
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT 

I. GIỚI THIỆU 

- Visio là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình 
Microsoft Office phiên bản 2003. 
- Ưu điểm: 

+ Vẽ bản đồ một cách trực quan 
+ Cung cấp nhiều đặc tính khiến sơ đồ trở nên linh động và đáp ứng tốt yêu cầu của 

người sử dụng. 
+ Có thể sao chép các bản vẽ sang các phần mềm khác (MS word, MS Excel,...) 

Ngoài ra:  
+ Truy cập nhanh vào các mẫu hay dựng. Trong cửa sổ Getting Started mới, duyệt các 
thể loại mẫu đó được đơn giản hóa và sử dụng chức năng xem trước mẫu để tìm mẫu. 
Xác định mẫu vừa mới dùng bằng cách sử dụng chức năng Recent Templates view mới 
trong cửa sổ Getting Started. 
+ Sáng tạo hơn bằng các biểu đồ mẫu. Tìm các biểu đồ mẫu mới dễ dàng hơn bằng cách 
mở cửa sổ Getting Started mới và sử dụng thể loại Samples mới trong Microsoft Office 
Visio Professional 2007. Xem các biểu đồ mẫu được tích hợp với dữ liệu để tạo cho mình 
các biểu đồ của theo yêu cầu cá nhân, để nhận ra dữ liệu cung cấp nhiều ngữ cảnh cho 
nhiều loại biểu đồ như thế nào và để quyết định người tạo sẽ dựng mẫu nào. 
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+ Kết nối các hình khối mà không cần vẽ đường nối. Chức năng mới AutoConnect trong 
Microsoft Office Visio 2007 kết nối các hình khối, phân phối chúng ngang nhau, và sắp 
xếp chúng cho bạn - chỉ với 1 click. Khi di chuyển các hình khối đó kết nối, chúng vẫn 
được kết nối và các đường nối tự động định lại giữa các hình khối. 

- Các loại sơ đồ: 
+ Biểu đồ tổ chức (Business) 
+ Thiết kế mạch điện (Engineering) 
+ Biểu đồ dòng (Flowcharts) 
+ Những sơ đồ thông dụng (General) 
+ Bản đồ quy hoạch (Maps and Floor plans) 
+ Sơ đồ mạng (Network) 
+ Lịch làm việc (Schedule) 
+ Phần mềm và cơ sở dữ liệu (Software and Database) 

Trong kinh doanh thường sử dụng sơ đồ tổ chức, ta có thể gắn kết các dữ liệu vào sơ đồ 
như số điện thoại, địa chỉ, ... và cho hiển thị dữ liệu đó theo yêu cầu. 

Một lí do khác để quyết định sử dụng Microsoft Office Visiothay vì các loại phần mềm 
khác là sử dụng nguồn dữ liệu để tự động vẽ biểu đồ. Ta có thể nhập thông tin trong một 
bảng (Excel, word,...). Dữ liệu trong bảng chính là các trường cơ sở để chương trình tự động 
lập sơ đồ tổ chức. 

 
II. SO SÁNH VISIO 2007 VỚI CÁC PHIÊN BẢN CŨ 

STT Chức năng Visio 2000 Visio 2002 Visio 2003 Visio 2007 

1 AutoConnect    X 

2 Ví dụ và dữ liệu kèm theo    X 

3 Clip Art  X X X 

4 Kết xuất thành trang web  X X X 

5 Hỗ trợ máy quét và máy ảnh số  X X X 

6 Kết nối CSDL   X X 

7 Làm tươi dữ liệu    X 

8 Cửa sổ hiển thị dữ liệu riêng    X 

9 Mẫu chuẩn ITIL – Thư viện hạ 
tầng Công nghệ thông tin. 

   X 

10 Hỗ trợ Microsoft .NET 
Framework 

  X X 
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III. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH. 
Microsoft Office Visio 2007 được cung cấp với 2 phiên bản độc lập: Microsoft Office Visio 

Professional và Microsoft Office Visio Standard. Microsoft Office Visio Standard 2007 có 
các chức năng cơ bản giống với Microsoft Office Visio Professional 2007 và bao gồm một 
tập hợp các chức năng và mẫu của nó. Microsoft Office Visio Professional 2007 cung cấp 
các chức năng nâng cao, như kết nối dữ liệu và chức năng hình tượng, mà Office Visio 
Standard 2007 không có. 

Microsoft Office Visio2007 là một phần mềm nằm trong bộ phần mềm ứng dụng Microsoft 
Office 2007 của hãng Microsoft.   

1. Yêu cầu hệ thống tối thiểu: 

CPU  500 MHz hoặc cao hơn 

Memory 256 MB RAM hoặc cao hơn 

Hard disk 1.5 GB 

Drive CD-ROM or DVD drive 

Display Độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn 

Operating system Microsoft Windows XP with Service Pack (SP) 2, Windows Server 
2003 with SP1 

 

2. Bước 1:  

Chạy file Setup.exe. Khi đó xuất hiện bảng thông báo  

 
 
Chọn Microsoft Office Visio Professional 2007. Kích chuột vào mục Continue để tiếp tục 
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3. Bước 2:  

Xác nhận các yêu cầu về bản quyền: 

 
Chọn I accept the terms of this agreement, Nhấp chuột vào nút Continue để đến bước tiếp 
theo. 

4. Bước 3:  

Trong hộp thoại “Choose the Installation you want”   

 
Chọn Install Now để chương trình cài đặt Microsoft Office Visio 2007 lên máy tính 
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5. Bước 4:  

Chờ máy cài chương trình  

 
khi vạch màu xanh chạy hết khung sẽ xuất hiện 2 lựa chọn  
 

6. Bước 5:  

Kích chuột vào mục Close để hoàn tất quá trình cài đặt. 
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CHƯƠNG II : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

I. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN 

1. Khởi động chương trình. 

- Vào Start/ Programs/ Microsoft Office/ Microsoft Office Visio 2007 

 
- Khi đó cửa sổ vẽ hiện ra cho phép chọn mẫu được xếp theo từng nhóm riêng. 

 
=> Chọn mẫu và vẽ (các nhóm đều có hình minh hoạ giúp cho người sử dụng hình dung và 
tìm kiếm mẫu nhanh). 
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2. Giao diện của chương trình Microsoft Office Visio 2007 

 

 
 

Giao diện chương trình Microsoft Office Visio 2007. 
 

