
GIỚI THIỆU 

Edraw Mind Map - Ứng dụng lập sơ đồ tư duy 

Edraw Mind Map là một chương trình hoàn hảo giúp bạn xây dựng, lưu, chia 

sẻ, in ấn sơ đồ tư duy hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, bạn có thể dễ dàng lập 

một bản đồ tư duy, phác thảo suy nghĩ, kế hoạch tương lai, phân tích 

SWOT,... bằng các mẫu sơ đồ và ví dụ có sẵn trong phần mềm. 

Giao diện làm việc của Edraw Mind Map 

• Edraw Mind Map - Ứng dụng lập sơ đồ tư duy 

• Các lợi ích khi bạn chọn Edraw Mind Map 

• Cách sử dụng Edraw Mind Map 

• Hướng dẫn và thủ thuật 

Như vậy, Edraw Mind Map hỗ trợ người dùng hình dung, sắp xếp và tổ chức suy 

nghĩ cũng như công việc của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Các lợi ích khi bạn chọn Edraw Mind Map 

• Phần mềm được thiết kế đơn giản, do đó bạn sẽ dễ dàng tạo lập sơ đồ tư duy 

cho riêng mình. 

• Hỗ trợ nhiều mẫu sơ đồ, ví dụ, hiệu ứng, chủ đề có sẵn khác nhau để người 

dùng thoải mái lựa chọn. 

• Cung cấp nhiều  tùy chọn phong phú như: sơ đồ dạng khái niệm, bản đồ, bong 

bóng và rất nhiều dạng sơ đồ tư duy khác. 
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• Bạn cũng có thể tùy chỉnh bằng cách chọn nền, viền, màu sắc, font chữ... 

• Hỗ trợ nhiều trang Mind Map và liên kết. 

• Chương trình cung cấp tính năng tự động sắp xếp và chèn nhiều chủ đề cùng 

lúc. 

• Đặc biệt, Mind Map tích hợp với các ứng dụng Microsoft Office. Từ đó, bạn 

có thể dễ dàng chia sẻ tác phẩm của mình với người khác. 

• Chương trình hỗ trợ nhiều định dạng in ấn khác nhau. 

Mẫu dưới đây là một dạng sơ đồ logic: 

 
Biểu tượng lá cờ cổ điển trong chương trình: 

 

http://www.download.com.vn/office+software/office/8576_microsoft-office-2007.aspx


Các chủ đề được thiết kế tự động khi bạn kéo chúng vào thư viện “Mind 

Shapes”. Bạn không cần phải kết nối từng chủ đề một, chỉ cần kéo “Mind 

Shape” vào trong bản vẽ. 

Cách sử dụng Edraw Mind Map 

Edraw Mind Map Pro cung cấp rất nhiều tính năng đáp ứng mọi yêu cầu 

của người sử dụng. Đây là một phần mềm vẽ sơ đồ tư duy hữu dụng nhất mà bạn 

đang tìm kiếm. 

Hơn nữa ứng dụng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các cá nhân, 

tổ chức phi chính phủ, cho mục đích giáo dục, không sử dụng vào mục đích thương 

mại.  

(tham khảo https://download.com.vn/edraw-mind-map/download ). 
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