đường 

bình độ. Do đó khi sử dụng chế độ này trước tiên cần kiểm tra hướng số hóa của các đối tượng dáng đất. 

Độ dài của đối tượng được tính toán tương ứng với kích thước đã thiết lập cho nó trong bộ phân 

loại. 

 

3.3 Nhóm chế độ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA 

 

Bật (và tắt) hiển thị bảng bổ trợ «Các đối tượng đồ họa». 

 

Trong nhóm «Các đối tượng đồ họa» chứa các chế độ cho phép làm việc với các đối tượng đồ họa. 

 

 

Hình 12 -  Bảng «Các đối tượng đồ họa» 

Thông thường các đối tượng bản đồ điện tử phải được mô tả trong bộ phân loại của bản đồ. Trong 

mô tả đối tượng phải chỉ rõ mã ngoài của đối tượng, lớp, kí hiệu và các tham số khác. Tuy nhiên, để đưa 

lên bản đồ các thông tin đồ họa bổ trợ (chú giải, các đường và vùng bổ trợ,…) sẽ tiện lợi hơn nếu sử dụng 

các mẫu đồ họa tùy ý mà không cần mô tả bổ sung chúng trong bộ phân loại. 

Đối tượng đồ họa bản đồ là đối tượng không có trong bộ phân loại nhưng có kích thước, thuộc tính, 

lớp, số định danh và kí hiệu. Kí hiệu được lưu trong mô tả đối tượng trên bản đồ. 

Khi chuyển dữ liệu vào định dạng trao đổi (SXF nhị phân hoặc văn bản) kí hiệu được chuyển sang 

cùng với các tham số của đối tượng (tọa độ, số hiệu,…). Thay cho mã ngoài sẽ là số hiệu lớp. 

Để đưa lên đối tượng đồ họa cần mở bản đồ người dùng tương ứng hoặc tạo mới. Sau đó các chế độ 

biên tập được kích hoạt cho phép tạo các đường tùy ý, vùng, kí hiệu điểm hoặc ghi chú. Các tham số của 

kí hiệu (dạng đường, màu, lực nét,…) được thiết lập trong hộp thoại xuất hiện khi lựa chọn chế độ biên 

tập bản đồ tương ứng. 

 

Bảng 15 -  Nhóm chế độ «Các đối tượng đồ họa» 

 

Vẽ đường Vẽ đường lên bản đồ người dùng 

 

Vẽ vùng Vẽ vùng lên bản đồ người dùng 

 

Vẽ kí hiệu raster Vẽ kí hiệu raster lên bản đồ người dùng 

 

Viết ghi chú Viết ghi chú lên bản đồ người dùng 
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Chọn theo hình 

dạng 

Chọn các đối tượng đồ họa theo hình dạng 

 

Thay đổi hình ảnh 

đối tượng đồ họa 

Thay đổi hình dạng đối tượng đồ họa hoặc nhóm các đối tượng đồ 

họa được chọn 

 

Sao chép hình 

dạng 

Sao chép các yếu tố mô tả đồ họa một đối tượng bản đồ người dùng 

sang đối tượng khác. 

 

Di chuyển đối 

tượng trong chuỗi 

lên trên 

Đưa đối tượng trên bản đồ lại gần. Sau khi thực hiện các đối tượng 

được chọn được thể hiện trên các đối tượng khác – «trên tất cả». 

 

Di chuyển đối 

tượng trong chuỗi 

xuống dưới 

Đưa đối tượng trên bản đồ ra xa. Sau khi thực hiện các đối tượng 

được chọn được thể hiện dưới các đối tượng khác – «dưới tất cả». 

 

Hủy bỏ dấu hiệu 

di chuyển đối 

tượng 

Hủy bỏ dấu hiệu hiển thị đối tượng «trên tất cả» hoặc «dưới tất cả» 

và trở về trật tự chuẩn. 

 

3.3.1 Vẽ đường bất kỳ 

 

Để vẽ một đối tượng đồ họa, bạn phải mở bản đồ người dùng tương ứng hoặc tạo một bản 

đồ mới. 

Sau đó, các chế độ chỉnh sửa bản đồ sẽ có sẵn, cho phép bạn tạo một dòng tùy ý, đa giác, 

dấu chấm hoặc dấu. Các thông số của các dấu hiệu có điều kiện (kiểu đường, màu sắc, 

chiều dày, vv) được chỉ ra trong hộp thoại được gọi là khi chọn chế độ phù hợp của trình 

soạn thảo bản đồ 

 

 

Hình 13 -  Các tham số hình ảnh 
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3.3.2 Vẽ vùng 

Để vẽ lên bản đồ một vùng đồ họa bất kỳ cần chỉ ra đối tượng được tạo ra sẽ nằm trên bản đồ nào 

(nếu trong một tài liệu nhiều bản đồ được mở đồng thời và đều cho phép biên tập) và ở lớp nào, xác định 

hình ảnh (đường bao và tô màu) và phương pháp vẽ đối tượng lên bản đồ. 

 

 

Hình 14 -  Vẽ vùng 

3.3.3 Vẽ kí hiệu raster bất kỳ 

 

Để vẽ lên bản đồ kí hiệu raster (đồ họa) bất kỳ cần chỉ ra đối tượng được tạo ra sẽ nằm trên 

bản đồ nào (nếu trong một tài liệu nhiều bản đồ được mở đồng thời và đều cho phép biên 

tập) và ở lớp nào, xác định hình ảnh và phương pháp vẽ đối tượng lên bản đồ. 

 

 

Hình 15 -  Vẽ kí hiệu raster bất kỳ 

3.3.4 Viết ghi chú bất kỳ 

 

Để viết lên bản đồ một ghi chú bất kỳ cần xác định ghi chú được tạo ra sẽ nằm trên bản đồ 

nào (nếu trong một tài liệu nhiều bản đồ được mở đồng thời và đều cho phép biên tập) và ở 

lớp nào, phông chữ, lực nét, chiều rộng, kiểu chữ (đứng, nghiêng, gạch chân,…) và phương 

pháp viết ghi chú lên bản đồ. 
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Hình 16 -  Các tham số ghi chú bất kỳ 

3.3.5 Lựa chọn đối tượng đồ họa theo hình dạng 

 

Sử dụng chế độ này có thể lựa chọn các đối tượng đồ họa có hình dạng xác định, sau đó với 

các đối tượng này có thể thực hiện các thao tác xử lý theo nhóm (xóa, đổi mã, di chuyển, 

sao chép sang bản đồ khác,…). Để làm điều này cần lựa chọn một đối tượng trên bản đồ. 

Khi đó xảy ra việc lựa chọn tự động tất cả các đối tượng cùng loại đó. Khi lựa chọn tiếp đối 

tượng cùng loại đó sẽ diễn ra hủy lựa chọn tất cả các đối tượng đã chọn. Khi lựa chọn các 

đối tượng có hình dạng khác nhau danh mục các đối tượng được chọn sẽ được gom lại. 

 

3.3.6 Thay đổi hình dạng nhóm các đối tượng đồ họa cùng loại 

 

Sử dụng chế độ này có thể thay đổi hình dạng đối tượng đồ họa hoặc nhóm các đối tượng 

đồ họa được chọn. Để làm điều này cần lựa chọn một đối tượng hoặc nhóm đối tượng trên 

bản đồ. Trên màn hình xuất hiện hộp thoại «Thay đổi hình dạng đồ họa». Đối tượng đồ họa 

được chọn có thể gán dạng đồ họa mới hoặc lựa chọn mã đối tượng từ bộ phân loại. 

 

3.3.7 Sao chép đồ họa từ một đối tượng bản đồ sang đối tượng khác 

 

Chế độ này được dùng để sao chép tất cả các yếu tố mô tả đồ họa của một đối tượng bản đồ 

người dùng sang đối tượng khác. Để thực hiện sao chép đầu tiên cần lựa chọn trên bản đồ 

đối tượng nguồn (đối tượng sẽ sao chép thuộc tính đồ họa), sau đó chọn đối tượng đích (đối 

tượng nhận thuộc tính đồ họa). Khi đó toàn bộ thuộc tính đồ họa cũ của đối tượng đích sẽ bị 

xóa. 

Để thay đổi thao tác có thể sử dụng chế độ «Quay lại». 
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3.3.8 Di chuyển đối tượng trong chuỗi lên trên 

 

Chế độ này được dùng để đưa đối tượng trên bản đồ lại gần. Sau khi thực hiện thao tác các 

đối tượng đã chọn được hiển thị ở trên các đối tượng còn lại – «trên tất cả». Chế độ được 

sửu dụng để chuẩn bị bản đồ cho xuất bản hoặc để trình bày bản đồ chuyên đề. 

Dấu hiệu thiết lập «trên tất cả» được lưu trong các định dạng SXF và TXF cũng như khi 

phân loại bản đồ cho tới khi hủy bỏ trong chế độ «Hủy hiển thị». 

 

3.3.9 Di chuyển đối tượng trong chuỗi xuống dưới 

 

Chế độ này được dùng để di chuyển đối tượng trên bản đồ ra xa. Sau khi thực hiện thao 

tác các đối tượng đã chọn được hiển thị ở dưới các đối tượng còn lại – «dưới tất cả». Chế 

độ được sửu dụng để chuẩn bị bản đồ cho xuất bản hoặc để trình bày bản đồ chuyên đề. 

Dấu hiệu thiết lập «dưới tất cả» được lưu trong các định dạng SXF và TXF cũng như khi 

phân loại bản đồ cho tới khi hủy bỏ trong chế độ «Hủy hiển thị». 

 

3.3.10 Hủy dấu hiệu di chuyển đối tượng 

 

Hủy dấu hiệu hiển thị đối tượng «trên tất cả» hoặc «dưới tất cả» và trật tự hiển thị quay 

trở về dạng tiêu chuẩn. 

 

3.4 Nhóm các chế độ CẮT VÀ GHÉP 

 

Trong thành phần bảng bổ trợ «Cắt và ghép» có các chế độ cho phép tiến hành việc phân 

chi và liên kết các đối tượng về không gian. 

 

 

Hình 17 -  Bảng «Cắt và ghép» 

Bảng 16 -  Nhóm các chế độ «Cắt và ghép» 

 

Ghép các đối tượng Ghép các đối tượng bản đồ cùng loại 

 

Tạo đối tượng con 

bằng cách sao chép 

Tạo đối tượng con (nằm trong) theo đối tượng hiện có 

 

Phân chia đối tượng 

đường 

Phân chia đối tượng đường tại điểm bất kỳ 

 

Phân chia tại điểm Phân chia đối tượng đường tại điểm hiện có 

 

Phân chia đối tượng 

vùng bằng đối 

tượng 

Phân chia đối tượng vùng bằng đối tượng bản đồ 
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Phân chia đối tượng 

bằng đối tượng 

đường 

Phân chia đối tượng bằng đối tượng đường 

 

Cắt Cắt các đối tượng vùng sử dụng danh mục các đối tượng tiêu chuẩn 

hoặc tùy chỉnh 

 

Đường bao tổng Tạo lập đường bao tổng bên ngoài 

 

3.4.1 Ghép các đối tượng 

 

Chế độ này được dùng để ghép các đối tượng đường hoặc các đối tượng vùng cùng loại. 

Không được ghép các đối tượng khác loại (rừng với hồ, đường nhựa với đường đất,…). Để 

ghép hai đối tượng cần tiến hành lựa chọn chúng lần lượt. Hủy bỏ kết quả thực hiện thao tác 

có thể bằng chức năng «Quay lại bước trước» hoặc mục «Hủy bỏ» thực đơn «Chỉnh sửa». 

 

3.4.2 Tạo đối tượng con bằng cách sao chép 

 

Chế độ này được dùng để làm khớp đường bao bên trong của đối tượng vùng với đối tượng 

được tạo trước đó (ví dụ, khoảng trống trong rừng trùng với đường bao của hồ,…). Để tạo 

ranh giới bên trong đối tượng vùng cần lần lượt lựa chọn đối tượng nguồn (đối tượng có 

đường bao ngoài sẽ là đường bao trong của đối tượng được biên tập) và đối tượng được 

biên tập. 

 

3.4.3 Phân chia đối tượng đường tại điểm chưa có 

 

Để thực hiện phân chia đối tượng đường cần lựa chọn đối tượng cần biên tập và chỉ vị trí 

phân chia (lựa chọn vị trí trên đối tượng). Sự khác biệt của chế độ này với chế độ «Phân 

chia đối tượng điểm tại điểm đã có» ở chỗ trong chế độ này không quan trọng tại vị trí cắt 

có điểm hay không. 

 

3.4.4 Phân chia đối tượng đường tại điểm đã có 

 

Để thực hiện phân chia đối tượng đường cần lựa chọn đối tượng được biên tập và chỉ vị trí 

phân chia (lựa chọn điểm trên đối tượng). 

 

3.4.5 Phân chia đối tượng vùng bằng đối tượng 

 

Đối tượng vùng có thể phân chia bằng đối tượng đường hoặc đối tượng vùng. Để phân chia 

đối tượng vùng ban đầu cần lựa chọn đối tượng cần phân chia, sau đó lựa chọn đối tượng 

công cụ dùng để phân chia. 

 

3.4.6 Phân chia đối tượng bằng đối tượng đường 

 

Đối tượng vùng hoặc đối tượng đường có thể được phân chia bằng đối tượng đường. Để 

thực hiện điều này ban đầu lựa chọn đối tượng cần phân chia, sau đó vẽ một đường. Sau khi 

vẽ đường xong đối tượng đã chọn sẽ được cắt ra. 
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3.4.7 Tạo đường bao tổng 

 

Chế độ này được dùng để tạo đường bao tổng đối với nhóm các đối tượng được chọn trên 

bản đồ. Ví dụ, có thể tạo ranh giới tỉnh theo ranh giới các huyện. 

Kết quả tương tự có thể đạt được bằng cách ghép các đối tượng vùng đã chọn, tuy nhiên ghép đối 

tượng rất lâu. Kết quả cũng có thể khác nhau. Trong kết quả thực hiện ghép đối tượng các đối tượng con 

có trong đối tượng nguồn được giữ nguyên. Đường bao tổng – chỉ đường bao ngoài. Ngoài ra, cũng có 

một số yêu cầu nhất định đối với dữ liệu đầu vào. 

Chẳng hạn, để nhận được kết quả mong muốn, yêu cầu đường bao ngoài phải «tự do». Tức là đối 

với mỗi đối tượng ngoài biên phần đường bao tham gia vào đường bao tổng không được trùng với phần 

đường bao của đối tượng được chọn khác.  

Ngoài ra, các đối tượng ngoài biên phải đồng bộ về quan hệ hình học.Các điểm – ranh giới phần 

đường bao ngoài của mỗi đối tượng biên phải có các điểm chung với các đối tượng đường biên khác. 

Để thực hiện quá trình cần lựa chọn trên bản đồ nhóm các đối tượng được ghép, kích hoạt chế độ, 

lựa chọn một trong các đối tượng ngoài biên và chỉ ra loại đối tượng để xây dựng đường bao ngoài 

(đường hoặc điểm). 

Sau khi thực hiện quá trình cần tiến hành phân tích. Trong trường hợp nếu không liên kết được hết 

các đối tượng cần phân tích tình huống tại điểm «cắt» của đường bao, hủy bỏ thao tác (hoặc xóa đường 

bao bị lỗi), chỉnh sửa lỗi và lặp lại thao tác. 

 

3.5 Nhóm các chế độ QUAN HỆ HÌNH HỌC 

 

 

Trong thành phần bảng bổ trợ «Quan hệ hình học» có các chế độ cho phép thực hiện đồng 

bộ hóa về không gian cho các đối tượng. 

 

 

Hình 18 -  Bảng «Quan hệ hình học» 

Bảng 17 -  Nhóm các chế độ «Quan hệ hình học» 

 

Sao chép một phần Sao chép một phần đối tượng 

 

Tạo các điểm giao 

cắt 

Tạo các điểm giao cắt của các đối tượng được chọn 

 

Đồng bộ hai điểm Đồng bộ hai điểm của hai đối tượng 

 

Đồng bộ nhiều 

điểm 

Đồng bộ nhiều điểm của nhiều đối tượng 

 

Tiếp điểm (nối) các 

đối tượng 

Đồng bộ hóa (nối liền) các điểm mút của các đối tượng đường 
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Tiếp biên Đồng bộ hóa các đối tượng đường theo khung có kiểm tra thuộc tính 

 

Tạo lập nút Di chuyển điểm biên tập đến đối tượng nguồn và tạo trên đối tượng 

đó điểm liên kết (điểm chung) 

 

Đồng bộ hóa đối 

tượng 

Đồng bộ hóa các đối tượng được chọn (tạo lập các nút) 

 

Đồng bộ hóa các 

điểm 

Đồng bộ hóa các điểm gần nhau của các đối tượng được chọn 

 

Đồng bộ hóa các 

danh mục 

Đồng bộ hóa các điểm gần nhau sử dụng danh mục đối tượng tiêu 

chuẩn hoặc tùy chỉnh 

 

Các điểm chung Hiển thị điểm chung của hai đối tượng liền kề để đánh giá trực quan 

sự đồng bộ về không gian của chúng 

 

3.5.1 Đồng bộ hóa (sao chép một phần đối tượng) 

 

Chế độ này được sử dụng để đồng bộ hóa quan hệ không gian của các đối tượng có ranh 

giới chung (nếu sự đồng bộ này do một nguyên nhân nào đó chưa được thực hiện vào thời 

điểm tạo các đối tượng đó). 

Để đồng bộ các đối tượng cần thực hiện các bước sau: 

1) Lựa chọn đối tượng mà một phần đường bao cần sao chép sang đối tượng khác. 

2) Trên đối tượng nguồn lựa chọn phần cần sao chép. 

3) Lựa chọn đối tượng được biên tập. 

4) Trên đối tượng được biên tập lựa chọn phần cần thay thế. 

 

Lựa chọn các phần được thực hiện theo 3 điểm. 

Đối tượng được biên tập và đối tượng nguồn chỉ có thể là đối tượng đường hoặc đối tượng vùng. 

 

3.5.2 Tạo lập các điểm giao cắt cho các đối tượng được chọn 

 

Chế độ này chỉ được áp dụng để xử lý các đối tượng đường hoặc đối tượng vùng. Khi cố 

gắng biên tập đối tượng điểm, đối tượng véc-tơ hoặc ghi chú (đối tượng nhãn) sẽ xuất hiện 

các thông báo tương ứng và quá trình thực hiện bị khóa lại. Để tạo các điểm giao cần lần 

lượt lựa chọn các đối tượng giao cắt. Kết quả xử lý các đối tượng (số lượng các điểm giao 

cắt được tạo ra) được đưa ra cửa sổ thông tin. Trong trường hợp nếu trên đối tượng tại điểm 

giao cắt đã có điểm thì điểm này sẽ không bị lặp lại. 

 

3.5.3 Đồng bộ hóa các điểm của các đối tượng 

 

Chế độ này dùng để đồng bộ các điểm của các đối tượng bản đồ. Để đồng bộ hóa (gộp) các 

điểm thuộc các đối tượng bản đồ khác nhau trước hết phải lựa chọn đối tượng chuẩn và lựa 

chọn trên nó điểm chuẩn (điểm được dùng để đồng bộ hóa các điểm khác). 

Tiếp theo lựa chọn các đối tượng được biên tập và các điểm được biên tập (được đồng bộ) ở trên 

các đối tượng đó. 
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Để chuyển sang lựa chọn đối tượng chuẩn tiếp theo cần tắt và bật lại chế độ (nhấn đúp lên nút trên 

bảng tương ứng với chế độ này). 

 

3.5.4 Đồng bộ hóa hai điểm của hai đối tượng 

 

Chế độ này tương tự chế độ «Đồng bộ hóa các điểm của các đối tượng». Tuy nhiên với chế 

độ này các cặp điểm được đồng bộ hóa (sau khi đồng bộ hóa hai điểm chế độ chuyển sang 

lựa chọn đối tượng chuẩn tiếp theo). 

 

3.5.5 Đồng bộ hóa điểm mút của các đối tượng đường 

 

Chế độ này được dùng để làm trùng hai điểm mút của hai đối tượng đường trong cùng một 

mảnh bản đồ (hoặc các mảnh liền kề). 

Trong quá trình nối liền không thực hiện kiểm tra sự tương ứng loại đối tượng (mã) và thuộc tính 

của các đối tượng. 

Ví dụ như đồng bộ hóa (nối liền) hai đối tượng khác nhau có một điểm chung (các đoạn đường 

được thể hiện bằng các đối tượng khác nhau). 

 

3.5.6 Nối liền các đối tượng có kiểm tra thuộc tính 

 

Chế độ này được dùng để thực hiện nối liền (trùng khớp về không gian của các điểm nằm ở 

khung) các đối tượng đường tương ứng nằm trên các mảnh bản đồ liền kề. 

Sự đồng bộ chỉ có thể được thực hiện đối với các đối tượng cùng loại. 

Để thực hiện nối liền các đối tượng cần lựa chọn lần lượt trên bản đồ hai đối tượng được nối. 

Khi thực hiện nối tiến hành kiểm tra sự tương ứng của thông tin thuộc tính của các đối tượng được 

đồng bộ. 

Trong trường hợp không tương ứng số lượng thuộc tính của các đối tượng được nối phần mềm sẽ 

đưa ra thông báo tương ứng. Người dùng có thể dừng nối hoặc tiếp tục thực hiện (bỏ qua lỗi). 

Trong trường hợp không tương ứng về giá trị của thuộc tính nào đó của các đối tượng được nối, 

xuất hiện thông báo tương ứng chỉ rõ thuộc tính bị sai. Người dùng có thể hủy bỏ nối hoặc tiếp tục nối đối 

tượng (bỏ qua lỗi) 

 

3.5.7 Tạo các điểm nút 

 

Chế độ này được dùng để bảo đảm sự phụ thuộc quan hệ không gian giữa các đối tượng 

thuộc một lớp cũng như thuộc các lớp khác nhau trong quá trình biên tập bản đồ điện tử. 

Sau khi kích hoạt chế độ cần lựa chọn đối tượng nguồn, đối tượng biên tập và điểm biên tập trên đối 

tượng biên tập. Đối tượng được biên tập được kéo đến đối tượng nguồn theo đường ngắn nhất và tạo lập 

điểm liên kết trên đối tượng nguồn. 

 

3.5.8 Đồng bộ hóa các đối tượng 

 

Chế độ được dùng để đồng bộ hóa (ghép) tất cả các điểm của hai đối tượng được chọn trên 

bản đồ. 

Tiêu chí để đồng bộ hóa các đối tượng là giá trị «Giới hạn đồng bộ hóa» được thiết lập 

trong các tham số «Biên tập bản đồ». 

Sự chỉnh sửa (thay đổi vị trí mặt bằng của các điểm hiện có) chỉ diễn ra đối với đối tượng đầu tiên 

(đối tượng được biên tập). Có nghĩa là đối tượng đầu tiên được đồng bộ theo đối tượng thứ hai. Trong 

trường hợp trên đối tượng thứ hai (đối tượng lấy làm chuẩn) cần tạo các điểm liên kết để đồng bộ với đối 

tượng thứ nhất, hình dạng của đối tượng thứ hai không bị thay đổi. 
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Trình tự xử lý: 

1) Thực hiện phân loại các điểm của đối tượng được biên tập: 

- trong trường hợp nếu gần điểm được xử lý (ở khoảng cách nhỏ hơn giá trị «Giới hạn đồng bộ 

hóa») có điểm đối tượng chuẩn, điểm được xử lý sẽ được kéo tới điểm chuẩn; 

- trong trường hợp gần điểm được xử lý có đoạn đối tượng chuẩn, điểm được xử lý sẽ được kéo tới 

đoạn đối tượng chuẩn và điểm liên kết được tạo ra trên đó; 

2) Thực hiện phân loại các điểm của đối tượng chuẩn: 

- trong trường hợp nếu gần điểm được xử lý có đoạn đối tượng được biên tập thì trên đoạn đó 

điểm liên kết được tạo ra và được kéo về điểm chuẩn. 

 

3.5.9 Đồng bộ hóa các điểm liền kề của các đối tượng được chọn 

 

Chế độ này được dùng để đồng bộ hóa theo điểm tiêu chuẩn của đối tượng được chọn tất cả 

các điểm của tất cả các đối tượng bản đồ nằm trong giới hạn đồng bộ hóa đã được thiết lập 

trong các tham số biên tập bản đồ tính từ điểm chuẩn.  

Chỉ các đối tượng nhìn thấy trên màn hình mới được xử lý, tức là các đối tượng đã được 

thiết lập trong danh mục  các đối tượng được hiển thụ trên bản đồ. 

Để đồng bộ hóa các điểm cần lựa chọn đối tượng bản đồ và chỉ ra trên đối tượng đó điểm cần đồng 

bộ hóa. 

Điểm chỉ ra trên đối tượng được chọn không thay đổi tọa độ của mình, còn tất cả các điểm của đối 

tượng khác mà rơi vào bán kính tương ứng với ngưỡng đồng bộ được gán tọa độ của nó. 

