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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài liệu này gồm các hướng dẫn người dùng sử dụng bộ phần mềm Biên tập Chế bản PARB.00046-

06 98 05 VN (sau đây gọi là Phần mềm), là một bộ phận của Hệ thống phần mềm GIS Panorama mã số 

PARB.00046-06. 

GIS Panorama là hệ thống thông tin địa lý chuyên nghiệp. GIS Panorama có các công cụ để tạo và 

chỉnh sửa bản đồ số, xử lý dữ liệu viễn thám, thực hiện các phép đo và tính toán khác nhau, xây dựng mô 

hình 3D, xử lý dữ liệu raster, tạo các bản đồ ở dạng điện tử hoặc dạng giấy, làm việc với cơ sở dữ liệu. 

Bảng điều khiển của Phần mềm được thiết kế để giải quyết các bài toán liên quan đến nâng cao chất 

lượng hiển thị của bản đồ sẽ in, có tính đến các yêu cầu về thành lập bản đồ, tạo các biểu đồ, át-lát và cắt 

(chia mảnh) bản đồ để in offset. 
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1 ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM 

Bộ phần mềm Biên tập Chế bản PARB.00046-06 là một bộ phận của Hệ thống phần mềm GIS 

«Panorama х64» PARB.00046-06. 
GIS Panorama cho phép xuất bản các phiên bản của các tờ bản đồ và tạo ra hình ảnh bản đồ ở các 

định dạng đồ họa tiêu chuẩn được sử dụng để in offset. 
Ảnh bản đồ được chuẩn bị để in có thể ở kích thước A4-A0 hoặc kích thước khác. Hình ảnh có thể 

được in trên bất kỳ thiết bị đầu ra nào có trình điều khiển cho hệ điều hành Windows hoặc được lưu ở 

định dạng TIFF CMYK, PCX CMYK, PostScript. 

Lưu ở định dạng TIFF CMYK cho phép thực hiện xử lý thêm đối với hình ảnh bản đồ bằng các 

phần mềm đồ họa thông thường. 
Lưu ở định dạng PCX CMYK cho phép nhận các hình ảnh theo từng bít ở định dạng in, bỏ qua giai 

đoạn raster hóa bằng các phần mềm khác và tiết kiệm thời gian đáng kể để lấy các mẫu hình ảnh cho in 

offset. 
Lưu ở định dạng PostScript cho phép thực hiện xử lý thêm đối với các dữ liệu trong các hệ thống 

phần mềm đồ họa phổ thông, với khả năng chỉnh sửa bố cục bản đồ và sẽ tiết kiệm đáng kể dung lượng 

cần để lưu trữ dữ liệu. 
Ngoài các bài toán liệt kê ở trên, hệ thống bao gồm một tập hợp các công cụ đặc biệt, được tập hợp 

trong một bảng điều khiển riêng biệt «Biên tập chế bản». Bảng điều khiển «Biên tập chế bản» được thiết 

kế để giải quyết các vấn đề về cải thiện khả năng hiển thị của bản đồ in, có tính đến các yêu cầu về thành 

lập bản đồ, tạo các biểu đồ, át-lát và cắt (phân mảnh) bản đồ để in offset. 
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2 YÊU CẦU CỦA PHẦN MỀM 
Phần mềm Biên tập Chế bản chạy trên nền GIS Panorama. Yêu cầu về phần cứng và phần mềm 

máy tính gồm: 

- vi xử lý Intel Core i5 trở lên; 

- RAM: 8 GB trở lên; 

- dung lượng trống trên ổ cứng: từ 1 TB trở lên; 

- có cổng USB; 

- kích thước màn hình không nhỏ hơn 1920 x 1080 pixel; 

- chuột; 

- bàn phím; 

- card mạng Ethernet 100 Mbit/s trở lên; 

- hệ điều hành: MS Windows 7 (64 bit) và cao hơn. 

 

Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ C ++ chuẩn ANSI ISO / IEC 9899: 1999 (E). Để lập trình và 

đóng gói phần mềm, sử dụng: 
- phần mềm tích hợp «Embarcadero RAD Studio XE5»; 

- phần mềm để tạo bộ cài «Smart Install Maker 5.02». 
 
Phần mềm GIS bao gồm mô-đun preprint.dll, bộ mẫu cấu trúc FRM, các tệp kiểu chú thích và các 

tệp cảnh báo với phần mở rộng CHM được chứa trong thư mục GIS Panorama. 

Chỉ những người đã có tay nghề và nắm rõ phần mềm, tài liệu kỹ thuật mới được phép sử dụng 

phần mềm GIS Panorama. 
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3 LÀM VIỆC VỚI PHẦN MỀM  

3.1 Cài đặt phần mềm 

Phần mềm «Biên tập Chế bản» chạy trên nền của GIS Panorama. 
Phần mềm phải cài đặt sau khi cài đặt GIS Panorama. 

Để cài đặt phần mềm khởi động ứng dụng SETUP.EXE. 
  

3.2 Khởi động phần mềm 

Phần mềm được thực hiện thự viện động Preprint.dll và được chạy trên nền GIS Panorama. 

Để khởi động phần mềm cần: 
- chạy phần mềm GIS Panorama trong danh sách «Programs» từ thực đơn «Start» của Hệ điều 

hành Windows; 

- chọn thực đơn Nhiệm vụ >> Khởi động ứng dụng 

- chọn ứng dụng «Biên tập chế bản» trong chủ đề «Chuẩn bị in»; 

- nhấn nút «Thực thi». 

  
Ở phần bên phải của ứng dụng, bảng điều khiển «Chế bản» sẽ được mở ra. 
  

 

Hình 1 -  Bảng điều khiển «Biên tập chế bản» 

Bảng 1 -  Bảng điều khiển «Biên tập chế bản» 

 

Rải kí hiệu dọc theo đối tượng dạng đường 

 

Rải kí hiệu cho đối tượng dạng vùng 

 

Rải kí hiệu cho các đối tượng 

 

Thiết lập độ dày của đường 

 

Xử lý giao cắt các đối tượng 

 

Sắp xếp các lớp 

 

Thay đổi tỉ lệ lược đồ dọc theo đối tượng 
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Tạo chú giải bản đồ 

 

Tạo mẫu chú giải 

 

Thiết lập mẫu chuẩn khung bản đồ 

 

Tạo thiết kế khung 

 

Phân trang in 

 

Tách màu CMYK 
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4 CÔNG CỤ RẢI TỰ ĐỘNG CÁC KÝ HIỆU 
Trình biên tập bộ phân loại cho phép tạo các loại kí hiệu phức tạp kiểu «Vector theo đường», «Điền 

đầy vùng». Trong trường hợp này, vị trí mỗi kí hiệu vector trên bản đồ được tính toán tự động và không 

thể thay đổi. Trong thực tế, có những trường hợp các kí hiệu bị chồng đè. Để có thể thay đổi vị trí của các 

kí hiệu, cần phải sử dụng công cụ bố trí tự động các kí hiệu ở dạng các đối tương bản đồ riêng biệt. Khi 

bố trí các kí hiệu, các ký hiệu thừa có thể bị xóa. 

 

4.1 Rải kí hiệu dọc theo đối tượng dạng đường 

 

Nhiệm vụ được thiết kế để bố trí các ký hiệu dạng điểm và vector dọc theo đối tượng dạng 

đường được chọn trên bản đồ. 

Tác vụ chỉ hoạt động với các đối tượng dạng đường đã chọn. 

Để bố trí các kí hiệu, cần: 

1) Chọn kí hiệu cần bố trí; 

2) Chỉ định khoảng cách giữa các kí hiệu; 

3) Đặt khoảng cách từ đối tượng dạng đường đến ký hiệu. Kích thước này có thể được đặt bằng dấu 

cộng hoặc dấu trừ, tùy thuộc vào việc cần đặt kí hiệu ở bên phải hoặc bên trái của đường. Để đặt 

kí hiệu ở cả hai phía, nhấn vào nút «Đặt kí hiệu đối xứng». 

4) Nếu cần, bật chế độ ghi vào nhật ký thực thi; 

5) Để bắt đầu quá trình chèn kí hiệu, nhấp vào nút «Thực thi». 

  

4.2 Rải kí hiệu cho đối tượng dạng vùng 

 

Công cụ được thiết kế để điền đầy các kí hiệu vào các đối tượng dạng vùng. 

Tác vụ chỉ hoạt động với các đối tượng dạng vùng đã chọn. 

Để điền đầy vào đối tượng dạng vùng đã chọn trên bản đồ bởi các kí hiệu dạng điểm hoặc vector, 

cần phải: 

1) Chọn kí hiệu cần điền; 

2) Để điền vào đa giác kí hiệu vector với góc quay, cần phải bật nút «Xoay kí hiệu» và chọn thuộc 

tính có góc xoay trong danh sách các thuộc tính của bộ phân loại. 

3) Thiết lập thứ tự điền các kí hiệu vào đối tượng – theo qui tắc, kiểu cờ, kiểu cờ nghịch, hỗn loạn; 

4) Chỉ định kích thước của bước điền ký hiệu theo chiều dọc và chiều ngang; 

5) Nếu cần, bật chế độ ghi vào nhật ký thực thi; 

6) Để bắt đầu quá trình điền đầy kí hiệu, nhấp vào nút «Thực thi». 

 

Thứ tự điền vào một đối tượng dạng vùng gồm: 

1) Điền theo qui tắc. Các kí hiệu được đặt đối diện nhau theo chiều ngang và chiều dọc sau mỗi 

khoảng cách được thiết lập trong hộp thoại. 

2) Kiểu cờ. Khoảng cách giữa các kí hiệu sẽ nhân đôi và các kí hiệu được đặt đối diện với nhau 

theo hàng. 

3) Kiểu cờ nghịch. Bố trí các kí hiệu tương tự như kiểu bố trí dạng cờ vua, với sự khác biệt là kí 

hiệu đầu tiên được dịch chuyển một khoảng cách đã thiết lập. Tính năng này được sử dụng để 

đặt một số loại kí hiệu ở trên nhau. 

4) Kiểu hỗn loạn. Khoảng cách giữa các kí hiệu được qui đinh một cách ngẫu nhiên. 
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4.3 Rải kí hiệu cho các đối tượng 

 

Công cụ được thiết kế để điền kí hiệu cho các đối tượng dạng vùng và dạng đường. 

Thông tin đầu vào cho tác vụ là tệp văn bản có đuôi mở rộng FIL . 

Tệp này chứa: 

- mã phân loại của các đối tượng đầy và điền; 

- mã dạng đối tượng; 

- số của đối tượng trong chuỗi; 

- khoảng cách giữa các kí hiệu theo chiều ngang và chiều dọc tính bằng milimet; 

- thứ tự điền kí hiệu (qui tắc, cờ thuận, cờ nghịch, hỗn loạn). 

  

Để điền đầy các ký hiệu, cần: 

1) Mở hoặc tạo tệp văn bản. Khi tạo tệp văn bản, hãy sử dụng nút «Thêm». Chọn đối tượng để điền 

bằng cách nhấn đúp chuột trái vào cột thứ hai (đối với đối tượng được điền) hoặc cột thứ tư (đối 

với kí hiệu sẽ điền). Mã phân loại đã chọn sẽ được nhập vào bảng. Mã các đối tượng cần điền và 

kí hiệu điền tùy thuộc vào dòng thiết lập. Để sử dụng lại, phải lưu tệp. 

2) Nhấp đúp chuột vào nút chuột trái trong cột đối với kí hiệu cần điền sẽ xuất hiện hộp thoại «Đặt 

các ký hiệu» hoặc «Sắp xếp các kí hiệu dọc theo đường» - tùy thuộc vào dạng của đối tượng cần 

điền. 

3) Nếu cần, bật chế độ ghi vào nhật ký thực thi; 

4) Để bắt đầu quá trình điền đầy kí hiệu, nhấp vào nút «Thực thi». 

  

Ví dụ về tệp văn bản FIL: 

FILL 

71112300 1 0 20100 2 0 3.000000 5.000000 0  

71112200 1 0 30110 2 0 3.000000 3.000000 1  

71121523 1 0 71324100 2 0 7.000000 5.000000 1  

71610000 0 0 47120000 2 0 4.000000 3.000000 1  

71121521 0 0 71114000 2 0 4.000000 4.000000 0 61300000 1 61300001 1 0 

  

Cột thứ nhất chứa mã phân loại của các đối tượng cần điền. Cột thứ hai chứa mã dạng đối tượng. 

Cột thứ ba chứa số của đối tượng trong chuỗi. Cột thứ tư chứa mã cho kí hiệu điền. Cột thứ năm chứa mã 

dạng đối tượng (điểm hay vectơ). Cột thứ sáu là số đối tượng trong chuỗi. Cột thứ bảy và thứ tám - 

khoảng cách giữa các kí hiệu theo chiều ngang và chiều dọc. Cột thứ chín - thứ tự điền đầy đối tượng. 
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5 THIẾT LẬP ĐỘ ĐẬM CỦA ĐƯỜNG 

Hệ thống cho phép tạo các đối tượng dạng đường với độ dày thay đổi. Để thực hiện điều này, trong 

trình biên tập bộ phân loại kết nối với thư viện kí hiệu bổ sung SHAPE.IML, có chứa mô tả kí hiệu 

«Đường đậm», hình dạng của nó phụ thuộc vào thuộc tính của đối tượng (độ dày của đường và độ dày 

của điểm đầu cuối đường). Khi có một số lượng lớn các đối tượng, quá trình điền các thuộc tính có thể 

khá lâu. Để giảm thời gian, có thể sử dụng hộp thoại để nhập độ dày hai đầu của các đối tượng dạng 

đường. 

 

Công cụ được thiết kế để nhập độ dày của hai đầu của các đối tượng dạng đường với độ dày 

biến đổi. Độ dày hai đầu của đường được lưu trữ trong thuộc tính của đối tượng (31005 - độ 

dày của đường tính bằng milimet, 31006 - độ dày đầu của đường tính bằng milimét). 

Các đối tượng cần xử lý phải có dạng tùy chỉnh «Đường đậm». Khi chọn các đối tượng có dạng 

khác, phần mềm sẽ đề nghị thiết lập kiểu đường yêu cầu cho tất cả các đối tượng thuộc loại được chỉ 

định. 

Nếu xác nhận, phần mềm sẽ tự động thực hiện: Kết nối thư viện bổ trợ SHAPE.IML và thêm mãa 

bổ sung của các thuộc tính (trong bộ phân loại), thiết lập dạng kí hiệu «Đường đậm» với tham chiếu đến 

thuộc tính «Độ dày đường» và «Độ dày đầu đường». 

  

 
Hình 2 -  Đường đậm 
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6 XỬ LÝ GIAO CẮT CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG 

 

Công cụ được thiết kế để đảm bảo hiển thị các vị trí giao cắt, chồng đè của các đối tượng 

dạng đường trên trên bản đồ điện tử. 

 
Hình 3 -  Đường các cấp hạng, sông 

Ứng dụng chạy khi biên tập chế bản bản đồ điện tử. Mục đích là tự động tạo một bản sao cho từng 

đối tượng cần xử lý (cần trình bày). 
  

 
Hình 4 -  Sao chép đối tượng 

Công cụ có thể thực hiện nếu bộ phân loại của bản đồ có các đối tượng trình bày bản đồ (đối tượng 

cho phép trình bày các đối tượng cụ thể của bản đồ điện tử). Các đối tượng trình bày được thêm vào bộ 

phân loại của bản đồ (biên tập bộ phân loại). 
Khác với kí hiệu của đối tượng đã trình bày, kí hiệu của đối tượng đã được trình bày không có các 

dòng kẻ dưới. Ví dụ, kí hiệu của đối tượng «Đường nhựa» được biểu thị bằng một đường màu cam dày 

0,4 mm ở trên đường màu đen dày 0,6 mm là một đường màu cam dày 0,4 mm (xem vị trí 1 và 2 trong 

Hình 5). 
Các đường phức tạp, được hiển thị bằng ba đường hoặc nhiều hơn, có thể có một số khuôn dạng. Ví 

dụ, đối tượng «Đường cao tốc» được trình bày trước hết bằng màu cam, và sau đó là các đường trục màu 

đen với độ dày tương ứng (xem các vị trí 3, 4, 5 trong Hình 5). 
  