3. Thoát khỏi chương trình. 

- Cách 1: Vào File/ Exit 

- Cách 2: Kích chuột vào biểu tượng  (ở góc trên bên phải cửa sổ) để thoát khỏi Visio. 

Hoặc kích chuột vào biểu tượng  (ở ngay phía dưới) để đóng tệp. 
 

4. Mở 1 File mới. 

* Chọn mẫu mới 
- Cách 1: Vào File/ New => chọn Getting  Started...  

 
- Cách 2: Vào File/ New  

=> chọn nhóm mẫu (Business, Engineering, ...) 

 

Thanh tiêu đề Thanh 

Menu 
Standard 

Fomatting  

Drawing  

Hộp công 

cụ Shapes 
 

Khung vẽ 
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=> chọn mẫu vẽ 

- Cách 3: Kích vào nút  của biểu tượng  trên thanh  
Standard => chọn mẫu (tương tự 2 cách trên). 
*Mở File mới với mẫu đã chọn: Vào File/ New  

=> chọn New drawing (hoặc Ctrl + N) 
 

5. Mở 1 File đã có. 

- Vào File/ Open (hoặc kích chuột vào biểu tượng  trên thanh Standard) 
Hộp thoại Open xuất hiện: 

=> Chọn đường dẫn tới File cần mở. 
=> Chọn File  
=> Kích chuột vào nút Open. 

Chú ý: phím tắt là Ctrl+O 
 

6. Lưu file vừa tạo 

- Vào File/ Save (hoặc kích vào biểu tượng  trên thanh Standard) 
Hộp thoại Save xuất hiện 

=> Chọn đường dẫn để lưu file 
=> Nhập tên File 
=> Kích chuột vào nút Save 

Chú ý:+ Phím tắt Ctrl+S 
  + Trong trường hợp đóng tệp mà chưa lưu, máy sẽ đưa ra dòng thông báo 

 
Chọn Yes nếu muốn lưu File 
Chọn No nếu không lưu File 
Chọn Cancel nếu không muốn đóng tệp 

+ Lưu thêm 1 bản  dưới tên khác với tên File đã có: Vào File/ Save as 
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7. Thiết lập các thông số của bản vẽ 

- Vào File/ Page Setup.  
Hộp thoại Page Setup xuất hiện 
 

 
 
* Chọn khổ giấy: Chọn nhãn Print Setup 

=> Kích chuột vào nút  trong hộp thả Print paper 

* Đặt lề trang in: Kích chuột vào mục   phía dưới hộp thả Print paper 
Hộp thoại Print Setup  xuất hiện 

 
 Thay đổi thông số thích hợp trong hộp thoại 
 

8. Đặt tỷ lệ cho hình vẽ trong Visio 2007 

Dùng trong các bản vẽ có kích thước cụ thể và đòi hỏi độ chính xác cao : thiết kế mặt sàn, hạ 
tầng đô thị…. 
Ví dụ, bạn muốn sắp xếp lại văn phòng của mình : 

1. Khởi động Visio. Tại Template Categories, chọn Maps and Floor Plans/ Office 
Layout (Lưu ý : nếu đơn vị tính là MET thì phần Measurement Units : Metric). 

2. Vào File menu, click chuột vào Page Setup để mở hộp thoại Page Setup. 
Tại đây bạn có thể chọn bản vẽ mình sẽ vẽ dọc hoặc ngang theo tờ giấy 
Portrait : Dọc 
Landscape : Ngang 
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3. Chọn trang Drawing Scale 
Tại đây bạn có thể đặt tỷ lệ theo bản vẽ của mình bằng các lựa chọn 
- No scale : không đặt tỷ lệ. 
- Pre-defined scale : Visio đã định nghĩa sẵn một số tỷ lệ hay dùng. 
- Custom scale : Tùy chọn cho người sử dụng. 
Khi thay đổi tỷ lệ, hệ thống sẽ báo cho ta biết độ rộng của bản vẽ là bao nhiêu tại phần 
Page size. Ví dụ bạn muốn vẽ căn phòng có chiều dài và rộng là : 6 m x 10 m thì bạn 
nên đặt tỷ lệ bản vẽ rộng hơn để có thể thêm các chú thích hoặc thành phần khác. Nếu 
với Pre-defined scale vẫn chưa đúng ý, bạn nên dùng Custom scale để có được bản vẽ 
với tỷ lệ đúng với yêu cầu của mình. 

 
Lựa chọn xong, click OK để ghi lại những thay đổi. 
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4. Trong phần Shape Walls, Doors and Windows, bạn vẽ 1 ROOM 
 

 
 

5. Click phải chuột, chọn Properties để thay đổi kích thước căn phòng : 
 

 
 

Bạn đặt độ rộng phòng là 6 m x 10 m 
Như vậy là bạn đã đặt xong tỷ lệ cho bản vẽ. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 Microsoft Office Visio 2007 

 
                12 

9. In ấn biểu đồ 

- Vào File/ Print 
Hộp thoại Print xuất hiện: 

 
+ In tất cả các trang: All 
+ In một số trang: Current page 
+ In theo số bản: Number of copies 
=> Chọn OK. 

Chú ý: Xem thử trang in trước khi in 

Vào File/Print Preview (hoặc kích chuột vào biểu tượng  trên thanh Standard) 
 

10. Copy một hình sang các file *.doc, .... 

- Chọn hình cần copy 
=> Vào Insert/ Copy 

=> Mở File cần dán hình => vào Insert( của chương trình tạo File đó)/ Paste. 
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III.  XỬ LÝ CÁC ĐỔI TƯỢNG 

1. Thao tác với hình vẽ. 

- Chọn 1 hình: Kích chuột vào biểu tượng Pointer Tool   trên thanh Standard. 
=> Kích chuột vào hinh cần chọn 

- Chọn nhiều hình: Kích chuột vào biểu tượng Pointer Tool   trên thanh Standard. 
=> Di chuột vẽ hình chữ nhật bao quanh các hình cần chọn 

(hoặc chọn hình thứ nhất, sau đó giữ phím ctrl và chọn tiếp các hình khác) 
- Di chuyển hình vẽ: Chọn hình (nhóm hình) cần di chuyển 

=> Kích chuột vào giữa hình (nhóm hình) sao cho xuất hiện mũi tên 4 chiều  
=> Giữ trái chuột và kéo hình (nhóm hình) sang vị trí mới. 