Sau khi đồng bộ hóa, điểm được chọn làm chuẩn vẫn được chọn và có thể chuyển sang đồng bộ hóa 

điểm tiếp theo. 

Kết thúc đồng bộ hóa đối tượng – «Hoàn thành thao tác» hoặc «Hủy bỏ thao tác». 

 

3.5.10 Đồng bộ hóa đối tượng theo danh mục 

 

Chế độ thực hiện đồng bộ hóa các đối tượng theo danh mục. Sau khi kích hoạt chế độ người 

dùng phải chỉ ra trong các danh mục được tạo ra trước đo danh mục nào được sử dụng làm 

chuẩn, danh mục nào là danh mục được biên tập. 

Trong quá trình xử lý diễn ra sự đồng bộ hóa các đối tượng của danh mục được biên tập với các đối 

tượng danh mục chuẩn. Nếu điểm trên đối tượng được biên tập nằm cách đối tượng chuẩn một khoảng 

không vượt quá «Giới hạn đồng bộ hóa» thiết lập trong «Các tham số biên tập», thì điểm đó được kéo đến 

đối tượng chuẩn. 

 

3.5.11 Hiển thị điểm các chung của hai đối tượng bản đồ 

 

Chế độ này được dùng để đánh giá trực qua sự đồng bộ không gian của hai đối tượng bản 

đồ liền kề có các điểm chung. Sau khi kích hoạt chế độ phải lựa chọn lần lượt trên bản đồ 

hai đối tượng. 

Các điểm chung của hai đối tượng được thể hiện bằng màu xanh, các điểm «tự do» của đối tượng 

thứ nhất được thể hiện bằng màu đỏ, các điểm «tự do» của đối tượng thứ hai được thể hiện bằng màu 

vàng. 

Việc so sánh tọa độ được thực hiện với độ chính xác tới mm trên thực địa (kí tự thứ 3 sau dấu phẩy) 

 

3.6 Nhóm các chế độ XÓA 

 

Trong thành phần bảng bổ trợ «Xóa» có các chế độ cho phép thực hiện xóa các đối tượng 

đã chọn. 
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Hình 19 -  Bảng «Xóa» 

Bảng 18 -  Nhóm các chế độ «Xóa» 

 

Xóa đối tượng Xóa đối tượng đã chọn 

 

Xóa đối tượng con Xóa đối một tượng con (đường bao trong) 

 

Xóa tất cả đối tượng 

con 

Xóa tất cả đối tượng con (các đường bao trong) 

 

Cắt đối tượng trong 

đường bao 

Cắt bỏ một phần bản đồ – xóa tất cả các đối tượng và các phần 

của đối tượng nằm trong đường bao 

 

Cắt đối tượng ngoài 

đường bao 

Cắt bỏ một phần bản đồ – xóa tất cả các đối tượng và các phần 

của đối tượng nằm ngoài đường bao 

 

Xóa các đối tượng Xóa các đối tượng bản đồ đã chọn 

 

Phục hồi các đối tượng 

đã xóa 

Phục hồi các đối tượng đã xóa 

 

3.6.1 Xóa đối tượng (hoặc nhóm các đối tượng) đã chọn 

 

Sau khi lựa chọn đối tượng cần xóa chương trình yêu cầu xác thực việc xóa đối tượng đã 

chọn – khi người dùng đồng ý, đối tượng sẽ bị xóa khỏi bản đồ điện tử. Để phục hồi đối 

tượng bị xóa nhầm có thể sử dụng chức năng «Quay lại bước trước». 

 

 

3.6.2  Xóa đối tượng con của đối tượng đã chọn 

 

 

Chế độ này được dùng để xóa một đối tượng con (đường bao trong) của đối tượng vùng. Để 

thực hiện tác vụ cần lựa chọn đối tượng được biên tập và đối tượng con cần xóa. 

 

 

3.6.3 Xóa tất cả đối tượng con của đối tượng đã chọn 

 

Chế độ này được dùng để xóa tất cả đối tượng con (các đường bao trong) của đối tượng 

vùng. Để thực hiện tác vụ cần lựa chọn đối tượng được biên tập. 
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3.6.4 Cắt phần bên trong đường bao 

 

Trong chế độ này sẽ xóa các đối tượng bản đồ đã chọn nằm bên trong một vùng đã định. 

Trước khi cắt cần lựa chọn các đối tượng cần xử lý nhờ hộp thoại «Tìm kiếm và chọn» hoặc 

nhờ các chế độ «Lựa chọn bất kỳ» hoặc «Lựa chọn theo loại».  

Nếu không lựa chọn bất cứ đối tượng bản đồ nào thì tất cả các đối tượng bản đồ sẽ được chọn. Khi 

có nhiều bản đồ sẽ xuất hiện hộp thoại để chọn đối tượng theo các bản đồ. Hộp thoại cho phép lựa chọn 

tất cả các đối tượng của một hoặc nhiều bản đồ. Theo mặc định sẽ chọn tất cả các bản đồ sẵn sàng cho 

chỉnh sửa.  

Sau đó cần lựa chọn đối tượng khép kín mà theo đường bao của đối tượng này sẽ tiến hành thực 

hiện cắt. Sau khi lựa chọn đường bao tất cả các đối tượng và các phần của các đối tượng nằm bên trong 

đường bao đã chọn sẽ bị xóa. 

Có thể hủy bỏ xóa đối tượng trong chế độ «Quay lại». 

Để xử lý chất lượng hơn trước khi thực hiện xóa khuyến cáo thực hiện kiểm tra thuộc tính không 

gian của các đối tượng: trong chế độ này không xử lý các đối tượng có đường bao tự giao cắt (thắt nút) và 

giao cắt đường bao của các đối tượng con! 

Khi phát hiện lỗi xử lý, các thông báo về lỗi được ghi vào trong tệp nhật ký. Kết thúc quá trình xử 

lý các thông báo lỗi có thể xem trong chế độ «Kết quả kiểm tra». 

Để xử lý hiệu quả hơn đường bao các đối tượng đi dọc theo ranh giới của vùng cắt, khuyến cáo 

trước hết thực hiện đồng bộ hóa sơ bộ thông tin không gian của các đối tượng ngoài biên. Ví dụ: nếu 

đường bao ranh giới vùng cắt và con sông đi dọc theo ranh giới không được đồng bộ hóa sơ bộ, thì một 

đối tượng (sông) có thể sẽ bị phân chia thành hàng tram đối tượng (các miếng của con sông). 

Lưu ý: Không được thực hiện cắt các đối tượng véc-tơ, nhãn và mẫu. Đối tượng có nằm trong vùng 

cắt hay không được xác định theo điểm đầu tiên của đối tượng. 

 

3.6.5 Cắt phần bên ngoài đường bao 

 

Trong chế độ này sẽ xóa các đối tượng bản đồ đã chọn nằm bên ngoài một vùng đã định. 

Trước khi cắt phải lựa chọn các đối tượng cần xử lý nhờ hộp thoại «Tìm kiếm và chọn» 

hoặc nhờ các chế độ «Lựa chọn bất kỳ» hoặc «Lựa chọn theo loại». 

Nếu không lựa chọn bất cứ đối tượng bản đồ nào thì tất cả các đối tượng bản đồ sẽ được chọn. Khi 

có nhiều bản đồ sẽ xuất hiện hộp thoại để chọn đối tượng theo bản đồ. Hộp thoại cho phép lựa chọn tất cả 

các đối tượng của một hoặc nhiều bản đồ. Theo mặc định sẽ chọn tất cả các bản đồ sẵn sàng cho chỉnh 

sửa.  

Sau đó cần lựa chọn đối tượng khép kín mà theo đường bao của đối tượng này sẽ tiến hành thực 

hiện cắt. Sau khi lựa chọn đường bao tất cả các đối tượng và các phần của các đối tượng nằm bên ngoài 

đường bao đã chọn sẽ bị xóa. 

Có thể hủy bỏ xóa đối tượng trong chế độ «Quay lại». 

Để xử lý chất lượng hơn trước khi thực hiện xóa khuyến cáo thực hiện kiểm tra thuộc tính không 

gian của các đối tượng: trong chế độ này không xử lý các đối tượng có đường bao tự giao cắt (thắt nút) và 

giao cắt đường bao của các đối tượng con! 

Khi phát hiện lỗi xử lý, các thông báo về lỗi được ghi vào trong tệp nhật ký. Kết thúc quá trình xử 

lý các thông báo lỗi có thể xem trong chế độ «Kết quả kiểm tra». 

Để xử lý hiệu quả hơn đường bao các đối tượng đi dọc theo ranh giới của vùng cắt, khuyến cáo 

trước hết thực hiện đồng bộ hóa sơ bộ thông tin không gian của các đối tượng ngoài biên. Ví dụ: nếu 

đường bao ranh giới vùng cắt và con sông đi dọc theo ranh giới không được đồng bộ hóa sơ bộ, thì một 

đối tượng (sông) có thể sẽ bị phân chia thành hàng tram đối tượng (các miếng của con sông). 

Lưu ý: Không được thực hiện cắt các đối tượng véc-tơ, nhãn và mẫu. Đối tượng có nằm trong vùng 

cắt hay không được xác định theo điểm đầu tiên của đối tượng. 
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3.6.6 Xóa nhóm đối tượng được chọn 

 

 

Khi cần thiết người dùng có thể xóa khỏi bản đồ điện tử nhóm các đối tượng thỏa mãn điều 

kiện nào đó được thiết lập trong chế độ «Tìm kiếm» 

Để xóa các đối tượng đáp ứng các điều kiện do người dùng đưa ra cần «lọc» các đối tượng này 

(nhấn nút tương ứng trong thực đơn «Tìm kiếm») và kích hoạt chế độ «Xóa các đối tượng đã chọn» bằng 

cách nhấn nút trên bảng chính «Biên tập bản đồ»  

Hệ thống đề xuất với người dùng xóa đối tượng đầu tiên trong số các đối tượng (trình tự xóa các đối 

tượng phụ thuộc vào sự phân bố vật lý trên ổ đĩa). Khi đo hệ thống cũng thông báo ngắn gọn cho người 

dùng các thuộc tính của đối tượng được xoa và chỉ ra vị trí của nó trên bản đồ. Người dùng có thể hoặc là 

dừng quá trình thực hiện, hoặc là xóa đối tượng đã chọn, hoặc là chuyển sang đối tượng tiếp theo không 

xóa đối tượng hiện thời, hoặc là phát lệnh xóa tất cả các đối tượng còn lại thỏa mãn các điều kiện đã được 

thiết lập mà không cần hỏi từ phía hệ thống phần mềm. Sau khi xóa đối tượng hiện thời, hệ thống tự động 

chuyển sang đối tượng tiếp theo (nếu có đối tượng đó). Kết thúc làm việc, hệ thống thông báo có bao 

nhiêu đối tượng đã được xem xét và bao nhiêu đối tượng trong đó đã được xóa. 

 

3.6.7 Phục hồi các đối tượng đã xóa 

 

Trong quá trình biên tập bản đồ điện tử, tất cả các đối tượng bị xóa từ thời điểm thực hiện 

sắp xếp dữ liệu gần nhất có thể được khôi phục. Để khôi phục cần sử dụng chế độ «Khôi 

phục các đối tượng đã xóa trước đây». 

Sau khi kích hoạt chế độ (nhấn nút tương ứng trên bảng «Biên tập bản đồ») hệ thống sẽ đề xuất 

khôi phục đối tượng đầu tiện trong số các đối tượng đã bị xóa trước đó (trình tự khôi phục các đối tượng 

đã bị xóa phụ thuộc vào sự phân bố vật lý của dữ liệu trên ổ đĩa, không phụ thuộc vào thứ tự xóa các đối 

tượng). Khi đó hình dạng của đối tượng và vị trí trên bản đồ sẽ được thể hiện trên bản đồ. Người dùng có 

thể dừng quá trình, khôi phục đối tượng, bỏ qua đối tượng hiện thời và chuyển sang khôi phục đối tượng 

tiếp theo, hoặc phát lệnh khôi phục tất cả các đối tượng còn lại mà không cần hỏi. Sau khi khôi phục đối 

tượng hiện thời, hệ thống tự động chuyển đến đối tượng tiếp theo (nếu có đối tượng đó). Kết thúc công 

việc hệ thống thông báo có bao nhiêu đối tượng được xem xét và bao nhiêu đối tượng trong đó được khôi 

phục.  

 

3.7 Nhóm các chế độ ĐIỂM 

 

Trong bảng biên tập «Điểm» chứa các chế độ cho phép biên tập từng điểm của đối tượng 

bản đồ. 

 

 

 

Hình 20 -  Bảng «Điểm» 

Bảng 19 -  Nhóm các chế độ «Điểm» 

 

Biên tập điểm Biên tập điểm của đối tượng 

 

Biên tập điểm chung Biên tập điểm chung của các đối tượng liền kề 
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Xóa điểm Xóa điểm đối tượng 

 

Tạo điểm Tạo điểm trên đối tượng 

 

Khép đối tượng Làm trùng điểm đầu và điểm cuối của đối tượng đường hoặc vùng 

 

Thay đổi hướng Thay đổi hướng số hóa trên đối tượng 

 

Quay đối tượng  Quay đối tượng xung quanh điểm đã chọn 

 

Làm trơn đối tượng Tạo hình dạng trơn cho đường bao của các đối tượng 

 

Làm trơn đồng bộ Làm trơn một hoặc một vài đối tượng có sự bảo toàn các điểm 

chung với các đối tượng xung quanh 

 

Lọc đối tượng Xóa điểm trên đối tượng nằm theo đường thẳng 

 

Lọc đồng bộ đối 

tượng 

Xóa điểm trên đối tượng không phá vỡ sự đồng bộ về quan hệ 

hình học của nó với các đối tượng xung quanh. 

 

Quay đối tượng véc-tơ Quay đối tượng véc-tơ quanh điểm đầu tiên của nó 

 

Góc nghiêng của đối 

tượng véc-tơ 

Thay đổi góc nghiêng của đối tượng véc-tơ so với trục nằm ngang 

 

Trực giao hóa Chuyển đối tượng về dạng hình chữ nhật 

 

Thiết lập điểm đầu Thay đổi trình tự điểm không gian của đối tượng 

 

3.7.1 Di chuyển từng điểm của đối tượng được chọn 

 

Biên tập từng điểm của đối tượng (thay đổi vị trí mặt bằng của nó) được thực hiện bằng 

cách di chuyển con trỏ trong khi nhấn giữ chuột trái. 

Hướng và bước thay đổi vị trí đối tượng tương ứng với sự di chuyển của con trỏ bắt đầu từ 

thời điểm nhấn giữ chuột trái. Di chuyển con trỏ nhưng không nhấn giữ chuột trái không 
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dẫn đến thay đổi vị trí của điểm. 

Biên tập từng điểm của đối tượng (thay đổi vị trí mặt bằng của nó) được thực hiện bằng cách di 

chuyển con trỏ khi nhấn giữ chuột trái. 

Hướng và bước thay đổi vị trí đối tượng tương ứng với sự di chuyển của con trỏ bắt đầu từ thời 

điểm nhấn giữ chuột trái. Di chuyển con trỏ nhưng không nhấn giữ chuột trái không dẫn đến thay đổi vị 

trí của điểm. 

Khuyến cáo xác định thô vị trí điểm đối tượng thực hiện bằng chuột, còn xác định chính xác sử 

dụng các phím mũi tên trong khi vẫn nhấn giữ chuột. 

Lưu đối tượng được thực hiện vào thời điểm hoàn thành thao tác. 

Khuyến cáo trong thực đơn chính GIS Panorama chuyển đổi dạng bản đồ thành chế độ «Bình 

thường và với nút» 

Vào thời điểm kích hoạt chế độ xuất hiện bảng bổ trợ (nếu bật tùy chọn «Bảng bổ trợ» trong tính 

chất biên tập bản đồ) trên đó ở dạng các biểu tượng lặp lại các chế độ bổ trợ. Các chế độ này có thể kích 

hoạt trong quá trình biên tập đối tượng hoặc lựa chọn các mục thực đơn tương ứng khi nhấn chuột phải 

hoặc nhấn phím «nóng» tương ứng. 

Tất cả các nút bảng bổ trợ có thể sơ bộ chia thành ba nhóm: 

- Bật, tắt và chỉ thị trạng thái (bảng 20); 

- Kích hoạt quá trình (bảng 21); 

- Thay đổi các tham số (bảng 22). 

 

Bảng 20 -  Bật, tắt và chỉ thị trạng thái 

 

Chế độ bắt điểm «khác» («K») 

 

Chế độ bắt đường «khác» (« J») 

 

Chế độ chèn điểm («Insert») 

 

Chế độ tạo điểm liên kết («G») 

 

Chế độ chiếu sáng điểm («U») 

 

Chế độ biên tập điểm chung («A») 
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Bảng 21 -  Kích hoạt quá trình 

 

Khép đường bao đối tượng («L») 

 

 
 

Xóa điểm hiện thời («Delete») 

 

Đường nằm ngang («H») 

 

Đường thẳng đứng («V») 

 

Sao chép điểm đối tượng được chọn («I») 

 

Chế độ bắt đường đối tượng được chọn («T») 

 

Liên kết vào giữa đường («C») 

 

Quay lại bước trước («Back») 

 

Bảng 22 -  Thay đổi các tham số 

 

Tăng phạm vi bắt điểm («+») 

 

Giảm phạm vi bắt điểm («–») 

 

3.7.2 Biên tập điểm chung 

 

Chế độ này hữu dụng khi sử dụng để biên tập các đối tượng có liên hệ không gian với nhau. 

Nó tương tự chế độ «Biên tập từng điểm». Nhưng khi sử dụng chế độ này, sau khi chỉnh 

sửa vị trí mặt bằng của từng điểm trên đối tượng được chọn tự động chỉnh sửa các điểm 
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tương ứng của các đối tượng có quan hệ hình học với đối tượng được chọn (các điểm đối 

tượng có tọa độ trùng với tọa độ được biên tập với độ chính xác tương ứng với giá trị 

ngưỡng đồng bộ hóa các tham số biên tập bản đồ). 

 

3.7.3 Xóa các điểm 

 

Chỉ các đối tượng đường hoặc vùng được xử lý bằng chế độ này. 

Xóa từng điểm được chọn trên đối tượng được thực hiện bằng cách nhấn chuột trái. 

Lựa chọn điểm được thực hiện bằng cách di chuyển con trỏ trên màn hình làm việc mà 

không cần nhấn chuột. Khi đó một đường bổ trợ sẽ nối chon trỏ với điểm gần nhất trên đối 

tượng. 

Đối tượng được lưu lại vào thời điểm hoàn thành tác vụ. 

 

3.7.4 Chèn điểm 

 

Chỉ các đối tượng đường hoặc vùng được xử lý bằng chế độ này. 

Bổ sung điểm đối tượng được thực hiện bằng cách nhấn chuột trái. Lựa chọn vị trí chèn 

điểm được thực hiện bằng cách di chuyển chon trỏ trên màn hình làm việc mà không cần 

nhấn chuột. 

Đối tượng được lưu lại vào thời điểm hoàn thành tác vụ. 

 

3.7.5 Khép đối tượng 

 

Chế độ này được sử dụng để khép đối tượng đường hoặc đối tượng vùng. Để thực hiện tác 

vụ cần lựa chọn đối tượng được biên tập. 

 

3.7.6 Thay đổi hướng số hóa của đối tượng được chọn 

 

Để thay đổi hướng số hóa của đối tượng bản đồ chỉ cần lựa chọn đối tượng đó. Trong 

trường hợp nếu trước thời điểm kích hoạt chế độ trên bản đồ đã chọn nhóm đối tượng nào 

đó, quá trình xử lý có thể sẽ tác động lên tất cả các điểm đó. 

 

3.7.7 Quay đối tượng quanh điểm đã chọn 

 

Để thực hiện quay đối tượng đã chọn ban đầu cần lựa chọn tâm quay. Tâm quay có thể lựa 

chọn bất kỳ điểm nào tùy ý bằng cách nhấn chuột trái lên bản đồ hoặc một điểm thực tế trên 

đối tượng được quay (đối tượng có thể quay quanh điểm thuộc nó). 

Cố định sự điều chỉnh đã thực hiện được diễn ra vào thời điểm hoàn thành tác vụ. 

 

3.7.8 Làm trơn đối tượng 

 

Làm trơn đối tượng cho phép gán cho đối tượng hình dạng trơn hơn. Để thực hiện làm trơn 

cần lựa chọn đối tượng được biên tập. 

Tác vụ này có thể được thực hiện cùng lúc cho nhiều đối tượng. Để thực hiện tác vụ cần lựa 

chọn các đối tượng trên bản đồ điện tử cần được xử lý và kích hoạt chế độ «Tạo điểm giao 

cắt». 

Sử dụng chế độ này cần hết sức lưu ý bởi sau khi xử lý hình dạng của các đối tượng bị thay 

đổi dẫn đến phá vỡ quan hệ không gian với các đối tượng khác. 
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3.7.9 Làm trơn đồng bộ 

 

Chế độ «Làm trơn đồng bộ» được dùng để làm trơn đối tượng (hoặc một vài đối tượng) 

nhưng có giữ lại các điểm chung với các đối tượng xung quanh. Khi làm trơn, đường bao đã 

thay đổi khớp với tất cả các đối tượng xung quanh có đường bao chung với nó. Trong kết 

quả đồng làm trơn đồng bộ quan hệ hình học được bảo toàn, không cần đồng bộ bằng tay 

các đoạn chung của đối tượng được làm trơn và các đối tượng xung quanh. 

 

3.7.10 Lọc điểm đối tượng 

 

Lọc điểm đối tượng cho phép xóa các điểm thừa (nằm trên một đường thẳng hoặc gần như 

thẳng). Mức độ lọc được quy định bởi giá trị ngưỡng lọc trong hộp thoại «Các tham số ca 

biên tập». 

Để thực hiện lọc cần lựa chọn đối tượng biên tập. 

Tác vụ này có thể được thực hiện cùng lúc cho nhiều đối tượng được chọn. 

Để thực hiện tác vụ cần lựa chọn các đối tượng cần được xử lý trên bản đồ điện tử và kích 

hoạt chế độ «Tạo điểm giao cắt». 

Sử dụng chế độ này cần hết sức lưu ý bởi sau khi xử lý hình dạng của các đối tượng bị thay 

đổi dẫn đến phá vỡ quan hệ không gian với các đối tượng khác. 

 

3.7.11 Lọc đồng bộ đối tượng  

 

Chế độ lọc đồng bộ đối tượng cho phép lọc điểm không gian đối tượng nhưng không phá 

vỡ tính đồng bộ về quan hệ hình học với các đối tượng xung quanh (lọc ranh giới tất cả các 

đối tượng chung với đối tượng đã chọn). 

 

3.7.12 Quay đối tượng véc-tơ 

 

Chế độ này được sử dụng để quay điểm thứ hai của đối tượng véc-tơ. Đối tượng có thể 

quay bằng cách sử dụng chuột hoặc thiết lập góc xoay trong hộp thoại «Nhập góc». Giá trị 

góc được nhập ở đơn vị độ trong dải từ 0 đến 360o ngược chiều kim đồng hồ. 

Để quay đối tượng khi sử dụng chuột sau khi lựa chọn đối tượng biên tập cần nhấn chuột trái, sau 

đó đối tượng bắt đầu quay khi di chuyển chuột. Để gán góc quay chính xác cần gọi thực đơn ngữ cảnh và 

lựa chọn mục «Góc xoay». «Góc xoay» được tính từ vị trí ban đầu của đối tượng. 

Nếu có nhóm đối tượng đã chọn thì đề xuất xử lý theo nhóm. 

 

3.7.13 Góc nghiêng của đối tượng véc-tơ 

 

Chế độ được sử dụng để thay đổi góc nghiêng của đối tượng véc-tơ. 

Góc nghiêng được thiết lập trong hộ thoại «Nhập góc». Giá trị góc được thiết lập ở đơn vị 

độ trong dải từ 0 đến 360o so với trục nằm ngang ngược chiều kim đồng hồ. 

  

Để thay đổi góc nghiêng cần gọi thực đơn ngữ cảnh và chọn mục «Góc nghiêng». Nếu có nhóm đối 

tượng đã chọn thì đề xuất xử lý theo nhóm. 

Sau khi thực hiện chế độ tất cả các đối tượng đã chọn sẽ có góc nghiêng như nhau. 

 

3.7.14 Trực giao hóa đối tượng 

 

Để đưa đối tượng bản đồ về dạng hình chữ nhật chỉ cần lựa chọn đối tượng đó. Trong chế 

độ này chỉ xử lý các đối tượng vùng và các đối tượng đường khép kín có số đỉnh chẵn. 
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Trong trường hợp nếu vào thời điểm kích hoạt chế độ đã lựa chọn một nhóm đối tượng, người dùng 

sẽ được đề nghị thực hiện đưa về dạng hình chữ nhật cả nhóm đó hoặc lựa chọn một đối tượng cụ thể trên 

bản đồ. 

 

3.7.15 Thiết lập điểm đầu 

 

Thay đổi trật tự điểm không gian của đối tượng. Thiết lập điểm đầu số hóa mới của đối 

tượng (gán điểm được chọn làm điểm đầu). Để thực hiện chế độ chỉ cần lựa chọn đối tượng 

trên bản đồ. 

