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 ¡ÒÃe» �́ µÒÃÒ§¢o§ Theme ´ �ÇÂ GUI  

 

• ¡ÒÃe» �́  Table ¢o§ Theme ´ �ÇÂ GUI 

´ a´æ»Å§æÅaeÃÕÂºeÃÕÂ§¨Ò¡ Ë¹ a§Êoื Introduction to AVENUE o´Â ESRI 

o´Â� oÒ¨ÒÃÂ �Êue¾ªÃ ¨ iÃ¢¨Ã¡ uÅ 

ã¹º·¤ÇÒÁª ú ¹Õé·Ò§¼Ù�eÃÕÂºeÃÕÂ§æÅae¢ÕÂ¹ ä �́o¸ iºÒÂÇ i¸Õ¡ÒÃe»�´µÒÃÒ§°Ò¹¢ �oÁÙÅ¢o§ Theme æÅa¡ÒÃ
eÃÕÂ¡ Ù́ Table ¢o§ Theme ·ÕèeÃÒÊ¹ã¨ Ù́¢ �oÁÙÅ¹ aé¹ « ึè§ã¹º·¤ÇÒÁ¹ÕéoÂÒ¡ãË �¤u³ä �́eÃÕÂ¹ÃÙ�o¤Ã§ÊÃ �Ò§
¢o§ª u´¤íÒÊaè§ã¹¡ÒÃeÃÕÂ¡ãª�§Ò¹µÒÃÒ§¢o§ theme « ึè§e»�¹ Attribute Data ã¹Ê�Ç¹¹Õé ¨a·íÒãË �eÃÒ
e¢ �Òã¨°Ò¹¢ �oÁÙÅ¢o§ GIS ÁÒ¡¢ ึé¹ 

ãË �·u¡·�Ò¹e»�´ Project ·Õè·íÒäÇ �ã¹º·¤ÇÒÁ¤Ã aé§·Õè 5 ·Õè¼�Ò¹ÁÒæÅ�ÇãË �Åo§·´Êoº script ãËÁ � 
e¾ืèoãË �eÃÒe¢ �Òã¨ã¹º·eÃÕÂ¹ÁÒ¡¢ึé¹  

C:\AVTEMP\PROJECT02.APR 

¨Ò¡¹aé¹ãË�·íÒ¡ÒÃº a¹·ึ¡æ¿ �ÁãËÁ �e»�¹ªืèo PROJECT03.APR o´ÂeÅืo¡ä»·Õè¤íÒÊaè§ File � Save 
Project As� æÅ �ÇeÅืo¡ä»Â a§ C:\AVTEMP «ึè§e»�¹°Ò¹·Õèe¡çº¢ �oÁÙÅµaÇoÂ �Ò§o»Ãe¨¤½�¡Ë a´¢o§eÃÒ 

 

ãË �e»�´ Script Editor ¢ ึé¹ÁÒãËÁ � o´Â·Õèä» double click ·Õè»u�Á script icon ·Õè Project 
window 
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ãË �eÅืo¡ä»·ÕèeÁ¹Ù Script � Properties� ãË �e»ÅÕèÂ¹ªืèo Script e» �¹ GUIopenTable æÅ �Ç¡´
»u�Á OK 

 

¨Ò¡¹aé¹ãË�ÊÃ �Ò§µ aÇæ»Ã·Õèªืèo theView e¾ืèoÃ aº¤�Ò¨Ò¡ request ¤ืo application e¾ืèoµÃÇ¨ Ù́Ç�ÒÁÕ 
Document ËÃ ืo View ã´º �Ò§·Õè Active oÂÙ� o´ÂãË �¾iÁ¾� 

theView = av.GetActiveDoc  

ãË �ÊÃ �Ò§µaÇæ»Ã·Õèªืèo theThemeList « ึè§¨aÃ aº¤ �Ò¨Ò¡ theView ·Õè¡íÒÅa§ Active oÂÙ�Ç�ÒÁÕ Them 
ã´·ÕèoÂÙ�ÀÒÂã¹ View window ¹ aé¹ o´ÂãË�¾iÁ¾� 

theThemeList = theView.GetThemes 

ÊÃ �Ò§µaÇæ»Ãªืèo theTheme e¾ ืèoÃ aº¤ �Ò¨Ò¡¡Å�o§¢ �o¤ÇÒÁ Message Box ·Õè¨aæÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃª ืèo 
Theme ·ÕèÁÕoÂÙ�ã¹ View æÅ�ÇãË �¼Ù�ãª�eÅืo¡Ç �Ò¨aeÅืo¡ Theme ã´ Ê �§¤ �Òªืèo Theme ä»ãË� o´ÂãË�
¾iÁ¾� 

theTheme = MsgBox.List(theThemeList, "¡Ã u³ÒeÅืo¡ Theme ·ÕèÊ¹ã¨¢o Ù́µÒÃÒ§
°Ò¹¢ �oÁÙÅ","ÃÒÂª ืèo Themes ·ÕèÁÕ") 

eÃÒ¡ç¨aãË �ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨Êoº¡ÒÃeÅืo¡ ¶ �Ò User äÁ�eÅืo¡ Theme ã´æ o´Â¡´»u�Á Cancel ÁÒ¡çãË �
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oo¡¨Ò¡Ê �Ç¹Êoº¶ÒÁ¹Õé 

if (theTheme = nil) then 

exit 

end 

¨Ò¡¹aé¹ãË�·íÒ¡ÒÃµÃÇ¨ÊoºÇ �Ò Theme ¹ aé¹ÁÕ Table oÂÙ�æÅ�Ç·íÒ¡ÒÃe»�´ Table ¢ ึé¹ÁÒ 

if (theTheme.HasTable) then 

theTheme.EditTable 

end 

  