- Sao chép hình vẽ (trong cùng 1 File): Chọn hình (nhóm hình) cần sao chép 
+ Cách 1: Vào Edit/ Copy (hoặc Ctrl+C) 
=> kích chuột phải vào vị trí cần dán và chọn Paste 
+ Cách 2: Làm tương tự như di chuyển hình vẽ nhưng trong quá trình dời hình, kéo chuột 

kết hợp với giữ phím Ctrl 
- Phóng to, thu nhỏ hình: Chọn hình (nhóm hình) 

=> Đặt chuột vào các nút điều khiển của hình (nhóm hình) sao cho xuất hiện mũi tên   
          

=> Giữ chuột, kéo và điều chỉnh hình vẽ. 
- Xoá hình: Chọn hình (nhóm hình) => Vào Edit/ Delete (hoặc ấn phím delete) 
- Xoay hình tự do: Chọn hình (nhóm hình)  
 => Đặt chuột vào nút điều khiển màu xanh (phía trên hình vẽ) 

=> Quay hình vẽ (có thể thay đổi tâm quay) 
- Xoay hình 90o: Chọn hình (nhóm hình)  
 => Vào Shape/ Rotate or Flip 
 => chọn kiểu quay 
  + Rotate Left: Quay trái góc 90o 
  + Rotate Right: Quay phải góc 90o  
- Lật hình: Chọn hình (nhóm hình)  
 => Vào Shape/ Rotate or Flip 
 => chọn kiểu lật hình 
  + Flip Horizontal: Lật ngang hình 
  + Flip Vertical: Lật dọc hình. 
- Chọn màu cho hình: Chọn hình (nhóm hình) 

Chọn màu đường (line color), màu nền (fill color) trên thanh Formatting 
 

2. Tạo bản vẽ. 
- Phương pháp 1: Sử dụng các Template trong hộp công cụ Shape (bên trái khung vẽ). 
 + Khi chọn nhóm mẫu xong, hộp công cụ Shapes bên trái khung vẽ xuất hiện cung 
cấp nhiều mẫu đối tượng khác nhau. 
 + Ta có thể dùng chuột kéo các đối tượng cần tạo vào khung vẽ và chỉnh sửa kích 
thước cho phù hợp. 
    Ngoài ra, trong Microsoft Office Visio2007 có một ưu điểm rất hay khi vẽ các đối tượng. 
Thay vì nối các đối tượng bởi từng đường nối một cách thủ công, ta có thể di  chuột vào hình 
đã vẽ để xuất hiện các nút màu xanh dương nhạt (khác với 8 nút điều khiển và 1 nút quay 
màu xanh lá cây chỉ xuất hiện khi đã kích chuột vào đối tượng). 
=> Kích chuột vào nút cần nối đối tượng mới với nó. 
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Chú ý: Cần chọn mẫu trong hộp công cụ Shapes trước khi vẽ hình. 
- Phương pháp 2: Sử dụng công cụ vẽ trong hộp công cụ Drawing. 
- Phương pháp 3: Sử dụng dữ liệu trong bảng để chương trình tự động xây dựng sơ đồ tổ 
chức. 
 
 

 
 

Nút tạo đường nối với đối 

tượng vẽ tiếp theo 
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CHƯƠNG III. CÁC VÍ DỤ 

I. BIỂU ĐỒ BUSINESS 

 
Khai thác Phần Bisiness, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những mẫu vẽ đẹp, phục vụ cho một số 
các công việc như các biểu đồ về maketting, các lưu đồ vẽ các thuật toán phục vụ cho việc 
giảng dạy công nghệ thông tin trong nhà trường, các biểu đồ tròn, cột, các sơ đồ tổ chức, ….. 
Như vậy bạn nên biết các mục chọn, từ đó tìm ra những mẫu vẽ phù hợp cho sơ đồ cần vẽ. 
   * Bạn mở phần Business bằng các cách sau: 
   Cách 1: Khởi động visio\ business\ lựa chọn các mẫu có sẵn và vẽ. 
   Cách 2:  Mở menu New\ getting started\business\ chọn các mục cần thiết. 
   Cách 3: Mở  biểu tượng My shapes trên thanh standar\ business. 
 
   * Bạn cần nhớ một số mục cơ bản sau: 

- Brainstorming:   
+ Brainstorming shapes: Vẽ các topic. 
+ legend shapes: Vẽ các chú thích. 

- Business process: 
+ Arrow shapes: Vẽ các mũi tên. 
+ Audit diagram shapes: Vẽ biểu đồ kiểm tra 
+ Basic flowchar shapes: Vẽ biểu đồ tiến trình, tiến độ 
+ Cause and effect diagrams: Nguyên nhân, hiệu ứng. 
+ Data flow diagram shapes: Biểu đồ  luồng dữ liệu. 
…….. 

- Charts and graphs : 
+ Charting shapes: Vẽ các biểu đồ dòng, cột, tròn… 
+ Marketing diagram: Vẽ biểu đồ liên quan đến Marketing. 

- Organization chart: Vẽ sơ đồ tổ chức. 
- Privot diagram:  Vẽ sơ đồ tổ chức với một cơ sở dữ liệu đã có. 
    ….. 

*  Một số ví dụ vẽ trong phần Business : 
 
Bạn có thể vẽ biểu đồ cột, biểu đồ 3D, biểu đồ tròn, biểu đồ đường… Trước tiên bạn 

chọn công cụ để vẽ : chọn biểu tượng shapes trên thanh standar\business\charts and graphs\ 
chartting shapes. Và  chọn dạng biểu đồ cần vẽ, kéo vào trong trang vẽ. Điều chỉnh và ghi các 
thông số cần thiết.  
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Bạn có thể vẽ  biểu đồ  về maket ting, việc trao đổi thông tin hay mô tả  các phương thức… 
Bạn chọn Business\charts and graphs\marketing Diagram  có một số mẫu để phục vụ cho vẽ 
về marketing. 
chọn Bussiness\bisiness process\work flow steps có một số mẫu vẽ người giao dịch, quản 
lý,… 
 
Ví dụ về  quy trình bán hàng: 
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Vẽ lưu đồ, thuật toán :  
chọn mục Basic flow chart, kéo các mẫu cần sử dụng, kết nối lại với nhau, ghi các thông số 
cần thiết: 

 
 

 
 

