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4. Các bước cơ bản sử dụ

4.1. Giao diện phần mềm Infrawork 2014

- Các thành phần cơ bản trên m

Trong đó: 

1. Đăng nhập vào Autodesk 360 đ
cộng tác với các thành viên khác

2. Các lệnh liên quan đến mô hình nh

3. Các mô hình trên máy sử d

4. Chuyển đổi giữa các nhóm đ

5. Các lệnh liên quan đến các mô hình tr

6. Các mô hình trực tuyến sử
mở mô hình trực tuyến. 

- Các thành phần cơ bản giao di

 

m Autodesk Infrawork 2014 – Civil 3D VN 

ụng ph ần mềm Infrawork 2014: 

Infrawork 2014: 

n trên màn hình khởi động: 

p vào Autodesk 360 để truy cập các mô hình online và sử dụng các ch
i các thành viên khác 

mô hình như Open (mở), New (tạo mới),.. 

dụng trước đó. Nhấn vào ảnh biểu tượng để 

a các nhóm để mở các mô hình liên quan. 

n các mô hình trực tuyến 

ử dụng trước đó. Nhấn vào ảnh biểu tượng để

giao diện làm việc của Infrawork : 
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ng các chức năng giúp 

 mở mô hình 

ể tải xuống, kết nối và 
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Trong đó: 

1. Nút Undo/Redo
2. Đăng nhập vào

3. Proposal List: Danh m
4. Thanh Draw Strip:
5. ViewCube: Khố

3D 
6. Thanh Tool Strip:

kích thước, … 

- Thanh Ribbon: 

1. Menu thực thi bao gồm các l
2. Thanh Ribbon bao gồm nhi

Present, Manager, Collaborate, Help
3. Mỗi thẻ chia thành các b

4. Một số bảng có biểu tư
lập 

4.2. Di chuyển trong không gian 

m Autodesk Infrawork 2014 – Civil 3D VN 

Nút Undo/Redo: Để hủy/bỏ hủy  
vào Autodesk InfraWorks 360 

Proposal List: Danh mục các phương án thiết kế 
Thanh Draw Strip: Gồm các công cụ thêm các đối tượng cho phươ

ối hộp hiển thị giúp điều khiển các góc hiển th

Thanh Tool Strip: Bao gồm các công cụ chính cho việc thiế
 

m các lệnh thực thi về tệp tin và các thiết lập 
m nhiều thẻ khác nhau: Home, View, Visual Effects, Analyze, 

Present, Manager, Collaborate, Help 
chia thành các bảng và mỗi bảng bao gồm các công cụ khác nhau

u tượng mũi tên . Nhấn biểu tượng này để hi

trong không gian mô hình: 
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ng cho phương án thiết kế 
n thị trong không gian 

ết kế, sửa đổi, đo đạc 

 

 
khác nhau: Home, View, Visual Effects, Analyze, 

khác nhau 

hiển thị thêm các thiết 
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Có thể sử dụng chuột hoặ

 

- Phóng to tới một điểm: nh
điểm cần phong to 

- Phóng to/thu nhỏ: Cuộn bánh xe chu
phím 

- Quay không gian bản vẽ
phím mũi tên trái/phải 

- Di chuyển ngang trên mô hình: ti
(Phím A), sang phải (Phím D)

- Quay trở lại góc nhìn gốc ban đ

- Lưu góc nhìn hiện tại bằ
Bookmarks>Add Bookmark

  

- Di chuyển góc nhìn lên cao

 

m Autodesk Infrawork 2014 – Civil 3D VN 

ặc bàn phím để di chuyển trong không gian mô hình

m: nhấn chọn công cụ  trên thanh Tool Strip r

n bánh xe chuột để phóng to/thu nhỏ hoặc nhấ

ẽ: Kéo Viewcube tới góc nhin yêu cầu 

ngang trên mô hình: tiến lên (mũi tên ), lùi xuống (mũ
i (Phím D) 

c ban đầu: Nhấn biểu tượng   

ằng cách: trên thanh Toospace>thẻ Home>bả
Add Bookmark như biểu tượng dưới đây. 

n góc nhìn lên cao/xuống thấp: Nhấn phím Q để lên cao, phím E đ
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n trong không gian mô hình 

