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 Center, Start, Angle(.................................156(   مرکز، شروع، زاویۀمرکزی  -9روش 
 Center, Start, Length(.................................156(   مرکز، شروع، طول وتر -10روش 
 Continue(...........................................................................................157(   ادامه -11روش 

 158..................................................................................................)نقطه (POINTفرمان 
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 163..............................................)نقطۀ اول، مرکز، طول محور دوم  (Axis, End -روش دوم 
 163...................................................................... ابتدا، انتها، زاویه حول محور اصلی -روش سوم 

 Elliptical Arc(....................................................................................164( رسم کمان بیضی  
 164...........................................شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان ول، شعاع دوم، زاویۀ مرکز، شعاع ا-1
 165...................................شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان  نقطۀ اول، مرکز، طول محور دوم، زاویۀ-2
 165.................................ای کمانشروع کمان، زاویۀ انته  ابتدا، انتها، زاویه حول محور اصلی، زاویۀ-3

 ELLIPSE..................................................................................166 در فرمان Parameterگزینۀ 
 ELLIPSE........................................................................166 در فرمان Included angleگزینۀ 

 166................................................................................................)حلقه (DONUTفرمان 

 167...................................................................................................)نوار (TRACEفرمان 

 168................................................................................انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر

 169..............................................................................................)توپرسازی  (FILLفرمان 

 Draw.......................................................................170ابزار  های ترسیمی در منوی فرمان

 172.............................................................................................................!م ناتوانیمهنوز ه

 172.............................................................................................................................پرسش

 173.............................................................................................................................تحقیق

 174.............................................................................................................................تمرین
 

 177.......................................تر  رسم برای ترسیم دقیق  بازهم ابزار کمک

 178................................................................رسم  یاری ابزار کمک تر، باز هم به ترسیم دقیق

 178....................................................................................)موضوعی پرش (OSNAPابزار 

 Osnap.................................................................................183چگونگی استفاده از ابزار 
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 Parallel........................................183 و Extensionجز   وضوعی به های م  انتخاب همۀ پرش
 Extension.....................................................................................183موضوعی   انتخاب پرش
 Parallel...........................................................................................183موضوعی   انتخاب پرش

 184.........................................................................)موضوعی ردیابی پرش (Otrackابزار 

 DSETTINGS...................................................185:  همۀ ابزارها فرمانی برای دسترسی به

 185.............................................................................................................................پرسش

 186.............................................................................................................................تحقیق
 

 189................................................................... ایجاد و تغییر اجسام

 190.......................................................................................................ای برای آشنایی بهانه

 191......................................................................)پاره خط (LINEفرمان آشنای : گام اول

 192.........................................................)کپی با تعیین فاصله (OFFSETفرمان : گام دوم
 OFFSET...............................................................................193 از فرمان  Throughگزینۀ 
 193........................................................................)گوشه زنی (FILLETفرمان : گام سوم
 FILLET......................................................................................194 از فرمان  Radiusگزینۀ 
 FILLET.....................................................................................................195های دیگر    گزینه

 OFFSET.............................................................................196باز هم فرمان : گام چهارم

 196....................................................................)امتداد دهی (EXTENDفرمان : گام پنجم
 EXTEND......................................................................................197 از فرمان  Undoگزینۀ 
 EXTEND.......................................................................................197های دیگر فرمان      گزینه
 198....................................................................................)برش (TRIMفرمان : گام ششم
 TRIM.............................................................................................199 از فرمان  Undoگزینۀ 
 TRIM..............................................................................................199های دیگر فرمان      گزینه

 201.......................................................................ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

 202.............................................................................................................................پرسش

 202.............................................................................................................................تحقیق

 203.............................................................................................................................تمرین
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 205............................................)تعیین قالب کار( به کارمان نظم بدهیم 

 206....................................................................................................شروع اولین کار جدی

 208.....................................................................................................ورود به اتوکد: 1گام 

 208.........................................(Start from Scratch)»شروع از ابتدا«گزینۀ : 2گام 

 208.......................................................................)واحدها  (UNITSاجرای فرمان : 3گام 

 212.................................................................)ها محدوده (LIMITS اجرای فرمان: 4گام 

 213............................)ها  بزرگنمایی محدوده (ZOOM از فرمان Allاجرای گزینۀ : 5گام 

 214......................................................................)ذخیرۀ پرونده (QSAVEاجرای : 6گام 

 216......................................................................سی دیگر موارد ضروری برای برر: 7گام 

 216..................................................هستیم » پرونده تک «تاطمینان از اینکه در حال: 8گام 

 216................................................................................................ترسیم نقشه کنیم شروع به

 217......................)افسونگر (Wizardورود به اتوکد با گزینۀ  : 4 و 3 و  2 و 1های  گام

 226...................................................ها  نمایی محدوده اتوکد و اجرای بزرگ ورود به: 5گام 

 226......................................................................................................ذخیرۀ پرونده: 6گام 

 226.......................................................................................................تنظیم ابزارها: 7گام 

 226...................................................پرونده هستیم؟ که آیا در حالت تکبررسی این: 8گام 

 226..........................................................................خوانی معماری آشنایی با نقشه... درپایان

 230....................................................................................پیشنهادی برای یک شروع خوب 

 230.............................................................................................................................پرسش

 230.............................................................................................................................تحقیق

 231.............................................................................................................................تمرین
 

 233............................های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب  فرمان

 234....................................................................!با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم

 234......................................................................................)مستطیل (RECTANGفرمان 

 235...................................................................):مستطیل (RECTANGهای فرمان  گزینه
 Dimension............................................................................................................235گزینۀ 
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 235..................................................................................................)زنی پخ (Chamferگزینۀ 
 236.....................................................................................................)گوشه زنی  (Filletینۀ گز

 236............................................................................................................)پهنا (Widthگزینۀ 
 237......................)ضخامت ارتفاعی  (Thicknessو )  تراز-ارتفاع   (Elevationهای    گزینه

 237........................................................................)چندضلعی منتظم (POLYGONفرمان 

 237............................................................)چندضلعی منتظم( Polygon های ترسیم  روش
 237................................................................................تعیین دو رأس یکی از اضالع: روش اول
 I(.................238گزینۀ  (کردن دایرۀ محیطی    تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص: روش دوم
 C:(...............239گزینۀ ( کردن دایرۀ محاطی   تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص: روش سوم

 239...........................................................................................)چند خطی (PLINEفرمان 

 240................درهنگام ترسیم خط و کمان ) چندخطی (PLINEهای مشترک فرمان  گزینه
 240.........................................................................................) بستن (CLose یا Closeگزینۀ 
 241...............................................................................................................)لغو (Undoگزینۀ 
 241............................................................................................................)پهنا (Widthگزینۀ 
 241................................................................................................)پهنا نیم (Halfwidthگزینۀ 
 Line(.......................................................242(خط   درحالت رسم پارهPLINEهای  گزینه

 Line...........................................................................................242از  ) کمان  (Arcزیرگزینۀ 
 Line.....................................................................................245از  ) طول (Lengthزیرگزینۀ 

 Arc(............................................................244( درحالت رسم کمان PLINEهای  گزینه
 Arc..............................................................................................244از  ) خط ( Lineزیرگزینۀ 
 Arc........................................................................................244از ) زاویه (Angleزیرگزینۀ 
 Angle..............................................................................................245 از Centerزیرگزینۀ 
 Angle.............................................................................................246 از Radiusزیرگزینۀ 
 Arc....................................................................................................247 از CEnterزیرگزینۀ 
 Center..............................................................................................247 از Angleزیرگزینۀ 
 CEnter..........................................................................................248 از Lengthزیرگزینۀ 
 Arc..............................................................................................249 از Directionزیرگزینۀ 
 Arc...................................................................................................250 از Radiusزیرگزینۀ 
 Radius.............................................................................................251 از Angleزیرگزینۀ 
 Arc...........................................................................................251 از Second ptزیرگزینۀ 
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 252....................................................................................) بعدی2جامد  (SOLIDفرمان 

 253.....................................................................................................)خط نیم (RAYفرمان 

 254....................................................................................................)خط (XLINEفرمان 

 255...................................................................................)خط (XLINEهای فرمان  گزینه
 Horizontal(.......................................................................................255: افقی  (Horگزینۀ 
 Vertical(.........................................................................................255:  عمودی  (Verگزینۀ 
 Angle(...............................................................................................256: زاویه (Angگزینۀ 
 Bisect.......................................................................................................................256گزینۀ 
 257...............................................................................................)تعیین فاصله  (Offsetگزینۀ 

 Offset.......................................................................................258 از گزینۀ Throughزیرگزینۀ 
 258...................................................................) اسکیس-آزاد  طراحی (SKETCHفرمان 

 258..................................................) اسکیس -آزاد  طراحی (SKETCHهای فرمان  گزینه
Pen) 258.............................................................................................................................) قلم 

Erase) 258.............................................................................................................)کردن  پاک 
Connect)  258..............................................................................................................)اتصال 

eXit و Quit)  259.........................................................................................................)خروج 
Record) 259..................................................................................................................) سابقه 

 259....................................................................................)کثیرالمنحنی (SPLINEفرمان 

 260.................................................................................)خطوط چندگانه (MLINEفرمان 

 260...................(REGEN)بازسازی ترسیم –) FILL(توپر و توخالی کردن اجسام جامد 

 EXPLODE(....................................................................261فرمان (تجزیۀ جسم مرکب 

 262.............................................................................................................................سشپر

 262.............................................................................................................................تحقیق
 

 263.............................................................. ابزارهای گزارشی

 264.................................................آموزیم ایم و آنچه در این فصل می آنچه تاکنون آموخته

 Inquiry tools(................................................................264(ابزار گزارشی یا پرسشی 

 264.......................................................................................گشودنی ها در منوی محل فرمان
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 264.................................................................................)فهرست مشخصات  (LISTفرمان 

 272.........................................................)فهرست مشخصات کل ترسیم (DBLISTفرمان 

 273....................................................................................................)فاصله (DISTفرمان 
 273.............................................................................................)مختصات نقطه (IDفرمان 

 273...............................................................................................)مساحت (AREAفرمان 

 AREA...............................................................................................274های فرمان  گزینه
 Object.....................................................................................................................274ۀ گزین

 Add............................................................................................................................247گزینۀ 
 Subtract.................................................................................................................274گزینۀ 

 275..................................................................................................)ساعت (TIMEفرمان 

 TIME................................................................................................275های فرمان  گزینه
 Display....................................................................................................................275گزینۀ 
 ON.............................................................................................................................276گزینۀ 
 OFF...........................................................................................................................276گزینۀ 
 Reset........................................................................................................................276گزینۀ 

 276.........................................................................................)وضعیت (STATUSفرمان 

 277.............................................................................................ابزار ها در منوی  فرمانمحل

 278..........................................................................................................ها نام مستعار فرمان

 278.............................................................................................................................پرسش

 279.............................................................................................................................تحقیق

 279.............................................................................................................................تمرین

 

 281........................................)مقدماتی(های انتخاب اجسام   روش

 282..............................................................آشنایی با کلمات و اصطالحات مرتبط با اتوکد
 282...................................................................................................(Object)جسم یا موضوع   

 282......................................................................................(Select objects) اجسام  انتخاب
 282.....................................................(Pick point/Specify point)نقطه   انتخاب یا تعیین

 Select objects:(............................................................282( اجسام   درخواست انتخاب   پیغام
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 Select object:(................................................................282( جسم   درخواست انتخاب   پیغام
 Selection Set(.........................................................................................283( انتخابی  گروه

 283.........................................................................................................جسم ) Select( انتخاب 
 283......................................................................................................جسم  ) Remove( حذف 
 Pick box(...................................................................................................283( انتخابگر  مربع

 Highlighting(.........................................................................................283( سازی    درخشان
 284..................................................................................................های انتخاب اجسام روش
 284...................................................................................................................... انتخاب تکی-1

 284.................................................................................................................................انتخاب مستقیم
 284...........................................................................................هم به ام نزدیکانتخاب جسم از میان اجس

 285................................................................................................................. انتخاب گروهی-2
 Window(........................................................................................................................285(پنجره 

 Crossing(............................................................................................................286(پنجرۀمتقاطع 
 288...............................................................................انتخابی حذف جسم یا اجسام از گروه

 288.............................................................................................................................پرسش
 

 289.(Construct) و ایجاد (Modify)هایی برای اصالح   فرمان

 290..................................................................................شده را ویرایش کنیم اشکال ترسیم

 290............................................................................................)همتاسازی (COPYفرمان 
 290......................................................................................... انتخاب اجسام برای کپی  -1مرحلۀ 
 290..............................................................جابجایی    انتخاب یا تعیین نقطۀمبدأ یا میزان-2مرحله 
 290..................................................................................... انتخاب یا تعیین نقطۀمقصد -3مرحلۀ 

 COPY.............................................................................291 در فرمان Multipleگزینه 
 291................................................... تعیین نقطۀمبدأ-Multiple پس از انتخاب گزینۀ  3مرحلۀ 
 291................................................... تعیین نقطۀدوم-Multiple پس از انتخاب گزینۀ  4مرحله 
 292.................................................4 تکرار مرحلۀ -Multiple پس از انتخاب گزینۀ  5مرحلۀ 

 COPY...................................................................292اشکال اتوکد درنمایش پیغام فرمان 

 292.............................................................................................)جابجایی (MOVEفرمان 
 292....................................................................................اجسام برای جابجایی     انتخاب-1مرحلۀ 
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 292.............................................................................جابجایی    تعیین نقطۀمبدأ یا میزان -2مرحلۀ 
 292........................................................................................................ تعیین نقطۀدوم -3مرحلۀ 

 292........................................................................................):چرخش (ROTATEفرمان 
 293........................................................................................اجسام برای دوران    انتخاب-1ۀ مرحل

 293........................................................................................................ تعیین نقطۀمبدأ -2مرحلۀ 
 293................................................................................................... تعیین زاویۀدوران -3مرحلۀ 

 ROTATE...................................................................294 درفرمان Referenceگزینۀ 
 295......................................... تعیین زاویۀمرجع –Reference پس از انتخاب گزینۀ  3مرحلۀ 
 295............................................ تعیین زاویۀدوم–Reference پس از انتخاب گزینۀ  4مرحلۀ 

 295..........................................................................................)تغییراندازه (SCALEفرمان 
 295................................................................................نتخاب اجسام برای تغییراندازه    ا-1مرحلۀ 
 295...........................................................................................)مبنا(  تعیین نقطۀپایه  –  2مرحلۀ 
 296....................................................................................نمایی    تعیین ضریب بزرگ–  3مرحلۀ 

 SCALE.......................................................................296 درفرمان Referenceگزینۀ 
 296..........................................مرجع   تعیین طول–Reference پس از انتخاب گزینۀ  3مرحلۀ 
 297...........................................جدید    تعیین طول–Reference پس از انتخاب گزینۀ  4مرحلۀ 

 297..............................................................................................)آینه (MIRRORفرمان 
 297...............................................................................سازی    انتخاب اجسام برای قرینه  -1لۀ مرح

 298......................................................................) تقارن خط( آینه   تعیین نقطۀاول خط–  2مرحلۀ 
 298........................................................)تقارن  خط( آینه   تعیین دومین نقطه روی خط –  3مرحلۀ 
 298.....................................پرسش که آیا اجسام اولیه حذف شوند یا نه؟       این  پاسخ به–  4مرحلۀ 

 298.......................................................................ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

 299...............................................................................................................ها  مخفف فرمان

 300.............................................................................................................................پرسش

 300.............................................................................................................................تحقیق

 

 301...........................................)تکمیلی(اجسام  های انتخاب  روش

 302.........................................................................های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟  چگونه گزینه
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 Select objects:.....................................302درخواست  های آشکار و نهان پیغام  گزینه
 302........................................................................................................................انتخاب مستقیم

(Window) W –303.................................................................................................... پنجره 
(Crossing) C –303.......................................................................................... پنجرۀمتقاطع 

(WPolygon) WP –304.............................................................................. پنجرۀچندضلعی 
(CPolygon) CP –305................................................................................متقاطع  چندضلعی 

(Fence) F – 306.............................................................................................. حصار، پرچین 
(Remove) R –307..................................................................................................... حذف 

(Add) A –308............................................................................................................. افزودن 
(Last) L – 308............................................................................................................. آخرین 

(Previous) P –308....................................................................................................... قبلی 
(SIngle) SI –308............................................................................................... تکی، منفرد 

ALL – 308........................................................................................................................... همه 
BOX –309......................................................................................................................... جعبه 
AU ) Auto (–  309....................................................................................................... خودکار 

(Undo) U –309................................................................................................................ لغو 
(Multiple) M –309................................................................................................. چندتایی 

 309...................................................................2002 و 2000 در اتوکد (bug)یک اشکال  
(Group) G – 310.......................................................................................................... گروه 

 310.............................................................................................................................تحقیق

 310.............................................................................................................................تمرین
 

 311................................................................... بازهم ویرایش

 312.........................................................................................های مفید برای ویرایش فرمان

 312....................................................................) حذف جزئی–شکستن  (BREAKفرمان 
 312.................................................انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم    : حالت اول
 313....................................................انتخاب جسم، انتخاب نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم  : حالت دوم

 313.................................................................................شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن  
 314...............................................................) تغییراندازه– تطویل (LENGTHENفرمان 
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 314................................................................................................انتخاب جسم بدون دادن گزینه  
 314....................................................................................طول  اختالف - DE (Delta)گزینۀ 

 315........................................... زاویه- Delta درهنگام انتخاب گزینۀ A (Angle)زیرگزینۀ 
 315.................................................................................... درصد طول– P (Percent)گزینۀ 
 T (Total)................................................................................................................316گزینۀ 
 316........................................... زاویه- Total درهنگام انتخاب گزینۀ A (Angle)ینۀ زیرگز
 317................................................................................... متحرک– DY (Dynamic)گزینۀ 

 317............................................................................................................چگونگی انتخاب جسم  
 LENGTHEN...........................................................................317های خطای فرمان   پیام

 318.......................................................................................)زنی پخ (CHAMFERفرمان 

 CHAMFER............................................................................319های خطای فرمان  پیغام

 CHAMFER.....................................................................................319های فرمان  گزینه
 Method...................................................................................................................319گزینۀ 
 Distance.................................................................................................................320ۀ گزین

 Angle........................................................................................................................320گزینۀ 
 CHAMFER......................................................................................321گزارشات فرمان 

 FILLET............................................321 و CHAMFERهای  های مشترک فرمان گزینه
 Polyline...................................................................................................................321گزینۀ 
 Trim..........................................................................................................................322گزینۀ 

 Trim..........................................................................................323 از گزینۀ  Trimزیرگزینۀ 
 Trim...................................................................................323 از گزینۀ No trimزیرگزینۀ 

 ARRAY.............................................................................................................324فرمان 
 329..............................................................................(Rectangular Array)آرایۀ متعامد 
 330...............................................................................................(Polar Array)آرایۀ قطبی 

 STRETCH.......................................................................................................331فرمان 

 331..........................................................................................................ها نام مستعار فرمان

 332........................................................................ها درمنوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

 333.............................................................................................................................پرسش

 333.............................................................................................................................تحقیق
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 335.......(Grips)زبانی دیگر و ویرایش درجا  گفتن با اتوکد به  سخن

 336........................................................................................قدیمی؟... یا... موضوعی جدید

 336...............................................................................!فارسی بیاموزیم کمی نیز دستورزبان

 337............................................................................................» فعل-  نام« روش  انتخاب به

 337.......................................................گیرند؟ کار می را به»  فعل-نام«ها روش  کدام فرمان

 338..................................................................................)قالب (GRIP: یک فرمان جدید

 GRIP.......................................................................340های  های مشترک در فرمان گزینه
Base point)  340......................................................................................................)نقطۀمبنا 

Copy) 340........................................................................................................................)کپی 
Undo) 341.........................................................................................................................)لغو 

Reference)  341..........................................................................................................) مرجع 
eXit) 341........................................................................................................................) خروج 

 Grip......................................................................................341 انتخاب همزمان چند نقطۀ

 341..............................................» فعل-نام« و روش (GRIPs)ها  روی قالب هتنظیماتی ب

 344.............................................................................................................................تحقیق
 

 345..............................................................................ها  الیه

 346....................................................................................کشی دستی کاغذ کالک در نقشه

 346................................................................................................ در اتوکد(Layer)الیه 

 DDLMODES(.......................................................348 یا LAYER(ها  فرمان ایجاد الیه

 363.........................................................................................................................چند نکته

 364.....................................................ها جهشی الیه ها ازطریق فهرست تغییرخصوصیات الیه

 AI_MOLC(...................................................365فرمان (جسم  تعیین الیۀجاری با انتخاب

 LAYERP(........................................................366فرمان  (ها  قبلی الیه وضعیت برگشت به

 366............................................................................................ درنواروضعیتLWTدکمۀ 

 367..................................................................................................تغییر الیۀ اجسام موجود

 367.............................................................................................................................پرسش
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 367.............................................................................................................................تحقیق

 

 369.....................(Object properties)های اجسام   ویژگی

 370.........................................................................................................های عمومی ویژگی

 370............................................................................................................جاری خصوصیات

 370...................................................................................جاری چگونگی تعیین خصوصیات
 370.......................................................................................................................تعیین الیۀجاری

 371....................................................................................................................جاری  تعیین رنگ
 372................................................................................................................خط جاری   تعیین نوع
 376...............................................................................................................خط جاری   تعیین وزن

 379.............................................................چیست؟) ای الیه (Bylayerمنظور از اصطالح 

 379........................................های اجسام ابزار ویژگی کمک منوی  اجسام به تغییر خصوصیات

 379..................................................................................1-16تغییر الیۀاجسام نقشۀ شکل 

 379.........................................................................................................های هندسی ویژگی

 PROPERTIES(..............................380(های عمومی و هندسی  مشاهده و تغییر ویژگی

 MATCHPROP(.............................388(های جسم انتخابی   تطبیق خصوصیات با ویژگی
 Settings..................................................................................................................389گزینۀ 

 391..........................................................................................................ها نام مستعار فرمان

 Format.....................................................................391گشودنی  ها در منوی محل فرمان

 392.............................................................................................................................پرسش

 393.............................................................................................................................تحقیق
 

 395.......................................................سبک ویندوز  ویرایش به

 396................................................................................................زبان ویندوز گفتن به سخن

 398.............................................................................های ویرایشی ویندوز در اتوکد فرمان

 CUTCLIP.........................................................................................................398فرمان 

 COPYCLIP......................................................................................................399فرمان 
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 COPYBASE....................................................................................................399فرمان 

 PASTECLIP...................................................................................................399فرمان 

 PASTEBLOCK..............................................................................................400فرمان 

 PASTEORIG..................................................................................................400فرمان 

 U(......................................................................................................400فرمان (لغو فرمان 

 REDO(.................................................................400فرمان (اجرای مجدد فرمان لغوشده 

 400..........................................................................................شده کردن اجسام انتخاب پاک

 400.................................................................................................چیز در نقشه انتخاب همه

 Edit........................................................................................................401گشودنی  منوی

 401.............................................................................................................کلیدهای ترکیبی

 402.............................................................................................................................تحقیق
 

 403....................................................ید خود را گسترش دهیم د

 404.................................................................................................!را بیاموزیم» بهتردیدن«

 404........................................................................)بزرگنمایی (ZOOMهای فرمان  گزینه
 404............................................................................................) اجرا   زمان (Real timeگزینۀ 

 404........................................................................................................) ها محدوده (ALLینۀ گز
 404..............................................................................................)تعیین مرکز (Centerگزینۀ 
 405......................................................................................................) پویا (Dynamicگزینۀ 
 407.................................................................................................) ها  گستره (Extentsگزینۀ 
 407......................................................................................................)قبلی( Previous گزینۀ 
 407..........................................................................................................)مقیاس (Scaleگزینۀ 
 408....................................................................................................)پنجره (Windowگزینۀ 

 409......................................................................................)جابجایی تصویر (PANفرمان 

 DSVIEWER...................................................................................................409فرمان 

 411..................................................................................................)منظره (VIEWفرمان 

 414.............................................................................................................................پرسش

 414.............................................................................................................................تحقیق

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 

24 
24

 

 415....................................های بسته  هاشورزنی و پرکردن محدوده

 416........................................................................................ دلیل برای استفاده از هاشور3

 416...............................................................................پیش از آنکه بتوانیم هاشورزنی کنیم

 417................................................................................ برای هاشورزنیBHATCHفرمان 

 426.............................................................................................................میانبرهاشور منوی

 427....................................................................................کمک هاشور  رنگ زدن نواحی به

 428...............................................................................................................هاشورزنی ساده

 428......................................................................................شود آنچه با هاشورزنی ایجاد می

 429...........................................................................)هاشور (HATCHنام  جسم مرکبی به

 EXPLODE(..............................................................................429فرمان (تجزیۀ هاشور 

 429.......................................................................................های عمومی هاشور تغییرویژگی

 HATCHEDIT(.......................................430فرمان ( های اختصاصی هاشور تغییرویژگی

 431.............................................................................های ویرایشی برروی هاشور  اثر فرمان
 و OFFSET ،FILLET ،EXTEND ،TRIM ،BREAK ،LENGTHENهــــای  فرمــــان

CHAMFER........................................................................................................................431 
 COPY........................................................................................................................432فرمان  
 ARRAY...............................432 و MOVE ،ROTATE ،SCALE ،MIRRORهای     فرمان

 STRETCH...............................................................................................................432فرمان  
 432...............................................................های ویرایشی برروی مرزهای هاشور  اثر فرمان
 MOVE.......................................................................................................................432فرمان  
 STRETCH...............................................................................................................433فرمان  

 BOUNDARY(............................................................433ان فرم(مرزی  ترسیم چندخطی

 434..........................................................................................................باز هم نقشۀ قدیمی

 435..........................................................................................................ها نام مستعار فرمان

 Modify.....................................435 و Drawها در منوهای گشودنی و ابزار  محل فرمان

 437.............................................................................................................................پرسش

 437.............................................................................................................................تحقیق
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 441........................................................................نویسی  متن

 442............................................................................................!را بیاموزیم» نوشتن چگونه«

 TEXT...........................................................................................442: فرمانی برای نوشتن

 Dynamic Text(........................................................443: نوشتۀپویا (DTEXTفرمان 

 444.................................................................... برای تعریف شیوۀنوشتاریSTYLEفرمان 

 TEXT................................................................................................451های فرمان  گزینه

 451.......................................................................یوۀنوشتاری برای انتخاب شStyleگزینۀ 

 452........................................................... برای انتخاب نحوۀ ترازبندی متنJustifyگزینۀ 
 Center................................................................................................................453زیرگزینۀ 
 Middle................................................................................................................453زیرگزینۀ 
 Right...................................................................................................................453زیرگزینۀ 
 TL) TopLeft(...................................................................................................453زیرگزینۀ 
 TC) TopCenter(............................................................................................453زیرگزینۀ 
 TR ) TopRight(...............................................................................................453زیرگزینۀ 
 ML) MiddleLeft(............................................................................................453زیرگزینۀ 
 Middle...........................................................454مشابه  ) MC) MiddleCenterزیرگزینۀ 
 MR) MiddleRight(........................................................................................454زیرگزینۀ 
 BL) ButtomLeft(...........................................................................................454زیرگزینۀ 
 BC) ButtomCenter(....................................................................................454زیرگزینۀ 
 BR ) ButtomRight(.......................................................................................454زیرگزینۀ 
 Align....................................................................................................................454زیرگزینۀ 
 Fit.........................................................................................................................454زیرگزینۀ 

 TEXT..........................................................................................456گزینۀ نهفته درفرمان 

 456...................................................................پاراگرافی  برای نوشتن متنMTEXTمان فر

 DDEDIT(......................................464فرمان (سطری و پاراگرافی  های تک ویرایش متن

 FIND(.......................................................464فرمان (یافتن و جایگزینی کلمات درنقشه 

 SPELL(...........................................................464فرمان (های امالیی  یافتن و اصالح غلط

 466.......................................................(SCALETEXT)تغییراندازۀ نوشته بدون جابجایی
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 467...................................................................(JUSTIFYTEXT)تغییرترازبندی نوشته 

 467...........................................................................ها  برروی نوشتهMIRRORاثر فرمان 

 468..........................................................................................................ها نام مستعار فرمان

 Modify.....................................468 و Drawها در منوهای گشودنی و ابزار  محل فرمان

 470.............................................................................................................................پرسش

 470.............................................................................................................................تحقیق
 

 471.............................................................................. بلوک

 472.......................................................................................................یک شمال برای همه

 472..............................................................................................................اول ترسیم شمال

 473.......................................................نام بلوک  برای ساختن موضوعی بهBLOCKفرمان 
 473...........................................................................................(Block name) نام بلوک  -1
 473.........................................................................................................(Objects) اجسام  -2
 473..........................................................................(Base point)مبنای درج بلوک     نقطۀ-3

 BLOCK...........................................................................477رویدادنهانی با اجرای فرمان 

 478................................................................................ برای درج بلوکINSERTفرمان 

 478...................................................................................ها  مزیت برای استفاده از بلوک2
 478............................................................................های مختلف    توانایی درج بلوک با اندازه  -1
 478................................................................................................ چرخش بلوک هنگام درج  -2

 WBLOCK(..........................480فرمان (منظور استفاده درترسیمات دیگر  ذخیرۀ بلوک به

 483.......................................................................(BASE)درج پروندۀترسیمی  نقطۀ مبنای

 484.................................................................................ها بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک

 REFEDIT(..........................................................................485فرمان (تغییرشرح بلوک 

 REFCLOSE.....................................................................................................487فرمان 
 Save.........................................................................................................................488گزینۀ 
 Discard...................................................................................................................488گزینۀ 

 Refedit.......................................................................................................488ابزار  منوی

 489........................................................................................(RENAME)تغییرنام بلوک 
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 491............................................................................................حذف شرح بلوک از ترسیم

 495........................................................................................(MINSERT)درج گروهی 

 EXPLODE....................................................................495کمک فرمان  تجزیۀ بلوک به

 AutoCAD Design Center)(...............................................495اتوکد  مرکزطراحی

 504.................................................................................................. واحدنقشه–واحدبلوک 

 BLOCKICON(..................................................................504فرمان (ایجاد نماد بلوک 

 505..............................................................(Byblock)خط بلوکی  خط و وزن رنگ، نوع

 505..........................................................................................................ها نام مستعار فرمان

 505........................................................................ها درمنوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

 508.............................................................................................................................پرسش

 508.............................................................................................................................تحقیق
 

 511.....................................................................گذاری  اندازه

 512...........................................................................................................گذاری؟ چرا اندازه

 512............................................!پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطالحات

 512...................................................................................گذاری موارد کاربرد فرامین اندازه

 DIMLINEAR(...........................................................................514(گذاری خطی  اندازه
 514............................................................................................گذاری بین دو نقطۀ انتخابی    اندازه
 514......................................................................................گذاری بین دو سر جسم انتخابی    اندازه
 DIMLINEAR.................................................................................515های فرمان  گزینه

 515................................................................................... ها برسیم  پیش از آنکه به انتخاب گزینه
 Mtext........................................................................................................................515گزینۀ 
 Text..........................................................................................................................515گزینۀ 
 Angle........................................................................................................................515گزینۀ 
 Horizontal.............................................................................................................516گزینۀ 
 Vertical...................................................................................................................516گزینۀ 
 Rotated..................................................................................................................516گزینۀ 

 516.......................................................................................................ها  پس از انتخاب گزینه... 
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 DIMALIGNED(......................................................................516(گذاری مورب  اندازه

 DIMORDINATE(.............................................................517(گذاری مختصات  اندازه

 DIMORDINATE.........................................................................517های فرمان  گزینه
 Xdatum...................................................................................................................517گزینۀ 
 Ydatum...................................................................................................................518گزینۀ 

 DIMRADIUS(........................................................................518(گذاری شعاعی  اندازه

 DIMDIAMETER(..................................................................518(گذاری قطری  اندازه

 DIMANGULAR(..................................................................518(ای  گذاری زاویه اندازه
 518.........................................................................................ز دایره  زاویۀ مرکزی یک قسمت ا  

 519................................................................................................................زاویۀ مرکزی کمان  
 519..............................................................................................................خط  زاویۀ بین دو پاره

 519..............................................................................)رأس و دو ضلع زاویه( نقطه 3زاویۀ بین 
 QLEADER(.............................................................................................520(راهنما  خط

 Settings..................................................................................................................520گزینۀ 
 DIMCENTER(..................................................................................520(مرکز  عالمت

 DIMBASELINE(..................................................................521(مبنا  گذاری خط اندازه
 521....................................................ای  مورب یا زاویه گذاری خطی یا     در ادامۀ اندازه  : حالت اول
 521.............................................................................گذاری مختصات    در ادامۀ اندازه  : حالت دوم
 521.......................................................................................گذاری مبنا   انتخاب اندازه : حالت سوم 

 DIMCONTINUE(....................................................................522(گذاری ممتد  اندازه

 522...............................................................................چیست؟» گذاری اندازه«جنس جسم 

DDEDITاندازه   برای تغییر متن(Dimension Text)..........................................522 

 522............................................(Dimension)» اندازه«های ویرایشی برروی   اثر فرمان

 523.........................................................................گذاری سریع  برای اندازهQDIMفرمان 

 DIMSTYLE....................................................................523گذاری با  تعریف شیوۀاندازه

 524.......................................................................ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

 526..........................................................................................................ها نام مستعار فرمان

 526.............................................................................................................................پرسش
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 526.............................................................................................................................تحقیق
 

 529..................................................................(Plot) چاپ 

 530.......................................................................................! گیری از زحماتمان وقت نتیجه

 530..................................................................................در ویندوز) ینترپر(معرفی چاپگر 

 537..........................................................................................به اتوکد) پالتر(معرفی رسام 

 PLOTTERMANAGER(.................537(تعریف پالتر و تغییرپیکربندی پالتر موجود 

 546..........................................................(STYLESMANAGER)مدیریت شیوۀ پالت 

 546.....................................................(PREVIEW)چاپ از نقشه  نمایش دیدن یک پیش

 546....................................................................................... برای چاپ نقشهPLOTفرمان 

 552........................................................................ها درمنوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

 553..........................................................................................................ها نام مستعار فرمان

 554.............................................................................................................................پرسش

 554.............................................................................................................................تحقیق
 

 555...............................................هایی دربارۀ ویندوز یادآوری - I پیوست

 556..............................................................................ند؟این فصل را چه کسانی باید بخوان

 556................................کدامیک مناسبترند؟, XP یا NT ,ME ,2000, 98, 95ویندوز 

 557..................نشراول و چگونگی رفع آن) و فارسی( عربی 98اشکال موجود در ویندوز 

 Desktop(............................................................557(ز ویندوربخش های مختلف میزکا

 559......................................................................................ای را نصب کنیم؟ چگونه برنامه

 559....................................................................ها را مشاهده کنیم؟ چگونه نام کامل پرونده

 562..................................................................ای اطمینان پیدا کنیم؟ چگونه از نصب برنامه

 565...............................................................ای را برروی هارددیسک بیابیم؟ چگونه پرونده

 567.......................................................................شده ای را اجرا کنیم؟ چگونه برنامه نصب

 569.............................................................................بسازیم؟) Shortcut(چگونه میانبر 

 573.......................................................................ر به چه معنی است؟محل جاری یک میانب