Trong kinh doanh thường sử dụng sơ đồ tổ chức, ta có thể gắn kết các dữ liệu vào sơ đồ 
như số điện thoại, địa chỉ, ... và cho hiển thị dữ liệu đó theo yêu cầu. 
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Một tính năng rất hay khi sử dụng phần mềm Visio là bạn có thể tạo chúng tự động bằng 
cách sử dụng thông tin từ một nguồn CSDL nào đó. Chẳng hạn, bạn có thể đặt một sơ đồ tổ 
chức trong 1 CSDL, một bảng tính exel, hay thậm chí là hệ thống thư điện tử của công ty bạn. 
Dữ liệu trong bảng chính là các trường cơ sở để chương trình tự động lập sơ đồ tổ chức. Chỉ 
cần sau vài cú nhấp chuột, biểu đồ  đã có sẵn mà bạn ko cần phải gõ từng thành viên trực tiếp 
trong màn hình Visio. 
Ví dụ Ta lập một file Exel chứa cơ sở dữ liệu để có thể vẽ sơ đồ tổ chức như sau: 
 

 
 
Bạn có thể thao tác vẽ theo máy như sau: 

1. Khởi động Visio. Tại Template Categories, chọn Business/Organization Chart 
Wizard. 

2. Xác nhận với Visio là bạn đã có dữ liệu : 

 
Click Next để tiếp tục. 
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3. Chọn định dạng dữ liệu là EXCEL : 
 

 
 

4. Chọn file excel : 
Bạn có thể nhập đường dẫn trực tiếp tới file hay click nút Browse để tìm : 
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5. Xác định các cột trong file excel: 
Name : bạn chỉ tới cột chứa tên thành viên trong file excel 
Report To : cột chứa tên người lãnh đạo 

 
 

6. Chọn các thông tin hiển thị : 
Bạn có thể lựa chọn các thông tin sẽ hiển thị của các thành viên: 
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7. Chọn các thông tin liên quan khác : 
Các thông tin này được hiển thị trong Shape data: 

 
 

8. Chọn Finish – bạn có được 1 sơ đồ tổ chức của Công ty. 
 

 
 
Sau đó bạn chèn thêm ảnh, màu sắc cho sinh động.  
Một cách kiểm tra tính chính xác của sơ đồ logic là bạn có thể nhấn vào biểu tượng. Nếu 
đúng thì sơ đồ sẽ có thể liên kết ở các dạng khác nhau trái , phải bên dưới người đứng đầu. 
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Bạn cần chú ý khi dùng cơ sở dữ liệu phải có các trường quan trọng dùng làm khoá để có thể 
liên kết với nhau theo một mối quan hệ nhất định nào đó thì khi vẽ mới có được sơ đồ tổ chức 
đúng yêu cầu.  
 
Nếu chưa có cơ sở dữ liệu bạn cũng có thể vẽ một cách đơn giản là bằng cách chọn 
Business\privot diagram\privot diagram shapes. Làm theo máy hướng dẫn. 
hoặc  Business\organization chart\organization chart shapes 
 Sau đó chọn đối tượng và kéo rê vào sau đó ghi các thông tin cần thiết vào các đối tượng cần 
vẽ . 
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Bạn có thể chỉnh sửa,  chèn thêm ảnh, xem các thông tin cần thiết của nhân viên…, có thể 
thay đổi tạo các dạng phân cấp. 
 
Và như vậy rất đơn giản bạn đã có một sơ đồ hoàn chỉnh. 
 
Để thêm các topic bạn chọn: Business\ brainstorming\ brainstorming shapes. 
Để thêm một số các ghi chú, chú giải bạn chọn: Business\ brainstorming\ legend shapes. 

 
Như vậy phần Business rất hữu ích trong việc vẽ các lưu đồ, sơ đồ tổ chức, biểu đồ 

một cách đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức cho các bạn. Bạn hãy tìm 
hiểu Visio, bạn sẽ thấy nó rất hay và đặc sắc. 
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II. ENGINEERING 

 
 
- Basic Electrical (Mạch điện cơ sở) 
 
- Circurts and Logic (Mạch logic) 
 
- Fluid Power (Năng lượng lỏng) 
 
- Industrial Control System (Hệ thống điều khiển công nghiệp) 
 
- Part and Assembly Drawing (Bản vẽ bộ phận và tổng) 
 
- Piping and Instrumentation Diagram (Biểu đồ đường dẫn và thiết bị đo đạc) 
 
- Process Flow Diagram (Biểu đồ luồng xử lý) 
 
- System (Hệ thống) 
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1. Basic Electrical (Mạch điện cơ bản): 

Gồm có các kiểu: 
- Fundamental Items: Các thiết bị chủ yếu 
- Qualifying Symbols: Các biểu tượng lựa 
chọn 
- Semiconductors and Electron Tubes: Chất 
bán dẫn và ống  điện tử 
- Switches and Relays: Công tắc và Rơle 
- Transmission Paths: Các đường truyền dẫn 
 

 

2. Circurts and Logic (Mạch logic): 

Gồm có các kiểu: 
-Analog and Digital Logic: Mạch logic tuần 
tự và mạch logic số 
- Intergrated Circuit Components: Các thành 
phần mạch tích hợp 
- Teminals and Connectors: Các thiết bị đầu 
cuối và kết nối 
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3. Fluid Power (Năng lượng lỏng) 

Gồm có các kiểu: 
- Annotations: Lời chú thích. 
- Fluid Power – Equipment: Các trang thiết 
bị. 
- Fluid Power – Valve Assembly: Các loại 
van lắp ghép. 
- Fluid Power – Valve: Các loại van. 
 

 

4. Industrial Control System (Hệ thống điều khiển công nghiệp) 

Gồm có các kiểu: 
- Fundamental Items: Các thiết bị chủ yếu. 
- Rotating Equip and Mech Functions: Các 
trang bị quay và các chức năng cơ khí. 
- Transformers and Windings: Các loại máy 
biến thế và cuộn dây. 
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5. Part and Assembly Drawing  

Gồm có các kiểu: 
- Annotations: Lời chú thích. 
- Dimensioning – Engineering: Ghi kích 
thước kỹ thuật. 
- Drawing Tool Shapes: Các công cụ vẽ các 
hình khối. 
- Fasteners: Các loại ốc, chốt. 
- Geometric Dimensioning and Tolerancing: 
Hướng hình học và dung sai. 
- Springs and Bearings: Tính đàn hồi và sức 
chịu đựng. 
- Title Blocks: Các khuôn tiêu đề. 
- Welding Symbols: Các biểu tượng của kỹ 
thuật hàn. 