 

trên thanh Tool Strip rồi nhấn đúp vào 

ấn phím +/- trên bàn 

 hoặc nhấn 

ũi tên ), sang trái 

ảng Location 

lên cao, phím E để xuống thấp 
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4.3. Các bước cơ bản để lên phương án thiết kế: 

Bước 1:  Mở phần mềm Infrawork 2014 bằng cách nhấn biểu tượng trên màn hình 

 

 

Bước 2: Tạo dự án mới 

+ Cách 1: Nhấn mục New trên màn hình khởi động để tạo dự án mới 

 

+ Cách 2: Hoặc nhấn chọn mục New…như hình dưới 
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Tiếp theo, nhập tên và mô tả cho dự án mới. 

Bước 3: Tạo phương án mới 

+ Trên thanh Ribbon thẻ Home  bảng Design  Proposals. 

+ Nhấn mục   trên hộp thoại Proposals Manager để tạo phương án mới 

+ Trên hộp thoại Add New Proposal, nhập thông tin tên (Name) và mô tả (Desciption) cho 

Phương án mới 

Bước 4: Thêm nguồn dữ liệu:  

Để thêm nguồn dữ liệu, nhấn vào biểu tượng   rồi chọn loại nguồn dữ liệu hoặc biểu 
tượng để lấy dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu. 

Infrawork hỗ trợ nhiều loại dữ liệu nguồn khác nhau như hình dưới đây, trong đó: 

+ 3D Model: Các mô hình 3D như từ Sketup,… 

+ AutoCAD DWG: Bản vẽ DWG 

+ Autodesk IMX: Định dạng xuất từ Civil 3D 

+ CityGML: Định dạng mô hình 3D 
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+ LandXML: Định dạng dữ liệu phổ biến 

+ Point Cloud: đám mây điểm từ các máy Laser Scan 

+ Raster: Định dạng ảnh như TIF, … 

+ Revit RVT: Định dạng đối tượng của phần mầm Revit 

+ SDF:  

+ SHP: Định dạng đối tượng phần mềm Map 3D 

+ SQLite 

 

Tiếp theo, nhấn mục Not Configured để thiết lập  

 

Trên hộp thoại Data Source Configuration, khai báo tối thiều các mục 1,2,3 trong đó: 

+ Mục 1: Chọn kiểu đối tượng 

+ Mục 2: Khai báo hệ tọa độ địa lý 

+ Mục 3: Nhấn Close&Refresh để kết thúc 
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Hộp thoại Data Sources giúp thêm/xóa và quản lý các nguồn dữ liệu đầu vào: 
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Bước 5: Thêm các đối tượng vào 

Để thêm các đối tượng vào mô hình

+ Đầu tiên nhấn mục  trên thanh công c

m Autodesk Infrawork 2014 – Civil 3D VN 

ng vào mô hình: 

mô hình 

trên thanh công cụ Tool Strip 
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+ Tiếp theo nhấn chọn đối tượ

 

 

Ý nghĩa cụ thế từng mục như b

 

 
Tạo các tòa nhà 
(Building) 

 
Thêm các trang thiết b
hạ tầng kỹ thuật(City 
Funiture) 

 
Thêm các bề mặt mái 
dốc 

 

 
Vạch đường ống (Pipe)
 

 
Thêm các mối nối 
đường  ống (Pipe 
Colector) 

 
Vạch tuyến đường sắt
(Rail) 

 
Vạch tuyến đường ô tô
cầu, hầm và nút giao 
(Roadway) 

m Autodesk Infrawork 2014 – Civil 3D VN 

ợng cần thêm trên thanh Draw Strip 

ư bảng dưới đây: 

t bị 

 

t mái 

 

(Pipe) 

 

 

t 

  

ng ô tô, 
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Thêm cây cối theo 
hàng hoặc vùng (Tree)

 
Tạo sông, suối 

 
Tạo ao, hồ (Water) 

 
Tạo các điểm tham 
quan (Point of Interest)
 
Bước 6: Chỉnh sửa đố
Để chỉnh sửa đối tượng

+ Đầu tiên nhấn chọn công c

 + Tiếp theo, nhấn chọ
 

Trong đó:  

m Autodesk Infrawork 2014 – Civil 3D VN 

(Tree) 

  

 
 

 

(Point of Interest) 

 

ối tượng trên mô hình 
ng: 

n công cụ  trên thanh Tool Strip 

 
ọn đối tượng cần sửa  
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+ Để di chuyển đối tượng, nhấn mục:  

+ Để quay đối tượng, nhấn mục:  

+ Để hiệu chỉnh chiều cao, cao độ đối tượng, lần lượt nhấn mục:   
 
Bước 7:  Thay đổi mẫu đối tượng 
+ Trên thanh Ribbon thẻ Home  bảng Stylize Model  Nhấn mục Style Palette. 
 