 573.....................................................چگونه محل جاری اجرای یک میانبر را تعیین کنیم؟
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 575.............................کنیم؟) Uninstall(ای را از ویندوز حذف  شده چگونه برنامۀ نصب

 575........................................................................نما درویندوز نتغییر شکل و عملکرد مکا

 577...................................................................................................تغییر حالت نواروظایف

 580.............................................................................................................................پرسش

 580.............................................................................................................................تحقیق
 

 583.....................................................2002نصب اتوکد  - II پیوست

 584...........................2002افزاری موردنیاز برای نصب اتوکد  افزاری و نرم امکانات سخت

 585........................................................................................................2002نصب اتوکد 

 
 III - AutoCAD Today..............................................595 پیوست

 596...............................................................................................ای با چندین کاربرد پنجره

 TODAY............................................................................................................596فرمان 

 597..........................................................................................................................ناحیۀکار

 602................................................................................................................تابلوی اعالنات

 602..........................................................................................................جهان  ای روبه پنجره

 603.......................................................................................مطالب بیشتر در اتوکد پیشرفته

 
ــا  - IV پیوســت ــاور(Help)راهنم (Active Assistance)فعال ۀ و مش

....................................................................................................605 
 606.......................................................................................راهنما و مشاور، هردو هوشمند

 HELP(...................................................................................................606فرمان (راهنما 

 ASSIST(.....................................................................................608فرمان (فعال ۀمشاور

 
 613............................................ها پرونده های مربوط به فرمان - V پیوست

 614.........................................................................ی همۀ افراد و همۀ فصولهایی برا فرمان

 NEW..................................................................................................................615فرمان 

 OPEN................................................................................................................615فرمان 
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 CLOSE..............................................................................................................615فرمان 

 CLOASEALL..................................................................................................616فرمان 

 PARTIALLOAD............................................................................................616فرمان 

 QSAVE.............................................................................................................616فرمان 

 SAVEAS...........................................................................................................616فرمان 

 SAVE.................................................................................................................616فرمان 

 ETRANSMIT.................................................................................................616فرمان 

 PUBLISHTOWEB.......................................................................................617فرمان 

 EXPORT..........................................................................................................617فرمان 

 QUIT.................................................................................................................617فرمان 

 
 619..........................................(Aliases)اسامی مستعار  - VI پیوست

 ACAD.PGP(...........................................................620پروندۀ (تعریف نام مستعار محل 

 620...............................................................ترتیب الفبایی نام فرمان جدول اسامی مستعار به
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 دیباچه

 چرا کامپیوتر؟

 چرا اتوکد؟

 اتوکد برای چه کسانی؟

هـای    مطالعۀ این کتاب و کتـاب      چرا به 
 یاز داریم؟مشابه ن

 چگونه این کتاب را مطالعه کنیم؟

 چگونگی تهیۀ این کتاب

 ...تماس با نویسنده

برقراری ارتبـاط بـا دیگـر عالقمنـدان         
 CADهای  یگر برنامهاتوکد و د

 تشکر و قدردانی

 …یادی و کالمی
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 نهادم نام نامی یزدان پاک و با یاد پدر پاک به
 
 
 
 
 

 چرا کامپیوتر؟
گذرانـدم و   که دوران دانشجویی خود را در رشتۀ عمران دانشگاه علم و صنعت ایران مـی    هنگامی

نویسـی    درس برنامـه  (از گذراندن اولین واحـدها درارتبـاط بـا کـامپیوتر              زمان کوتاهی پس    مدت
هـای درسـی خـود را، ازجملـه            شدم که کلیۀ پـروژه      و رفیق  قدری با کامپیوتر عجین     ، به )فرترن

 شـهری،   آرمه، آبرسانی بـین     های بتن   های فوالدی، طراحی سازه     طراحی و معماری، طراحی سازه    
 کمـــک کامپیوترهـــای شخصـــی   بـــه... بـــرداری و  آب و فاضـــالب، راهســـازی، نقشـــه  

(PC = Personal Computer) مدل NCR با گیگاهرتز اشـتباه  (مگاهرتز 2 با سرعت
 انجـام  Commodore ۶۴ مـدل  (Home Computer)و کـامپیوتر خـانگی   ) نشـود 

خود جلب   اری از اساتیدم را به    زمان تازگی داشت، توجه بسی      این موضوع ازآنجا که درآن    . دادم  می
 :ازلطف نیست خاطرۀ شیرینی نیز از آن دوران دارم که ذکر آن خالی. کرد می

یکـی    گذراندم، در راهروی دانشکده به       که آخرین روزهای حضورم را در دانشگاه می        1368بهار  
لی از درس برخوردم که همان روز نمرۀ قبو     ) برداری  دکتر شمس نوبخت، استاد نقشه    (از اساتیدم   

 :گفتگویی بین ما درگرفت. ایشان را گرفته بودم
 ؟من کامپیوتر یاد بدهی مهرداد، کی دانشکده هستی که بیایی به -
 .شوم التحصیل می استاد، با اجازۀ شما همین روزها فارغ -

کـامپیوتر یـاد    ت  زَبازهم ببینمـت و اَ    دادم که      می Fتو    دانستم به   حیف شد، اگر می   ! عجب -
 .گیرمب

 : نکتۀ حائز اهمیت بود3فتگوی کوتاه حاکی از این گ
امیدوارم بتـوانم    صمیمیت استاد محترم با دانشجویانش، که الگوی من قرار گرفت و تا آخر عمر                -1

 .کار ببرم همین روش را به
 . رعایت کنم»کتاب« و »کالس«ام در  را نیز همیشه سعی کرده طبعی استاد، که این  شوخ-2
 اسـتاد   ،در ابتدای راهند و این علم     ) کامپیوتر(ه دربرابر این دانش جدیدالورود       این واقعیت که هم    -3

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


  35 دیباچه
 

 

همه دربرابـر   . شناسد  نمی... سواد، دنیادیده و جوان و        آموز، تحصیلکرده و کم     و دانشجو، معلم و دانش    
 .دنبال آن هستند  نیازمند دویدن به،آن نقش دانشجو را دارند و برای عقب نماندن از قافله

قدری    سال پیش است ولی سرعت پیشرفت علوم کامپیوتری به         14د این ماجرا مربوط به      هرچن
 ماه بین فرد و 6است  کافی. تواند خود را درزمینۀ کامپیوتر استاد بداند باالست که هیچکس نمی  

هـا و     کامپیوتر فاصله و جدایی بیفتد تا دیگر نه از اصطالحات جدید چیزی بفهمـد و نـه برنامـه                  
 . تازه را بشناسدهای زبان

 
 چرا اتوکد؟

آید تا بـا یـک    کرد که چندی پیش برایش فرصتی پیش می   یکی از همکالسان سابقم تعریف می     
هنگام مالقات حضوری با مسئوالن شـرکت از        . ای یک قرارداد همکاری ببندد      شرکت معتبر کره  

. بردی مهندسی ذکر کنـد    های کار   اش را با کامپیوتر و برنامه       شود تا سابقۀ آشنایی     او خواسته می  
کـه  ...  و   SAP ,ETABS ,SAFEهایی ماننـد      برنامه(های محاسباتی     او هم بالفاصله از برنامه    

پرسـد    ای از او مـی      کننـدۀ کـره     مصاحبه. برد  نام می ) گیرند  در رشتۀ عمران مورداستفاده قرار می     
کشی است و  خصوص نقشهای م دهد که اتوکد برنامه   او هم پاسخ می   . چقدر با اتوکد آشنایی دارد    

شود و تنهـا  بـه دلیـل           در میان ناباوری این ادعای او پذیرفته نمی       . مهندسان با آن کاری ندارند    
 .شود تسلط به برنامۀ اتوکد او در مصاحبه مردود می عدم

 
 اتوکد برای چه کسانی؟

 ، سروکار دارند  نوعی با مسائل مهندسی    اتوکد واقعیتی است که همۀ افرادی که به        تسلط به  نیاز به 
دیر یـا   ) مهندسان(و کارشناسان   ) ها  تکنیسین(التحصیالن کاردانی     فارغ, های فنی   اعم از دیپلمه  

 .زود به آن پی خواهند برد
هـای مختلـف و حتـی     های اتوکد را در رشته     توان کارآیی   آید می   فهرستی که درزیر می    باتوجه به 

 :ای زیر کاربرد دارده اتوکد در رشته. های غیرفنی مشاهده کرد رشته
o  بعدی های مختلف دوبعدی و سه ها و برش پالن(ترسیمات ساختمانی( 
o  طراحی داخلی و , نما, پالن(ترسیمات معماری(... 
o طراحی صنعتی 
o ترسیم انواع نمودار 
o ترسیمات مهندسی الکترونیک 
o ترسیمات مهندسی راه و ساختمان 
o اتومکانیک و هوافضا, ترسیمات مکانیک 
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o می و متالورژیترسیمات شی 
o مهندسی نساجی 
o های توپوگرافی و جداول دریانوردی تهیۀ نقشه 
o  طراحی کشتی(مهندسی دریایی( 
o های علمی و ریاضی نمایش سمبل 
o نت(های موسیقی  ترسیم نشانه( 
o های مونتاژ دیاگرام 
o  تهیۀ چیدمان(Layout)کارخانجات  
o ها طراحی آرم شرکت 
o های تبریک طراحی کارت 
o طراحی دست آزاد(ات هنری ترسیم( 
o ها ها و دیاگرام تهیۀ فلوچارت 
o ... 

 
 های مشابه نیاز داریم؟ مطالعۀ این کتاب و کتاب چرا به

وخطـا و بـا اسـتفاده از اجـرای           روش سـعی   ای را به    زمان آن گذشته است که بخواهیم هر برنامه       
چیـز را    ن است که همه   سرعت پیشرفت دنیای امروزی بسیار بیش از آ       . مستقیم برنامه بشناسیم  

تـوانیم میـزان اطالعاتمـان را بـا           با استفاده از تجربیات دیگـران مـی       . بخواهیم خود تجربه کنیم   
 . باال ببریم، چه از نظر کمی و چه کیفی،حداکثر سرعت ممکنه

صـورت    خواننده را کامالً از کسب تجربه بـه        ،های مشابه   ناگفته نماند که این کتاب و دیگر کتاب       
تـوان ادعـا نمـود        کنند و تنها موضوعی که درمورد این کتاب با اطمینان می            نیاز نمی  شخصی بی 

 .این است که مطالعۀ آن انگیزۀ یادگیری را افزایش خواهد داد
 

 ؟چگونه این کتاب را مطالعه کنیم
انـد     تهیه شده  (Reference) و نه مرجع     (Tutorial)صورت آموزشی     مطالب این کتاب به   

هرچنـد سـعی شـده      . ترتیب خوانده شـوند     ر و کاملتر آن الزم است که فصول به        و برای فهم بهت   
هم، همگی در یک فصـل گنجانـده شـوند و هرجـا      است پس از چند فصل اول مطالب مربوط به  
برخـی از مطالـب کـه    . این مورد اشـاره شـده اسـت    نیاز به مراجعه به فصل دیگری نیز هست به    

هـای    دلیـل اهمیـت بسـیار زیادشـان، در زمـان            د، یا بـه   سنخیت چندانی با مطالب دیگر نداشتن     
 .اند های انتهای کتاب آورده شده آنها وجود داشت، در پیوست مراجعه به مختلف نیاز به
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 چگونگی تهیۀ این کتاب
بنــدی، تایــپ مطالــب، شــماره و عالمتگــذاری روی تصــاویر و   مراحــل تهیــۀ تصــاویر، صــفحه

 :ورت گرفته استهای زیر ص کمک برنامه گیری به فهرست
o Microsoft Word ۲۰۰۲ (XP) –   بنـدی، شـماره و     بـرای حروفچینـی، صـفحه

 عالمتگذاری روی تصاویر
o Corel Capture ۱۰ –برای تهیۀ تصاویر  
o AutoCAD ۲۰۰۲ –برای همه چیز  
 

 ...تماس با نویسنده
یکـی  الکترون   یـا نشـانی پسـت      0913-2095947 ا تلفن است ب   کافی ، با نویسنده  ارتباطبرای  

com.Ahankhah@IranCAD  صبرانه منتظر دریافت نظرات انتقادی       بی.  تماس بگیرید
 .و پیشنهادات سازندۀ شما هستم

 
 CADهای   عالقمندان اتوکد و دیگر برنامهدیگربا ارتباط برقراری 

های زیـر     های کاربردی از طریق اینترنت آدرس       هدنیای وسیع اتوکد و دیگر برنام      برای راهیابی به  
 :را امتحان کنید

www.IranCAD.com 
www.CADKhoda.com 
www.CADBanoo.com 

 
 تشکر و قدردانی

 مرحلـۀ چـاپ و عرضـۀ همگـانی         وجـه بـه    هـیچ  بدون همکاری و همیاری افراد زیر بـه       این کتاب   
 :رسید نمی

آفـرین    سـرکارخانم نـوش     پـور،     سرکارخانم تاری، سـرکارخانم بهمـن       جناب آقای قهرمانی،     
 توجه در تدارک مقدمات انجام این کار های شایان خاطر کمک  بهکریمی

  در انتشارات ایزایرانهای ایشان پیگیریخاطر  اهللا گلبابایی، به محبآقای جناب  
هـای مـن از       سرکارخانم پریچهر پرورش، مدیر آموزش ایزیران که باعـث و بـانی یـادگیری              

 .دانشجویانم شدند
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هـای خـود انگیـزه را         ویژه آنان که با کنجکاوی       تاکنون، به  65تک تک دانشجویانم از سال       
داد زیـاد اسـامی، نـام ایـن عزیـزان را در             واسطه تعـ    برای یادگیری من بیشتر کردند، که به      

 .ام آورده www.IranCAD.comسایت 
 .کنم طریق مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به ایشان اعالم می این هکه ب

 
 …یادی و کالمی

ه در روزهـای پایـانی       پـدرم کـ     ام بـا ایزایـران،      ام در شروع و تداوم همکاری       یادی از مشوق اصلی   
 10 برای جراحی قلب در بیمارستان مهراد بستری شـد و چنـدروز بعـد، در روز                  1379خرداد  
مـن خـود    ...  براثر عفونت درگذشت و شب آخر که سعادت درکناراوبودن را داشـتم            79تیرماه  

 .رود  دیدم که جانم می…چشم خویشتن  به
 

خواه  مهرداد آهن- 7/11/81 )دوشنبه( مهشید -تهران
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 ...با اتوکد آشنا شویم

 !دعوت به سفر

ورود بـه اتوکـد     ... (چنین است اتوکـد   
2002( 

ترشـدن ورود بـه       کارهایی برای سـاده   
 اتوکد

 خروج از اتوکد و ورود دوباره به آن

پنجرۀ شروع به   : پنجرۀگفتگویی آغازی 
 )Startup(کار 

آشـنایی بـا    : صفحۀتصویر اصلی اتوکد  
 های صفحۀ اتوکد بخش

  های آن  با ماوس و دکمهآشنایی

هـای مختلـف      نما در بخـش     شکل مکان 
 صفحۀ اتوکد

 2002گرفتن از اتوکد  کمک

 بهتردیدن در اتوکد

قشه در داخل    یک ن  (Open)گشودن  
 اتوکد

 )Plan) (دو بعدی(دید هوایی 

 ای دیگر نقشه) Open(گشودن 

ــتاندارد   ــه نماداس ــادرنگی ب ــدیل نم تب

)Shademode( 

 برای دیـدن    F٢ از کلید    کمک گرفتن 
 های اتوکد پیام

 کردن دید پرسپکتیو خاموش

ــدهای ــتفاده از کلی ــرای  اس ــی ب ترکیب
 گشودن نقشه

 شده گشودن مجدد پرونده گشوده

 Windowگشودنی  منوی

 )Close(ها  بستن پرونده

نمکی نـان    به بی !... اتوکد بدون نقشه ؟     
 !پنیر است بی

 )New(شروع یک ترسیم جدید 

ذکر درارتباط با رنـگ       یک نکتۀ شایان  
 ناحیۀترسیمی

 پرونده پرونده و چند حالت تک

 )Quit یا Exit(خروج از اتوکد 

 پایان سفر

 پرسش

 تحقیق
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 !دعوت به سفر
و مروری سریع بر فنـون       ...»!سفری بر فراز اتوکد    «:یک مسافرت تفریحی برویم    بیایید باهم به  

هـای اتوکـد     درطول این سفر خواهیم آموخت که چگونه به دیـدنی         . استفاده از آن داشته باشیم    
 متفاوتی برای رسـیدن بـه یـک         اههای متعدد و بعضاً   دسترسی یابیم و نیز درخواهیم یافت که ر       

برنامۀ  ترین حاضر پرقدرت این ویژگی اتوکد که آن را درحال   . نتیجۀ واحد در اختیارمان قرار دارد     
 یـا  »کمـک رایانـه   ترسـیم بـه   «، یعنـی    CADمعـادل فارسـی      (طبـر  یـا    تبرمنظورۀ   همه

Computer Aided Drafting ــا »کمـــک رایانـــه طراحـــی بـــه« و  یـ
Computer Aided Design ( علت اسـت کـه اتوکـد بـرای نیازهـای      این ساخته به

 .های متفاوت ساخته و طراحی شده است افراد مختلف با سلیقه
جوینده «یا  » .هرجا درخواستی هست راهی نیز وجود دارد      «: در اتوکد این قانون حاکم است که      

را با اتوکد مطرح کنیم و نیز بـا زبـان           هایمان    بشرط آنکه بیاموزیم چگونه خواسته     ».یابنده است 
 .هایش آشنا شویم اتوکد در بیان درخواستها و پاسخگویی

ــه   ــی بـ ــرم افزارنویسـ ــطالح نـ ــد در اصـ ــذیری اتوکـ ــاف پـ ــام  انعطـ ــاز«نـ ــاری بـ  »معمـ
(Open Architecture)است که  این معنی به» معماری باز«عبارت . شود  شناخته می

های مختلف را بـرآورده      کمک آن بتوان نیازها و سلیقه       به رد که قرار بگی ابزاری دراختیار کاربران    
 .کرد

پس از آنکه مدتی با اتوکد کار کردیم، خواهیم آموخت که چگونه از معماری باز اتوکد اسـتفاده                  
 ایـن پـی  .  مناسب باید یک پی مستحکم بسـازیم های  روشاما قبل از هرچیز برای کاربرد       . کنیم

 . استدشناخت مفاهیم بنیادین اتوک
 کـار  2002کار آن بخواهیم بـا اتوکـد    عنوان یک کاربرکهنه کار باشیم و چه به چه در اتوکد تازه   

شاید بهتـر باشـد     . کنیم، درهردوصورت بهتر است با اصطالحات و مفاهیم این فصل آشنا شویم           
نایی یک زبان مشترک با اتوکد برسیم با زبان نویسندۀ این کتاب نیز بیشـتر آشـ                پیش از آنکه به   

 .پیدا کنیم
 

 )2002ورود به اتوکد ... (چنین است اتوکد
فرض براین اسـت    . کنیم   همین کتاب مشاهده می    II را درپیوست    2002چگونگی نصب اتوکد    

اگـر اتوکـد را قـبالً نصـب         . کنـیم   که همزمان با آغاز مطالعۀ این کتاب، اتوکد را هم نصـب مـی             
متفـاوت  گیـرد     که اتوکد هنگام نصـب درنظـر مـی        هایی    فرض  پیشیا پیکربندی آن با      (ایم  کرده
 مشـابه آنچـه بـر صـفحۀ         ً کنیم دقیقا    ممکن است تصاویری که در این کتاب مشاهده می         ،)باشد

 کنـیم و  (uninstall) شاید بهتـر باشـد آن را از وینـدوز حـذف              .بینیم نباشد   مونیتورمان می 
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 شـرح داده شـده   Iز در پیوست چگونگی حذف برنامه از ویندو. ( کنیم (install)مجدداً نصب   
 .)است

ــابیم  را مــی2002اتوکــد ) icon(نمــاد ) desktop(روی میزکــار وینــدوز  ی نمــا مکــان. ی
)cursor (زدن سریع  ماوس را بروی آن برده با دوبار تقه)double click ( آنرا اجرا)run (

کـار   را به Iیوست پ ذکرشده در های روشتوانیم هر کدام از       همینطور می ). 1-1شکل  (کنیم    می
 . را اجرا نماییم2002 اتوکد ،برده

 

 
 

  در روی میزکار ویندوز2002نماد میانبر اتوکد ) 1-1شکل 
 

طـور     صـفحه بـه    2در پی آن    ،  کنیم  می تصویر زیبایی را برای لحظاتی در صفحۀنمایش مشاهده       
 :شوند همزمان باز می

 )2-1شکل  (2002صفحۀ اتوکد 
 )3-1شکل  (AutoCAD Todayای با عنوان  صفحه

دربــارۀ صــفحۀ اتوکــد درهمــین فصــل صــحبت خــواهیم کــرد ولــی بــرای آشــنایی بــا پنجــرۀ 
AutoCAD Todayپیوست    بهتر است پس از پایان این فصل سری بهIIIبزنیم . 
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 2002صفحۀ اصلی اتوکد ) 2-1شکل 
 

 
 

 AutoCAD Todayصفحۀ ) 3-1شکل 
 

راسـت پنجـرۀ دیگـری بـاز          باشد و در گوشۀ باالی سمت      4-1شکل   است صفحۀ اتوکد به    ممکن
 ایـن پنجـره مربـوط       ).افتـد    می 2002های اتوکد     این اتفاق درمورد برخی از نسخه     . (شده باشد 

بـرای آشـنایی بـا ایـن راهنمـا      .  استActive Assistanceنام  یک راهنمای هوشمند به به
توکد با ا راحتی   دهیم تا به     با هم انجام می     کار را  2در اینجا   .  بزنیم IVپیوست   توانیم سری به    می

 وارد AutoCAD Today پس از آشنایی با اصول اولیه، درمورداینکه آیـا ازطریـق   .کار کنیم
 .یریمگ می تصمیم Active Assistanceاتوکد شویم یا نه و نیز دربارۀ فعال بودن
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 ترشدن ورود به اتوکد کارهایی برای ساده
 :خواهیم که در اینجا از اتوکد می

 . را نیاوردAutoCAD Todayکار، صفحۀ  هنگام شروع به -1
 

 
 

 2002 در اتوکد Active Assistanceپنجرۀ ) 4-1شکل 
 
 .ایم نشان ندهد که نخواسته  را نیز تازمانیActive Assistanceپنجرۀ  -2

ه فعالً  البته هردوی امکاناتی ک   . کنیم   می 2000 را شبیه اتوکد     2002شکل اتوکد   با این دوکار    
ترتیـب    بـه  IV و   IIIهـای     در پیوست . دسترسی هستند  سادگی قابل   گیریم به   ها را می    جلوی آن 

 بـدانیم،  Active Assistance و AutoCAD Todayهرآنچه را که الزم اسـت دربـارۀ   
 .کنیم مشاهده می

 
 )2000مشابه اتوکد (سنتی  روش  برای شروع به2002تنظیم اتوکد 

کلیـک  (زنـیم     روی آن تقـه مـی      یابیم، به    را می  Tools، کلمۀ   )سطر دوم (درباالی صفحۀ اتوکد    
شـکل   (.کنیم  را انتخاب می…Optionsشود که گزینۀ آخر آن یعنی  ، منویی باز می )کنیم  می
1-5( 
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 oolsT از منوی snOptio…انتخاب گزینۀ ) 5-1شکل 

 
 را انتخـاب    System (tab) در ردیف سوم از این پنجره زبانۀ         .شود   باز می  6-1پنجرۀ شکل   

 .کنیم می
 

 
 

 Optionsپنجرۀ ) 6-1شکل 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


  45 ...با اتوکد آشنا شویم
 

 

 قـرار   puStart:ی را که درمقابل کلمۀ      ا  جهشی   فهرست .آید   درمی 7-1صورت شکل    پنجره به 
 .کنیم دارد باز می

 

 
 

 System زبانۀ – Optionsپنجرۀ ) 7-1شکل 

 

ــه  ــان گزین ــۀ دوم    از می ــای آن، گزین ــاب ه  را انتخ
 .زنیم  را میOkکمۀ کنیم و د می
 

 Active Assistance برای عدم اجرای خودکار 2002تنظیم اتوکد 
نما را به روی آن بـرده دکمـۀ    بینیم، مکان  را درصفحه میActive Assistanceاگر پنجرۀ 

 .کنیم  را انتخاب می)ettingsS…(آخر آن و گزینۀ ) 8-1شکل (زنیم  راست ماوس را می
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 Active Assistanceراست ماوس در روی پنجرۀ زدن دکمۀ ) 8-1شکل 

 
 را Show on start (check box) جعبـۀکنترلی  .شـود   بـاز مـی  9-1پنجـرۀ شـکل   

 را OKکنیم و  را انتخاب می On demand (radio bottom) دکمۀرادیوییخاموش و 
 .زنیم می
 

 
 

 Active Assistanceپنجرۀ تنظیمات ) 9-1شکل 

 
 وباره به آنخروج از اتوکد و ورود د

. کنـیم    را انتخـاب مـی     Exit گزینۀ   File برای خروج از اتوکد از منوی        .شویم  از اتوکد خارج می   
 )10-1شکل (
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 File از منوی Exitانتخاب ) 10-1شکل 

 
 )11-1شکل . (کنیم  را انتخاب میNoپیغام بعدی دکمۀ  درپاسخ به

 

 
 

 11-1شکل 

 
 و تنهـا پنجـرۀ    خبـری نیسـت  AutoCAD Todayار از  این ب.کنیم را اجرا میدوباره اتوکد 
AutoCADپنجرۀگفتگویی شود و در میان آن  باز می) dialog box ( 2002آغازی اتوکد 

 )12-1شکل (. گردد  میظاهر
 .فرمان ماست تا به او بگوییم چه کند هب  شده ایم و اتوکد گوش2002اکنون وارد اتوکد 
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گشودن یک نقشۀ «فرض   انتخاب پیش-(Startup) گفتگویی آغازی اتوکدرۀپنج) 12-1شکل 
 (Open a Drawing) »موجود

 )Startup( آغاز به کار :نوار عنوان )1
ــۀ  )2 ــدون   :Closeدکم ــروج ب ــرای خ  ب

هــا  نظیمــات و انتخــاب تدرنظرگــرفتن
 .زنیم  میاین دکمه را

 بـا انتخـاب ایـن       :سریع دکمۀ راهنمای  )3
ال ؤالمـت سـ   شـکل ع    به نما  مکاندکمه  

 ،اکنون با انتخاب هرقسمت   . آید  میدر
 توضـیح کوتــاهی دربــارۀ آن مشــاهده 

 .کنیم می
گشـودن   (Open a Drawingدکمـۀ   )4

 )موجود  یک پروندۀ ترسیمی
شـروع   (Start from Scratchدکمۀ  )5

 )از ابتدا
اسـتفاده از   (Use a Templateدکمۀ  )6

 )پروندۀ الگو
اســتفاده از  (Use a Wizardدکمــه  )7

 )رافسونگ
در این قسمت بـا انتخـاب هرکـدام از           )8

  نـام آن مشـاهده     7و6و5و4های   دکمه
 :در ایــــن پنجــــره (. گــــردد مــــی

Open a Drawing( 
 این ناحیه شامل    :ناحیۀ انتخاب پرونده   )9

 ستون اول نام پرونده و      : ستون است  2
بـا انتخـاب    . ستون دوم محـل پرونـده     

های موجـود درسـطر      هرکدام از دکمه  
ــ  ــه فهرسـ ــن ناحیـ ــود اول ایـ ت موجـ

 ترتیــب الفبــایی آن ســتون مرتــب  هبــ
 .شود می

1 3
2

85 64 7

9

10

11

12
13
14

15 16
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یی ها  پروندهدراین بخش فهرست نام      )10
شـود    مـی   مشاهده ایم  کرده باز    قبالً که
 را از   مـوردنظر تـوانیم پرونـدۀ       مـی  که

هنگـام اولـین    . بین آنها انتخاب کنـیم    
باز   را ای  پروندهاجرای اتوکد که هنوز     

 . ایــن قســمت خــالی اســتایــم کــردهن
می فهرســت نــاایــن کــه در  درصــورتی

 از  هـا   نوشتهوجود داشته باشد و حجم      
پنجرۀ مربوطه بزرگتر باشد نوارهـای      

تـوانیم    می شود که   می لغزشی مشاهده 
ــ کمــک آنهــا در فهرســت حرکــت  ه ب

ــوار  .کنــیم  در ایــن شــکل، فهرســت ن
 .خورد چشم نمی لغزشی عمودی به

در ایـن   : (preview) دیـد   پـیش ناحیۀ   )11
هـایی    دام از نقشه  ناحیه با انتخاب هرک   

شـده   که نامشان در فهرست مشـخص  
 یـک   ،گـردد      انتخـاب مـی    10با شمارۀ   

نمایش از نقشۀ انتخابی مشـاهده       پیش

تازگی نصـب     اتوکد را به   اگر. (شود  می
را   و بـرای اولـین بـار آن         باشـیم  کرده

ــرا کنــیم  ای در   نــام هــیچ نقشــه  ،اج
شـود و     دیـده نمـی    مـوردنظر فهرست  

 .)گردد نمیتصویری نیز مشاهده 
دکمۀ    برای جستجوی پروندۀ ترسیمی    )12

Browse… کنیم  میرا انتخاب. 
 کـه در    ای  پرونـده در این ناحیه اندازۀ      )13

 ایــم کــرده انتخــاب 10ناحیــۀ شــماره 
 .شود  میمشاهده

در این ناحیه تاریخ پروندۀ انتخابی به         )14
 .آید مینمایش در

ــۀ  )15 ــد (OKدکم ــودن  :)تأیی ــرای گش  ب
 .زنیم  میرا OKپروندۀ انتخابی دکمۀ 

 در صـورتی    :)انصراف (Cancelدکمۀ   )16
که این دکمـه را انتخـاب کنـیم بـدون           

وارد صـفحۀ      گشودن پروندۀ ترسیمی  
 .شویم  میخالی اتوکد

 
 )Startup(کار  به پنجرۀ شروع:  آغازیپنجرۀگفتگویی

  گزینـه دراختیـار کـاربر      4 آغـازی    پنجرۀگفتگـویی شود    می  مشاهده 12-1شکل  همچنانکه در 
چـپ    بـا انتخـاب نمادهـایی کـه درگوشـۀ بـاالیی سـمت       هـا  گزینـه هرکـدام از ایـن      . ذاردگـ  می

گشودن یـک نقشـۀ      « اتوکد فرض  پیشانتخاب  . باشند  می انتخاب  قرار دارند قابل   پنجرۀگفتگویی
 بـا انتخـاب ایـن گزینـه    . )چـپ  دکمـۀ اول از سـمت  (است ) Open a Drawing(» موجود

کنـیم و ضـمن مشـاهدۀ آن تغییـرات     ) Open(» بـاز  «م شده رس قبالً را کهای   نقشه توانیم می
.  را مـرور کنـیم     ها  گزینهاما پیش از انتخاب یک نقشه، دیگر        .  را بروی آن اعمال نماییم     موردنظر

 مورد بررسی قرار جا همینرا ) Start from Scratch(» آغاز یک نقشۀ جدید «دکمۀ دوم
ــواهیم داد ــه   . خ ــه ب ــارم ک ــوم و چه ــای س ــه ه ــ دکم ــد ازترتی ــو  «ب عبارتن ــتفاده از الگ  »اس

)Use a Template (اسـتفاده از افسـونگر   «و «)Use a Wizard (  کـار  امکانـاتی را بـه 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  50  
 

 

 ،13-1اشـکال   (. سراغ آنهـا خـواهیم آمـد       گیرند که پس از آشنایی بیشتر با اتوکد دوباره به          می
 )15-1 و 1-14
 

 
 

 توضیحات (»شروع از ابتدا«: آغازی اتوکدگفتگویی پنجرۀانتخاب دکمۀ دوم در ) 13-1شکل 
 .)باشند  مکمل این بخش می12-1شکل 

ــۀ  )1 ــدا «دکمـــــ ــروع از ابتـــــ  » شـــــ
)Start from Scratch (-  با فشـردن 

ی دیگــر پنجــره هــا بخــشایـن دکمــه  
 .کند تغییر می

دکمــۀ در ایــن قســمت بــا انتخــاب     )2
ــدا «« ــروع از ابتــــ ــارت» »شــــ  عبــــ

Start from Scratch ــاهده  مشـ
 .گردد می

 2 شـامل    فـرض   پـیش حیۀ تنظیمـات    نا )3
ــدد  ــۀرادیوییعـــ  و English دکمـــ
Metric 

در صورت انتخاب این دکمـۀرادیویی       )4

فوت و  ( انگلیسی   گیری  اندازهدستگاه  
ــنچ ــد   )English) (ای ــوان واح ــه عن  ب
 .شود  درنظرگرفته میفرض پیش

دسـتگاه   دکمـۀرادیویی با انتخاب این     )5
ــدازه ــری ان ــک گی ــه )Metric( متری  ب

ــد   ــوان واح ــیشعن ــرض پ ــاب ف  انتخ
 Metricدسـتگاه   در ایران   . (گردد  می

 و ایــن دکمــه را انتخــاب کــاربرد دارد
 .)کنیم می

 که هنگام   (preview) دید  پیشناحیۀ   )6
 به این Start from Scratchانتخاب 

1

2

6

3
4

5

7
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 .شود صورت دیده می

ــه   )7 ــۀ نکت ــه  -(Tip)ناحی ــن ناحی  در ای
ــدام از    ــارۀ هرکــ ــیحاتی دربــ توضــ

 3ر ناحیـۀ     کـه د   ای  رادیـویی  های دکمه
 .شود  داده میایم کردهانتخاب 

وارد صــفحه ) تأییــد (OKبــا انتخــاب  )8

کـه یکـی از      شـویم درحـالی     اتوکد مـی  
ــتگاه ــا دس ــک   ه ــا متری ــی ی ی انگلیس

 .درنظرگرفته شده است
ــراف   )9 ــۀ انصـ ــا زدن دکمـ ) Cancel(بـ

 از ورود اخیـر بـه        قبـل  آخرین تنظـیم  
 .شود اتوکد درنظرگرفته می

 

 
 

اسـتفاده از   « - دکمۀ سوم انتخاب  ) 14-1شکل  
ــدۀ الگــو ــن  - )Use a Template(» پرون ای
 . بررسی خواهیم کردگزینه را بعداً

 
 

اسـتفاده   «-  چهـارم  ۀانتخاب دکم ) 15-1شکل  
این گزینه  با - )Use a Wizard(» از افسونگر

 .آشنا خواهیم شدهای بعدی بیشتر  در فصل
 

المثـل چینـی      ضـرب   این کار و نیز کسانی که به      ازهاتوکد برای نشان دادن قدرت خود به افراد ت        
هنگـام ارائـۀ هرنسـخه تعـدادی نقشـۀ           بـه  »ارزد  مـی  هزارگفتـه  تصـویر بـه    یک «اعتقاد دارند که  

ترسـیم نقشـۀ    اگـر شـما هـم موفـق بـه        .کنـد   مـی  ی قبلی را عرضـه    ها  نسخه توسط   شده  ترسیم
) اتودسـک (انی سـازندۀ اتوکـد      منحصربفردی با اتوکد شدید فراموش نکنید که آن را برای کمپـ           

. سرتاسر جهـان ارسـال شـود    ی بعدی اتوکد به  ها  نسخههمراه   چه بسا نقشۀ شما هم به     . بفرستید
ـ      که درباال ذکر آنها رفت به        ترسیمی  های  پرونده  Sampleنـام    ههنگام نصب اتوکد درفهرستی ب
 :این محل نصب شده باشد یعنی اگر اتوکد در. شوند  میکپی