Lựa chọn đối tượng cần thực hiện sao cho, con trỏ chuột gần nhất điểm được dùng làm điểm đầu. 

Thông thường được sử dụng trong trường hợp nếu hình ảnh của điểm đầu đối tượng khác biệt đối 

với các điểm còn lại. Ví dụ, nếu hình ảnh đối tượng (nhà) được thiết kế sao cho, theo thuộc tính, tại điểm 

đầu ghi số (nhà) của nó, bằng cách thay đổi trật tự các điểm (thay đổi điểm đầu số hóa của nó) có thể đạt 

được định hướng chuẩn của nhãn ghi chú. 

 

3.8 Nhóm các chế độ PHÂN ĐOẠN 

 

Trong bảng biên tập PHÂN ĐOẠN, các chế độ được kết hợp để cho phép chỉnh sửa từng 

phần đối tượng. 

 

 

Hình 21 -  Bảng điều khiển Phân đoạn đối tượng 

Bảng 23 -  Nhóm chế độ «Phân đoạn» 

 

Tiếp tục Số hoá đối tượng dạng đường 

 

Chỉnh sửa phân đoạn Chỉnh sửa một phần của đối tượng dạng đường hoặc đối tượng 

vùng, diện tích được xác định bởi ba điểm 

 

Di chuyển vùng Di chuyển một phần của một đối tượng được chỉ định bởi ba điểm 

 

Nội suy đường đồng 

mức 

Tạo bốn đường đồng mức (đường bình độ) cơ bản giữa hai đường 

bình độ cái ở những vị trí thiếu các đường này 

 

Nội suy đường đồng 

mức 

Tạo các đường đồng mức giữa hai đường bình độ ở những vị trí 

thiếu các đường này 

 

Chỉnh sửa đường 

bao 

Chỉnh sửa đối tượng dạng đường và vùng khi cập nhật bản đồ. 
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3.8.1 Số hoá đối tượng dạng đường 

 

Để số hóa một đối tượng dạng đường, trước hết phải chọn đối tượng đó trên bản đồ. Sau 

đó, con trỏ sẽ tự động trỏ đến điểm cuối cùng của đối tượng đã chọn (theo hướng số hóa). 

Trong trường hợp cần tiếp tục số hóa đối tượng theo hướng ngược lại,  nhấn phím «R». Số hóa đối 

tượng dạng đường tương tự như việc tạo ra đối tượng dạng đường mới. Khi đó, có thể sử dụng tất cả các 

chế độ hỗ trợ có sẵn. 

  

3.8.2 Chỉnh sửa một phần của đối tượng đã chọn 

 

Chế độ này được sử dụng để điều chỉnh một bộ phận của đối tượng dạng đường hoặc vùng 

đã tồn tại trên bản đồ. 

Để thực hiện thao tác chỉnh sửa một phần đối tượng, phải chọn đối tượng dạng đường hoặc vùng có 

thể chỉnh sửa, chọn phần được chỉnh sửa bằng 3 điểm và xác định các điểm một cách tuần tự để thực hiện 

chỉnh sửa. 

Kết thúc chỉnh sửa bằng cách chọn «Hoàn thành chỉnh sửa». Có thể khôi phục trạng thái trước của 

đối tượng đã chỉnh sửa bằng cách chọn «Lùi» hoặc «Khôi phục chế độ đối tượng đã chỉnh sửa». 

  

3.8.3 Di chuyển một phần của đối tượng 

 

Chế độ này được sử dụng trong trường hợp cần thiết phải di chuyển tịnh tiến một phần (vài 

điểm kế tiếp nhau) của đối tượng. 

  

Để thực hiện chỉnh sửa một phần đối tượng, phải chọn đối tượng dạng đường hoặc vùng có thể 

chỉnh sửa và chọn phần được chỉnh sửa bởi ba điểm. Sau đó, di chuyển vùng đã chọn và hoàn thành thao 

tác. Thay đổi vị trí của một phần đối tượng được lựa chọn bằng cách di chuyển con trỏ trong cửa sổ làm 

việc khi nhấn chuột trái. Hướng và sự thay đổi vị trí phần đó của đối tượng tương ứng với sự chuyển động 

của con trỏ chuột, bắt đầu từ khi nút chuột được nhấn. 

Di chuyển con trỏ khi nút được thả không thay đổi vị trí bộ phận nào của đối tượng. 

Thao tác sử dụng chuột như trên thường được áp dụng để thay đổi vị trí một bộ phận nào đó của đối 

tượng dạng thô. Để thay đổi tinh sử dụng các mũi tên trên bàn phím và nhấn chuột. 

Kết thúc chỉnh sửa bằng cách chọn «Hoàn thành chỉnh sửa». Có thể khôi phục trạng thái trước của 

đối tượng đã chỉnh sửa bằng cách chọn «Lùi» hoặc «Khôi phục chế độ đối tượng đã chỉnh sửa». 

  

3.8.4 Nội suy giữa hai đường bình độ cái 

 

Chế độ này có thể được sử dụng để xây dựng bán tự động bốn đường đồng mức (đường 

bình độ) cơ bản giữa hai đường bình độ cái ở những vị trí thiếu đường bình độ chính. 

  

3.8.5 Nội suy đường đồng mức 

 

Chế độ có thể được sử dụng để xây dựng một tập hợp các đường đồng mức (bình độ) giữa 

hai đường bình độ tại những vị trí thiếu đường bình độ. 

Chế độ này có thể được sử dụng, ví dụ, khi có ít hơn bốn đường bình độ giữa hai đường bình độ cái. 

Số đường tối đa cho phép là 50. 

Các điều kiện bắt buộc để thực hiện thao tác là hướng số hóa các đường bình độ cái phái trùng nhau 

và có độ cao tuyệt đối trong trường thuộc tính. Để thực hiện thao tác này, chỉ định mã cho các đường bình 

độ (trong hộp thoại khi gọi lệnh), lần lượt chọn các đường bình độ cái và chỉ định phân đoạn. 
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Hình 22 -  Nội suy các đường đồng mức 

Trong hình 22 thể hiển: 

1) Trạng thái ban đầu (a – đường bình bộ cái, б – đường bình độ chính). 

2) Quá trình xử lý (в, г – phân đoạn được chọn). 

3) Kết quả xử lý. 

 

Khi chọn các phân đoạn, cần tuân thủ các quy tắc sau: 

- các phần chọn phải đối diện với nhau; 

- trong trường hợp nếu ở các điểm đầu của phân đoạn đã có các đường bình độ, cần chọn «chồng 

chéo» phân đoạn, vì nếu có các đối tượng được tạo ra trong vùng lân cận của điểm đầu và (hoặc) 

điểm cuối của các đối tượng được tạo ra, các đường bình độ mới được tạo ra sẽ tự động liên kết 

với những đường bình độ đã có. 

 

3.8.6 Chỉnh sửa đường bao 

 

Chế độ này được dùng để biên tập đối tượng dạng đường và vùng khi cập nhật bản đồ. 

Việc biên tập, chỉnh sửa được thực hiện cho phần của đối tượng giới hạn bởi các điểm nút 

liền kề – những điểm thể hiện bằng hình tròn màu vàng. 

Khi di chuyển điểm nút, tất cả các điểm của đối tượng nằm giữa điểm nút đang di chuyển và điểm 

nút lân cận sẽ di chuyển tuyến tính. Khi bắt đầu chỉnh sửa, chỉ có hai điểm nút – ở điểm đầu và cuối. Khi  

thêm các điểm nút, khoảng cách giữa các điểm nút giảm, cho phép tinh chỉnh  đối tượng. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Hình 23 -  Chỉnh sửa đường bao 
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Vị trí để tạo điểm nút mới khi nhấn chuột trái được biểu thị bởi một vòng tròn màu tím nhạt trên đối 

tượng. Vị trí của điểm này được cập nhật liên tục khi chuột di chuyển. Để tạo ra một nút mới, nhấn, giữ 

chuột trái và di chuyển điểm nút tới vị trí mong muốn. Khi  di chuyển điểm nút, vị trí của tất cả các điểm 

nằm giữa điểm nút di chuyển và điểm nút lân cận được thay đổi cùng một lúc. Sau khi thả nút chuột, nút 

mới được hiển thị trên đối tượng với một vòng tròn màu vàng. Nếu nhấn chuột trái ở vị trí của điểm nút 

đã có thì nút mới sẽ không tạo ra nút mới mà chỉnh sửa, biên tập vị trí của điểm nút đó. 

Khi chỉnh sửa các đối tượng có chiều dài lớn, nên bật chế độ «Đặt điểm nút vào điểm chung». Khi 

đó, sau khi chọn một đối tượng, các điểm nút được tự động thêm vào dọc theo đối tượng với khoảng cách 

1 cm trên bản đồ. Trong chế độ này, chỉ cần di chuyển các điểm nút đã được thêm tự động. Để chọn các 

điểm nút đã tồn tại dễ dàng hơn, phải kích hoạt chế độ «Chỉ di chuyển các điểm nút». Trong chế độ này, 

khi  di chuyển con chuột, vòng tròn màu tím chỉ gắn với các nút đã tồn tại. 

Sau khi di chuyển đối tượng, lưu đối tượng vào máy bằng cách ấn tổ hợp phím «Ctrl + Enter», «Ctrl 

+ chuột trái», nhấn đồng thời chuột trái và phải, nhấn đúp chuột trái. 

Để không làm gián đoạn các liên kết tôpô giữa các đối tượng, sau khi nút được di chuyển, các đối 

tượng được phối hợp. Sự phối hợp được thực hiện cho các đối tượng ở một khoảng cách xác định từ trang 

chỉnh sửa. Chỉ các đối tượng nhìn thấy được thỏa thuận, ngoại trừ phụ đề và mẫu. Do đó, trước khi kích 

hoạt chế độ, nó chỉ cần để lại những vật đó trong màn hình phải được phối hợp với các đối tượng đang 

được chỉnh sửa. 

Đôi khi có những tình huống khi mã hóa một đối tượng dễ dàng hơn là chỉnh sửa. Để làm điều này, 

tại bất kỳ điểm nào của đối tượng đã chỉnh sửa, có thể bật chế độ véc tơ hóa bằng cách nhấn phím cách 

trên bàn phím. Sau đó, đường bao mới được số hóa theo cách thông thường. Sau khi hoàn thành số hóa, 

nhấn phím cách một lần nữa kích hoạt chế độ gắn đường bao đã số hóa với đối tượng chỉnh sửa. Sau khi 

chỉ định các điểm gắn kết, phân đoạn cần chỉnh sửa của đối tượngsẽ được thay thế bằng đường bao.  

Nếu  lưu một đối tượng dạng đường trước khi liên kết đường bao vào đối tượng đã chỉnh sửa, thì có 

hai cách gắn đường bao gốc với đường bao mới (từ điểm đầu tiên hoặc điểm cuối cùng). Sự khác biệt 

tương tự xảy ra khi các đối tượng khép kín được mã hoá lại. Do đó, sau khi thêm điểm đầu tiên của đường 

bao mới, phần của đường bao ban đầu sẽ được gắn với đường bao mới thể hiện bằng màu tím. Việc lựa 

chọn đường bao được thực hiện bằng giá trị của góc giữa đoạn đầu của đường bao mới và các đoạn liền 

kề của đường bao cũ. Để thay đổi phương án được chọn tự động, nhấn nút «D». 

Trong chế độ véc tơ hóa, đường bao đã số hoá có thể được gắn hoặc di chuyển đến các đối tượng. 

Kết nối được thực hiện đơn giản bằng cách nhấp chuột vào một điểm tùy ý trong đường bao của đối 

tượng. Sau khi gắn, tất cả các đối tượng nằm dưới điểm đính kèm được hiển thị bằng màu vàng. Nếu  di 

chuyển con chuột đến bất kỳ điểm nào của đối tượng màu vàng, đường bao liên kết được hiển thị bằng 

màu tím. Khi nhấp vào nút chuột trái, toàn bộ đường bao được gắn vào đối tượng số hóa và có thể tiếp tục 

véc-tơ hóa. 
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Hình 24 -  Gắn một đường bao tới một đối tượng 

Đối với đối tượng khép kín, có thể có hai đường bao liên kết. Đối với các đối tượng đó, theo mặc 

định sẽ chọn đường bao có chiều dài nhỏ nhất. Nếu cần đường bao theo một tuyến khác, phải chỉ định 

hướng liên kết nối bằng các điểm. Ở các tính toán tiếp theo, sẽ loại bỏ đường đi lặp lại qua điểm này. 

  

3.9 Nhóm chế độ ĐO 

 

Chế độ nhóm «đo» kết hợp chế độ cho phép  thực hiện các phép đo tương tác trên bản đồ. 

 

 

Hình 25 -  Bảng điều khiển «ĐO» 

Bảng 24 -  Nhóm chế độ «Đo» 

 

Đo chiều dài và khoảng 

cách 

Đo chiều dài của các tuyến và khoảng cách giữa các điểm đã cho. 

 

Đo diện tích của đa 

giác bất kì 

Chế độ cho phép xác định diện tích đa giác. 

 

Đo độ dài và diện tích 

theo đơn vị milimet 

trên bản đồ  

Đo độ dài và diện tích theo đơn vị milimet trên bản đồ 

 

Đo độ dài và diện tích 

theo đơn vị mét trên 

thực địa 

Đo độ dài và diện tích theo đơn vị mét trên thực địa 

  



  

PARB.00046-06 98 02 VN 

 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

59 

3.9.1 Đo chiều dài và khoảng cách 

 

Chế độ này cho phép  đo chiều dài của các tuyến và khoảng cách tùy ý giữa các điểm đã 

chỉ định. 

Nhấn nút chuột trái hoặc phím «Enter» để thêm điểm vào tuyến đo. Khi tạo tuyến, có thể 

sử dụng tất cả các chế độ hỗ trợ có sẵn. 

Kết thúc thao tác theo cách thông thường. 

Nhấn «Backspace» để xóa điểm cuối cùng thêm vào. 

  

3.9.2 Đo diện tích 

 

Chế độ này cho phép đo diện tích đa giác bất kì. 

Nhấn nút chuột trái hoặc phím «Enter» để thêm điểm vào đa giác. Khi tạo tuyến, có thể sử 

dụng tất cả các chế độ hỗ trợ có sẵn. 

Kết thúc thao tác theo cách thông thường. 

Nhấn «Backspace» để xóa điểm cuối cùng thêm vào. 

  

3.9.3 Đo độ dài và diện tích theo đơn vị milimet trên bản đồ 

 

Sau khi kích hoạt chế độ này, con trỏ có thêm một dạng thước, trong đó độ chia nhỏ nhất là 

0.1 mm theo bản đồ. 

Các phép đo được thực hiện bằng cách gắn thước với đối tượng đang được đo. 

Để đo các đối tượng có độ lệch so với trục thẳng đứng hay trục nằm ngang, xoay thước 

bằng cách ấn phim «S» để chiều kim đồng hồ, ấn phím «D» xoay ngược chiều kim đồng hồ. 

  

3.9.4 Đo chiều dài và diện tích theo đơn vị mét trên địa hình 

 

Sau khi kích hoạt chế độ này, con trỏ có thêm một dạng thước, trong đó độ chia nhỏ nhất là 

10 m trên thực địa. 

Các phép đo được thực hiện bằng cách gắn thước với đối tượng đang được đo. 

Để đo các đối tượng có độ lệch so với trục thẳng đứng hay trục nằm ngang, xoay thước 

bằng cách ấn phim «S» để chiều kim đồng hồ, ấn phím «D» xoay ngược chiều kim đồng hồ. 

  

3.10 Nhóm chế độ THUỘC TÍNH 

 

Nhóm chế độ «Thuộc tính» gồm các chế độ cho phép chuyển đổi thuộc tính. 

 

 

Hình 26 -  Bảng điều khiển «Semantics» 

Bảng 25 -  Nhóm chế độ nhóm «Thuộc tính» 

 

Thêm thuộc tính Thêm thuộc tính được chỉ định cho tất cả các đối tượng bản đồ đã 

chọn 

 

Xóa thuộc tính Loại bỏ các thuộc tính được chỉ định cho tất cả các đối tượng bản 

đồ đã chọn 



  

PARB.00046-06 98 02 VN 

 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

60 

 

Thay đổi mã của thuộc 

tính 

Thay đổi giá trị của tên thuộc tính được chỉ định cho tất cả các đối 

tượng bản đồ đã chọn 

 

Mã thuộc tính Thay thế giá trị quy định của thuộc tính được chỉ định cho tất cả 

các đối tượng được chọn bằng một giá trị mới 

 

Gấp đôi Gấp đôi giá trị thuộc tính của đối tượng 

 

Danh sách thuộc tính Chỉnh sửa danh sách thuộc tính của đối tượng 

 

Thêm thuộc tính độ 

cao 

Thiêm thuộc tính độ cao tuyệt đối cho các đối tượng. Giá trị bằng 

giá trị độ cao tuyệt đối của điểm đầu tiên có độ cao. 

 

Thêm chiều cao vào số 

liệu 

Thêm độ cao tuyệt đối từ thuộc tính của các đối tượng 

 

Tính toán theo thuộc 

tính 

Tính toán các giá trị của thuộc tính của các đối tượng được lựa 

chọn theo công thức nhất định 

 

Tính toán theo thuộc 

tính tượng trưng 

Nhận các chuỗi kí tự có nội dung bất kì trong giá trị thuộc tính và 

gán cho các đối tượng được chọn. 

 

Chép thuộc tính Sao chép tất cả các đặc điểm thuộc tính của một đối tượng bản đồ 

đến một đối tượng khác 

 

Thuộc tính của đối 

tượng 

Hiển thị giá trị thuộc tính của đối tượng được chỉ định 

 

Giá trị thuộc tính Hiển thị các giá trị thuộc tính được chỉ định của tất cả các đối 

tượng 

  

Trình biên tập bản đồ cho phép  thực hiện các thao tác sau trên thuộc tính của các đối tượng đã 

chọn: 

- thêm một giá trị định trước cho thuộc tính được chỉ định của tất cả các đối tượng lựa chọn; 

- xóa các giá trị thuộc tính cụ thể cho tất cả các đối tượng được lựa chọn; 

- thay đổi mã thuộc tính; 

- thay thế giá trị quy định của thuộc tính được chỉ định cho tất cả các đối tượng được chọn bằng 

một giá trị mới; 

- giá trị của thuộc tính; 

- chỉnh sửa các thuộc tính của một đối tượng theo một danh sách; 

- thêm độ cao tuyệt đối vào thuộc tính từ số liệu các đối tượng; 

- thêm độ cao tuyệt đối vào số liệu từ thuộc tính của các đối tượng; 

- chép thuộc tính của một đối tượng bản đồ đến một đối tượng khác; 

- tính toán theo thuộc tính của các đối tượng lựa chọn. 
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3.10.1 Thêm thuộc tính vào các đối tượng đã chọn 

 

Chế độ này cho phép  thêm thuộc tính vào các đối tượng đã chọn. 

Để thêm một giá trị thuộc tính cho tất cả các đối tượng đã chọn, thực hiện như sau: 

1) Trong hộp thoại «Tìm đối tượng bản đồ» thiết lập danh sách các đối tượng cần thao tác và nhấn 

«Chọn». 

2) Kích hoạt chế độ thêm thuộc tính bằng cách nhấn nút tương ứng trong thanh điều khiển «Thuộc 

tính Biên tập bản đồ». 

3) Trong trường hợp cùng lúc mở nhiều bản đồ (bản đồ thực địa + bàn đồ tùy chỉnh) thiết lập bản 

đồ tác nghiệp hoặc bật chế độ xử lý tất cả các bản đồ. Khi tên bộ phân loại của các bản đồ khác 

nhau, phần mềm sẽ sử dụng bộ phân loại của bản đồ chính. 

4) Thiết lập tên và giá trị thuộc tính.  

 

Giá trị của một chuỗi ký tự có thể được thu thập có tính đến thuộc tính của đối tượng. Chuỗi có thể 

chứa một số kĩ tự bất kì, tối đa đến16 thuộc tính chèn theo. Mỗi thuộc tính chèn phải có định dạng: «% # 

N[V]», trong đó 

% # – kí hiệu quy định việc chèn một giá trị thuộc tính với mã N; 

V là giá trị mặc định được chèn vào khi không có thuộc tính. 

  

Khi không cần chèn các giá trị mặc định, có thể không khai báo giá trị «V». 

VÍ DỤ chuỗi đầu vào: 

«Nhà số #%45 [Không] tình trạng% # 3 [không đầy] (# 47% [])»  

Trong đó: 

- 45 – mã của thuộc tính «SỐ NHÀ»; 

- 3 – mã của thuộc tính «tình trạng»; 

- 47 – mã của thuộc tính «công năng». 

  

Giá trị của các thuộc tính dạng số được định dạng theo các quy tắc của thuộc tính được quy định 

trong bộ phân loại. Kết quả cuối cùng theo các giá trị của thuộc tính cho các đối tượng cá nhân có thể là: 

«Nhà số 5 trạng thái không đầy»; 

«Nhà số 7 tình trạng DÂN CƯ (hiệu thuộc)»; 

«Nhà số Không tình trạng không đầy ()». 

  

5) Nhấn nút» Thực thi» . 

  

3.10.2 Xóa thuộc tính của đối tượng được chọn 

 

Chế độ cho phép  loại bỏ các thuộc tính của các đối tượng được chọn . 

Để loại bỏ các giá trị các thuộc tính của tất cả các đối tượng được chọn,  phải: 

1) Trong hộp thoại «Tìm đối tượng bản đồ» thiết lập danh sách các đối tượng cần thao tác và nhấn 

«Chọn». 

2) Kích hoạt chế độ thêm thuộc tính bằng cách nhấn nút tương ứng trong thanh điều khiển «Thuộc 

tính Biên tập bản đồ». 

3) Thiết lập danh sách thuộc tính cần xóa.  

4) Nhấn «Thực thi» . 
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3.10.3 Thay đổi thuộc tính của đối tượng được chọn     

 

Chế độ cho phép  thay đổi thuộc tính của các đối tượng được chọn. 

Để thay thế các giá trị thuộc tính của tất cả các đối tượng được chọn,  phải: 

1) Trong hộp thoại «Tìm đối tượng bản đồ» thiết lập danh sách các đối tượng cần thao tác và nhấn 

«Chọn». 

2) Kích hoạt chế độ thêm thuộc tính bằng cách nhấn nút tương ứng trong thanh điều khiển «Thuộc 

tính Biên tập bản đồ». 

3) Thiết lập tên thuộc tính cần thay đổi, giá trị cũ và giá trị mới.  

 

Tìm các giá trị thuộc tính của các đối tượng có thể được thực hiện theo phương án: 

1) Trùng khít. 

2) Chứa. 

3) Bắt đầu bằng. 

4) Bất kỳ. 

 

Biểu tượng «*» được sử dụng trong trường hợp bổ sung vào thuộc tính ở đầu hoặc cuối của nhóm kí 

tự. 

Ví dụ, «*12» trong hộp» giá trị mới» có nghĩa là số 12 sẽ được thêm vào thuộc tính của các đối 

tượng. 

- xác định phần mềm sẽ bỏ qua hay thêm vào khi đối tượng không có thuộc tính;  

- Nhấn nút «Thực thi» .  

  

3.10.4 Nhân đôi giá trị thuộc tính  

 

Chế độ Nhân đôi được sử dụng để thay đổi giá trị thuộc tính của các đối tượng được chọn 

trong khi vẫn giữ mã thuộc tính, với điều kiện là các loại thuộc tính được lựa chọn giống 

hệt nhau, không liên quan đến hiển thị, và không phải là thuộc tính có ý nghĩa phân loại. 

Thuộc tính được lựa chọn trong hộp thoại để thay thế và đối tượng không có sẽ được thêm 

vào. 

  

3.10.5 Thay đổi mã thuộc tính 

 

Với chế độ này có thể xác định lại mã thuộc tính của các đối tượng được chọn và lưu. 

Để làm điều này,  phải xác định các mã cũ và mới của các đặc điểm thuộc tính. 

  

3.10.6 Chỉnh sửa thuộc tính của đối tượng theo danh sách 

 

Chế độ cho phép chỉnh sửa thuộc tính của đối tượng theo danh sách. 

Để chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng theo danh sách cần chọn các thuộc tính cần chỉnh sửa từ 

danh sách các thuộc tính. 

Danh sách các thuộc tính cần chỉnh sửa được chuyển sang hộp ở phía bên phải của hộp thoại khi  

nhấp vào nút» >> . 

Nút «Thực thi» cho phép kích hoạt hội thoại «Chỉnh sửa thuộc tính của các đối tượng». Chỉ có 

trường «Giá trị thuộc tính» được biên tập. Các trường «Mã» và» Tên» không được phép chỉnh sửa. 
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Phụ thuộc vào loại giá trị thuộc tính khi nhấn vào trường «Giá trị» xuất hiện hộp thoại chọn giá trị 

mới (điều này đúng với các loại thuộc tính: tên tập tin, liên kết đến đối tượng bất kì, giá trị mã từ bộ phân 

loại). 