 
Hình 5 -  Đối tượng đang thiết kế 

Khi tạo mô tả các đối tượng được trình bày (khi chỉnh sửa bộ phân loại), các đối tượng trình bày 

của mỗi lớp nên kết hợp thành một lớp. Ví dụ: «Trình bày mạng giao thông» - để trình bày lớp «Mạng 

giao thông». Khi tạo lớp trình bày này, cần xác định mức độ ưu tiên việc hiển thị trên màn hình của nó 

cao hơn mức của lớp đã trình bày (để sau bất kì sắp xếp nào, các đối tượng trình bày xuất hiện ở trên các 

đối tượng). 
Việc chạy ứng dụng được thực hiện theo các kịch bản đề ra. 
Các kịch bản là một bảng với phía bên trái là danh sách các đối tượng được trình bày, còn ở phía 

bên phải là đối tượng trình bày cho đối tượng này. 
Trong phần bên trái của bảng, các kiểu đối tượng có thể được lặp lại. Ví dụ: đối với đối tượng 

«Đường cao tốc» được mô tả ở trên, phải chỉ định nó hai lần. Ban đầu, với thiết kế «4», và sau đó - với 

thiết kế «5» (xem Hình 5). 
Trong danh sách bên trái, không được có các đối tượng được liệt kê ở phía bên phải (không thể 

trình bày đối tượng đã trình bày). 
Chỉ các đối tượng bản đồ được liệt kê ở phần bên trái của bảng mới được xử lý. 
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Việc xử lý được thực hiện theo thứ tự tương ứng với thứ tự của các đối tượng được trình bày trong 

bảng kịch bản xử lý. Do đó, để đảm bảo hiển thị chính xác hình ảnh, nên chỉ định các đối tượng theo thứ 

tự ưu tiên tăng dần. Ví dụ, khi trình bày đường: đường đất - đường nhựa - đường cao tốc (xem Hình 6). 

 

 
Hình 6 -  Trình bày đường  

Thứ tự hiển thị trong Hình 7 sẽ không cho phép nhận được hình ảnh, bởi vì một đường đất đi qua 

(ngắt) đường cao tốc hoặc đường nhựa. 

 

 
Hình 7 -  Thứ tự hiển thị sai  

Kịch bản trình bày có thể được lưu trong tệp với phần mở rộng CRS và được sử dụng sau này khi 

trình bày các bản đồ điện tử khác được tạo bởi cùng một bộ phân loại. 
Để tạo kịch bản mới, hãy nhấp vào nút «Mới» của cửa sổ nhiệm vụ chính. 
Để tải kịch bản đã lưu trước đó, nhấn nút «Mở». 
Kịch bản được tạo (hoặc chỉnh sửa) có thể lưu bằng cách nhấn nút «Lưu». 
Khi nhấp vào nút «Thêm», đối tượng trình bày sẽ được chọn và thêm (dòng mới) vào phần bên trái 

của bảng. 
Khi nhấp đúp vào ô «Mã» ở bên phải của bảng, có thể chọn đối tượng trình bày cho đối tượng 

tương ứng với đối tượng được trình bày. 
Thứ tự trình bày các đối tượng trong kịch bản được thay đổi bằng các phím tương ứng. 
Nhấn phím «Xóa» sẽ xóa dòng hiện tại trong bảng. 
Để bắt đầu quá trình xử lý, nhấn nút «Chạy». 
Quá trình xử lý có thể tạm dừng bằng cách nhấn phím «Hủy». 
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7 SẮP XẾP CÁC LỚP  

 

Công cụ «Sắp xếp các lớp» có nhiệm vụ sắp xếp các lớp của bản đồ để hiển thị và in tương 

ứng với thứ tự hiển thị các lớp được qui định trong bộ phân loại bản đồ. Theo đó, hiển thị 

trước tiên là các đối tượng dạng vùng, sau đó dạng đường, vector, điểm, ghi chú và biểu 

mẫu. 

Nếu muốn thay đổi thứ tự hiển thị (in) đối tượng, thuộc lớp và có dạng xác định (ví dụ, hiển thị đối 

tượng dạng vùng «công trình xây dựng...» ở trên đối tượng dạng đường «đường đi»), thì phải thực hiện 

sắp xếp các lớp. 
Trong hộp thoại tương ứng, có thể di chuyển các dòng tương ứng với một lớp và dạng nào đó lên 

trên hoặc xuống dưới các dòng tương ứng với các lớp và dạng khác. 
Nếu cần, có thể đặt vị trí của các dòng tương ứng với thứ tự do bộ phân loại đưa ra. 
Để bắt đầu sắp xếp, nhấp vào nút «Thực thi». Các quy tắc sắp xếp được lưu trữ trong tệp VPO ở thư 

mục LOG. 
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8 THAY ĐỔI TỈ LỆ LƯỢC ĐỒ DỌC THEO ĐỐI TƯỢNG 

 

Công cụ thay đổi tỉ lệ của lược đồ dọc theo đối tượng được sử dụng để trình bày một lược 

đồ của các đối tượng với sự thay đổi tỷ lệ dọc theo một đối tượng nào đó để giảm kích thước 

của hình ảnh. 

Trước khi mở hộp thoại, cần chọn các đối tượng bản đồ để xử lý. Tiếp theo, chọn đối tượng mà 

nhiệm vụ thay đổi tỉ lệ sẽ được thực hiện dọc theo đối tượng đó. 
Trường của hộp thoại «Tỉ lệ bản đồ» chứa tỉ lệ cơ bản của bản đồ, trường «Tỉ lệ lược đồ» chứa các 

tỉ lệ mong muốn dọc theo đối tượng. 
Công cụ hoạt động bằng một trong hai phương pháp chia tỷ lệ (theo đường thẳng hoặc theo đường 

uốn). 
«Theo đường thẳng» – thực hiện thay đổi tỷ lệ các đối tượng đã chọn theo điểm bắt đầu và điểm kết 

thúc của đối tượng đã chọn. 
«Theo đường uốn» – thực hiện thay đổi tỷ lệ tọa độ các điểm của mỗi đối tượng được chọn tương 

ứng với phân đoạn gần nhất của đối tượng đã chọn. 
Để lưu vào nhật ký thao tác sử dụng chế độ «Biên tập bản đồ». Hoàn tác thao tác cuối cùng để quay 

lại chế độ xem ban đầu của các đối tượng. 
Một ví dụ về việc sử dụng công cụ này là nhiệm vụ chuẩn bị một sơ đồ các điểm dừng xe buýt dọc 

theo tuyến xe buýt để xuất ra một mảnh bản đồ với định dạng cho trước. 
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9 CÔNG CỤ TRÌNH BÀY CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ VÀ CHÚ GIẢI MÔ HÌNH SỐ 

9.1 Trình bày chú giải bản đồ 

 

Công cụ này được xây dựng để vẽ các kí hiệu của các đối tượng được lựa chọn trên bản đồ. 

Trước khi khởi động công cụ, nên chọn một tập hợp các đối tượng cụ thể trên bản đồ. Nếu cần, có 

thể chọn các đối tượng sau khi mở hộp thoại, nhưng sau đó trong hộp thoại, sẽ phải bấm vào nút «Cập 

nhật». Các đối tượng được chọn trên bản đồ sẽ hiển thị trong danh sách. Các đối tượng được chọn cùng 

một lúc mà nằm trên nhiều bản đồ, sẽ được xử lý lần lượt, tuần tự theo thứ tự bản đồ trong danh sách 

(Bản đồ nguồn). 
Để tạo chú giải trên bản đồ, cần chỉ định một bản đồ người dùng mà trên đó các phần tử chú giải sẽ 

được đặt. Sau đó, nhấp vào nút «Tạo» và chọn trên bản đồ vị trí đặt góc trên bên trái của chú giải. Có thể 

tạo các chú giải theo hai chế độ: theo thứ tự, tất cả các chú giải (trong hộp thoại chính) và chọn chú giải 

bất kì (trong hộp thoại xem). Nếu việc tạo các chú giải được thực hiện trong hộp thoại chính, người dùng 

phải tuần tự thiết lập tọa độ của góc trên bên trái của khung chú giải hiện tại cho đến khi tất cả các khung 

được tạo trên bản đồ. Hộp thoại chính tại thời điểm này sẽ được thu nhỏ cho đến khi quá trình hoàn tất. 

Quá trình tạo đối tượng có thể được chấm dứt bằng cách mở rộng hộp thoại và kết thúc nhiệm vụ.  

Bộ phân loại bản đồ người dùng xuất ra có thể khác với bộ phân loại của bản đồ gốc. Trong trường 

hợp này, một số đối tượng có thể không tồn tại trong bộ phân loại bản đồ xuất ra, các đối tượng khác có 

thể có kiểu khác với một đối tượng được định nghĩa bởi bộ phân loại gốc. Các đối tượng bị thiếu được 

đánh dấu bằng ký hiệu «*», các đối tượng có kiểu khác được đánh dấu với ký hiệu «?». Nếu dữ liệu 

nguồn và đầu ra khác nhau, phần mềm sẽ đề xuất để tạo một bản đồ kết quả mới với bộ phân loại tương 

ứng. Nếu người dùng từ chối tạo bản đồ, chỉ các đối tượng hiện có trong bộ phân loại kết quả mới được 

tạo. 
Ngay trước khi tạo (nút «Tạo»), nên xem hình ảnh chú giải (nút «Xem») và, nếu cần, chỉnh sửa các 

kí hiệu, tên và vị trí của chúng. Để thực hiện điều này, quay trở lại hộp thoại chính và thay đổi các tham 

số: kích thước của kí hiệu (bao gồm chính hình ảnh và tên của nó), kích thước khung và lề từ khung, 

đường viền, nền và chú thích. Loại phông chữ cho ghi chú được chọn từ danh sách các phông chữ được 

cài đặt trong bộ phân loại bản đồ, được cấu hình trong hộp thoại «Biên tập bộ phân loại» (tab «Phông 

chữ»). 
Số lượng các trang chú giải được xác định tự động và phụ thuộc vào số lượng đối tượng, kích thước 

khung, số lượng hàng và cột. Nếu kích thước của phần tử vượt quá kích thước trang (bao gồm cả lề), thì 

kích thước trang sẽ tự động thay đổi. 
Nếu muốn, có thể làm việc chỉ với các đối tượng được đánh dấu trong danh sách. Để thực hiện việc 

này, đặt cờ «Được đánh dấu trong danh sách». 
  

9.2 Các thành phần bổ sung của khung bản đồ 

 

Công cụ được thiết kế để tạo ra các mẫu trình bày chú giải, có thể được sử dụng để trình bày 

khung và ngoài khung cho các tờ bản đồ điện tử. 

Việc sử dụng các mẫu chú giải khi trình bày khung và ngoài khung các mảnh bản đồ điện tử bao 

gồm việc nhân bản hình ảnh được tạo ra (vector hóa) với sự hỗ trợ của trình biên tập bản đồ vector và 

được lưu dưới dạng mẫu chú giải. 
Để sử dụng mẫu chú giải khi trình bày khung và ngoài khung, mẫu trình bày (tương ứng tệp FRM) 

phải chứa tham chiếu đến mẫu chú giải. 
  
Ví dụ : 
LABEL D:\DATA\FRAMES\SHEMES\Sheme.lbl 8 -13.9 -99.5, trong đó 
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.LABEL là từ khóa, 
D:\DATA\FRAMES\SHEMES\Sheme.lbl – đường dẫn của mẫu chú giải (nếu mẫu chú giải nằm 

trong thư mục mà cài đặt GIS Panorama, có thể sử dụng đường dẫn dạng không đầy đủ là ..\Sheme.lbl), 
8 - số thứ tự của điểm neo trên khung bản đồ (chính giữa khung phía nam), 
-13,9 và -99,5 - khoảng cách (độ lệch) tương ứng theo chiều dọc và chiều ngang của chú giải so với 

điểm neo. 
  
Vị trí chú giải (số của điểm neo, độ lệch theo chiều dọc và chiều ngang) được ghi trực tiếp vào tệp 

chú giải. Nếu tham số vị trí đặt chú giải trong tệp chú giải và tệp mẫu trình bày khung, ngoài khung 

không khớp, các giá trị từ tệp mẫu trình bày khung, ngoài khung sẽ được ưu tiên chọn. 
Tạo một mẫu chú giải bao gồm hai giai đoạn. 
Ở giai đoạn đầu tiên, sử dụng các công cụ của trình biên tập bản đồ vector để tạo và trình bày chú 

giải. Chú giải chỉ có thể chứa các đối tượng được hiển thị trên bản đồ bằng các kí hiệu được chọn từ thư 

viện kí hiệu. Việc sử dụng đối tượng «đồ họa» không hỗ trợ. 
Tiếp theo, chọn các đối tượng sẽ được lưu trong mẫu chú giải và kích hoạt quy trình này. 
Trong cửa sổ nhiệm vụ, chỉ định tên của tệp mẫu chú giải đã tạo và điểm neo của mẫu chú 

giải. Điểm neo có thể là một trong tám điểm được qui ước của khung mảnh bản đồ. Việc lựa chọn điểm 

neo có ý nghĩa là, không phụ thuộc vào kích thước khung của mảnh bản đồ sẽ trình bày, khoảng cách từ 

vị trí đặt mẫu chú giải đến khung sẽ không thay đổi. 
  

 
Hình 8 -  Mẫu chú giải  

Sau khi hoàn thành việc tạo mẫu chú giải, nhấn nút «Thêm vào mẫu». Với thao tác này, liên kết đến 

mẫu chú thích đã tạo sẽ được tự động thêm vào mẫu trình bày đã chỉ định. 
Các đối tượng của bản đồ được đặt trong chú giải phải thuộc về cùng một bản đồ (được tạo bởi một 

bộ phân loại). Tên của bộ phân loại nguồn được tự động nhập vào tệp chú giải. Khi tạo trình bày khung, 

ngoài khung cho tờ bản đồ bằng các chú giải đã thiết kế, bộ phân loại tương ứng phải nằm trong thư mục 

GIS Panorama (thư mục được chỉ định khi cài đặt GIS). 
  

9.3 Hình thành huyền thoại mô hình số 

 

Công cụ được thiết kế để tạo ra bản đồ định dạng SIT có phần chú thích của mô hình số độ 

cao hoặc các mô hình số khác. 

Chú thích mô hình số độ cao là danh sách các dải màu (kèm theo số giá trị của dải màu) 

được sử dụng để thể hiện các giá trị tương ứng của mô hình. Số lượng các dải bằng số lượng 

màu trong bảng màu của mô hình số độ cao. 
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Hình 9 -  Trình bày chú thích của mô hình  

Để hiển thị mô hình số độ cao, sử dụng bảng màu theo mặc định gồm 32 màu. Số lượng màu tối đa 

là 256, số màu tối thiểu là 1. Bảng màu có thể ở dạng màu hoặc đen trắng. 
Tập hợp các màu của bảng màu tương tự với các thể hiện truyền thống của nền địa hình trong bản 

đồ: vùng có độ cao thấp được thể hiện bằng màu xanh đậm, những ngọn núi có màu nâu. Màu sắc của 

bảng màu đen trắng là sự chuyển màu của màu xám. 
Mô hình số độ cao được hiển thị theo phần tử. Với số lượng màu của bảng màu bằng N, thì các giá 

trị độ cao của mô hình tương ứng N dải độ cao. Mỗi giải tương ứng với mỗi màu của bảng màu. Giá trị độ 

cao của phần tử được hiển thị trong dải đó được lựa chọn theo số của màu trong bảng màu. 
Khi thể hiển một vài mô hình số, N giải màu tương ứng với giái trị độ cao của tất cả các mô hình 

được hiển thị, vì vậy khi thêm mô hình số vào cửa sổ tài liệu cũng như khi đóng mô hình số, giá trị biên 

của các dải có thể thay đổi. 
Có thể thay đổi bảng màu hiển thị mô hình số độ cao bằng cách sử dụng nút của bảng điều khiển 

chính «Cài đặt màu» (tab «Mô hình số»). Có thể thay đổi dải của tất cả các mô hình số được hiển thị bằng 

cách chỉ định các giá trị biên của dải trong tab này. Trong trường hợp này, chế độ «Dải cố định» được bật 

và độ cao ngoài giới hạn sẽ không hiển thị. Để hủy việc cố định dải màu, nhấn nút «Hủy». 
Bảng màu thể hiện mô hình số độ cao có thể được thay đổi bằng cách chọn thực đơn «Thiết lập 

màu» trong menu «Nhiệm vụ» và chọn tab «Mô hình». Trong cửa sổ hiển thị dải độ cao và màu tương 

ứng của dải, chọn dải bằng cách nhấp vào nút chuột trái. Sau đó, sau khi nhấp vào nút chuột phải, chọn 

«Thay đổi màu» trong menu bật lên. 
Chú thích của mô hình số là danh sách các dải màu với các giá trị biên tương ứng của mô hình 

số. Chú thích được trình bày cho mỗi mô hình số, vì bảng màu của mô hình số được lưu trữ trong tệp mô 

hình MTQ. Bảng màu của mô hình số có thể chứa các dải màu không đồng đều. 
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Hình 10 -  Chú thích của mô hình số Geomon và Geomon 2  

Hộp thoại để trình bày chú giải của mô hình số thể hiện trong Hình 11. 
Nếu trong tài liệu có mở các mô hình số độ cao (MTW) và mô hình số khác (MTQ), thì để chọn loại 

mô hình nguồn, sử dụng hộp thoại «Loại mô hình số». 
  