"C:\Program Files\AutoCAD 2002" 
 :شوند  میمحل زیر کپی ترسیمات نمونه در

"C:\Program Files\AutoCAD 2002\Sample" 
هم فال اسـت و     ) نامیم  می  نیز »نقشه«بعد آنها را     به که از این  (  ترسیمی  های  پروندهدیدن این   
 :داریم میهای زیر را بر پس برای انتخاب یک نقشه و گشودن آن گام. هم تماشا

 ایـم  کـرده  اگر برای مشاهدۀ عملکرد نمادهای دوم، سوم و چهارم هرکدام از آنهـا را انتخـاب         -1
 )12-1شکل (. کنیم  می را انتخابOpen a Drawing دوباره نماد اول یعنی
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 .)کنیم  می)click(کلیک  (زنیم  میتقه …Browse  بروی دکمۀ-2
 انتخـاب  « اسـتاندارد وینـدوز بـرای      ییگفتگـو   هـای   پنجره مشابه   پنجرۀگفتگویی اکنون یک    -3

. اسـت » اتوکد جاری فهرست «موجود در    ترسیمی  های  پروندهدهندۀ   شود که نشان    می باز» پرونده
 یعنـی جـایی کـه       ،است که اتوکـد درآن نصـب شـده اسـت           همان محلی » اتوکد جاری فهرست«

ACAD.EXEقرار دارد . 
 ).کنیم  میdouble click(زنیم   می دوتقهSample) folder (پوشۀ بروی -4
 )16-1شکل  (.کنیم  میمشاهده  ترسیمی های پرونده فهرستی از -5
 

 
 

 Startup در پنجرۀ …Browse که با انتخاب دکمۀ Select Fileپنجرۀگفتگویی ) 16-1شکل 
 .شود باز می

 
 دنظرمـور ی ماوس را بروی پروندۀ      نما  مکان  ترسیمی  های  پروندهکلی از     برای دیدن یک نمای    -6

 دیـد   پـیش کنـیم تـا نمـای نقشـۀ انتخـابی را در پنجـرۀ                 مـی  لحظاتی صـبر  . زنیم  می  تقه ،برده
)Preview (  زمان انتظار ما بـه عوامـل متعـددی         .  ببینیم پنجرۀگفتگوییراست   واقع در سمت

 .بستگی دارد
 :عوامل اصلی عبارتند از

 .ار ما کمتر باشدشود تا زمان انتظ  می سرعت بیشتر کامپیوتر سبب:سرعت کامپیوتر •
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 دیـد  پـیش کشد تا   می هرچه پرونده بزرگتر باشد زمان بیشتری طول      : میحجم پروندۀترسی  •
 .را مشاهده کنیم

قرار داشته باشد سـرعت     ) هارددیسک(سخت   اگر پرونده روی دیسک   : میمحل پروندۀترسی  •
بـه  خـوانیم بایـد       مـی  دیسـک   ولی اگر نقشه را از روی فالپی       ،دسترسی به آن مناسب است    

 دیـد  پیشدر شرایط عادی مشاهدۀ نمای  . کامپیوتر فرصت بیشتری برای نمایش آن بدهیم      
 .گیرد  می همزمان با انتخاب آن صورتنقشه تقریباً

 یعنـی . کنـیم   مـی  بینیم انتخـاب    می 16-1شکل   مشابه آنچه در     ای  پرونده برای ادامۀ سفر     -7
"۱st floor.dwg" .توسـط اتوکـد خوانـده و ذخیـره    کـه  ) هـا  نقشـه (  ترسـیمی  یهـا  پرونده 

کـرده     را حـذف   dwg ویندوز پسـوند     ممکن است باشند ولی     می dwgگردند دارای پسوند     می
 بایـد تغییراتـی در      ها  پروندهبرای دیدن پسوند نام     . )هنگام نمایش نام پرونده    البته فقط به   (باشد

 .ح داده شده استشرچگونگی انجام این تغییرات  Iپیوست پیکربندی ویندوز بدهیم که در 
ایـن  شـدن    کنـیم تـا پـس از بسـته          مـی  زنیم و صبر    می تقه) گشودن (Open بروی دکمه    -8

 . صفحۀ اصلی اتوکد ظاهر شود،پنجرۀگفتگویی
 

 ی صفحۀ اتوکدها بخشآشنایی با : صفحۀتصویر اصلی اتوکد
 نگـاه  و توضیحات ذیل آن را 17-1شکل ی مختلف صفحۀ اصلی اتوکد    ها  بخشبرای آشنایی با    

 .کنیم می
 )Graphics User Interfaceمخفـف   (GUI صـفحۀ اصـلی اتوکـد را اصـطالحاً    

 GUI دارای   ای  برنامـه حاضـر هر   درحـال . اسـت  »رابط گرافیکی کاربر  « نامیم که معنی آن    می
 مواجهه با   محض هویژگی مهم و منحصربفرد این صفحه آن است که هرکاربری ب          . مشخصی است 

» میزکـار  «رابط گرافیکی کاربر وینـدوز همـان      (. ه درکدام برنامه است   تواند حدس بزند ک     می آن
)desktop (است.( 
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 2002ی مختلف صفحۀ اتوکد ها بخش) 17-1شکل 
1( Title bar - در :نــوار عنــوان اتوکــد 

اتوکد ۀ  دهند این نوار عالمتی که نشان    
 ۀن نـام برنامـ     است و در کنار آ     2002

AutoCAD شود  می مشاهده٢٠٠٢. 

 دکمۀ بستن اتوکد - Close یا  )2
3( Restore Down  یـا Maximize  - 

 دکمۀ تغییر اندازۀ پنجرۀ اتوکد 

4( Minimize -   بـا  : سـازی  دکمۀ کمینـه
فشردن این دکمه صفحۀ اتوکد ناپدید      

 درروی  2002شده فقـط نمـاد اتوکـد        
 .ماند نواروظایف باقی می

5( Menu bar - روی این نـوار  : نوارمنو
 .خورد می چشم گشودنی به نام منوهای

6( Standard Toolbar -   ــزار ــوار اب ن
ــتاندارد ــه: اس ــن   دکم ــه در ای ــایی ک ه

خورنـد هرکـدام      چشـم مـی    قسمت بـه  
 .انتخابند قابل

7( Object Properties Toolbar -  
 یـا   هـای موضـوعات    نوار ابزار ویژگـی   

بـا ایـن نـوارابزار      : خصوصیات اجسـام  
 . خیلی سروکار خواهیم داشتعداًب

8( Draw Toolbar - نوار ابزار ترسیم 

9( Modify Toolbar -   ــوارابزار نــ
 ویرایش

10( Drawing titlebar -   ــوان نوارعنـ
  پروندۀترسیمی

دکمـۀ بسـتن پرونـدۀ       - Close یا    )11
 بدون خروج از اتوکد  ترسیمی

12( Maximize یــا Restore Down  - 
ــدۀ  ــدازۀ پنجــرۀ پرون  دکمــۀ تغییــر ان

2345 68 9 71

10

1112
13
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 ترسیمی
13(  Minimize - ــ ســـازی   کمینـــهۀدکمـ

 پروندۀترسیمی

ــۀ )14 ــار  ناحیــ ــا ) Work area(کــ یــ
 )Drawing area( ناحیۀترسیم

 در اتوکد   نما  مکان): Cursor (نما  مکان )15
دارای اشکال مختلفی اسـت کـه دقـت         

هـای شـایان     کار کمک  آنها درهنگام  به
 .ندک ما میتوجهی ب

یـا  ) Scroll bar( طومـارزنی  هـای نوار )16
 ترسیمو افقی  لغزشی عمودی نوار

 کاغـــــــــذ  فضـــــــــای نمـــــــــاد  )17
(Paper space icon) 

برای تعریف  ): Layout(نوار چیدمان    )18
ــه   نحــوۀ چــاپ نقشــه درروی کاغــذ ب

) Paper Space(رویم  کاغذ می فضای
 مــــدل  ترســــیم را در فضــــایولــــی 

)Model Space (دهــیم انجــام مــی . 
 سـبب ورود بـه      Modelانتخاب زبانۀ   

هـای دیگـر     ب زبانه مدل و انتخا   فضای
در . شود  کاغذ می  باعث ورود به فضای   

 .کاغذ هستیم این تصویر ما در فضای
در ): Command area(ناحیۀ فرمان  )19

کنـیم و      را وارد مـی    ها  فرماناین ناحیه   
نمـایش   اتوکد پیغـام هـای خـود را بـه         

صـورت اسـتاندارد ایـن       بـه . گـذارد   می
 .باشد  سطر می3ناحیه دارای 

زنی یــا نــوار لغزشــی  طومــارهــاینوار )20
  ناحیۀ فرمان و افقیعمودی

نواروضعیت که دربرگیرنـدۀ نشـانگر       )21
ــه  ــات و دکم ــه    مختص ــوط ب ــای مرب ه

 .باشد  میرسم کمکابزارهای 

 
 های آن آشنایی با ماوس و دکمه

هـای آن   دهیم و با زدن دکمه کمک ماوس در صفحۀاتوکد حرکت می  نما را به    قسمت مکان   دراین
 .کنیم و بررسی مینتیجه را مشاهده 

 
 )Click: فشردن دکمۀ سمت چپ ماوس و بالفاصله رهاکردن آن (زدن تقه

ی مختلف صفحۀ اتوکد که در قسـمت قبـل بـا    ها بخشروی   را بهنما مکانکمک ماوس   هاکنون ب 
دکمۀ . دهیم  میچپ آن را فشار زنیم یعنی دکمۀ سمت  میبریم و تقه   می نام هر یک آشنا شدیم    

 و توضیحات همراه آن عملکـرد دکمـۀ      18-1شکل  . دانیم  می را دکمۀ اول آن   چپ ماوس    سمت
پـس از مشـاهدۀ نتیجـۀ زدن        . دهند  می ی مختلف صفحۀ اتوکد توضیح    ها  بخشاول ماوس را در   

در گوشـۀ بـاالی      (Escحالـت عـادی یکبـار دکمـۀ          دکمۀ ماوس درهرقسمت برای بازگشت بـه      
 .زنیم  میرا) کلید چپ صفحه4 سمت
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ی مختلف صفحۀ اتوکد نتیجه را ها بخشماوس در ) سمت چپ(با زدن دکمۀ اول ) 18-1شکل
 :کنیم بررسی می

 

 
 

 .شود نماداتوکد این منو باز می  روی نوارعنوان و رویزدن تقهبا ) 1-18-1شکل 
 

910
11

1 2346 5 7

8

12
13

1415

16
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کـه   درصـورتی . شـود  خروج از اتوکـد مـی   سبب (Close)  روی دکمۀ   زدن  تقه) 2-18-1شکل  
 را  ابتدا از آن خارج شویم و سـپس دکمـۀ            Escapeاجرا باشد باید با زدن کلید         فرمانی درحال 

 .بزنیم
 

 
 

 پنجـرۀ اتوکـد کـوچکتر   ) Restore Down(زدن روی این دکمـه    درصورت تقه)3-18-1شکل 
تصـویر را   ۀۀ اتوکـد همـۀ صفح     پنجـر ) Maximize(شـود و اگـر دوبـاره روی آن تقـه بـزنیم               می

 .گیرد میدربر
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شـود و     مـی  سبب ناپدیدشـدن پنجرۀاتوکـد    ) Minimize (- روی دکمۀ    زدن  تقه )4-18-1شکل  
زدن روی ایـن نمـاد پنجرۀاتوکـد         بـا تقـه   . شـود   مـی  در نواروظایف مشاهده  ) icon(تنها یک نماد    

 .شود  میدوباره باز

  روی نــوار منــو،زدن تقــه بــا )5-18-1شــکل 
گردنـد و بـا     مـی    ظاهر   گشودنی  منویعناوین  

ی ایـن منـو یـک       هـا   گزینهانتخاب هرکدام از    
  .شود میفرمان اجرا 
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 آن اجـرا    فرمان مربوط به   ابزار  منویهای موجود روی      با انتخاب هرکدام از دکمه     )6-18-1شکل  
 .گردد می
 

 
 

بـزنیم   شـده تقـه     مشـخص  پـایین در ناحیـۀ     که روی عالمت فلش روبـه       درصورتی )7-18-1شکل  
 .شویم میشود که بزودی با آن آشنا  میفهرستی باز 

 

 
 

درروی نماد اتوکد سبب باز شدن ایـن            روی نوار عنوان پروندۀ ترسیمی     زدن  تقه )8-18-1شکل  
 .شود میمنو 
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 را انتخـاب  ) (بدون خروج از اتوکد دکمۀ ضربدر          برای بستن پروندۀ ترسیمی   ) 9-18-2شکل  
 .یمکن می
 

 
 

شـود و بـا       بزرگ می     پنجرۀ پروندۀترسیمی  Maximizeزدن روی دکمۀ     با تقه ) 10-18-1شکل  
 .گردیم حالت قبلی برمی  نام دارد بهRestore Down تقۀ مجدد روی آن که اینک
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 شـود پنجـرۀ پروندۀترسـیمی      مـی  باعث   Minimize یا   )-( روی دکمۀ    زدن  تقه )11-18-1شکل  
 .شود میبا انتخاب این نماد دوباره پنجره باز . تبدیل شود) icon(یک نماد  به 

 

 
 

 زدن  تقـه شـود کـه بـا         ای می  سبب باز شدن پنجره       روی ناحیۀ ترسیمی   زدن  تقه) 12-18-1شکل  
بـرای خـروج از ایـن حالـت         . شـود   این پنجره بسـته مـی      مجدد در نقطۀ دیگری از ناحیۀترسیمی       

 .را فشار دهیم) دروی صفحه کلی (ESCتوانیم دکمۀ  می
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 نقشـه بـه بـاال و پـایین حرکـت            تصـویر  روی نـوار لغزشـی عمـودی         زدن  تقهبا  ) 13-18-1شکل  
 .کند می
 

 
 

 

  روی نـوار لغزشـی افقـی تصـویر نقشـه را بـه چـپ و راسـت حرکـت            زدن  تقـه  )14-18-1شکل  
 .دهد می
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در اینجـا زبانـۀ     . ودشـ   مـی  کار روی نوار چیـدمان سـبب تغییـر صـفحۀ          زدن  تقه )15-18-1شکل  
Modelانتخاب شده است . 

 

 
 

 .شود  های نواروضعیت ابزار مربوطه روشن یا خاموش می         روی دکمه  زدن  تقهبا  ) 16-18-1شکل  
 .ها آشنا خواهیم شد  ابزار نیستند و بعداً با آنModel یا Paper و LWTهای  دکمه
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 )right click: فشردن و رها کردن دکمۀ سمت راست ماوس(تقۀ راست 
بریم و این بـار دکمـۀ سـمت راسـت مـاوس را        میی مختلف صفحۀ اتوکد   ها  بخش  را به  نما  کانم

که با ایـن عمـل      هستند   نمایانگر نتایجی    19-1 های  شکل مجموعه. )تقۀ راست (دهیم    می فشار
 .آوریم  میدست به
 

 
 

 ۀهای مختلف صفح در بخش) وسدکمۀ دوم ما(زدن دکمۀ سمت راست ماوس ) 19-1شکل 
 2002اتوکد 

  
 

 تقــۀ راســت روی نوارعنــوان )1-19-1شــکل 
منـوی  «شود که     می یی بازشدن منو  بباتوکد س 

 . نام دارد»فرض پیش
 

 

ای خارج   تقۀ راست روی ناحیه   )2-19-1شکل  
ــویاز  ــزار من ــازکردن .  و در اطــراف آناب ــا ب ب

-1، منـویی مشـابه شـکل        ACADفرعی    منوی
 .شود ظاهر می 19-3

 

1

4

3 2

5

6
7

8 9
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 –ابـزار     تقۀ راست روی منـوی    ) 3-19-1شکل  
شـود کـه شـامل        صورت منویی ظاهر مـی     دراین

تـوانیم    باشـد و مـی      نام کلیۀ منوهـای ابـزار مـی       
آن انتخــاب  ابــزار دلخواهمــان را ازمیــان منــوی
شـده بـا عالمـت تیـک         منوهای انتخـاب  . (کنیم

 )اند مشخص شده

 
 

ــکل  ــت روی  )4-19-1ش ــۀ راس ــۀ  تق ناحی
نمـــا  مکـــانترســـیم ســـبب ظهـــور منـــوی 

(Cursor) ، بالدرنــگPopup)(  ــا ــانبری  می
(Shortcut)گردد  می. 

 
 
 
 

 
 

 تقۀراســــت روی نــــوار )5-19-1شــــکل 
ها سـبب    چیدمان و درروی هرکدام از زبانه     

  .گردد  میظاهرشدن منوی باال
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  تقۀ راست روی ناحیۀ فرمان)6-19-1شکل 
 

 

قــــــۀ راســــــت روی   ت)7-19-1شــــــکل 
ــعیت   ــات درنواروضــ ــش نشانگرمختصــ بخــ

)Status bar( 

  
 

 Snap تقۀ راسـت روی دکمـۀ        )8-19-1شکل  
 در نوار وضعیت

 

 

هــای  ه تقــۀ راســت روی دکمــ)9-19-1شــکل 
Grid  ،Ortho  ،Polar  ،Osnap  ،Otrack  و 

LWT    بـرای   .  در نوار وضـعیتOrtho   گزینـۀ 
Settings…همیشه خاموش است . 

 )فشردن دکمۀ وسط ماوس(سط تقۀ و
 یمتوان  می یمباش  می کلیده  دارای ماوس سه   اگر

ی هـا   بخـش فشردن دکمۀ سـوم آن را نیـز در          
، یممختلـــف صـــفحۀ اتوکـــد آزمـــایش کنـــ

برآنکه پـیش از اجـرای اتوکـد برنامـۀ           مشروط
ــه ــایی  مخصوصــی را کــه ب کــاربر وینــدوز توان

 دهـد اجـرا    میاستفاده از دکمۀ وسط ماوس را 
اتوکـد عمـل فشـردن همزمـان دکمـۀ      . کنـیم 

SHIFTروی صــفحه کلیــد و دکمــۀ دوم   در
ماوس را مشابه با فشردن دکمـۀ سـوم مـاوس       

 .گیرد  میدرنظر
 

 

 
 

در ناحیۀ ترسیم سبب بازشـدن منـوی        ) Shift+ دکمۀ دوم   ( زدن دکمۀ سوم ماوس      )20-1شکل  
زودی  اجسـام بـه   هـای  بـا پـرش  . شود می) Object Snap (موضوعی های اجسام یا پرش های پرش

 .آشنا خواهیم شد
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 .است) SHIFT+ یا کلید دوم ماوس (دهندۀ عملکرد کلید سوم ماوس   نشان20-1شکل 
 

 )drag and drop(یا کشش و رها سازی ) press and drag(کشش  و فشار
ۀ یی از صفحۀ اتوکـد دکمـ      ها  بخششود، اگر در    می  مشاهده 21-1 های  شکل مجموعهچنانچه در 

داشـته حرکـت دهـیم، برخـی از دیگـر            صورت فشـرده نگـه     همان چپ ماوس را بزنیم و آن را به       
هـا مخـتص اتوکـد نیسـتند و اکثـر            این ویژگـی  . کنیم  می های عملکرد ماوس را مشاهده     ویژگی
 .گیرند  میخدمت  مشابه بههای روش ویندوز کمابیش ماوس را به های تحت برنامه

 

 
 

 داخل صفحۀترسیمی   و کشیدن آن بهابزار منویۀ ماوس روی فشردن دکم) 1-21-1شکل 
 

 
 

 درون ناحیۀترسیمی  بهابزار منویرهاکردن دکمۀ ماوس پس ازکشیدن ) 2-21-1شکل 
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) 3-21-1شـــــــــکل 
 -شناور   جابجایی منوی 

 مرحلۀ اول

  

 

) 4-21-1شـــــــــکل 
 -شناور   جابجایی منوی 

 مرحلۀ دوم

  

 

تغییر ) 5-21-1شکل  
 شناور شکل منوی
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های فلش در  جابجایی تصویر، فشردن و نگهداشتن دکمۀ ماوس روی عالمت) 6-21-1شکل 
 روی نوارلغزشی

 
 ی مختلف صفحۀ اتوکدها بخش در نما مکانشکل 

تـوانیم    مـی  ی مختلـف صـفحۀ اتوکـد      هـا   بخـش  در   نمـا   مکـان دادن ماوس و جابجایی      با حرکت 
ی اتوکـد   هـا   فرمـان پس از آموختن تعـدادی از       . نیم را مشاهده ک   نما  مکانهای متفاوتی از     شکل
 . را موردبررسی قرار خواهیم دادنما مکانهای مختلف  شکل

 
 2002کمک گرفتن از اتوکد 

) Help(» کمـک  «وگذار هستیم ما که درحال گشت تواند به نمی» راهنما «هیچکس بهتر از یک  
 سـبب احضـار فرمـان       F۱زدن   . را فشار دهـیم    F۱برای صدازدن راهنما کافی است کلید       . کند

HELPی تحــت وینــدوز شــامل اطالعــات هــا برنامــهراهنمــای اتوکــد ماننــد دیگــر . شــود  مــی
کند گلیم خود را از آب بیرون       می زبانی کمک  هر انگلیسی  شده و مصوری است که به      بندی دسته
ز خود اتوکد به    گرفتن ا  اگر با زبان انگلیسی میانۀ چندان بدی نداریم چه بسا با راهنمایی           . بکشد

 ای هـم نشـده باشـد       آنها حتی اشـاره    های دیگر به   کشفیاتی نایل شویم که در این کتاب و کتاب        
را فشـار    Escape  کـافی اسـت کلیـد      2000 در اتوکـد     ، برای بستن راهنمـا    .)22-1شکل  (

را ) عالمـت ضـربدر یـا       ( باید دکمۀ سمت راست بـاالی صـفحه          2002 ولی در اتوکد     ،دهیم
 .بزنیم
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 اتوکد) Help( پنجرۀ راهنما )22-1شکل 

 
مـان بینـدازیم و آن را از نزدیـک ورانـداز             خستگی هم شده نگاهی به نقشـۀانتخابی       اما برای رفع  

 .کنیم
 

 بهتردیدن در اتوکد
 .رویم  میPAN و ZOOM فرمان 2سراغ  برای بهتردیدن در اتوکد به

 
 )Zoom:  و ریزنمایینمایی درشت (نمایی اندازه
با این منـو هنگـام مطالعـۀ توضـیحات           (.بریم  می  استاندارد ابزار  منویی ماوس را بروی     نما  مکان

 را انتخـاب ) Zoom Realtime(» اجـرا  زمـان  نمایی اندازه « منوی) آشنا شدیم17-1شکل 
یـک    حرکـت کـرده روی یـک     ابـزار   منویبرای دیدن نام منوهای ابزار کافی است روی         . کنیم می

کنیم که نمایانگر نـام گزینـۀانتخابی         می ای مشاهده  صورت کلمه  دراین. ممکث کنی می  نمادها ک 
 وقتی روی منویی کـه تصـویر یـک    .)نامیم  می)Tool tip( »نکتۀ ابزار« این کلمه را(. است

 را Zoom Realtimeاضـافه و منهـا درکنـارآن دارد رسـیدیم کلمـۀ        عالمات بـه وذره بین 
 )23-1شکل (. مشاهده خواهیم کرد
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  نوار ابزار استاندارد )23-1شکل 
1( Newبرای شروع یک ترسیم جدید  
2( Open  ــدۀ ــک پرون ــرای گشــودن ی  ب

 موجود  ترسیمی
3( Saveبرای ذخیرۀ پروندۀ ترسیمی  
4( Plotبرای چاپ گرفتن  
5( Print Preview دید پیش برای 
6( Find and Replace   بـرای جسـتجو 

  در نقشهموردنظربدنبال کلمۀ 
7( Cut To Clipboard  ماننـد Cut در 

 ویندوز
8( Copy To Clipboard مانند Copy 

 در ویندوز
9( Paste from Clipboard ــد  ماننـ

Pasteدر ویندوز  
10( Match Properties  ــق ــرای تطبی  ب

 ها با جسم انتخابی ویژگی
11( Undo        برای لغو آخرین فرمـان اجـرا 

 شده
12( Redo انصـراف از لغـو آخـرین         برای 

 فرمان اجرا شده
13( Today  پنجـرۀ AutoCAD Today 

 .کند را باز می

14( Autodesk Point A درصـــورت 

ــه ســایت   ــه اینترنــت ب ــودن ب وصــل ب
pointa.autodesk.com  وصــــــــل

 .شود می

15( Meet Now  برنامـۀ Net Meeting 
 .کند را اجرا می

16( Publish to Web پروندۀترسیمی را 
ــه  ــذاری Webبـــ  (upload) بارگـــ

 .کند می

17( eTransmit  بــــــــرای ارســــــــال 
 emailپروندۀترسیمی از طریق 

18( Insert Hyperlink    بــه جســم یــا 
ــابی   ــوع انتخـ  HYPERLINKموضـ

 .دهد تخصیص می
19( Temporary Tracking Point 

 )دارای منوی فرعی (رسم کمکابزار 
20( UCS  ی هـــا دســـتگاه مربـــوط بـــه

 مختصات
21( Named Views منظره )نظرگاه( 
22( ٣d Orbit بعدی تصویر3 حرکت  
23( Pan Realtime   جابجـایی تصـویر در 

 زمان اجرا
24( Zoom Realtime زمـان  نمایی اندازه 

 اجرا

30282624222018161412108642
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25( Zoom Window  بزرگنمایی پنجـره 
 )دارای منوی فرعی(

26( Zoom Previous قبلینمایی اندازه  
27( AutoCAD Design Center مرکز 

 طراحی اتوکد

28( Propertiesویژگی های موضوعات  
29( Help فرمان HELP) ماراهن( 

30( Active Assistance  مشـاورفعال را 
 .کند احضار می

 
 

 
 

 ) زمان اجرانمایی اندازه (Realtime Zoom اجرای فرمان )24-1شکل 

 
بـریم و بـا فشـردن و     مـی ) ناحیۀ کـار (داخل صفحۀ تصویر   را به  نما  مکانپس از انتخاب این منو      

بـرای  . دهـیم   ب حرکـت مـی     عقـ   و جلـو  یر را به  داشتن دکمۀ ماوس و سپس حرکت آن تصو        نگه
 ,سـمت پـایین   بـه دهیم و برعکس با کشیدن ماوس   میباال حرکت شدن تصویر ماوس را به   بزرگ

شکل . (زنیم  را میEsc یا Enterاین عمل کلید  بخشیدن به  برای پایان . شود  تصویر کوچک می  
 .آید بین درمی شکل ذره  در ناحیۀترسیمی بهنما مکان). 1-24
 

 )Pan(جابجایی تصویر 
 Pan Realtimeکنـیم یعنـی     مـی  را انتخـاب منـوی قبلـی   سـمت چـپ   ابـزار  منویاکنون 

بـرده دکمـۀ سـمت       داخل ناحیـۀکار    را به  نما  مکان) 23-1شکل ()اجرا جابجایی تصویر درزمان  (
شـکل یـک     بهنما مکان) 25-1شکل (دهیم   میداشته ماوس را حرکت چپ ماوس را فشرده نگه 

 .شویم  می خارجPAN از فرمان Esc یا Enter زدن اکنون با. آید میدست در
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ــکل  ــرای ) 25-1ش اج
ــان   Realtimeفرمـ

Pan)   جابجایی تصویر
 )اجرا زمان

 
 )Zoom previous( قبلی نمایی اندازه

) Zoom previous(قبلی  نمایی  استاندارد بزرگابزار منویدیدهای قبلی از  برای بازگشت به
 )23-1شکل (کنیم   میرا انتخاب

 
 )Zoom Window( با انتخاب پنجره نمایی اندازه

و سـپس انتخـاب   ) 23-1شکل ( استاندارد ابزار منوی از Zoom Windowبا انتخاب گزینۀ 
کنیم کـه     می ای مشاهده  ای درناحیۀکار و پس از آن جابجایی ماوس درهمان ناحیه پنجره           نقطه

  گوشـۀ مقابـل پنجـره را درهرنقطـۀ         تـوانیم  می. شود  می  جابجا نما  مکانیک گوشۀ آن با حرکت      
کنـد کـه کـل ناحیـۀ          می آن اتوکد پنجرۀ انتخابی را آنقدر بزرگ       درپی. لخواهی انتخاب نماییم  د

 ) الف و ب-26-1 اشکال(. را دربر بگیرد  ترسیمی
 

 

ــکل  ــف-26-1شـ  )الـ
انتخــاب پنجــره بــرای 

ــزرگ ــره  ب ــایی پنج  نم
)Zoom Window( 

2

1
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) ب-26-1شـــــــکل 
 Zoomنتیجۀ اجـرای  

Window 

 
 )Paper Space Icon (کاغذ فضاینماد 

. کنـیم   مـی  را مشـاهده  » کاغـذ   فضاینماد «می  گوشۀ سمت چپ و پایین ناحیۀترسی      با نگاهی به  
ـ در. »مـدل   فضـای  «و» کاغذ  فضای«: کار وجود دارد   در اتوکد دو فضای   . ) الف -27-1شکل  ( ارۀ ب

 مـدل   فضـای  آن زمان همۀ کارهایمان را در        اما تا .  صحبت خواهیم کرد    بعدها مفصالً  کاغذ  فضای
) tab(زبانـۀ   ) Layout( درروی نوارچیـدمان     مـدل   فضـای  بـرای انتقـال بـه     . دهـیم   مـی  انجام

Model  است که عملیات طراحی و ترسیم را در آن انجام           جایی مدل  فضای. کنیم  می  را انتخاب 
 .دهیم می
 

 
 

 کاغذ فضای نماد ) الف-27-1شکل 
 

 
 

 - مدل فضای نماد ) ب-27-1شکل 
 مختصات نماددستگاه

 
 )UCS Icon (مختصات نماددستگاه

ــه ــایین ناحی   ب ــون درگوشــۀ ســمت چــپ و پ  شــود  مــیمشــاهده  ترســیمیۀعالمتــی کــه اکن
 )ب -27-1شکل (. گوییم  می(UCS Icon) »مختصات نماددستگاه«
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یــک نقشــه در داخــل   (Open)گشــودن 
 اتوکد

 را  Openگزینـۀ    رفتـه    File گشودنی  منویداخل   به
همـــان  . )28-1شـــکل  (. کنـــیم   مـــی انتخـــاب

. شود  می  مشاهده کردیم ظاهر   قبالً که   پنجرۀگفتگویی
 :ترسیمیاین بار پروندۀ

"EXPO Headquarter model.dwg" 
 بروی نوار Modelبا انتخاب زبانۀ  . کنیم  می را انتخاب 

. )29-1شـکل   (شـویم    مـدل مـی     فضایچیدمان وارد   
گـردیم و آن را در        مختصـات مـی     هدنبال نماددسـتگا    به

). 30-1شـــکل (یـــابیم  ســـمت چـــپ نقشـــه مـــی
 ب  -27-1شـکل    بـا آنچـه در       مختصـات   نماددستگاه

این عالمت بیـانگر آن اسـت کـه         . دیدیم متفاوت است  
بـرای  . شـود   مـی  بعدی نمایش داده   صورت سه  نقشه به 

توانیم از منوهای ابزار      می مشاهدۀ جزئیات نقشه بازهم   
Zoom  ،Pan خوبی با آنها آشناییم     که اکنون به  .. . و

 .کمک بگیریم

 
 

 در Open محل فرمان )28-1شکل 
 File گشودنی منوی

 

 
 

 .ایم  را انتخاب کردهModel زبانۀ - EXPO Headquarters model نقشۀ )29-1شکل 
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 -مــدل  نمــاد فضــای ) 30-1شــکل 
بعدی 3 دراینجا   مختصات  نماددستگاه

 .است
 

 )Plan) (عدیدو ب(دید هوایی 
باشـند و     می بعدی در زمرۀ دروس پیشرفتۀ اتوکد      صورت سه  ازآنجا که ترسیم و نمایش اشکال به      

 اشـکال از دیـد هـوایی    گیرد و نگاه ما نیز بـه   میاین کتاب همۀ کارها درسطح دوبعدی انجام       در
ـ . بعـدی تبـدیل کنـیم      بعـدی بـه دو     است دیـد را از حالـت سـه          ضروری ،باشد می ور منظـ  ایـن  هب

را  Topگزینـۀ   سـپس  و ۳d Viewsکنـیم، منـوی فرعـی      مـی  را بازView گشودنی منوی
صـورت    ایـن   ها از منوی گشـودنی را بـه         بعدازاین انتخاب گزینه  ). 31-1شکل  (کنیم    انتخاب می 
 :دهیم نشان می

View ۳ d Views  Top 
 

 
 

 ٣d Views  Top  View : تعیین دیدهوایی از طریق منو)31-1شکل 
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ــین ــیهمچن ــان    م ــوانیم از فرم ــریم PLANت ــک بگی ــطرفرمان .  کم ــۀ در(درس ــل کلم  مقاب
:Command کلمۀ  )  درناحیۀفرمانPLAN     را تایپ کرده Enter بعـد   بـه  از ایـن  . زنیم  می  را

 کلیـد  موردنظراست که پس از تایپ کلمۀ   منظوراین،شود فرمانی را وارد کنیم  می هرگاه خواسته 
Enter  توانیم فرمان را وارد کنیم که درآخـرین          می جه داشته باشیم درصورتی   باید تو .  را بزنیم

مشـاهدۀ هـر کلمـه یـا        .  را مشـاهده نمـاییم     Command: سطر موجود درناحیۀفرمان کلمۀ   
شـده نشـانگر ایـن اسـت کـه فرمـان دیگـری               درمحـل اشـاره    Command: ای غیـر از    جمله

ــان  درحــال ــوردنظراجراســت و فرم ــم ــا ب ــدن کلمــۀ . هدشــددرســتی اجــرا نخوا ه م ــرای دی  ب
:Command   کنـیم   نمـی  که این کلمه را درآن محل مشاهده       البته درصورتی (درسطرفرمان (

 فشـار اسـت   واقع در گوشۀ سمت چپ و باالی صفحۀ کلید          که  را  ) Esc) Escapeدوبار کلید   
 .دهیم می

 ا اهمیتـی  آنهـ  فعـال بـه   . گردد  می یی در ناحیۀ فرمان ظاهر    ها  نوشته PLANپس از صدور فرمان     
 در مقابـل بعضـی   Enterعمل زدن . شویم  می از فرمان خارجEnterدهیم و بازدن کلید    نمی

باشـد کـه      مـی  فـرض   پـیش معنـی انتخـاب      به) PLANفرمان   از جمله پیام مربوط به    (ها   از پیام 
 .زودی موردبررسی قرار خواهد گرفت هب

 

 ای دیگر نقشه) Open(گشودن 
اکنون پروندۀ ترسیمی   . )23-1شکل   (رویم  می Openسراغ دکمۀ    هبار درمنوی استاندارد ب    این

"Truck model.dwg"32-1شکل ( کنیم  می را انتخاب(. 
 