Thay đổi kiểu dữ liệu giá trị số và chuỗi ký tự được thực hiện bằng cách nhấn đúp chuộttrong 

trường cần chỉnh sửa. 

Nhấn nút» Khôi phục» để hủy bỏ tất cả các chỉnh sửa giá trị thuộc tính. 

Để chuyển sang đối tượng khác sử dụng các nút «Tiếp» và «Trở lại» . 

 

3.10.7 Thêm độ cao trong thuộc tính của các dữ liệu của đối tượng 

 

Có thể thêm độ cao tuyệt đối trong thuộc tính của bất kỳ đối tượng nào ngoại trừ chú thích 

và các biểu mẫu với điều kiện có dữ liệu của đối tượng dạng 3D. Trong trường hợp này, 

khi thiếu giá trị độ cao trong thuộc tính, có thể thêm trường độ cao và giá trí từ số liệu đối 

tượng (từ điểm đầu tiên có độ cao). Nếu độ cao tuyệt đối của các đối tượng đã tồn tại, giá 

trị đó được thay đổi từ các số liệu của đối tượng. 

  

3.10.8 Thêm độ cao trong các số liệu từ thuộc tính của các đối tượng 

 

Có thể thêm chiều cao vào số liệu các đối tượng với điều kiện là đối tượng có thuộc tính 

«độ cao tuyệt đối.» Trong trường hợp này, khi thiếu số liệu trong không gian bao chiều, 

«Độ cao» đườ them vào và giá trị độ cao được lấy từ thuộc tính các đối tượng. Nếu đối 

tượng đã có số liệu ba chiều, giá trị của chiều cao được thay đổi theo chiều cao tuyệt đối từ 

nhận thuộc tính đối tượng. 

  

3.10.9 Các tính toán dựa trên thuộc tính của các đối tượng được chọn     

 

Chương trình được thiết kế để tính toán các giá trị đặc trưng của các đối tượng được chọn 

theo công thức. 

Công thức là một chuỗi ký tự tối đa 256 ký tự chứa các số, các phép toán, liên kết giá trị thuộc tính 

của đối tượng, diện tích và chu vi của đối tượng (xem. Bảng 26). 

  

Bảng 26 -  Các phép toán thực hiện các tính toán về thuộc tính      

Phép toán Mô tả 

+ cộng 

- trừ 

* nhân 

/ chia 

max(..., ...,) giữa các giá trị «,» (dấu phẩy) 

min(..., ...,) giữa các giá trị «,» (dấu phẩy) 

arm(... ,...,   ) trung bình cộng 

sin(…) sin của góc tính bằng độ 

cos(…) cos của góc tính bằng độ 

tg(…) tg của góc tính bằng độ 

abs(…) giá trị tuyệt đối 

sqrt2(...) căn bậc hai 

sqrt3(...) căn bậc ba 

pow2(...) bình phương 

pow3(...) Lập phương 

P chu vi đối tượng 

S diện tích đối tượng 

PI Số π 
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Phép toán Mô tả 

# Kí hiệu có nghĩa là sau kí hiệu này là mã thuộc tính, trong đó có giá trị, sau đó trong 

ngoặc cung cấp giá trị mặc định. Cho phép sử dụng số 0-9, với một phân tách dấu 

chấm (.), dấu ngoặc đơn «()», dấu ngoặc vuông «[]» và dấu ngoặc «{}».  

Ví dụ: 

# 1 (0) – lấy giá trị thuộc tính 1, trong trường hợp không có lấy giá trị 0 

  

Đối với các phép toán: «+», «,», «-», «*» , «/» , max, min, abs – số toán hạng không lớn hơn 10. 

  

Ví dụ về các công thức: 

1) Tính chiều cao của đường ống. Chiều cao của đường ống bao gồm chiều cao của vị trí đặt ống và 

bán kính ống. Thuộc tính 213 là độ cao điểm đặt ống. Chúng ta lấy giá trị nhỏ nhất (trong trường 

hợp không thuộc tính như vậy, lấy giá trị trong ngoặc đơn). Thuộc tính 60  là đường kính ống. 

Như vậy, chiều cao của đường ống: 

 

min (# 213 (0)) + # 60 (2) / 2 

 

2) Tính toán khối lượng gần đúng của tòa nhà. Diện tích S nhân với giá trị thuộc tính 1 (chiều cao 

tòa nhà), trong trường hợp không có chiều cao, coi chiều cao =« 3 «: 

  

S * # 1 (3 ) 

  

Danh sách công thức để tính toán được đặt trong tệp *.INI và bộ phân loại. Người dùng có thể tự 

tạo ra công thức riêng của mình. 

Danh sách các phép toán được định nghĩa để them phép toàn vào công thức. 

Phép toán được thêm vào công thuwccs ở vị trí con trỏ, bằng cách nhấp đúp vào hàng đã chọn. Mã 

thuộc tính được sử dụng trong việc tính toán, được đặt vào vị trí con trỏ trong công thức bằng cách nhấp 

đúp vào hàng đã chọn trong danh sách các thuộc tính số của đối tượng (liệt kê phía trên). 

Trong ngoặc người dùng phải chỉ rõ giá trị sử dụng trong tính toán trong trường hợp không có thuộc 

tính đó của đối tượng.      

Công thức người dùng nhập vào có thể lưu vào tệp *.INI. Nếu cú pháp của công thức không chính 

xác, thì việc lưu và tính toán sẽ không thực hiện được. Trong trường hợp này sẽ có thông báo» Lỗi công 

thức» với giải thích ngắn gọn về các nguyên nhân gây lỗi . 

Khi nhấn nút «Thực thi», giá trị tính toán được lưu như các giá trị số và kí tự của các thuộc tính. 

Nếu đã bật «Nhật ký thực hiện», sự thay đổi thuộc tính của các đối tượng được ghi lại trong nhật 

ký. 

Trong Nhật ký lưu lại danh sách các đối tượng mà việc tính toán không thực hiện được vì lí do nào 

đó. 

Khi kết thúc việc tính toán, phần mểm sẽ thông báo số lượng đối tượng được cập nhật thành công 

hoặc không thành công. 

  

3.10.10  Tính toán theo thuộc tính chuỗi kí tự  

 

Chương trình này có thể được sử dụng để tạo ra một chuỗi ký tự tùy ý chứa giá trị thuộc 

tính khác và gán cho các đối tượng được chọn 

Công thức xác định giá trị mới của thuộc tính được tạo bằng cách kích đúp vào một dòng trong 

danh sách «Thuộc tính gốc» . 

Cấu trúc trong trường của hộp thoại «Công thức tính» có dạng: 

#XXX (YY) 

# – chỉ sự bắt đầu của phép toán; 
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XXX – mã thuộc tính; 

(YY) – trong ngoặc chứa giá trị thuộc tính theo mặc định. 

  

Ví dụ: 

# 101 (5) nhà tầng \# 3 (có người ở) 

  

Mục nhập này định nghĩa: 

1) Lấy giá trị thuộc tính mã 101 của đối tượng. Trường hợp không có thuộc tính này, sẽ nhận giá 

trị 5 . 

2) Thêm vào dòng «nhà tầng» . 

3) Thêm giá trị của thuộc tính có mã 3. Trường hợp không có, thiết lập «có người ở». Dấu hiệu 

phân cách «\» : người dùng chọn theo quyết định của mình, hoặc bỏ qua. 

 

Nếu không muốn sử dụng bất kỳ thuộc tính, được liệt kê trong bảng» Thuộc tính gốc» , thì hãy tạo 

một chuỗi theo mong muốn trong trường công thức. 

Ấn «Thực thi» để tính giá trị và gán cho thuộc tính được chọn trong danh sách «Thêm kết quả» cho 

tất cả các đối tượng lựa chọn. 

Trong Nhật ký lưu lại danh sách các đối tượng mà việc tính toán không thực hiện được vì lí do nào 

đó. 

Khi kết thúc việc tính toán, phần mểm sẽ thông báo số lượng đối tượng được cập nhật thành công 

hoặc không thành công. 

  

3.10.11  Sao chép thuộc tính từ một đối tượng bản đồ đến đối tượng khác 

 

Chế độ này được sử dụng để sao chép tất cả các đặc điểm thuộc tính của một đối tượng bản 

đồ đến đối tượng khác. Để thực hiện sao chép đầu tiên phải chọn trên bản đồ các đối tượng 

nguồn (đối tượng mà từ đó  muốn sao chép thuộc tính), và (thuộc tính đối tượng được sao 

chép) sau đó các đối tượng tiếp nhận. Trong trường hợp thuộc tính đang sao chép có ở đối 

tượng tiếp nhận, giá trị thuộc tính «cũ» sẽ được thay thế bằng giá trị của thuộc tính này 

trong các đối tượng nguồn. 

 Có thể hủy việc sao chép trong chế độ «Lùi». 

  

3.10.12  Hiển thị thuộc tính đối tượng giá trị 

 

Chế độ này cho phép hiển thị giá trị thuộc tính của các đối tượng. 

Đối tượng bản đồ có thể không có thuộc tính. Tuy nhiện, thông thường các đối tượng có 

thuộc tính. Tất cả các thuộc tính của các đối tượng được đặt trong một cơ sở dữ liệu bên 

ngoài. 

 

3.10.13  Hiển thị các giá trị một thuộc tính của tất cả các đối tượng 

 

Với chế độ này,  có thể xem các giá trị của một thuộc tính nào đó của tất cả các đối tượng 

bản đồ. Để xác định thuộc tính cần xem, nhấn chuột phải; trong menu bật lên, nhấp chuột 

vào mục «Tham số», và sau đó chọn từ cửa sổ mới xuất hiện danh sách thuộc tính cần thiết. 

  

3.11 Nhóm chế độ ĐỘ CAO 

 

Nhóm chế độ này nhập giá trị độ cao vào thuộc tính. 
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Hình 27 -  Bảng điều khiển «Chiều cao» 

Bảng 27 -  Nhóm Chế độ» Chiều cao»      

 

Chép độ cao Chép các giá trị độ cao 

 

Sao chép lần lượt Chép một giá trị độ cao vào một số đối tượng 

 

Độ cao theo mặt 

cắt 

Thêm độ cao vào thuộc tính của các đối tượng cắt nhau bởi mặt cắt – 

ranh giới giữa hai đối tượng có độ cao 

 

Loại bỏ chiều cao Loại bỏ độ cao trong số liệu đối tượng 

 

Thêm chiều cao Thêm chiều cao vào tọa độ của các đối tượng 

 

Nhóm này bao gồm các chế độ hỗ trợ nhập độ cao vào thuộc tính đối tượng: 

- chép giá trị độ cao;  

- lần lượt chép giá trị độ cao;  

- thêm độ cao vào thuộc tính của các đối tượng theo mặt cắt.  

  

3.11.1 Chép giá trị độ cao 

 

Để tiến hành chép giá trị độ cao tuyệt đối của đối tượng «đã biết» vào đối tượng «chưa 

biết» trước hết phải chọn đối tượng làm chuẩn (đối tượng «đã biết»). 

Giá trị độ cao của đối tượng sẽ được đặt tại thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ chính. 

Sau đó có thể sao chép giá trị này vào đường bình độ khác, hoặc thay đổi giá trị này theo 

khoảng cao đều. Thay đổi giá trị hiện tại của độ cao được sao chép bằng cách nhấn phím 

«+» và «-» (trên bàn phím bên phải). 

Sau khi thực hiện một sao chép để tiếp tục, chọn đối tượng làm chuẩn tiếp theo và lặp lại 

các thao tác. 

  

3.11.2 Lần lượt sao chép giá trị độ cao 

 

Lần lượt chép độ khác với việc chép ở chỗ: sau khi chép, giá trị hiện tại của độ cao không 

được thiết lập lại, do đó không cần lựa chọn lại một đối tượng làm chuẩn, và độ cao này sẽ 

tiếp tục được sao chép (hoặc chỉnh sửa) cho đối tượng kế tiếp. 
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3.11.3 Thêm độ cao vào thuộc tính của các đối tượng theo mặt cắt 

 

Để thiết lập độ cao theo mặt cắt, cần có có hai đường bình độ «đã biết» ở phía dưới và trên 

đỉnh của dốc (số đường bình độ «không rõ» được đặt theo dốc đã cọn giữa các đường 

binhhf độ đã biết cần thống nhất với khoảng cao đều, được qui định trong lý lịch bản đồ). 

Để thiết lập độ cao, chọn đối tượng một trong số các đối tượng «biết» độ cao, chỉ định là 

điểm bắt đầu của mặt cắt, sau đó chọn đối tượng thứ hai, và chỉ định là điểm kết thúc của 

mặt cắt. 

Mặt cắt cần phải chọn, để nó chỉ cắt mỗi đường bình độ cần tìm một lần. 

 

3.11.4 Loại bỏ các độ cao trong số liệu đối tượng     

 

Chế độ loại bỏ độ có trong số liệu của đối tượng được chọn. 

Khi thao tác với các đối tượng được lựa chọn quá trình loại bỏ được bắt đầu bằng cách 

nhấn vào nút «Có», hoặc» Tất cả» trong hộp thoại xử lý các đối tượng được chọn. 

Khi hoạt động, nút loại bỏ chiều cao được chọn bằng cách nhấp đúp chuột. 

  

3.11.5 Thêm độ cao vào tọa độ của các đối tượng 

 

Chế độ này sử dụng để thêm độ cao tuyệt đối vào tọa độ của các điểm cấu thành đối tượng 

bản đồ. 

Xử lý (thay đổi) dành cho điểm tạo thành đối tượng không có tọa độ thứ ba (H). 

Điểm đã có tọa độ thứ ba, thì sẽ không thay đổi. 

Nếu một điểm có độ cao được xác định theo mô hình DEM, thì độ cao được xác định bởi mô hình. 

Trong trường hợp độ cao một điểm có thể được xác định bằng nhiều DEM, độ cao được xác định bởi mô 

hình chính xác nhất. 

Nếu không có mô hình DEM, độ cao được xác định bằng cách xử lý các đối tượng bản đồ  trong 

khu vực lân cận có độ cao (có thuộc tính độ cao hoắc điểm có tọa độ 3D). 

Thêm độ cao vào tọa độ của một đối tượng được chọn 

Nếu tại thời điểm kích hoạt chế độ, trên bản đồ có các đối tượng được chọn, sẽ hỏi xử lý tất cả các 

đối tượng được chọn hoặc chọn đối tượng chỉnh sửa cụ thể. 

Thêm độ cao vào tọa độ của các đối tượng được chọn 

Nếu tại thời điểm kích hoạt chế độ, trên bản đồ có các đối tượng được chọn, thực hiện xử lý tất cả 

các đối tượng được chọn mà không yêu cầu bổ sung để xác nhận. 

 

3.12 Nhóm chế độ VĂN BẢN 

 

Nhóm chế độ «văn bản» kết hợp chế độ xử lý ghi chú (tạo ghi chú phức tạp và chỉnh sửa 

mô tả ghi chú), và chỉnh sửa văn bản ghi chú. 

 

 

Hình 28 -  Các «Văn bản» 

Bảng 28 -  Nhóm chế độ «Văn bản» 

 

Soạn thảo văn bản Chỉnh sửa ghi chú 
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Ghi chú tổng hợp Tạo một ghi chú tổng hợp từ một số đối tượng ghi chú 

 

Sửa đổi ghi chú Di chuyển các điểm tạo thành ghi chú 

 

Ghi chú của đường 

theo thuộc tính 

Tạo một ghi chú của đường theo thông tin từ thuộc tính của đối 

tượng 

 

Ghi chú của đối 

tượng theo thuộc 

tính (theo đường bao 

bất kì) 

Tạo một ghi chú, định hướng theo một đường bất kì với thông tin từ 

thuộc tính của đối tượng 

 

Ghi chú của đối 

tượng theo thuộc 

tính (làm mượt 

spline) 

Tạo một ghi chú, định hướng theo một đường mịn (làm mượt bằng 

spline) với thông tin từ thuộc tính của đối tượng 

 

Cắt ghi chú theo 

đường 

Dịch chuyển ghi chú đối tượng theo đường với đường cắt theo 

khung của ghi chú 

 

Cắt Ghi chú Cắt đối tượng theo khung của ghi chú. Số liệu của đối tượng đường 

cắt tương ứng với khung của ghi chú được chỉ định. 

 

Chỉnh sửa phần text 

của ghi chú được 

chọn 

Chỉnh sửa phần text của ghi chú được chọn, cho phép  thay thế, 

thêm, xóa các kí tự và căn lề các ghi chú. 

 

Căn lề các ghi chú Căn lề phần text của các ghi chú được chọn 

 

Thêm chú thích text 

từ các số liệu trong 

thuộc tính 

Thêm chú thích text từ các số liệu trong thuộc tính của đối tượng 

 

Đặt chưa hoa, chữ 

thường 

Thiết lập chữ hoa, chữ thường cho phần text của ghi chú đã chọn 

  

3.12.1 Chỉnh sửa phần text của ghi chú 

 

Chế độ này được sử dụng để chỉnh sửa phần text của các đối tượng dạng ghi chú. Để thực 

hiện thao tác phải chọn đối tượng cần chỉnh sửa và chỉnh sửa phần text của ghi chú. 

  

3.12.2 Tạo ghi chú dạng cung tròn phức tạp 

 

Chế độ tạo ghi chú phức tạp dạng cung (tạo từ các ghi chú thành phần) chủ yếu để phục vụ 

để chỉnh sửa mảnh bản đồ điện tử (bản đồ được tạo ra trước khi có thể tạo chú thích tổng 

hợp). 
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Trong một số mảnh bản đồ các ghi chú cong được phân thành các phần riêng biệt. Ví dụ, tên của 

huyện Đông Anh có thể được số hóa như sau: «h. Đ – ô – ng – A-nh». Để loại bỏ tình huống này, có chế 

độ»Tạo ra một ghi chú tổng hợp». Để tạo ghi chú tông hợp làn lượt lựa chọn các phần riêng biệt của đối 

tượng ghi chú đã được tạo ra. 

Kết thúc bộ các ghi chú tổng hợp ấn «Ctrl + Enter». Trong quá trình tổng hợp các ghi chú, cần phải 

biên tập phần text (sau khi tổng hợp phần text, tất cả các dấu cách sẽ bị xóa, vì vậy đối với trường hợp 

phần text gồm một số từ, đề nghị tách các từ bằng các dấu cách riêng lẻ). Để hoàn thành tổng hợp phần 

text nhấn nhấn nút «Space». Trong trường hợp này, có thẻ biên tập phần văn bản và kết thúc quá trình 

bằng cách nhấn vào nút «Cài đặt». 

  

3.12.3 Di chuyển các điểm hợp thành ghi chú 

 

Sau khi tổng hợp các thành phần ghi chú, có thể chỉnh sửa ghi chú ở chế độ «Di chuyển 

điểm» tạo thành ghi chú. Toàn bộ phần text được trình bày dưới dạng một đường cong. Sau 

khi chỉnh sửa ghi chú, phần text được nội suy theo đường này. Di chuyển điểm đơn tạo 

thành ghi chú có thể thực hiện nhờ chế độ «Chỉnh sửa điểm đối tượng» 

  

3.12.4 Tạo ghi chú theo thuộc tính của các đối tượng     

 

Chế độ được thiết kế để tạo ghi chú của đối tượng dạng đường, nếu phần text có các đặc 

điểm thuộc tính của đối tượng. Ví dụ sử dụng chế độ này là sử dụng tạo ghi chú độ cao 

đường bình độ. Ghi chú được đặt trên bản đồ ở vị trí các đối tượng được chọn. 

Loại ghi chú được xác định hoặc lựa chọn từ: 

- thuộc tính đối tượng, nếu trong thuộc tính mã đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ) có một tham 

chiếu đến loại ghi chú;  

- hộp thoại chọn loại đối tượng, nếu trong thuộc tính mã đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ); 

không có tham chiếu đến loại ghi chú. 

 

Theo mặc định, phần text của ghi chú được chọn từ thông tin thuộc tính, mà trong bộ phân loại bản 

đồ có liên kết đến loại ghi chú nào đó (nếu có nhiều hơn một thuộc tính như vậy, lựa chọn từ danh sách 

các thuộc tính). Nếu thuộc tính của các đối tượng không có thông tin tham chiếu đến loại ghi chú nào, sẽ 

cho phép lựa chọn thông tín từ danh sách tất cả các thuộc tính của đối tượng. 

Ghi chú thể hiện trên đối tượng bản đồ ở vị trí gần gần nhất với vị trí con trỏ tại thời điểm lựa chọn 

đối tượng. 

  

3.12.5 Tạo một ghi chú đối tượng (theo đường bao bất kì) 

 

Chế độ được thiết kế để tạo ghi chú của các đối tượng, nếu phần văn bản của ghi chú có 

các thông tin thuộc tính của đối tượng. Ghi chú được đặt trên bản đồ, nơi mà các đối tượng 

được chọn. 

Loại ghi chú được xác định hoặc lựa chọn từ: 

- thuộc tính đối tượng, nếu trong thuộc tính mã đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ) có một tham 

chiếu đến loại ghi chú;  

- hộp thoại chọn loại đối tượng, nếu trong thuộc tính mã đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ); 

không có tham chiếu đến loại ghi chú. 

  

Theo mặc định, phần text của ghi chú được chọn từ thông tin thuộc tính, mà trong bộ phân loại bản 

đồ có liên kết đến loại ghi chú nào đó (nếu có nhiều hơn một thuộc tính như vậy, lựa chọn từ danh sách 

các thuộc tính). Nếu thuộc tính của các đối tượng không có thông tin tham chiếu đến loại ghi chú nào, sẽ 

cho phép lựa chọn thông tín từ danh sách tất cả các thuộc tính của đối tượng. 

 



  

PARB.00046-06 98 02 VN 

 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

70 

Sau khi chọn đối tượng và xác nhận phần văn bản ghi chú, phải xác định vị trí đặt các ghi chú bằng 

hai điểm. 

  

3.12.6 Tạo ghi chú đối tượng (đường spline mượt) 

 

Chế độ được thiết kế để thể hiện ghi chú của các đối tượng, nếu phần văn bản của ghi chú 

có các thông tin thuộc tính của đối tượng. Ghi chú được đặt trên bản đồ, ở vị trí các đối 

tượng được chọn. 

Loại ghi chú được xác định hoặc lựa chọn từ: 

- thuộc tính đối tượng, nếu trong thuộc tính mã đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ) có một tham 

chiếu đến loại ghi chú;  

- hộp thoại chọn loại đối tượng, nếu trong thuộc tính mã đối tượng (trong bộ phân loại bản đồ); 

không có tham chiếu đến loại ghi chú. 

  

Theo mặc định, phần text của ghi chú được chọn từ thông tin thuộc tính, mà trong bộ phân loại bản 

đồ có liên kết đến loại ghi chú nào đó (nếu có nhiều hơn một thuộc tính như vậy, lựa chọn từ danh sách 

các thuộc tính). Nếu thuộc tính của các đối tượng không có thông tin tham chiếu đến loại ghi chú nào, sẽ 

cho phép lựa chọn thông tín từ danh sách tất cả các thuộc tính của đối tượng. 

 

Sau khi chọn đối tượng và xác nhận phần văn bản ghi chú, phải xác định vị trí đặt các ghi chú bằng 

hai điểm. 

  

3.12.7 Cắt ghi chú theo đường 

 

Chế độ được thiết kế để bố trí ghi chú đối tượng dạng đường với đường đặt ghi chú, với 

đường cắt các đối tượng ghi chú theo kích thước của ghi chú và có thể sử dụng để đồng bộ 

số liệu của ghi chú với đối tượng dạng đường của bản đồ mà ghi chú thể hiện. 

 

Kết quả là ghi chú được đặt theo đường với căn lề được đặt theo chế độ «căn giữa» (theo phương 

ngang và phương đứng), có thể bị các đường thẳng cắt qua ở vị trí ghi chú.  

 

Để thực hiện chế độ, cần lần lượt chọn trên bản đồ đối tượng ghi chú đang thao tác và đường đặt ghi 

chú. 

 

3.12.8 Cắt đối tượng dạng đường theo khung ghi chú 

 

Chế độ được thiết kế để xóa (che) hình ảnh trên bản đồ trong giới hạn khung của ghi chú 

đang xử lý. 

  

Kết quả là đối tượng dạng đường bị cắt ra tương ứng với khung của ghi chú. 

Để thực hiện chế độ, cần lần lượt chọn trên bản đồ ghi chú đang thao tác và đường đặt ghi chú. 

 

Lưu ý: Sử dụng chế độ này là phù hợp để giảm số lượng đường giao cắt ghi chú với đối tượng 

đường. 

  

3.12.9 Chỉnh sửa phần text của ghi chú 

 

Chỉnh sửa phần text của ghi chú cho phép thay thế, thêm, xóa các kí tự và căn lề phần text 

của ghi chú. 

Nếu cần căn lề tất cả ghi chú đang chọn mà không thay đổi phần text., không điền thông tin 

trong trường «Tìm» và «Thay thế». 