 
Hình 11 -  Trình bày chú thích mô hình số  

Nếu chỉ định loại mô hình số là MTW, chú thích tương ứng với thiết lập bảng màu của mô hình số 

độ cao và không phụ thuộc vào số lượng tệp MTW được đánh dấu trong cửa sổ «Mô hình nguồn». 
Nếu chỉ định loại mô hình số là MTQ, thì chú thích cho mỗi mô hình số (được đánh dấu trong cửa 

sổ) «Mô hình nguồn» sẽ được trình bày. Khi chỉ định loại mô hình số MTQ, có thể nhấn vào nút «Chọn 

tất cả» và «Đặt lại tất cả» để chọn mô hình số được xử lý. 
Vị trí của các đối tượng chú thích trên bản đồ được xác định bởi các giá trị của các tham số trong 

nhóm «Kích thước của phần tử chú thích» (tính bằng milimet bản đồ). Phần tử chú thích tương ứng với 

một màu trong bảng màu của mô hình số. Phần tử chú thích gồm một hình chữ nhật với màu của bảng 

màu và các giá trị số của dải độ cao hoặc giá trị tương ứng của mô hình. Giới hạn của các dải được hiển 

thị có tính đến tham số «Số chữ số phần thập phân». 
Tên tệp của bản đồ chú giải tạo ra có thể được đặt bằng nút «...» trong nhóm «Bản đồ xuất ra». 
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10 NHIỆM VỤ TRÌNH BÀY KHUNG, NGOÀI KHUNG 

10.1 Điều kiện thực hiện 

Trình bày khung, ngoài khung là một ứng dụng của GIS Panorama và được kích hoạt từ danh sách 

ứng dụng trong thực đơn: Nhiệm vụ - Biên tập Chế bản – Trình bày khung và ngoài khung. 
Ứng dụng cho phép trình bày khung và ngoài khung cho một mảnh bản đồ cũng như cho tất cả các 

mảnh bản đồ của một khu vực (bản đồ nhiều trang MAP). Trong trường hợp này, tất cả các mảnh của khu 

vuejc cần trình bày phải nằm trong cùng một múi sáu độ. Khi tải các mảnh bản đồ thuộc các múi khác 

nhau của khu vực vào GIS Panorama, phần mềm sẽ thực hiện chuyển đổi tự động các mảnh về múi tọa độ 

của mảnh đầu tiên được nạp đầu tiên. Việc trình bày khung và ngoài khung chỉ có thể thực hiện đối với 

các tờ nằm trong khu vực của đó. Nếu cố gắng xử lý một mảnh đã được chuyển đổi sang múi hiện tại, 

phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo và việc trình bày sẽ không được thực hiện. 
Để trình bày khung và ngoài khung cho bản đồ địa hình, cần phải có bản đồ với đối tượng «Khung 

bản đồ». Để kiểm tra tính hợp lệ của khung bản đồ, cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng bản đồ vectơ 

với các tùy chọn «Sự phù hợp của tọa độ trắc địa và tọa độ ô vuông», «Sự phù hợp của danh pháp và tọa 

độ mảnh bản đồ». Kiểm tra chất lượng bản đồ vector được thực hiện thông qua menu: Nhiệm vụ - Khởi 

động ứng dụng - Kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu - Kiểm tra chất lượng bản đồ vectơ. 
  

10.2 Thiết lập bố cục biên chuẩn 

 

Công cụ được thiết kế để tạo ra bản đồ địa hình các tỷ lệ tiêu chuẩn từ 1: 5000 đến 1: 1000 

000 (phù hợp các quy tắc trình bày khung, ngoài khung bản đồ đã thiết lập) và biên tập phần 

văn bản (nhãn) của các mẫu trình bày khung, ngoài khung cần thay đổi (tùy thuộc vào khu 

vực làm việc được ánh xạ). 

Các mẫu trình bày khung, ngoài khung được chứa trong các tệp có phần mở rộng FRM. 
Để tạo hoặc biên tập các mẫu khung bản đồ, phải thực hiện các thao tác sau: 
1) Tạo bố cục phần trình bày khung, ngoài khung mới theo mặc định. 
2) Chỉ định tỉ lệ bản đồ đang trình bày (chọn từ danh sách). 
3) Nhấn nút «Mới». 

  

Biên tập nhãn không cố định - các trường: 
- hệ tọa độ; 
- hệ độ cao; 

- lãnh thổ; 

- xác nhận; 

- độ mật của tờ bản đồ; 

- hình thái địa hình; 

- mã; 

- tài liệu gốc. 

  

Trong trường hợp, nếu bất kỳ thông tin tính nào đã liệt kê không cần thiết trình bày khung, ngoài 

khung, nên xóa dòng (xóa nhãn) tương ứng trên bản đồ. 
Thứ tự tạo trình bày khung, ngoài khung: 
1) Thiết lập danh sách các yếu tố trình bày (tab «Thành phần»); 
2) Thêm liên kết (nếu cần) cho mẫu chú giải và xác định vị trí của chúng tương đối so với khung 

trình bày bản đồ. 
3) Nhấp vào nút «Lưu dưới dạng». 
4) Khi lưu mẫu trình bày khung, ngoài khung, các phần tử trình bày và vị trí của các đối tượng 

tương ứng với các qui tắc được thiết lập sẽ được lưu vào tệp. 
5) Chỉnh sửa mẫu trình bày khung, ngoài khung hiện có. 
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6) Tải tệp đã biên tập (nút «Tải xuống»). 
7) Biên tập nhãn thay đổi. Trong trường hợp, nếu bất kỳ thông tin tính nào đã liệt kê không cần thiết 

trình bày khung, ngoài khung, nên xóa dòng (xóa nhãn) thích hợp trên bản đồ. 
  

Khi chỉnh sửa các trường, để ngắt dòng, chèn hai ký tự «~~». 
Ví dụ : thành lập theo bản đồ~~tỉ lệ 1: 100.000. 

  

8) Chỉnh sửa danh sách các yếu tố trình bày đã tạo (tab «Thành phần»); 

9) Chỉnh sửa danh sách (nếu cần) các mẫu chú giải và vị trí của chúng tương đối so với khung bản đồ. 

10)Nhấp vào nút «Lưu» hoặc «Lưu dưới dạng». 
  

10.3 Trình bày khung, ngoài khung 

 

Công cụ trình bày khung, ngoài khung được thiết kế để phục vụ cho việc chế bản các mảnh 

bản đồ riêng bản bằng cách tạo bản sao (bản cứng) của các mảnh bản đồ đó. 

10.3.1 Ứng dụng 

Theo quy định, mỗi tờ bản đồ đều có một tập hợp các yếu tố khung: khung ngoài, lưới km, danh 

pháp mảnh, danh pháp các mảnh liền kề, v.v. Các yếu tố này có thể không có trong bản đồ điện tử, nhưng 

cần được thêm vào khi chế bản để in thành bản đồ giấy. 
Việc sử dụng công cụ sẽ hiệu quả, khi có các yếu tố khung được lặp đi lặp lại khi trình bày một số 

mảnh bản đồ điện tử. Ví dụ: khi đã có bản đồ điện tử cho một khu vực nhất định và cần các bản cứng của 

các mảnh bản đồ riêng biệt theo tỉ lệ và loại bản đồ nhất định. Để thực hiện tác vụ này, có thể làm theo 

hai cách: 
Một là, có thể trình bày cho từng mảnh bản đồ cần xuất ra bằng cách sử dụng các công cụ trong 

«Trình biên tập bản đồ vector». 

Hai là, chỉ một lần tạo mẫu trình bày của mảnh bản đồ (hoặc sử dụng một trong các mẫu được GIS 

Panorama cung cấp trong bộ phần mềm). Sau đó, sử dụng mẫu này và công cụ trình bày khung, ngoài 

khung để trình bày cho tất cả các mảnh bản đồ và xuất sang máy in. 
Phương pháp thứ hai đơn giản hơn và tiết kiêm được thời gian làm việc cũng như các vật tư tiêu hao 

trong quá trình in, vì nếu tự trình bày mỗi tờ bản đồ, có thể phát sinh các lỗi ngẫu nhiên, dẫn đến việc 

phải xuất lại và in lại những mảnh bản đồ này. 
Ngoài ra, với việc sử dụng các mẫu đã tạo trước, sẽ dễ dàng đáp ứng tất cả các yêu cầu về kích 

thước của các yếu tố cần trình bày hơn. 
  

10.3.2 Thứ tự thực hiện 

Trình bày khung, ngoài khung là một ứng dụng của GIS Panorama và được kích hoạt từ danh sách 

ứng dụng trong thực đơn: Nhiệm vụ - Chế bản – Trình bày khung và ngoài khung. 
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Hình 12 -  Hộp thoại để tạo phần trình bày khung, ngoài khung 

Khi tạo các yếu tố trình bày khung, ngoài khung theo mặc định, có thể sử dụng các các thư viện kí 

hiệu chuẩn và các mẫu trình bày khung, ngoài khung, kèm theo bộ phần mềm GIS Panorama. Trong 

trường hợp cần thiết, có thể chỉnh sửa và bổ sung. Tuy nhiên, cần tuân thủ bộ mã qui định trong bộ phân 

loại và mẫu trình bày khung, ngoài khung. Có nghĩa là, mẫu trình bày phải tham chiếu đến các mã phân 

loại có sẵn trong bộ phân loại tương ứng. Các cặp tệp được đặt trong thư mục chính của GIS Panorama 

(thư mục được chỉ định trong khi cài đặt) và có tên tương ứng với tỷ lệ của các bản đồ cần trình bày. Ví 

dụ, để trình bày mảnh bản đồ tỷ lệ 1: 50000, sử dụng bộ phân loại FRM50000.RSC và mẫu trình bày 

50000.FRM. Trong trường hợp vào thời điểm khởi động ứng dụng, không có bộ phân loại, mẫu mặc định 

hay bộ phân loại của chú giải, dòng tương ứng sẽ được đánh dấu bằng màu đỏ. Trong trường hợp này, 

cần chỉ định (chọn) đường dẫn các tệp tương ứng. 
Kết quả của nhiệm vụ tạo phần trình bày khung, ngoài khung được lưu trong thư mục FRAME, 

trong đó có nhật kí xử lý cho toàn bộ khu vực (tệp FRAME.LOG). Ngoài ra, trong thư mục FRAME sẽ 

có các thư mục con tương ứng với các tờ bản đồ đã trình bày. Tên thư mục tương ứng với danh pháp của 

tờ bản đồ (sau đây gọi là thư mục trình bày mảnh). Trong thư mục trình bày mảnh, đối với mỗi tờ bản đồ, 

ứng dụng tạo ra các dữ liệu sau: 
- bản đồ xoay (SHEET.SIT); 

- phần trình bày khung, ngoài khung(FRAME.SIT); 
- các chú giải (L * _ ***. SIT) tương ứng với mẫu trình bày khung, ngoài khung hiện tại. 
  
Phần trình bày khung, ngoài khung được tạo ra theo bộ phân loại, được chỉ định trong nhóm «Trình 

bày». Thành phần của phần trình bày khung, ngoài khung được tạo theo mẫu trình bày khung, ngoài 

khung (FRM). Tệp FRM là tệp văn bản chứa mô tả về các yếu tố trình bày bản đồ. Mô tả về định dạng 

của tập tin FRM được trình bày trong mục 10.3.4. 
Phần các loại chú giải bao gồm các yếu tố kiểu kiểu «Thang độ dốc». Phần chú giải được tạo 

theo bộ phân loại được chỉ định trong nhóm «Chú giải». Thành phần của phần chú giải được xác định 

bởi nội dung của mẫu chú giải (LBL). Mô tả định dạng của tệp LBL được trình bày trong 

mục 10.3.5. Tên tệp lưu dữ liệu của phần chú giải được tạo tự động dạng Ln_NAME.SIT, trong đó n là số 

thứ tự của chú giải của mảnh bản đồ cần trình bày, NAME là tên của tệp mẫu của chú giải (ví dụ, 

L1_r50000 là chú giải đầu tiên được tạo bởi mẫu r50000.LBL). 
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Hình 13 -  Thang độ dốc 

Cùng xem xét ví dụ là quá trình trình bày khung, ngoài khung của một mảnh bản đồ. Khi trình bày 

khung, ngoài khung của bản đồ N350391.SIT, quá trình sẽ được thực hiện tự động theo các bước sau: 
- tạo thư mục con FRAME\0.N-35-039-1; 
- tạo bản đồ phụ FRAME\0.N-35-039-1\sheet.sit; 

- sao chép các đối tượng của mảnh bản đồ gốc của bản đồ vào bản đồ xoay sheet.sit. Bản đồ 

được xoay để vị trí các góc phía tây nam và đông nam của khung ở trên một đường nằm ngang 

(để có được khung chuẩn theo chiều dọc); 

- tạo phần trình bày khung, ngoài khung FRAME\0.N-35-039-1\ frame.sit; 

- tạo phần chú giải «Thang độ dốc» L1_r50000.sit. 
  
Khi tạo phần trình bày khung, ngoài khung, ứng dụng cũng tự động sao chép bộ phân loại của phần 

trình bày khung, ngoài khung (frm50000.rsc) vào thư mục con của bản đồ đang được trình bày: 

FRAME\0.N-35-039-1. Do đó, cần nhớ rằng các thay đổi trong bộ phân loại của phần trình bày khung, 

ngoài khung (ví dụ, thay đổi kiểu ký hiệu) cần thực hiện trong thư mục chứa bộ phân loại gốc của phần 

trình bày khung, ngoài khung, ví dụ : C: \ Program Files \ Panorama \ Panorama12. Để áp dụng các thay 

đổi cho các bản đồ đã tạo ra trước đó, phải chép bộ phân loại sửa đổi (RSC) vào tất cả các thư mục bản đồ 

để thay thế cho bộ phân loại tương ứng. 
Khi trình bày lại mảnh bản đồ N350391.SIT, đặt ra câu hỏi về việc thay thế bộ phân loại hiện có 

trong thư mục đích. Người dùng có thể từ chối thay thế và sử dụng bộ phân loại đã sử dụng trước đó để 

thay thế. Nếu trong hộp thoại tắt tùy chọn «Thay thế bộ phân loại», các bộ phân loại sẽ được tự động thay 

thế. 
Nếu tắt tùy chọn «Cảnh báo về lỗi thực hiện» trong cửa sổ chính của ứng dụng, thông báo lỗi sẽ 

không được hiển thị, nhưng tất cả các thông báo lỗi sẽ được ghi trong nhật kí. 
  

10.3.3 Thư viện kí hiệu 

Các thư viện kí hiệu được sử dụng khi trình bày bản đồ với quy trình trình bày khung, ngoài khung 

được chứa trong các tệp Frm***.rsc trong bộ phần mềm GIS Panorama. 
Các tệp chứa bộ ký hiệu tối thiểu cần thiết để trình bày bản đồ tương ứng với các thang tỷ lệ (một số 

dạng đường, dạng đa giác và ghi chú). 
Danh sách này có thể được mở rộng nếu cần thiết. Để làm điều này, cần chỉnh sửa bằng các công cụ 

của GIS Panorama. 
Trong tệp mẫu trình bày khung, ngoài khung, phải có các liên kết đến mã của các đối tượng tồn tại 

trong thư viện phục vụ trình bày. 
Do việc xác định các đối tượng được thực hiện bằng cách sử dụng các mã bên ngoài, không nên sử 

dụng SERIES trong các bộ phân loại phục vụ trình bày. 
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10.3.4 Mẫu trình bày khung, ngoài khung 

Mẫu trình bày khung, ngoài khung là một tệp văn bản có phần mở rộng FRM. Tạo mẫu (hoặc chỉnh 

sửa mẫu có trong bộ phần mềm GIS Panorama) có thể thực hiện bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào 

hoặc bằng cách sử dụng một ứng dụng GIS chuyên dụng. 
Khi tạo một tệp, cần tuân theo các quy tắc sau: 
- tệp phải bắt đầu bằng từ khóa FRAME; 
- tất cả từ khóa chỉ được chứa các chữ cái trong bảng chữ cái Latinh và bắt đầu với vị trí đầu tiên 

của dòng; 

- trong tập tin cho phép có các dòng trống hoặc dòng chú thích (bắt đầu bằng ký tự «/»); 

- dòng bắt đầu không phải là từ khoá (không có trong danh sách của các trường từ khóa hợp lệ) 

cũng được coi là dòng chú thích và không được xử lý. Về vấn đề này, cần chú ý đặc biệt đến 

nhập từ khóa một cách chính xác; 

- bắt đầu của mỗi từ khóa (ngoại trừ FRAME), phải có ký hiệu «.»; 

- mã phân loại đối tượng quy định tại hàng (sau đây gọi là «Code») nhất định phải có trong thư 

viện kí hiệu (bộ phân loại) của phần trình bày ngoài khung: frm25000.rsc, frm50000.rsc, 

frm100000.rsc, v.v.; 

- một dòng chứa một lệnh. Nếu cần nhiều dòng để thể hiện lệnh, phải sử dụng kí hiệu ngắt dòng 

«~~». Ví dụ : « Biên soạn theo bản đồ~~tỉ lệ 1:10 000». 