 
 Truck modelنقشۀ ) 32-1شکل 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  78  
 

 

 ایـم تفـاوت دارد      با آنچه تاکنون دیـده     مدل  فضای قرار داریم ولی نماد      مدل  فضایکه در  باوجودی
 .تبدیل کنیم حالت استاندارد را به خواهیم آن می این نماد رنگی است و ما. )33-1شکل (
 

 

ــکل  ــای ) 33-1شـ ــاد فضـ ــدل  نمـ مـ
 (Shaded)درحالت رنگی 

 
 )Shademode (رنگی به نماداستانداردتبدیل نماد

 :دهیم  مراحل زیر را انجام میاستاندارد،  بهرنگیبرای تبدیل نماد
 .کنیم  میرا باز) View( دید گشودنی منوی -1
 .کنیم  می را انتخابShade  منوی فرعی-2
 )34-1شکل (. گزینیم  می را۲d Wireframe گزینۀ -3
 

 
 

 :حالت استاندارد مختصات از حالت رنگی به غییر نماددستگاه ت)34-1شکل 
 View  Shade  ٢D Wireframe 

 
شـکل  (گردیم، ولی ظاهراً درپشت نقشه گم شده اسـت            مختصات می   دنبال نماددستگاه   بهاکنون  
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1-35.( 
 

 
 

 عادی حالت  به(Shaded)رنگی  که ازحالت  درحالیTruck modelنقشۀ ) 35-1شکل 
(٢D Wireframe)تبدیل شده است . 

 
درشکل . آوریم پایین ناحیۀترسیمی می چپ گوشۀ سمت  را به   مختصات، آن  برای دیدن نماددستگاه  

 .شود  چگونگی انجام این کار مشاهده می1-36
 

 

اردادن برای قـر  ) 36-1شکل  
ــتگاه ــات در  نماددســ مختصــ

گوشـــۀ چـــپ پـــایین ناحیـــۀ 
 Noorigin گزینــۀ ،ترســیمی

 را UCSICONاز فرمـــــان 
ــودنی   ــوی گشـ ــق منـ ازطریـ

Viewــی ــاب مـ ــیم  انتخـ . کنـ
صــورت عالمــت تیــک  درایــن

ــار  ــته Originازکنــ  برداشــ
 .شود می

) الـف -37-1ل شـک (بـودیم     قـبالً دیـده   ولی این هم با آنچـه       . بینیم  می  را استانداردنماد  اکنون  

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  80  
 

 

  .شود  میخوانده» نماد پرسپکتیو «بینیم  میمادی کهن). ب-37-1شکل ( متفاوت است
 

  
مختصــات  ددســتگاه نما)الــف -37-1شــکل 

 بعدی3استاندارد درحالت دید 
مختصــــات  ددســــتگاه نما)ب -37-1شــــکل 

 بعدی بـا    3( پرسپکتیو   استاندارد در حالت دید   
 )نقطۀ فرار

 
 ...پردازیم  میوگذار گشت  در این نقشه نیز بهPan و Zoomهای ابزار با استفاده از منو

انـد؟    از کـار افتـاده  Pan Realtime و Zoom Realtimeهای  ولی مثل اینکه دکمه... 
Zoom   و Pan دهـد    و مشاهدۀ پیامی که اتوکـد مـی        فرمان ناحیۀ با نگاهی به  . شوند  نمی  اجرا ،
 :ستپیام اتوکد این ا .یابیم میعلت را در

**That command may not be invoked in a perspective view** 

را ) Pan(یا جابجـایی تصـویر      ) Zoom (نمایی  اندازهتواند اعمال     نمی اتوکد درنمای پرسپکتیو  
 غیـراز . توانـد   نمـی  PAN و   ZOOMی  هـا   فرمـان تراست که بگوئیم با      البته درست . انجام بدهد 

. توانند اجرا گردند  نمی هستند که در نمای پرسپکتیو    دیگری هم   و اعمال  ها  فرماندو فرمان،    این
مـورد هنگـام ورود      دراین. است) نقطۀگریز(بعدی با نقطۀفرار     منظور از نمای پرسپکتیو، دید سه     

 .بعدی بیشتر خواهیم پرداخت بحث اتوکد سه به
 

 های اتوکد  برای دیدن پیامF۲گرفتن از کلید  کمک
ها در  که پیام درصورتی. دهد  دید ما قرار می    ود را درناحیۀفرمان درمعرض   های خ  اتوکد بیشتر پیام  
ــا فشــردن کلیــد تــابعی   نگیرنــد مــی ناحیــۀفرمان جــا  »صفحۀنوشــتاری« بــه F۲تــوانیم ب

)text screen(بـرای  . کنیم می های پیشین را هم مشاهده صورت حتی پیام دراین.  برویم
  را فشـار F۲ بـاز هـم کلیـد    )graphics screen(» صـفحۀ گرافیکـی  «بازگشت بـه  

 ،»کلیـددوکاره « کند اصطالحاً  می که دو کار مختلف را در یک حلقه تکرار     F۲کلید   .دهیم می
 بـیش از دوعمـل انجـام      » هـا  ضـامن  «بعضی از . شود  می نامیده »ضامن« یا »کلیددومنظوره«

 .)باشد می toggle معادل ضامنکلمۀ (. دهند که بزودی با آنها نیز آشنا خواهیم شد می
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 کردن دید پرسپکتیو خاموش
  برای اینکه بتوانیم درطول مطالعۀ ایـن کتـاب و بـا اطالعـات محـدودی کـه بدسـت                    اما عجالتاً 

 : بترتیب،کار کنیم  آوریم با هر پروندۀترسیمی می
 :کنیم  میوارد) درناحیۀفرمان Command: درجلوی کلمۀ( این فرمان را درسطرفرمان -1

DVIEW 
 :زیر) prompt(درخواست  پیام دربرابر -2

Select objects or < Use DVIEWBLOCK >: 
Enterپذیریم  میشده شکسته نوشته یعنی آنچه را که درمیان پرانتزهای(زنیم   می را(. 

 :خورد چشم می  این عبارت به-3
 ***Switching to the WCS***  

 :کند آن اتوکد درخواست بعدی را مطرح می و درپی
Enter option 
[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: 

» انتخاب یک گزینه   «این عمل . زنیم  می  را Enter را نوشته    offکلمۀ  اکنون درمقابل پیام باال     
بعـدی بررسـی     را دربخش اتوکدسـه DVIEWفرمان (.  به آن خواهیم پرداخت  نام دارد که بعداً   

 ).خواهیم کرد
 .زنیم تا از فرمان خارج شویم  می راEnterاره  دوب-4

توانیم منوهای    می اکنون. )37-1شکل  (. شویم  می با اجرای فرمان باال از حالت پرسپکتیو خارج       
Zoom و Panگذاری داشته باشیم و نقشه نیز گشت کار ببریم و دراین  را به. 

 .کنیم  میاده شد اجرا شرح د قبالًطریقی که  را بهPLANبرای داشتن دیدهوایی فرمان 
 

 نقشه  برای گشودنترکیبی کلیدهایاستفاده از 
خواهیم برای ایـن      نمی ضمناً!  را باز کنیم اما نه یک نقشۀ دیگر          ای    نقشه  خواهیم  می این بار نیز  

داریم و حـرف      می  را فشرده نگه   Ctrlکلید  . از ماوس کمک بگیریم   ) Openاجرای فرمان   (کار  
O  معنای انتخاب گزینۀ     ین عمل برای اتوکد به    ا. کنیم  می  را تایپOpen…   گشـودنی   منـوی از 

File آگـاهی مـا     را در همان منو بـه      بینیم که اتوکد این     می  نگاه کنیم  28-1شکل   اگر به .  است
 .رسانده است
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 )با خطوط موازی(بعدی   نمای سه)37-1شکل 

 
 شده گشودهۀ گشودن مجدد پروند

را ) همان پروندۀ آشـنا ( "۱st floor.dwg"  پروندۀOpen drawing پنجرۀگفتگوییاز 
 .گـردد   مـی   ظـاهر  38-1شکل   پنجرۀگفتگویی .زنیم  می  تقه Openانتخاب کرده بروی دکمۀ     

شـده    باز قبالًایم گشوده را که ای پروندهیابیم که   میشده توجه کنیم در    معنی جملۀ نوشته   اگر به 
  نه؟ باز کند یا)read only(» ویژۀخواندن فقط« صورت پرسد آیا آن را به  میو اتوکد از ما

 

 
 

گشودن آن   که تمایل بهای پروندهشود که   میآگاهی کاربر رسانده  دراین پنجره به)38-1شکل 
 است و این پرونده فقط Read Onlyحاضر باز است و یا اینکه دارای شناسۀ  دارد درحال

 .بازشدن است  قابلRead Onlyصورت  به

 
گـردیم ولـی    مـی   بر …Open پنجرۀگفتگـویی  دوبـاره بـه   ) NO(تخاب پاسخ منفی    ان درصورت
ایـن  . خواندن ویژۀ صورت فقط بار به  این، اماشود  مینقشه باز) Yesانتخاب دکمۀ (تأیید   درصورت
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تـوانیم    مـی  مـا . )39-1شکل  (خورد    می چشم  درنوارعنوان نقشه به   ،موضوع درجلوی نام پرونده   
آن   دیگری به اش ذخیره کنیم و باید نام        با نام فعلی  را    آنتوانیم    نمی م ولی این نقشه را تغییر دهی    

 .دهیمب
 

 
درمقابل نام .  استشده گشوده که برای بار دوم ١st floor.dwg نوارعنوان پروندۀ )39-1شکل 

 .شود می مشاهده Read Onlyپرونده عبارت 

 
 Window گشودنی منوی

 ایم؟ فر، تاکنون چند نقشه را باز کردهس از لحظۀ شروع به: واما یک پرسش
بـرای مشـاهدۀ    .  در حافظۀ اتوکد قرار دارنـد      ایم  کردهیی که از ابتدای این فصل باز        ها  نقشهکلیۀ  

این منـو   . کنیم  می  را باز  Window گشودنی  منوی و احضار هرکدام از آنها       ها  نقشهفهرست نام   
 40-1 شکل. است مشابه   عملکردی تقریباً  ارایی تحت ویندوز وجود دارد و د      ها  برنامهدربیشتر  

 .کند  می آشناWindow با منوی کامالًو توضیحات ذیل آن ما را 
 

 
 

 Window گشودنی منویی ها گزینه )40-1شکل 
1( Close -     برای بستن پروندۀترسـیمی 

 جاری

2( Close All - ــۀ ــتن همـ ــرای بسـ  بـ

حاضـر   ترسیمی که درحـال     های  پرونده
 . هستندباز

3( Cascade – چینـــی  هـــم روی)شـــکل 

1

3
5

7
9

10
8

6
4

2
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1-40-1( 
4( Tile Horizontally -  ــر ــدن زی چی

 )2-40-1شکل ( هم
5( Tile Vertically -  چیــدن در کنــار

 )3-40-1شکل (یکدیگر
6( Arrange Icons -  مرتـــب ســـازی

 )5 و 4-40-1 های شکل( نمادها
، چون  ١st floorمی نام پروندۀ ترسی )7

وی  بار این پرونده بـاز شـده در جلـ          2
 . نوشته شده است1نام آن شماره 

ــیمی  )8 ــدۀ ترســــــ ــام پرونــــــ  نــــــ

 EXPO Headquarters model 
 Truck modelمی نام پروندۀ ترسی )9

 کــه ١st floor  نــام پرونــدۀ ترســیمی )10
ــاز   ــار دوم آن را بـ ــرای بـ ) Open(بـ

علت درجلـوی نـام      همین  و به  ایم  کرده
 دیده     Read Only -     آن عبارت

 کنـار نـام آن      عالمت تیک در  . شود می
نقشـۀجاری اسـت    انگر این است که     بی
ــه    و  ــن نقش ــد ای ــرۀ اتوک روی درپنج

 .های دیگر قرار دارد نقشه

 

 

 انتخــاب )1-40-1شــکل 
ــۀ   Cascade) 3(گزینــــ

 )چینی هم روی(

  

 

 انتخــاب )2-40-1شــکل 
ــۀ  )4(گزینـــــــــــــــــ

Tile Horizontally برای 
  پرونده2
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 انتخــاب )3-40-1شــکل 
ــۀ  )5(گزینـــــــــــــــــ

Tile Vertically بــرای 
  پرونده2

  

 

ــکل   در )4-40-1شــــــ
ــۀ   ــاب گزین ــورت انتخ ص

)6( Arrange Icons ،
نمادهـــای مربـــوط بـــه   

 هـــا مرتبســـازی  نقشـــه
 .شوند می

  

 

نمادهای ) 5 -40-1شکل  
 .اند  مرتب شدهها نقشه

 
 )Close(ها  بستن پرونده
 : کنیم زیر عملهای روشیکی از  توانیم به ها می برای بستن پرونده
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o کنیم  آن را انتخاب می، رفتهموردنظردر نوارعنوان نقشۀ   بروی دکمۀ. 
o گشودنی  یهامنودر File   یاWindow   گزینۀClose   هـا اجـرا     تـک نقشـه     بـرای تـک    را 

 .)41-1شکل (نماییم  می
o گشودنی  درمنویWindow گزینۀ Close Allکنیم  را انتخاب می. 
o  درسطر فرمان دستورCLOSEکنیم  را وارد می. 
 

 

ــۀ )41-1شــکل  ــدۀ  (Close گزین بســتن پرون
 Fileدر منوی ) می ترسی

 
 مواجه شـدیم پاسـخ   42-1شکل مشابه  می  اگر با پیا  . بندیم  می ترتیب همین  را به  ها  پروندههمۀ  

 .دهیم  می)NO(منفی 
 

 
 

که آیا پرسد  تغییر یافته باشد، هنگام بستن آن اتوکد از ما می  اگر پروندۀترسیمی) 42-1شکل 
 را ذخیره کنیم یا نه ؟ خواهیم آن می
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 !پنیر است نمکی نان بی به بی!... نقشه ؟  اتوکد بدون
 آید و دیگر اثری از سطرفرمان، ناحیۀترسـیمی        می در 43-1شکل  صورت   صفحۀ اتوکد به  اکنون  

 .هستند...  وOpen ،Newتنها منوهای دردسترس نیز . نیست... و 
 

 
 

 . برای ترسیم درآن موجود نیستای پروندهکه هیچ  لی اتوکد درحا)43-1شکل 
 

 )New(جدید  شروع یک ترسیم
 )44-1شکل  (.کنیم  میانتخاباز منوی ابزار  را Newگزینۀ 

 

 
 

 )نقشۀ جدید (New انتخاب دکمۀ ابزار )44-1شکل 
 

 .گردد  می ظاهر45-1شکل  پنجرۀگفتگویی
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 13-1شکل  که مشابه آنچه دررۀگفتگوییپنجدر این . New پنجرۀگفتگویی )45-1شکل 
 .باشد  میانتخاب غیرقابل) Open a Drawing( دیدیم است، دکمۀ اول

 
در امریکا و انگلیس و .  نقشه را انتخاب کنیمگیری اندازهبرای شروع یک ترسیم جدید باید واحد   

 داستفاده قـرار  مور) امپریال یا سلطنتی  (المنافع سیستم فوت و اینچ        برخی از کشورهای مشترک   
که دیگر کشورهای اروپایی و اکثر دیگر کشورها از جمله ایران، سیستم متریک              گیرد درحالی  می

  را انتخـاب   Metric دکمۀرادیوییپس ما هم    . اند  پذیرفته گیری  اندازهعنوان سیستم جاری     را به 
 وجـود  ای ه  نقشـ هـیچ    شویم ولـی در ناحیۀترسـیمی       می اتوکد اکنون وارد صفحۀاصلی  . کنیم می

 .توانیم کارمان را درآن شروع کنیم  میای است که ما این صفحۀ سیاهرنگ ناحیه. ندارد
 

 ذکر درارتباط با رنگ ناحیۀترسیمی یک نکتۀ شایان
اسـت کـه     ۀ اقتصـادی  صـرف  نـواز و بـه     از آنجا که صـفحۀ سـیاهرنگ درمونیتـور همانقـدر چشـم            

  سـفید درنظرگرفتـه    ۀیمات ایـن کتـاب زمینـ      بعد درترس  به سفیدرنگ درروی کاغذ، از این     صفحۀ
 موردبررسـی قـرار   گذارد که بعداً  می اتوکد امکاناتی دراختیار ما   ,برای تغییر رنگ زمینه   . شود می

 .خواهیم داد
 

 پرونده پرونده و چند حالت تک
 )single document(» پرونـده  تک«  دارای حالت2000اتوکد پیش از ظهور نسخۀ 

گشودن یـک    توانستیم با یک نقشه کار کنیم و درصورت تمایل به           می تنها ،زمان بود یعنی دریک  
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 .شـدیم   یا مجبور بـه اجـرای دوبـارۀ اتوکـد مـی            بستیم  می بایستی نقشۀ جاری را     می نقشۀ دیگر 
ــد« دارای حالـــت 2002و ازجملـــه اتوکـــد  2000از  های پـــساتوکـــد ــده چنـ  »پرونـ

)multiple document(ای  ی قبلـی گزینـه  ها نسخه با  ولی برای سازگاریند نیز هست
. آید می در پرونده  تکحالت    نیز به  2002کمک آن اتوکد      که به  است  گرفته دراختیار کاربران قرار  

ی قبلی اتوکد کـار     ها  نسخهکه با    برای جلوگیری از اشتباه افراد مبتدی و نیز برای راحتی کسانی          
.  درآورنـد  پرونـده   تکحالت    اتوکد را به   شود  می  توصیه ، عادت دارند  پرونده  تکحالت   اند و به   کرده

 .داریم میهای زیر را بر این منظور گام به
 .رویم  میTools گشودنی منویداخل  به -1
 )5-1شکل (کنیم   میرا انتخاب …Optionsگزینۀ آخر یعنی  -2
  را بروی آن انتخاب    Systemزبانۀ   .گردد  می  ظاهر Optionsنام    به پنجرۀگفتگویییک   -3

 .)46-1شکل  (کنیم می
 اسـت یعنـی   ستون سمت راسـت که درناحیۀ واقع دراول ) check box(جعبۀ کنترلی  -4

)Single-drawing compatibility mode (کنیم تا درداخـل    میرا انتخاب
 . را مشاهده کنیم)  (تیکمربع مقابل آن عالمت 

 .شویم  می خارجپنجرۀگفتگویی از OKبا زدن دکمۀ  -5
 

 
 System زبانۀ – Options پنجرۀگفتگویی) 46-1شکل 
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 )Quit یا Exit(خروج از اتوکد 
. کنـیم   مـی را انتخـاب ) Exit AutoCAD( را بازکرده آخرین گزینـۀ آن  File گشودنی منوی

آن پاسـخ    ال کـرد بـه    ؤسـ    ذخیرۀ پروندۀترسـیمی   که اتوکد از ما درمورد ذخیره یا عدم        درصورتی
 .دهیم  میمنفی

 
 پایان سفر

 ! تا بعدپس فعالً. امیدوارم از آن لذت برده باشید. رسیدیمپایان سفر  به
 

 پرسش
 .رده شرح دهیدب  را نام(Startup) آغازی اتوکد پنجرۀگفتگوییهای  گزینه -1
 
 را احضـار کنـیم؟ چگونـه از آن خـارج            (Help)توانیم راهنمای اتوکـد       چگونه می  -2

 گردیم؟ اتوکد بازمی به, گشته

 
 های ترسیمی دراتوکد کدامند؟ وندهپر (Open)بازکردن برای های مختلف  راه -3

 
  را شروع کنیم؟(New)توانیم یک ترسیم جدید  هایی می از چه راه -4

 
 توانیم انجام دهیم؟  از اتوکد چه کارهایی می(Exit)برای خروج  -5

 
را شـرح داده، چگـونگی تنظـیم اتوکـد را           » چندپرونـده «و  » پرونده  تک«های    حالت -6

 .برای هرکدام از دوحالت شرح دهید

 
 کنیم؟ برای آنکه ترسیمات را از باال ببینیم؟ جه فرمانی را اجرا می -7

 
 نامیم؟ دهد؟ اینگونه کلیدها را چه می  چه عملی انجام میF٢کلید  -8

 
 بعدی و پرسپکتیو هست؟3مختصات درحالت  چه تفاوتی میان نماددستگاه -9
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 تحقیق
هـای   دربخـش  را  نمـا   مکانهای مختلف را از طریق منوها اجرا کنید و شکل             فرمان -1

 نتیجـۀ مشـاهدات     ،های اجراشده مشاهده کـرده      تصویر و درفرمان  ۀمختلف صفح 
 . را بزنیدEscبرای خروج از هرفرمان دوبار کلید . خود را یادداشت کنید

 
 واقع درمحل نصب اتوکد را بـاز کنیـد و           Sampleهای موجود درفهرست      پرونده -2

وضــعیت  بــه, د نیســتشــکل اســتاندار  آن بــهمختصــات نماددســتگاههرکــدام کــه 
 .استاندارد درآورید

 
چه اتفاقی  .  را بزنید  F١ کلید   ،کرده  را انتخاب  Line گزینۀ   Drawگشودنی    از منوی  -3

 فتد؟اُ می

 
 دهد؟ آیا عملی انجام می. دکمۀ سوم ماوس خود را دراتوکد امتحان کنید -4

 
را دردوحالـت امتحـان        است، دکمـۀ وسـط آن      Trackballاگر ماوس شما از نوع       -5

 :نیدک

o آیا عمل . دکمه را بچرخانیدZoomاُفتد؟  اتفاق می 

o     آیـا عمـل     . داریـد و مـاوس را حرکـت دهیـد           دکمه را فشرده نگـهPan   انجـام 
 شود؟ می
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مفاهیم بنیادی  آشنایی با

 اتوکد
 ...اولین قدم

 فرمان است؟ به چه وقت اتوکد گوش

 چگونه فرمانی را اجرا کنیم؟

 های مختلف اجرای فرمان در اتوکد راه

از مـا درخواسـت ورود        اتوکد چگونـه  
 کند؟ اطالعات می

های اتوکد هنگام درخواسـت ورود        پیام
 اطالعات توسط کاربر

هـای    نتخاب گزینـه  های مختلف ا    روش
 یک فرمان

ــدار    روش ــاب مق ــف انتخ ــای مختل ه
 فرض پیش

 های نهفته گزینه

 پرسش

 تحقیق
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 ... اولین قدم
امـا بـرای    . یم با برخی از مفاهیم بنیادی و قراردادها در اتوکد آشنا شـویم            خواه  در این فصل می   

اگر داخل اتوکـد    . آشنا شویم اربرد  کساده و پر   فرمانکمی با چند     بهتر است ابتدا     ،درک مفاهیم 
شروع « گزینۀ Startup یا پنجرۀ  AutoCAD Todayاز پنجرۀ نیستیم آن را اجرا کرده 

 .کنیم  را انتخاب میMetricو واحد  (Start from Scratch)» از ابتدا
 

 فرمان است؟ به چه وقت اتوکد گوش
 کلمـۀ   سـطرفرمان توانیم از اتوکد درخواست اجرای فرمانی را بکنـیم کـه در               تنها درصورتی می  
Command:   هر پیغام دیگـری غیـرازاین دیـده شـود،           سطرفرماناگر در   .  را مشاهده کنیم 

 :Commandبـرای خـروج از ایـن وضـعیت و مشـاهدۀ             . احتماالً فرمـانی درحـال اجراسـت      
 . را فشار دهیمEscapeاست یکبار و دربعضی از موارد دوبار کلید  کافی

 
 چگونه فرمانی را اجرا کنیم؟

ولی پیش از    .آزمایشی اجرا کنیم   صورت این پرسش بدنیست چند فرمان را به       برای پاسخگویی به  
ای وضعیت را بـه      ی جلوگیری از بروز هر اتفاق ناشناخته       برا ، برویم های بعدی   بخشسراغ   آنکه به 
. گـذاریم   شناسیم کنار می    منظور این است که ابزارهایی را که نمی       . آوریم  ترین حالت درمی   ساده

 برده بجز دکمۀ (Status line)  را به روی نوار وضعیتنما مکانکمک ماوس  برای این کار به
Model  های    دکمه(. کنیم  ها را خاموش می     بقیۀ دکمهLWT   و Model     ابزار نیستند و دکمۀ 
Model   هـای     و عملکرد این دکمه با بقیۀ دکمـه        کردن نیست   خاموش ها قابل    مانند دیگر دکمه

 )1-2شکل (.)  بعداً با این دو دکمه بیشتر آشنا خواهیم شد. متفاوت استسطرفرمان
 

 
 

 . خاموشند)Modelبجز (ها  که همۀ دکمه  درحالی)Status line( نوار وضعیت )1-2شکل 
 

از آنجا که هدف ما دراینجا آموزش چگونگی اجرای یک فرمان اسـت و نـه اجـرای فرمـانی کـه                      
. شـویم  ارج مـی خـ  از فرمـان  Escapeشود، لـذا پـس از اجـرای آن بـا زدن کلیـد            برده می  نام

 .زودی خواهیم آموخت ها را نیز به چگونگی اجرای فرمان
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 )رسم پاره خطبرای  (LINE: اتوکددر فرمان ترین  عمومی
تـوانیم    کمک این فرمـان مـی      به.  است LINEترسیمی در اتوکد     ترین فرمان  ترین و عمومی   ساده
 . هایی رسم کنیم خط پاره

 

 LINEی مختلف اجرای فرمان ها روش
 :نمائیم ی زیر عمل میها روشیکی از   بهLINEبرای اجرای فرمان 

 

 ورود نام کامل فرمان
اتوکد . دهیم  را می ) LINEیعنی  (ۀفرمان و درمقابل پیغام حاضر اتوکد نام کامل فرمان          در ناحی 

 درمقابـل ایـن   ».اسـت  فرمان به گوش«د یگو ما می  به :Commandبا پیغام حاضر یا
 .کنیم کلمه نام فرمان را وارد می
تیجـۀ کـار    ی کاربردی، بزرگی و کوچکی حـروف تـأثیری در ن          ها  برنامهدر اتوکد هم مانند دیگر      

 ها در میان متن با حروف بزرگ التین نوشته شـده اسـت             نام فرمان در این کتاب    . ندارد
یـک  . رود  کار می   حروف کوچک التین به    سطرفرمانها در    دادن ورودی  هنگام نشان ولی  

 : کنیم بعد رعایت می به قرارداد دیگر را هم ازاین
باشند و هرآنچه توسط ما       توکد می های ا  اند پیام  کلماتی که با حروف معمولی چاپ شده      

 :، به این شکلشود نوشته می) bold(شود با حروف ضخیم  وارد می
Command: line 

 

 ورود نام مستعار فرمان
 .کنیم  را وارد میL حرف LINEجای  کنیم ولی این بار به مانند روش قبل عمل می

اتوکـد بـرای    . نـامیم   ی مـ  LINEفرمـان   ) alias( نام مسـتعار یـا مخفـف          را اصطالحاً  Lحرف  
گیرند نام مستعار تعریف کرده است تا سـرعت عمـل              مورداستفاده قرار می   هایی که مکرراً   فرمان

 یا نام مستعار توسط کاربران نیز عملـی اسـت و تحـت عنـوان                aliasمعرفی  . کاربر را باال ببرد   
 .شود  آموزش داده می»سازی اتوکد خصوصی«

Command: l 
 

 Draw شودنیگ منویاستفاده از 
 )2-2شـکل   (. کنـیم    را از میان آن انتخاب می      Line را باز کرده گزینۀ      Drawگشودنی    منوی

ایـن عمـل را      ).کلید انجـام دهـیم     کمک صفحه  کمک ماوس و هم به     توانیم هم به    این کار را می   (
 : دهیم صورت نشان می این در این کتاب بههمانگونه که در فصل قبل هم اشاره کردیم، 

Draw  Line 
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 Draw  Line)(  Draw گشودنی منوی در LINE محل فرمان )2-2شکل 

 
 Drawابزار  استفاده از منوی

 )3-2شکل ). (کنیم کلیک می(زنیم   بروی اولین گزینه تقه میDrawابزار  در منوی
 

 
 
 

 Draw ابزار منوی در LINE محل فرمان )3-2شکل 
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 ی برای گشودن پروندۀ ترسیمOPENفرمان 
 .کنیم  استفاده میOPENایم از فرمان  ترسیمی که قبالً ایجاد کرده های برای بازکردن پرونده

 

 OPENهای اجرای فرمان  روش

کـار   های زیر را به      روش OPENبرای اجرای فرمان    .  درفصل پیش آشنا شدیم    OPENبا فرمان   
 :بریم می

 

 ورود نام کامل فرمان
 را  Enterکنـیم و       را وارد مـی    OPENکلمـۀ    سـطرفرمان  در :Commandدرمقابل کلمـۀ    

 .زنیم می
Command: open 

 

 Fileگشودنی  انتخاب از منوی
توانیم اجرا   نیز میFileشود، این فرمان را از طریق منوی    مشاهده می  4-2همچنانکه در شکل    

 )4-2شکل . (کنیم
 

 
 

 Fileگشودنی   در منویOPENمحل فرمان ) 4-2شکل 
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 Standard Toolbarر ابزا انتخاب از منوی

 . نشان داده شده است5-2ابزار در شکل   در منویOPENمحل فرمان 
 

 
 
 

 Standard Toolbarابزار   در منویOPENمحل فرمان ) 5-2شکل 

 
 استفاده از کلیدهای ترکیبی

ده ااستف و تایپ همزمان یک حرف را        Alt یا   Ctrlنگهداشتن یکی از کلیدهای      فشرده
شـوند و بـا نـام          ایـن کلیـدها در منـوی اتوکـد تعریـف مـی             .نامیم  می» یترکیب هایکلید«از  
چگـونگی  . گردنـد   نیز شناخته می(Accelerator keys)» دهنده کلیدهای شتاب«

 .آموزیم  می»اتوکد سازی خصوصی«تعریف کلیدهای ترکیبی را در دورۀ 
 اجرای فرمان   کنیم، برای    مشاهده می  Open درسطر مربوط به گزینۀ      4-2همچنانکه درشکل   

OPENترکیبی  توانیم از کلیدهای  میCtrl+Oکمک بگیریم  . 
 

 راههای مختلف اجرای فرمان در اتوکد
های دیگـری کـه در فصـل قبـل            و روش ) OPEN و   LINEهای    فرمان(دو مثال باال     با توجه به  

شرح زیـر    د را به  ها در اتوک    های موجود برای اجرای فرمان      توانیم راه   برخی از آنها اشاره شد، می      به
بـردن از    اجرا نیستند که هنگام نام     ها قابل   ها برای تمامی فرمان     بعضی از روش  . بندی کنیم   دسته
 .کنیم این مورد اشاره می هایی که همیشه معتبرند، به روش

 
 ورود نام کامل فرمان

 ... و LINE ،OPENمانند 
 

 (alias)ورود نام مستعار یا مخفف فرمان 
 ... و LINE جای  بهLمانند 
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 گشودنی انتخاب از منوی
 بـرای  File  Open و انتخاب LINE برای اجرای فرمان Draw  Lineمانند انتخاب 
 ... و OPENاجرای فرمان 

 
 ابزار انتخاب از منوی

ابـزار     از منـوی    و انتخـاب     LINE برای اجرای فرمان     Drawابزار     از منوی  مانند انتخاب   
Standardان  برای اجرای فرمOPEN و ... 