Để sửa phần text của ghi chú, trong trường «Tìm» điền thông tin cần chỉnh sửa và trong trường 

«Thay thế» điền thông tin sẽ thay thế cho thông tin thể hiện trong trường «Tìm» của hộp thoại «Chỉnh sửa 
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phần text của ghi chú». Ví dụ, nếu cần thay thế dấu «,» bằng dấu «.», trong hộp thoại «Chỉnh sửa phần 

text của ghi chú» trong trường «Tìm» điền dấu «.» và trong trường «Thay thế» điền «,». 

Để thêm kí tự vào phần text của ghi chú, trong dòng «Tìm» điền «*» hoặc một phần của ghi chú 

trong dòng «Thay thế» điền kí tự «*» để thể hiện phần ghi chú được giữ lại. 

Ví dụ, muốn thêm những kí tự «tp.» Vào ghi chú Hà Nội: 

Trong cửa sổ «Tìm» gõ «tp.» . 

Trong trường «Thay thế» gõ «tp.*». 

Để xóa các ký tự, trong dòng «Tìm» nhập kí tự cần xóa trong dòng «Thay thế» nhập biểu tượng 

«*». 

 

3.12.10 Căn lề các đối tượng ghi chú theo danh sách 

 

Để hoàn tất quá trình, chọn trong các kiểu căn lề theo phương ngang và phương đứng cần 

thiết và bấm nút «Thực thi». 

  

3.12.11 Thêm phần text vào ghi chú từ số liệu trong thuộc tính 

 

Thêm phần text vào ghi chú từ các số liệu trong thuộc tính . 

  

3.12.12 Cài đặt chữ hoa, chữ thường 

 

Chế độ này cho phép thay đổi dạng chữ hoa, chữ thường của ghi chú. 

Cac cách để chuyển các kí tự của ghi chú: 

- chữ cái đầu tiên viết hoa, phần còn lại viết thường;  

- tất cả các ký tự viết hoa;  

- tất cả các ký tự viết thường;  

- chữ cái đầu tiên các từ viết hoa.  

  

Sau khi chỉnh sửa phần text của ghi chú thuộc tính đối tượng ghi chú (tên riêng) sẽ được thay đổi 

tương ứng. 

  

3.13 Nhóm chế độ xử lý các đối tượng được chọn 

 

Nhóm «Chọn đối tượng» gồm các chế độ xử lý nhóm các đối tượng, được chọn với sự hỗ 

trợ của các công cụ tìm kiếm hoặc bằng sự hỗ trợ của chế độ «Nhóm» . 

 

 

Hình 29 -  Bảng điều khiển «Chọn» 
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Bảng 29 -  Nhóm chế độ «Chọn» 

 

Giao của các đối tượng 

chọn 

Tạo các điểm giao cắt của các đối tượng được lựa chọn để bảo 

đảm tính lô-gic tôpô của thông tin  

 

Thay đổi kiểu (mã) của 

đối tượng được chọn 

Chuyển mã của các đối tượng được chọn được thực hiện để thay 

đổi nhóm đối tượng thống nhất bởi một số đặc tính cho trước. 

 

Giới hạn hiển thị Thiết lập giới hạn nhìn thấy của các đối tượng được chọn khác 

khác với giá trị tương ứng trong bộ phân loại 

 

Xóa các đối tượng con Xóa tất cả các đối tượng con của đối tượng được chọn 

 

Tạo các đối tượng con Tạo một đối tượng con cho đối tượng đã chọn theo các đối tượng 

được chọn 

 

Cắt các đối tượng dạng 

đường đã chọn bởi 

nhóm 

Cắt các đối tượng dạng đường thuộc loại này được lựa chọn đối 

tượng khép kín bởi nhóm các đối tượng 

 

Lưu vào tập tin văn bản Lưu số liệu vào tập tin văn bả 

 

Hợp nhất các đối tượng 

dạng vùng được lựa 

chọn 

Kết hợp các đối tượng dạng vùng hoặc dạng đường khép kín 

 

Hợp nhất các đối tượng 

dạng đường được lựa 

chọn 

Kết hợp các đối tượng dạng đường không khép kín 

 

Liên kết các đối tượng 

được chọn bằng hai 

điểm 

Liên kết các đối tượng được chọn bằng hai điểm 

 

Cài đặt phương pháp 

hiển thị số liệu đối 

tượng ở dạng spline 

Thiết lập chế độ hiển thị vị trí không gian của đối tượng bằng 

các đường spline – đường đường gấp khúc hay đường trơn. 

 

 

Lựa chọn nhóm đối 

tượng 

Lựa chọn nhóm đối tượng 

  

3.13.1 Thay đổi kiểu (mã) của đối tượng được chọn 

 

Chuyển mã của các đối tượng được chọn được thực hiện để thay đổi nhóm đối tượng thống 

nhất bởi một số đặc tính cho trước. 

Trong khi gán cho đối tượng kí hiệu có thể thay đổi tất cả các tham số, ngoài tọa độ (mã phân loại, 

vị trí và thông tin thuộc tính). Khi chuyển mã đối tượng dạng đường sang dạng vùng, các đối tượng sẽ tự 
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động khép vùng. Khi chuyển mã các đối tượng dạng vùng sang dang điểm, đối tượng sẽ được tạo ra ở tâm 

của đối tượng. Khi chuyển mã đối tượng vector thành một đối tượng dạng điểm phục thuộc vào yêu caauf 

của người thực hiện, đối tượng được tạo thành tại điểm đầu tiên của đối tượng vector hoặc ở trung tâm 

của đối tượng (giữa điểm đầu tiên và điểm thứ hai). 

 

3.13.2 Tạo điểm giao cắt của các đối tượng được lựa chọn 

 

Tạo điểm giao nhau của các đối tượng được chọn nhằm mục đích cung cấp thông tin 

topologi nếu nó không được tạo ra trong quá trình thành lập bản đồ điện tử. 

Để thực hiện thao tác  này chọn trên bản đồ điện tử các đối tượng cần xử lý và kích hoạt 

chế độ» Tạo điểm giao cắt». 

  

3.13.3 Sao chép đối tượng sang bản đồ người dùng 

 

Đôi khi cần thiết chuyển không chỉ một mà một nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính 

sang bản đồ người dùng. 

Trong trường hợp này, nên sử dụng chế độ «Biên tập bản đồ» «Sao chép đối tượng được chọn vào 

bản đồ người dùng.» Để sao chép đầu tiên phải chọn các đối tượng cần sao chép (Thiết lập các tiêu chí, 

tìm kiếm đối tượng bản đồ) và chọn bảng điều khiển «Biên tập bản đồ». 

Sau khi kích hoạt chế độ hộp thoại xuất hiện trên màn hình, trong đó cần xác định rõ: 

- sao chép vào bản đồ nào;  

- nếu cần, thiết lập chế độ cắt các đối tượng sao chép theo đối tượng được chọn (được phép thao 

tác khi có đối tượng khép kín được chọn);  

- nếu cần thiết, đặt một kiểu mới cho các đối tượng sao chép. Có thể thực hiện chế độ, nếu  chọn 

các đối tượng cùng loại (chỉ chọn các đối tượng dạng đường, chỉ chọn các đối tượng dạng vùng, 

vv);  

- để kích hoạt, nhấn nút «Thực thi».  

  

Chương trình sẽ tìm kiếm đối tượng đầu tiên đáp ứng các yêu cầu này và sẽ đề nghị sao chép các 

đối tượng được tìm thấy (trong trường hợp này sẽ được thực hiện sao chép và sau đó chương trình sẽ đề 

nghị chuyển đến đối tượng kế tiếp), hoặc bỏ qua đối tượng hiện tại và chuyển đến đối tượng tiếp theo, 

hoặc sao chép tất cả các đối tượng còn lại (trong trường hợp này sẽ thực hiện sao chép tất cả các đối 

tượng còn lại có thể đáp ứng các yêu cầu quy định mà không có thông báo hỏi thêm về việc sao chép các 

đối tượng). Nếu  đang sao chép đối tượng trong vùng làm việc gồm một số mảnh, chương trình sẽ chủ 

động (nếu cần thiết) giảm đối tượng sao chép và đặt chúng theo các mảnh. Ví dụ, để chuyển một đối 

tượng sang bản đồ người dùng tỉ lệ 1 : 200 000, tạo vùng làm việc từ bốn tờ tỷ lệ 1:100.000 trên cùng một 

lãnh thổ và sao chép tất cả các đối tượng. Kết quả là sẽ nhận được bốn tờ bản đồ đầy đủ. Nên nhớ rằng 

việc sao chép nên được thực hiện trên bản đồ có bộ phân loại giống hệt nhau (mã phân loại các đối tượng 

tương tự và thuộc tính như nhau). 

  

3.13.4 Thay đổi giới hạn hiển thị các đối tượng được lựa chọn 

 

Giới hạn hiển thị đối tượng bản đồ là dãy các tỉ lệ của bản đồ mà các đối tượng của nó sẽ 

hiển thị trên màn hình . 

Giới hạn hiển thị được sử dụng để tổng quát hóa tự động các đối tượng và thể hiện hình ảnh bản đồ 

trong quá trình tỉ lệ hóa. 

Giới hạn hiển thị thống nhất cho tất cả các đối tượng cùng loại được xác định trong quá trình tạo và 

chỉnh sửa bộ phân loại điện tử. 

Tuy nhiên, một số tình huống có thể phát sinh khi các đối tượng cùng loại trên bản đồ có thuộc tính 

ưu tiên khác nhau. Có nghĩa là, sẽ biến mất khỏi màn hình khi ở mức độ hiển thị bản đồ giảm. 
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Để thiết lập các giới hạn hiển thị khác với giá trị tương ứng trong bộ phân loại của các đối tượng, 

đánh dấu danh sách trên bản đồ (với sự trợ giúp của chức năng hệ thống «Tìm kiếm» và thực hiện cài đặt 

giới hạn mới). 

Các giá trị của các giới hạn trên và dưới của hiển thị có thể được lựa chọn từ một danh sách, được 

liên kết với bộ phân loại hoặc cài đặt dải đầy đủ của giới hạn hiển thị. 

  

3.13.5 Xóa tất cả các đối tượng con của các đối tượng đang chọn 

 

Nếu cần, có thể xóa tất cả các đối tượng con của các đối tượng được lựa chọn trên bản đồ 

phù hợp với các điều kiện quy định trong chế độ «Tìm kiếm». 

Để xóa tất cả các đối tượng con của các đối tượng đáp ứng các điều kiện đặt ra, phải chọn các đối 

tượng (nhấn nút tương ứng trong menu «Tìm kiếm») và kích hoạt chế độ «Xóa đối tượng con của đối 

tượng được chọn». 

Hệ thống sẽ đề nghị xóa đối tượng đầu tiên trong số đối tượng được chọn (lần lượt xóa các đối 

tượng phụ thuộc vào vị trí lưu đối tượng trong cơ sở dữ liệu). Hệ thống sẽ thông báo cho người dùng về 

những thuộc tính của các đối tượng bị xóa và hiển thị vị trí của đối tượng trên bản đồ. Có thể ngừng xóa, 

hoặc xóa đối tượng theo quy định, hoặc chuyển sang đối tượng tiếp theo mà không xóa đối tượng hiện tại 

hoặc đưa ra một lệnh để xử lý tất cả các đối tượng còn lại đáp ứng các điều kiện quy định mà không cần 

bất kỳ hỏi đáp gì giữa hệ thống và người dùng. Sau khi xử lý đối tượng hiện tại, hệ thống sẽ tự động 

chuyển sang đối tượng tiếp theo (nếu có). 

  

3.13.6 Tạo đối tượng con của đối tượng được chọn theo các đối tượng đánh dấu 

 

Nếu cần, có thể cắt đối tượng dạng vùng thành các đối tượng con trương ứng với đường bao 

của các đối tượng đánh dấu. Ví dụ, rừng và hồ được số hóa độc lập, sau đó hồ có phần 

chồng đè với một khu rừng, thì các đối tượng con sẽ tự động được tạo ra. 

Để thực hiện điều này, cần chọn các đối tượng sẽ tạo ra các đối tượng con trên bản đồ, và chọn trên 

bản đồ đối tượng vùng mà các đối tượng con được tạo ra sẽ ở trong đó (chỉ sáu đó mới có thể nhấn nút 

bang điều khiển biên tập bản với chế độ tương ứng). 

Sau khi kích hoạt chế độ, chương trình sẽ đề nghị để xử lý đối tượng  đầu tiên trong số các đối 

tượng được chọn (đề nghị lần lượt phụ thuộc vào vị trí lưu của các dữ liệu trên đĩa). Chương trình sẽ 

thông báo các đặc điểm cơ bản của đối tượng được xử lý và sẽ hiển thị vị trí của nó trên bản đồ. Có thể 

ngừng quá trình này, hoặc xử lý đối tượng theo quy định, hoặc chuyển sang đối tượng tiếp theo mà không 

xử lý đối tượng hiện tại hoặc đưa ra lệnh để xử lý tất cả các đối tượng còn lại đáp ứng các điều kiện quy 

định mà không yêu cầu người dùng can thiệp hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Sau khi xử lý các đối tượng 

hiện tại, chương trình sẽ tự động chuyển đến đối tượng tiếp theo (nếu có). 

Lưu ý rằng việc xử lý sẽ phải chỉ dành cho đối tượng dạng vùng hoặc đối tượng dạng đường khép 

kín nằm hoàn toàn bền trong phạm vi đối tượng dạng vùng được lựa chọn. Đối tượng cắt đường bao của 

đối tượng được chọn sẽ không được xử lý. 

  

3.13.7  Cắt các đối tượng dạng đường đã chọn bởi nhóm 

 

Chế độ cho phép cắt các đối tượng dạng đường đã chọn của một loại nào đó bởi nhóm các 

đối dạng vùng hoặc dạng đường. 
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Hình 30 -  Cắt các đối tượng dạng đường đã chọn bởi nhóm 

Khi cắt đối tượng dạng đường bởi các đối đối tượng dạng vùng hoặc đối tượng dạng đường khép 

kín có ba lựa chọn để xử lý các vùng bên trong (vùng của đối tượng biên tập sau khi xử lý nằm bên trong 

đối tượng giao cắt): 

- lưu mà không thay đổi mã;  

- xóa;  

- lưu mà thay đổi mã.  

  

3.13.8  Lưu vào tập tin văn bản 

 

Chế độ này được thiết kế để được lưu vào một tập tin văn bản tọa độ của các điểm của đối 

tượng được chọn. Có thể lưu vào các tập tin XYH , CSV , TXT . 

Ví dụ các đoạn của tập tin: 

Loại tập tin XYH: 

XYH 

1 5975,20 -4466,60 122,2 

2 5961,00 -4468,20 123,5 

3 5960,00 -4459,00 131,1 

... 

Loại tập tin CSV: 

-4466.60,5975.20 

-4468.20,5961.00 

-4459.00,5960.00 

Loại tập tin TXT: 

Đối tượng: 16777302 

Diện tích -133,76 m2 ( 0,01 ha ) 

Chu vi -47,31 m 

    1 5975.20 -4466.60 14.29 186°25'43.49» 

    2 5961.00 -4468.20   9.25   96°12'12.41» 

    3 5960.00 -4459.00 14.31    7°13'27.54» 

    4 5974.20 -4457.20   9.45 276° 4'20.84» 

    5 5975.20 -4466.60   0.00     0° 0' 0.00» 
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3.13.9 Hợp nhất các đối tượng dạng vùng được lựa chọn 

 

Chế độ này được thiết kế để hợp nhất các đối tượng dạng vùng với sự hỗ trợ của các công 

cụ tìm kiếm hoặc bằng cách sử dụng chế độ «Nhóm». Trong trường hợp này, chỉ xử lý các 

đối tượng dạng vùng hoặc dạng đường khép kín được đặt trên một tờ bản đồ. 

Các thao tác thực hiện như sau: 

1) Chọn loại đối tượng dạng vùng. 

2) Xác định xóa đối tượng gốc sau khi tạo đối tượng mới không? 

3) Xác định có xóa thuộc tính không hợp lệ của đối tượng tạo ra không? 

4) Xác định có kiểm tra việc trùng các giá trị thuộc tính không? 

5) Nhấn nút «Thực thi» . 

 

Việc thực hiện nhiệm vụ có thể bỏ qua bằng cách bấm nút» Thoát» . 

Kết quả của nhiệm vụ là các đối tượng giao cắt nhau sẽ được hợp nhất làm một. Nếu thuộc tính của 

đối tượng hợp nhất trùng nhau, thì nó vẫn còn trong đối tượng hợp nhất. Nếu giá trị một thuộc tính của 

các đối tượng khác nhau, thì: nếu bật chế độ kiểm tra việc trùng các giá trị thuộc tính, thuộc tính sẽ không 

có trong đối tượng hợp nhất; nếu tắt chế độ kiểm tra việc trùng các giá trị thuộc tính, thuộc tính sẽ có 

trong đối tượng hợp nhất và nhận giá trị thuộc tính của đối tượng đầu tiên. Nếu một trong những đối 

tượng hợp nhất không có thuộc tính nào đó, và đối tượng khác lại có thuộc tính đó thì thuộc tính được 

thêm vào đối tượng kết hợp. 

Để hủy bỏ việc hợp nhất, chọn chế độ «Lùi». 

  

3.13.10 Hợp nhất các đối tượng dạng đường 

 

Chế độ này được thiết kế để hợp nhất các đối tượng dạng đường với sự hỗ trợ của các công 

cụ tìm kiếm hoặc bằng cách sử dụng chế độ «Nhóm». Trong trường hợp này, chỉ xử lý các 

đối tượng dạng đường không khép kín được đặt trên một tờ bản đồ. 

Các thao tác thực hiện như sau: 

1) Chọn loại đối tượng dạng đường. 

2) Xác định xóa đối tượng gốc sau khi tạo đối tượng mới không? 

3) Xác định có xóa thuộc tính không hợp lệ của đối tượng tạo ra không? 

4) Xác định có kiểm tra việc trùng các giá trị thuộc tính không? 

5) Nhấn nút «Thực thi» . 

 

Việc thực hiện nhiệm vụ có thể bỏ qua bằng cách bấm nút» Thoát» . 

Kết quả của nhiệm vụ là các đối tượng tiếp xúc với nhau ở các điểm đầu  sẽ được hợp nhất làm một. 

Nếu thuộc tính của đối tượng hợp nhất trùng nhau, thì nó vẫn còn trong đối tượng hợp nhất. Nếu giá trị 

một thuộc tính của các đối tượng khác nhau, thì: nếu bật chế độ kiểm tra việc trùng các giá trị thuộc tính, 

thuộc tính sẽ không có trong đối tượng hợp nhất; nếu tắt chế độ kiểm tra việc trùng các giá trị thuộc tính, 

thuộc tính sẽ có trong đối tượng hợp nhất và nhận giá trị thuộc tính của đối tượng đầu tiên. Nếu một trong 

những đối tượng hợp nhất không có thuộc tính nào đó, và đối tượng khác lại có thuộc tính đó thì thuộc 

tính được thêm vào đối tượng kết hợp. 

Để hủy bỏ việc hợp nhất, chọn chế độ «Lùi». 

 

3.13.11 Liên kết các đối tượng được chọn bằng hai điểm 

 

Chế độ này xử lý các đối tượng được chọn với sự giúp đỡ của các công cụ tìm kiếm hoặc 

bằng cách sử dụng chế độ «Nhóm» và đặt vào một mảnh bản đồ. 
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Vị trí các điểm liên kết được chỉ định trên bản đồ theo nguyên tắc nguồn – nhận: 

1) Chọn vị trí thực tế điểm đầu tiên của bản đồ, xác định vị trí mong muốn. 

2) Chọn vị trí thực tế điểm thứ hai của bản đồ, xác định vị trí mong muốn. 

 

Khi  di chuyển con trỏ chuột trên điểm của đối tượng bản đồ gần nhất với con trỏ, hình dạng của nó 

thay đổi từ chữ thập sang hình vuông. Khi đó, có thể liên kết với điểm đó. 

Kết quả nhận được là, các đối tượng xoay xung quanh vị trí mới của điểm đầu tiên để các điểm đã 

chọn trên bản đồ để di chuyển đếnn vi trí chỉ định (mong muốn) trên bản đồ. Nếu điều này dẫn đến thay 

đổi kích thước của các đối tượng, sau đó phần mềm sẽ hỏi «Sự khác biệt là ... m. Thực hiện thu phóng?». 

Nếu trả lời «Có» thực hiện kết nối chính xác đến các điểm cụ thể với việc thay đổi kích thước đối tượng. 

Nếu trả lời «Không» thực hiện xoay đối tượng xung quanh điểm đầu tiên mà không thay đổi kích thước. 

Để hủy bỏ việc hợp nhất, chọn chế độ «Lùi». 

  

3.13.12 Cài đặt phương pháp hiển thị số liệu đối tượng ở dạng spline 

 

Thiết lập chế độ hiển thị vị trí không gian của đối tượng bằng các đường spline – đường 

đường gấp khúc hay đường trơn. 

Chế độ được kích hoạt sau khi chọn các đối tượng trên bản đồ. 

Các đối tượng dạng vùng hoặc dạng đường sẽ bị ảnh hưởng. 

  

3.13.13 Lựa chọn nhóm đối tượng 

 

Để tạo bóng các đối tượng bản đồ được lựa chọn với một độ sáng nhất định và độ trong 

suốt của các đối tượng này, thêm vào các yếu tố mô tả đồ họa, có tính đến quy định trong 

hộp thoại các tùy chọn. Các đối tượng được tạo bóng được kết hợp thành một nhóm và sao 

chép vào bản đồ người dùng tạm thời. 

  

3.14 Nhóm chế độ CĂN LỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHỌN 

 

Bảng điều khiển phụ trợ» Căn lề đối tượng được chọn» bao gồm các chế độ cho phép di 

chuyển vị trí tương đối của các đối tượng bằng các công cụ tìm kiếm và lựa chọn đối 

tượng. 

  

 

Hình 31 -  Bảng điều khiển «Căn lề đối tượng được chọn» 

Bảng 30 -  Nhóm chế độ Nhóm» Căn lề đối tượng được chọn»  

 

Căn trái Các đối tượng được di chuyển theo phương ngang để biên trái 

các đối tượng thẳng hàng. 

 

Căn dọc Đối tượng được di chuyển theo chiều ngang để trục đứng của 

các đối thẳng hàng. 

 

Căn phải Các đối tượng được di chuyển theo phương ngang để biên phải 

các đối tượng thẳng hàng 
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Căn trên Đối tượng được di chuyển theo chiều dọc để mép khung trên 

của các đối tượng thẳng hàng 

 

Căn ngang Đối tượng được di dời theo chiều dọc để trục ngang của đối 

tượng thẳng hàng. 

 

Căn dưới Đối tượng được di dời theo chiều dọc để mép khung dưới của 

đối tượng thẳng hàng. 

 

Giãn cách theo chiều 

ngang 

Các đối tượng được di chuyển theo chiều ngang sao cho khoảng 

cách giữa các đối tượng liền kề theo phương ngang là như nhau. 

 

Giãn cách theo chiều 

dọc 

Các đối tượng được di chuyển theo chiều dọc sao cho khoảng 

cách giữa các đối tượng liền kề theo phương dọc là như nhau. 

 

Di chuyển đến đường Đường được xác định trên bản đồ bằng hai điểm. Các đối tượng 

được tịnh tiến để tiếp xúc hoặc nối tiếp đường đó 

 

Di chuyển đến đường và 

xoay 

Đường được xác định trên bản đồ bằng hai điểm. Các đối tượng 

được di chuyển và xoay để tiếp xúc hoặc nối tiếp đường đó 

  

3.14.1 Căn trái 

 

Tất cả các đối tượng được chọn di chuyển theo chiều ngang để mép trái đối tượng thẳng 

hàng. 

  

3.14.2 Căn dọc 

 

Tất cả các đối tượng được chọn di chuyển theo chiều ngang để các trục của các đối tượng 

nằm trên một đường thẳng đứng. 

  

3.14.3 Căn phải 

 

Tất cả các đối tượng được chọn di chuyển theo chiều ngang để mép phải đối tượng thẳng 

hàng. 

  

3.14.4 Căn trên 

 

Tất cả các đối tượng được chọn di chuyển theo chiều dọc để mép trên của các đối tượng 

thẳng hàng. 
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3.14.5 Căn ngang 

 

Tất cả các đối tượng được chọn di chuyển theo chiều dọc để trục ngang của các đối tượng 

thẳng hàng. 

  

3.14.6 Căn dưới 

 

Tất cả các đối tượng được chọn di chuyển theo chiều dọc để mép dưới của các đối tượng 

thẳng hàng. 

  

3.14.7 Giãn cách theo chiều ngang 

 

Các đối tượng được di chuyển theo chiều ngang sao cho khoảng cách giữa các đối tượng 

liền kề theo phương ngang là như nhau. 

  

3.14.8 Giãn cách theo chiều dọc 

 

Các đối tượng được di chuyển theo chiều dọc sao cho khoảng cách giữa các đối tượng liền 

kề theo phương đứng là như nhau. 