  
Các yếu tố trình bày được thể hiện trong bảng 2. 
  
Bảng 2 -  Danh sách từ khóa hợp lệ 

Từ khóa Yếu tố trình bầy 

DEPART Tên cơ quan, đơn vị phát hành 

RSCNET Xuất lưới km 

RSCGEONET Khung trắc địa 

GEOLABEL Tọa độ trắc địa 

SECURS Độ mật 

LABEL Chú giải 

RSCLINE Đường 

LINESCALE Thước tỉ lệ 

SCALE Số tỉ lệ 

INITIAL Tư liệu gốc 

LISTNAME Tên mảnh 

NAMES Phiên hiệu mảnh (riêng) 

RSCALLNEIG Phiên hiệu tất cả các mảnh liền kề 

RSCBAR Hình chữ nhật (fill màu) 

RSCBOX Khung hình chữ nhật (không fill màu) 

RSCFRAME Khung 

ADJZONE Khung ngoài 

ELEVAT Ghi chú khoảng cao đều 

HSYSTEM Hệ độ cao 

COORD Hệ tọa độ 

INC Độ xích 

STATE Hình thái địa hình 

MERIDIAN Sơ đồ góc lệch nam châm 

RSCTEXT Văn bản 

TERRAIN Lãnh thổ 

RSCCORN Góc chéo 
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Từ khóa Yếu tố trình bầy 

CODE Mã đơn vị sản xuất 

  

10.3.4.1 Tên cơ quan, đơn vị phát hành 

Định dạng lệnh: 
  
.DEPART Сode Delta Text 
  
Ghi chú văn bản (nhãn) thể hiện với mã Code nằm chính giữa theo phương ngang và cách khung 

Bắc khoảng cách Delta (tính bằng mm bản đồ). Ví dụ: 
  
.DEPART 20.0 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ 
  

 
Hình 14 -  Tên cơ quan, đơn vị phát hành 

10.3.4.2 Xuất lưới km 

Định dạng lệnh: 
  
.RSCNET NetCode Dx Step TextCode CrossCode TwoTitleCode 

  
Xuất các đường của lưới km (NetNode) giữa các khung trong và khung ngoài. Các đường cách 

khung trong khoảng cách Dx (tính bằng mm trên bản đồ) với bước nhảy Step (tính bằng mm trên bản đồ). 

Điền phần ghi chú cơ bản TextCode và ghi chú hàng trăm km TwoTitleCode. Nếu cần, trên bản đồ thể 

hiện dấu chữ thập của các đường tọa độ (đối tượng dạng đường, mã CrossCode). Ví dụ: 
  
.RSCNET 101 7.7 40 305 0 316 
  

 
Hình 15 -  Xuất lưới km 

10.3.4.3 Khung trắc địa 

Định dạng lệnh: 
  
RSCGEONET LineCode BarCode Wide Offset ExWide  
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Loại khung trắc địa được xác định theo tỷ lệ bản đồ cần trình bày. Ví dụ: 
  
RSCGEONET 101 202 0.5 7.7 1.1 
  

 
Hình 16 -  Khung trắc địa 

10.3.4.4 Tọa độ trắc địa 

Định dạng lệnh: 
  
.GEOLABEL Code Dx LineCode 

  
Ghi chú các tọa độ trắc địa được thể hiện bằng mã Code. Các đường thẳng tạo khung được qui định 

bởi mã LineCode và cách nhau khoảng cách Dx (tính bằng mm trên bản đồ ). Ví dụ: 
  
.GEOLABEL 315 7.7 101 

 

 
Hình 17 -  Tọa độ trắc địa 

10.3.4.5 Độ mật 

Định dạng lệnh: 
  
.SECURS Code Offset Text 

  
Ghi chú dạng văn bản được đặt cách góc trên phía Đông của khung một khoảng cách Offset (tính 

bằng mm trên bản đồ). Lề phải của ghi chú trùng với trục đi qua góc trên phía Đông khung bản đồ. Ví dụ: 
  
.SECURS 303 22.5 MẬT 
  

10.3.4.6 Chú giải 

Định dạng lệnh: 
  

.LABEL Name.lbl 
  
Chú giải được thể hiện tương ứng với mô tả trong tệp chú giải Name.lbl. Ví dụ: 
  
.LAB EL .. \ r25000.lbl 
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Hình 18 -  Chú giải 

10.3.4.7 Đường 

Định dạng lệnh: 
  

RSCLINE Code X1 Y1 X2 Y2 
  
Khung mảnh bản đồ được thể hiện với mã Code, trong đó X1, Y1 X2, Y2 là tọa độ các góc của 

khung. Ví dụ: 
  
RSCLINE 101 -30 140 -30 165 
  

 
Hình 19 -  Đường 

10.3.4.8 Thước tỉ lệ 

Định dạng lệnh: 
  
.LINESCALE Offset LabelCode 
  
Loại thước tỉ lệ được xác định theo tỉ lệ bản đồ trình bày. Ví dụ: 
  
.LINESCALE 29.2 313 
  

 
Hình 20 -  Thước tỉ lệ 

10.3.4.9 Số tỉ lệ 

Định dạng lệnh: 
  

.SCALE Code1 Offse t1 Code2 Offset2 Text 
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Offset1 và Offset2 là khoảng cách tính bằng mm giữa khung phía nam và ghi chú chính (Code1) và 

ghi chú bổ sung (Code2). Giá trị tỉ lệ được xác định từ lý lịch của bản đồ cần trình bày. Ví dụ: 
  
.SCALE 304 18.0 308 22.0 1 cm tương ứng với 250 m trên thực địa. 
  

 
Hình 21 -  Số tỉ lệ 

10.3.4.10 Tư liệu gốc 

Định dạng lệnh: 
  

.INITIAL Code Offset Text 
  
Ghi chú được đặt ở dưới và cách góc dưới phía đông của khung khoảng cách Offset. Lề phải của 

ghi chú trùng với trục đi qua góc dưới phía Đông khung bản đồ. Ví dụ: 
  
.INITIAL 308 16.0 Thành lập từ bản đồ~~tỉ lệ 1:10 000 
  

10.3.4.11 Tên mảnh bản đồ 

Định dạng lệnh: 
  

.LISTNAME Code Offset 
  
Ghi chú (mã Code) được trình bày ở khoảng cách Offset (tính bằng mm trên bản đồ) phía trên điểm 

chính giữa khung Bắc, căn giữa theo phương ngang. Nội dung văn bản lấy từ lý lịch bản đồ đang trình 

bày. Ví dụ: 
  
.LISTNAME 302 14.5 
  

10.3.4.12 Danh pháp 

Định dạng lệnh: 
  
.NAMES Code1 Offset Code2 

  
Danh pháp được lấy từ lý lịch bản đồ cần trình bày (danh pháp - Code1 và số hiệu - Code2) và 

được đặt cách góc Đông Bắc của khung khoảng cách Offset (tính bằng mm trên bản đồ) của góc đông bắc 

của khung. Lề phải của ghi chú trùng với trục đi qua góc Đông Bắc của khung bản đồ. Ví dụ: 
  
.NAMES 301 14.5 319 
  

 
Hình 22 -  Danh pháp 
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10.3.4.13 Danh pháp của tất cả các mảnh liền kề 

Định dạng lệnh: 
  

.RSCALLNEIG Code Offset 

  

Phần văn bản (nhãn) được xác định theo danh pháp của mảnh đang trình bày (lấy từ lý lịch bản đồ) 

và được đặt chính giữa cạnh của khung và cách khung một khoảng Offset (tính bằng mm trên bản đồ). Ví 

dụ: 
  
.RSCALLNEIG 306 9.6 
  

10.3.4.14 Hình chữ nhật (fill màu) 

Định dạng lệnh: 
  

.RSCBAR Code X1 Y1 X2 Y2 
  
Hình chữ nhật (fill màu) được thể hiện bởi mã đối tượng dạng vùng Code, trong đó X1, Y1 X2, 

Y2 - tọa độ của các góc của hình chữ nhật. Ví dụ: 
  
RSCBAR 201 -35 145 -40 150 

 

2

1

 
Hình 23 -  Hình chữ nhật (fill màu) 

10.3.4.15 Khung hình chữ nhật (không fill màu) 

Định dạng lệnh: 
  

.RSCBOX Code X1 Y1 X2 Y2 
  
Khung hình chữ nhật (không fill màu được thể hiện bởi mã đối tượng dạng đường Code, trong đó 

X1, Y1 X2, Y2 - tọa độ của các góc của hình chữ nhật. Ví dụ: 
  
RSCBOX 101 -35 145 -40 150 
  

10.3.4.16 Khung 

Định dạng lệnh: 
  

.RSCFRAME LineCode Delta FillCode FrmCode 

  
Tạo dải (đối tượngdạng vùng với mã FillCode) có chiều rộng Delta (tính bằng mm bản đồ) xung 

quanh khung trong của mảnh bản đồ và bị giới hạn bên trong bởi đối tượng dạng đường LineCode (khung 

bên trong) và đối tượng dạng đường FrmCode ở bên ngoài (khung bên ngoài). LineCode, FrmCode, 
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FillCode - mã phân loại của các đối tượng tương ứng với bộ phân loại trình bày khung, ngoài khung. Ví 

dụ: 
  
.RSCFRAME 102 9.6 203 101  
 

 
Hình 24 -  Khung  

10.3.4.17 Khung ngoài 

Định dạng lệnh: 
  

.ADJZONE LineCode LabelCode LabelCode2 Offset Wide Step 
  
Linecode – mã đường, LabelCode – mã ghi chú chính, LabelCode2 - mã ghi chú bổ sung (hàng 

trăm km), Offset – độ lệch so với khung, Wide - chiều dài đường, Step - bước (tính bằng mm trên bản 

đồ). 
  

 
Hình 25 -  Khung ngoài  

Ví dụ: 
  
.ADJZONE 101 317 318 9.6 1.4 40.0 
  

10.3.4.18 Ghi chú khoảng cao đều 

Định dạng lệnh: 
  

.ELEVAT Code Offset 

  
Offset là khoảng cách tính bằng mm của chú giải so với điểm giữa khung Nam. Giá trị được lấy từ 

lý lịch bản đồ. Ví dụ: 
  
.ELEVAT 308 32.0 
  

 
Hình 26 -  Ghi chú khoảng cao đều  

10.3.4.19 Hệ độ cao 

Định dạng lệnh: 
  

.HSYSTEM Code Offset Text 
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 Offset là khoảng cách tính bằng mm của chú giải so với điểm giữa khung Nam. Ví dụ: 
  
.HSYSTEM 308 35.0 Hệ độ cao Hòn Dấu 
  

10.3.4.20 Hệ tọa độ 

Định dạng lệnh: 
  

.COORD Code Dx Dy Text 

  
Chú thích «Hệ tọa độ» được gắn với mã Code. Dx và Dy là độ lệch tính bằng mm bản đồ so với góc 

phía Tây Bắc của khung. Ví dụ: 
  
.COORD 310 20.0 20.7 Hệ tọa độ VN2000 
  

10.3.4.21 Độ xích 

Định dạng lệnh: 
  

.INC Code Offset Interval 

  
 Offset là khoảng cách tính bằng mm của chú giải so với điểm góc khung Tây Nam. Nội dung văn 

bản chú thích (nhãn) được lấy từ lý lịch bản đồ, Interval - khoảng cách giãn dòng. Ví dụ: 
  
.INC 311 16.0 0.5 

  

 
Hình 27 -  Độ xích  

10.3.4.22 Hình thái địa hình 

Định dạng lệnh: 
  

.STATE Code Offset Text 

  
 Offset là khoảng cách tính bằng mm của chú giải so với điểm góc Đông Bắc của khung bản đồ. Ví 

dụ: 
 

.STATE 308 9.6 Hình thái địa hình năm 1983 г. Xuất bản năm 2004. 

 

 
Hình 28 -  Hình thái địa hình  



  

PARB.00046-06 98 05 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

33 

10.3.4.23 Sơ đồ góc lệch nam châm 

Định dạng lệnh: 
 

MERIDIAN Dx Dy Lx Ly СodeI СodeM СodeN СodeT СodeS СodeL 

 

Lx, Ly – kích thước của sơ đồ góc lệch nam châm tính bằng mm trên bản đồ theo phương ngang và 

phương dọc. 

Dx, Dy – khoảng cách của sơ đồ tính bằng mm trên bản đồ so với góc Tây Bắc của khung.  

СodeI – mã đối tượng «kinh tuyến thực». 

СodeM – mã đối tượng «kinh tuyến từ». 

СodeN – mã đối tượng «đường lưới km». 

CodeT – mã chú thích. 

СodeS – mã đối tượng «cung tròn». 

СodeL – mã đối tượng «đường mũi tên».  

Sơ đồ được trình bày theo dữ liệu trong lý lịch bản đồ. Ví dụ: 
  
.MERIDIAN 36.0 75.0 23.0 15.0 104 105 106 311 107 110 
 

 
Hình 29 -  Sơ đồ góc lệch nam châm 

10.3.4.24 Văn bản (Nhãn) 

Định dạng dữ liệu: 
 

.RSCTEXT Code Point Dx1 Dy1 Dx2 Dy2 Align Text 
  
Phần văn bản (nhãn) ghi chú thể hiện bởi mã Code tại điểm neo của khung Point. 
 

1

2

3
4

5

6

7
8

 
Hình 30 -  Điểm neo của khung 

Dx1, Dy1 – khoảng cách giữa kí tự đầu tiên của chú thích và điểm neo (tính bằng mm trên bản đồ). 

Dx2, Dy2 – khoảng cách giữa điểm cuối của chú thích và điểm neo (tính bằng mm trên bản đồ). 

Align – căn lề (0 – căn lề trái, 1 – chính giữa, 2 – cắn lề phải). 
 

Пример: 
.RSCTEXT 309 3 18.00 0.00 18.00 20.00 0 Tên~~điểm dân cư 
 

10.3.4.25 Lãnh thổ 

Định dạng dữ liệu: 
.TERRAIN Code Offset Text 
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Offset là khoảng cách tính bằng mm của chú giải so với điểm góc Tây Bắc của khung bản đồ. Ví dụ: 
 
.TERRAIN 309 13.0 VIỆT NAM. Vùng Thủ đô. 
 

10.3.4.26 Góc chéo 

Định dạng lệnh: 
  

.RSCCORN Code Offset 

  
Các góc chéo được thể hiện bằng mã Code. Offset - độ dài của đường tính bằng mm bản đồ. Ví dụ: 
  
.RSCCORN 101 9.6 
  

10.3.4.27 Mã đơn vị sản xuất 

Định dạng lệnh: 
  

.CODE Code Offset Text 

  
Mã của đơn vị sản xuất được thể hiện bằng mã Code với Offset là độ lệch theo phương ngang tính 

bằng mm bản đồ của phần chú thích so với góc Đông Nam của khung. 
Ví dụ: 
  
.CODE 308 9.6 D-28 III 83-D 
  

10.3.5 Định dạng chú giải ngoài khung 

Các mẫu trình bày khung, ngoài khung có thể gồm các liên kết đến các mẫu chú giải cơ bản (từ 

khóa «.LABEL» trong tệp FRM). Chú giải trình bày khung, ngoài khung là một tệp văn bản có phần mở 

rộng LBL. 
Tệp LBL bổ sung cho các tệp FRM. Định dạng của tệp LBL tuân theo các quy tắc sau: 

- tệp phải bắt đầu bằng từ khóa FRAME; 
- tất cả từ khóa chỉ được chứa các chữ cái trong bảng chữ cái Latinh và bắt đầu với vị trí đầu tiên 

của dòng; 

- bắt đầu của mỗi từ khóa (ngoại trừ FRAME), phải có ký hiệu «.»; 

- mã phân loại đối tượng quy định tại hàng (sau đây gọi là «Code») nhất định phải có trong thư 

viện kí hiệu (bộ phân loại) của phần trình bày ngoài khung: frm25000.rsc, frm50000.rsc, 

frm100000.rsc, v.v. 

 

Dòng đầu tiên của tập tin LBL chứa từ khóa «LABEL», số phiên bản, và tên của bộ phân loại (ví 

dụ: Frm50000.rsc) được sử dụng để tạo các đối tượng trình bày. Ví dụ: 
  
LABEL 5 Frm50000.rsc 
  
Các yếu tố trình bày được đưa ra trong Bảng 3. 
  
Bảng 3 -  Danh sách từ khóa hợp lệ  

Từ khóa Yếu tố trình bày 

POS Vị trí 

OBJECT Đối tượng 
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10.3.5.1 Vị trí 

POS xác định vị trí của chú giải so với khung bản đồ. Định dạng lệnh: 
 . POS Point Dx Dy 
  
Các đối tượng chú giải nằm cách điểm neo Point khoảng cách Dx, Dy. 

