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  بنام خدا

  

  

  

قصد داريم سلـسله مباحـث    GISبا توجه به پيشنهاد بسياري از كاربران و عالقمندان به نرم افزارهاي 

  . را بتدريج در سايت قرار دهيم ARC TOOLBOXآموزش 

در اين مباحث از منابع انگليسي و فارسي موجـود وهمچنـين از تجربيـات شخـصي بنـده در خـصوص                      

  . استفاده شده است ARC MAPابزارهاي برنامه 

دوستان عزيز چنانچه سوالي در مورد ايـن مباحـث داشـتند ميتواننـد در قـسمت نظـرات مطـرح تـا                        

  .پاسخگو باشم

  

  ARC TOOLBOXآشنايي با : بخش اول 

  

  
  

 toolboxفعال كردن جعبه ابزار -1شكل 
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ARCToolBox   جعبه ابزار  18داراي Toolboxمجموعه ابزار  90و )Toolset   600 در مجمـوع حـدود     كـه  است 

نيـز قابليـت افـزودن بـه ايـن           و نيز ابزارهاي سفارشي كـاربر        را درخود جاي داده است    Tools (ابزار سيستمي 

  .مجموعه را دارا مي باشد

 
   قسمت هاي مختلف جعبه ابزار-2شكل 

 فايـل  پنجـره اي گـشوده مـي شـود،    كليك كنـيم   Arc Toolbox  ابزارهاي موجود دروقتي بر روي هر يك از

ورودي از شما خواسته مي شود و با پردازش بر روي آن فايل خروجي آماده استفاده و آماده بهـره بـرداري                      

  .خواهد بود

در سمت راست هر يك از پنجره هاي ابزارها ،اشكالي وجود دارد كه روند اجراي عمليات را بصورت تـصويري                  

  .بشما نمايش ميدهد

  
   پنجره ابزار اجرا شده-3شكل 
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  وشهاي دست يابي به ابزار مورد نظرر-

براي پيداكردن ابزار مورد نظر از چند روش ميتوان استفاده كرد كه سـه روش مرسـوم كـه عمـوم كـاربران           

و  VBالبتـه اسـتفاده از تكنيـك هـاي برنامـه نويـسي       .مورد استفاده قرار ميدهند را در اينجا ذكر خواهيم كرد

اين زمينه نيز كاربرد دارد كـه نيازمنـد آشـنايي شـما بـا اينگونـه       در  PYTHONهمچنين زبان برنامه نويسي 

  .زبانهاست

  favorites:الف

روي هر يك از جعبه ابزارها و سپس انتخاي ابزار از مجموعه ابزار مورد نظر ميتوان ابزار مربوطـه                با كليك بر    

كه معموال بجـز  .اين روش مستلزم آن است كه شما موقعيت قرار گرفتن ابزار مورد نظر را بدانيد.را اجرا كرد 

  چند ابزار پر كاربرد ما بقي موارد را اكثر كاربران به ياد ندارند

  :indexنه گزي:ب

با استفاده از اين تب ميتوانيد نام ابزار مورد نظر را تايپ كنيد و با تايپ هـر حرفـي ،ابزارهـايي كـه مـشابه بـا                            

در اين قسمت بايد نام ابزار بصورت صحيح تايـپ شـود          .حروف تايپ شده شما ميباشد در ليست ظاهر ميشود        

هار حـرف از عنـوان ابـزار ،ميتـوان ابـزار مربوطـه را در       البته معموال با تايپ سه يا چ.تا بتوان به آن دست يافت     

  .ليست مشاهده نمود

 search:ج

اين تب براي مواقعيست كه شما تنها قسمتي از نام ابزار را به ياد داريد و از عنوان كامـل وصـحيح آن اطمينـان              

ـ              .نداريد بـا تايـپ نمـودن كلمـه        .دبنابراين ميتوانيد از اين قسمت براي يافتن ابزار مورد نظر خود اسـتفاده كني

  .مرتبط ميتوان ابزارهاي مربوطه را جستجو كرد

  
  روشهاي دست يابي به ابزار مورد نظر - 4شكل
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هنگاميكـه  .مي باشد  locateدر قسمت پايين مشاهده خواهيد كرد گزينه  tool boxگزينه ديگري كه در پنجره 

كاربرد اين .در پايين پنجره مشاهده خواهيد كرد locateاستفاده ميكنيد ،دكمه  searchو يا   indexاز روشهاي 

يعنـي وقتـي ابـزار مـورد نظـر را در ليـست            .دكمه براي مشاهده موقعيت ابزار مورد نظر در جعبه ابزار است          

را كليـك كنيـد،موقعيت ابـزار را در     locateمشاهده نموديد و با يكبار كليك آنرا انتخـاب كرديـد، اگـر دكمـه     

  .به شما نشان خواهد داد  favoritesقسمت 

  

مـواردي كـه ذكـر شـد را مـشاهده      10  به بعد مثال در نسخه9,3هاي نسخه  ARCGISدر نرم افزار :نكته مهم

  .استفاده ميشود )جستجو ( searchاز پنجره )ب و ج (و براي يافتن ابزارها از روش هاي.نخواهيد كرد

  

  
  ه باال ب9,3 نسخه هاي  ARCGISجستجوي ابزارها در  - 5شكل 

  

  

  

  پايان قسمت اول

  

 
  

  