 

 

6. Piping and Instrumentation Diagram  

Gồm có các kiểu: 
- Equipment – General: Các thiết bị chung. 
- Equipment – Heat Exchangers: Các thiết bị 
trao đổi nhiệt. 
- Equipment – Pumps: Các thiết bị bơm. 
- Equipment – Vessels: Các loại bình chứa. 
- Instruments: Các loại công cụ. 
- Pipelines: Các loại đường ống. 
- Process Annotations: Chú giải quy trình. 
- Valves and Fittings: Các loại van điều 
chỉnh. 
 

 

7. Process Flow Diagram (Biểu đồ luồng xử lý) 
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Loại biểu đồ này sử dụng các công cụ tương tự như Biểu đồ về đường dẫn và các thiết bị đo 
đạc. 

8. System (Hệ thống) 

Gồm có các kiểu: 
- Composite Assemblies: Các thiết bị hỗn 
hợp. 
- Maintenance Symbols: Các biểu tượng duy 
trì. 
- Maps and Charts: Các ký hiệu trên bản đồ 
- Switchs and Relays: Các loại công tắc và 
Rơle. 
- Teleecom Switch and Peripheral Equiq: 
Chuyển mạch viễn thong và thiết bị ngoại vi. 
- Terminals and Connectors: Các thiết bị đầu 
cuối và kết nối. 
- Transformers and Windings: Các loại máy 
biến thế và cuộn dây. 
- Transmission Paths: Các đường truyền dẫn. 
- VHF – UHF- SHF : Các thiết bị thu phát 
sóng. 
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III. FLOWCHART 
Flowchart gồm 6 phần cơ bản: 

1. Basic Flowchart  
2. Cross Functional Flowchart 
3. Work Flow Diagram 
4. Data Flow Diagram 
5. IDEF0 Diagram 
6. SDL Diagram 

 

1. Basic Flowchart: 

- Bước 1: Mở hộp công cụ gồm các mẫu. 
Cách 1: Vào File/ New/ Flowchart => Chọn mục 
Basic Flowchart (Metric) 

- Bước 2: Vẽ hình 
 + chọn mẫu (Shapes) 
                                                                                  
 + Kéo mẫu vào khung vẽ => mỗi lần kéo được 
một hình 
- Bước 3: Tạo đường nối (Connector) 

 + Kích chuột vào công cụ Connector Tool  
trên thanh Standard 
 + Kéo chuột từ hình vẽ đầu tới hình vẽ tiếp theo. 
Làm tượng tự như vậy cho tới hình vẽ cuối cùng. 
 

 
 
Chú ý: Người sử dụng phần mềm có thể tạo đường nối ngay từ khi vẽ hình bằng cách chọn 
công cụ Connector Tool => Chọn mẫu => Kích chuột vào nút tạo kết nối màu xanh dương 
nhạt (khi di chuột vào mỗi hình đều xuất hiện 4 nút này) 
- Bước 4: Tạo nội dung 

 + Chọn công cụ Text Tool  trên thanh Standard 
 + Vẽ một khung hình chữ nhật vào vị trí cần nhập nội dung 
 + Nhập nội dung. 
- Bước 5: Chọn màu cho nền, đường viền bên cửa sổ Shapes 
Chú ý: Người sử dụng phần mềm có thể chèn thêm các hình minh hoạ trong thư viện Clip Art 
bằng cách vào Insert/ Picture/ Clip Art hoặc hình vẽ từ một File nào đó 
- Bước 6: Chọn các thông tin khác (đường viền trang, màu nền của trang,...) trong các nhãn 
Border and Title (Metric) hoặc Background của hộp công cụ Shapes (bên trái khung vẽ). 
Biểu đồ minh hoạ. 
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2. Cross Functional Flowchart 

- Bước 1: Mở hộp công cụ gồm các mẫu. 
+Vào File/ New/ Flowchart => Chọn mục 
Cross Functional Flowchart (Metric) -> 
hiển thị bảng Flowchart 
                             

- Bước 2: Trong bảng hiển thị chọn Horizontal 
(chiều ngang) hoặc Vertical (chiều dọc) sao cho 
phù hợp với biểu đồ của bạn, tích vào ô Include 
title bar để có cả tiêu đề. 
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3. Work Flow Diagram 

          

4. Data Flow Diagram 
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5. IDEF0 Diagram 

 
 

6. SDL Diagram 
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IV. MAP AND FOOLR PLANS 

 

1. MAP 
   Map là một công cụ rất hữu ích của Microsoft Office Visio 2007. Với các công cụ của Map 
người sử dụng có thể tạo ra rất nhiều các bản vẽ minh hoạ trên bản đồ một vùng địa lý nhỏ 
như một làng hay một thị trấn… bằng cách sử dụng các hình vẽ 3D có sẵn ví dụ:  
 
 

          
  Hoặc có thể vẽ một sơ đồ thể hiện một mạng lưới giao thông ví dụ một mạng lưới đường bộ, 
mạng lưới đường sắt hoặc là một mạng lưới tàu điện ngầm…: 
 

               
 
   So với các chương trình vẽ hình đồ hoạ khác như Corel Draw, AutoCad…Visio có một đặc 
điểm nổi bật mà có lẽ chỉ riêng Visio mới có đó là tính trực quan, sinh động. Nếu Autocad 
tạo ra cho các bản vẽ sự chính xác về kích thước, Corel Draw vượt trội bằng khả năng phối 
màu thì Visio lại tạo ấn tượng bằng khả năng tạo ra sự gần gũi, dễ hiểu cho các bản vẽ. Nhìn 
qua các bản vẽ bằng Visio là người xem có thể hình dung ngay ra cái mà bản vẽ đang thể 
hiện. Điều này thể hiện rất rõ khi sử dụng công cụ Map của Visio để vẽ một bản đồ dẫn 
đường hay một sơ đồ đường đi trong một khu chung cư chẳng hạn:  
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  Một trong những điểm nổi bật rất quan trọng khác của công cụ Map trong Visio nữa là khả 
năng vẽ bản đồ đúng như cái tên của bộ công cụ này, các loại bản đồ về địa lý, phân bố, hay 
các loại bản đồ quy hoạch được vẽ bằng Map có khả năng thể hiện được đầy đủ các yêu cầu 
của người vẽ và mặt khác khi người xem nhìn vào bản vẽ đó người ta cảm thấy rất ấn tượng 
và dễ hiểu: 