 

1

2

3
4

5

6

7
8

 
Hình 31 -  Điểm neo so với khung bản đồ 

10.3.5.2 Đối tượng 

Định dạng lệnh: 
 .OBJECT Local Code Count CodeNumber 

  
Local – dạng đối tượng: 0 – dạng đường, 1 – dạng vùng, 2 – dạng điểm, 3 – dạng chú thích, 4 –

 dạng vectơ. Code - mã phân loại của đối tượng. CodeNumber - số đối tượng trong chuỗi. Count - số 

đường bao của đối tượng. Dòng tiếp quy định cụ thể số điểm trong đường bao, và sau đó - tọa độ của các 

điểm tạo đường bao (tính bằng mm tương ứng với điểm neo được quy định trong dòng «.POS»). 
 
Ví dụ về đối tượng tuyến tính có ba đường bao: 
.OBJECT 0 109 3 0 

4  

7.833333 2.125000 

-15.333333 2.125000 

-15.333333 3.916667 

-15.333333 7.375000 

2  

-3.484375 3.916667 

-15.333333 3.916667 

2  

-9.201316 7.375000 

-15.333333 7.375000 

 

Ví dụ về chú thích: 

 

.OBJECT 3 313 1 0 

2 24 6 0°30' 

-18.541667 0.000000 

-18.541667 1.224000 

  
Khi mô tả chú thích, dòng thứ hai gồm: số điểm (2), mã căn chỉnh theo phương ngang (24 – căn 

giữa), mã căn chỉnh theo phương dọc (6 – căn chuẩn), phần văn bản (0°30'). 

Danh sách mã căn chỉnh theo phương ngang: 0 – trái, 2 – phải, 6 – giữa. 
Danh sách mã căn chỉnh theo phương dọc: 0 – căn trên, 8 – căn dưới, 24 – căn chuẩn, 4120 – căn 

giữa. 
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11 PHÂN TRANG IN 

Nhiệm vụ chia bản đồ thành các trang nhằm chuẩn bị các trang bản đồ để in. Nhiệm vụ là phân tích 

dữ liệu bản đồ điện tử (vector, bản đồ raster và ma trận) thành một tập hợp các phân mảnh bản đồ (trang) 

theo các thông số đã thiết lập. 
Việc chuẩn bị các trang in của tập bản đồ được thực hiện theo thứ tự sau: 
- xây dựng sơ đồ phân trang của bản đồ; 
- chỉnh sửa tương tác của sơ đồ phân trang; 

- đánh số trang của tập bản đồ; 

- chỉnh sửa số trang; 

- việc xây dựng bảng chỉ dẫn theo thứ tự chữ cái; 

- trình bày các trang của tập bản đồ; 

- in các trang tập bản đồ. 

  
Khi xây dựng sơ đồ các trang của tập bản đồ sử dụng bộ phân loại FRAMEPRN.RSC bao gồm các 

đối tượng đặc biệt («Trường của trang tập bản đồ», «Vùng bên trong của trang», «Vùng của trang tập bản 

đồ», «Tên của vùng của trang bản đồ», vv) và thuộc tính («Tên của trang bản đồ», «Số trang bản đồ», 

v.v.). 
  

11.1 Xây dựng sơ đồ phân trang của tập bản đồ 

  

Việc xây dựng sơ đồ phân trang của tập bản đồ được thực hiện tự động. 

Trước khi thực hiện, cài đặt các tham số sau: 
- kích thước, lề và hướng trang; 

- kích thước phù trùm các trang lân cận; 

- chế độ in trang; 

- khu vực xuất. 

  
Kích thước trang (tính bằng milimét) được chọn từ danh sách các khổ giấy tiêu chuẩn hoặc có thể 

được thiết lập bởi người dùng nếu trong danh sách chọn mục «khác». Các trường «Chiều rộng» và 

«Chiều dài» được sử dụng để đặt khổ giấy trang tính bằng milimet. 
Lề trang được sử dụng để đặt lề (lề từ mép) tính bằng milimet trên giấy. 
Định hướng trang: 
- Dọc - đặt hướng dọc của trang. 

- Ngang - đặt hướng ngang của trang. 

  
Kích thước phủ trùm (tính bằng milimét ) thiết lập độ chồng chéo các trang liền kề ở bên trái (phải) 

và trên (dưới) của trang. 
Chế độ in trang: 
- Một mặt - mỗi trang được tạo thành một cách riêng biệt. 

- Hai mặt - các trang được hình thành theo cặp (để đảo ngược hai trang). Mỗi cặp trang có thiết 

kế cận biên chung (xem Hình 32). 
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Một mặt 

 

Hai mặt 

Hình 32 -  Chế độ in trang 

Khu vực xuất là một khung hình chữ nhật, được thiết kế để xây dựng bố cục trang của tập bản đồ. 

Khu vực xuất có thể chọn là «Toàn bộ khu vực», khung được chọn trên bản đồ hoặc khung tương ứng với 

kích thước của đối tượng bản đồ đã chọn. Việc lựa chọn khung trên bản đồ được thực hiện bằng cách 

nhấn các nút «Chọn» hoặc «Đối tượng». Khung đã chọn trước đó có thể được sửa đổi bằng cách nhấn nút 

«Chỉnh sửa». 
Khi nhấp vào nút «Chạy», phần mềm sẽ xây dựng sơ đồ phân trang của tập bản đồ. Kết quả là một 

lớp bản đồ để phân trang bản đồ gốc và được hiển thị trên dữ liệu gốc. Lớp bản đồ phân trang in được ghi 

lại trong thư mục con của bản đồ chính Pages\Scheme. Sơ đồ của tập bản đồ được hiển thị trong Hình 33. 

Các đối tượng được in trên bản đồ của lược đồ được nhóm thành các nhóm (từng trang). Việc sử dụng các 

đối tượng nhóm cho phép đơn giản hóa các hoạt động chỉnh sửa tương tác trong các bước tiếp theo. 
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Hình 33 -  Sơ đồ của tập bản đồ  

Các số cho biết mã của các đối tượng trong sơ đồ: 
701 - Lề trang bản đồ ( 20 mm ) 

705 - Khu vực bên trong trang (đường màu xanh) 

707 - Tên của khu vực trang của tập bản đồ (A, B, C, D, E, G) 

720 - Các trang của trang bản đồ (nửa trong suốt) 

  
Nếu thay đổi các tham số để xây dựng sơ đồ (định dạng, trường hoặc hướng trang), sơ đồ có thể 

được xây dựng lại. Khi xây dựng lại, phần mềm sẽ hỏi có bổ sung thêm vào sơ đồ hiện có hay không. Nếu 

trả lời là có, các trang mới sẽ được thêm vào sơ đồ hiện có. Ngượ lại, sơ đồ cũ sẽ bị xóa và sơ đồ mới sẽ 

được tạo. 
  

701 705 

707 

720 

720 

Страница 1 Страница 2 

Страница 3 Страница 4 
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11.2 Chỉnh sửa sơ đồ phân trang 

Chỉnh sửa sơ đồ phân trang được thực hiện để hoàn thành sơ đồ phân trang một cách thủ công. Để 

thực hiện chọn công cụ «Biên tập bản đồ». Các thao tác cơ bản để chỉnh sửa sơ đồ phân trang là: 
- di chuyển đối tượng; 

- thu phóng, xoay đối tượng; 

- sao chép đối tượng; 

- xóa đối tượng. 

  
Thao tác «Di chuyển đối tượng» và «Thu phóng», «Xoay đối tượng» cho phép phân trang của bản 

đồ theo cách tốt nhất. 
Thao tác Sao chép đối tượng cho phép sao chép sơ đồ (bao gồm tất cả các đối tượng cấp dưới của 

nhóm) và đặt chúng vào vị trí mong muốn của sơ đồ. Thao tác này có thể được sử dụng để thêm các trang 

bị thiếu hoặc để tạo bản đồ lớn hơn. 
Khi sao chép một nhóm đối tượng, liên kết của các đối tượng sao chép sẽ bị hủy. Do đó, cần phải 

chọn tất cả các đối tượng tương ứng với một trang và hợp nhất vào nhóm trong chế độ biên tập bản đồ 

«Tập hợp các đối tượng – Đối tượng đã chọn trong tập hợp». 
Khi tạo sao chép trang, nên đặt nó ở vị trí trống (gần với bản đồ nguồn). Cách thuận tiện nhất để 

chọn là chọn một vùng hình chữ nhật: «Menu chính - Tìm kiếm - Chọn theo Khung». 
«Xóa một đối tượng» được sử dụng để loại bỏ các trang thừa của bản đồ. 
Tất cả các thao tác trên được thực hiện đồng thời cho tất cả các đối tượng trong nhóm tương ứng 

với từng trang của biểu đồ («Trang bản đồ», «Vùng bên trong», «Tên khu vực», «Khu vực»). 
Nếu cần thay đổi vị trí hoặc hình dạng của các trang, chia nhóm đối tượng trang thành các đối tượng 

riêng biệt trong trình chỉnh sửa bản đồ «Tập hợp các đối tượng – Chia tách», di chuyển khung hoặc chỉnh 

sửa đường bao trong chế độ «Chỉnh sửa điểm». Nếu cần thay đổi vị trí của tên vùng, di chuyển chú thích 

hoặc thay đổi nhãn bằng công cụ «Chỉnh sửa văn bản». Khi chỉnh sửa xong, phải chọn tất cả các đối 

tượng bố cục trang và hợp nhất chúng vào nhóm bằng trình biên tập bản đồ «Tập hợp các đối tượng – Đối 

tượng đã chọn trong tập hợp». 
Hình 34 thể hiện ví dụ là bản đồ có thể nhận được sau khi chỉnh sửa sơ đồ phần trang bản đồ. 
 



  

PARB.00046-06 98 05 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

40 

 

Hình 34 -  Sơ đồ bố trí bản đồ sau khi chỉnh sửa  

11.3 Đánh số trang của tập bản đồ 

  

Việc đánh số trang của tập bản đồ được thực hiện ở chế độ tự động. Việc đánh số trang của 

tập bản đồ có thể bắt đầu từ số được người dùng chọn từ góc trên bên trái hoặc góc dưới 

bên trái của bản đồ. 

  

11.4 Chỉnh sửa số trang  

Nếu cần thiết, số trang có thể được thay đổi theo cách thủ công. Để thay đổi số trang, chọn một đối 

tượng kiểu «Vùng bên trong của trang» và đặt số được yêu cầu (thuộc tính «Số trang của bản đồ» trong 

tab «Thuộc tính»). Trong trường hợp này, cũng cần sửa thuộc tính «Số trang ở bên trái» (phải, trên và 

dưới) từ các trang liền kề (các đối tượng loại «Vùng bên trong của trang»). 
  

11.5 Xây dựng bảng chỉ dẫn theo thứ tự chữ cái 

  

Việc xây dựng chỉ mục theo thứ tự bảng chữ cái được thực hiện ở chế độ tự động theo các 

đối tượng do người dùng chọn. Các đối tượng được chọn trong hộp thoại «Thành phần bản 

đồ» được mở ra khi nhấn vào nút «Bộ lọc». 
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Chế độ này cho phép xây dựng một số chỉ mục theo thứ tự bảng chữ cái (danh sách đường phố và 

quảng trường, danh sách các trạm tàu điện ngầm, danh sách nhà hát, v.v.). Các chỉ mục theo thứ tự bảng 

chữ cái được lưu dưới dạng các tệp riêng biệt trong thư mục bản đồ nguồn Pages\Scheme. 
  

11.6 Trình bày các trang của tập bản đồ 

  

Việc trình bày các trang của tập bản đồ được thực hiện tự động với các tham số đã được 

thiết lập để trình bày khung và ngoài khung. Các tham số trình bày khung, ngoài khung là 

mẫu của trình bày khung, ngoài khung (tệp FRM) và bộ phân loại của bản đồ (tệp RSC). 

Mỗi trang của tập bản đồ được trình bày như một thiết kế độc lập, có chứa các mảnh được lựa chọn 

của bản đồ nguồn, sơ đồ phân trang và trình bày khung, ngoài khung. Mỗi thiết kế được ghi vào một thư 

mục riêng với đường dẫn kiểu Pages\Scheme\PageN, trong đó N là số trang. 
  

11.7 In trang bản đồ 

Để xuất mỗi trang của tập bản đồ, phải mở các thiết kế của trang bản đồ từ thư mục kiểu Pages\ 

Scheme\PageN và in (Tệp - In) hoặc lưu thành tệp PostScript (File - In định dạng PostScript). 



  

PARB.00046-06 98 05 VN 

     
Rev. Sheet № document Sign. Date 

 

42 

12 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ TẠO BẢN ĐỒ CHẾ BẢN ĐỄ IN OFFSET 

12.1 Công việc biên tập bản đồ 
Mục đích của việc biên tập chế bản là một hiệu chuẩn công nghệ và tính năng kỹ thuật của công 

trình tùy theo yêu cầu của khách hàng, loại và tỉ lệ của dữ liệu cần xử lý, việc có hay không các tư liệu cơ 

bản và bổ sung. 
Phân tích các yêu cầu theo các tài liệu hướng dẫn (trong trường hợp trình bày các loại tiêu chuẩn 

của bản đồ điện tử) hoặc các yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm (trong trường hợp tạo các tài liệu 

chuyên dụng), và có các tư liệu gốc, cần làm rõ những gì quá trình sản xuất phải được thực hiện để tái 

bản, chính lí, in mới bản đồ cũng như tư liệu nào cần trong quá trình thực hiện quy trình công nghệ. 
Ngoài ra, cần chính xác hóa bảng màu của bản đồ gốc, danh sách của chúng với tên và màu tương 

ứng. 
  

Bảng 4 -  Bảng màu của bản đồ gốc 

Tên Màu sắc 

Viền rừng và lưới màu xanh lá cây 

Đường và khối màu cam 

Thủy văn màu lam 

Địa hình màu nâu 

Đường viền màu đen 

Chú giải văn bản màu đen 

  
Trong quá trình nghiên cứu và phân tích công việc tiếp theo, sẽ tạo ra «Các nguyên tắc kỹ thuật 

biên tập», trong đó phải thể hiện được các đặc trưng của qui trình kĩ thuật liên quan đến vùng lập bản đồ. 
Trong phụ lục với «Các nguyên tắc kỹ thuật biên tập» cần có: 
- Thư viện của các kí hiệu thông thường (bộ phân loại điện tử), được sử dụng để chuẩn bị cho 

việc biên tập các mảnh bản đồ của khu vực; 

- Danh sách các kí hiệu được thêm vào phân loại để đảm bảo thực hiện quá trình biên tập bản đồ 

để xuất bản (ký hiệu rải, trục của đối tượng đường của mạng giao thông, vv) với mã phân loại 

và tên của các đối tượng cần được trình bày với các kí hiệu và tham số trình bày. 

- Thư viện các kí hiệu trình bày (để trình bày khung, ngoài khung các mảnh bản đồ); 

- Mẫu khung của bản đồ điện tử tương ứng với thư viện kí hiệu trình bày; 

- Mẫu trình bày chủ giải của bản đồ (mẫu ký hiệu); 

- Nhãn mô tả các đặc điểm địa vật lý của khu vực đang được xử lý (trong trường hợp thể hiện 

thông tin này ở mặt sau của bản đồ); 

- Danh sách các loại đối tượng địa lý trong chú thích ngoài khungcủa bản đồ. 
  

Để đảm bảo rằng các phông chữ trên bản đồ khớp với các phông chữ được chỉ định trong bộ phân 

loại số , phải kiểm tra xem các phông chữ này đã được cài đặt trong Hệ điều hành chưa? 
Khi biên tập chế bản bản đồ có sử dụng các màu CMYK để tạo các bản đồ số để in offset, cần 

chuẩn bị bộ phân loại bản đồ số (RSC) theo cách đặc biệt. 
  

12.1.1 Quy trình kiểm tra sự hiện diện của phông chữ trong Windows OS 

Để đảm bảo rằng các phông chữ của bản đồ khớp với các phông chữ được chỉ định trong bộ phân 

loại số , phải kiểm tra xem các phông chữ này đã được cài đặt trong Windows chưa. Để kiểm tra, thực 

hiện theo các bước sau: 
1) Trong menu chính của chương trình, chọn: «Tệp – Mở».  
2) Đặt loại tệp: «Bộ phân loại» (RSC).  
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3) Chọn bộ phân loại bản đồ được sử dụng để tạo các tệp PostScript.  
4) Trong cửa sổ trình soạn thảo bộ phân loại, kích hoạt tab «Phông chữ» và kiểm tra tính chính xác 

của tập ký tự (trang mã). Đối với phông chữ tiếng Nga, chọn cài đặt «Cyrillic» (xem Hình 35).  
5) Kích hoạt từng dòng của danh sách phông chữ bằng nút chuột trái. Nếu có dòng kiểu «Font 

không được cài đặt trong Windows», phải cài đặt phông chữ cần thiết trong Windows: Start - 

Settings - Control Panel - Fonts.  
  