  

3.14.9 Di chuyển đến đường 

 

Trước tiên, xác định đường thẳng trên bản đồ bởi hai điểm. Khi xác định các điểm có thể 

gắn vào các đối tượng đã tồn tại bằng cách sao chép điểm. Kết quả nhận được là các đối 

tượng di chuyển đến đường được chỉ định để nó tiếp xúc hoặc nối tiếp đường thằng. 

  

3.14.10 Di chuyển đến đường và xoay 

 

Trước tiên, xác định đường thẳng trên bản đồ bởi hai điểm. Khi xác định các điểm có thể 

gắn vào các đối tượng đã tồn tại bằng cách sao chép điểm. Kết quả nhận được là các đối 

tượng di chuyển đến đường được chỉ định và xoay để nó tiếp xúc hoặc nối tiếp đường 

thằng. 

 

3.15 Nhóm công cụ TỔ HỢP ĐỐI TƯỢNG 

 

Nhóm công cụ «Tổ hợp đối tượng» trợ giúp trong làm việc với các đối tượng. 

 

 

Hình 32 -  Bảng công cụ «Tổ hợp đối tượng» 
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Bảng 31 -  Nhóm công cụ «Tổ hợp đối tượng»  

 

Thêm vào tổ hợp Thêm đối tượng vào tổ hợp (toàn bộ những đối tượng liên kết 

logic với nhau trong một tờ bản đồ) 

 

Loại bỏ từ tổ hợp Xóa các đối tượng từ tổ hợp 

 

Chia tách tổ hợp Chia tách tổ hợp đối tượng – phá hủy liên kết giữa các đối 

tượng trong tổ hợp  

 

Đánh dấu các đối tượng 

vào tổ hợp 

Đặt các đối tượng đánh dấu vào tổ hợp 

 

Đánh dấu tổ hợp Đánh dấu tổ hợp đối tượng 

 

Đánh dấu với phân nhóm Đánh dấu toàn bộ tổ hợp 

 

Liên kết các đối tượng 

vào nhóm  

Liên kết các đối tượng vào nhóm theo ngữ nghĩa 

 

3.15.1 Thêm đối tượng vào tổ hợp 

 

Công cụ này phục vụ việc tạo ra tổ hợp đối tượng hoặc thêm đối tượng mới vào tổ hợp hiện 

có. Để làm điều này, cần phải thực hiện việc lựa chọn liên tục các đối tượng.  

Để hoàn tất thao tác, nhấn tổ hợp chuột «Trái+Phải» hoặc «Ctrl+Enter» mà không phải thực hiện 

bất kỳ sự lựa chọn nào. 

Khi tạo ra một tổ hợp mới, đối tượng lựa chọn đầu tiên được quy định là đối tượng chính, các đối 

tượng còn lại – lệ thuộc. Nếu khi lựa chọn đối tượng tiếp theo gặp phải đối tượng của tổ hợp, thì tổ hợp 

đó có thể kết hợp với tổ hợp hiện thời. Để làm được việc đó cần phải chọn một trong các đề xuất phương 

án kết hợp. 

Để hủy thao tác, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím «Ctrl+Chuột phải» hoặc sau khi đóng thao tác 

bằng nút «Quay lại trước 1 bước». 

 

3.15.2 Loại bỏ một đối tượng khỏi tổ hợp 

 

Công cụ này sử dụng để xóa một đối tượng từ tổ hợp các đối tượng. Để làm điều này, trước 

hết phải chọn đối tượng bất kỳ nào trong tổ hợp biên tập; sau đó, trong số các đối tượng của 

tổ hợp này, chọn theo thứ tự các đối tượng dự định để xóa.  

Nếu đối tượng chính của bộ được chọn để xóa, xuất hiện câu hỏi về việc phá hủy tổ hợp.Khi từ chối 

tập hợp biên tập, đối tượng chính sẽ bị xóa và một trong số các đối tượng còn lại sẽ được gán làm đối 

tượng chính. 

Để hủy thao tác, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím «Ctrl+Chuột phải» hoặc sau khi đóng thao tác 

bằng nút «Quay lại trước 1 bước».  
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3.15.3 Chia tách tổ hợp đối tượng 

 

Công cụ này phục vụ việc phá vỡ liên kết giueax các đối tượng trong tổ hợp. Để làm điều 

này, trước hết phải chọn bất kỳ đối tượng nào trong tổ hợp. 

Để hủy thao tác, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím «Ctrl+Chuột phải» hoặc sau khi đóng thao 

tác bằng nút «Quay lại trước 1 bước». 

 

3.15.4 Đối tượng đánh dấu vào tổ hợp 

 

Công cụ này phục vụ việc đặt vào tổ hợp các đối tượng được đánh dấu. Để thực hiện cần 

đánh dấu nhóm đối tượng và chọn trong chúng một đối tượng chính. Nếu đối tượng được 

chọn đã là đối tượng chính cho nhóm khác, sẽ đề xuất phá vỡ nhóm đã có hoặc chọn đối 

tượng chính khác. Nếu trong các đối tượng được đánh dấu có đối tượng con của tổ hợp 

khác, cần chọn một trong các phương án được đề xuất để chuyển chúng vào tổ hợp hiện 

thời. 

 

3.15.5 Đánh dấu tổ hợp 

 

Công cụ này phục vụ việc đánh dấu tổ hợp đối tượng. Để thực hiện chỉ cần chọn bất kỳ một 

trong các đối tượng của tổ hợp.  

 

3.15.6 Đánh dấu với phân nhóm con 

 

Công cụ này phục vụ đánh dấu tổ hợp đối tượng cùng với các phân nhóm con nhập vào đó, 

cụ thể là: nếu đối tượng có một đặc trưng của đối tượng chính cho một nhóm, đặc trưng đối 

tượng phụ thuộc cho nhóm khác – trong đánh dấu có các đối tượng của cả hai nhóm. Để 

thực hiện việc này, chỉ cần chọn bất kỳ đối tượng nào trong tổ hợp.  

 

3.15.7 Liên kết đối tượng vào nhóm theo ngữ nghĩa 

 

Việc liên kết các đối tượng vào một nhóm có nghĩa là thêm vào các đặc tính ngữ nghĩa – 

đường dẫn tới ghi chú từ đối tượng và đường dẫn tới đối tượng từ ghi chú.  

Chế độ được kích hoạt sau khi chọn các đối tượng trên bản đồ. 

Xét tới những đối tượng được chọn có chứa ngữ nghĩa với mã số 9 – tên riêng của đối 

tượng và ghi chú văn bản tương tự. 

Kết quả sự trùng khớp của văn bản tên vè ghi chú tạo ra liên kết các đối tượng với sự hỗ trợ của mã 

số ngữ nghĩa: 

- Trong đối tượng, loại ghi chú và mẫu khác nhau được bổ sung vào ngữ nghĩa với mã số 

SEMOBJECTTOTEXT (đường dẫn tới ghi chú từ đối tượng); 

- Trong đối tượng loại ghi chú được bổ sung ngữ nghĩa với mã số SEMOBJECTFROMTEXT 

(đường dẫn tới đối tượng từ ghi chú). 

 

Giá trị của ngữ nghĩa thêm là khóa duy nhất của đối tượng. 

Hộp thoại tìm kiếm tuần tự được sử dụng trong nhiệm vụ cho phép điều chỉnh quá trình tham gia 

của các đối tượng đã chọn trong việc tạo nhóm. 

Nếu một số đối tượng có cùng tên thích hợp được áp dụng để tạo ra liên kết với ghi chú, thì sẽ lựa 

chọn đối tượng gần nhất theo khoảng cách trên bản đồ 

 

3.16  Nhóm công cụ MẪU 

 

Nhóm công cụ «MẪU» dùng để đơn giản hóa công việc với các tổ hợp đối tượng  
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Bảng 32 -  Nhóm công cụ «Mẫu tạo ra các đối tượng của bản đồ» 

Tổ hợp mẫu (dạng đường)  Tổ hợp mẫu được thể hiện trong các nhóm bảng điều khiển bên trái thứ 

hai (nút đánh số). Có thể sử dụng tối đa 10 tổ hợp mẫu của các đối tượng 

được sử dụng nhiều nhất. Mỗi tổ hợp mẫu có tên do người dùng định 

nghĩa và có thể chứa tới 24 mẫu đối tượng. Để thêm tổ hợp mẫu khác cần 

phải bấm vào nút «Tài sản» (bên phải của nhóm bảng điều khiển, với biểu 

tượng hình tam giác màu đen). 

Mẫu đối tượng (các phần 

tử của bản đồ) 

Các mẫu đối tượng trình bày trong bảng điều khiển bên trái. Để thêm một 

mẫu đối tượng cần phải bấm vào nút trống(đánh dấu bằng một chữ thập). 

Chọn trước mẫu đối tượng cũng giống như tìm và chọn loại đối tượng từ 

thư viện ký hiệu (bộ phân loại điện tử). Trong mẫu đối tượng lưu trữ 

thông tin về chính đối tượng, cũng như cách nó được tạo ra (đường viền, 

hình chữ nhật, hình tròn, v.v ...). 

Tùy chỉnh mẫu đối tượng 

tạo ra  

Để tùy chỉnh mẫu đối tượng cần phải bấm vào nút «Tài sản». (trong nhóm 

bảng điều khiển bên phải, với biểu tượng hình tam giác màu đen). 

Thiết lập phương pháp tạo 

đối tượng  

Để cấu hình cách tạo đối tượng phải chọn mẫu đối tượng và bấm nút tạo 

«Cách» ở bảng điều khiển bên phải. 

 

Mẫu đối tượng thường sử dụng khi tạo ta (vector hóa) bản đồ điện tử, trước đó , trước đó hình ảnh 

của các đối tượng được sử dụng nhiều nhất trong bản đồ điện tử. 

Mẫu đối tượng bản đồ được thực hiện dưới dạng tổ hợp biểu tượng 12 đối tượng trong mỗi (lên đến 

10 đường), nhưng các biểu tượng được sắp xếp bằng hình ảnh đối tượng. 

 

 

Hình 33 -  Thiết lập cấu hình mẫu đối tượng 

Mỗi đường mẫu có tên riêng xác định bởi người dùng, cho phép nhanh chóng điều hướng khi chọn 

đối tượng cần. 

Lựa chọn mẫu đối tượng tương đương với tìm kiếm và lựa chọn dạng đối tượng tạo ra từ thư viện 

ký hiệu (phân loại điện tử), tuy nhiên, đòi hỏi chi phí ít hơn, đơn giản như nhấn vào nút tương ứng trên 

bảng điều khiển.  

Trong mẫu đối tượng lưu trữ thông tin về chính đối tượng, cũng như cách nó được tạo ra (đường viền, 

hình chữ nhật, hình tròn, v.v ...). 
Để hiển thị thước của mẫu phải nhấp vào nút «Mẫu» trong bảng chính của «Trình biên tập Bản đồ».  

 

 

1 2 3 4 

Hình 34 -  Bảng điều khiển «Mẫu» 
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Bảng điều khiển  «Mẫu» gồm có (xem hình 34): 

1) Mẫu các loại đối tượng tạo ra của tổ hợp hiện thời. 

2) Các tổ hợp mẫu các loại đối tượng (12…24). 

3) Phương pháp áp dụng đối tượng lên bản đồ từ mẫu hiện thời. 

4) Thiết lập tổ hợp mẫu loại đối tượng tạo ra. 

 

Khi gọi ra lần đầu bảng điều khiển tạo mẫu đối tượng (chọn nút tương ứng trên bảng điều khiển 

chính «Biên tập bản đồ»), bạn sẽ thấy thanh công cụ từ các mẫu trống (thay cho hình ảnh đối tượng trên 

nút hiện thị biểu tượng «X»).  

Để chèn đầy một mẫu rỗng, chỉ cần nhấn vào nút tương ứng trên bảng điều khiển. Sau khi chọn đối 

tượng bạn cần từ thư viện ký hiệu, hình ảnh của đối tượng này sẽ xuất hiện trên nút tương ứng, nút vẫn 

còn ấn và quá trình tạo đối tượng được kích hoạt. Thông tin về mẫu có thể có được bằng cách đặt con trỏ 

chuột vào nút cần quan tâm. 

Tạo đối tượng bạn cần có thể sau khi chèn đầy mẫu rỗng, sau khi sự lựa chọn mẫu hoặc sau khi 

chọn chế độ thích hợp bảng điều khiển chính «Biên tập bản đồ». Ngoài ra, bạn có thể, không làm gián 

đoạn quá trình tạo hoặc biên tập một đối tượng bản đồ đã bắt đầu, hãy thay thế hình ảnh mẫu của đối 

tượng đã tạo. Để làm điều này, nhấp vào nút chuột phải khi con trỏ chuột nằm trên nút bạn đã chọn. 

Tại thời điểm kích hoạt đầu tiên bảng điều khiển mẫu đối tượng (trên bản đồ cụ thể), trong thư mục 

chứa dữ liệu được lưu trữ (trong thư mục con LOG) tạo ra một tập tin với tên của bản đồ hiện tại và mở 

rộng EDT. Tập tin ban đầu chỉ chứa một bố trí dòng «Không tên» từ 12 thành tố. 

Biên tập tập tin được thực hiện sau khi chọn trình «Tài sản» trong menu, nó được kích hoạt bằng 

cách nhấn chuột phải trên bất kỳ nút thanh công cụ hoặc nhấn nút phụ trợ (cuối cùng) bảng điều khiển. 

 

3.17 Công cụ bổ sung biên tập bản đồ 

Bảng 33 -  Công cụ bổ sung biên tập bản đồ 

 

Di chuyển đối tượng Thay đổi vị trí mặt bằng của đối tượng được đánh dấu 

 

Định tỉ lệ và xoay đối 

tượng 

Định tỉ lệ và xoay đối tượng với sự hỗ trợ của khung biên, 

trong đó giải có đối tượng được chọn hoặc đánh dấu hoặc tổ 

hợp đối tượng (nếu như trong «Thông số chung» kích hoạt 

chế độ «Làm việc với tổ hợp đối tượng»). 

 

Kết quả kiểm tra Phân tích kết quả kiểm tra bản đồ điện tử sau khi thực hiện 

một trong các trình kiểm tra. 

 

Thay đổi loại Thay đổi loại đối tượng bản đồ. 

 

Phục hồi  Phục hồi lần lượt trạng tháy trước đó của đối tượng biên tập 

(sau đó quá trình sắp xếp dữ liệu việc phục hồi là không thể)  

 

Biên tập nhanh Biên tập mô ta số liệu đối tượng của bản đồ điện tử. 

 

Hủy thao tác cuối cùng Hủy một hoặc nhiều thao tác được thực hiện bởi một hoặc tất 

cả người dùng sử dụng danh sách sự kiện. 
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Lùi một bước Hủy thao tác thực hiện cuối cùng 

 

Tùy chọn trình biên tập 

bản đồ 

Tùy chọn trình biên tập: «Cấu trúc bảng điều khiển chính», 

«Vector hóa», «Hình tự động», «Bảng điều khiển chính», 

«Phím tắt». 

 

3.17.1 Di chuyển đối tượng 

 

Thay đổi vị trí mặt bằng của đối tượng được chọn bằng cách di chuyển con trỏ vào khu vực 

làm việc khi giữ chuột trái. Định hướng và bước thay đổi vị trí của đối tượng tương ứng với 

sự chuyển động của con trỏ chuột, bắt đầu từ khi chuột trái được nhấn. 

Di chuyển con trỏ khi nút được thả không thay đổi vị trí của đối tượng. 

Khuyến nghị định vị thô vị trí đối tượng thực hiện với sự trợ giúp của chuột, còn chính xác – sử 

dụng phím mũi tên trên bàn phím khi giữ chuột. 

Nếu, tại thời điểm kích hoạt công cụ một nhóm đối tượng đã được chọn trên bản đồ biên tập, người 

điều khiển được đề nghị di chuyển toàn bộ nhóm đó hoặc chọn một đối tượng cụ thể trên bản đồ. 

Di chuyển đối tượng (hoặc nhóm đối tượng đánh dấu) có thể bằng cách sử dụng chuột, hay bằng 

cách xác định vector dịch chuyển (chế độ hỗ trợ «K»). Để thực hiện phải kích hoạt quá trình chọn vector 

và chọn điểm thực đầu tiên và điểm thứ hai của đối tượng bản đồ. Sau khi xác định điểm thứ hai, các đối 

tượng di chuyển sẽ được ghi lại ở vị trí mới. 

Việc cố định sửa đổi được thực hiện tại thời điểm kết thúc thao tác. 

 

3.17.2 Xoay và định tỉ lệ đối tượng 

 

Xoay và định tỉ lệ đối tượng thực hiện với sự trợ giúp của khung biên, trong đó đặt đối 

tượng được chọn hoặc tất cả đối tượng đánh dấu, hoặc tập hợp đối tượng (nếu trong các 

thông số bao gồm chế độ làm việc với tổ hợp). Thay đổi vị trí và kích thước của khung và, 

do đó, tổ hợp thực hiện bằng cách di chuyển con trỏ chuột trong khi nhấn chuột trái. 

Khi đó có 3 chế độ thay đổi vị trí khung, mỗi một trong số đó được kèm theo một loại con trỏ: 

- Thay đổi kích thước; 

- Di chuyển; 

- Xoay. 

 

Để thay đổi kích thước khung biên, cần đặt con trỏ chuột lên một trong các biên. Nếu con trỏ nằm 

trên các góc biên, kích thước sẽ thay đổi theo hai hướng (chiều cao và chiều rộng). Nếu con trỏ nằm trên 

một cạnh biên, kích thước thay đổi theo một hướng (chiều cao hoặc chiều rộng). 

Khi di chuyển con trỏ chuột trong khi nhấn chuột trái, dẫn tới di chuyển khung mà không thay đổi 

kích thước của nó. 

Để chuyển sang chế độ xoay, nhấn phím «Alt» khi di chuyển con trỏ chuột. Quay tiếp được thực 

hiện bằng cách nhấn phím «Alt» và di chuyển con trỏ chuột khi nhấn chuột trái. 

Di chuyển con trỏ khi không nhấn phím không thay đổi vị trí của khung biên. Khuyến nghị để định 

vị sơ bộ khung thực hiện bằng chuột, còn để chính xác – bằng cách sử dụng các mũi tên trên bàn phím với 

khi giữ chuột. Việc cố định tổ hợp các đối tượng xảy ra ở thời điểm hoàn thành thao tác. 

Để thay đổi vị trí một đối tượng từ tổ hợp sau khi chọn đối tượng trong câu hỏi: «Biên tập tất cả đối 

tượng?», – trả lời «Không». 

Tồn tại khả năng thay đổi tâm và góc quay của đối tượng theo giá trị cụ thể hoặc đưa ra khoảng 

cách từ đối tượng biên tập tới bản sao. Để thực hiện chỉ cần nhấn phím «Space»  hoặc gọi menu «Thông 

số dịch chuyển», sau đó xuất hiện hộp thoại với các thuộc tính. Di chuyển đối tượng sử dụng họi thoại đó 

xảy ra đối với điểm neo (nó được ký hiệu bằng dấu chữ thập). Điểm neo đồng thời cũng là tâm vòng 

xoay. Đầu tiên, điểm neo nằm ở giữa khung.  
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Trong hộp thoại sử dụng 3 chế độ di chuyển đối tượng: 

- theo khoảng cách (đưa ra hướng di chuyển và khoảng cách theo hướng); 

- theo tọa độ (đưa ra tọa độ mới của đối tượng di chuyển); 

- theo  vector thay đổi (đưa ra độ dịch chuyển mà đối tượng ban đầu được di chuyển). 

 

Vị trí của điểm neo có thể thay đổi, bằng cách nhập tọa độ cụ thể trong hộp thoại «Thông số dịch 

chuyển» hoặc sử dụng những menu tùy chọn theo ngữ cảnh:  

- điểm neo (trung tâm của khung); 

- điểm neo (đường viền); 

- điểm neo (một đường viền bất kỳ); 

- điểm neo (điểm bất kỳ). 

 

Có khả năng «Định tỉ lệ đối tượng theo điểm neo» (mục tương ứng của menu ngữ cảnh). Nếu định 

tỉ lệ của đối tượng không tính đến điểm neo, kích thước của đối tượng và vị trí của nó thay đổi tương ứng 

thay đổi kích thước và vị trí đường bao, thì ở chế độ «Định tỉ lệ đối tượng theo điểm neo», kích thước đối 

tượng thay đổi tương ứng với thay đổi kích thước đường bao. Vị trí đối tượng được cố định theo điểm 

neo. Do đó, đường bao (khung biên) sẽ được điều chỉnh theo kích thước và vị trí mới. 

 

3.17.3 Xem kết quả kiểm tra 

 

Công cụ này được dùng để phân tích các kết quả thực hiện các chương trình điều khiển và 

biên tập bản đồ điện tử. 

Hộp thoại xem kết quả chứa cửa sổ thông báo, cũng như điều khiển hiển thị các thông báo và 

các đối tượng có liên quan của bản đồ.  

Tiêu đề của hộp thoại chứa tên của bản đồ, tổng số thông báo và số lượng thông báo được hiển thị. 

 

Dòng thông báo chứa: 

- số thứ tự tin nhắn; 

- đánh dấu «+», «*» (có thể được bỏ qua); 

- số đối tượng (có thể không có); 

- văn bản của thông báo lỗi hoặc biên tập đối tượng 

 

Các loại nhãn: 

- «+» – nhãn của tiêu đề đoạn kiểm tra hoặc nhãn của các thông báo cùng loại lặp lại hoặc nhãn 

của người dùng; 

- «*» – Là dấu hiệu của chương trình biên tập đối tượng. 

 

Phần đầu của đoạn kiểm tra được nhập vào bởi chương trình giám sát và cho thấy phần đầu thông 

báo của đoạn này. 

Nhãn của các thông báo cùng loại lặp lại được nhập vào bởi chương trình giám sát khi phát hiện 

trong bảng ký lục một số thông báo cùng loại chứa các đường dẫn đến các số giống nhau của đối tượng, 

chỉ ra tại điểm có tọa độ giống nhau. 

Nhãn của người dùng được nhập bởi người dùng trong quá trình xem ký lục hiển thị thông báo đã 

xử lý. 
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Hình 35 -  Ví dụ ký lục kết quả kiểm tra 

Dòng 1, 2, 13, 20, 21 chứa các tiêu đề của các giai đoạn kiểm tra, các dòng 3-12 – lỗi dữ liệu ban 

hành, các dòng 14-17 – các thông báo về việc biên tập đối tượng (*) bằng chương trình kiểm tra được 

đánh dấu bởi người dùng (+). 

Điều hướng theo danh sách thông báo được thực hiện với sự giợ giúp của các nút Trước «Chuyển 

tiếp», Sau «Trở lại» và và các phím «Home», «End», «Page Up», «Page Down», mũi tên «Mũi tên». 

Click đúp vào dòng thông báo với số hiệu của đối tượng sẽ dẫn tới việc chuyển tiếp tới đối tượng 

hiện thời trong cửa sổ bản đồ. Theo nút Chọn «Chọn» sẽ gọi ra hộp thoại lựa chọn đối tượng. Theo nút 

Đánh dấu «Đánh dấu» đối tượng hiện thời sẽ được đánh dấu trên bản đồ. Tắt chế độ «Ẩn đối tượng đã 

xóa» cho phép hiển thị đối tượng đã xóa khi click đúp vào dòng thông báo. 

Trong quá trình phân tích kết quả kiểm tra người dùng có thể đánh dấu những thông báo đã xử lý 

của danh sách với sự trợ giúp của nút «+» và tiếp theo ngắt hiển thị những thông báo đó bằng chế độ «Ẩn 

tin nhắn đã chọn». 

Chế độ Ẩn lỗi đã sửa «Ẩn lỗi đã khắc phục» cho phép ngắt hiển thị thông báo có nhãn «*» (đưa ra 

bởi chương trình kiểm tra khi biên tập đối tượng).  

Cấu trúc danh sách thông báo hiển thị được điều chỉnh khi nhấn vào nút Lọc «Bộ lọc». Trong hộp 

thoại cấu hình có thể đưa ra các loại lỗi, lớp và danh pháp bản đồ, đặc điểm vị trí và số hiệu đối tượng.  

Nút Xóa «Xóa» được sử dụng để xóa toàn bộ thông báo của danh sách. 

 

3.17.4 Thay đổi kiểu (mã số) đối tượng 

 

Công cụ này được sử dụng để thay đổi kiểu đối tượng cụ thể của bản đồ. Để thực hiện thao 

tác cần chọn đối tượng biên tập và kiểu đối tượng mới (xem Chọn loại đối tượng).  

 

3.17.5 Phục hồi đối tượng đã biên tập 

 

Khi biên tập đối tượng hệ thống lưu giữ tất cả trạng thái cũ của nó. Vì vậy bất kỳ lúc nào 

(đến quá trình phân loại dữ liệu) có thể phục hồi bất kỳ thay đổi nào của đối tượng bản đồ. 