2. Cách sử dụng công cụ Map: 

 
Bản đồ châu Phi 

 
Trong hình minh hoạ trên ta thấy rõ được sự phân chia lãnh thổ giữa các quốc gia,  
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Bản đồ Đông Nam Á 

 
Trên đây là những khái quát chung sơ bộ về bộ công cụ Map trong Visio. Để có thể hiểu một 
cách rõ ràng và cụ thể hơn về Visio  
- Map bao gồm 2 phần:  
+ Directional Map 
+ Directional Map 3D 
Để bắt đầu click vào File\New\Map & Floor plans\. Chọn tiếp Directional Map nếu muốn có 
một bản vẽ góc nhìn kiểu 2D hoặc chọn Directional Map 3D nếu muốn tạo một bản vẽ góc 
nhìn kiểu 3D. Như minh hoạ dưới đây:  
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Khi vào khung hình làm việc sẽ có dạng:  
 

 
   
Nhìn vào khung màn hình làm việc ta thấy bên trái đã có sẵn những hình vẽ đủ loại theo ý 
muốn để tuỳ người sử dụng có thể lấy. Việc sử dụng các hình vẽ tương đối đơn giản, ta chỉ 
việc click chuột trái vào hình vẽ cần lấy rồi rê sang khung vẽ bên cạnh. Sau đó tuỳ chỉnh 
chúng.  
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   Việc tuỳ chỉnh các đối tượng cũng rất đơn giản. Chỉ việc click chuột vào biểu tượng đó rồi 
nếu muốn chỉnh kich thước to nhỏ chỉ cần để chuột vào một góc khung và vừa click vừa rê 
chuột to nhỏ tuỳ ý. 
 

 
 

Hình minh hoạ việc thay đổi kích thước vật thể 
 
 Nếu muốn quay đối tượng thì chỉ cần trỏ biểu tượng chuột vào rìa khung bao quanh đối 
tượng cho đến khi hiện lên biểu tượng hình tròn thì vừa click chuột vừa quay đối tượng theo 
góc độ mong muốn.  
                                                                 

 
 

Hình minh hoạ việc quay một đối tượng 
 
Ngoài ra ta còn có thể sử dụng  rất nhiều các thao tác khác đối với vật thể đó bằng cách click 
chuột phải vào đối tượng: 
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  Hình minh hoạ việc sử dụng các thao tác khác trên vật thể bằng cách click chuột phải, sẽ 
xuất hiện rất nhiều các lựa chọn khác.  
  Nếu muốn chỉnh vị trí đối tượng: đầu tiên hãy đánh dấu đối tượng cần thay đổi vị trí, một 
tay giữ phím Shift tay kia dùng các phím mũi tên lên, xuống, sang ngang để di chuyển đối 
tượng đên vị trí mong muốn. 
Kết luận phần Map:   Để có thể vẽ được những Map có độ phức tạp ngoài sự hỗ trợ của các 
công cụ Map trong Microsoft Office Visio còn phải cần người sử dụng có một trình độ thao 
tác nhất định và điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào người dùng. 
Chỉ xin lưu ý một điều là : Bất cứ một công cụ vẽ hình nào cũng có những điều thú vị riêng. 
Nhưng người sử dụng phải biết đào sâu nghiên cứu nó !            

3. FLOOR PLANS 

    Visio không những có thể vẽ được các biểu đồ thông thường như biểu đồ tổ chức, sơ đồ 
mạng..v.v...mà còn cho phép ta có thể thiết kế một sơ đồ của một quy hoạch nào đó như một 
thành phố,một khu chung cư hay chi tiết hơn ta có thể vẽ được mặt sàn của một văn 
phòng,một phòng máy hay ta có thể vẽ chính ngôi nhà mà ta mơ ước trong tương lai bằng 
loại biểu đồ Maps and Floor plans trong Visio 
Trong phạm vi tìm hiểu,tôi xin phép được trình bày và giới thiệu các bước để có thể vẽ được 
một mặt sàn của một ngôi nhà. 
Bước 1:Tất nhiên, để có thể vẽ được ta phải khởi động chương trình Visio bằng cách click 

đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình Desktop hay bạn có thể khởi động bằng cách 
:Vào Start/ Programs/ Microsoft Office/ Microsoft Office Visio 2007. 
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Sau khi khởi động chương trình xong thì màn hình để ta làm việc với Visio hiện ra như sau: 
 

 
 
Bước 2:Để thực hiện việc vẽ mặt sàn của một ngôi nhà ta chọn lạo biểu đồ  Maps and Floor 
plans  (chỗ khoanh tròn màu đỏ trong hình 1).Khi đó chương trình sẽ hiện ra như hình 2, 
chương trình sẽ cho ta một số mẫu vẽ để thực hiện các công việc thích hợp.Ở đây chúng ta sẽ 
vẽ mặt sàn của ngôi nhà nên ta sẽ chọn mẫu Home Plan. 
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Sau khi ta chọn được mẫu vẽ Home Plan  ta  chọn đơn vị đo là  Metric  bằng cách chọn 
Measurement Units  

 
 
sau đó click chuột vào Create   để hiện ra cửa sổ vẽ như sau: 
 

 
     
Bước 3: 
Để vẽ sàn nhà ta cần chú ý đến : 
       * Các mẫu vẽ sau: 
 - Walls,shell and Structure: Vẽ các loại tường,các loại cửa và các lại kết cấu, 
 - Dimensioning-Engineering:Vẽ các đường dóng để ghi kích thước 
 - Furniture: Vẽ các đồ đạc trong phòng 
 - Bath and Kitchen Plan : Vẽ các vật dụng trong nhà bếp và phòng tắm 
     * Thiết lập các thông số của bản vẽ  (Tham khảo phần đặt tỷ lệ cho trang vẽ) 
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Và đây là một kết quả mà tôi đã thực hiện qua các bước trên:  
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V. SOFTWARE AND DATABASE 

1. UML Model Diagram : 

 
- Tạo một File mới: 

Vào menu chọn: 
     File\ New\ Software\ UML Model Diagrm. 

- Các nhóm mẫu chính của UML Model Diagrm: 
 
 +   UML Activity : Biểu đồ hoạt động. 