 
 استفاده از کلیدهای ترکیبی

هـایی    این روش فقط درمورد برخی از فرمان      (...  و   OPEN برای اجرای فرمان     Ctrl+Oمانند  
 ).کند که در منوها حضور دارند کار می

 
  برای تکرار فرمانSpace یا Enterزدن 

ین فرمانی کـه     را بزنیم، آخر   Space یا   Enter کلید   :Commandکه در مقابل     درصورتی
است ایـن روش     اگر فرمانی را از طریق منو اجرا کرده باشیم، ممکن         . شود  ایم تکرار می    اجرا کرده 

 .علت را بعداً خواهیم دید. درستی کار نکند به
 

 ناحیۀترسـیمی بـرای تکـرار    (shortcut menu)انتخاب اولین گزینۀ منـوی میـانبر   
 فرمان

منـوی  « قـرار دارد،     ناحیۀترسـیمی نما در     انکه مک   با زدن دکمۀ راست ماوس درحالی     
کـار   بههای دیگری که برای منوی میانبر   نام.شود  باز می(Shortcut menu) »میانبر
 بالدرنــگمنــوی  یــا (Cursor menu)نمــا  مکــانمنــوی :  عبارتنــد از،بــریم مــی

(Popup menu) .نشان داده شده است، بـرای تکـرار فرمـان    6-2که در شکل  همچنان 
LINEاست اولین گزینۀ منوی میانبر   کافی(Repeat LINE) ایـن روش  .  را انتخاب کنـیم

طریـق   ایـن  این نکته ضروری است که برای تکرار فرمان از  توجه به . کند  درستی کار می   همیشه به 
 . مشاهده کنیمسطرفرمان را در:Commandو کلمۀ اجرا نباشد  هیچ فرمانی درحالباید 
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 .شود  ظاهر میLINEبرناحیۀترسیمی که پس از اجرا و خاتمۀ فرمان منوی میان) 6-2شکل 
 

 دار باال و پایین درروی صفحۀکلید برای تکرار فرمان استفاده از کلیدهای جهت
تـوانیم از     که نام فرمان یا مخفـف آنـرا از طریـق صـفحۀکلید وارد کـرده باشـیم، مـی                     درصورتی

  درروی صـفحۀکلید (Up and Down Arrow keys)دار بـاال و پـایین    کلیدهای جهت
 :Command و پس از دیـدن کلمـۀ مـوردنظر درمقابـل              استفاده کنیم  ) و   کلیدهای  (

  . را بزنیمSpace یا Enterکلید 
 

 انتخاب از منوی میانبر ناحیۀ فرمان برای تکرار فرمان
 Recent Commandsبازدن دکمۀراست ماوس درناحیۀ فرمان و انتخـاب منـوی فرعـی    

 ).7-2شکل (گیرد  های اجراشده دراختیارمان قرار می ی از آخرین فرمانفهرست
 

 
 

 انتخاب فرمان از منوی میانبر ناحیۀفرمان) 7-2شکل 
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 کند؟  از ما درخواست ورود اطالعات می اتوکد چگونه
کنیم کـه     بازهم تکرار می  . دهیم  مثال موردبررسی قرار می    عنوان هایی را به    مرحله نیز فرمان   دراین

های اتوکـد آشـنا       خواهیم با پیام    ها نیست، بلکه می     هدف دراینجا آموزش چگونگی اجرای فرمان     
 .گیرد های الزم را می شویم، هرچند خوانندۀ هوشمند از همین مطالب آموزش

 
 LINEبازهم فرمان 

 LINEفرمان های درخواست  پیام
 :کنیم  را اجرا میLINEفرمان 

Command: line 
 .د است که از ما درخواستی بکندنوبت اتوک اکنون 

 
 اولین پیام درخواست

 : پیام درخواست اتوکد این است
Specify first point: 

  »:را مشخص کنید خط  ابتدای پارهۀنقط«یعنی 
شـکل  در  . (صورت دوخط عمود برهم درمی آید      کند و به    نما نیز تغییر می    شکل مکان زمان   دراین

نما در    ب مکان -8-2نما هنگامی که هیچ فرمانی در حال اجرا نیست و درشکل              الف مکان -2-8
 ).ایم نشان داده شده است  را اجرا کردهLINEزمانی که فرمان 

 

 
 

 در نمــا مکــان شــکل )الــف-8-2شــکل 
وقتی هیچ   (ناحیۀترسیم درحالت عادی  

 .)ایم فرمانی را اجرا نکرده

 
 

ــکل  ــکل  )ب-8-2ش ــانش ــا مک در  نم
ناحیۀترسیم هنگـام درخواسـت اتوکـد       

درفرمـــان (بـــرای وارد کـــردن نقطـــه 
LINE( 
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 .زنیم بریم و تقه می  میناحیۀترسیمینقطۀ دلخواهی در   را بهنما مکان
 

 دومین پیام درخواست
 : درخواست بعدی اتوکد این است

Specify next point or [Undo]: 
 »: ]لغو[نقطۀ بعدی را مشخص کنید یا «یعنی 
کنیم   خطی را مشاهده می    پاره. دهیم  ای را مشخص کنیم حرکت می      نما را بدون آنکه نقطه     مکان

نمـا انتهـای ایـن       بـا حرکـت مکـان     . نما وصل شده اسـت     محل مکان  که از نقطۀ انتخابی قبلی به     
 و ایـن عمـل را   (rubber band)» شـبح « خـط را   این پاره. شود خط نیز جابجا می پاره

تواند پـیش از انتخـاب نقطـۀ          ترتیب کاربر می   بدین. نامیم   می (dragging) »رسم شبح «
بـا  ایـن کـار را      (کنـیم      انتخاب مـی   ناحیۀترسیمیای در    نقطه. بعدی نتیجۀ تقریبی کار را ببیند     

 .) دهیم  انجام میناحیۀترسیمیدریک محل دلخواه درمیان  (click)زدن  تقه
 

 
 

 LINEکمک فرمان  به دراتوکد شده ترسیم چند پاره خط )9-2شکل 

 
 های درخواست بعدی پیام

 : مشابه پیغام باال استپیغام بعدی عیناً
Specify next point or [Undo]:  
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 .کنیم نقطۀ سوم را مشخص می
  :درمقابل پیام زیرو 

Specify next point or [Close/Undo]: 
  .کنیم نقطۀ چهارم را تعیین می

 .توانیم ادامه دهیم بخواهیم میعمل تعیین نقاط را تا هرزمانی که 
 

 LINEدادن به فرمان  پایان
 .زنیم  را میSpace یا Enterخط کلید  فرمان ترسیم پاره بخشیدن به برای پایان

 .بینیم  را میLINE نتیجۀ اجرای فرمان 9-2شکل در
 

 )Erase(کردن  فرمان پاک
های رسـم     خط   پاره »کردن  پاک«برای  

ــان  ــده از فرمـ  کمـــک ERASEشـ
بـــرای اجـــرای فرمـــان . گیـــریم مـــی

ERASEیکــی از  تــوانیم بــه  نیــز مــی
 مشـابه آنچـه بـرای       ،گانـه 4های    روش

LINEگفته شد عمل کنیم . 
ــد    • ــان اتوک ــالن فرم ــل اع درمقاب

ERASEرا وارد کنیم : 
Command: erase 

 را وارد کنیم که نام      Eفقط حرف    •
 : استERASE) مخفف(مستعار 

Command: e 
 Modifyگشــــودنی  از منــــوی •

.  را انتخـاب کنـیم     Eraseگزینۀ  
 ):10-2شکل (

Modify  Erase 
 

ــوی • ــزار  از من ــۀ Modifyاب  گزین
Erase) را ) کـــن شـــکل پـــاک

 ):11-2شکل . (انتخاب کنیم
 

 

 در ERASE محل فرمان )10-2شکل 
 Modify  (Modify  Erase) گشودنی منوی
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 Modify ابزار منوی در ERASE محل فرمان )11-2شکل  
 
 :درخواست پیغام , اجرا شدERASEکنون که فرمان ا

Select objects: 
را  شـکل یـک مربـع کوچـک درمـی آیـد کـه آن               بـه ) کرسـر (نمـا    نـیم و مکـان    ک  را مشاهده می  

 .نامیم  می(pick box) »انتخابگر مربع«
 

 موضوعاتاجسام یا انتخابگر و  مربع
اخل صفحۀترسـیمی   هرچیزی که درد   به) entity (»جسم«یا  ) object (»موضوع«
 .شود وجود دارد گفته می) کار ناحیۀ(
گویـد   کاربر مـی  کمک آن اتوکد به است که به  عالمتی(pick box)» انتخابگر مربع«

 )12-2شکل  (.برای ادامۀ عملیات باید موضوع یا جسمی را انتخاب کند
 

 
 
 

 مربع انتخابگر و موضوعات یا اجسام) 12-2شکل 
 

انتخـابگر را بـروی موضـوع        کمک ماوس مربع   است به   کافی »تموضوعا انتخاب«برای  
 ). یا کلیک کنـیم    تقه بزنیم (را فشار دهیم    ) دکمۀ چپ ( برده دکمۀ اول ماوس      موردنظر
 تقه بزنیم و    ، که موضوعی در آن قرار ندارد برده       صفحۀترسیمی از   ای  نقطه انتخابگر را به   اگر مربع 

کنیم که با حرکـت       میان ناحیۀکار مشاهده می    یک چهارضلعی در   ،سپس ماوس را حرکت دهیم    
 دیگـر درمیـان     ای  نقطـه اسـت کـه بـا انتخـاب          ای ایـن پنجـره   . کنـد   ماوس ابعاد آن تغییـر مـی      
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 نشان داده شود موضوعاتی کـه       خطوط ممتد و توپر   اگر پنجره با     .شود   بسته می  ناحیۀترسیمی
کـه نمایـانگر پنجـره هسـتند         ولـی اگـر خطـوطی        ،شوند   قرار دارند انتخاب می    آن درداخلکامالً

در داخل پنجـره باشـد انتخـاب        نیز   قسمتی ازآن حتی   باشند هرموضوعی که     چین خطشکل   به
» پنجـره « ،چپ نقطۀ انتخابی دوم قـرار داشـته باشـد          اگر نقطۀ انتخابی اول درسمت     .گردد  می

(Window)      متقـاطع  پنجـرۀ « ،راست نقطۀ دوم باشـد      و اگر نقطۀ انتخابی اول درسمت «
(Crossing)   تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد     به باره بعداً  دراین .شود   درنظر گرفته می. 

اجسـام  پس ازآنکه همۀ    . کنیم  شده را انتخاب می     های ترسیم  خط شده پاره  ی گفته ها  روش  به فعالً
شوند  شده از صفحه پاک می انتخاباجسام  . زنیم   را می  Space یا   Enter کلید   ،انتخاب شدند 

 .یابد  پایان میERASE و فرمان
 

 OFFSETفرمان 
زنـیم و از آن        را مـی   Escapeکنیم و پس از مشاهدۀ پیغـام آن            را اجرا می   OFFSETفرمان  

 :شویم خارج می
Command: offset 
Specify offset distance or [Through] <1.0000>: *Cancel* 

۱ و عـدد  ([])ها   دربین کروشهThroughشود کلمۀ    گونه که مشاهده می    همان  در .۰۰۰۰
 .قرار دارند(<>)میان عالمات پرانتز شکسته 

 
 های اتوکد هنگام درخواست ورود اطالعات توسط کاربر پیام
 (Prompt) درخواست پیغام

باشـد،     مـی  »:«نماید درانتهای خـود دارای عالمـت          هرپیامی که درخواست ورود اطالعات را می      
 مانند

Select objects: 
  وERASEدرفرمان 

Specify first point: 
 LINEدرفرمان 

 
 (Keyword) یا حرف کلیدی (Option)گزینه 

 .اندازیم های درخواست اتوکد می پیغام دوباره نگاهی به
 قـرار دارنـد     ([]) هـا  داخل کروشه ها در   های درخواست فرمان    پیغامکلماتی که در   به
تعـداد  که    صورتیدر .گوییم  می) Keyword (»کلمۀکلیدی«یا  ) Option (»گزینه«
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از یکـدیگر جـدا     ) Slash یـا    اسـلش  ("/"ها بیش از یکی باشد بـا عالمـت           گزینه
. آینـد    می )»یا«معنی   به (or و پس از کلمۀ      درخواست  پیغامها معموالً در ادامۀ        گزینه .شوند  می
 : زیردرخواست پیغامعنوان مثال  به

Specify next point or [Close/Undo]: 
 .باشد  میClose و Undoهای  رای گزینه داLINEدرفرمان 
خواهیم که مسیر خود را تغییر و عمـل دیگـری      ها از اتوکد می     دام از گزینه  کانتخاب هر  درصورت
 .بینیم گی انجام این کار را بعداً درهمین فصل میچگون. انجام دهد

 
 (Default)فرض  پیش

 »ضفـر   پـیش «ار   که درداخل پرانتز شکسته نوشته شـده باشـد مقـد            یا عددی  کلمه
 : زیردرخواست پیغام مثالً .شود خوانده می

Specify offset distance or [Through] <1.0000>:  
۱فرض   و مقدارپیشThrough دارای گزینۀ ،OFFSETدرفرمان   .باشد  می.۰۰۰
 .فرض را نیز کمی جلوتر خواهیم دید  انتخاب پیشچگونگی

 
 انی یک فرمها گزینههای مختلف انتخاب  روش

 : های زیر عمل کنیم یکی از روش توانیم به ها می برای انتخاب گزینه
 

 سطرفرمانورود نام کامل گزینه در 
 : نیمک می وارد درخواست پیغام و در مقابل سطرفرمانطورکامل در  کلمۀ موردنظر را به

Specify next point or [Undo]: undo 
 

 سطرفرمانورود حرف یا حروف بزرگ گزینه در 
 :کنیم می وارد سطرفرمانگزینۀ انتخابی را در) Capital(رف یا حروف بزرگ التین ح

Specify next point or [Close/Undo]: u 
همانگونه که قبال اشاره شد بزرگی یا کوچکی حروف درهنگام واردکردن آنها توسط مـا تفـاوتی                 

ما امکـان سـرعت    ه ب ها  گزینهاتوکد با بزرگ و کوچک نوشتن حروف در نام           ولی   ،ندارند
 .دهد عمل بیشتری در تشخیص مخفف نام هرگزینه و انتخاب آن می

 
 احضار منوی میانبر

دکمــۀ راســت مــاوس را در اگــر ای اســت،  وقتــی درمیــان فرمــانی هســتیم کــه دارای گزینــه
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زمـان   درایـن . شـود  ظـاهر مـی  میـانبر   منوی ،(right click) یکبار فشار دهیم ناحیۀترسیمی
میـانبر فرمـان      منـوی  13-2شـکل   در  . نـیم کینۀ مطلوب را از میان منـو انتخـاب          گزتوانیم    می

LINE نشان داده شده است. 
 

 
 

 در )Cursor( نما مکان یا منوی )Popup(بالدرنگ ، (Shortcut) میانبر  منوی)13-2شکل 
 LINEدرون فرمان 

 
 فرض های مختلف انتخاب مقدار پیش روش
 Space یا Enterزدن 

فرض است، مقـدار داخـل        ی که دارای پیش   درخواست  پیغام درمقابل   Space یا   Enterبا زدن   
 .شود پرانتزهای شکسته پذیرفته می

 
 میانبر فرمان  از منویEnterانتخاب گزینۀ 

 شـکل . (کنـیم    را انتخـاب مـی     فـرض   پیش ،میانبر  از منوی  Enterبا انتخاب اولین گزینه یعنی      
2-14( 
 

 
 

 OFFSETدرون فرمان  درمیانبر   منوی)14-2شکل 
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 های نهفته گزینه
دهـیم، در درون فرمـان هسـتیم، امـا      ها تازمانی که پاسـخ درخواسـت را مـی       در برخی از فرمان   

است که  موارد کافی در اینگونه. شود آگاهی کاربر رسانده نمی  چگونگی خاتمه و خروج از فرمان به      
نویسـی یـا تعـداد        هنگـام مـتن   ه  بینـیم کـ     مـی    ً ٍبعدا. ( را بزنیم  Space یا   Enterکلید  

 ولی این فقـط   متفاوت استEnter با Spaceها، کلید     شمار دیگری از فرمان     انگشت
 .)یک استثناء است

 
 پرسش

ــرای فرمــان هــای مختلــف اجــرای فرمــان  روش -1  و LINE ،OPENهــای  هــا را ب
ERASE کنیدبررسی . 

 
 گزینه یا کلمۀکلیدی چیست؟ -2
 
 .ها را موردبررسی قرار دهید ای فرمانه های مختلف انتخاب گزینه روش -3

 
هـا را     گردد و چگونـه آن      چه چیزهایی اطالق می    اجسام و موضوعات در اتوکد به      -4

 کنیم؟ انتخاب می
 

 تحقیق
دراتوکـد   همانگونه که دراین فصل گفته شد، برای تکرار آخرین فرمان اجراشـده            -1

 (:Command) اراتوکدک به  را درمقابل پیام آماده    Space یا   Enterتوانیم کلید     می
ایـم و هنوزفرمـانی را        که تازه وارد اتوکـد شـده        هنگامی ،امتحان کنید . فشار دهیم 
 افتد؟  چه اتفاقی میSpace یا Enter درصورت زدن کلید ،ایم اجرا نکرده

 
نمـا را هنگـام    های مختلف را ازطریق منوهای اتوکد اجرا کرده، شکل مکـان           فرمان -2

 .هده و با یکدیگر مقایسه کنیداجرای هرفرمان با دقت مشا
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های محکم در  اولین گام

 اتوکد
ــا روش ــیم ب ــون   ترس ــه اکن ــایی ک ه

 شناسیم می

 LINEهای درخواست فرمان  پیام

 LINEهای فرمان  گزینه

ERASEــاک ــرای پ ــه   ب ــردن آنچ ک
 خواهیم نمی

 شروع اولین ترسیم دقیق در اتوکد

 مبدأمختصات

خــــاموش و روشــــن کــــردن    
 )UCS icon(مختصات  نماددستگاه

 )نمایی اندازه (ZOOMفرمان 

 ابزار فرعی منوی

 Zoom(نمـایی گسـتره هـا     بـزرگ 

Extents( 

 Zoom In(ریزنمایی / نمایی  درشت

/ out( 

ــائم  Absolute)مطلــق مختصــات ق

Cartesian) 
ــائم  Relative)نســبی  مختصــات ق

Cartesian) 
 Absolute)مطلـق   مختصات قطبـی 

Polar) 
 Relative)نسـبی   مختصـات قطبـی  

Polar) 
 جدول های ورودمختصات دریک روش

 پرسش

 تحقیق

 تمرین
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 شناسیم هایی که اکنون می ترسیم با روش
های درخواسـت اتوکـد پاسـخ     پیغام را کنیم و چگونه بهدانیم چگونه فرمانی را اج اکنون دیگر می 

پـس از  . های آن آشنا شدیم  را اجرا کردیم و با پیغام      LINEدرفصل پیش فرمان    . درست بدهیم 
های آن با مختصات نیز آشـنا خـواهیم شـد و     های این فرمان و شناخت گزینه       مرور مجدد پیغام  

 .اشکال مشخص هندسی رسم خواهیم کرد
 

 LINEفرمان رخواست های د پیام
 :LINEپس از اجرای فرمان 

Command: line 
Specify first point: 

جـایی در    نمـا بـه     فعـالً بـا حرکـت دادن مکـان        . (مکنـی  میرا مشخص    خط ابتدای پاره ۀنقط
 .)دهیم این کار را انجام می) کلیک(زدن   و تقهناحیۀترسیمی

Specify next point or [Undo]: 
 .منیک می را مشخص دومنقطۀ 

Specify next point or [Undo]:  
 .منیک می را مشخص سومنقطۀ 

Specify next point or [Close/Undo]: 
توانیم ادامه    عمل تعیین نقاط را تاهرزمانی که بخواهیم می       . منیک  مینقطۀ بعدی را مشخص     

 .زنیم  را میSpace  یاEnterفرمان  دادن به  برای پایان.دهیم
 

 LINEان های فرم گزینه
 ؟دهند  چه عملی انجام میLINEهای موجود درفرمان  ببینیم گزینهحاال 

 
 Undoگزینۀ 

گـردد و یـک مرحلـه در          شده حـذف مـی       ترسیم خط  پارهآخرین  ) لغو (Undoبا انتخاب گزینۀ    
 .شویم  خارج نمیLINEگردیم ولی از فرمان  عقب برمی  بهLINEداخل فرمان 

 
 Closeگزینۀ 

خط وصـل   ابتدای اولین پاره خط را به   اتوکد انتهای آخرین پاره   ) بستن (Close با انتخاب گزینۀ  
 3شود چرا تا زمانی کـه حـداقل        پس اکنون معلوم می    .دهد   پایان می  LINEفرمان   کند و به    می
 . نداریمCloseنام   بهای گزینه ایم کرده ترسیم نخط پاره
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ERASEخواهیم کردن آنچه نمی  برای پاک 
بعد هرجا برای آزمایش ترسـیماتی انجـام    به از این.  درفصل پیش آشنا شدیم    ERASEبا فرمان   

 کمـک   ERASEازحـد شـلوغ نشـود، از فرمـان            دهیم، برای آنکـه صـفحۀ ترسـیمی بـیش           می
هـای   روش بـه . (کنیم گیریم و اجسام و موضوعات موجود را انتخاب کرده، از ترسیم حذف می     می

 .)ره کردیمانتخاب نیز مختصراً درفصل پیش اشا
 

 در اتوکداولین ترسیم دقیق شروع 
کلید  صفحههدف، مختصات را از طریق  جای انتخاب نقاط غیرمشخص و بی خواهیم به این بار می
 .  اما پیش از آن با مختصات آشنا شویم. اشکال هندسی با ابعاد معلوم رسم کنیم،واردکرده

 
 مبدأمختصات

شـوند،    آن سـنجیده مـی     شود و دیگر نقاط نسـبت بـه          می عنوان مبدأ درنظرگرفته   ای که به   نقطه
۰مختصات مبدأ   . شود   نامیده می  »مبدأمختصات«  دیگـر نقـاط بـا فاصـلۀ افقـی           . اسـت  ,۰
چـون در  . گردنـد  ایـن مبـدأ مشـخص مـی         نسـبت بـه    )Yعـرض یـا     ( و عمودی    )Xطول یا   (

ارتفاع یا  (ارتفـاعی   کنیم لذا دراینجا ذکری از فاصلۀ         های دوبعدی رسم می      نقشه اتوکدمقدماتی
Z( آوریم  میان نمی   به .)        مطـرح  »بعـدی  اتوکـد سـه   «درس  فاصلۀ ارتفاعی یا بلندی یا تراز در 
مـثال  .  نوشته شـده اسـت   A۱ A۲ A۳ A۴  مختصات رئوس مستطیل1-3درشکل ) .گردد می

 واحـد از    3 واحـد و فاصـلۀ عمـودی         5فاصلۀ افقی    بیانگر این است که نقطۀ موردنظر به      ) ۵و۳(
 .بدأمختصات قرار داردم

۵ ۳(X=  , Y= ) 

 

برای ترسـیم   ) 1-3شکل  
ایـــن مســـتطیل از روش  

ــتفاده مطلــــق قــــائم  اســ
 .کنیم می

 
 A۳و   A۲و   A۱ ترتیب مختصـات   کنیم و به     را اجرا می   LINEبرای ترسیم این مستطیل فرمان      
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 .دهیم  میClose را برای انتخاب گزینۀ C را وارد کرده، درپایان حرف A۴و 
Command: line 
Specify first point: 0,0 
Specify next point or [Undo]: 5,0 
Specify next point or [Undo]: 5,3 
Specify next point or [Close/Undo]: 0,3 
Specify next point or [Close/Undo]: c 

 و هـیچ  قرار دارد) ویرگول(هرنقطه یک عالمت کاما  y و x بین شود  که مشاهده می   یطور همان
چـپ   مختصات که درگوشۀ پایین سـمت      است نماددستگاه  ممکن .ی بین آنها نیست   ا  خالی فضای

 )2-3شکل  (.طور کامل ببینیم شده را به  قرار دارد نگذارد تا خطوط ترسیمناحیۀترسیمی
 

 

انـد ولـی بسـیار       شـده  ترسـیم  خط  پاره 4) 2-3شکل  
باشــند و در گوشــۀ پــایین ســمت چــپ   کوچــک مــی
 .شوند مشاهده میسختی  بهم صفحۀترسی

 
 قرار داریم پس نیـازی      مدل  فضای کنیم و نیز در     صورت دوبعدی کار می     به اتوکدمقدماتی چون در 

 .توانیم آن را خاموش کنیم  می نداریم ومختصات نماددستگاهدیدن  به
 

 )UCS icon( مختصات نماددستگاهکردن و روشن خاموش 
کنیم و درمقابل پیغام درخواسـت         را اجرا می   UCSICONردن این نماد فرمان     ک  برای خاموش 
 .کنیم  را انتخاب میOFFاتوکد گزینۀ 

Command: ucsicon 
Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: off 

 را اجرا کرده این بـار       UCSICON فرمان   بازهم مختصات  نماددستگاهکردن دوبارۀ    برای روشن 
 : کنیم ا انتخاب می رONگزینۀ 

Command: ucsicon 
Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <OFF>: on 

 : نیز انجام دهیمViewگشودنی  توانیم از طریق منوی این عمل را می
View  Display  UCS Icon  On 

 
 روشـن   مختصـات   تگاهنماددس وجود داشته باشد یعنی      ) (تیک عالمت   Onاگر درکنار کلمۀ    
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اسـت    کافی ،روشن به خاموش یا از خاموش    به برای تغییر حالت این نماد از روشن      . است و برعکس  
 )3-3شکل . ( دکمۀ ماوس را بزنیمOnروی گزینۀ 

 

 
 

 مختصات نماددستگاهکردن   برای خاموشView گشودنی منوی رجوع به )3-3شکل 
(View  Display  Ucs Icon  On) 

 
 . نیازمندیمPAN و ZOOMهای  فرمان شده واضح نیست به از هم مستطیل ترسیماگر ب

 
 )نمایی اندازه (ZOOMفرمان 
و  ریزنمـایی   تاحـدودی آشـنا شـدیم و دیـدیم کـه بـرای             ZOOM قبل با فرمـان      های  درفصل
 نمـایی  بزرگ، )Zoom Realtime( اجرا مان زنمایی بزرگ. رود کار می نمایی تصویر به درشت
را هـم  ) Zoom Previous(  قبلـی نمـایی  بـزرگ و ) Zoom Window(پنجره  بباانتخا

. شوند   محسوب می  Zoomهرکدام از موارد ذکرشده یک گزینه از فرمان         . کار بردیم  دیدیم و به  
ابـزار اســتاندارد   سـراغ منــوی   بــهZoomهـای فرمـان    بـرای آشـنایی بــا برخـی از دیگرگزینــه   

)Standard Toolbar ( منـویی کـه    تر به با نگاهی دقیق. رویم  میآشنا شدیمبا آن قبالً که
پـایین   راست سمت  یک مثلث کوچک درگوشۀ، را اجرا کردیمZoom Windowکمک آن  به

 این عالمت بیانگر چیست؟. بینیم آن می
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  فرعیابزار منوی
بیانگر ایـن اسـت کـه منـوی         شود    دیده می ابزار    درگوشۀ راست و پایین منوی    ی که   مثلث کوچک 

روی آن برده دکمۀ ماوس      ه را ب  نما  مکانکافی است   . های دیگری نیز هست     ردنظر دارای گزینه  مو
شود که اگر منـوی اصـلی افقـی           ابزار جدیدی باز می     صورت منوی  دراین.  نگه داریم  ،داده را فشار 
 بـا .  منوی جدید افقـی خواهـد بـود        ، منوی فرعی عمودی و اگر منوی اصلی عمودی باشد         ،باشد

 نام هرگزینه را ،روی هریک هبازشده و کمی مکث بمنوی های   برروی گزینهنما مکانن داد حرکت
های منوی فرعی دکمۀ ماوس را رهـا کنـیم آن             اگر روی هرکدام از گزینه    . مشاهده خواهیم کرد  
گردد و برای انتخـاب دوبـارۀ     درمنوی اصلی جایگزین گزینۀ قبلی می،شده گزینه انتخاب و اجرا   

 )4-3شکل . (بازکردن منوی فرعی نیست آن نیازی به
 

 

ــوی) 4-3شــکل  ــزار من ــۀ اب  Zoom اســتاندارد، دکم
هـا، ایـن       با انتخاب هرکدام از گزینـه      – )منوی فرعی (

کـه از    شود و تازمـانی     گزینه جایگزین منوی اصلی می    
 .شود ایم، شکل جدید منو حفظ می اتوکد خارج نشده

 
 )Zoom Extents( گستره ها نمایی بزرگ

بزرگتـرین انـدازۀ     بهایم کرده هرآنچه که درصفحۀ اتوکد ترسیم Zoom Extentsبا انتخاب 
یعنی اگر اجسام خیلـی ریزنـد یـا بـالعکس آنقـدر بزرگنـد کـه در                  . شود  ممکن نمایش داده می   

ابـزار    آخـرین گزینـه در منـوی       (.گیرنـد   شوند در معرض دیدمان قرار می       ترسیمی جا نمی   صفحۀ
Zoom، شود  مشاهده می4-3 که درشکل(. 

 
 )Zoom In / out(ریزنمایی  / نمایی درشت

 .شـود   برابر بزرگتر دیـده مـی  2گیرد و همه چیز  نمایی انجام می  درشتZoom Inبا انتخاب 
 )4-3دردرون آن، درشکل (+) اضافه  بین با یک عالمت به شکل ذره(
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شـکل   (.شـود  صـف مـی  گیـرد و انـدازۀ تصـویر ن     ریزنمایی صورت میZoom Outبا انتخاب 
 )4-3دردرون آن، در شکل ) -(بین با یک عالمت منها  ذره

کنـیم و سـپس     را اجرا میZoom Extents ابتدا ایم کردهبرای مشاهدۀ مستطیلی که رسم 
 .کنیم  را اجرا میZoom Out  یعنی،بریم عقب می تصویر را کمی به

 
 (Absolute Cartesian)مطلق قائممختصات 

 ،(Decartian) »دکـارتی «مختصـات   بـاال موردبررسـی قـرار گرفـت         مختصاتی کـه در   
. شود   خوانده می  (Orthogonal) »متعامد« یا   »قائم«،  (Cartesian)» کارتزین«

یک مبـدأ    نسبت به ) yعرض یا   (و فاصلۀ عمودی    ) Xطول یا   (دراین روش فاصلۀ افقی     
۰مبدأ   مختصات نقاط نسبت به   اگر  . شوند  سنجیده می  مختصـات  « ،سنجیده شـود   ,۰

 .شود خوانده می »مطلق قائم
ابعاد آنچه  یعنی یک مستطیل به(کنیم   واحد رسم می 3 واحد و عرض     5طول   حال مستطیلی به  

در یـک   (کمک مـاوس      را درصفحۀترسیمی و به    A۱خواهیم نقطۀ     ولی این بار می   ) ایم  کردهرسم  
 )5-3شکل  (.تعیین نماییم) نقطۀ دلخواه

 

 

ــکل  ــی ) 5-3ش ــرای ترس ــن ب م ای
ــائم  ــتطیل از روش قـ ــبی  مسـ نسـ

 .کنیم استفاده می
 

 
بـا روش ورود  . کنـیم   انتخاب می ناحیۀترسیمیای اختیاری در    نقطه LINEپس از اجرای فرمان     

 مختصات  غیرعملی خواهد بود ، چرا که اوالً       مطلق اکنون کارمان بسیار مشکل و تقریباً       مختصات
 اوقـات  گـاهی جمـع و تفریـق و    رود مختصات نیـاز بـه  را نداریم و ثانیا پیش از وA۱  دقیق نقطۀ

 .دهد موارد اتوکد امکان کاربرد روش دیگری را می دراینگونه. حساب نیز داریم استفاده از ماشین
 

 (Relative Cartesian) نسبی قائم مختصات
 سـنجیده   نقطـۀقبلی نسبی، مختصات هرنقطـه نسـبت بـه          درروش تعیین مختصات  
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 ...  وA۳ نسبت به A۲، A۴  نسبت بهA۱ ,A۳سبت به  نA۲ یعنی نقطۀ شود می
 .)x,y@(دهیم   نشان می@مختصات نسبی را با عالمت 

 . رسم کنیمناحیۀترسیمیتوانیم مستطیل موردنظر را درمحلی دلخواه در اکنون می
Command: line 
Specify first point: 

 کنیم کمک ماوس درصفحۀترسیمی مشخص می نقطۀ دلخواهی را به
Specify next point or [Undo]: @5,0 
Specify next point or [Undo]: @0,3 
Specify next point or [Close/Undo]: @−5,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,−3 
Specify next point or [Close/Undo]: 

 .زنیم  را میSpace  یاEnterفرمان  برای پایان بخشیدن به
 را انتخـاب کنـیم تـا دیگـر          Close گزینـۀ    ۳-,۰@جای واردکردن مختصات     هتوانستیم ب  می

 . درمرحلۀبعدی هم نداشته باشیمEnterزدن  نیازی به
) نسـبی  قـائم  و   مطلـق   قـائم  مختصـات ( با دوروش باال     ظاهراً. رویم   می 6-3سراغ شکل    اکنون به 

 .توانیم این شکل را رسم کنیم نمی
 

 

ــکل  ــن  ) 6-3ش ــیم ای ــرای ترس ب
های  توانیم از روش     نمی لعیچندض
مختصات قائم استفاده کنیم    ورود  
مطلـــق  ســـراغ روش قطبـــی و بـــه
 .رویم می

 
 (Absolute Polar)مطلق  مختصات قطبی

در روش قطبـی فاصـلۀ   . شـود  راحتی ترسیم مـی  هبا روش ورود مختصات قطبی چندضلعی باال ب 
 سنجیده  Xمحور   وردنظر نسبت به  نقطه از مبدأ مختصات و زاویۀ خط واصل بین مبدأ و نقطۀ م            

صـورت زیـر     بـه ...  و   A ,B ,C ,Dشـود مختصـات     گونه که درشکل مشاهده مـی      همان. شوند  می
 .)شود  استفاده می">"دادن زاویه از عالمت  دراتوکد برای نشان( .گردند تعیین می

۱ ۰A( < ) ۱ ۴۵B( < ) ۱ ۹۰C( < ) ۱ ۱۳۵D( < ) 
۱ ۱۸۰E( < ) ۱ ۲۲۵F( < ) ۱ ۲۷۰G( < ) ۱ ۳۱۵H( < ) 
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 :کنیم صورت عمل می این ی ترسیم چندضلعی بهپس برا
Command: line 
Specify first point: 1<0 
Specify next point or [Undo]: 1<45 
Specify next point or [Undo]: 1<90 
Specify next point or [Close/Undo]: 1<135 
Specify next point or [Close/Undo]: 1<180 
Specify next point or [Close/Undo]: 1<225 
Specify next point or [Close/Undo]: 1<270 
Specify next point or [Close/Undo]: 1<315 
Specify next point or [Close/Undo]: c 

 

 

مطلــق  روش قطبــی) 7-3شــکل 
بــرای ترســیم ایــن شــکل نیــز     

 .گیرد مورداستفاده قرار می
 

 :داریم ی زیر را برمیها گام 7-3 ی شکلها خط پارههمینطور برای ترسیم 
Command: line 
Specify first point: 1<0 
Specify next point or [Undo]: 1<180 
Specify next point or [Undo]: 

Enter زنیم را می. 
Command: 

Enterشود فرمان  این عمل سبب می. زنیم  را میLineاجرا شود . 
LINE 
Specify first point: 1<30 
Specify next point or [Undo]: 1<210 
Specify next point or [ Undo ]: 

Enterزنیم  را می. 
 :کنیم ای زیر را نیز ترسیم میه خط پارهترتیب  همین و به

۱ ۶۰<   ~ ۱ ۲۴۰<  
۱ ۹۰<   ~ ۱ ۲۷۰<  
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۱ ۱۲۰<  ~ ۱ ۳۰۰<  
۱ ۱۵۰<  ~ ۱ ۳۳۰<  

 )8-3شکل  (.اشندب رسم نمی های باال قابل  وجود دارند که هنوز با روشهایی ترسیمبازهم 
 

 

برای ترسـیم   ) 8-3شکل  
ــن  ــلعیای  از روش چندض

نســـبی اســـتفاده   قطبـــی
 .کنیم می

 
 :رویم سراغ یک روش دیگر می  به8-3برای ترسیم شکل 

 
 (Relative Polar) نسبی قطبیمختصات 

زاویۀ خط واصـل    و  آخرین نقطه     فاصلۀ هرنقطه نسبت به    نسبی  قطبی روش درتعیین مختصات به  
 :شود  ها سنجیده میxجهت مثبت محور  طۀ قبلی و نقطۀ موردنظر نسبت بهبین نق

Command: l 
LINE 
Specify first point: 

 کنیم نقطۀ دلخواهی را در صفحۀترسیمی انتخاب می
Specify next point or [Undo]: @10<0 
Specify next point or [Undo]: @5<30 
Specify next point or [Close/Undo]: @7<140 
Specify next point or [Close/Undo]: @9<200 
Specify next point or [Close/Undo]: 

 .زنیم  را میEnterکلید 
 

 جدول های ورودمختصات دریک روش
تـوانیم   بعـدی مـی  2 روشی است که هنگام ورود مختصـات در ترسـیم     4 نشانگر   آیند  پیجدول  

 .کار ببریم به
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 (Orthogonal)قائم 

 
 (Polar) قطبی

 
 X,Y l<a (Absolute)مطلق 

 X,Y @l<a@  (Relative)نسبی 

 
 پرسش

 . را نام برده، توضیح دهیدLINEهای فرمان  گزینه -1

 
ایـم    خط رسـم نکـرده       دستکم دو پاره   LINEکه هنگام اجرای فرمان       زمانی چرا تا  -2

 گیرد؟  دراختیارمان قرار نمیCloseگزینۀ 

 
دهـیم؟ چگونـه    را تشـخیص مـی   هـای آن  نه گزینـه منوی ابزار فرعی چیست؟ چگو    -3

 کنیم؟ ای را ازمیان آن انتخاب می گزینه

 
 شناسید؟  را میZOOMها از فرمان  کدام گزینه -4

 
 شود؟ های دیگری خوانده می چه نام مختصات قائم به -5

 
 نسبی دراتوکد چیست؟ عالمت مختصات -6

 
 نسبی چیست؟ عالمت زاویه درمختصات -7

 
  چه کاری باید انجام دهیم؟مختصات نماددستگاهدن برای روشن و خاموش کر -8

 
 .های ورود مختصات را نام برده، برای هرکدام مثال بزنید انواع روش -9

 
 تحقیق

از  :Specify first point  و درمقابـل اعـالن  LINEاگـر پـس از اجـرای فرمـان      -1
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کـدام نقطـه درنظرگرفتـه       مختصات نسبی استفاده کنیم این مختصـات نسـبت بـه          
 شود؟ می

 
 Closeاسـتفاده از گزینـۀ       که هنوز مجـاز بـه       درجایی رده، را اجراک  LINEفرمان   -2

 است؟ معنی چه دهد چیست و به پیامی که اتوکد می. نیستید این گزینه را وارد کنید

 
 از نقشـه پـاک کردیـد، فرمـان          ERASEاز آنکه اجسـامی را توسـط فرمـان             پس -3

OOPS   اُفتد؟    چه اتفاقی می  .  را اجرا کنیدOOPS هـا    زبان  است که انگلیسی    ای   کلمه
 .آورند زبان می هنگام اشتباه به

 
دهند؟    چه عملی انجام می    UCSICON درفرمان   Noorigin و   Originهای    گزینه -4