Để làm được vậy phải kích hoạt công cụ này và chọn đối tượng cần phục hồi. Khi đó hệ thống sẽ 

hiển thị trạng thái phục hồi đối tượng đến biên tập cuối cùng và đề xuất với bạn thực hiện việc phục hồi 

nó. Nút Tiếp theo «Tiếp theo» được sử dụng để chuyển sang trạng thái cũ hơn của đối tượng (cho đến 

biên tập đầu tiên). 
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3.17.6 Biên tập nhanh 

 

Công cụ được sử dụng để biên tập mô tả số liệu đối tượng của bản đồ điện tử. Nó là phổ 

biến. Tập hợp trong nó phiếm hàm của một số công cụ Biên tập «Người biên tập». Không 

đòi hỏi chọn và lưu đối tượng sau khi biên tập. 

Để bắt đầu biên tập đối tượng chỉ cần chỉ rõ nó trên bản đồ. Công cụ được xây dựng trên việc sử 

dụng các phím nóng. Khuyến nghị sử dụng trên bản đồ nhẹ, bởi vì sáng rõ chỉ có đối tượng trên cùng. 

Dẫn tới khi trùng lặp hoàn toàn số liệu thì một số đối tượng phía dưới không thể chỉnh sửa. 

Khi di chuyển đường viền đối tượng gần nhất sẽ sáng lên. Sau khi kích hoạt biên tập đối tượng 

(click chuột một lần) sẽ sáng khung biên (với đối tượng dạng đường và vùng) và điểm dữ liệu đối tượng. 

Khung biên có 9 điểm. 8 (theo vòng khung biên) – để định tỉ lệ bản đồ và một (phía bắc của ranh 

giới khung biên)- để quay đối tượng. 

Khi đưa con trỏ đến gần một trong những điểm biên sẽ xảy ra việc «bắt» điểm, khi đó nó sẽ sáng 

lên. Sau khi bắt điểm có thể nhấp chuột trái và rê chuột để thực hiện định tỉ lệ (hoặc xoay). Khi quay đối 

tượng tâm là tâm của khung biên, khi định tỉ lệ – điểm khung, đối diện với điểm được chọn. Khi bắt điểm 

góc định tỉ lệ  sẽ thực hiện cho mọi hướng. Khi bắt điểm ở biên hông – chỉ theo vĩ độ, trên và dưới – chỉ 

theo độ cao. Ghi thay đổi thực hiện sau khi thả chuột trái. 

Khi di chuyển con trỏ trên đường bao đối tượng sẽ xảy ra bắt những điểm thực của đường. Nếu mở 

chế độ chèn điểm, thì giữa những điểm thực xảy ra việc bắt đường viền đối tượng. Khi đó, vị trí bắt sẽ 

sáng lên. Nếu trong lúc đó nhấn chuột trái – sẽ thực hiện việc chèn điểm vào vị trí bắt và ghi đối tượng 

điểm sáng như điểm thực. Tiếp theo đối tượng dạng đường có thể có thể thực hiện định vị nó. Định vị 

điểm thực xảy ra bằng việc di chuyển chuột khi nhấn chuột trái sau khi bắt điểm chỉnh sửa. Nếu lúc đó 

nhấn phím «Ctrl», xảy ra việc sao điểm hiện thời, điểm hiện thời trở thành điểm cũ. Có nghĩa là để tiếp 

tục số hóa đối tượng đường có thể định vị con trỏ trên phần đầu của nó, nhấn phím «Ctrl» và thực hiện 

việc thêm và định vị số lượng điểm cần thiết. 

 

 

Hình 36 -  Công cụ biên tập nhanh 

Khi dịch chuyển điểm nó «bám vào» các điểm và đường viền của đối tượng đã tồn tại trên bản đồ. 

Để ngắt nó có thể thiết lập bán kính bắt bằng 0. 

Vị trí chuột ở thời điểm, khi không bắt điểm hoặc đường viền, kích hoạt chế độ biên tập đối tượng 

một cách hoàn toàn. Nếu nhấn chuột trái và di chuyển chuột sẽ dẫn tới thay đổi toàn bộ đối tượng, di 

chuyển kèm theo nhấn phím «Ctrl» sẽ dẫn tới tạo ra và di chuyển bản sao đối tượng. Nhấn phím «Delete» 

sẽ xóa đối tượng, v.v... 
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Trong bảng 34 đưa ra phím tương ứng «Mặc định». Cấu hình cụ thể tương ứng có thể thực hiện 

trong hộp thoại cấu hình thông số Biên tập «Người biên tập» chèn trong «phím tắt». 

 

Bảng 34 -  Chế độ bổ sung biên tập bản đồ 

Mã phím Biên tập điểm Biên tập đối tượng 

Delete Xóa điểm Xóa đối tượng 

Z 

Làm trơn đối tượng 

(Chuyển đổi giữa chế độ spline đường gấp khúc – spline đường vòng – spline 

cong) 

X Lọc đối tượng 

L Khép vòng đối tượng con hiện thời - 

Insert Bật/tắt chế độ dán điểm 

Ctrl Bản sao điểm Bản sao đối tượng 

D 
Thay đổi hướng đối tượng con hiện 

thời 
- 

+ (đúng) Tăng vùng bắt điểm 

- (đúng) Giảm vùng bắt điểm 

 

Để chuyển tới việc kích hoạt và biên tập đối tượng tiếp theo cần nhấn phím «Esc». 

 

3.17.7 Hủy thao tác cuối cùng 

 

Trong danh mục tác vụ hủy thao tác đứng ở phía treenncungf, nơi đầu tiên và đánh dấu 

trong dòng hủy thao tác «Hủy thao tác». 

Khi cần thiết việc xóa một số thao tác chỉ cần chọn trong danh mục tác vụ khép vào khoảng 

hủy thao tác. 

Thông tin về các tác vụ của tất cả người dùng hoặc của một người được xác lập bằng việc 

đổi sang nút tất cả người dùng «Tất cả người dùng».  

 

3.17.8 Quay lại một bước 

 

Công cụ này hủy thao tác thực hiện cuối cùng trên bản đồ về tạo, biên tập hoặc xóa. Hủy 

tác vụ được thực hiện tuần từ từ cuối. 

Thông tin về các thao tác thực hiện trên bản đồ của việc biên tập được lưu trong sổ tác vụ, vì vậy 

hủy thao tác cuối cùng có thể cả sau khi tắt và khởi động lại hệ thống. Hủy thao tác có thể đến lục thực 

hiện sắp xếp mảnh. Kết quả quá trình biên tập bản đồ ngay lập tức làm thay đổi vài đối tượng, được gọi là 

1 thao tác. Vì thế, trong kết quả hủy thao tác sẽ phục hồi toàn bộ đối tượng chịu sự biên tập trong quá 

trình thực hiện thao tác trên. 

 

3.17.9 Tham số biên tập bản đồ 

 

Tham số đợt biên tập được lưu giữ khi hoàn thành việc biên tập bản đồ vector và phục hồi 

khi mở lại nó.  

Hộp thoại cấu hình tham số biên tập bản đồ chứa các thẻ: 

- Thông số chung; 
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- Thông số hình tự động; 

- Thông số vector hóa; 

- Cấu trúc bảng điều khiển chính; 

- Phím tắt. 
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4 THÔNG SỐ BIÊN TẬP BẢN ĐỒ 

Trong hộp thoại thiết lập thông số biên tập bản đồ đưa ra thông số chung, thông số vector hóa và 

hình động, cấu trúc bảng điều khiển và phím tắt.  

 Thông số đợt biên tập được lưu giữ khi hoàn thành việc biên tập bản đồ vector và phục hồi khi mở 

lại nó  

 

4.1 Thông số chung 

 

 

Hình 37 -  Thông số chung trình biên tập bản đồ vector 

4.1.1 Cắt 

Cắt đối tượng tạo ra và biên tập theo khung mảnh. Khi bật chế độ cắt đối tượng trên khu vực làm 

việc tạo ra từ một số mảnh, sẽ tự động cắt thành các đoạn giới hạn bởi khung các mảnh. Phải có khung 

mảnh là bắt buộc.. 

 

4.1.2 Cắt (xén) đối tượng biên tập theo khung 

Khi bật chế độ cắt đối tượng tạo ra và biên tập theo khung, các đối tượng trên khu vực một số mảnh 

sẽ tự động cắt ra thành các đoạn giới hạn bởi khung mảnh. Việc phải có khung trên các mảnh là bắt buộc.  
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Mảnh 1 Mảnh 2  Mảnh 1 Mảnh 2 

                     

     Đối tượng 2             

Đối tượng 1        Đối tượng 1       

                     

а) cắt đối tượng  б) xén đối tượng 

Hình 38 -  Cắt đối tượng theo khung 

4.1.3 Xén 

Xén đối tượng tạo ra và biên tập theo khung mảnh. Khi bật chế độ xén đối tượng nằm trên khu vực 

làm việc từ một số mảnh, sẽ xén theo khung của một mảnh có điểm đưa vào đầu tiên của đối tượng. 

 

4.1.4 Yêu cầu ngữ nghĩa khi tạo đối tượng 

Trong trường hợp không cần nhập tính chất thuộc tính của đối tượng khi tạo ra nó, yêu cầu nhập 

ngữ nghĩa có thể bị vô hiệu. (những tính chất bắt buộc của đối tượng sẽ được điền đầy tự động bằng giá 

trị mặc định). 

 

4.1.5 Sắp xếp các điểm giao nhau 

Bật mục này khi tạo đối tượng dạng đường và vùng sẽ xảy ra việc tự động sắp đặt các điểm giao 

của đối tượng tạo ra với tất cả đối tượng giao với nó trên bản đồ nhìn thấy trên màn hình. 

 

4.1.6 dữ liệu 3D 

Bật mục này và ghi DEM vào dữ liệu đối tượng khi đưa lên bản đồ 3 tọa độ (X, Y, H). Trong 

trường hợp, nếu không có điểm nào trong số điểm tạo ra của đối tượng rơi vào khu vực DEM kích hoạt, 

đối tượng sẽ được ghi lại hai chiều.  

 

4.1.7 Vạch tuyến 

Bật mục này khi tạo đối tượng đường và vùng lúc di chuột trong lúc giữ chuột trái sẽ xảy ra việc ghi 

liên tục điểm dữ liệu với giãn cách quy định ở mục Mức «Mức độ lọc». 

 

4.1.8 Hạn chế sửa khung mảnh 

Sửa khung mảnh được khuyến cáo thực hiện trong những trường hợp rất hiếm vì với khung mảnh 

được định hướng trong hệ tọa độ ngoài và bất kỳ chỉnh sửa khung nào có thể mang tới hậu quả không 

mong đợi. 

 

4.1.9 Làm việc với tổ hợp đối tượng 

Bật mục này các chức năng «Di chuyển», «Xóa», «Chuyển đổi» đối tượng làm việc giống như với 

đối tượng đơn lẻ, và cả nhóm đối tượng được tạo ra bới lựa chọn chế độ bảng điều khiển «Tổ hợp đối 

tượng». 

 

4.1.10 Xem thống kê  

Khi tạo và chỉnh sửa đối tượng thông tin dòng của cửa sổ chính hệ thống trao đổi thông tin về  tạo 

hoặc chỉnh sửa đối tượng. Thông tin cập nhật khi .di chuyển chuột. Khi chỉnh sửa đối tượng lớn (hàng 

ngàn điểm) việc tính toán thống kê giữ vai trò là giá trị thời gian, dẫn tới giảm hoạt động của chuột. Để 

loại bỏ hiệu ứng này có thể tắt tùy chọn như vậy.  
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4.1.11 Các con trỏ bổ sung 

Khi cần có thể sử dụng con trỏ bổ sung để giúp theo dõi tình trạng kích hoạt chế độ biên tập.  

 

4.1.12 Bảng điều khiển phụ  

Khi khởi động một số chế độ ở phần dưới xuất hiện bảng phụ dưới dạng phím chức năng, nó kích 

hoạt chế độ tạo và biên tập. Kích hoạt chế độ này cũng có thể theo hướng chọn mục menu tương ứng khi 

nhấn chuột phải, cũng như nhấn phím tắt tương ứng.  

Khi cần có thể tắt việc sử dụng bảng phụ.  

 

4.1.13 Bỏ đánh dấu sau khi ghi 

Tùy chọn cho phép ngắt đánh dấu đối tượng sau khi kết thúc thao tác biên tập trước đó.  

 

4.1.14 Nhớ ngày giờ thay đổi đối tượng  

Khi mở chế độ này lúc mỗi lệnh biên tập trong đối tượng sẽ được ghi lại ngữ nghĩa bổ trợ:  

- Ngày cập nhật đối tượng (32853); 

- Thời gian cập nhật đối tượng (32854); 

- Tên người thực hiện cập nhật (32855). 

 

Tên người thực hiện có dạng: <Tên người dùng>&<Tên máy tính>. Ví dụ: «Ivan&PETROV». 

 

4.1.15 Loại spline 

Để hiển thị hàm số, vùng xác định để chia thành các đoạn hữu hạn, trên mỗi đoạn spline trùng với 

đa thức đại số 

Tĩnh – khi tạo spline tất cả các điểm mô tả của nó được ghi nhận vào dữ liệu đối tượng. Khi biên 

tập tiếp theo – chỉnh sửa từng điểm của đối tượng. 

Động – khi tạo spline trong dữ liệu đối tượng ghi nhận chỉ có các điểm khống chế. Khi biên tập tiếp 

theo – chỉnh sửa các điểm khống chế, còn spline động sẽ được sắp xếp lại. 

 

4.1.15.1 Thông số spline tĩnh 

Mức độ làm trơn – mức độ cong của đường bao spline tĩnh. 

Điểm ở đỉnh spline – số lượng điểm tối đa mà mô tả điểm quay khi thực hiện spline tĩnh. 

 

4.1.16 Kích thước và giới hạn 

Kích thước và giới hạn sử dụng khi tạo và chỉnh sửa đối tượng có thể đưa ra theo đơn vị mm trên 

bản đồ hoặc mét trên thực địa.  

 

4.1.16.1 Giới hạn tương thích 

Giới hạn tương thích ảnh hưởng tới hoạt động của công cụ «Sự tương thích đối tượng». Tiêu chuẩn 

«kéo» điểm của đối tượng biên tập đến đối tượng lân cận là vị trí của nó không được lớn hơn giới hạn 

tương thích của đối tượng đó. Đơn vị đo của đại lượng nhập vào được lựa chọn từ danh mục «đơn vị đo» 

(vị mm trên bản đồ, mét trên thực địa, mở rộng). 

 

4.1.16.2 Mức lọc 

Giá trị mức lọc ảnh hưởng tới bậc lọc đối tượng biên tập. Mức lọc – khoảng cách từ điểm đối tượng 

tới điểm cắt nối nó với hai điểm trước và tiếp theo, khi đó điểm này sẽ bị xóa. Giá trị khuyến cáo – 
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0.1mm. Đơn vị đo của đại lượng nhập vào được lựa chọn từ danh mục «đơn vị đo» (vị mm trên bản đồ, 

mét trên thực địa, mở rộng). 

 

4.1.16.3 Chiều rộng đường đôi 

Sử dụng giá trị độ rộng khu vực để khống chế chiều rộng đối tượng – đường song song (mục 3.3.9). 

Giá trị độ rộng có thể được thanh đổi bởi các phím «+» và «-» (bên phải bàn phím). 

 

4.2 Thông số vector hóa 

Công cụ này cho phép thiết lập thông số làm việc của vector hóa bán tự động (một trong các 

phương pháp vẽ đối tượng lên bản đồ). 

 

 

Hình 39 -  Vector hóa trình biên tập bản đồ vector 

4.2.1 Dừng tại điểm giao với những đối tượng hiển thị của bản đồ 

Khi bật thông số này trong chế độ vector hóa bán tự động chương trình sẽ dừng việc vectorhoas khi 

giao với đối tượng đã có trên bản đồ trong danh mục đối tượng hiển thị. 

 

4.2.2 Theo dõi vector hóa 

Bật thông số này trong chế độ vector hóa bán tự động chương trình di chuyển bản đồ với vận tốc 

cho trước bằng thông số «Vận tốc vector hóa», cho phép người thao tác theo dõi quá trình. Dừng quá 

trình vector hóa bằng cách nhấn phím «Esc»). 

 

4.2.3 Tìm phần nối tiếp của đường đứt đoạn 

Bật thông số này trong chế độ vector hóa bán tự động phần mềm sẽ tìm phần nối tiếp đến đường đứt 

raster của khu vực, được đưa bằng tham số «Vùng tìm kiếm» trên thông số khoảng cách «Bán kính tìm 

kiếm». 

 

4.3 Hình động 

Thông số chèn «Hình động» được sử dụng khi tạo đối tượng với đường nét phức tạp: kè, đường 

dốc, cầu thang. 
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Hình 40 -  Hình động trình biên tập bản đồ vector 

4.3.1 Mã trình bày đường 

Mã trình bày đường – mã phân loại đối tượng được sử dụng để đăng ký hình động (nền đường, cầu 

cạn, v.v…). Khi thiếu giá trị mã trong bảng phân loại đối tượng sẽ bắt đầu mã hệ thống đối tượng đường. 

 

4.3.2 Thông số nền đường 

Đối tượng dạng «Nền đường» hình thành dưới dạng tổ hợp đường: cạnh trên và đường đứt hướng từ 

cạnh trên xuống dưới. Các thông số nền đường gồm: 

- khoảng cách giữa các đường đứt (mm trên bản đồ); 

- chiều dài nét gạch đứt chẵn (ngắn). 

 

Nét gạch đứt lẻ (dài) sắp xếp từ cạnh trên xuống dưới. Khi bật tùy chọn «Khi chiều dài nét gạch lẻ 

không lớn hơn giá trị cho trước» chiều dài nét gạch chẵn được tính toán tỉ lệ thuận với nét lẻ. Khi mở  tùy 

chọn «Cố định» nét chẵn sẽ được trình bày bằng các đoạn cắn ngắn bổ sung tương ứng với ký hiệu «Cố 

định nền đường». 

 

4.3.3 Thông số cầu thang 

Đối tượng dạng «Cầu thang» được hình thành như một tập hợp các đường: bậc thang và đường viền 

cầu thang. Tạo một đường bậc thang được thực hiện bằng cách xác định khoảng cách trước (chiều rộng 

bậc) bằng mm trên bản đồ.  

 

4.4 Sắp xếp «Bảng điều khiển chính» 

Việc sắp xếp này cho phép thực hiện cấu hình bảng điều khiển chính trình biên tập bản đồ. Để thay 

đổi cấu trúc nút lệnh cần đánh dấu nút cần thay đổi trong nhóm «Bảng điều khiển», sau đó click đúp 

chuột trái tại nút công cụ trong nhóm là xong. 
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Hình 41 -  Cấu trúc bảng điều khiển chính trình biên tập 

Để thay đổi kích thước của bảng điều khiển là cần thiết để thay đổi số lượng hàng. Bằng cách tăng 

số lượng hàng trong bảng thêm 1 được thêm chỗ cho hai nút bổ sung.  

 

4.5 Sắp xếp phím tắt  

Sắp xếp cho phép đưa ra tổ hợp phím cho câu lệnh tương ứng với các nút trên bảng điều khiển 

chính trình biên tập, cũng như cho công cụ kích hoạt trong thời gian tạo và chỉnh sửa đối tượng. 

 

 

Hình 42 -  Phím tắt 

Cửa sổ trên hộp thoại chứa danh mục các nút có sẵn (đánh dấu màu xanh lá cây) và danh sách các 

nút bận (đánh dấu màu đỏ). 

Hộp thoại phía dưới hiển thị các cài đặt hiện phím tắt cho các lệnh và chế độ biên tập. Để điều 

chỉnh phím nóng mà bạn muốn bao gồm một trong các nút radio (lệnh hay chế độ), chọn một lệnh hoặc 

chế độ ở phần dưới cửa sổ của hộp thoại, và sau đó nhấn đúp chuột ở phía trên cùng của hộp thoại, chọn 

một phím có sẵn dán nhãn màu xanh lá cây. 
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5 CÔNG CỤ BỔ SUNG CỦA TẠO MỚI VÀ BIÊN TẬP 

Phần lớn công cụ của trình biên tập bản đồ đều có công cụ hỗ trợ thực hiện việc này hoặc việc khác. 

Khi kích hoạt bất kỳ công cụ biên tập bản đồ tất cả công cụ hỗ trợ có sẵn được đặt trong menu, hiện 

ra bằng cách nhấn chuột phải. Kích hoạt công cụ phụ trợ cũng có thể thích hợp nhấn một phím tắt trên 

bàn phím. 

Khi khai báo phím tắt là liên quan tới chữ cái Latin 

Nhấn một vài phím tắt cho các công cụ khác nhau có nghĩa là kích hoạt các quá trình khác nhau. Ví 

dụ nhấn phím «Insert» trong công cụ biên tập điểm có nghĩa chuyển đến công cụ dán điểm, còn công cụ 

tạo ra – kích hoạt hộp thoại tạo và chỉnh sửa dữ liệu đối tượng bản đồ. в  

Khi khởi động một số công cụ phía dưới của của số sẽ xuất hiện bảng điều khiển bổ sung ở dạng 

các nút lệnh, kích hoạt công cụ bổ trợ tương ứng.  

Khi cần có thể dừng sử dụng bảng điều khiển hỗ trợ trong thuộc tính trình biên tập bản đồ.  

 

5.1  «A» – công cụ biên tập điểm chung (biên tập điểm) 

 

Công cụ có thể dùng cho chế độ biên tập điểm của đối tượng.   

Nếu chế độ được kích hoạt, sau khi di chuyển điểm, thì di chuyển cùng nó là các điểm đối 

tượng khác có cùng tọa độ (với độ chính xác tương ứng với giá trị ngưỡng thiết lập trong 

thông số trình biên tập bản đồ. 

 

5.2 «B» – theo đối tượng (tạo đối tượng dạng điểm và vector) 

Công cụ có thể dùng khi tạo đối tượng dạng điểm và vector. 

Nếu công cụ đã kích hoạt, thì sau khi chọn đối tượng bản đồ đối tượng dạng điểm và vector của loại 

chỉ định sẽ được tạo ra trong tất cả điểm nút của đối tượng đã chọn.  

Trước khi tạo đối tượng vector sẽ yêu cầu góc nghiêng so với hướng Bắc. 

 

5.3 «C» – liên kết tới tâm đường 

 

Sau khi kích hoạt chế độ cần phải chọn đối tượng – gốc và chỉ ra trên nó điểm sao chép. 

Khi đó đường bổ trợ kết nối đường viền với điểm giữa gần nhất của một trong các đoạn 

đường viền.  

 

5.4 «D» – thay đổi hướng số hóa (tạo đối tượng đường) 

 

Công cụ được sử dụng để thay đổi hướng số hóa đối tượng trong quá trình tạo nó.  

 

5.5 «E» – Ellips (tạo đường tròn hoặc vòng tròn bán kính bất kỳ) 

Bật và tắt công cụ tạo ellips. 

 

5.6 «F» – đường bất kỳ (hủy công cụ «H», «V», «R», «K», «T») 

Nếu kích hoạt công cụ, điểm mới sẽ được tạo ra vuông góc với đoạn đưa vào cuối cùng. 

 

5.7 «G» – công cụ tạo điểm  

 

Nếu công cụ chưa kích hoạt, «điểm phúc đáp» trong chế độ bắt đường lạ được tạo ra sẽ 

không xong. Bên cạnh đó, điểm phúc đáp không được tạo ra trên khung mảnh (nếu như 

trong tính chất trình biên tập bản đồ không ngắt tùy chọn tương ứng)  
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5.8 «H» – đường ngang (biên tập điểm) 

 

Nếu tắt chế độ dán điểm, thì khi kích hoạt quá trình cắt đường bao, phục vụ điểm hiện thời 

là điểm cuối, trở thành đường ngang. Có nghĩa là vị trí điểm sau khi di chuyển phụ thuộc 

vào hướng số hóa.  

 

 

Hình 43 -  Đường ngang «H» 

Nếu bật chế độ dán điểm lên, thì khi kích hoạt khoa trình chia đường viền đã được chỉ ra đường bổ 

trợ, thành đường ngang. Khi biên tập điểm gần tiếp điểm giao cắt đường bổ trợ ngoài sự phụ thuộc của 

hướng số hóa.  

 

5.9 «H» – đường ngang (tạo đối tượng) 

 

Nếu công cụ bật, điểm mới sẽ được tạo ra trên đường ngang so với điểm đưa vào cuối 

cùng.  

 

 

5.10 «I» – bản sao điểm đối tượng được chọn 

 

Sau khi kích hoạt công cụ cần phải chọn đối tượng – nguồn và chỉ trên nó điểm copy (nếu 

đối tượng – nguồn là đối tượng dạng đường hoặc vùng). 

 

 

5.11 «J» – công cụ bắt đường «lạ» 

 

Nếu kích hoạt công cụ, thì trong trường hợp, khi di chuyển chuột vào vùng bắt (giới hạn 

bởi hình chữ nhật với tâm là điểm biên tập) rơi vào đường viền của đối tượng trên bản đồ, 

con trỏ sẽ kéo đến nó.  