  

Hình 35 -  Ví dụ về hiển thị chú thích  

Lưu ý: Nếu trong hệ điều hành Windows không có phông chữ theo yêu cầu, có thể chuyển sang sử 

dụng phông chữ khác đã được cài đặt trong hệ điều hành Windows. Trong trường hợp thiếu phông chữ, 

chú thích có thể sẽ được trình bày không đúng, bị biến dạng. Trong Hình 36 cho thấy một ví dụ về hiển 

thị chú thích bằng phông chữ chưa được cài đặt (trái) và đã được cài đặt (bên phải). 

 

 

Hình 36 -  Ví dụ về hiển thị chú thích  
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12.1.2 Chỉnh sửa thư viện các kí hiệu 

Ở giai đoạn biên tập chế bản cần thực hiện chỉnh sửa kí hiệu trong bộ phân loại điện tử (được sử 

dụng cho việc chế bản các bản đồ để xuất bản) nhằm đảm bảo tương ứng, phù hợp của bản đồ giấy với 

bản đồ điện tử theo loại và tỉ lệ bản đồ. 
Ngoài ra, mô tả các đối tượng được biên tập, trình bày để xuất bản sẽ được thêm vào bộ phân loại 

điện tử. 
Để kiểm tra sự phù hợp của hình ảnh các đối tượng bản đồ điện tử với các yêu cầu đã thiết lập, thực 

hiện trình bày bản đồ kí hiệu và in thử trên máy in theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ ban đầu của bản đồ điện 

tử cần xử lý. 
  

12.1.2.1 Khuyến cáo về cài đặt dạng kí hiệu loại vòng tròn 

Loại kí hiệu (vòng tròn) phụ thuộc vào cách thức mô tả ký hiệu trong trình phân loại bản đồ. Khi 

tạo một vòng tròn (trong bộ phân loại) dưới dạng kí hiệu điểm, khi in ký hiệu có dạng ngôi sao (xem Hình 

37.a), khi tạo kí hiệu dạng vectơ, khi in ký hiệu có dạng một vòng tròn bình thường (xem Hình 37.b). Do 

đó, khi tạo một kí hiệu điểm (trong bộ phân loại bản đồ), nên sử dụng phương pháp vectơ mô tả loại ký 

hiệu (dạng điểm trong các bộ phân loại cũ được thay thế bằng một ký hiệu véc tơ). Có thể chỉnh sửa giao 

diện của đối tượng trong hộp thoại lựa chọn đối tượng (Chọn đối tượng - Thông tin - In - Ký hiệu Vector 

- Tham số). 
  

  
a) trong kí hiệu điểm     b) trong ký hiệu vector 

Hình 37 -  Dạng vòng tròn (khi được nạp trong Adobe Photoshop với độ phân giải 1200 chấm trên mỗi 

inch)  

 12.1.2.2. Khuyến cáo về thiết lập loại chú thích 

Để hiển thị tốt hơn nhãn của chú thích, trong các tham số phông chữ, thiết lập chọn theo đường 

viền. Trong trường hợp này, màu sắc xung quanh mỗi chú thích sẽ được làm sạch (tẩy). 
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Hình 38 -  Tẩy màu xung quanh chú thích 

  

Hình 39 -  Chọn một đối tượng  
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Hình 40 -  Chỉnh sửa phông chữ  

Khi biên tập bản đồ tách màu gốc, xung quanh chú thích màu đen, chỉ có màu đen được làm sạch, 

xung quanh màu xanh - chỉ có màu xanh, xung quanh màu nâu - chỉ có màu nâu. 

 

 
Hình 41 -  Biên tập bản đồ tách màu gốc  

12.1.2.2 Đặc trưng của bộ phân loại phục vụ cho trình bày bản đồ với bảng màu CMYK ở định 

dạng PCX, BMP, TIFF, PostScript 

Việc lưu các màu theo mã CMYK của các đối tượng bản đồ vào tệp với các định dạng PCX, BMP, 

TIFF, PostScript chỉ được thực hiện đối với các màu thuộc bảng màu, được chỉ định trong bộ phân loại số 

của bản đồ. Đối tượng đồ họa và các đối tượng dạng vùng fill màu hoặc dạng viền nửa trong suốt được 

hiển thị bởi màu RGB bằng cách chuyển đổi tự động sang mã màu CMYK. Khi hiển thị mô tả màu theo 

các bảng màu RGB và CMYK, màu sắc của các đối tượng có thể khác nhau đáng kể so với màu sắc ban 

đầu. Do đó, để chuyển màu CMYK chính xác sang tệp PostScript bằng mã màu CMYK, phải đảm bảo: 
- tính chính xác của các màu của bảng màu trong bộ phân loại bản đồ số (RSC); 

- trong bộ phân loại bản đồ, không có các đối tượng dạng vùng fill màu hoặc dạng viền nửa trong 

suốt; 

- bản đồ không có các đối tượng đồ họa sử dụng mô tả kiểu đối tượng mà không tham chiếu đến 

bảng màu của bộ phân loại. 
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Việc không có các đối tượng đồ họa được xác định bởi việc không có một mô tả đối tượng đồ họa 

trong tập tin bản đồ: thư mục bản đồ SIT không được chứa tệp (cùng tên) với phần mở rộng SGR, thư 

mục MAP không được chứa tệp (cùng tên) với phần mở rộng GRA. 
Việc trong bộ phân loại bản đồ không có các đối tượng dạng vùng fill màu hoặc dạng viền nửa 

trong suốt, có thể được kiểm tra theo các bước sau: 
1) Trong menu chính của chương trình, chọn: «Tệp – Mở».  
2) Thiết lập loại tệp: «Bộ phân loại bản đồ» (RSC).  
3) Chọn bộ phân loại bản đồ được sử dụng để tạo các tệp PostScript.  
4) Trong cửa sổ trình biên tập phân loại, kích hoạt tab «Đối tượng», chế độ xem «In».  
5) Kiểm tra chế độ xem của từng đối tượng. Kiểu của đối tượng «In» không được chứa các loại sau: 

«Đa giác - kính», «Đa giác – kính màu», «Đường – kính màu» (xem Hình 42).  
  

  

Hình 42 -  Trình biên tập bộ phân loại  

Lưu ý: Nếu có các đối tượng trong bản đồ có chế độ xem không được đề xuất, màu của các đối 

tượng này sẽ được chuyển đổi tự động từ RGB sang CMYK, không tính đến sự tương ứng với màu 

CMYK của bộ phân loại số. Màu sắc của các màu CMYK được chuyển đổi tự động có thể có sự khác biệt 

nghiêm trọng so với các màu RGB gốc. 
Tính hợp lệ của các màu của bảng màu trong bộ phân loại số của bản đồ được kiểm tra trong cửa sổ 

trình biên tập bộ phân loại. Trong trường hợp này, cần kích hoạt bảng màu CMYK: Dữ liệu chung - Bảng 

màu - trong danh sách thả xuống «Tiêu chuẩn», thay thế bằng «Bảng màu CMYK» (xem Hình 43). 
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Hình 43 -  Kiểm tra các màu của bảng màu  

Kiểm tra này bao gồm kiểm soát trực quan sự tương ứng giữa các giá trị của các màu cấu thành (C, 

M, Y, K) với các giá trị mã mày được qui định trong các Hướng dẫn kỹ thuật và qui định biên tập. Chỉnh 

sửa màu sắc thành phần của CMYK được thực hiện khi nhấn chọn màu. Trong trường hợp này, các 

trường C, M, Y, K ở phần dưới bên phải của hộp thoại sẽ tự điều chỉnh tương ứng. Khi hoàn thành việc 

chỉnh sửa các thành phần của mỗi màu, nhấn nút «Ghi». Để kết thúc và lưu chỉnh sửa nhấn nút «Lưu». 

  

12.1.2.3 Thứ tự kiểm tra sự sẵn sàng của bộ phân loại số để phát hành bản đồ 

Tính sẵn sàng của trình phân loại kỹ thuật số để phát hành bản đồ được kiểm tra theo thứ tự sau: 
  
1) Mở bộ phân loại số của bản đồ (xem Hình 44). 
  

  

Hình 44 -  Bộ phân loại số của bản đồ   

2) Tạo bản đồ các kí hiệu thông thường: nhấp vào «Bản đồ các kí hiệu» và «Chạy» (xem Hình 

45). Đóng trình chỉnh sửa trình phân loại. Sau khi hoàn thành, bản đồ kí hiệu sẽ được mở tự động. 
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Hình 45 -  Trình bày bản đồ  

3) Trong menu chính của chương trình, bật chế độ xem dạng in của bản đồ kí hiệu: 
«Xem - Xem bản đồ - Dạng in» (raster hay vector). 
  
4) Khi biên tập bản đồ chế in trong màu CMYK: 
«Xem - Xem bản đồ - Kiểu màu - CMYK». 
  
5) Đặt độ fill màu của các đối tượng dạng vùng bằng 100%: 
«Tham số - Cài đặt màu» (xem Hình 46). 
  

  

Hình 46 -  Quản lý bảng màu  

Sau khi thiết lập theo mục 3-5, màu sắc các kí hiệu trên màn hình nên được phải tương tự như thiết 

lập trong bộ phân loại số của bản đồ. 
  
6) Đặt tham số màn hình: «Tham số - Tham số màn hình» (xem Hình 47). Kích thước đường chéo 

của màn hình phải khớp với kích thước phần hiển thị của màn hình. Hệ số phóng đại là 100%. 
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Hình 47 -  Cài đặt hiển thị  

7) Đặt tỉ lệ của các đối tượng: «Tham số - Tỉ lệ - Bản vẽ». 
  
Sau khi thiết lập theo quy định trong các mục 6-7, kích thước, độ dày đường và chiều cao của chú 

thích trên màn hình phải tương ứng với các thiết lập trong bộ phân loại số của bản đồ (xem Hình 48). 
  

  

Hình 48 -  Tỉ lệ các đối tượng 

8) Kiểm tra trực quan dạng in của tất cả các kí hiệu của bộ phân loại số trên màn hình. Nếu cần sửa 

đổi kiểu ký hiệu, hãy chỉnh sửa dạng in của ký hiệu trong trình biên tập bộ phân loại hoặc hộp thoại chọn 

đối tượng (tab «Xem», xem Hình 49). 
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Hình 49 -  Chọn đối tượng  

9) Trong trường hợp không cần điều chỉnh khi kiểm tra trực quan dạng in của các loại kí hiệu, thực 

hiện in thử trên bản đồ trên máy in màu (Plotter): «File - In» (xem Hình 50). Kiểm tra kết quả in ấn tất cả 

các kí hiệu của bộ phân loại số trên các trang được in. 
  

  

Hình 50 -  In một bản đồ  

12.1.3 Chỉnh sửa bộ phân loại trình bày 

Ở giai đoạn biên tập chế bản cần thực hiện chỉnh sửa bộ phân loại điện tử (được sử dụng cho việc 

chế bản các bản đồ để xuất bản) nhằm đảm bảo tương ứng, phù hợp của bản đồ giấy với bản đồ điện tử 

theo loại và tỉ lệ bản đồ. 
Ngoài ra, mô tả các đối tượng được biên tập, trình bày để xuất bản sẽ được thêm vào bộ phân loại 

điện tử. 
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Để kiểm tra sự phù hợp của hình ảnh các đối tượng bản đồ điện tử với các yêu cầu đã thiết lập, thực 

hiện trình bày bản đồ kí hiệu và in thử trên máy in theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ ban đầu của bản đồ điện 

tử cần xử lý. 
  

12.1.4 Tạo mẫu trình bày khung và ngoài khung 

Ở giai đoạn biên tập chế bản tạo bộ phân loại trình bày bản đồ điện tử được sử dụng để trình bày 

khung và ngoài khung mảnh bản đồ điện tử. Cấu hình mẫu trình bày khung và ngoài khung được mô tả ở 

mục 10.2. 

  

12.1.5 Tạo mẫu trình bày chú thích 

Ở giai đoạn biên tập chế bản tạo bộ phân loại trình bày bản đồ điện tử được sử dụng để trình bày 

chú giải mảnh bản đồ điện tử. Cấu hình mẫu trình bày khung và ngoài khung được mô tả ở mục 8.1. 

  

12.2 Kiểm tra, rà soát đầu vào 

Việc kiểm tra, rà soát đầu vào được thực hiện bằng cách xem xét trực tiếp các mảnh bản đồ cần 

trình bày. 
Nếu phát hiện thấy lỗi có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, thì tạo Biên bản, Ghi chú và 

hoàn thiện lại các thông tin chưa chuẩn xác. 
  

12.3 Công tác chuẩn bị 

Các công tác chuẩn bị được thực hiện theo sơ đồ công nghệ. Nội dung cụ thể của phụ thuộc vào sự 

sẵn sàng (trình độ) của người thực hiện các công việc tiếp theo. 
Công tác chuẩn bị có thể bao gồm: 

- đào tạo cán bộ thực hiện; 

- giao nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện; 

- nghiên cứu các đặc điểm của khu vực cần thành lập bản đồ; 

- đánh giá các nguồn tư liệu cơ bản và bổ sung; 

- nghiên cứu hướng dẫn kỹ thuật biên tập, các đặc điểm của sơ đồ công nghệ liên quan đến khu 

vực cần thành lập bản đồ. 

  

12.4 Trình bày khung và ngoài khung 

Mục tiêu của công đoạn này là tạo ra mẫu chuẩn để trình bày khung và ngoài khung mảnh bản đồ 

điện tử. 
Trình bày khung và ngoài khung được thực hiện bằng cách thực hiện một qui trình đặc biệt có sử 

dụng mẫu trình bày khung, ngoài khung và thư các kí hiệu viện trình bày. Trình bày khung và ngoài 

khung được mô tả trong mục 8.2. 
Kết quả của quá trình này là tạo ra hai bản đồ người dùng: 
- bản đồ xoay của mảnh bản đồ điện tử; 
- bản đồ trình bày khung và ngoài khung của bản đồ điện tử. 

  
Tất cả các quy trình bổ sung liên quan đến việc chế bản mảnh bản đồ nào đó được thực hiện bằng 

cách sử dụng bản đồ xoay của nó. 
  

12.5 Chỉnh sửa chú thích 

Mục đích của công đoạn này là để có thể dễ dang đọc các chú thích trên hình ảnh được xoay của 

bản đồ điện tử. 
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Khi xoay bản đồ sẽ đồng thời xoay các chú thích ngang, có thể dẫn ảnh hưởng đến việc đặt chú 

thích trên các đối tượng khác. Để loại bỏ việc này, có thể chỉnh sửa bằng cách sử dụng chế độ «Di chuyển 

đối tượng» trong Trình chỉnh sửa bản đồ véc tơ. 
  

12.6 Xử lý lớp MẠNG GIAO THÔNG 

Mục đích của công đoạn này là thể hiện được hình ảnh chính xác của các đối tượng mạng lưới 

đường giao thông tại các điểm nút và nút giao. 
Việc chỉnh sửa được thực hiện bằng cách thực hiện một quy trình đặc biệt với việc kiểm tra trực 

quan các thông tin nhận được. Quy trình xử lý giao cắt cuar các đối tượng được mô tả trong Mục 6. 
  

12.7 Xử lý lớp THỦY HỆ 

Mục đích của công đoạn này là để thể hiện được chính xác ranh giới chung của các đối tượng thủy 

văn dạng vùng. 
Việc chỉnh sửa được thực hiện bằng cách thực hiện một quy trình đặc biệt với việc kiểm tra trực 

quan các thông tin nhận được. Quy trình xử lý giao cắt cuar các đối tượng được mô tả trong Mục 6. 
  

12.8 Xử lý lớp RELIEF 

Mục đích của công đoạn này là để thể hiện được chính xác của các yếu tố địa hình (chèn nhãn 

đường bình độ, thể hiện các kí hiệu độ dốc, vv). 
Các thao tác được thực hiện bằng các công cụ của Trình biên tập bản đồ vector (chế độ «Chèn chú 

thích vào một dòng có liên kết số liệu»). Việc thể hiện độ dốc được thực hiện trong các chế độ «Dấu độ 

dốc tại điểm», «Dấu độ dốc theo cặp». 
  

12.9 Rải kí hiệu 

Mục đích của công đoạn này là rải các kí hiệu cho các đối tượng dạng vùng trên cơ sở tài liệu biên 

tập và hướng dẫn kỹ thuật. 
Việc chỉnh sửa được thực hiện bằng cách thực hiện một quy trình đặc biệt với việc kiểm tra trực 

quan các thông tin nhận được. Nhiệm vụ rải kí hiệu tự động được mô tả trong Mục 4. 
  

12.10 Trình bày lớp bản đồ các kí hiệu 
Mục đích của công đoạn này là trình bày một bản đồ các kí hiệu thông thường phù hợp với các qui 

định biên tập, hướng dẫn kỹ thuật và mẫu trình bày chú giải. 
Việc trình bày lớp bản đồ các kí hiệu được mô tả trong đoạn 9 .2. 
  