+   UML Collaboration: Biểu đồ cộng tác. 
+   UML Component :  Biểu đồ cấu thành.  
+   UML Deployment : Biểu đồ triển khai.  
+   UML Sequence : Biểu đồ trình tự. 
+   UML Statechart : Biểu đồ trạng thái. 
+   UML Static Structure : Biểu đồ cấu trúc tĩnh 
+   UML User Case : Biểu đồ trường hợp sử dụng. 
 

Một số mẫu biểu chính: 
- Lớp ( Class): Là một tập hợp các đối tượng có cùng một tập thuộc tính, các hành vi, các 
mối quan hệ với những đối tượng khác. 

 
   
Để nhập cấu hình cho class kích đúp vào Class ,  chon Attributes để nhập thuôc tính, chọn 
Operations để nhập hành vi. 
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- Use case : Là mô tả một tập hợp của nhiều hành động tuần tự mà hệ thống thực hiện để đạt 
được một kết quả có thể quan sát được đối với một actor cụ thể nào đó. Actor là những gì ở 
bên ngoài mà tương tác với hệ thống. Use case mô tả sự tương tác giữa actor và hệ thống. Nó 
thể hiện chức năng mà hệ thống sẽ cung cấp cho actor. Tập hợp các Use case của hệ thống sẽ 
tạo nên tất cả các trường hợp mà hệ thống có thể được sử dụng. 

 
 

Thành phần (Component): Là biểu diễn vật lý của mã nguồn. Trong hệ thống ta sẽ thấy các 
kiểu khác nhau của component như các thành phần COM+ hay JavaBeans cũng như là các 
thành phần như các file mã nguồn, các file nhị phân tạo ra trong quá trình phát triển hệ thống. 

 
Nodes : Là thể hiện một thành phần vật lý như là một máy tính hay một thiết bị phần cứng. 

Báo cáo visio
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Giao diện (Interface): Là một tập hợp các phương thức (operation) tạo nên dịch vụ của một 
lớp hoặc một thành phần (component). Nó chỉ ra một tập các operation ở mức khai báo chứ 
không phải ở mức thực thi (implementation). 

 
Các mối quan hệ (Relationships) 
Quan hệ Phụ thuộc (Dependency): Thể hiện mối quan hệ mà : nếu có một sự thay đổi ở đối 
tượng độc lập sẽ ảnh hưởng tới đối tượng phụ thuộc. Kí hiệu: 

 
Quan hệ Kết hợp ( Association): Là mối quan hệ liên kết giữa 2 lớp. Nói một cách đơn 
giản, khi một đối tượng của lớp này gửi thông điệp tới hoặc nhận thông điệp từ một đối tượng 
của lớp kia thì ta nói giữa 2 lớp có mối quan hệ association. 

 
 

Quan hệ Tập hợp (Aggreagation): Là một dạng đặc biệt của quan hệ liên kết. Nó thể hiện 
sự liên kết “chặt” hơn, đó là mối quan hệ toàn thể-bộ phận. 

 
Quan hệ Gộp (Composition): Là một dạng đặc biệt của quan hệ aggregation. Trong đó nếu 
như đối tượng toàn thể bị hủy thì các đối tượng bộ phận của nó cũng bị hủy theo. 

 
Quan hệ Thừa kế (Generalization):  Là mối quan hệ tổng quát hóa/ cụ thể hóa trong đó đối 
tượng cụ thể sẽ kế thừa các thuộc tính và phương thức( behavior) của đối tượng tổng quát. 

 
Một số hình vẽ ví dụ: 
a. Sơ đồ Activity Diagram: 
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b. User Case Diagram: 
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b. Class Diagram: 

+SetID(int nID)() : void
+SetName(const CString &szName)() : void
+SetCode(const CString &szCode)() : void
+SetTongVon(double dTongVon)() : void
+SetBegindate(long bd)() : void
+SetEndDate(long ed)() : void
+GetID() const() : int
+GetTongVon()const() : double
+GetBeginDate()const() : long
+GetEndDate()const() : long

#m_nID : int
-m_szName : unsigned char
-m_Code : char
-m_Tổng vốn : double
-m_BeginDate : long
-m_Enddate : long

ClsProject

+Add(ClsProject *p)()

-

ClsProjectList1..*

1

 
 
 
 
c. Sequence Diagram: 
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2. Vẽ Biểu đồ quan hệ dữ liệu với CSDL SQL 2000. 

Bước 1 : Khởi động Visio. Tại Template Categories chọn Software and 
Database/Database Model Diagram. 
Bước 2 : Vào menu Database, chọn Reverse Engineer để mở hộp thoại : 

 
Tại đây bạn phải tạo kết nối đến CSDL thông qua ODBC 

- Bạn đã có kết nối với CSDL, bạn chỉ cần lựa chọn trong danh sách Data source. 
- Nếu không có bạn phải tạo bằng cách click vào nút New 
Bước 3 : Tạo kết nối đến CSDL : 

Khi bạn click nút New, hộp thoại Create Data source xuất hiện : 
Trong 3 lựa chọn, bạn chọn System Data source 
Click nút Next 
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Bước 4 : Tại phần lựa chọn các CSDL : bạn chọn SQL server: 

 
Sau 1 lần xác nhận các thông tin đã chọn, hộp thoại Create Data source to SQL 
xuất hiện : 
 
Bước 5 : Name : tên kết nối – bạn đặt tên tùy ý. 
Desc : Chú thích 
Server : tên máy chủ cài SQL server mà ta muốn kết nối (local là ngầm định SQL 
server cài chính trên máy của bạn) 

 
 
Bước 6 : Xác nhận quyền truy cập vào SQL server: 
Tùy thuộc vào cấu hình khi cài đặt SQL server mà ta sử dụng cách thức truy cập 
vào SQL server. Trong trường hợp này ta truy cập vao SQL server qua user sa: 
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- Chọn With SQL server authentication using a login ID & password entered by 
user 

- Nhập ID và mật khẩu. 

 
 

Bước 7 : Lựa chọn CSDL: 
Ngầm định Visio chọn DB MASTER, bạn chọn Change the default database to : 
chọn CSDL của mình, ( ví dụ : Northwind là DB mẫu có sẵn trong SQL server) 

 
Chọn Next 2 lần, bạn đã hoàn tất việc tạo kết nối đến CSDL SQL server : 
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Để chắc chắn việc tạo kết nối là thành công, bạn nên thử kết nối trước khi sử dụng 
bằng cách click vào nút Test Data Source. Click OK để chuyển sang bước tiếp 
theo. 