Nếu vào thời điểm khi «bắt» đường lạ lại thả chuột, vị trí của các điểm sẽ được ghi lại một cách 

chính xác trên đường bắt, còn trên đường, tất cả các đối tượng trong điểm này sẽ được tạo ra «điểm đối» 

(nếu công cụ phụ trợ «Tạo một điểm đối». Nếu điểm có trước của đối tượng rơi vào vào vùng bắt khi di 

chuyển, nó sẽ bị «bắt lại». 

Khi sử dụng chế độ khuyến cáo trong menu chính GIS cần chuyển sang loại bản đồ trong chế độ 

«Loại chuẩn với các nút». 

 

5.12 «K» – công cụ bắt điểm «ngoại»  

 

Nếu công cụ được kích hoạt, thì trong trường hợp, khi di chuyển chuột vào vùng bắt (giới 

hạn bởi hình chữ nhật có tâm tại điểm tạo hoặc biên tập) rơi vào điểm có sẵn của đối tượng 

bất kỳ đã tồn tại trên bản đồ, chuột sẽ bắt tới điểm đó.  

Khi sử dụng chế độ khuyến nghị trong menu chính GIS cần chuyển sang loại bản đồ trong 

chế độ «Loại chuẩn với các nút». 
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5.13 «K» – vector dịch chuyển 

 

Sau khi kích hoạt công cụ cần chỉ định 2 điểm (đầu và cuối của vector dịch chuyển). 

Nếu khi di chuyển chuột vào vùng bắt rơi vào điểm có sẵn của đối tượng bản đồ bất kỳ, 

chuột sẽ bắt tới nó (hình ảnh chuột sẽ thay đổi). 

 

5.14 «L» – Khép vòng đường bao đối tượng 

 

Khi nhấn nút thực hiện khép vòng đường bao đối tượng con hiện thời (trên nó thể hiện 

đường hỗ trợ). Chỉ sử dụng khi tạo và biên tập đối tượng đường. Khi biên tập đường bao 

đối tượng dạng vùng, điểm đầu và điểm cuối đường bao được biên tập đồng bộ.  

 

5.15 «M» – nhớ vị trí chuột trên bản đồ 

Khi cần khôi phục màn hình trước đó ở điểm cho trước cần phải nhớ vị trí con trỏ. Có thể nhớ tuần 

tự tới 20 điểm. Để quay lại điểm sử dụng công cụ «N» và «X». 

 

5.16 «N» – quay lại điểm cuối 

 

Thực hiện quay lại điểm cố định cuối cùng (công cụ «M»). 

 

5.17 «O» – vector hóa  

kích hoạt quá trình vector hóa bán tự động đối tượng dạng đường theo ảnh raster (tương tự «Q»). 

 

5.18 «P» – bản sao khu vực đối tượng được chọn 

 

Công cụ được sử dụng trong trường hợp đối tượng tạo mới và đã tồn tại có vùng trùng 

nhau. 

Sau khi kích hoạt công cụ cần phải chọn đối tượng – nguồn và chỉ ra trên nó khu vực sao. 

Việc chọn khu vực được thực hiện theo 3 điểm chỉ định tuần tự (đầu vùng, điểm trong vùng 

và cuối vùng). Điểm thứ 2 có thể trùng với điểm đầu và điểm cuối. Trong trường hợp đó 

lựa chọn vùng được thực hiện theo 2 điểm. Tuy nhiên, dành cho đối tượng khép kín, để 

tránh việc không đồng nhất chọn khu vực, đòi hỏi chỉ thực hiện lựa chọn theo 3 điểm.  

 

5.19 «Q» – Vector hóa  

Kích hoạt quá trình vector hóa bán tự động đối tượng dạng đường theo ảnh raster (tương đương 

«O»). 

 

5.20 «R» – góc vuông (tạo đối tượng) 

 

Nếu bật công cụ, điểm mới sẽ được tạo ra vuông góc với đoạn đưa vào cuối cùng. 

 

5.21 «S» – làm trơn (chuyển vùng đối tượng) 

Làm trơn vùng theo 3 điểm đối tượng  tương ứng với công cụ trình biên tập bản đồ «làm trơn đối 

tượng». 
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5.22 «S» – quy định kích thước (tạo vòng tròn hoặc đường tròn) 

Kích hoạt nhập vào bán kính đường tròn tạo ra. 

 

5.23 «S» – quy định kích thước (tạo hình chữ nhật) 

Kích hoạt nhập kích thước hình chữ nhật tạo ra. Xuất hiện sau khi chỉ dẫn định hướng và liên kết 

hình chữ nhật (nhập điểm đầu cho chiều ngang và hai điểm đầu cho chiều nghiêng hình chữ nhật). 

 

 

Hình 44 -  Thiết lập kích thước 

5.24  «T» – bắt đường của đối tượng lựa chọn 

 

Sau khi kích hoạt chế độ cần chọn đối tượng nguồn và chỉ định điểm copy trên nó (nếu đối 

tượng nguồn dạng đường hoặc vùng). Nếu tại thời điểm sử dụng công cú đã bật công cụ hỗ 

trợ «tạo điểm đối», trên những đường, tất cả đối tượng trong điểm chỉ định sẽ tạo ra các 

«điểm đối». 

 

5.25  «U» – công cụ chỉnh sáng điểm 

 

Công cụ sử dụng cho chế độ biên tập điểm của đối tượng. 

Nếu độ sáng điểm đối tượng biên tập can thiệp vào trực quan của thông tin, nó có thể được 

ngắt. 

 

5.26 «V» – đường đứng (biên tập điểm) 

 

Nếu tắt chế độ dán điểm, thì khi kích hoạt quá trình cắt đường bao, để điểm hiện thời (điểm 

đang trỏ của đường phụ) là điểm cuối, sẽ trở thành đoạn đứng. Có nghĩa là vị trí điểm sau 

di chuyển phụ thuộc vào hướng số hóa.  

 

 

Hình 45 -  Đường đứng «V» 
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Nếu bật chế độ chèn điểm, thì khi kích hoạt quá trình cắt đường bao, trên đó chỉ định đường phụ, sẽ 

trở thành đoạn đứng. Khi đó biên tập (di chuyển) điểm gần với vị trí giao cắt với đường phụ không phụ 

thuộc vào hướng số hóa. 

 

5.27 «V» – đường đứng (tạo đối tượng) 

 

Nếu chế độ được bật, điểm mới sẽ được tạo ra trên đường đứng theo  điểm nhập vào cuối 

cùng.  

 

5.28  «X» – quay lại điểm cuối cùng 

Thực hiện việc quay lại điểm cố định trước đó. Việc kích hoạt chế độ tiếp theo mang tới việc thể 

hiện điểm cố định đầu tiên. 

 

5.29 «X» – lọc (di chuyển vùng đối tượng) 

Lọc vùng theo 3 điểm của đối tượng cũng giống công cụ trình biên tập bản đồ Lọc đối tượng. 

 

5.30 «Y» – tạo liên kết đối tượng con (tạo đối tượng đường) 

 

Khi tạo đối tượng đường tồn tại khả năng tạo cấu trúc đối tượng (đối tượng + các đối tượng 

con). Đối tượng con được tạo ra sau quá trình đó sẽ liên kết với nhau (liên kết tới đối tượng 

hoặc các đối tượng con tạo ra của nó, điểm đầu đối tượng con tạo ra được lựa chọn trên 

đường bao đối tượng). 

 

5.31 «Dấu cách» – tạo đối tượng con độc lập (tạo đối tượng dạng đường)  

 

Khi tạo đối tượng dạng đường tồn tại khả năng tạo cấu trúc đối tượng (đối tượng + các đối 

tượng con). Đối tượng con được tạo ra sau quá trình đó sẽ độc lập với nhau (không liên kết 

tới đối tượng hoặc các đối tượng con tạo ra của nó, điểm đầu đối tượng con tạo ra có thể ở 

vị trí bất kỳ).  

 

5.32 «+» – tăng vùng bắt (bắt điểm và đường ngoài)  

 

Tăng bán kính vùng bắt với bước 0.05 mm trong tỉ lệ bản đồ cho trước. 

 

5.33 «-» – giảm vùng bắt (bắt điểm và đường ngoài) 

 

Giảm bán kính vùng bắt với bước 0.05 mm trong tỉ lệ bản đồ cho trước. 

 

5.34 «Insert» – chế độ chèn khi biên tập điểm  

 

Dành cho chế độ tạo đối tượng mới ấn «Insert» thực hiện kích hoạt hội thoại tạo và biên tập 

dữ liệu đối tượng. 
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5.35 «Insert» – hộp thoại tạo và biên tập dữ liệu đối tượng 

 

Dành cho chế độ biên tập điểm đói tượng nhấn «Insert» có nghĩa là chuyển về chế độ chèn 

điểm.  

 

Nếu chế độ được kích hoạt, thì khi di chuyển con trỏ (không nhấn chuột), nó liên kết bằng đường 

phụ với điểm có sẵn gần nhất của đối tượng biên tập. Điều đó có nghĩa là, di chuyển (biên tập) có thể chỉ 

cần trên điểm có sẵn của đối tượng 

Nếu chế độ được kích hoạt, thì khi di chuyển con trỏ, nó sẽ liên kết bằng đường phụ và đường bao 

đối tượng theo khoảng cách ngắn nhất, không phụ thuộc vào việc có tồn tại điểm đường bao tại vị trí đó. 

Khu nhấn chuột trái vào vị trí giao đường phụ và đường bao đối tượng, điểm mới được tạo ra có thể 

ngay lập tức di chuyển, không thả chuột.  

Sử dụng chế độ có thể dành cho đối tượng dạng đường và vùng.  

 

5.36 «Delete» – xóa điểm hiện thời 

 

Công cụ có sẵn để chế độ biên tập điểm đối tượng.  

Khi kích hoạt quá trình thực hiện việc xóa điểm hiện thời của đường bao đối tượng. 

Trong chế độ xóa điểm tạo ra cuối cùng thực hiện nhấn phím «Backspace». 

 

5.37 «Back» – lùi lại 1 bước 

 

Thực hiện hủy việc di chuyển điểm cuối cùng điểm. Tác dụng chỉ trên điểm đối tượng biên 

tập (đối tượng lựa chọn) Để hủy biên tập điểm chung phải sử dụng công cụ «Lùi lại 1 

bước» của bảng điều khiển chính trình biên tập bản đồ. 
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PHỤ LỤC 1 MÔ TẢ CẤU TRÚC TỆP XYH 

Tọa chứa trong tệp XYH loại tập tin có thể được sử dụng để tạo các đối tượng điểm, đường hoặc 

vùng. Loại đối tượng được bắt đầu ở công cụ tạo ra một đối tượng bởi người sử dụng. 

Quy định về sự hình thành tệp XYH:  

1) Định dạng tệp XYH hoặc TXT. 

2) Têp phải là tập hợp các dòng định dạng: «NAME X Y H». 

3) Cho phép thiếu NAME và H. Hàng có thể có định dạng: «X Y», «X Y H». 

4) Trường NAME, X, Y và H cần phải chia bởi dấu cách (một hoặc hơn).  

5) Trong tệp cho phép có hàng trống và hàng-comment bắt đầu bằng biểu tượng «/». 

6) Khi xác định tọa độ trong số thực là phần thập phân của những biểu tượng. 

 

Bảng 35 -  Mô tả XYH và tập tin liên quan 

Tên Mô tả 

NAME Số và tên điểm. Tên không được chứa dấu cách.  

Khi tạo đối tượng tên được tự động nhập vào ngữ nghĩa của đối tượng tạo ra («Tên 

riêng», mã đặc trưng 9). 

X, Y Tọa độ điểm theo đơn vị m (trên thực địa) hoặc dạng độ (WGS84).  

H Độ cao tuyệt đối của điểm 

 

Ví dụ tệp dạng Text XYH: 

 

1           600.000             600.001             212.405 

2           555.851             599.999             214.116 

3           613.907             563.375             212.666 

4           613.915             563.352             212.666 

5           613.915             563.352             212.666 

6           600.018             526.752             212.384 

7           613.915             563.352             212.666 

8           600.029             599.924             212.384 

9           600.028             599.924             212.384 

10         599.886             599.878             212.385 

11         601.031             604.909             212.282 

12         594.946             606.488             212.524 
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PHỤ LỤC 2 MÔ TẢ CẤU TRÚC TỆP MET 

Tọa độ chứa trong tệp dạng MET có thể được sử dụng để tạo điểm, véc tơ, đường, vùng và ghi chú. 

Loại đối tượng được chỉ định bởi người sử dụng ở chế độ tạo ra một đối tượng. 

Quy tắc về sự hình thành MET phối hợp loại tập tin: 

1) MET loại tập tin phải có một phần mở rộng MET, lĩnh vực dịch vụ MET phải có mặt trong dòng 

đầu tiên của file. 

2) Toạ độ theo loại tập tin XYH có thể được biểu diễn bằng mét (trên thực địa), hoặc tọa độ trắc địa 

(radian, độ, độ – phút – giây). 

3) Các tọa độ (tính bằng mét) có thể được biểu diễn trên bên phải (XY) hoặc trái (YX) hệ tọa độ. 

4) Trong tệp MET có thể mô tả danh sách tọa độ các đối tượng tạo ra dạng đường, vùng, điểm, 

vector hoặc đối tượng – ghi chú, cũng như đối tượng đường và vùng – đường tròn (một điểm – 

tâm đường tròn, bán kính cho trước trong đơn vị mét ở ô #CIRCLE, ví dụ #CIRCLE 2500.5). 

5) Mô tả về đối tượng mới phải bắt đầu bằng một dòng chứa BEGIN và kết thúc bằng một dòng 

chứa END. Mô tả từng đối tượng được tạo ra phải bắt đầu bằng một dòng chứa các biểu tượng 

«#». 

6) Sau dòng chứa biểu tượng «#» là các dòng chứa mô tả tọa độ đối tượng. 

7) Sau dòng chứa biểu tượng «#» có thể ghi số lượng hàng bất kỳ trong trường và một dòng chứa 

trường TEXT (khi tạo đối tượng – ghi chú).  

8) Trong một tập tin được phép có dòng trống và dòng chú thích, bắt đầu với biểu tượng «/». 

9) Khi cho tọa độ ở dạng số thực là phần thập phân thay cho số chia và phần mẫu cho phép sử dụng 

biểu tượng «.» hoặc «,». 

 

Bảng 36 -  Mô tả các trường của tệp MET 

Tên Mô tả 

MET Đánh dấu sự bắt đầu của tập tin (bắt buộc). 

BEGIN Đánh dấu sự khởi đầu của thông tin (bắt buộc). 

# Đánh dấu sự khởi đầu của một đối tượng mới (bắt buộc). 

END Đánh dấu sự kết thúc của thông tin (bắt buộc). 

XY tọa độ vuông góc bằng mét (mặc định). 

RAD Radian. 

GRAD Độ (phân số của một mức độ). 

GMS Độ, phút, giây. 

WGS84 Tọa độ trắc địa trong hệ WGS84. 

H Dấu hiệu dữ liệu 3D (sau biểu tượng «#», ví dụ, #H). 

R Dấu hiệu triển khai số liệu (Y, X). Chỉ ra sau biểu tượng «#», Ví dụ, #R,  #RH và 

#HR). 

CIRCLE Tạo đối tượng – đường tròn (sau biểu tượng «#», không được phép kết hợp các lĩnh 

vực H và R, định dạng #CIRCLE, trong đó – Bán kính radius). 

ELLIPSE Tạo đối tượng «Ellipsoid» («#», không được kết hợp với H và R, định dạng 

#CIRCLE radius1 radius2 Angle, trong đó radius1 – bán trục lớn theo m, radius2 – 

bán trục bé theo m, Angle – góc phương vị bán trục lớn ellipse theo độ). 

QUADRO Tạo đối tượng hình vuông, định dạng #QUADRO radius Angle, trong đó radius – 

chiều dài tới cạnh theo m, Angle – góc phuong vị theo độ); Angle – thông số bắt 

buộc . 

SEM Ngữ nghĩa đối tượng định dạng SEM code value, trong đó code – mã tính chất, 

value – giá trị tính chất). 

TEXT Tạo ra các đối tượng kèm ghi chú. 
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Trường làm việc cần bắt đầu từ hàng đầu tiên.  

Thẻ MET, BEGIN, END là trường chìa khóa bắt buộc, mô tả đối tượng chia ra bằng biểu tượng 

«#». 

Mặc định đối tượng được tạo ra trong hệ tọa độ vuông góc.  

Sau khi xuất hiện trường làm việc RAD đối tượng được tạo ra trong hệ tọa độ trắc địa theo radian.  

Sau khi xuất hiện trường làm việc GRAD đối tượng được tạo ra trong hệ tọa độ trắc địa (sau trường 

làm việc «#» là các dòng chứa cặp tọa độ điểm đối tượng (B, L) theo phần thập phân của độ), ví dụ:  

# 

57.123654 345.576543 

58.123654 344.576543 

Vĩ độ có thể chạy từ 0 -90 độ (Bán cầu Bắc) và từ 0 đến -90 độ (Bán cầu Nam). Kinh độ có thể thay 

đổi từ 0 đến 360 độ (hoặc 0-180 và -180).  

Sau sự xuất hiện GMS đối tượng tạo ra trong hệ tọa độ trắc địa theo độ, phút, giây, ví dụ:  

# 

7 20 37.123 345 57 54.322 

-5 20 37.123 345 57 54.322 

Trong một tập tin văn bản có thể chứa thông tin về các đối tượng trong các hệ tọa độ khác nhau. 

Khi tạo đối tượng theo tọa độ vuông góc cần phải để ý răng đối tượng tạo ra được mô tả trong chính 

hệ tọa độ này, và cả bản đồ mà chúng nằm trên đó. 

Theo tọa độ trắc địa có thể áp dụng cho đối tượng trên bản đồ trong trường hợp nó tạo ra trong phép 

chiếu, hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa tọa độ trắc địa và tọa độ vuông góc. Có thể kiểm tra bằng cách thay 

đổi hệ tọa độ hiện thời sang trắc địa. Nếu nhận được kết quartuwj do tạo đối tượng theo tọa độ trắc địa. 

Theo mô tả được tạo ra các đối tượng tương tự trong một tập tin văn bản. Nếu bạn có nhu cầu áp 

dụng đối với các tọa độ trên bản đồ của các đối tượng của các loại khác nhau, nó được khuyến khích để 

tách chúng ra theo các tập tin văn bản khác nhau. 

Khi có biểu tượng «#H» (thay cho «#») có nghĩa, rằng dọa độ đối tượng biểu diễn dưới dạng ngữ 

nghĩa ba chiều (X, Y, H). 

Khi có biểu tượng «#R» (thay cho «#») có nghĩa, rằng dọa độ đối tượng biểu diễn dưới dạng ngữ 

nghĩa ba chiều (X, Y, H). 

Sự trợ giúp của SEM có thể tạo phần ngữ nghĩa. Định dạng: «SEM code value», trong đó code – 

code ngữ nghĩa, value – giá trị.  

Ví dụ tệp MET: 

 

MET 

BEGIN 

// Tạo đối tượng điểm dạng radian 

RAD 

# 

0.97065938   0.65882652 

# 

0.97058971   0.65838004 

// Đối tượng dạng điểm trong độ 

GRAD 

# 

55.65802244 37.54409293 

// Tạo đối tượng điểm dạng radian 

XY 

# 

6171257.20   7408038.50 

// Tạo đối tượng đạng điểm (dữ liệu lưuba chiều) 
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#H 

6171257.20   7408038.50 122.5 

// Tao ra absolute theo đơn vị   

// tương ứng với tên riêng 

# 

 

SEM 4 122.5 

SEM 9 г. Cao 

6171257.20   7408038.50 

// Tạo đối tượng điểm với dữ liệu đầy đủ (Y, X) 

#R 

7408038.50 6171257.20    

# 

61677.20   7407298.50 

// Tạo đối tượng điểm (tọa độ ở dạng độ, phút, giây) 

GMS 

# 

55 39 28.88 37 32 38.73 

# 

55 39 18.96 37 32 20.51 

END 
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PHỤ LỤC 3 MÔ TẢ CẤU TRÚC TỆP OSC 

Tệp kịch bản tạo đối tượng được dùng để tạo nhanh tổ hợp đối tượng theo mẫu trong file OSC. 

Tọa độ trong file MET có thể sử dụng để tạo đối tượng dạng điểm, đường, vùng và ghi chú. Loại 

đối tượng được quy định bởi người dùng trong chế độ tạo đối tượng. 

Quy định tạo file tọa độ dạng OSC: 

 

Bảng 37 -  Mô tả các phần của file OSC 

Tên Mô tả 

OBJECTSSCRIPT Đánh dấu sự bắt đầu của tập tin (bắt buộc). 

Lệnh tạo đối tượng 

INIT Tạo đối tượng mới. Sau lệnh INIT cần phải xác định khóa đối tượng từ phân 

loại tương tự 

COMMIT Lưu (ghi) đối tượng. Trước mỗi lệnh INIT tự động thực hiện lệnh COMMIT. 

QUIT Kết thúc chế độ tạo (tắt nút). 

STAFF Đưa ký hiệu hỗn hợp dạng «КП» (Sở chỉ huy), Thủ lĩnh. 

STAFFON Bắt đầu đưa ký hiệu hỗn hợp «КП» 

STAFFOFF Kết thúc đưa ký hiệu hỗn hợp «КП» 

Lệnh xây dựng dữ liệu 

POINT1 Nhập một điểm mang chỉ dẫn lên bản đồ. Thông thường được sử dụng khi tạo 

đối tượng dạng điểm, hay khi cần lưu điểm đầu vào bộ nhớ. 

POINT2 Nhập nhiều điểm mang chỉ dẫn lên bản đồ. Lệnh này giới hạn dữ liệu đối tượng 

bằng 2 điểm. Thông thường được sử dụng khi tạo đối tượng dạng vector và 

dạng đường ngắn. 

POINT3 Nhập nhiều điểm mang chỉ dẫn lên bản đồ. Lệnh này giới hạn dữ liệu đối tượng 

bằng 3 điểm. Thông thường được sử dụng khi tạo đối tượng dạng đường đặc 

chủng. 

POINTN Nhập nhiều điểm mang chỉ dẫn lên bản đồ. Lệnh này giới hạn dữ liệu đối tượng 

bằng số lượng điểm khai báo sau lệnh POINTN. Thông thường được sử dụng 

khi tạo đối tượng dạng đường bé và dạng vùng.  

ANYPOINT Nhập nhiều điểm mang chỉ dẫn lên bản đồ. Lệnh này cho phép nhập từ 1 tới 

không giới hạn số lượng điểm. Kết thúc việc nhập nhi click đúp chuột trái. 

Thông thường được sử dụng khi tạo đối tượng dạng đường và dạng vùng có 

chiều dài biên bất kỳ.  

MYPOINT Nhập điểm từ từ đối tượng hiện thời 

OTHERPOINT Nhập điểm từ đối tượng khác. 

MEMOPOINT Nhớ điểm hiện thời vào bộ nhớ. Số hiệu bộ nhớ được ghi sau lệnh 

MEMOPOINT. 

REMEMBERPOINT Thêm điểm vào dữ liệu với việc trích từ bộ nhớ đã khai báo từ trước. Số hiệu bộ 

nhớ được ghi sau lệnh REMEMBERPOINT. 

Chế độ xây dựng dữ liệu 

SPLINEON Xây dựng dữ liệu theo spline. 

BARON Xây dựng dữ liệu ở dạng chữ nhật. 

CIRCLEON Xây dựng dữ liệu ở dạng đường tròn. 

ARBITRON Xây dựng dữ liệu ở dạng đường gấp khúc (chế độ mặc định). 
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Tên Mô tả 

POINTMAX Giới hạn dữ liệu theo số điểm lớn nhất. Số lượng điểm cần được khai báo sau 

lệnh POINTMAX. Lệnh này có thể khai báo trước lệnh ANYPOINT. 

POINTMIN Giới hạn dữ liệu theo số điểm bé nhất. Số lượng điểm cần được khai báo sau 

lệnh POINTMIN. Lệnh này có thể khai báo trước lệnh ANYPOINT.  

Lệnh đích 

GROUPHEAD Quy định đối tượng chính trong tổ hợp. Lệnh này ghi lại trong ngữ nghĩa  «Đối 

tượng chính tổ hợp» (mã 32801) số hiệu đối tượng chính. Số hiệu quy định đối 

tượng khi thực hiện lệnh COMMIT. Vì vậy lệnh GROUPHEAD cần phải gọi 

sau lệnh COMMIT. 

GROUPSUBORD Quy định đối tượng phụ thuộc trong tổ hợp. Lệnh này ghi lại trong ngữ nghĩa  

«Đối tượng phụ thuộc tổ hợp» (mã 32802) số hiệu đối tượng chính. Lệnh này có 

thể gọi cho đối tượng kế tiếp đối tượng chính.  

ATTRIBUTE Quy định đối tượng trong tổ hợp. Lệnh mở ra hộp thoại nhập ngữ nghĩa. để kết 

thúc nhập giá trị ngữ nghĩa cần phải nhấn. 

SEMANTICCODE Quy định đối tượng ngữ nghĩa kèm theo mã số nhập vào sau lệnh 

SEMANTICCODE. Giá trị ngữ nghĩa nhập vào sau mã số. 
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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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