ــه   ــدام از ایـــن گزینـ ــاب هرکـ ــۀ انتخـ ــاهدۀ نتیجـ ــرای مشـ ــاً  بـ ــد حتمـ ــا، بایـ هـ
د، فرمـان   بینی  اگر تفاوتی بین دوگزینۀ باال نمی     . مختصات روشن باشد    نماددستگاه

PAN          مختصات را در      را اجرا کرده، تصویر را جابجا کنید و موقعیت نماددستگاه
 .حاالت مختلف بررسی کنید

 
 تمرین

فواصل افقـی و عمـودی       ها دوایری به    برای مشاهدۀ فاصله  . را بکشید  صفحۀ بعد شکل  
 .ها نیست و فقط خطوط ترسیم شوند ترسیم دایره نیازی به.  واحد چیده شده است1
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 ترسیم دقیق

 )کشی آشنایی با ابزار نقشه(
خواهیم سرعت و دقـت را افـزایش          می

 ...دهیم

 های ورود مستقیم مختصات روش

ـ   آماده سـتفاده از   ردن شـرایط بـرای ا     ک
 ترسیمی ابزارهای کمک

ــاری ــین ی نشانگرمختصــات : رســان اول
)Coordinate Indicator( 

راههــای مختلــف بــرای تغییــر حالــت 
 نشانگرمختصات

 ابزارهـای پـرش   : های دیگر   رسان  یاری
)Snap ( و شبکه)Grid( 

 پرسش

 تحقیق

 تمرین
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 ...یم سرعت و دقت را افزایش دهیمخواه می
 . را رسم کنیم1-4شکل  توانیم ی پیشین آموختیم اکنون میها فصلکمک آنچه در  به
 

 
 

 رسـم کنـیم   ایـم  آموختـه یی که تـاکنون  ها روشتوانیم با استفاده از       می این ترسیم را  ) 1-4شکل  
 اعداد نوشته شده در شکل صرفاً     : توجه( .افزایش دهیم خواهیم سرعت و دقت کارمان را         می ولی

 .)ترسیم آنها و نوشتن اعداد نیست باشند و نیازی به  میبرای نشان دادن ابعاد
 

اما در ابتـدا مـروری      . دهند  شویم که سرعت و دقت را افزایش می          با ابزاری آشنا می    در این فصل  
جـا نشـد     ناحیۀترسـیمی در شـده   ترسـیم اگر شـکل  .  داشته باشیم  ایم  گرفتههایی که یاد   روش به
بریم و کوچک بعقب   را انتخاب کرده تصویر را بهZoom Realtime ،ابزار توانیم از منوی می

 .اجرا نداریم درحال شدن از فرمان خارج  کار نیازی به و برای اینکنیم
 

 ی ورود مستقیم مختصاتها روش
  و مطلـق  نسـبی، قطبـی    مطلق، قائم   و وارد کردن مختصات قائم     LINEتوانیم با صدور فرمان      می

همچنانکـه در شـکل دیـده    . هایی را که شـامل خطـوط هسـتند رسـم کنـیم             نسبی نقشه  قطبی
مطلق   استفاده از روش ورود مختصات قائم      اول اعدادی روند نباشند،     ۀ، اگر مختصات نقط   شود  می

نسـبی و   اما دو روش دیگـر مختصـات قـائم       .  غیرعملی است  مطلق بسیار مشکل و تقریباً     و قطبی 
 .باشند نسبی قابل استفاده می قطبی
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 نسبی مختصات قائم
 :کنیم عمل میزیر  صورت نسبی به  از طریق ورود مختصات قائم1-4برای ترسیم شکل 

 .کنیم  را صادر میLINEفرمان  -1
 منمایی انتخاب می) ناحیۀترسیمیدر (نقطۀ دلخواهی در گوشۀ پایین و چپ صفحۀ مونیتور  -2
 :کنیم وارد میزیر  صورت بهختصات قائم نسبی نقاط را م -3

@22,0 
@0,12 
@16,0 
@0,−12 
@22,0 

@0,30 
@−18,0 
@0,12 
@8,0 
@0,28 

@−9,0 
@0,−20 
@−22,0 
@0,20 
@−9,0 

@0,−28 
@8,0 
@0,−12 
@−18,0 

 .زنیم  میLINEدادن به فرمان  خاتمهبستن چندضلعی و را برای  Closeگزینۀ در پایان  -4
 

 نسبی مختصات قطبی
 :داریم های زیر را برمی گامنسبی   از طریق ورود مختصات قطبی1-4برای ترسیم شکل 

 .کنیم  را صادر میLINEفرمان  -1
 .نماییم انتخاب می  ناحیۀترسیمی چپ و پایین نقطۀ دلخواهی در گوشۀ -2
 :کنیم میزیر را وارد نسبی  قطبیترتیب مختصات  به -3

@22<0 
@12<90 
@16<0 
@12<−90 
@22<0 

@30<90 
@18<180 
@12<90 
@8<0 
@28<90 

@9<180 
@20<270 
@−22<0 
@20<90 
@−9<0 

@28<−90 
@8<0 
@−12<90 
@18<180 

 .زنیم  میLINEدادن به فرمان  خاتمه چندضلعی و بستنرا برای  Closeگزینۀ در پایان  -4
 

 ترسیمی  استفاده از ابزارهای کمککردن شرایط برای  آماده
البته بـه   (بینیم یکسان باشد      برای آنکه تصاویر این کتاب با آنچه ما بروی صفحۀ مونیتورمان می           

دهـیم،    جـام مـی   و نیز برای مشابهت نتیجۀ کارهـایی کـه ان         ) ناحیۀترسیمیاستثناء رنگ زمینۀ    
را انتخـاب  ) Metric( گزینۀ متریک و Start from Scratchهنگام ورود به اتوکد زبانۀ 

هـای موجـود در سـطر        پس از ورود به اتوکد و مشاهدۀ صفحۀ اصلی آن کلیـۀ دکمـه             . کنیم  می
 )1-2مشابه شکل  (.کنیم می را خاموش Modelجز دکمۀ  هب) Status line(وضعیت 

 

 )Coordinate Indicator (نشانگرمختصات: رسان اولین یاری
 عـدد مشـاهده   Status bar (3 یـا  Status line(چـپ نواروضـعیت    با نگاهی به سـمت 

 نمـا   مکـان  مختصـات    دهنـدۀ   نشـان  عـدد    3ایـن   . اند کنیم که با ویرگول ازیکدیگر جدا شده        می
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نشـان    یۀترسـیمی ناح را در  نمـا   مکـان ) طول و عـرض و ارتفـاع      ( z و   x ,y ترتیب باشند و به    می
 نشـان داده  نمـا   مکـان مطلـق محـل       در این محل مختصـات قـائم       فرض  پیشصورت   هب .دهند  می
. )کنـیم   کلیـک مـی    (زنـیم    یک تقه مـی    ،روی محلی در این محدوده برده      ه را ب  نما  مکان. شود  می

.  حسـاس نیسـت    نمـا   مکانحرکت   آید و دیگر نسبت به     رنگ خاکستری درمی   نشانگرمختصات به 
رسـد کـه بـه وضـعیت قبلـی            نظـر مـی    هب. زنیم   یکبار دیگر تقه می    ،ی نشانگرمختصات رفته  رو هب

اکنـون بـه   . زنیم یکبار دیگر روی نشانگرمختصات تقه می    . طور نیست  ایم ولی درواقع این    برگشته
برای مشـاهدۀ بهتـر ایـن       . باشد   وضعیت می  3 دارای   نشانگرمختصات. ایم وضعیت اولیه بازگشته  

 :پردازیم  مینشانگرمختصاتبررسی  حال به کنیم و درهمین  را اجرا میLINEن سه حالت فرما
Command: line 

ــون  ــاناکن ــا مک ــیمی را در نم ــۀکار(  صفحۀترس ــی ) ناحی ــا م ــه   جابج ــال ب ــیم و در همانح کن
. کنـیم    را مشـاهده مـی     نمـا   مکـان مختصات قائم مطلق محـل      . دوزیم  نشانگرمختصات چشم می  

زدن روی   حـاال بـا یکبـار تقـه       . شـویم    خارج نمـی   LINEلی از فرمان    کنیم و   خطی رسم می   پاره
ای  بینیم مختصـات آخـرین نقطـه        عددی که اکنون می   . کنیم  نشانگرمختصات آن را خاموش می    

. کنـیم   نقطـۀ دیگـری را در صـفحه انتخـاب مـی           . انتخاب کرده ایـم       صفحۀترسیمیاست که در    
 تقـه   نشانگرمختصـات دوبـاره روی    . خورد مختصات نقطۀ جدید در نشانگرمختصات به چشم می       

شـده    نسـبت بـه آخـرین نقطـۀ انتخـاب        نمـا   مکـان نسبی محل    این بار مختصات قطبی   . زنیم  می
 .آید نمایش درمی به

 :ترتیب عبارتند از  بهنشانگرمختصات حالت موجود در 3پس 
 

 Dynamic – Absolute )روشن( مطلق -پویا 
 مختصات قائم مطلق نقطۀ جاری

x,y,z 

 Static – Absolute )خاموش( مطلق -ایستا 
 مختصات قائم مطلق آخرین نقطۀ انتخابی

@x,y,z 
 Dynamic – Relative )روشن( نسبی -پویا 

 مختصات قطبی نسبی نقطۀ جاری
@L<α 

 
 حالت اول و سوم تفاوتی      ، و انتخاب اولین نقطه    LINEاز صدور فرمان     دانیم چرا پیش    اکنون می 

ایـن  . نسـبی اسـت    عنوان مبنا برای تعیـین مختصـات       ای به  وجود نقطه  لت عدم ع. هم نداشتند  با
 .یم نیز صادق استا  که نقطۀ اول را هنوز مشخص نکردهLINEموضوع در ابتدای اجرای فرمان 

 چرا که هنگام انتخاب نقطه      ، مختصات تقریبی است   دهندۀ  نشان تنهایی صرفاً   به نشانگرمختصات
ولی ایـن   . کنیم انتخاب نمائیم     مشاهده می  نشانگرمختصاتی را که در      مختصات توانیم دقیقاً   نمی

در  .های مؤثری در ترسیم بکند     تواند کمک   شوند می   کمک ابزارهای دیگری که معرفی می      ابزار به 
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 .کنیم  را روی حالت نسبی تنظیم مینشانگرمختصاتاین کتاب 
 

 نشانگرمختصاتراههای مختلف برای تغییر حالت 
 .های زیر عمل نماییم یکی از روش توانیم به  مینشانگرمختصاتحالت برای تغییر 

 
 انتخاب با ماوس

 ) الف-2-4شکل ) (کلیک کردن( و تقه زدن روی آن نشانگرمختصاتروی  ه بنما مکانانتقال 
 

 
 

 نشانگرمختصاتبروی ) کلیک کردن(تقه زدن )  الف-2-4شکل 
 

 انتخاب از منوی میانبر
 و سـپس انتخـاب وضـعیت مـوردنظر          نشانگرمختصـات روی   ه ماوس ب  فشردن کلید سمت راست   

 ) ب-2-4شکل (
 

 
 

 منوی میانبر را احضار نشانگرمختصاتروی  (right click)تقۀ راست  با ) ب-2-4شکل 
 .کنیم می

1( Relative –نسبی قطبی  
2( Absolute –مطلق قائم  

3( Off –خاموش یا ایستا  
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 استفاده از کلید ترکیبی
 .)D و Controlفشردن همزمان دو کلید  (Ctrl+Dلیدهای ترکیبی استفاده از ک

 
 استفاده از کلید تابعی

 F۱۲تـا    F۱کلیدهای  (. دهیم   را تغییروضعیت می   نشانگرمختصات F۶فشردن کلیدتابعی   با  
 قـرار دارنـد   Escape و در سـمت راسـت کلیـد         کلیـد   صفحهرا که در ردیف باالی      

 ).نامیم  می(Functional Keys) »کلیدهای تابعی«
 

 )Grid(و شبکه ) Snap(ابزارهای پرش : های دیگر رسان یاری
مـا در ترسـیم    تواننـد بـه     می نشانگرمختصاتبه همراه   ) Grid(و شبکه   ) Snap(دو ابزار پرش    

 .دقیق و سریع کمک کنند
کشـی   شده کاغذ شطرنجی یا میلیمتری دانسـت کـه در نقشـه    سازی توان شبیه  ابزار شبکه را می   

تنهایی دقتی ندارد و      به نشانگرمختصاتگیرند اما این ابزار نیز مانند          مورداستفاده قرار می   دستی
 .داریم) Snap(روی نقاط شبکه نیاز به ابزار پرش  های ب برای انتخاب نقطه

 ،بـریم   در نواروضـعیت مـی  Grid یـا  Snap را روی دکمۀ    نما  مکان ،برای تنظیم شبکه و پرش    
کنـیم     را از میان منو انتخـاب مـی        …Settingsدهیم و گزینۀ      ر می دکمۀ راست ماوس را فشا    

 )3-4شکل (
 

 
 

و ) Status bar( در نوار وضعیت Grid یا Snapتقۀ راست ماوس روی دکمه های ) 3-4شکل 
 Grid و Snap تنظیمات برای Settingsانتخاب 

 
 در زیـر آن     ییپنجرۀگفتگـو توضیحات مربـوط بـه ایـن        . شود   باز می  4-4 شکل   پنجرۀگفتگویی

  .نوشته شده است
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 GRID و SNAP مربوط به ابزارهای Snap and Grid پنجرۀگفتگویی )4-4شکل 
 

ــوان  )1 ــوار عن ــات : ن ــهتنظیم ــی نقش  کش
)Drafting Settings( 

بــــــرای بســــــتن : Closeدکمــــــۀ  )2
 و صــرفنظر کــردن از پنجرۀگفتگــویی

ــام  ــات انج ــه را  تنظیم ــن دکم ــده ای  ش
 .زنیم می

با انتخاب این دکمه و در پی آن انتقال          )3
که اکنـون بـه شـکل عالمـت       (نما  مکان

بـه روی قسـمت     ) ال درآمده اسـت   ؤس
ــوردنظر ــهم ــۀ ) Click(زدن   و تق دکم

ــا     ــک یـ ــای یـ ــک راهنمـ ــاوس، یـ مـ

ــ   ــۀ مربوط ــارۀ گزین ــطری درب  هچندس
 .گردد  میظاهر

 پنجرۀگفتگـویی های موجـود در      زبانه )4
 زبانـۀ    اینجـا  در »کشـی  تنظیمات نقشـه  
 "Snap and Grid" هانتخــاب شــد 

 .است
برای روشن یا خـاموش کـردن پـرش          )5

)Snap (  ایـن جعبـۀکنترلی را انتخــاب 
 هم ایـن عمـل      F۶کلیدتابعی  . کنیم می

 .دهد  میرا انجام
برای روشن و خـاموش کـردن شـبکه          )6

1

23
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14
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8

4
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15
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2

7
16

6
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10
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)Grid ( را انتخــابجعبــۀکنترلیایــن  
 نیز ایـن عمـل      F٧کلیدتابعی  . کنیم می

 .دهد  میمرا انجا
 تنظیمات مربوط به پرش     :ناحیۀ پرش  )7

)Snap (گیرد  میدر این ناحیه انجام. 
ــلۀ افقــــی پــــرش را در ایــــن   )8 فاصــ

 .کنیم  می واردجعبۀویرایشی
ــن   )9 ــرش را در ایـ ــودی پـ ــلۀ عمـ فاصـ

 .کنیم  می واردجعبۀویرایشی
ردیف پرش در این     زاویۀ بین نقاط هم    )10

ــین  ــل تعیـ ــیمحـ ــردد  مـ ــدار . گـ مقـ
 یعنـی مسـیر    اسـت ٠  آن فـرض  پیش

 .شود  میافقی درنظر گرفته
توانــد محلــی   مــینقطــۀ مبنــای پــرش )11

  (x) طـول . غیراز مبدأ مختصات باشـد    
 .شود  میاین نقطه در این محل وارد

نقطۀ مبنای پرش را در این      ) y(عرض   )12
 .کنیم  میمحل وارد

کـه نـوع     درصورتی–قطبی   ناحیۀ پرش  )13
را انتخاب کنـیم    ) ای زاویه(قطبی   پرش

  خـاموش  7ت روشن و ناحیۀ     این قسم 
 .شود می

را در این   ) ای زاویه(قطبی   میزان پرش  )14
 .کنیم  میقسمت وارد

 ناحیۀ شبکه )15
فاصلۀ افقی بین نقاط شـبکه را در ایـن       )16

. کنــــیم  مــــی واردجعبۀویرایشــــی
ــدار   در ــلۀ  ٠صــورت دادن مق ــه فاص  ب

 افقـی     مانند پرش   عیناً ۀافقی شبک ،افقی

ــه ــیدرنظرگرفتـ ــادیر    مـ ــود و مقـ شـ
 ۀافقیبـرای شـبک   افقی     پرش ۀشدوارد
 .روند  میکار هنیز ب

فاصلۀ عمودی بـین نقـاط شـبکه را در           )17
ــن  ــیای ــی واردجعبۀویرایش ــیم  م . کن

ــدار   ــلۀ  ٠درصــورت دادن مق ــه فاص  ب
 ماننــد  عینــاًۀعمودی شــبک،عمــودی

شـود و     مـی   درنظرگرفته عمودی  پرش
 عمـودی   بـرای پـرش   مقادیر واردشده   

 .روند  میکار ه نیز بۀعمودیبرای شبک
 )Snap(ناحیۀ نوع و شیوۀ پرش  )18
حرکـت  (ای   شبکه دکمۀ رادیویی پرش   )19

 ناحیـۀ   ).باشـد   می مستقیم دارای پرش  
 13تنظیم و ناحیۀ      در این حالت قابل    7

 .شود  میاستفاده غیرقابل
 پرش متعامد   ،شبکه ای  درحالت پرش  )20

 بـا ایـن دکمـۀرادیویی انتخـاب       ) قائم(
 .گردد می

ــرش )21 ــت پـ ــبکه ای درحالـ ــرش ،شـ  پـ
 یزومتریــــک بدینوســــیله انتخــــابا

 .شود می
 در ایـن    -رادیویی پـرش قطبـی      ۀدکم )22

 و ناحیـۀ      قابل تنظیم  13صورت ناحیۀ   
 .شود  می)grayed out(  خاموش7

 بــا انتخــاب ایــن OPTIONSفرمــان  )23
 .گردد  میدکمه اجرا

تغییــرات ) پــذیرش (OKبــا انتخــاب  )24
 .گردند  می ذخیرهایجادشده

ون بـد ) انصـراف  (Cancelبا انتخـاب     )25
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 از فرمـان    ایجادشـده ذخیرۀ تغییرات   
 )2مشابه دکمۀ . (شویم  میخارج

درصورت درخواست راهنمایی دکمـۀ       )26
Helpکنیم  می را انتخاب. 

 
, ها از قبل تعیین شـده اسـت        های آن  های شبکه  برخالف کاغذ شطرنجی یا میلیمتری که فاصله      

فاصلۀ پرش و شـبکه را بـرای ترسـیم مثـال ایـن       .فواصل شبکه و پرش در اتوکد قابل تنظیمند    
 LINEکنـیم و فرمـان     را روشن میGrid و snapهر دو ابزار . گیریم  درنظر می1فصل برابر   

 .کنیم  اجرا می1-4را برای ترسیم شکل 
است  کافی. کلید نداریم  اکنون برای ترسیم خطوط نیازی به واردکردن مختصات از طریق صفحه          

 را از   نمـا   مکـان  فاصـلۀ    نمـا   مکانر صفحۀ کار انتخاب کنیم و با حرکت دادن          نقطۀ دلخواهی را د   
توانیم شکل را فقـط بـه کمـک           به این ترتیب می   .  مشاهده کنیم  نشانگرمختصاتنقطۀ قبلی در    

 . ترسیم کنیمکلید صفحهماوس و بدون استفاده از 
 .کنند ر میت اما هنوز ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که زندگی را بازهم ساده

 
 )Ortho(ابزار عمودکش 

ایـن بـار ترسـیم خطـوط     . )کنـیم  کلیک می  (زنیم   در نواروضعیت تقه می    Orthoروی دکمۀ    هب
 .گیرد افقی یا عمودی بسیار آسانتر از قبل صورت می

 یکبار دیگر شکل    نشانگرمختصات و با روشن بودن      Ortho و   Snap ,Grid کمک ابزارهای  به
 .کنیم  را رسم می4-1
 

  در انتخاب نقطهکلید صفحهاستفادۀ همزمان از ماوس و 
گیـریم ولـی تنهـا         کمک می  Orthoاین بار از ابزار     . کنیم   را خاموش می   Grid و   Snapابزار  

 کلیـد  صـفحه کنیم و طول آنها را از طریـق    کمک ماوس مشخص می    جهت و امتداد خطوط را به     
 .کنیم وارد می

Command: line 
Specify first point:  

 کنیم تصویر انتخاب می ۀدلخواه در صفح ای را به نقطه
Specify next point or [Undo]:  

 را  24دهیم و عـدد        ماوس را به سمت راست حرکت می       ، روشن است  Orthoدر حالی که    
 کنیم وارد می

Specify next point or [Undo]: 
 عمودی درآید و عـدد      صورت شده به  دهیم تا شبح رسم     سمت باال حرکت می    ماوس را به  
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 کنیم  را وارد می12
Specify next point or [Undo]: 

 را برای ترسیم دیگر قطعات ادامه       کلید  صفحه همزمان از ماوس و      ۀترتیب استفاد  همین به
 دهیم می

 ولی برای ترسـیم آنچـه       ،رسند  نظر می  ی ذکرشده بخصوص آخرین آنها ساده و سریع به        ها  روش
 .باشند افی نمیکشود   مشاهده می5-4در شکل 

 

 
 .برای ترسیم چنین اشکالی نیاز به استفاده از ابزار دیگری داریم) 5-4شکل 

 
 2000برای ترسیم این اشکال ابزارهای دیگری نیز در اختیارمان قـرار دارد کـه همـراه اتوکـد                   

رار دادیـم    ابزارهـایی را کـه مورداسـتفاده قـ         ,اما پیش از استفاده از ابزار بعـدی       . معرفی شده اند  
)Grid و Snap و Ortho( کنیم خاموش می. 
 

 )Polar(ابزار قطبی 
بـرده دکمـۀ   ) در روی سطر وضـعیت  (Polar را روی دکمۀ نما مکانبرای استفاده از ابزارقطبی     

یـک   …Settingsپـس از انتخـاب گزینـۀ        ). 6-4شـکل   (دهـیم     راست مـاوس را فشـار مـی       
 در  Polar پنجرۀگفتگـویی وضیحات مربـوط بـه      ت). 7-4شکل  (گردد     ظاهر می  پنجرۀگفتگویی

 .زیر شکل نوشته شده است
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 برای …Settings در سطروضعیت و انتخاب Polarتقۀ راست ماوس روی دکمۀ ) 6-4شکل 
 Polar Tracking پنجرۀگفتگوییاحضار 

 

 
 

 OTRACKو  POLAR مربوط به ابزار Polar Tracking پنجرۀگفتگویی )7-4شکل 
ــوان  )1 ــوار عن ــات : ن ــهتنظیم ــی نقش  کش

)Drafting Settings( 

بــــــرای بســــــتن : Closeدکمــــــۀ  )2
 و صــرفنظرکردن از پنجرۀگفتگــویی

ــام  ــات انج ــه را  تنظیم ــن دکم ــده ای  ش
 .زنیم می

با انتخاب این دکمه و در پی آن انتقال          )3
که اکنـون بـه شـکل عالمـت       (نما  مکان

4
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روی قسـمت    بـه ) ال درآمده اسـت   ؤس
ــوردنظر ــه وم ــۀ ) Click(زدن   تق دکم

 یــک راهنمــای یــک یــا چنــد  ،مــاوس
  ظـاهر هسطری دربـارۀ گزینـۀ مربوطـ     

 .گردد می
 پنجرۀگفتگـویی های موجـود در      زبانه )4

 زبانـۀ   در اینجـا   »کشـی  تنظیمات نقشـه  
ــد  ــاب ش  "Polar Tracking" هانتخ

 .است
برای روشـن و خـاموش کـردن ابـزار           )5

Polar را روشــن و جعبــۀکنترلی ایــن 
تـوانیم    مـی  همچنین. نیمک  می خاموش

 را در هـر زمـان کـه         F١٠کلید تـابعی    
 .مایل باشیم به کار ببریم

ناحیـــۀ تنظیمـــات زاویـــۀ ابزارقطبـــی  )6
)Polar( 

 )popup list (جهشـی  فهرستدر این  )7
توانیم یـک زاویـه را انتخـاب و یـا            می

 در  مـوردنظر درصورت نبـودن زاویـۀ      
 کلیـد  صـفحه فهرست آن را بـه کمـک      

زاویه و تمـام مضـارب      این   .وارد کنیم 
  نشــان دادهPolarآن توســط ابــزار  

 .شوند می

 ۀکه بخواهیم عالوه بر زاویـ      درصورتی )8
 و مضارب آن    7شده در قسمت     تعیین

 Polarزوایــای دیگــری نیــز بــه ابــزار 
  را روشن  جعبۀکنترلیاضافه کنیم این    

 )8-4شکل . (کنیم می
 8 جعبـۀکنترلی بودن   درصورت روشن  )9

یـک سـطر در   ) New (9با زدن دکمۀ    
  درجList box (10(فهرســت  جعبــۀ

توانیم زاویۀ مطلـوب را       می  که شود می
 )8-4شکل . (در آن وارد کنیم

در ایــن جعبۀفهرســت زوایــای دیگــر  )10
) 8عــالوه بــر زاویــۀ داده شــده در    (

 )8-4شکل . (شوند  میمشاهده
برای حذف هرکدام از زوایای موجـود        )11

 آن را درخشــان 10در جعبۀفهرســت 
)highlight(روی  هبــ یعنــی کنــیم  مــی

 مــک مــاوس یــک تقــه  آن ردیــف بــه
و ســپس ) کنــیم  مــیClick(زنــیم  مــی

 .نمائیم  می را انتخابDeleteدکمۀ 
 ناحیۀ تنظیمات ردیابی پرش موضوعی )12
ــویی  )13 ــۀ رادیـ ــاب ایـــن دکمـ ــا انتخـ  بـ

ــی ــه   م ــواهیم ک ــط روی Otrackخ  فق
کـار  درجه   ٢٧٠ و   ١٨٠, ٩٠, ٠ زوایای

 .کند
ن دکمـۀرادیویی   درصورت انتخاب ایـ    )14

شده در ستون چپ     همۀ زوایای تعیین  
در هنگام استفاده   ) Polarبرای ابزار   (

 .روند  میکار ه نیز بOtrackاز ابزار 
 گیری زاویۀ قطبی ناحیۀ اندازه )15
 زوایـا نسـبت بـه       :دکمۀرادیویی مطلق  )16

ــور   ــت محـ ــت مثبـ ــنجیدهXجهـ   سـ
 .شوند می

 زوایـا نسـبت بـه       :دکمۀرادیویی نسبی  )17
 .شوند  میجیدهآخرین قطعه سن

 OPTIONSبا زدن این دکمه فرمان        )18
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 .گردد  میاجرا
تغییــرات ) پــذیرش (OKبــا انتخــاب  )19

ۀ گقتگویی ذخیـره    پنجر در   ایجادشده
 .گردند  میو اعمال

ــراف  )20 ــۀ ،درصــورت انص  Cancel دکم

ایــن دکمـه مشــابه  . زنـیم   مــیرا) لغـو (
 .باشد  می2دکمۀ شماره 

برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به ایـن        )21
ــا ــۀ فرمــ ــابHelpن دکمــ   را انتخــ

 .کنیم می
 

 
 

 Polar پنجرۀگفتگویی از Additional anglesبخش ) 8-4شکل 
 

دادن مـاوس در مسـیر مـوردنظر و سـپس واردکـردن عـددی                 و حرکـت   Polarکردن   با روشن 
  زوایـای  5-4برای ترسیم شکل    . شوند  راحتی رسم می   عنوان طول، خطوط مندرج در شکل به       به

 Polar پنجرۀگفتگـویی  از Additional anglesرا در بخـش   ۳۰۰  و۲۱۰, ۱۲۰, ۳۰
چـین   صورت خـط   هترسیم مسیرپیشنهادی را ب     درحین Polar ابزار   .)8-4شکل  (کنیم    وارد می 
 )9-4شکل (. مشاهده است فرضی و زاویۀ آن نیز قابل و همزمان با آن طول خطدهد  نشان می
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 .دهد  مییرهای از قبل تعیین شده را نشان در حین ترسیم مسPolarابزار ) 9-4شکل 
 

تـر و سـریعتر    شـویم، عمـل ترسـیم سـاده     رویم با ابزارهای بیشتری آشنا می      هرچه به جلوتر می   
 را  10-4اگر بخواهیم اشکال موجود در شکل       . هایی وجود دارد   شود ولی هنوزهم محدودیت     می

 .ویم هنوز در برخی از موارد ناتوانیمش  متوجه می،شناسیم ترسیم نماییم با ابزاری که اکنون می
 

 

هنـــوز ) 10-4شـــکل 
 :توانیم نمی
o  ــر ــه ای بـ از نقطـ

 .خطی عمود کنیم

o    ــۀ ــه نقط ــی ب خط
وســط یــک خــط  
 .دیگر رسم کنیم

o   ــی را ــای خط انته
 .انتخاب کنیم

o  و... 
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هـای   نام  دیگری بههایتعدادی از اشکال هندسی با ابزاریادگیری ترسیم از  های بعد پس  در فصل 
Osnap و Otrackشویم  آشنا می. 

 
 پرسش

 .های مختلف تعیین یا انتخاب نقطه را نام ببرید روش -1

 
 نامیم؟ کلید قرار دارند چه می  را که در ردیف باالی صفحهF١٢ تا F١کلیدهای  -2

 
رسمی را که در این فصل مورد بررسی قرار گرفتند نام برده علـل               ابزارهای کمک  -3

 .شرح دهیدکاربرد هر کدام را با ذکر مثال 

 
  درجه در چیست؟90 با زاویۀ Polar و Orthoشباهت و تفاوت میان ابزارهای  -4
 

 تحقیق
 . را بررسی کنیدPolar Snapای  پرش زاویه -1

 
با زدن دکمۀ   ) LINEمانند  (توانیم هنگام اجرای یک فرمان        همانگونه که دیدیم می    -2

Zoom Realtime یا Pan Realtimeپ و راسـت   تصویر را به جلو و عقب یا چ
باشند   های دیگر قابل اجرا می      هایی که از میان فرمان      فرمان. و باال و پایین ببریم    

هـا    به ایـن فرمـان    . شوند   نامیده می  (transparent)» شفاف یا ترانسپارنت  «
ذاری این است که برای صـدور       گ  دلیل این نام  . گوییم   نیز می  (quoted)» نقلی«

 پیغام درخواست مربوط به فرمان در حال      های نقلی کافی است در مقابل       فرمان
 Space یا   Enterو سپس نام فرمان شفاف را وارد کرده          (`) اجرا عالمت نقلی  

 :LINE در میان فرمان ZOOM مانند اجرای فرمان .را بزنیم
Command: line 
Specify first point: ’zoom 
>>Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/
Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: 

 اید شفاف هستند؟ ها آشنا شده هایی که تاکنون با آن تحقیق کنید کدامیک از فرمان
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در این فصل دیدیم کـه بـرای روشـن و خـاموش کـردن و تغییروضـعیت ابـزار                     -3

 را در روی    D و   Controlهـای     طورهمزمان دکمه    به (Coords)نشانگرمختصات  
بـا  . گـوییم   ترکیبـی مـی     این عمل را استفاده از کلیدهای     . دهیم  کلید فشار می    صفحه

ــد  ــکCtrlنگهداشــتن کلی ــه      و زدن ت ــه چ ــد ک ــان کنی ــر امتح ــدهای دیگ ــک کلی ت
شـود را در      اند و عملی که انجام می       ترکیبی دیگری در اتوکد تعریف شده       کلیدهای

که با زدن کلیدهای ترکیبی فرمانی       درصورتی. (کنیدشکل زیر یادداشت     جدولی به 
 .) را فشار دهیدEscapeاجرا شد برای خروج از آن کلید 

 
 نام کلید ترکیبی دهد عملی که انجام می

 Ctrl + D .افتد کار می  به(Coords)ضامن ابزار مختصات 
 Ctrl +     
 Ctrl +     
 Ctrl +     
 Ctrl +     
 
 تکرار کنید ولی این بار فقط کلیـدهای تـابعی را            Altا نگهداشتن کلید    عمل باال را ب    -4

 .شکل زیر یادداشت کنید  فشار دهید و در جدولی بهAltهمراه  به
 

 نام کلید ترکیبی :دهد عملی که انجام می
 Alt + 
 Alt + 
 Alt + 
 Alt + 
 Alt + 

 
ار نشانگرمختصـات   شود ابـز     سبب می  F۶همانگونه که دیدیم فشردن کلید تابعی        -5

(Coords)          کلیـد   .  روشن یا خاموش شود یا تغییر وضـعیت بیابـدF۶   ًاصـطالحا 
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بررسـی کنیـد کـه     . شـود    خوانده مـی   (toggle)ضامن یا کلید دوکاره یا چندکاره       
دهنـد و در جـدولی         چـه عملـی انجـام مـی        F١٢ تـا    F١هرکدام از کلیدهای تابعی     

وضعیت   کلید ضامن هر بار با توجه بهتوجه کنید که. زیر یادداشت کنید صورت به
 .تمام این اعمال را بنویسید. دهد قبلی عمل جدیدی انجام می

 

 :دهد اعمالی که انجام می
نام کلید 
تابعی 

 )ضامن(
 :(Help)راهنما 

کنـد و در رابطـه بـا فرمـان اجـرا شـده توضـیحاتی                  راهنما را احضار می   
 .دهد می

 (Help)اشیم صفحۀ اصلی راهنمـا      که فرمانی را اجرا نکرده ب      درصورتی
 .شود نمایش داده می

F١ 

 :دکمۀ تغییر صفحه
,  باشــیم(graphics screen)کــه در صــفحۀ گرافیکــی  درصــورتی) 1

 .آورد  را می(text screen)صفحۀنوشتاری  
 .آورد صفحۀ گرافیکی را می, که در صفحۀنوشتاری  باشیم درصورتی) 2

F٢ 

 F٣ 
 F۴ 
 F۵ 

 :ابزار مختصات
آن را روشن و به وضعیت قطبی نسـبی در          , درصورت خاموش بودن  ) 1

 .آورد می
آن را بـه وضـعیت      , درصورت روشن بودن و وضـعیت قطبـی نسـبی         ) 2

 .آورد قائم مطلق در می
 .کند آن را خاموش می, درصورت روشن بودن و وضعیت قائم مطلق) 3

F۶ 

 F٧ 
 F٨ 
 F٩ 
 F١٠ 
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 :دهد اعمالی که انجام می
نام کلید 
تابعی 

 )ضامن(
 F١١ 
 F١٢ 

 
 تمرین

 28همۀ ترسیمات شامل یک مربع به ابعاد        .  رسم کنید  LINEکمک   یر را به  های ز   شکل
 .باشد  می2 هستند و کوچکترین بُعد 28در 
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 ترسیم اشکال هندسی

 با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟

 )دایره (CIRCLEفرمان 

ــان   ــتقیم فرم ــرای مس  و CIRCLEاج
 ها انتخاب گزینه

 Zoom)نمــایی پنجــره   بــزرگ

Window) 
 )بازسازی ترسیم (REGENفرمان 

 )کمان (ARCفرمان 

 )نقطه (POINTفرمان 

 )شیوۀ رسم نقطه (DDPTYPEفرمان 

 )بیضی (ELLIPSEفرمان 

 )حلقه (DONUTفرمان 

 )نوار (TRACEفرمان 

 انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر

 )توپرسازی (FILLفرمان 

ابــزار  هــای ترســیمی در منــوی فرمــان
Draw 

 !هنوز هم ناتوانیم

 پرسش

 تحقیق

 تمرین
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 با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟ 
 :توانیم اشکال هندسی موجود درنقشه را نام ببریم  می1-5شکل  با نگاهی به
 ... بیضی و، کمان،خط، دایره

 

 
 

 ... کمان و، دایره،ای شامل خط  نقشه)1-5شکل 
 

ضرورت با چنـد فرمـان       سادۀ هندسی و بنابه   خواهیم با چگونگی ترسیم اشکال        در این فصل می   
 .دیگر آشنا شویم

ــان   ــا فرم ــا  LINEب ــدیم و در اینج ــنا ش ــل آش ــل قب , CIRCLE ,ARC ,POINT  در فص
ELLIPSE ,DONUT و TRACEبررسی خواهیم کرد ا ر . 