12.11 Trình bày chú giải bản đồ 

Mục đích của công đoạn này là trình bày lớp bản đồ gồm các mô tả về các đặc tính địa lý của khu 

vực thành lập bản đồ. Trong quá trình thực hiện, phần mềm sẽ tạo ra một bản đồ người dùng sẽ được tạo 

ra, trong đó có cả các thông tin về vị trí của các tư liệu được chuẩn bị trong quá trình thành lập bản đồ. 
  

12.12 Trình bày ngoài khung của các đối tượng địa lý  

Mục đích của công đoạn này là sự trình bày các chú thích về các đối tượng địa lý nằm ngoài khung 

theo các qui định biên tập và hướng dẫn kỹ thuật. Chú thích được vẽ trên bản đồ ký hiệu. 
  

12.13 Trình bày chú thích của lưới địa lý và km 

Mục đích của bước này là tạo thành chú thích của lưới địa lý và km theo các kí hiệu thông thường 

đã được thiết lập. Chú thích được vẽ trên bản đồ ký hiệu. 
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12.14 Trình bày các bản đồ gốc tách màu 

Mục đích của bước này là trình bày các bản đồ gốc tách màu. Bản gốc được trình bày bằng cách 

thực hiện một quy trình đặc biệt với việc kiểm soát trực quan các thông tin nhận được. Khi tạo bản gốc, 

phải tuân thủ thứ tự sắp xếp của các bản đồ vector đã tạo: 
- bản đồ xoay của bản đồ điện tử; 
- bản đồ thiết kế biên; 
- bản đồ các kí hiệu. 
  
Danh sách và việc tương ứng màu sắc của các bản đồ gốc đã tạo được xác định trong qui định biên 

tập và hướng dẫn kỹ thuật. 
Việc trình bày mô tả địa lý của khu vực được thực hiện bằng cách xử lý bản đồ mô tả về các đặc 

trưng địa lý của khu vực. 
Hệ thống có một số tùy chọn tách màu: 
- định dạng tập tin TIFF 32-bit, mã màu CMYK; 
- định dạng tập tin BMP 8 bit mã màu CMYK; 

- định dạng tập tin PCX và BMP 1-bit để chuẩn bị các bản in, mã màu CMYK; 

- định dạng tập tin PS, mã màu CMYK; 

- định dạng tập tin PS để nhận được hình ảnh của lưu trữ cố định (DPH). 

  
Lưu ở định dạng tập tin TIFF và BMP, mã màu CMYK bằng cách chọn «Tệp – Lưu là» chế độ 

(TIFF, BMP). 
Lưu ở định dạng PCX và BMP 1 bit để chuẩn bị các bản in với mã màu CMYK được mô tả trong 

Phần 12. 
Công nghệ tạo tệp PS được mô tả trong Phần 13 . 
  

12.15 Kiểm tra và nghiệm thu công trình 

Mục đích của công đoạn này là nhận bản gốc được tạo ra của sau khi chế bản bản đồ điện tử trước 

khi nhập kho. 
Các sản phẩm cần giao nộp và nghiệm thu: 
- mẫu bản đồ; 
- các qui định biên tập và hướng dẫn kỹ thuật, theo đó việc biên tập bản đồ đã được thực hiện; 
- các tư liệu cơ bản và bổ sung được sử dụng trong quá trình chuẩn bị bản đồ để xuất bản; 
- các bản đồ điện tử nhận được trong quá trình biên tập (bản đồ xoay, bản đồ khung và phần 

ngoài khung, bản đồ ký hiệu chú giải, bản đồ chú giải) với các bộ phân loại điện tử tương ứng; 
- các hình ảnh raster được phân tách theo các màu của bản đồ gốc theo danh sách chứa trong các 

qui định biên tập và hướng dẫn kỹ thuật. 
  
Để kiểm tra sự phù hợp của các thông tin được trình bày với dữ liệu ban đầu và các kí hiệu thông 

thường đã được thiết lập, tạo các bản sao cứng của các bản gốc raster. 
Việc sửa chữa các lỗi biên tập (được xác định trong quá trình nghiệm thu) được thực hiện bởi đơn 

vị sản xuất. 
Thông tin chính xác sẽ được đặt trong kho lưu trữ thông tin. 
  

12.16 Lưu trữ 
Mục đích của công đoạn này là đặt chính xác các thông tin và các tư liệu vào kho lưu trữ thông tin. 
Trong bộ lưu trữ đặt: 
- bộ bản đồ điện tử nhận được từ quá trình chuẩn bị bản đồ điện tử để xuất bản ở định dạng SXF; 
- các bộ phân loại điện tử (cơ bản và thiết kế) theo định dạng RSC; 
- các ảnh raster được phân tách bằng màu gốc ở định dạng BMP; 

- thẻ tài liệu. 
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Các thông tin được chuyển sang để lưu trữ với một số kiểm cố định. Trong kho lưu trữ thông tin, sẽ 

có hai bản sao giống hệt nhau của tập hợp các tài liệu gốc đã chuẩn bị. Khi nhận được mỗi bản sao, hệ 

thống sẽ tính toán số kiểm tra và phân tích với số kiểm tra trong thẻ tài liệu. 
Nếu tất cả các kiểm tra trùng khớp, dữ liệu sẽ được đặt trong kho lưu trữ thông tin. 
Thông tin kỹ thuật số phải chịu sự kiểm tra định kỳ bằng cách so sánh số kiểm tra nhận đườ từ việc 

kiểm tra định kì và số cố định trong thẻ tài liệu. 

 

12.17 Cung cấp cho người dùng 
Mục đích của công đoạn này là kiểm tra tính chính xác của các thông tin số khi nó được cấp cho 

người dùng để tạo bản in của bản đồ điện tử. 
Một điều kiện bắt buộc để cung cấp dữ liệu là phân tích so sánh số kiểm tra của thông tin định cấp 

(với số tương ứng trong thẻ của bàn đồ). 
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13 TÁCH MÀU CMYK 

Hệ thống này chứa các công cụ tích hợp để raster hóa các thông tin vectơ với sự phân tách màu 

trong mô hình màu CMYK. Việc lưu các dữ liệu raster tách màu có thể được thực hiện theo các định dạng 

sau: TIFF (32-bit CMYK) hoặc PCX, BMP (1-bit). 
Khi nhận được các ảnh dạng TIFF CMYK 32 bit, có thể sử dụng các chương trình xử lý đồ họa 

chuyên nghiệp để chuẩn bị các bản in để in offset: Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT, v.v. để phần 

tách màu và tạo thành các ảnh 1-bit để chuẩn bị cho việc in offset. 
Việc lưu ở định dạng PCX CMYK cho phép tạo các ảnh ở định dạng in 1-bit, bỏ qua giai đoạn 

raster hóa bằng các phần mềm và tiết kiệm được thời gian để tạo các mẫu ảnh để in offset. 

  

Nhiệm vụ tạo ra bốn hình ảnh 1-bit của bản đồ để có được các mẫu in ở định dạng PCX 

hoặc BMP. Sau đó, các dạng in có thể được sử dụng để in offset. Việc tạo các hình ảnh một 

bit được thực hiện bằng phương pháp điều chế biên. 

Tên của tệp PCX được chọn là cơ sở để đặt tên cho các tệp kết quả. Khi chọn tên Picture.pcx, các 

tệp Picture-C.pcx, Picture-M.pcx, Picture-Y.pcx, Picture-K.pcx sẽ được tạo. Các hậu tố được thêm vào 

tên cơ sở tương ứng với các kênh màu của mô hình CMYK (lục lam, đỏ tươi, vàng, đen). 
  

  

Hình 51 -  Phân tách màu CMYK  

Để tạo ảnh, thiết lập các thông số sau: 
- Tỷ lệ ảnh được tạo. 
- Độ phân giải (từ 2032 điểm trên mỗi inch). Giá trị này phải bằng với độ phân giải của máy in. 
- Hiệu chuẩn cho phép kéo dài (giá trị từ 1,0001 đến 1,1) hoặc nén (giá trị từ 0,9 đến 0,9999) 

kích thước tuyến tính của hình ảnh dọc theo trục dọc và trục ngang. 
- Các lineature của raster (tần số không gian của các điểm, từ 120 đến 230 dòng mỗi inch). Giá 

trị của lineature phụ thuộc vào máy in. 
- Các góc nghiêng được thiết lập cho mỗi kênh mô hình màu CMYK (0 đến 89,9 độ). Theo mặc 

định, các góc tiêu chuẩn được đặt (Xanh - 15, Đỏ tươi - 75, Vàng - 0, Đen - 45). 
- Độ trong suốt các đối tượng dạng vùng (từ 1 đến 100 phần trăm) xác định sự giảm tỷ lệ cường 

độ của tất cả các thành phần màu của các bên trong đối tượng. 
- Các trường «Chiều rộng» và «Chiều dài» - kích thước của hình ảnh nhận được tính bằng 

milimét, trường «Kích thước tệp» chứa tổng kích thước của bốn tệp hình ảnh tính bằng 

megabyte. 
- Tùy chọn «Gương» và «Phủ định» cho phép lưu ảnh ở dạng sẵn sàng để in. 
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Chọn vùng của hình ảnh cần tạo bằng các nút: 
- Toàn bộ khu vực - khu vực hiển thị được tính toán tự động với tất cả các dữ liệu đã mở (các bản 

đồ vector và raster và ma trận chiều cao) trong một cửa sổ; 
- Chọn - chọn một vùng hình chữ nhật bằng hai lần nhấp chuột liên tiếp của nút chuột trái trong 

cửa sổ bản đồ; 
- Chỉnh sửa - thay đổi khung hình chữ nhật (di chuyển các đường viền của khu vực đó) bằng 

cách nhấn nút chuột trái (khi thay đổi con trỏ chuột) và giữ nó. 
 

Hình 52 cho thấy một phần của hình ảnh của bản đồ ví dụ(RGB): 
  

  

Hình 52 -  Phân mảnh bản đồ ví dụ (RGB)  

Hình 53 cho thấy kết quả của quá trình tách màu: bốn raster CMYK 1 bit. 
  

  

Hình 53 -  Phân tách màu của raster CMYK 1 bit  

Để nhận được kết quả tốt nhất, bộ phân loại bản đồ phải gồm bảng màu ở dạng CMYK (xem Mục 

10.1.2.3) và trong Windows phải tắt phông chữ mịn. 
Trong Windows 7: tắt tính năng phông chữ mịn có thể được thực hiện trong Registry Editor 

(regedit.exe). Các trường FontSmoothing và FontSmoothingType của người dùng hiện tại sẽ có giá trị 

bằng không (xem Hình 54): 
[HKEY_CURRENT_USER \ Bảng điều khiển \ Desktop] 
"FontSmoothing" = "0" 
"FontSmoothingType" = dword: 00000000 
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Hình 54 -  Trình soạn thảo Registry  

Lưu ý: Nếu tính năng làm mịn phông chữ trong Windows không bị vô hiệu hóa, các ảnh raster một 

bit có thể chứa dấu vết làm mịn dọc theo các đường viền của các ký tự - xung quanh kí tự có các dấu 

chấm màu xanh (xem Hình 55). 
  

  

Hình 55 -  Lỗi hình ảnh có thể xảy ra  
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14 TẠO TỆP POSTSCRIPT 

Việc tạo các tập tin PostScript được thực hiện trong hộp thoại in bản đồ, được gọi thông qua menu 

chính: «Tệp - In». Việc tạo các tệp PostScript được thực hiện theo ba chế độ: 1 tệp RGB, 1 tệp CMYK, 4 

tệp CMYK. 
Để nhận được các tệp PostScript, cần có một máy in PostScript được cài đặt trong Windows (XP 

hoặc mới hơn). 
Khi tạo ảnh có kích thước tối đa A2 trong Windows XP, có thể sử dụng trình điều khiển máy in 

Linotronic 930 v52.3 (có trong cài đặt Windows XP). Khi tạo hình ảnh lớn hơn, có thể sử dụng trình điều 

khiển máy in PostScript ảo, ví dụ: trình điều khiển PDFCreator 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/PDFCreator). 
Để lưu các phông chữ được dùng để hiển thị các bản đồ phải thực hiện cài đặt cấu hình máy in 

PostScript và xử lý bổ sung đối với các tệp PostScript (PS, EPS). Thứ tự các bước cài đặt máy in, tạo tệp 

PostScript và xử lý bổ sung đối với tệp PostScript được thực hiện trong Acrobat Pro Adobe 

( http://ru.wikipedia.org / wiki / Adobe_Acrobat ), được liệt kê tại mục 14.1, 14 .2. 
Các tệp PostScript nhận được có thể mở trong các chương trình xử lý chuyên nghiệp các hình ảnh 

đồ họa với mục đích chuẩn bị các bản in để in offset: 
Adobe Photoshop (http: //ru.wikipedia.or g / wiki / Photoshop), 
PHOTO-PAINT Corel (http://ru.wikipedia.org/wiki/Corel_PHOTO-PAI N T),.... 
  

14.1 Cấu hình trình điều khiển máy in tương thích PostScript 

Để cấu hình trình điều khiển cho thiết bị in thành tệp PostScript, với ví dụ máy in Linotronic 930, 

cần thực hiện các bước sau: 
1) Cài đặt driver máy in Linotronic 930 trong Windows.  
2) Mở cửa sổ thuộc tính máy in trong Windows 7 (Starts – Devices and Printers).  
3) Mở các thuộc tính máy in: nhấp chuột phải vào PDFCreator và chọn «Printing Preferences - 

Advanced ...» (xem hình 56).  
 

 
Hình 56 -  Cấu hình trình điều khiển máy in tương thích PostScript   

4) Thực hiện cấu hình máy in PostScript: Phông chữ TrueType - tải xuống, Các tham số đầu ra 

PostScript - Đóng gói PostScript, Tải phông chữ TrueType - tự động.  
5) Đóng cửa sổ thuộc tính máy in.  

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=ru&tl=vi&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat
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Thiết lập máy in PostScript ảo PDFCreator hoặc máy in khác được thực hiện theo cách tương tự. 
Lưu ý: Nếu không cấu hình máy in PostScript, tệp kết quả PS có thể chỉ có ảnh bản đồ đen trắng, 

các ghi chú có thể bị mất hoặc biến dạng. 
  

14.2 Cách tạo tệp PostScript 

Quy trình tạo tệp PostScript bằng máy in PDFCreator ảo: 

1) Mở hộp thoại in của bản đồ: «Tệp - In» . 

2) Chọn tên máy in  - PDFCreator, khổ giấy và hướng trang (xem Hình 57). 

 

 
Hình 57 -  Tùy chọn in  

3) Chọn kiểu đầu ra  mong muốn: 

- một tệp PS hỗn hợp CMYK -  ; 

- bốn tệp PS bị phân tách CMYK -  ; 

- một tệp PS RGB - . 

4) Chọn khu vực in hình chữ nhật trên bản đồ  với hai lần click chuột trái tại hai điểm trên bản 

đồ để xác định kích thước vùng in. 
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5) Đặt cường độ fill các đối tượng dạng vùng bằng 100%  
Lưu ý: Nếu giá trị của cường độ fill các đối tượng dạng vùng không bằng 100%, thì các màu của 

bản in không phù hợp với các màu được đặt trong bảng RSC. Trong trường hợp này, các màu tô sẽ được 

tự động chuyển đổi từ RGB sang CMYK, không tính đến sự tương ứng của bảng màu CMYK của bộ 

phân loại bản đồ. Màu sắc của các màu CMYK được chuyển đổi tự động có thể có sự khác biệt lớn so với 

các màu RGB gốc. 

6) Lưu vào tập tin PS  . Tệp PS kết quả có thể được mở trong các chương trình xử lý đồ họa 

chuyên nghiệp để chuẩn bị in offset, ví dụ như Adobe Photoshop hoặc Corel PHOTO-PAINT. Nếu tệp PS 

nhận được không tương thích với chương trình đang sử dụng, cần thực hiện xử lý bổ sung tệp PS, cho 

phép đảm bảo khả năng tương thích tối đa với tất cả các chương trình xử lý PostScript. 
Để có kết quả tốt nhất, bộ phân loại bản đồ phải chứa bảng màu CMYK (xem 10.1.2.3). 
  

14.3 Khuyến cáo về trình bày các tập tin PS để nhận bản đồ điện tử lưu trữ 
Đối tạo bản đồ và lưu trũ, cần thực hiện: 
- thêm các bảng màu RGB bổ trợ cho mỗi màu của bản đồ điện tử; 

- lưu bản đồ vào các tệp PS bằng các màu trong chế độ PostScript RGB; 

- chuyển đổi các tệp PS thành dạng raster đơn bit. 

