THỰC Đ
ĐƠN CÔ
ÔNG CỤ
Ụ
BẢN
N ĐỒ:
t cứu vị trí
t ₫ịa lý củ
ủa ₫ịa dan
nh. Nhập ₫ịịa danh cầần tra cứu vào
v ô nhập
p liệu,
- Bản ₫ồ dùng ₫ể tra
nhấn En
nter hoặc nút
n
, haay nhấp ch
huột và tên
n có trong
g danh sáchh tham ch
hiếu ₫ưa raa. Nút
bên phảii ô nhập liệu là ₫iều kiện, tìm ttrong Tất Cả
C hoặc ch
hỉ Tiêu Đề hhoặc chỉ Địa
Đ Danh.

- Bản ₫ồồ của chươơng trình có
c tích hợpp chức năng tự ₫ộng xuất thôông tin liên
n quan ₫ếến ₫ịa
danh màà con trỏ chuột
c
chỉ ₫ến
₫ ở trên 1 hội thoạại, nhấp Xeem thêm... ₫ể xem tooàn bộ nội dung
trên Tabb mới. Với ₫ịa
₫ danh cần
c quan tââm có trên
n bản ₫ồ ₫a
ang xem, nnhấp chuộtt ₫ôi vào têên ₫ịa
danh ₫óó, nội dungg của ₫ịa danh
d
sẽ xu
uất hiện ở khung thông tin nggay phía trrên bản ₫ồồ, bao
gồm: giớới thiệu (trrích dẫn nội
n dung trra trong từ
ừ ₫iển — nhấp
n
vào '....' ₫ể xem
m thêm); ₫ịịa chỉ
Kinh Th
hánh; các bộ
b từ ₫iển có
c thể tra cứu, tham khảo trên
n internet ((dùng ở ch
hế ₫ộ trực tuyến
t
— ₫ườngg kết nối trrực tiếp ₫ếến trang W
Wikipedia và Google Maps); hìình tổng quát
q
của bảản ₫ồ
₫ang xem. Ngoài ra,
r công cụ
ụ bản ₫ồ ccòn cho biếết tọa ₫ộ xác
x ₫ịnh tạại vị trí con
n trỏ chuộtt trên
bản ₫ồ (vví dụ như trên hình minh họa
)

Minh họọa tra cứu trực tiếp bằng
b
tọa ₫ộ trên Goog
ogle Maps (chuyển
(
saang tiện ícch Google Earth)
E
vị trí ₫ịaa danh thời
ời nay:

h nhấp chu
uột và kéo rê ₫ến vị trí cần quaan sát
- Di chuyyển bản ₫ồồ bằng cách
- Chức n
năng phóngg to, thu nhỏ nằm nggay phía trrên khung thông tin,, bao gồm các
c giá trị tham
khảo ₫ể chọn nhaanh hoặc giá trị ‘kháác’ tùy ý củ
ủa người sử dụng nhhập vào. Riêng chức năng
‘Mặc Địn
nh’ dùng ₫ể
₫ trả thuộcc tính bản ₫ồ về giá trị khởi tạo
o (vị trí, ₫ộộ lớn):

- Thanh thông tin hiển thị bên
b dưới bbao gồm: phần
p
liệt kê
k các bảnn ₫ồ có liên quan ₫ếến ₫ịa
danh màà người sử dụng muốốn tra cứu; ô danh sáách ‘Địa Điểm Cần Tììm’ là nơi liệt
l kê tất cả
c các
₫ịa danh
h có trên bản
b ₫ồ hiệện hành, n
người sử dụ
ụng chọn tên
t ₫ịa daanh cần qu
uan sát và nhấn
Enter hooặc nhấp vào
v biểu tượợng “Tìm k
kiếm trên bản
b ₫ồ” .
- Người sử dụng lư
ưu ý cửa sổ
s có khả năng phón
ng to, thu nhỏ và hiểển thị mở rộng toàn
n màn
hình ₫ể quan sát tốt
t hơn. (xeem trong bbiểu tượng
g của cửa sổ,
s hoặc sửử dụng các phím tắt tương
t
ứng: Ctrrl+] ; Ctrl+[[ ; F11)
- Trong ttrường hợp
p muốn xeem danh sáách các bảản ₫ồ trong
g thư viện cơ sở, ngư
ười sử dụn
ng vào
Tab Thư
ư Viện, chọn hiển thị chỉ 'bản ₫₫ồ'. Chương
g trình sẽ liệt
l kê tất ccả bản ₫ồ trong
t
thư viện:
v

