بعد از دانلود ابزار آن را در مسیر دلخواه ذخیره کرده و اکسترک کنید.

در پوشه موجود فایلی با پسوند  tbxوجود دارد .این ابزار به عنوان یکی از تولباکس های جی آی اس شناخته می شود.

بنابراین بایستی وارد نرم افزار  ArcGISشوید و ابزار را به مجموعه ابزارها اضاف کنید.

اگر برای اولین بار از ابزارهای ما استفاده می کنید...

 -1در محیط نرم افزار  ArcGISبا کلیک بر  Arc Toolboxمنوی ابزار ها را باز کنید.

 -2بر روی شاخه اصلی  Arc Toolboxراست کلیک کرده و  add Toolboxرا انتخاب کنید.

 -3ابزار مورد نظر را انتخاب کنید.

مجموعه ابزار  Arcpy.irمورد نظر به شاخه اصلی اضافه می شود که با دبل کلیک بر ابزارهای زیرمجموعه نمایش داده می شوند.
با دبل کلیک بر  Village Order Codeابزار مورد نظر اجرا می شود.
ابزار هم با شیپ فایل و هم با جئودیتابیس کار خود را انجام می دهد.
الیه محالت و بلوک ها به صورت اختیاری هستند و در صورت وارد نکردن به جای آنها کد صفر در نظر گرفته خواهد شد.

با مشخص کردن پارامترهای مورد نیاز ابزار مطابق راهنما ابزار اجرا می شود.
در گام نخست اجرا مجوز نصب ( )License Keyبررسی می شود .در صورت عدم وجود فایل الیسنس در
شاخه مسیر « »C:\Arcpy.ir\Your Licenseابزار متوقف می گردد.
لطفا الیسنس را از سایت  Arcpy.irتهیه کرده و در مسیر مورد نظر قرار دهید.

روش تهیه الیسنس
در صورتی که فایل الیسنس در مسیر مورد نظر وجود نداشته باشد ،یک فایل درخواست الیسنس از نوع  txtدر مسیر « C:\Arcpy.ir\Request
 »Licenseایجاد می شود.
فایل شامل نام سیستم و آی دی آن است که شما بایستی این اطالعات را در سایت  Arcpy.irدر هنگام خرید وارد فرمایید.
شایان ذکر است که هر الیسنس تنها برای یک سیستم و در یک دوره مشخص قابل استفاده است .پس هنگام تهیه الیسنس به آیدی سیستمی که ارائه می
کنید دقت فرمایید.

بعد از تهیه الیسنس آن را در مسیر « »C:\Arcpy.ir\Your Licenseبدون تغییر کپی فرمایید.

در صورت معتبر بودن مجوز ،تحلیل های
ابزار اجرا شده و خروجی به صورت یک
فیلد مجزا به داده های ورودی اضافه می
گردد.