¡ç¨aä �́ script ·aé§ËÁ´¾iÁ¾ � á§¹Õé 
 

theView  = av.GetActiveDoc 
theThemeList = theView .GetThemes
theTheme = MsgBox.List(theThemeList, "กรุณาเ ลือก  Theme ท่ีสนใจขอดูตาร
if  (theTheme = nil) then
   exit
end
  if  (theTheme.HasTable) then
    theTheme.EditTable
  end

 

  

¨Ò¡¹aé¹ãË�¡´»u�Á compile e¾ ืèoæ»ÅÀÒÉÒ e¾ืèoµÃÇ¨Êoº Syntax error Ç�ÒÁÕËÃ ืoäÁ�  

 

¶ �ÒäÁ�ÁÕ error ã¹ �́Ò¹o¤Ã§ÊÃ �Ò§æÅa¤íÒÊaè§¢o§o»Ãæ¡ÃÁ 
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¨Ò¡¹aé¹ãË�eÃÒ »�´ Script Editor oo¡ä» 

µo¹¹Õé̈ aoÂÙ�·Õè Project Window eËÁืo¹e íÁ  

ãË � Double Click ·Õè Button Bar ËÃืo Tool bar e¾ืèoeÃÕÂ¡ Customize 

 

ã¹ Customize : Dialog ãË�eÅืo¡·Õèæ¶º Type: ãË�e»�¹ View æÅa ã¹Ê�Ç¹¢o§ Category 
ãË �e»�¹ Buttons 

 

æÅ�Çã¹Ê�Ç¹¢o§ Control Editor ËÃ ืoÃÙ»»u�Á¹ aé¹ãË�eÅืèo¹ä»·�ÒÂÊ u´ æÅ�ÇeÅืo¡·Õè»u�Á·�ÒÂÊu´ 

¡´»u�Á New 1 ¤Ã aé§e¾ ืèoÊÃ �Ò§»u�ÁãËÁ � 
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¨Ò¡¹aé¹ãË�·íÒ¡ÒÃ»Ã aºæµ�§Ê�Ç¹¢o§ Properties List á§¹Õé 

double click ·Õèæ¶ºªืèo icon e¾ืèoeÅืo¡ÃÙ»¢o§»u�Á ã¹·Õè¹ÕéµaÇoÂ �Ò§ãª� FrameText ¡´»u�Á OK 

 

Double click ·Õèæ¶º Help æÅ �Ç¾iÁ¾ �¢ �o¤ÇÒÁÇ �Ò "Open Theme Table//e»�´µÒÃÒ§ 
Theme ·ÕèÊ¹ã¨" ¡´»u�Á OK 
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Double click ·Õèæ¶º Click æÅ�ÇeÅืo¡ªu´¤íÒÊaè§·Õèµaé§ªืèoäÇ�eÁืèoÊa¡¤ÃÙ�Ç�Ò "GUIopenTable" ¡´»u�Á 
OK 

 

æÅ�Ç·íÒ¡ÒÃ»�´Ë¹�Òµ �Ò§ Customize: oo¡ä» 

¨aÅo§eÃ ièÁ·íÒ¡ÒÃ·´Êoºª ú ¤íÒÊaè§ GUI á§¹Õé 

ãË �·íÒ¡ÒÃeÅืo¡ Click ·Õè»u�Á A ËÃืo U ËÃ ืo W »u�Áã´»u�ÁË¹ึè§ ¨ae»�¹¡ÒÃeÃÕÂ¡ View ¨Ò¡¤Ã aé§·Õè
æÅ�Ç·Õèä �́eµÃÕÂÁäÇ � eª�¹¡´»u�Á U 

 

¨a»ÃÒ¡®Ë¹ �Òµ�Ò§ View ¢ ึé¹ÁÒ æÅa¨aÁÕ»u�Á·ÕèeÃÒÊÃ �Ò§äÇ �ã¹ View Window eÁืèoÊa¡¤ÃÙ�ãË�¡´»u�Á
¹aé¹¤ ืo Open Theme Table ¨a¢ ึé¹ Dialog Box á§ÃÙ» 
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ËÅa§¨Ò¡·ÕèeÅืo¡ Theme ã´æ ¡ç¨a»ÃÒ¡®µÒÃÒ§¢ ึé¹ÁÒ á§¹Õé 

 

eÁืèo·´ÊoºeÊÃç¨ãË�·íÒ¡ÒÃº a¹·ึ¡o»Ãe¨¤o´Â¡´eÁ¹Ù File � Save Project �́ÇÂ¤Ã aº e¾ืèoe¡çºäÇ�
ãª�µ�oä»ã¹º·¶ a´ä» 

ËÇa§Ç �Òº·¤ÇÒÁ¹Õé¤§ª�ÇÂãË �·�Ò¹ä �́e¢ �Òã¨¤íÒÊaè§ Avenue ã¹¡ÒÃeÃÕÂ¡ Ù́ Table ÁÒ¡¢ ึé¹¤Ã aº 

  

 


