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مقدمه

بیان شده است.گرافیکی جهت نمایش بهتر عوارض و سهولت در ادامه طراحی انجام اصالحات در این بخش نحوه 

بندی(تعریف لجند )رنگ

را انتخاب    …Legendsگزینه    Formatبایست از منوی  بندی مناسب با شرایط طرح پیش رو میبمنظور تعریف یک الگوی رنگ

 کنیم.را انتخاب می …New Legendsگزینه  Legends Manageکرد و در پنجره باز شده 

رنگ(:  1شکل ) تعریف گرافیکی )لجند( بندی  روند

)لجند( بندی  روند گرافیکی تعریف رنگ(:  2شکل )
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بندی تغییرات را  فایلی را که میخواهیم رنگ Objectرا زده و در قسمت  Use Object Fieldدر پنجره باز شده تیک گزینه 

 زنیم. را می Nextمتغیر را مشخص کرده و گزینه  Fieldن کنیم مشخص کرده و در قسمت یتعی

رنگ(:  3شکل ) تعریف گرافیکی )لجند( بندی  روند

می را مشخص بعد نام لجند پنجره بعدی محل ذخیره و در پنجره کنیم.در

)لجند( بندی  روند گرافیکی تعریف رنگ(:  4شکل )
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 )لجند( بندی  روند گرافیکی تعریف رنگ(:  5شکل )

 شود. ها مشخص میاین قسمت تعداد بازه تغییرات و ماکزیمم و منیمم دادهدر 

 

 

 )لجند( بندی  روند گرافیکی تعریف رنگ(:  6شکل )
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 شود.نحوه تغییرات مشخص می در مرحله بعد

 

 
 )لجند( بندی  روند گرافیکی تعریف رنگ(:  7شکل )

 کنیم.را تایید می Finishگزینه اتمام بندی درپی تغییرات پارامتر مورد نظر و نهایتا با تعیین روند تغییرات رنگ

 

 
 )لجند( بندی  روند گرافیکی تعریف رنگ(:  8شکل )
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توان بازه تغییرات را به سلیقه و متناسب های لجند تعریف شده در سمت راست پنجره میدر پنجره باز شده با کلیک بر روی بازه

 با طرح تغییر داد.

 

 

 )لجند( بندی  روند گرافیکی تعریف رنگ(:  9شکل )
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  (بندیرنگلجند )تغییر 

در کادر سمت  Overlaysاز سربرگ  Formatdisplayرا انتخاب کرده و در پنجره  …Displayگزینه  Formatاز منوی 

  Drillhole Tracesرا انتخاب کرده تا پنجره  Formatگزینه  drillholesسربرگ  Overlay Formatراست یعنی کادر 

  .باز شود

 

 

 )لجند( بندی  روند گرافیکی تغییر رنگ(:  10شکل )

 

 

 بندی )لجند( روند گرافیکی تغییر رنگ(:  11شکل )
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ایم لجند مورد نظر را که قبال تعریف کرده Legendرا انتخاب کرده و از کادر  colorسربرگ  Drillhole Tracesدر پنجره 

 .کنیمعملیات را تایید می Okانتخاب و نهایتا با گزینه 

 

 

 بندی )لجند( روند گرافیکی تغییر رنگ(:  12شکل )
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