  

14.3.1 Thêm bảng màu bổ sung 

Tương ứng với các Hướng dẫn kỹ thuật và qui định biên tập, chọn thang màu để in cho phù 

hợp. Thông thường thang chứa các màu sau: đen, nâu, cam, xanh dương, xanh lục. Đối với mỗi màu cần 

thêm một bảng màu bổ sung. 
Thêm một bảng màu được thực hiện trong trình biên tập bộ phân loại (Dữ liệu chung - Bảng màu - 

Thêm). Khi thêm mỗi bảng màu, tất cả các màu của bảng màu chuẩn sẽ được sao chép. 
Để tạo bản gốc màu đen trong bảng màu tương ứng (Black 2558-1), giữ lại các màu đen và xám, 

đồng thời thay thế các màu còn lại bằng màu trắng (xem Hình 58). 
   

 
Hình 58 -  Chỉnh sửa bộ phân loại  
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Để chuẩn bị bản gốc màu nâu, thay màu nâu thành màu đen, phần còn lại thành màu trắng. Trong 

trường hợp này, màu đen của bảng màu «Brown 2558-62» tương ứng với màu nâu đậm. 
Để chuẩn bị bản gốc màu cam, thay đổi màu cam thành màu đen, phần còn lại chuyển thành màu 

trắng. Trong trường hợp này, màu đen của bảng màu «Orange 2558-11» tương ứng với màu cam đậm. 
Để chuẩn bị bản gốc màu xanh, thay thế màu xanh lục bằng màu đen, xanh da trời thành màu xám 

và phần còn lại thành màu trắng. Trong trường hợp này, màu đen của bảng màu «Blue 2558-39» tương 

ứng với màu xanh đậm, xám - tương ứng với màu xanh da trời (được chuyển thành lưới màu xanh da 

trời). Cường độ của màu xám ảnh hưởng đến mật độ của lưới. Màu với các thành phần RGB 128-128-128 

tương ứng với lưới với mật độ 50%, màu với các thành phần RGB của 170-170-170 - lưới với mật độ 

30%. 
Để chuẩn bị bản gốc màu xanh lá cây, thay thế màu xanh lá cây bằng màu đen, màu xanh lá cây 

sáng thành màu xám, và phần còn lại là màu trắng. 
  

14.3.2 Lưu bản đồ vào tệp PS theo màu 

Trước khi lưu từng tệp PS tương ứng với một màu để in (đen, nâu, cam, xanh lam, xanh lục), phải 

đặt thành phần của các đối tượng được hiển thị. Cài đặt thành phần được thực hiện trong hộp thoại 

«Thành phần hiển thị» (xem Hình 59). Có thể tắt các loại đối tượng riêng lẻ trong tab đối tượng hoặc 

trong hộp thoại lựa chọn đối tượng (trong thực đơn thả xuống khi nhấn chuột phải). 
  

  

Hình 59 -  Thành phần hiển thị  

Sau khi hoàn tất việc cấu hình, có thể lưu các thành phần dưới dạng một mô hình và sử dụng để 

chuẩn bị các mảnh bản đồ tiếp theo (xem Hình 60). 
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Hình 60 -  Thành phần của bản đồ  

Phần sau mô tả chuỗi các cài đặt thành phần cho từng màu và việc tạo các tệp PS . 
  

14.3.2.1 Trình tự tạo bản đồ lưu trữ màu đen 

1) Thiết lập toàn bộ thành phần của các lớp được hiển thị - trong bộ phân loại Topo100t.rsc của bản 

đồ vector Podolsk.map, màu đen có trong hầu hết các lớp. Thiết lập toàn bộ thành phần của các 

lớp hiển thị được thực hiện khi nhấn nút «Reset».  
2) Vô hiệu hóa các đối tượng không chứa màu đen (đường ngang, sông, hồ, mương, ghi chú các đặc 

tính của các đối tượng địa hình và thủy văn).  
3) Đặt bảng màu hiện tại «Black 2558-1» (Tham số - Cài đặt màu - Quản lý bảng màu - Bản đồ, 

xem Hình 61).  
4) Lưu vào tập tin PS (in PostScript) với thiết lập xuất dữ liệu sử dụng mã màu RGB và cường độ 

fill 100%.  
   

 
Hình 61 -  Quản lý bảng màu  
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14.3.2.2 Trình tự tạo bản đồ lưu trữ màu nâu 

1) Cài đặt thành phần của các lớp hiển thị có chứa các đối tượng màu nâu. Ví dụ, đối với bộ phân 

loại Topo100t.rsc của bàn đồ vector Podolsk.map cần phải cài đặt các lớp: «Thủy hệ», «Đất và 

dòng chảy», «Các kí hiệu», «Tên và ghi chú», «Địa hình lục địa».  
2) Vô hiệu hoá đối tượng không chứa màu nâu (sông, hồ, mương), giữ mương khô và lòng sông, 

ghi chú thuộc tính của các đối tượng địa hình, v.v..  
3) Đặt bảng màu hiện tại là «Brown 2558-62».  
4) Lưu vào tập tin PS (in PostScript) với mô hình đầu ra RGB được cài đặt và cường độ điền 100%.  
  

14.3.2.3 Trình tự tạo bản đồ lưu trữ màu cam 

1) Cài đặt thành phần của các lớp hiển thị có chứa các đối tượng màu cam. Ví dụ, đối với bộ phân 

loại Topo100t.rsc của bàn đồ vector Podolsk.map cần phải cài đặt các lớp: «Mạng giao thông», 

«cấu trúc đường», «Điểm dân cư (khối nhà không đồng nhất.)». «Điểm dân cư (khối nhà)», 

«Trình bày mạng giao thông».  
2) Vô hiệu hoá đối tượng không chứa màu cam (lối vào, đường sắt, cầu vượt, đường rừng, vv), giữ 

lại cầu, ga tàu điện ngầm, số đường cao tốc, nút giao thông trên đường cao tốc,… 
3) Đặt bảng màu hiện tại là «Orange 2558-11».  
4) Lưu vào tập tin PS (in PostScript) với thiết lập xuất dữ liệu sử dụng mã màu RGB và cường độ 

fill 100%.  
  

14.3.2.4 Trình tự tạo bản đồ lưu trữ màu xanh lục 

1) Cài đặt thành phần của các lớp hiển thị có chứa các đối tượng màu xanh lục. Ví dụ, đối với bộ 

phân loại Topo100t.rsc của bàn đồ vector Podolsk.map cần phải cài đặt các lớp: «Cống dẫn 

nước, đập, cống, chỗ cạn», «Thủy hệ».  
2) Vô hiệu hoá đối tượng không chứa màu xanh lục (đập, đê, cửa cống, bến phà, lòng sông khô và 

mương), giữ lại cầu, đập nước, số đường cao tốc 
3) Đặt bảng màu hiện tại là «Blue 2558-39».  
4) Lưu vào tập tin PS (in PostScript) với thiết lập xuất dữ liệu sử dụng mã màu RGB và cường độ 

fill 100%.  
 

14.3.2.5 Trình tự tạo bản đồ lưu trữ màu xanh lá cây 

1) Cài đặt thành phần của các lớp hiển thị có chứa các đối tượng màu xanh lá. Ví dụ, đối với bộ 

phân loại Topo100t.rsc của bàn đồ vector Podolsk.map cần phải cài đặt các lớp: «Các đối tượng 

công nghiệp và xã hội», «Thảm thực vật».  
2) Vô hiệu hoá đối tượng không chứa màu xanh lá, giữ lại nghĩa trang với thực vật cây bụi 
3) Đặt bảng màu hiện tại là «Green 2558-45».  
4) Lưu vào tập tin PS (in PostScript) với thiết lập xuất dữ liệu sử dụng mã màu RGB và cường độ 

fill 100%.  

 

14.4 Chuyển đổi các tệp PostScript thành raster đơn bit 
Tạo tập tin PS để các xử lý tiệp theo bởi các phần mềm nhưAdobe Photoshop, Corel PHOTO-

PAINT. 
Để bảo đảm tối đa khả năng tương thích của PS-file với các phần mềm khác, tệp PostScript đang xử 

lý cần phải mở trong Adobe Acrobat Distiller (một thành phần của phần mềm Adobe Acrobat Pro), thiết 

lập chế độ xử lý tệp PostScript «Chất lượng in ấn» (xem Hình 62). 
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Hình 62 -  Thiết lập xử lý tệp PostScript  

Khi mở tệp PS, phần mềm Adobe Acrobat Distiller sẽ tự động chuyển đổi tệp PS thành định dạng 

PDF với các tham số đã cài đặt. Tiếp theo, cần mở tập tin PDF trong Adobe Acrobat Pro và lưu nó với 

định dạng EPS. 
Các tập tin EPS kết quả có thể được mở trong các phần mềm xử lý đồ họa chuyên nghiệp, ví dụ, 

Adobe Photoshop hoặc Corel PHOTO-PAINT, để có được ảnh in 1-bit cho in offset. 
  

14.4.1 Mở tệp PostScript trong Adobe Photoshop 

Trong Adobe Photoshop, cần mở các tệp .eps đã được tạo ra trước đó bằng phần mềm Adobe 

Acrobat Pro (xem ở trên). 

Mở các tệp EPS mã màu CMYK, nhận được khi in ở chế độ , với cài 

đặt chế độ raster hóa theo mã  màu CMYK (xem Hình 63). 
  

  

Hình 63 -  Chế độ raster hóa mã màu CMYK 

Mở các tệp EPS phân tách màu theo mã màu CMYK, nhận được khi in ở chế 

độ , với cài đặt chế độ raster hóa theo mã  màu xám (xem Hình 64). 
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Hình 64 -  Chế độ raster hòa màu xám  

Mở các tệp EPS mã màu RGB, nhận được khi in ở chế độ , với cài đặt chế độ 

raster hóa theo mã  màu xám (xem Hình 64). 
  

14.4.2 Mở tệp PostScript trong chương trình Corel PHOTO-PAINT 

Trong phần mềm Corel PHOTO-PAINT, cần mở các tệp .eps đã được tạo ra trước đó bằng phần 

mềm Adobe Acrobat Pro (xem ở trên). 

Mở các tệp EPS mã màu CMYK, nhận được khi in ở chế độ , với cài 

đặt chế độ raster hóa theo mã  màu CMYK (xem Hình 65). 

 

 

Hình 65 -  Chế độ Raster hóa với mã màu CMYK 

Mở các tệp EPS phân tách màu theo mã màu CMYK, nhận được khi in ở chế 

độ , với cài đặt chế độ raster hóa theo mã  màu xám (xem Hình 66). 
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Hình 66 -  Chế độ raster hóa với thang màu xám  

Mở các tệp EPS mã màu RGB, nhận được khi in ở chế độ , với cài đặt chế độ 

raster hóa theo mã  màu xám. 
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15 THÔNG BÁO CHO NGƯỜI DÙNG 

Trong quá trình thực hiện, phần mềm có thể có các thông báo về lỗi thực thi cho người dung.Tiêu 

đề của thông báo chứa chuỗi kí tự «Trình xử lý lỗi». Nội dung của thông báo chứa mô tả lỗi và tên của tệp 

đang được xử lý . 
Các thông báo lỗi chính trong quá trình thực thi trình bày trong Bảng 5. 
  
Bảng 5 -  Thông báo cho người dùng  

Lỗi Mô tả lỗi 

Xây dựng chỉ dẫn theo thứ tự bảng chữ 

cái. Không có sơ đồ trang. 

Thêm vào tài liệu sơ đồ trang của bản đồ với 

trình phân loại frameprn.rsc 

Xử lý giao cắt của các đối tượng. Lưu thay đổi ? Yêu cầu lưu kết quả nhiệm vụ 

Xử lý giao cắt của đối tượng. Lỗi trong tệp đầu 

vào. Dòng <number> 

Lỗi trong dòng <number > của tệp mã đầu vào 

(CRS) 

Xử lý giao cắt của đối tượng. Không có đủ dữ liệu 

để tạo tệp 

Lỗi khi tạo tệp mã (CRS). Mã của bảng mã 

không được chỉ định 

Xử lý giao cắt của đối tượng. Đã nhập mã trình bày 

không hợp lệ 
Chọn đối tượng thích hợp cho mã trình bày 

Rải kí hiệu cho các đối tượng. Bảng mã không 

được điền 

Khi nhấp vào nút «Chạy», bảng «Mã các đối 

tượng rải và kí hiệu rải» không được điền vào 

Rải kí hiệu cho các đối tượng. Không có đối tượng 

cần rải. 

Khi nhấp vào nút «Chạy», bảng «Mã các đối 

tượng rải và kí hiệu rải» không được điền vào 

Rải kí hiệu cho các đối tượng. Lưu thay đổi ? Yêu cầu lưu kết quả nhiệm vụ 

Rải kí hiệu cho các đối tượng. Lỗi trong tệp đầu 

vào. Dòng <number> 

Lỗi trong chuỗi <number> của tệp mã đầu vào 

( FIL) 

Trình bày khung và ngoài khung. Thiếu tên tệp bản 

đồ 

Tên bản đồ không được chỉ định trong hộp thoại 

«Bản đồ trình bày» 

Thiết lập mẫu trình bày khung và ngoài 

khung. Thiếu trường bắt buộc FRAME 
Lỗi trong cấu trúc của tệp bố cục ( FRM) 

Lưu chú giải. Không có khung nào trong 

mảnh. Liên kết thực hiện không xê dịch! 

Lỗi khi truy vấn đối tượng «Khung bản đồ» cho 

chú giải trình bày ngoài khung 

Lưu chú giải. Tệp <FRM> đã chứa tham chiếu đến 

<IBL> 

Lặp lại tham chiếu đến tệp IBL trong tệp FRM 

của chú giải. phải xóa liên kết lặp. 

Sắp xếp các kí hiệu thông thường dọc theo 

dòng. Hoàn tất quá trình xử lý? 

Yêu cầu ngắt khi nút «Ngắt» được nhấn trong 

quá trình thực thi quy trình 

Trình bày chú giải bản đồ (theo đối tượng đã 

chọn). Dữ liệu không khớp. Không phải tất cả các 

đối tượng đều có mặt trong bộ phân loại bản đồ 

phát hành. Tạo một bản đồ mới với trình phân loại 

tương ứng? 

Yêu cầu tạo chú giải bản đồ với trình phân loại 

tương ứng 

Tạo một chú giải bản đồ (theo các đối tượng đã 

chọn). Có các đối tượng trên bản đồ phát 

hành. Xóa? 

Yêu cầu xóa đối tượng chú thích bản đồ đã tạo 

trước đó 

Rải các kí hiệu. Thiếu ký hiệu cần rải. 
Đối tượng trong hộp thoại «Rải kí hiệu» không 

được chỉ định 

Rải các kí hiệu. Hoàn tất quá trình xử lý? 
Yêu cầu ngắt khi nút «Bỏ qua» được nhấn trong 

quá trình thực thi quy trình 

Sắp xếp các lớp bản đồ. Số lượng lớp đã được thay 

đổi. Đã thiết lập thứ tự sắp xếp chuẩn 

Khi đặt thứ tự sắp xếp từ tệp VPO. Tin nhắn tiến 

trình, không yêu cầu thao tác 

Sắp xếp các lớp bản đồ. Thứ tự hiển thị và hiển thị Yêu cầu lưu kết quả khi chuyển sang bản đồ tùy 
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Lỗi Mô tả lỗi 

các lớp đã được thay đổi. Lưu nó? chỉnh mới hoặc khi đóng hộp thoại 

Sắp xếp các lớp bản đồ. Đặt thứ tự sắp xếp theo 

trình phân loại bản đồ? 

Yêu cầu đặt thứ tự sắp xếp chuẩn bằng cách nhấp 

vào nút «Thứ tự chuẩn» 

Sắp xếp các lớp bản đồ. Không tìm thấy tệp 
Không tìm thấy tệp VPO khi tải thông số sắp xếp 

tùy chỉnh 

Thay đổi tỉ lệ của sơ đồ dọc theo đối tượng. Tỷ lệ 

thang đo phải thuộc phạm vi từ 0,01 đến 100, trừ 

giá trị 1 

Tỉ lệ của sơ đồ không chính xác. Đặt giá trị tỷ lệ 

chính xác 

Đánh số trang của tập bản đồ. Không có sơ đồ phân 

trang. 

Thêm vào tài liệu một sơ đồ phân trang bản đồ 

với trình phân loại frameprn.rsc 

Tách màu CMYK. Hoàn tất quá trình xử lý? 
Yêu cầu ngắt khi nhấn nút «Kết thúc» trong quá 

trình tách màu 

Trình bày các trang của tập bản đồ. Bản đồ đầu vào 

có bộ phân loại xây dựng không hợp lệ 

Tên của trình phân loại của bản đồ đầu vào khác 

với «frameprn.rsc», việc thực hiện là không thể 

Trình bày các trang của tập bản đồ. Không có bộ 

phân loại. Tên tệp đầy đủ: <filename> 

Không có bộ phân loại của sơ đồ phân trang bản 

đồ (frameprn.rsc), không thể thực thi 
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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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