 
+ Trên hộp thoại Style Palette: 
- Làm như bước 1, 2 để chọn mẫu đối tượng 
- Làm như bước 1, 2, 3 để sửa mẫu đối tượng 
Để thay đổi mẫu đối tượng, nhấn tìm đến mẫu đối tượng cần thay như bước 1, 2 rồi 
nhấn chuột trái để kéo và thả vào đối tượng cần thay đổi trên mô hình 
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Bước 8: Hiệu chỉnh các 
 

 
+ Wireframe: Hiển thị

+ Shadows: Hiển thị 

          + Animated clouds: 

            + Sun & Sky Settings: 

Speed (tốc độ gió), Wind Direction (hư

          + Color: Các thiết lập v

phản) 

+ Library: Thư viện các ki

 
Bước 9:  Tạo Video gi

      - Thêm hỉnh ảnh logo: 

biểu tượng  để thêm hình 

     - Để tạo video trình chi
 
+ Đầu tiên, trên thanh Ribbon

+ Trên hộp thoại Storyboard

 

- Để tạo hành trành dọ
tuyến đường trên mô hình

 
- Để thêm các góc quay khác:

m Autodesk Infrawork 2014 – Civil 3D VN 

các thiết lập đồ họa cho mô hình 

ị mô hình dưới dạng lưới 

 bóng dâm 

Settings: Bao gồm các thiết lập cho mặt trời và bầu tr

gió), Wind Direction (hướng gió), Cloud Coverage (độ mây ph

p về màu sắc như Brightness (độ sáng), Contrast

n các kiểu khí hậu khác nhau 

o Video giới thiệu phương án thiết kế 

: Click Present tab  Storytelling panel  

êm hình ảnh logo vào Video giới thiệu 

ình chiếu về phương án thiết kế: 

rên thanh Ribbon Thẻ Present  bảng Storytelling 

i Storyboard với các mục như hình dưới: 

ọc tuyến đường, chọn mục Create from Design Road r
ng trên mô hình 

 

thêm các góc quay khác: 
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u trời như Wind 

mây phủ),… 

Contrast (độ tương 

 Watermarks rồi nhấn 

Storytelling  Storyboards 

 
c Create from Design Road rồi chọn 
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- Thêm tiêu đề: Nhấn m
 
 

3.4. Chuyển đổi dữ liệu giữa Infrawork

Bước 1: Với phần mềm Infrawork 2014

+ Thanh Ribbon thẻ Home 

cần xuất.  

+ Nhấn  Export Export IMX

 

Bước 2: Với phần mềm Civil 3D, trên thanh Ribbon>th
IMX 

Sau khi nhập vào phần mềm Civil 3D, các đ
đường đỏ, mái dốc được chuy

3.5. Chuyển đổi dữ liệu giữa Infrawork v

+ Với phần mềm Infrawork: 

Nhấn   Send To  

+ Với phần mềm 3D Max: 
 

Nhấn  Send To  Send To AIM

m Autodesk Infrawork 2014 – Civil 3D VN 

 

n mục  để thêm tiêu đề cho video 

Infrawork và Civil 3D: 

m Infrawork 2014 

 bảng Explore  Model Explorer và hiển th

Export IMX 

m Civil 3D, trên thanh Ribbon>thẻ Insert>bảng Import>nh

 

m Civil 3D, các đối tượng tuyến đường, đường 
c chuyển thành đối tượng của Civil 3D. 

a Infrawork với 3D Max: 

 3ds Max. 

Send To AIM 
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n thị các đối tượng 

ng Import>nhấn mục Import 

ng ống thoát nước, 