 
Bước 8 : Lựa chọn kết nối CSDL: 

Khi bạn tạo xong, kết nối đó sẽ xuất hiện trong danh sách, bạn chọn kết nối đó và 
click Next 

 
 
Bước 9 : Xác nhận quyền truy cập vào SQL server: 

Bạn nhập user ID và mật khẩu và click OK : 
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Bước 10 : Lựa chọn đối tượng : 

Ngầm định Visio sẽ lựa chọn hết các bảng (tables), view và store procedures, tuy 
nhiên vẽ biểu đồ quan hệ dữ liệu ta chỉ lưa chọn các bảng (tables) : 

 
 
Bước 11 : Lựa chọn các bảng (tables) đưa vào biểu đồ : 

Click nút Select All để lựa chọn hết các bảng. 
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Bước 12 : Chọn Next 2 lần và Finish, bạn đã có một biểu đồ quan hệ dữ liệu như ý. 
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VI. NETWORK 
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VII. CALENDAR AND SCHEDULE 

  Để tạo hoặc lập lịch làm việc cho ngày ,nhiều ngày,tuần ,nhiều tuần,tháng ,nhiều tháng và 
lịch năm.Chúng ta có thể sử dụng MS Visio để tạo hay thiết kế ra lịch làm việc theo ý tưởng  
riêng  của mỗi người  một cách đặc biệt chỉ bằng cách kéo thả,chỉnh sửa nhóm hình có sẵn  
trong các  nhóm mẫu một cách nhanh chóng và đơn giản. 
  Trong phần tạo lịch (Schedule) người vẽ cần ghi nhớ một số nhóm mẫu (Template)  sau: 
 -Calendar:tạo lịch năm, tháng, tuần, ngày . 
 -Gantt Chart: Tạo kế hoặch làm việc nhiều. 
 -Fert Chart: Biểu đồ kế hoặch  cá nhân. 
 -Timeline: Biểu đồ khoảng thời gian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dưới đây là ví dụ về phần tạo lịch :Timeline. 
Bước 1: Vào File/New/Getting Started , Chọn Schedule/Timeline 
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Bước 2: Vẽ hình 
  Trước hết để tạo một Timeline người thiết kế cần kéo  hình trụ (cylindrical) hoặc  đường  kẻ 
(line) … bên hộp Timeline Shapes sang trang vẽ. 
   Hộp thoại Configure  Timeline được mở ra . 
   Ấn vào Time Period , ở mục Start  ta sẽ định kiểu hoặc lựa chọn ngày bắt đầu cho kế hoặch. 
Ở mục Finish định kiểu  hoặc lựa chọn ngày kết thúc kế hoặch.Còn trong mục Time Scale 
,chọn một đơn vị thời gian cho Timeline như :giờ , tuần , tháng… 
    Sau đó ta chọn mục Time  Format ,trong mục Language (ngôn ngữ) lựa chọn ngôn ngữ mà 
ta muốn thể hiện trên Timeline. 
    Chọn mục  Show star and finish dates on timeline nếu bạn muốn định ngày bắt đầu và kết 
thúc thể hiện ở trên  Timeline bằng cách điền thông tin vào mục Date Format. 
    Chọn mục  Show interim time scale markings on timeline và Show dates on interim time 
scale markings nếu bạn muốn chọn đơn vị thời gian thể hiện trên Timeline bằng cách điền 
vào Date Format. 
    Cuối cùng chọn Automatically update dates when markers are moved để đảm bảo những 
ngày sẽ được cập nhật liên đới tự động khi mà bạn muốn đặt khoảng cách hoặc khoảng thời 
gian cho Timeline của mình. 
  Và ta bấm vào OK để hoàn thiện các công đoạn trên để tạo cơ sở cho Một Timeline 
Chú ý: Nếu bạn muốn thay đổi lại  thông tin cho Timeline ta chỉ cần nhấp phải chuột để mở 
lại hộp thoại Configure Timeline ra điền lại thông tin mà mình muốn. 

 
 
Bước 3: Thêm khoảng cách ,sự kiện… cho Timeline. 
    Sau  khi  bạn  tạo được một Timeline cở sở ,ta có thể thêm vào những khoảng cách hay 
những  sự kiện quan trọng ở trên Timeline bằng những thao tác sau: 
    -Kéo một Milestone Shape (mẫu khoảng cách) như Cylindrical interval từ mẫu Timeline 
Shapes sang và hạ nó trực tiếp ở trên Timeline đã vẽ trước đó. 
    -Hộp thoại Configure Milestone mở ra ,ta định kiểu hoặc lựa chọn ngày và thời gian cho 
Milestone . 
   -Ở mục Description điền thông tin để miêu tả cho khoảng cách đó. 

-Điền  ngày bạn muốn làm trong khoảng thời gian bao lâu vào mục Date Format. 
-Cuối cùng  bấm vào OK để hoàn thiện các thao tác ở trên. 
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Tiếp đó ta cần di chuyển nguyên bản một khoảng thông tin trên Milestone:do thỉng thoảng 
các thông tin bị chèn lên nhau rất khó để nhìn và làm mất thẩm mĩ do đó ta có thể  
di chuyển theo sự minh hoạ dưới đây: 
 

 
 

 
 

 
 

1. Điều chỉnh chuột vào hình trám nhỏ màu vàng. 
2. Di chuột lên trên hoặc dưới Timeline mà bạn cảm thấy tốt hơn. 
3. Một dấu móc nhọn tự động sẽ bắt đầu và kết thúc cho khoảng cách ta đã chọn trước đó. 

   Ta có thể thay đổi thông tin bằng cách nhấp chuột phải vào Milestone để hộp thoại 
Configure Milestone mở ra để ta điền thông tin mà mình muốn. 
    Để tạo cho Timeline đẹp  và độc đáo hơn ta có thể nhấn chuột vào vùng muốn tô màu,sau 
đó vào  Format/ Fill rồi chọn những màu mà mình muốn. Hoặc ta có thể thêm vào đó thời 
gian làm việc (Elapsed Time),thanh ghi thời gian đến trước ngày kết thúc công việc(Today 
marker) hay những cột cây số (Line milestone )… 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 Microsoft Office Visio 2007 

 
                61 

 
 

 
  Và bằng nhiều cách tạo tương tự như trên ta có thể tạo nhiều lịch làm việc hơn . Dưới đây là  
ví dụ  về cách tạo lịch theo  Calendar: 
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