بعد  به از این . های مختلفی برای اجرای یک فرمان وجود دارد         هم اشاره شد راه    قبالًکه    یهمانطور
بـرای اجـرای آن     نیـز   ی دیگر   ها  روش لیشود و   نگام معرفی یک فرمان، نام کامل آن آورده می        ه

هـا را از   البته در برخی از حاالت مناسبتر است کـه فرمـان  . د گرفتنفرمان مورداشاره قرار خواه   
 .طریق منوها اجرا کنیم

 
 )دایره (CIRCLEفرمان 

 :مکنی  را اجرا میCIRCLEبرای ترسیم دایره فرمان 
Command: circle 

 از منـوی فرعـی      Drawگشـودنی     های متعددی برای ترسیم دایره وجود دارد که در منـوی           راه
Circle2-5شکل ( باشند  قابل انتخاب می(. 
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 Draw گشودنی منوی در CIRCLEی فرمان ها گزینه محل )2-5شکل 
  شعاع،مرکز )1
  قطر،مرکز )2
  نقطه2 )3

  نقطه3 )4
  شعاع، مماس،مماس )5
  مماس، مماس،مماس )6

 
 )Center, Radius( شعاع ، مرکز-1روش 

 در هـر    نمـا   مکـان کنیم که با جابجاکردن       عنوان مرکزدایره مشاهده می     به ای  نقطهپس از تعیین    
گردد که مرکز آن ثابت است ولـی شـعاع آن بـا حرکـت                 طورموقتی ترسیم می    به ای  دایرهلحظه  
 )3-5کل ش. (شود  کوچک و بزرگ مینما مکان

1
2

3
4

5
6
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 شبح رسم کمک  وقتی درحال ترسیم دایره هستیم اتوکد به)3-5شکل 
)dragging rubber band (کند گیری کمک می ما در تصمیم به. 

 
  هم اشاره شـد اصـطالحاً       همانگونه که قبالً   را) دینامیکی(صورت متحرک    ترسیم اشکال به  

کند تا شکلی تقریبـی از         می کاربر کمک  به شبح رسم. نامیم  می) dragging (»شبح رسم«
 .آنچه قصد ترسیم آن را دارد مشاهده کند

تعـدادی   (.کنـیم  کردن نقطه عمل می های مشخص  به یکی از روش،در مرحلۀ تعیین مرکز دایره    
 .)شوند  معرفی میی قبل موردبررسی قرار گرفتند و تعدادی دیگر بعداًها  در فصلها روشاز این 

ای را   کلید وارد یـا نقطـه     ۀتوانیم عددی را از طریق صفح       ع است می  در گام بعدی که تعیین شعا     
 )1-4-5شکل (. انتخاب کنیم در صفحۀترسیمی 

 

 

 ترسیم دایره )1-4-5شکل 
 Center, Radius گزینۀ

  به عنوان مرکز دایرهای نقطهتعیین  )1
 تعیین شعاع دایره )2
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 )Center, Diameter( قطر ، مرکز-2روش 
کنـیم و     عنوان قطر تعیین می    ای را به   عنوان مرکز و سپس فاصله      را به  ای  نقطهدر این روش ابتدا     
 )2-4-5شکل ( .شود دایره ترسیم می

 

 

 ترسیم دایره )2-4-5شکل 
 Center, Diameter گزینۀ

 تعیین مرکز دایره )1
 تعیین قطر دایره )2

 
 )points ۲( نقطه 2 -3روش 

 )3-4-5شکل  (.کنیم  را رسم میموردنظر دایرۀ ،با تعیین نقاط دوسر قطر
 

 

 ترسیم دایره )3-4-5شکل 
 ٢Pointsگزینۀ 

 ای در یک طرف دایره تعیین نقطه )1
 تعیین نقطۀ دوم در سر دیگر قطر دایره )2

 
 )points ۳( نقطه 3 -4روش 

پس از انتخاب ایـن     . کند  وی یک خط یک دایره عبور می      ر نقطۀ غیرواقع بر   3دانیم که از هر       می
 شـکل  ( .کنـد    نقطه مشخص کنـیم و سـپس دایـره را رسـم مـی              3خواهد    توکد از ما می   اگزینه  

5-4-4( 
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 ترسیم دایره )4-4-5شکل 
 ٣Pointsگزینۀ 

 تعیین نقطۀ اول )1
 تعیین نقطۀ دوم )2
 تعیین نقطۀ سوم )3

 
 )Tan, Tan, Radius( شعاع ، مماس، مماس-5روش 

رابـر مقـداری معلـوم       مماس بر دو جسم موجود رسم کنیم که شـعاع آن ب            ای  دایرهاگر بخواهیم   
را ...)  ان ومک, از جمله خط، دایره( جسم 2ترتیب   این گزینه را انتخاب کرده در پی آن به   ،باشد

ـ     .)5-4-5شکل  (دهیم    کنیم و در پایان شعاع را می        انتخاب می  درسـتی انتخـاب     ه اگر ممـاس ب
 :گردد  این پیغام ظاهر می,نشود

Reqires TAN object snap and selection of circle, arc, or line. 

 

 ترسیم دایره) 5-4-5شکل 
 Tan, Tan, Radius گزینۀ

 انتخاب مماس اول )1
 انتخاب مماس دوم )2
 تعیین شعاع دایره )3

 
 )Tan, Tan, Tan  ( مماس ، مماس، مماس-6روش 

 شـکل (گیـرد      جسم مماس باشد این گزینه مورداستفاده قرار مـی         3 که بر    ای  دایرهبرای ترسیم   
5-4-6(. 
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  ترسیم دایره)6-4-5شکل 
 Tan, Tan, Tan گزینۀ

 انتخاب مماس اول )1
 انتخاب مماس دوم )2
 انتخاب مماس سوم )3

 
 ها  و انتخاب گزینهCIRCLEاجرای مستقیم فرمان 

 :شویم  با پیغام درخواست زیر مواجه می، را در سطر فرمان اجرا کنیمCIRCLEاگر فرمان 
Command: circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 

 :برای کاربر وجود دارداصلی  راه 4شود  همانگونه که در پیام باال مشاهده می
 :شود  به عنوان مرکز، در پی آن این پیام ظاهر میای نقطه انتخاب -1

Specify radius of circle or [Diameter]: 
 .گردد  اجرا می1روش  درصورت دادن عددی به عنوان شعاع -1-1
 . برگزیده شده است2  انتخاب گردد روشDiameterاگر گزینۀ  -1-2
 .باشد  می4 مشابه روش ۳P انتخاب گزینۀ -2
 .شود  می3 سبب اجرای روش ۲P انتخاب گزینۀ -3
 .باشد  می5 نیز مانند روش Ttr گزینۀ -4

 پس برای اجـرای ایـن       , خالی است  CIRCLE در میان امکانات موجود در فرمان        6جای روش   
 . کمک بگیریمگشودنی منویحالت باید مستقیما از 

 
 (Zoom Window) پنجره نمایی بزرگ

کنیم و برای مشـاهدۀ یکـی از     استفاده میZOOMحاال که چند دایره رسم کرده ایم از فرمان       
 .)2 و 1-5-5 های لشک(کنیم   آن استفاده میWindow از گزینۀ شده ترسیمهای  دایره
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 .کنیم  میZoom Window بخشی از صفحۀترسیم را )1-5-5شکل 
 

 
 

 .شود  دیده میچندضلعی پنجره، دایره به شکل نمایی بزرگ پس از انجام )2-5-5شکل 

 

 نقطة اول پنجره

نقطة مقابل پنجره
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علت ایـن اسـت کـه       .  چندان هم شباهتی به دایره ندارد      2-5-5رسد دایرۀ شکل      اما به نظر می   
ماننـد دایـره، کمـان، بیضـی        (اند    دارای شکل غیرخطی    را که  اجسامینمایی    اتوکد هنگام بزرگ  

 شکل قبلی را بزرگ  دهد و تنها  برای سرعت بیشتر، ترسیم نقطه به نقطۀ آنها را انجام نمی ،...)و
 یـاری  REGENاز فرمـان   ،شـکل واقعـی   بـه  نمـایش دایـره      وبرای رفـع ایـن اشـکال        . کند  می
 .گیریم می
 

 )بازسازی ترسیم (REGENفرمان 
REGEN   که مخفف Regeneration) است برای بازسازی ترسیم ) به معنی محاسبۀمجدد
پس از اجرای . دهد  نشان میViewگشودنی   محل فرمان را در منوی6-5شکل . رود به کار می 

 .آید درمی 3-5-5صورت شکل   به2-5-5 دایرۀ شکل REGENفرمان 
 

 
 

 .یابد ود را می دایره شکل واقعی خREGEN با اجرای فرمان )3-5-5شکل 
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 View در منوی REGEN محل فرمان )6-5شکل 

 
 )کمان (ARCرمان ف

های ایـن فرمـان نیـز از          برای دیدن و انتخاب گزینه    . رود  کار می  این فرمان برای ترسیم کمان به     
 .)7-5شکل (گیریم   کمک میArc و منوی فرعی Drawگشودنی  منوی
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 Draw گشودنی منوی در Arcی فرمان ها گزینهحل  م)7-5شکل 
  نقطه3 )1
 شروع، مرکز، انتها )2
 ۀمرکزیشروع، مرکز، زاوی )3
 وتر شروع، مرکز، طول )4
 ۀمرکزیشروع، انتها، زاوی )5
 شروع، انتها، جهت )6

 شروع، انتها، شعاع )7
 مرکز، شروع، انتها )8
 ۀمرکزیمرکز، شروع، زاوی )9

 وتر مرکز، شروع، طول )10
 در ادامۀ خط یا کمان قبلی )11

 
 )points ۳( نقطه  3 -1روش 

 )1-8-5شکل (. گردد  نقطه ترسیم می3کمانی با تعیین 
 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
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 رسم کمان )1-8-5شکل 
 ٣Pointsگزینۀ 

 انتخاب نقطۀ اول )1
 انتخاب نقطۀ دوم )2
 انتخاب نقطۀ سوم )3

 
 )Start, Center, End(  شروع، مرکز، انتها -2روش 

 )2-8-5شکل  (.شود انتها ترسیم می مرکز و ،کردن نقطۀ شروع کمان موردنظر با مشخص
 

 

 سم کمانر )2-8-5شکل 
 Start, Center, Endگزینۀ 

 انتخاب نقطۀ شروع کمان )1
 انتخاب مرکز )2
 انتخاب نقطۀ انتهایی )3

 
 )Start, Center, Angle (ۀمرکزی  شروع، مرکز، زاوی-3روش 

 .شـود  سیم مـی کمان تر) Included angle( مرکز و زاویۀ مرکزی یا حامل ،با تعیین شروع
 )3-8-5شکل (
 

 

 رسم کمان )3-8-5شکل 
 Start, Center, Angle گزینۀ

 انتخاب نقطۀ شروع کمان )1
 انتخاب مرکز )2
زاویۀشـــامل یـــا ( تعیـــین زاویـــۀ مرکـــزی )3

Included angle( 
 

 )Start, Center, Length(  شروع، مرکز، طول وتر -4روش 
را در ایـن روش تعیـین   ) Length of Chord( مرکز کمان و طول وتـر  ،نقطۀ ابتدای کمان
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 .)4-8-5شکل  (.کنیم می
 

 

 رسم کمان )4-8-5شکل 
 Start, Center, Length گزینۀ

 انتخاب نقطۀ شروع کمان )1
 انتخاب مرکز )2
 )مانطول وتر ک( Length of chord تعیین )3

 
 )Start, End, Angle (ۀمرکزیانتها، زاوی,    شروع-5روش 

 )5-8-5شکل  (.نماییم کمان را در این روش تعیین می) حامل(شروع و انتها و زاویۀ مرکزی 
 

 

 رسم کمان )5-8-5شکل 
 Start, End, Angle گزینۀ

 انتخاب نقطۀ شروع کمان )1
 انتخاب نقطۀ انتهایی )2
 تعیین زاویۀ مرکزی )3

 
 )Start, End, Direction (مماس   شروع، انتها، جهت-6روش 

 در نقطۀ شروع بر کمـان ممـاس خواهـد شـد             شروع و انتهای کمان و سپس جهت خطی را که         
 )6-8-5شکل  (.کنیم مشخص می

 

  رسم کمان)6-8-5شکل 
 Start, End, Direction گزینۀ

 انتخاب نقطۀ شروع کمان )1
 انتخاب نقطۀ انتهایی )2
 تعیین جهت مماس بر کمان در نقطۀ شروع )3

 
 )Start, End, Radius(  شروع، انتها، شعاع -7روش 

 )7-8-5شکل  (.کنیم عاع کمان را تعیین میابتدا و انتها و ش
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 رسم کمان )7-8-5شکل 
 Start, End, Radius گزینۀ

 انتخاب نقطۀ شروع کمان )1
 انتخاب نقطۀ انتهایی )2
 تعیین شعاع )3

 
 )Center, Start, End( مرکز، شروع، انتها -8روش 

 )8-8-5شکل ( . تنها ترتیب ورود اطالعات تغییر کرده است,باشد  می2این روش مشابه روش 

 

 رسم کمان )8-8-5شکل 
 Center, Start, Endگزینۀ 

 انتخاب مرکز کمان )1
 انتخاب نقطۀ شروع )2
 انتخاب نقطۀ انتهایی )3

 
 )Center, Start, Angle (ۀمرکزی  مرکز، شروع، زاوی-9روش 

 )9-8-5شکل  (. است3این نیز مشابه روش 

 

 رسم کمان )9-8-5شکل 
 Center, Start, Angle گزینۀ

 نتخاب مرکز کمانا )1
 انتخاب نقطۀ شروع )2
 تعیین زاویۀ مرکزی کمان )3

 
 )Center, Start, Length(  مرکز، شروع، طول وتر -10روش 

 )10-8-5شکل  (. است4مانند روش 
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 رسم کمان )10-8-5شکل 
 Center, Start, Lengthگزینۀ 

 انتخاب مرکز کمان )1
 انتخاب نقطۀ شروع )2
 تعیین طول وتر کمان )3

 
 )Continue(ادامه   -11روش 

 .کنـیم    این گزینه را انتخـاب مـی       شده  ترسیم مماس بر آخرین خط یا کمان        یبرای ترسیم کمان  
 )2 و 1 -11-8-5های  شکل(

 
 ترسیم کمان در ادامۀ )1-11-8-5شکل 

 شده ترسیم خط آخرین پاره

 
 ترسیم کمان در ادامۀ )2-11-8-5شکل 

 شده آخرین کمان رسم
 

 را کـه در بـاال   10 تـا  1ی ها روش کلیۀ ها گزینه بطور مستقیم و بررسی ARCبا اجرای فرمان   
 در همان ابتدای کار و در مقابل Enter مشابه زدن 11روش . توانیم بیابیم  میاند شدهنام برده 

 : استARCاولین پیام درخواست فرمان 
Command: arc 
Specify Start point of arc or [center]: 

 : حالت ممکن است روی دهد3 ، را بزنیمEnterه اگر در این مرحل
صورت کمانی مماس بر آن      دراین. ایم  رسم کرده  خط  پاره قبل از اجرای این فرمان یک        -1حالت  

 شـکل ( .گـردد   باشـد ترسـیم مـی        مـی  خـط   پـاره قطۀ ابتـدای آن روی نقطـۀ انتهـایی          نخط که   
5-8-11-1( 

کمان جدیدی کـه نقطـۀ   .  استشده رسیمت پیش از اجرای این فرمان یک کمان دیگر       -2حالت  

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  158  
 

 

شـکل  ( .شـود  است و مماس بر کمان قبلی ترسیم مـی قبلی ی کمان یابتدای آن روی نقطۀ انتها 
5-8-11-2( 

 ورود به اتوکد و پس از. ( کمان یا خطی وجود ندارد تا کمان جدید بر آنها مماس شود     -3حالت  
شود مبنـی بـر    صورت پیام خطایی داده میدر این .) ایم  کمان یا خطی رسم نکرده,شروع به کار 

 :اینکه خط یا کمانی برای ادامه وجود ندارد
No line or arc to continue. 

 
 )نقطه (POINTفرمان 

در را   POINT محـل فرمـان      5-9شـکل   . کنیم   را اجرا می   POINTبرای ترسیم نقطه فرمان     
خواهد که مختصات      ما می   اتوکد از  POINTپس از صدور فرمان     . دهد   نشان می  گشودنی  منوی

امـا ایـن نقطـۀ       .کنـد   ای ترسـیم مـی     محل موردنظر را مشخص کنـیم و در آن موقعیـت نقطـه            
 .نیستمشاهده  سادگی قابل هشده ب ترسیم

 

 
 
 

1
2

 در منـویPoint محل فرمان    )9-5شکل  
Draw 

 ترسیم یک نقطه) 1
کـه کلیـد زمـانی   تـا  ،ترسیم چند نقطـه   ) 2

ESC  ایم فرمان رسم نقطـه ادامـه  را نزده
 .دارد
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 )شیوۀ رسم نقطه (DDPTYPEفرمان 
 استفاده کرده شـکل     DDPTYPEتر نقطه بروی صفحۀ مونیتور از فرمان         برای تشخیص راحت  

گشـودنی    را در منـوی DDPTYPE محل فرمـان  10-5شکل . کنیم  نقطه را عوض می   ش  نمای
Format   گفتگویی مربوط به فرمان      ۀپنجر و توضیحات ذیل آن      11-5شکل   وDDPTYPE 
 .دنده را نشان می

ــان ) 10-5شــکل   در DDPTYPEمحــل فرم
  Formatمنوی 

 

 
 

 .شود  ظاهر میDDPTYE که در پی صدور فرمان Point Styleۀ گفتگویی پنجر )11-5شکل 
 )Point style(نقطه شـیوۀ رسـم    : ۀ گفتگـویی  پنجـر عنوان   )1

4

5 6

3

7
8

9 1110

21
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بــا انتخــاب ایــن دکمــه بــدون ذخیــرۀ  )2
ــال  ــرات اعمـ ــده از  تغییـ ــرشـ ۀ پنجـ

بســتن : گــردیم گفتگــویی خــارج مــی
)Close( 

 نقطـه چنـین     فـرض   پیششکل اولیه و     )3
 نقطــۀ نــورانی  یــک یعنــی تنهــا،اســت

شـود   همانگونه که دیده مـی   ). کسلپی(
بــدین   صفحۀترســیمییــافتن نقــاط در 

 اسـت، بخصـوص      مشـکل  شکل بسـیار  
 دیگری مانند خط    جسماگر روی آنها    

 .قرار داشته باشد... یا دایره یا کمان یا
ــا انتخــاب هرکــدام از تصــاویر ایــن   )4 ب

) شـوند    نامیده مـی   imageکه  (قسمت  
ــه  ــه بـ ــکل نقطـ ــابی  شـ ــورت انتخـ صـ

با گزینۀ دوم بـاال از سـمت         . آید درمی
 .گردند چپ نقاط کامال نامرئی می

ۀ پنجرتوانیم در این      اندازۀ نقطه را می    )5
. وارد کنـــیم) edit box( ویرایشـــی

واحد آن بسـتگی بـه انتخـاب یکـی از           
 . دارد8 یا 7های  دکمه

گیری نقطـه در ایـن محـل      واحد اندازه  )6
آید و دارای دو حالـت   به نمایش درمی 

 کشی  یا واحد نقشه(%) درصد: است
 بــــا انتخــــاب ایــــن دکمــــۀرادیویی )7

)radio button ( انــدازۀ نقطــه بطــور
صــورت درصــدی از ابعــاد  هنســبی و بــ

در این  . شود   سنجیده می  صفحۀتصویر
 یا ریزنمایی تأثیری    نمایی  بزرگحالت  

 .در اندازۀ نقاط نخواهد داشت
با انتخـاب ایـن دکمـۀرادیویی انـدازۀ          )8

بنــای واحــد نقطــه بطــور مطلــق و بــر م
صـورت   درایـن . گـردد   نقشه تعیین می  

 یا ریزنمایی اندازۀ نقاط     نمایی  بزرگبا  
 .کند تغییر می

تغییــرات ) پــذیرش (OKبــا انتخــاب  )9
ۀگفتگـویی ذخیـره    پنجر در   ایجادشده
 .گردند و اعمال می

ــراف  )10 ــۀ ،درصــورت انص  Cancel دکم
ایــن دکمـه مشــابه  . زنـیم  را مــی) لغـو (

 .باشد  می2دکمۀ شماره 
مربـوط  ) Help(برای مشاهدۀ راهنمـا      )11

 ایـن دکمـه را      DDPTYPEبه فرمان   
 .کنیم انتخاب می

 
همـان شـکل سـابق مشـاهده       بـاز هـم نقـاط بـه    ، برای نمایش نقطه  ای  شیوهاگر پس از انتخاب     

ها را پیش از تغییـر        نقطه 2و1 -12-5 های  شکل.  را اجرا کنیم   REGENشوند باید فرمان      می
 .دهند ان میشیوه و پس از آن نش
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ــکل  ــه )1-12-5ش ــا نقط ــیم ه  در صفحۀترس

 .شوند سختی دیده می به

 
ــکل  ــان  )2-12-5شـ ــرای فرمـ  پـــس از اجـ

DDPTYPEــاط   و تغییرشــکل نقطــه ــا، نق ه
 .شوند راحتی دیده می هب

 
 )بیضی (ELLIPSEفرمان 

ومتریـک  دایـرۀ ایز  . کنیم   استفاده می  ELLIPSEبرای رسم بیضی و دایرۀ ایزومتریک از فرمان         
 را در   ELLIPSEهـای فرمـان        محل گزینـه   13-5شکل  .  مورد بررسی قرار خواهد گرفت     بعداً

های ترسیم بیضـی      های منو دربرگیرندۀ همۀ روش       گزینه .دهد   نشان می  Drawگشودنی    منوی
 .نیستند
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 ) شعاع دوم، شعاع اول،مرکز بیضی: (Center -روش اول 
 ولی اتوکد بیضی را مانند دایـره بـا فـرض یـک مرکـز ترسـیم                  ،ارد مرکز د  2دانیم که بیضی      می
ترتیب مرکز بیضی، نقطۀ انتهایی محور اول و طـول محـور دوم تعیـین                در این روش به   . کند  می
 .)1-14-5شکل (شود  گردد و بیضی رسم می می
 

 

  رسم بیضی با تعیین مرکز)1-14-5شکل 
 تعیین مرکز بیضی )1
 اولتعیین نقطۀ انتهایی محور  )2
 تعیین طول محور دوم )3

 
Command: ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/center]: c 
Specify center of ellipse: 

 .کنیم مرکز بیضی را انتخاب می
Specify endpoint of axis: 

ی فرمانها  گزینه محل   )13-5شکل  
ELLIPSE در منوی Draw 

 ترسیم بیضی با تعیین مرکز )1
 ترسیم بیضی با تعیین محورها )2

 ضیترسیم کمان بی )3

1
2

3
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 .دهیم نقطۀ انتهایی محور اول یا شعاع محور اول را می
Specify distance to other axis or [Rotation]: 

 .دهیم شعاع محور دوم را می
 

 )نقطۀ اول، مرکز، طول محور دوم (Axis, End -روش دوم 
را  ترتیب نقطۀ ابتدا، نقطۀ انتهـایی محـور بیضـی و سـپس طـول محـور دوم آن                در روش دوم به   

 .)2-14-5شکل (کنیم  تعیین می
 

 

 رســم بیضــی بــا تعیــین    )2-14-5شــکل 
 محورها

 حور بیضینقطۀ ابتدای م )1
 نقطۀ انتهایی محور بیضی )2

 طول محور دوم بیضی )3
 

Command: ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 

 .دهیم نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می
Specify center of ellipse: 

 .کنیم مرکز بیضی را انتخاب می
Specify distance to other axis or [Rotation]: 

 .دهیم طول محور دوم را می
 

  زاویه حول محور اصلی، انتها، ابتدا-روش سوم 
ای را بـین یـک    اگـر حلقـه  . این حالت در منو نیست و باید مستقیماً در سـطرفرمان اجـرا شـود      

 ایـن سـایه     ،موازات دیوار قرار دهـیم و سـایۀ آن را روی دیـوار نگـاه کنـیم                 هنورافکن و دیوار و ب    
اگر این حلقه را حول یکی از قطرهایش بچرخانیم سـایه بـه شـکل               . شود  میشکل دایره دیده     به

 ولـی قطـر دیگـر کوچـک         ,کند  چرخد تغییر نمی    قطری که حلقه حول آن می     . آید  بیضی در می  
 ).3-14-5شکل ( شود می
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 رسم بیضی با تعیـین محـور   )3-14-5شکل  
 و زاویه دوران دایره حول محور

 نقطۀ ابتدای محور بیضی )1
 انتهایی محور بیضینقطۀ  )2
 زاویه حول محور اصلی )3

 
Command: ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 

 .دهیم نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می
Specify other endpoint of axis: 

 .دهیم نقطۀ انتهایی محور بیضی را می 
Specify distance to other axis or [Rotation]: r 
Specify rotation around major axis: 

 .دهیم زاویۀ دوران حول محور اصلی را می
 

 )Elliptical Arc(رسم کمان بیضی 
توانیم بیضی را ترسیم کرده سپس بخشی را که باید حفظ شـود انتخـاب                 حالت باال می   3مانند  
 )4-14-5شکل  (.کنیم

 

 

  رسم کمان بیضی)4-14-5شکل 
ــا 1 ــه -3 ت رســم  ذکرشــده در یهــا روش ب

 ) روش3 (بیضی
 .کنیم نقطۀ ابتدای کمان را تعیین می )4
 .کنیم نقطۀ انتهای کمان را انتخاب می )5

 
 شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان ، زاویۀمرکز، شعاع اول، شعاع دوم -1

Command: ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a 
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: c 
Specify center of ellipse: 
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 .کنیم مرکز بیضی را انتخاب می
Specify endpoint of axis: 

 .دهیم نقطۀ انتهایی محور اول یا شعاع محور اول را می
Specify distance to other axis or [Rotation]: 

 .دهیم شعاع محور دوم را می
Specify start angle or [Parameter]: 

 .دهیم زاویۀ شروع کمان را می
Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 

 .دهیم زاویۀ انتهای کمان را می
 
 شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان ، زاویۀ نقطۀ اول، مرکز، طول محور دوم-2

Command: ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a 
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 

 .دهیم نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می
Specify center of ellipse: 

 .کنیم مرکز بیضی را انتخاب می
Specify distance to other axis or [Rotation]: 

 .دهیم طول محور دوم را می
Specify start angle or [Parameter]: 

 .دهیم زاویۀ شروع کمان را می
Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 

 .دهیم زاویۀ انتهای کمان را می
 
 شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان ، زاویۀ زاویه حول محور اصلی، انتها، ابتدا-3
 

Command: ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a 
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 

 .دهیم نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می
Specify other endpoint of axis: 

 .دهیم نقطۀ انتهایی محور بیضی را می
Specify distance to other axis or [Rotation]: r 
Specify rotation around major axis: 
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 .دهیم  اصلی را میزاویۀ دوران حول محور
Specify start angle or [Parameter]: 

 .دهیم زاویۀ شروع کمان را می
Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 

 .دهیم زاویۀ انتهای کمان را می
 

 ELLIPSE در فرمان Parameterگزینۀ 
کنیم، کـه ایـن کتـاب بـه       یرد م ا ضرایب معادلۀ پارامتریک بیضی را و      ،انتخاب این گزینه  پس از   

 .پردازد ها نمی آن
 

 ELLIPSE در فرمان Included angleگزینۀ 

جای تعیین زاویه برای نقطـۀ انتهـایی کمـان بیضـی، زاویـۀ       پس از انتخاب این گزینه ضرایب به     
دهیم و اتوکد با داشتن نقطـۀ ابتـدای کمـان             مرکزی را می  

 .آورد دست می را به بیضی نقطۀ انتهایی آن
 

 )حلقه (DONUTفرمان 
 15-5شـکل   . کنـد   این فرمان حلقه یا دایرۀتوپر رسم مـی       

 .دهد  نشان میگشودنی منوی را در DONUTمحل فرمان  
 :)16-5شکل (  مرحله است3دارای این فرمان 

Command: donut 
Specify inside diameter of donut < فرض پیش >: 

ـ        قطر داخلی حلقه را تعیـین مـی       -1 ورت کنـیم یـا در ص
مقداری که درون پرانتـز     (فرض    موافقت با مقدار پیش   

 قطـر   .زنـیم    را مـی   Enter) شکسته نوشته شده اسـت    
 . است10فرض اولیۀ اتوکد برابر  داخلی پیش

Specify outside diameter of donut < فرض پیش  >: 
 قطر بیرونی .کنیم قطر بیرونی حلقه را تعیین می-2

 .است 20فرض اولیۀ اتوکد برابر  پیش
Specify center of donut or <exit>: 

 3مرحلۀ  .گیرد  قرار میشده دادهمرکز حلقه در نقطۀ . کنیم محل درج حلقه را وارد می-3

 محـــل فرمـــان)15-5شـــکل 
DONUTدر منوی Draw  
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 .یابد  را نزده ایم ادامه میEnterتا زمانی که کلید 
 

 
 

 را نزده ایم فرمان ادامه Enter یا ESC تا زمانی که کلید ،DONUT ترسیم )16-5شکل 
 .ابدی می

 
 )نوار (TRACEفرمان 
TRACE   ایـن  .شـود   اسـتفاده مـی  شده تعیین به معنی جاده است و برای ترسیم نوار به پهنای 

 .فرمان در هیچکدام از منوها حضور ندارد
Command: trace 
Specify trace width < فرض پیش >: 

 .زنیم  را میEnter فرض پیشکنیم یا در صورت توافق با مقدار  هنای نوار را تعیین میپ
Specify start point: 

 کنیم ای مشخص می نقطه
Specify next point: 

 را نـزده ایـم تکـرار        Enter تـا زمـانی کـه کلیـد          همرحلاین   .کنیم  نقطۀ بعدی را تعیین می    
 .شود می

تر است یعنی وقتی نقطۀ سوم تعیـین          همیشه یک مرحله از تعیین نقطه عقب       TRACEفرمان  
 دوم بـین نقـاط دوم و سـوم         ۀقاط اول و دوم و با تعیین نقطۀ چهـارم قطعـ            اول بین ن   ۀشد قطع 

 )2و1-17-5 های شکل. (گردد ترسیم می
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 .گیرد  همیشه یک مرحله دیرتر از تعیین نقطه انجام میTRACE ترسیم )1-17-5شکل 
 

 
 

 که در مرحلۀ قبلی انتهای آن را تعیین کردیم ترسیم Trace آخرین قطعۀ )2-17-5شکل 
 .شود می

 
 انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر

 TRACE و   DONOTهـای      بیـانگر ایـن هسـتند کـه بـا فرمـان            17-5 و   16-5هـای    شکل
ای دیگری نیز دارای این ویژگـی       ه   خواهیم دید که فرمان    بعداً. توانیم اجسام توپر رسم کنیم      می
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از فرمان آشنای .  پاک کنیمایم  ترسیم کرده را که قبالTRACEًخواهیم یک  اکنون می .هستند
ERASE  بـریم و     گیریم و مربع انتخابگر را برای انتخاب جسم موردنظر روی آن مـی               کمک می

مـین علـت     ه بـه . کند  می ولی انگار اتوکد چیزی در محل انتخابی پیدا ن         ،زنیم  کلید ماوس را می   
وس اسـت تـا      منتظر یک تقـۀ دیگـر مـا        ERASEباز شده و فرمان         ناحیۀترسیمی در   ای  پنجره

. را دریافت کنـد ) Window or Crossing (پنجرۀمتقاطعمختصات نقطۀ مقابل پنجره یا 
متقـاطع  ۀیا پنجر ) Window( دیدیم هنگام انتخاب اجسام تنها وقتی پنجره         همانطور که قبالً  

)Crossing ( ولـی  . تقه بـزنیم   صفحۀترسیمی خالی از   ای  نقطهتوانستیم باز کنیم که در        را می
 موردنظرمـان نشـد؟ بـرای یـافتن         TRACEچرا اتوکد متوجه    پس   ، روی جسم تقه زدیم    ما که 

 )1-18-5شکل : (رویم علت به سراغ فرمان دیگری می
 

 
 

ــکل  ــاب  )1-18-5ش ــالیTrace انتخ ــه   درح ــهک ــم  ای نقط ــرده ای ــاب ک .  در درون آن را انتخ
ی جسموکد در محل انتخابی      یعنی ات  ،شود   یک پنجره باز می    Traceجای انتخاب    هصورت ب  دراین
 .یابد نمی

 
 )توپرسازی (FILLفرمان 

 .روشن یـا خـاموش  :  گزینه است  2شویم که این فرمان دارای         متوجه می  FILLبا اجرای فرمان    
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 :کنیم می) OFF(است ولی در اینجا آنرا خاموش ) روشن (ON آن فرض پیشحالت 
Command: fill 
Enter mode [ ON / OFF ] < ON >: off 

 :کنیم  را اجرا میREGENاکنون فرمان 
Command: regen 
Regenerating drawing. 

پـس بـرای انتخـاب      . ی است که در باال مطـرح کـردیم        سؤالندۀ پاسخ    ده  نشان 2-18-5شکل  
قه بزنیم یعنی همان خطوطی کـه هنگـام         تروی مرزهای آنها     ه باید ب  ،باشند  اجسامی که توپر می   

 .شوند  میدهدی »توپرسازی«خاموش بودن 
 

 
 

شکل  این  بهTrace ،کرده ایم) off(را خاموش ) FILL( در حالتی که توپرسازی )2-18-5شکل 
 .شود دیده می

 
 Drawابزار  های ترسیمی در منوی فرمان
 .شود  مشاهده میDraw ابزار منویدر  ترسیمی  های  محل فرمان19-5در شکل 
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 Draw ابزار منوی) 19-5 شکل
1( LINE - ــاره بـــرای ترســـیم  خـــط پـ

)Line( 
2( XLINE -     برای ترسیم خط دوطرف 

 )Construction Line(بی نهایت 
3( MLINE -  ــوط ــیم خطـ ــرای ترسـ  بـ

 )Multiline(چندگانه 
4( PLINE -   ــدخطی ــیم چن ــرای ترس  ب

)Polyline( 
5( POLYGON -  بـــــرای ترســـــیم 

 )Polygon( منتظم چندضلعی

6( RECTANG -رســــــیم  بــــــرای ت
 )Rectangle(مستطیل 

7( ARC - برای ترسیم کمان )Arc( 
8( CIRCLE -  ــره ــیم دایـ ــرای ترسـ  بـ

)Circle( 
9( SPLINE -  ــیم ــرای ترســــــ  بــــــ

 )Spline(کثیرالمنحنی 
10( ELLIPSE -   بــرای ترســیم بیضــی 

)Ellipse( 
 کمان بیضی )11

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
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12( INSERT -  بـــــرای درج بلـــــوک 
)Insert Block( 

13( BLOCK -  ــوک ــاختن بلـ ــرای سـ  بـ
)Make Block( 

14( POINT -  ــه ــیم نقطــ ــرای ترســ  بــ
)Point( 

15( BHATCH -  بــــرای هاشــــورزنی 
)Hatch( 

16( REGION - بـــرای ترســـیم ناحیـــه 
)Region( 

17( MTEXT -     پـاراگرافی   برای نوشـتن
 )Multiline Text (چندسطرییا 

 
 !هنوز هم ناتوانیم

در . شـوند ترسـیم کنـیم        مشاهده مـی   19-5اشکالی مشابه آنچه در شکل      توانیم    هنوز هم نمی  
ایم امـا هنـوز نیـاز بـه ابزارهـایی بـرای ترسـیم                 ترسیمی را آموخته    های  ودی که فرمان  واقع باوج 

 .ها داریم اینگونه نقشه
 

 
 

توانیم به سادگی ترسیم  هایی که تاکنون آموخته ایم نمی  این نقشه را با روش )19-5شکل 
 :توانیم  نمی.کنیم

 .از مرکز دایره خطی رسم کنیم )1
ه ترسـیم   خطی را مماس بـر دایـر        پاره )2

 .کنیم
خـط دیگـری    خطی را به وسط پاره   پاره )3

 .وصل کنیم
ــاره )4 ــاره    پ ــود بــر پ خــط  خطــی را عم

 .دیگررسم کنیم
5( ...

 
 پرسش

 کند؟ رسم شبح یعنی چه و در هنگام ترسیم چه کمکی به کاربر می -1
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ــۀ  -2 ــان Windowگزین ــی ZOOM از فرم ــی را انجــام م ــه   چــه عمل ــد و چگون ده
 اجراست؟ قابل

 
 دهد؟ ملی انجام می چه عREGENفرمان  -3
 
در برابـر پیغـام     ,  را اجرا کـرده    ARCاگر بالفاصله پس از ورود به اتوکد فرمان          -4

 :درخواست آن یعنی
Specify start point of arc or [CEnter]: 

Enter یا Spaceافتد؟  چه اتفاقی می، را بزنیم 
 

 تحقیق
 یم؟شو مواجه میزیر  چه موقع با پیغام CIRCLEهنگام اجرای فرمان  -1

Circle does not exist. 
 
 نیـز   (Line) گفتـه شـد بـرای خـط          (Arc) برای کمان    Continueآنچه در روش     -2

 .شده از هر کدام را یادداشت کنید  حالت و نتایج گرفته3آزمایش کنید و هر 
 
محــدودۀ اعــدادی کــه ) Rotation(هنگــام تعیــین زاویــۀ دوران در رســم بیضــی  -3

 توانیم وارد کنیم چیست؟ می
 
 ؟توانیم دایره بکشیم  میELLIPSEبا فرمان ا آی -4
 
 . بررسی کنیدELLIPSE را در فرمان Parameterگزینۀ  -5
 
هـای موجـود در فهرسـت         یکی از پرونده  (یک پروندۀ ترسیمی شامل انواع اشکال        -6

Sample     هنگـام انتخـاب    بررسی کنید که    , را باز کرده  )  واقع در محل نصب اتوکد
  قابل انتخابند؟اجسام مماس باشد کدام  برای اینکه دایره بر آنجسم
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بـه کمـک   .  قـرار دارد Redraw گزینـۀ  Regen و قبل از View گشودنی منویدر   -7
 چـه عملـی انجـام       REDRAW تحقیـق کنیـد کـه فرمـان          (Help)راهنمای اتوکد   

  دارد؟REGENدهد و چه فرقی با  می
 
 زبانــۀ را اجــرا کنیــد، آن.  در فصــول قبلــی آشــنا شــدیمOPTIONSبــا فرمــان  -8

Displayدنبـال جعبـۀکنترلی     را بزنید و در ناحیۀ سمت راست بهApply solid 

fill با روشن و خاموش کردن آن فرمان        .  بگردیدFILL  های     با گزینهOn   و Off 
 .شود اجرا می

 
تعدادی نقطه  .  شکل نمایش نقطه را عوض کنید      DDPTYPEبا استفاده از فرمان      -9

 قسـمتی از    ZOOM از فرمـان     Windowگزینۀ  کمک    در صفحه ترسیم کنید و به     
تـر از آنچـه       نقـاط درشـت   . صفحه را که درآن تعدادی نقطه قرار دارد بزرگ کنید         

اندازۀ مناسـب نشـان داده شـوند، از           برای آنکه نقاط به   . شوند  قبالً بودند دیده می   
 گیرید؟ کدام فرمان کمک می

 
 تمرین

 اسـت و    28 در   28 یک مربع به ابعاد      محدودۀ همۀ ترسیمات  . ها را رسم کنید     شکل این
 .باشد  می2کوچکترین بُعد 
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رسم برای  بازهم ابزار کمک

 تر ترسیم دقیق
یـاری ابـزار    تر، باز هـم بـه      ترسیم دقیق 

 رسم کمک

 )موضوعی پرش (OSNAPابزار 

 Osnapبزار چگونگی استفاده از ا

 )موضوعی ردیابی پرش (Otrackابزار 

: فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار هـا       
DSETTINGS 

 پرسش

 تحقیق
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 رسم کمکابزار یاری  به هم باز، تر ترسیم دقیق
شوند ترسیم کنیم نیازمنـد ابـزاری          مشاهده می  1-6اگر بخواهیم اشکالی مشابه آنچه در شکل        

 .باشیم  میOSNAPبنام 
 

 
 .در این فصل خواهیم آموخت ترسیمات دقیقتری رسم کنیم )1-6شکل 

 
 )موضوعی پرش (OSNAPابزار 

OSNAP که مخفف Object Snapموضوعی پرش« یـا  »ۀموضوعیگیر«باشد   می« 
 وسـط یـک   , بروی انتهای یک پاره خط ای  نقطهبرای انتخاب   . شود  خوانده می  »جسم پرش«یا  

بـرای   .کنـیم   استفاده مـی OSNAPاز ابزار ... خط و  محل تقاطع دو پاره, مرکز یک دایره ,کمان
نشانگرماوس , گیرد  در اختیارمان قرار می   ) Osnap(موضوعی    مشاهدۀ امکاناتی که با ابزار پرش     

از میـان  . دهـیم   دکمۀ راست ماوس را فشار می،برده)  نوار وضعیتدر (osnap را روی دکمۀ 
 شکل  پنجرۀگفتگویی .)2-6شکل  ( کنیم  را انتخاب می   …Settingsمنوی ظاهر شده گزینۀ     

های دیگر  شکل. گردد که توضیحات مربوط به آن در ذیل شکل نوشته شده است  ظاهر می6-3
 هـای  شـکل  (.گذارنـد   نمـایش مـی    طورمصـور بـه    ه را ب  »موضوعی پرش«ز روش استفاده از ابزار      نی
6-4( 
 

 
 OSNAP با تقۀراست روی دکمۀ )Osnap(موضوعی   پرشپنجرۀگفتگویی احضار  )2-6شکل 

 (Status bar) درنوار وضعیت
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 OTRACK و OSNAP های به ابزار مربوطObject snap پنجرۀگفتگویی )3-6شکل 
ــوان  )1 ــوار عن ــات : ن ــهتنظیم ــی نقش  کش

)Drafting Settings( 
بــــــرای بســــــتن : Closeدکمــــــۀ  )2

 و صــرفنظرکردن از پنجرۀگفتگــویی
ــام  ــات انج ــه را   تنظیم ــن دکم ــده ای ش

 .زنیم می
آن انتقـال    با انتخاب این دکمه و درپی      )3

که اکنـون بـه شـکل عالمـت      (نما   مکان
روی قسـمت   بـه   ) سؤال درآمده اسـت   

ــوردنظر ــه و م ــۀ ) Click (زدن تق دکم
ــاوس ــا   ،مـ ــک یـ ــای یـ ــک راهنمـ  یـ

ــطری ــه  چندس ــۀ مربوط ــارۀ گزین  درب

 .گردد ظاهر می
 پنجرۀگفتگـویی ی موجـود در     ها  زبانه )4

 : شامل»کشی نقشهتنظیمات «
• Snap and Grid     -     پرش و

 شبکه
• Polar tracking     -     ردیابی 

 )قطبی(ای  زاویه
• Object snap  =موضـوعی  پرش 

ــۀ  ــره زبانــــ ــن پنجــــ  در ایــــ
Object Snapروشن است . 

ــن   )5 ــاب ایــ ــا انتخــ ــۀکنترلیبــ  جعبــ
)Control box (ــرش ــوعی پـ  موضـ

5

8

22

21

1
4

9

7

23

24

3
2

6

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

272625

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  180  
 

 

)Osnap (        روشن و بـا انتخـاب مجـدد
برای روشـن یـا     . گردد  خاموش می آن  

ــردن  ــاموش ک ــان Osnapخ  درهرزم
چه در داخل این فرمان باشـیم و چـه          (

را  F٣تـوانیم کلیـد تـابعی         می) نباشیم
 Osnap در حـال حاضـر       .فشار دهـیم  
 .روشن است

 بـــرای روشـــن و جعبـــۀکنترلیایـــن  )6
ــزار   ــردن ابــ ــاموش کــ  Otrackخــ

. رود  کار مـی   به) موضوعی  پرش ردیابی(
ــردن    ــاموش کـ ــن و خـ ــرای روشـ بـ

Otrackــی ــد    مـ ــوانیم کلیـ  را F١١تـ
 هـم   Otrack .مورداستفاده قرار دهیم  

 .حاضر روشن است درحال
 موضوعی پرشناحیۀ حاالت  )7
8( Endpoint -  نقطۀ ابتدا  : نقطۀ انتهایی

 کمـان   -بـرای خـط      (جسـم یا انتهـای    
 ...)و

9( Midpoint -  نقطۀ میـانی   : نقطۀ میانی
 ...) کمان و،برای خط (جسم) وسط(

10( Center - مرکز دایره یا کمان: مرکز 
11( Node - محــــل درج نقطــــه : گــــره

 ترسـیم  POINTی که با فرمان   جسم(
 .) استشده

12( Quadrant -  محل زوایای  : هربع دایر
 درجه روی دایـره     270 و   180 ،90 ،0

 یا کمان
13( Intersection - ــاطع محــل : نقطــۀ تق

 ،تقاطع بین خطوط   (جسمتقاطع هردو   

 ...) کمان ها و،دایره
14( Extension - ــداد ــداد : امت  جســمامت

و  ایـن گزینـه      -...)  کمان و  ،برای خط (
ی دیگـر   هـا   گزینـه  با   Parallel گزینۀ
 .ندمتفاوت

15( Insertion - محـــل درج : نقطـــۀ درج
 ... بلوک و،نوشته

16( Perpendicular - ای که   نقطه: عمود
خــط یــا کمــان ترســیم شــونده در آن 

 . موجود عمود باشدجسممحل بر 
17( Tangent - جسـم مماس بـر    : مماس 

 ...)، دایره،برای کمان(
18( Nearest - از ای نقطـــه: نزدیکتـــرین 

 که از نقاط دیگـر بـه محـل          جسمیک  
 .ر استنما نزدیکت مکان

19( Apparent intersection    -    نقطۀ
بعدی بـه   3 اجسامبرای  : ظاهری تقاطع

 اجسـام رود و محل تقاطع سایۀ        کار می 
 .کند  را انتخاب میصفحۀترسیمدر 

20( Parallel - ــوازی ــه  : مـ ــوط را بـ خطـ
انتخــــابی ترســــیم  جســــممـــوازات  

 این گزینـه    طریقۀ استفاده از  .نماید  می
ــهExtensionو  ــا گزین گــر هــای دی  ب

 .متفاوت است
ــا زدن ایــن دکمــه کلیــۀ جعبــه  )21  هــای ب

بــه حالــت (شــوند  کنترلــی روشــن مــی
 .)آیند میشده در انتخاب

 هـای  با انتخاب این دکمـه همـۀ جعبـه         )22
از حالـت   (گردنـد     کنترلی خاموش مـی   
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 .)شوند شده خارج می انتخاب
: دهـد  کاربر توضـیح مـی    ای که به   جمله )23

 یـک نقطـۀ     (tracking) برای ردیابی 
 در زمان اجرای    ,موضوعی   پرش دارای

روی نقطــه مکــث  های بــ فرمــان لحظــه
ــد ــه  . کنی ــی ک پــس از مشــاهدۀ عالمت

 اسـت  Otrackبیانگر به کـار افتـادن       
درایـن حالـت    . ماوس را حرکت دهید   

 Otrackی که بیانگر عملکرد     چین  خط
برای توقف عمـل    . شود  است ظاهر می  

دوبــــاره روی ) tracking(ردیــــابی 

 .دنقطه کمی مکث کنی
 OPTIONSبا زدن این دکمه فرمان        )24

 .گردد اجرا می
تغییــرات ) پــذیرش (OKبــا انتخــاب  )25

 ذخیـره   پنجرۀگفتگـویی  در   ایجادشده
 .گردند و اعمال می

ــۀ  )26 ــو (Cancelدکم ــورت را ) لغ در ص
 .زنیم میانصراف 

برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به ایـن        )27
ــۀ   ــان دکمــ ــاب Helpفرمــ  را انتخــ

 .کنیم می

 
 نقطۀ انتهایی: موضوعی پرش )1-4-6شکل 

 
 نقطۀ میانی: موضوعی پرش )2-4-6شکل 

 
مرکز دایره یا : موضوعی پرش )3-4-6شکل 

 کمان

 
 )گره(نقطه : موضوعی پرش )4-4-6شکل 
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ربع دایره یا : موضوعی پرش )5-4-6شکل 

 کمان

 
 نقطۀ تقاطع: موضوعی پرش )6-4-6شکل 

 

 
 امتداد: موضوعی پرش )7-4-6شکل 

 

 
 نقطۀ درج: موضوعی پرش )8-4-6شکل 

 

 
 عمود: موضوعی پرش )9-4-6شکل 

 

 
 مماس: موضوعی پرش )10-4-6شکل 
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 نزدیکترین: موضوعی پرش )11-4-6شکل 

 
 موازی: موضوعی پرش )12-4-6شکل 

 
 Osnapچگونگی استفاده از ابزار 

 Parallel و Extensionجز  های موضوعی به انتخاب همۀ پرش

روی اجسـام را    ) موضـوعی   هـای   پرش(کلیدی    کردن نقطه بتوانیم نقاط     آنکه هنگام مشخص  برای  
، Parallel و  Extension پـرش    2جـز     بـه » موضـوعی   هـای   پرش«انتخاب کنیم، برای همۀ     

شـود کـه نـام     ای ظـاهر مـی   زمـان نوشـته   بـریم، درایـن   نزدیکی محل موردنظر می  نما را به    مکان
 نقطۀ موردنظر   لحظه دراین) کردن کلیک(زدن    با تقه . دهد  شان می شده را ن   موضوعی انتخاب   پرش

 . روش کمی متفاوت استParallel و Extensionبرای . شود انتخاب می
 

 Extensionموضوعی  انتخاب پرش
ای مکـث     بریم و لحظـه     های انتهای خط یا کمان می       نما را به نزدیکی      مکان Extensionبرای  
 ماوس را درامتداد جسم     سپس. نما مشاهده کنیم    فه در محل مکان   اضا  کنیم تا یک عالمت به      می

دهـد     نشان می  ،چین  اتوکد با رسم شبح خط    . دهیم  بیرون حرکت می    سمت  به) خط یا کمان    پاره(
چین موقتی نیز درروی صفحۀترسـیم نوشـته           انتخاب شده است و طول خط      Extensionکه  
چین و    ای در امتداد این خط      اکنون اگر عددی را از طریق صفحۀکلید تایپ کنیم، نقطه         . شود  می
 .شود شده انتخاب می شده از انتهای خط یا کمان اشاره فاصلۀ داده به
 

 Parallelموضوعی  انتخاب پرش
خـط     کـه پـاره    LINEهایی ماننـد      فقط فرمان (از اجرای فرمان ترسیمی     ، پس   Parallelبرای  

روی یـک خـط موجـود     نما را به ازآنکه نقطۀ اول را مشخص کردیم، مکان ، و پس)کند  ترسیم می 
یکـدیگر   ، پس از مشاهدۀ دو خط کوچک موازی که با یک خط مورب به             بریم  در ناحیۀترسیم می  
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سـمت نقطـۀ اول حرکـت        ر نزدیکـی آن، مـاوس را بـه         د هاضـاف   اند و یک عالمت بـه       متصل شده 
مجردآنکه اتوکد بتواند خطی با موازات خط         به،  با حرکت دادن ماوس به دور این نقطه       . دهیم  می

چـین را هـم در        دهد و طول این خط      چین نشان می    را با رسم شبح خط       آن ،شده رسم کند    اشاره
اگـر  . شـود    رسم شده بـود بزرگتـر مـی        مبنا نویسد، ضمناً عالمتی که روی خط       صفحۀترسیم می 

فاصلۀ   چین موقتی به    ای در روی خط     دراین لحظه عددی را ازطریق صفحۀکلید وارد کنیم، نقطه        
 .شود شده از نقطۀ قبلی انتخاب می داده

 
 )موضوعی پرشردیابی  (Otrackابزار 

Otrack که همان Object snap TRACKingابزار 2 محصول مشترک ,باشد  می 
Osnap   و Polar این ابزار نیز از طریق نوار وضعیت در اختیار کاربران اتوکد قرار دارد            .  است .

 نحوۀ کـاربرد آن  6-6شکل و  نحوۀ دستیابی به تنظیمات این ابزار، چگونگی تنظیم    5-6شکل  
 باید ابـزار    Otrackاین نکته ضروری است که برای استفاده از ابزار            توجه به   .دهند  را نشان می  
Osnap       بودن ابزار     نیز روشن باشد ولی نیاز به روشنPolar دیگـر مـوارد اسـتفاده از        . نیست 

بعـداً ایـن ابـزار را بیشـتر         , تر از آن اسـت کـه در اینجـا بررسـی گـردد                پیچیده Otrackابزار  
 .موردبررسی قرار خواهیم داد

 

 

 چگونگی دستیابی بـه تنظیمـات       )5-6شکل  
 Otrackابزار 

 Otrack عملکرد )6-6شکل  
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 DSETTINGS: فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها
ــای  ــرای تنظــیم ابزاره ــی Otrack و Snap ،Grid ،Polar ،Osnap ب ــان  م ــوانیم فرم ت

DSETTINGSپنجرۀگفتگویی صورت دراین.  را اجرا کنیم Drafting Settings  ظـاهر 
ــی ــاب   م ــا انتخ ــه ب ــود ک ــهش ــا زبان   وGrid and Snap،  Polar Tracking  یه

Object Snap 7-6در شکل  .را انجام دهیمهرکدام از ابزارها  مربوط به تتوانیم تنظیما می 
 . داده شده است  و محل انتخاب این فرمان نشانToolsمنوی 

 

 

ــکل  ــان  )7-6شـــــ ــل فرمـــــ  محـــــ
DSETTINGS ــوی در ــودنی منــ  گشــ

Tools 
 

 پرسش
 Otrack و   Osnapرسـم     توانیم بـدون اجـرای فرمـانی از ابزارهـای کمـک             آیا می  -1

 استفاده کنیم؟
 
 و Osnapرسـم   تـوانیم از ابـزار کمـک      هـا مـی     هایی را که هنگام اجـرای آن        فرمان -2
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Otrackیاری بگیریم نام ببرید . 

 
 و دو سـر خـط دیگـری بـروی           شودبرای ترسیم یک دایره که بر یک خط مماس           -3

 )آیند پیشکل  (کنیم؟  استفاده میCIRCLEمحیط آن باشد از کدام گزینۀ فرمان 

 
 
 را Apparent intersection و Intersectionهـای موضـوعی    تفاوت بین پـرش  -4

ــید ــه  . بنویس ــاوت را در نقش ــن تف ــای  ای ــدی 3ه ــد (بع  و Campus.DWGمانن
Opera.DWG (آزمایش کنید. 

 

 تحقیق
که  درحالی. کنید انتخاب   را  های آن   کلیۀ گزینه و   را روشن    Osnapرسم    ابزار کمک  -1

، یـک   ایـد   رسـم کـرده   ... دین خط و کمان و دایره و نقطـه و           در صفحۀترسیمی چن  
روی اجسـام موجـود،      بـا حرکـت بـه     .  را اجـرا کنیـد     LINEفرمان ترسیمی مانند    

، )قسمت شلوغی را انتخاب کنیـد     (درجایی که تعداد بیشتری از اجسام قرار دارند         
عی موضـو   راحتی همان پرش   توانید به   آیا می . موضوعی را بررسی کنید     های  پرش

.  را بزنیـد  Tabدارید و دکمۀ      حرکت نگه   موردنظرتان را انتخاب کنید؟ ماوس را بی      
موضـوعی در     های   برای انتخاب پرش   Tabبعد از دکمۀ      به  افتد؟ ازاین   چه اتفاقی می  

 .های شلوغ نقشه استفاده کنید قسمت
 
همـۀ ابزارهـای    . ترسـیم کنیـد   ... ای شامل خـط و کمـان و دایـره و نقطـه و                 نقشه -2

 را صادرکرده، بـا نگهداشـتن دکمـۀ         LINEفرمان  . ترسیمی را خاموش کنید     ککم
Shiftمنــویی را کــه ظــاهر .  درروی صــفحۀکلید دکمــۀ راســت مــاوس را بزنیــد

 .)20-1شـکل    (شناسید و قـبالً دربـارۀ آن توضـیح داده شـده اسـت               شود می   می
 Osnapار هـای ابـز    بـا گزینـه   نـام دارد، Object Snap کـه  های این منو را گزینه
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 . را آزمایش کنیدFrom و Temporary track pointهای   گزینه.مقایسه کنید

 
 . را بنویسیدOsnapجای ابزار   بهObject Snapمزایای استفاده از منوی  -3
 
خطـی رسـم      کـه پـاره      را روشن کنید و درحـالی      Osnapدر همان نقشۀ باال، ابزار       -4

 افتد؟ اقی میچه اتف.  را انتخاب کنیدNoneگزینۀ ، کنید می

 
هـایی اسـت؟     شامل چه گزینهObject Snap در منوی Point filtersفرعی  منوی -5

 .ها را انتخاب و بررسی کنید این گزینه

 
درحال انتخـاب   ) LINEمانند  (بررسی کنید آیا هنگامی که در یک فرمان ترسیمی           -6

رسم   ک در ابزار کم   Perpendicular  و   Tangentهای    اگر گزینه نقطۀ اول هستید،    
Osnap                انتخاب شده باشند و این ابزار نیز روشن باشد، قابل استفاده هسـتند یـا 

  کمک بگیریم چطور؟Object Snapنه؟ اگر از منوی 

 
 را از منــوی Intersectionکــه در یــک فرمــان ترســیمی هســتید، گزینــۀ  درحــالی -7

Object Snapی بـا  روی جسمی در محلی که تقاطع نما را به  انتخاب کنید و مکان
افتـد؟ بـه شـکل        چـه اتفـاقی مـی     ). کلیک کنیـد  (جسم دیگر ندارد ببرید و تقه بزنید        

این توانـایی نیـز توسـط گزینـۀ         . اتوکد در سطرفرمان توجه کنید     نما و پیغام    مکان
Intersection از منوی Object Snapآید دست می  به. 

 
کلمـاتی کـه در    هکنیـد، بـ    را انتخاب میObject Snapهای منوی  که گزینه هنگامی -8

ــی  ــد  ســطرفرمان نوشــته م ــه کنی ــوی . شــود توج ــدون اســتفاده از من ــون ب  اکن
Object Snapموضوعی پرش«خواهید یک   کلمات موردنظر را در زمانی که می «

 .را انتخاب کنید، در سطرفرمان وارد کنید
 
 دکمــۀ راســت مــاوس را بزنیــد و پــس از انتخــاب گزینــۀ  Polarبــر روی ابــزار  -9

Settings…  ــوییوارد ــویدPolar Tracking پنجرۀگفتگ ــۀ ســمت  .  ش در ناحی
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پـس از   . باشـد    مـی  Otrackابـزار    راست و باال تنظیماتی قرار دارد که مربوط بـه         
 ؟افتد ها بررسی کنید که چه اتفاقاتی می تغییر گزینه

 
  ممـاس  3ای بـا تعیـین         دایـره  گشـودنی   منـوی اسـتفاده از     تـوان بـدون     ونه می چگ -10

(Tan, Tan, Tan)ترسیم کرد؟  
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 اجسام تغییر وایجاد 

 ای برای آشنایی بهانه

پـاره   (LINEفرمان آشـنای    : گام اول 
 )خط

کپـی بـا     (OFFSETفرمان  : گام دوم 
 )تعیین فاصله

گوشـه   (FILLETفرمـان   : گام سـوم  
 )زنی

 OFFSETباز هم فرمان : گام چهارم

امتـداد   (EXTENDفرمـان   : گام پنجم 
 )دهی

 )برش (TRIMفرمان : گام ششم

ها در منوهـای گشـودنی و         محل فرمان 
 ابزار

 پرسش

 تحقیق

 تمرین
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 ای برای آشنایی بهانه
 .سیار مفید و کاربردی آشنا شویمهایی ب  با فرمان1-7بهانۀ ترسیم شکل   بهخواهیم می
 

 
 

 اعداد داده (.های جدید ترسیم کنیم خواهیم این نقشه را با روش در این فصل می) 1-7شکل 
 .)گیرند ما در ترسیم مورداستفاده قرار می شده در باال برای کمک به

 
و ایـم ترسـیم کنـیم        هـایی کـه تـاکنون یـاد گرفتـه           کمـک فرمـان    تـوانیم بـه     این شـکل را مـی     

هـای دیگـر      مناسبی نیز دراختیارمان قرار دارند ولی پس از آشناشدن با فرمان            ترسیمی   ابزارهای
 .تر این کار را انجام خواهیم داد تر و سریع طریقی ساده به

 است و بـرای ادامـۀ       LINEدهیم    ی که در این فصل مورد استفاده قرار می        ا  تنها فرمان ترسیمی  
 .کنیم ستفاده میهای ویرایشی ا ترسیم از فرمان
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 .اند شده نمایش گذاشته  به2-7مراحل انجام عملیات در شکل 
 

 
 

 برسیم در این شکل 1-7شکل یی که باید برداریم تا از یک مستطیل ساده به ها گام )2-7شکل 
 .اند شده نمایش گذاشته به

 
 )پاره خط (LINE فرمان آشنای :گام اول

 .)3-7شکل (ترین خطوط را دربر بگیرد   که بیرونیکنیم در اولین قدم یک مستطیل ترسیم می
Command: line 
Specify first point: 

 .کنیم دلخواه در صفحۀترسیم انتخاب می بهای  نقطه
Specify next point or [Undo]: 

کنیم و ماوس را به سمت راست حرکـت داده عـدد        را روشن می   )ortho(ابزار عمودکش   
 .کنیم  را وارد می200

Specify next point or [Undo]: 
 .کنیم  را وارد می100دهیم و عدد  سمت باال حرکت می ماوس را به

Specify next point or [Close/Undo]: 
 .کنیم  را وارد می200سمت چپ حرکت داده عدد  ماوس را به

Specify next point or [Close/Undo]: c 
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 .ایم یده رس3-7مرحلۀ نشان داده شده در شکل  اکنون به
 

 
ترسیم مستطیل به کمک فرمان ) 3-7شکل 

LINE 

 .کنیم  را اجرا میLINEفرمان  )1
 را انتخــاب 4و 3, 2, 1 بــه ترتیــب نقــاط )2

 .کنیم می
 را وارد Close بـــه معنـــی  Cگزینـــۀ  )3

 .کنیم می
 پایان مرحلۀ اول )4

 
 )با تعیین فاصلهکپی  (OFFSET فرمان :گام دوم

 OFFSETفرمـان    .گیـریم    کمـک مـی    OFFSET از فرمان    4-7شکل   حاال برای رسیدن به   
ایـن   .گـوییم    هـم مـی    »کپی موازی « به آن     که دهد   را انجام می   »کپی با تعیین فاصله   «عمل  

 : مرحلۀ اصلی است4فرمان دارای 
Command: offset 
Specify offset distance or [Through] <Through>: 

 2توانیم یک عـدد حقیقـی وارد کنـیم یـا               منظور می  برای این . کنیم   را وارد می   ای  فاصله -1
گیـری   اتوکد فاصـلۀ بـین ایـن دو نقطـه را انـدازه            . انتخاب کنیم   نقطه در صفحۀ ترسیمی     

 .پذیرد عنوان پاسخ درخواستش می آمده را به دست کند و عدد به می
Select object to offset or <exit>: 

توانیم یک   درمی آید و اکنون می)pick box(خابگر انت  به شکل مربع نما  مکانزمان   دراین -2
 .جسم را انتخاب کنیم

فرمـان  . (باشد...  تواند خط، کمان، دایره یا      توانیم انتخاب کنیم می     جسمی که در این مرحله می     
OFFSET بر روی اجسامی همچون Traceتواند عمل کند نمی...   و(. 

آن کپی ایجاد کنـد بـا پیـام زیـر مواجـه             تواند از      نمی OFFSETانتخاب جسمی که     درصورت
 :شویم می

Cannot offset that object. 
 .ماند تا جسم دیگری را انتخاب کنیم منتظر میاتوکد  و 

گـوییم    در این حالـت مـی     . دهد   نشان می  چین  خطصورت   انتخاب جسم اتوکد آن را به      درصورت
کند تا از     کاربر کمک می   ریق به ط این اتوکد به . شده است ) highlight(جسم انتخابی درخشان    

 .انتخاب خود مطمئن گردد
Specify point on side to offset: 

این عمل را با اشـاره بـه محلـی در    .  اکنون باید سمت موردنظر برای کپی را تعیین کنیم  -3

3

1 2

4
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 پـس   .دهیم  خواهیم جسم جدید در آن سمت کپی شود انجام می           تصویر که می  ۀروی صفح 
 .کنیم  دو سوی جسم انتخاب میای در یکی از نقطه

Select object to offset or < exit >: 
توانیم جسـمی را انتخـاب کـرده سـپس بـا              بازهم می .  برمی گردیم  2مرحلۀ    دوباره به  -4

 یا  Enterدرصورت زدن   . کردن سمت موردنظر کپی دیگری از آن بدست آوریم         مشخص
Escape فرمان OFFSETیابد  پایان می. 

 
 OFFSET از فرمان Throughگزینۀ 

 هنگـام تعیـین     offsetفاصـلۀ   ,  را انتخاب کنیم   Through گزینۀ   1که در مرحلۀ     درصورتی
ای که با انتخـاب       این فاصله برابر با مسافت بین نقطه      . گردد  سمت موردنظر برای کپی تعیین می     

 .دایم محاسبه خواهد ش ایم و نقطۀ جدیدی که انتخاب کرده آن جسم را انتخاب کرده
 .کنیم  را اجرا میOFFSET و توضیحات ذیل آن فرمان 3-7کمک شکل  به
 

 
 )OFFSET(کپی با تعیین فاصله ) 4-7شکل 

 OFFSETاجرای فرمان  )1
  به عنوان فاصله10ورود عدد  )2
 8 و 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 انتخــاب نقــاط )3

 روی خطوط موجـود  7 و   5, 3, 1 نقاط(
ر رسـم   ت  که پهن قرار دارند و خطوطی     

 8و 6, 4, 2 پس از تعیین نقاط      اند  شده
 .)یندآ بوجود می

بخشــیدن بــه   بــرای پایــانEnterزدن  )4
 فرمان

 پایان مرحلۀ دوم )5
 

 )گوشه زنی (FILLET فرمان :گام سوم
های اضافی  ی خطوط بیرونی و درونی را رسم کنیم و قسمتها گوشههای  خواهیم کمان  حال می 

تنها .  اطالعات ما کامل نیست    ARCکمک فرمان    ها به  ی ترسیم کمان  برا .خطوط را حذف کنیم   
ها بر خطوط دوطرف خـود مماسـند و شـعاع آنهـا برابـر                دانیم این است که کمان      چیزی که می  

شـود    گرفتـه مـی    کـار  فرمانی که در اینگونه مواقع بـه       .است) 20 و   10در اینجا   (مقدار معلومی   
FILLET معادل   . استFILLET   و  »هـا  گوشـه  گردکـردن « ,»زنـی  گوشـه «  در فارسـی 

6
3

8

5

1

2
4

7

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  194  
 

 

این فرمان خطوط و کمان هـا        .نامیم   می »زنی گوشه«در این کتاب آنرا     . باشد  می »راکوردزنی«
 .کند یکدیگر متصل می را با یک کمان به... و

دهـد و از کـاربر         اتوکد گزارشی از تنظیمات موجود در آن را می         FILLETپس از اجرای فرمان     
زنـی بـا     ین جسم و سپس دومین جسم را انتخاب کند و در پی آن عمل گوشه              خواهد که اول    می

هـای   جـای انتخـاب اولـین جسـم گزینـه          توانیم به   می. گیرد  توجه به تنظیمات موجود انجام می     
 .شده را انتخاب کنیم داده

 . با شعاع موردنظر ما یکی نباشد باید آن را عوض کنیمFILLETفرض  که شعاع پیش درصورتی
 

 FILLET از فرمان Radiusۀ گزین
 :گوشه زنی) Radius(برای تغییر شعاع 

Command: fillet 
Current Settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r 

خواهیم آنـرا بـا     است و می10فرض  شعاع پیش چون کنیم   را انتخاب می   Radius گزینۀ   -1
 .ض کنیم عو20

Specify fillet radius <10.0000>: 20 
کنیم شعاع کمانی است که بین دو   که در مقابل این درخواست وارد میای فاصله عدد یا -2

 .گردد جسم انتخابی ترسیم می
یکدیگر امتداد داده شوند و کمانی بین آنهـا ترسـیم     سمت     به انتخابی مستقیماً  برای آنکه خطوط  

 .شعاع را برابر صفر بدهیم باید مقدار ،نگردد
خـواهیم بـا یکـدیگر     بینیم و این بار دو جسـمی را کـه مـی    اکنون دوباره پیغام اول فرمان را می      

 .کنیم زنی شوند انتخاب می گوشه
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: 

 )چـین  خـط (صـورت درخشـان     بـه شـده  انتخـاب جسـم  . کنیم اولین جسم را انتخاب می    -1
 .آید درمی

Select second object: 
 .کنیم  جسم دوم را انتخاب می-2

صـورت پیغـامی      درغیـراین  ،یابـد   زنی را بتواند انجام دهد فرمان پایان مـی         اگر اتوکد عمل گوشه   
 .دهد مشابه پیام زیر می

No valid fillet with radius 20.0000 
 .شود و دوباره منتظر انتخاب جسم دوم می

: زنی هستند عبارتند از    اجسامی که قابل گوشه   . کند   بروی همۀ اجسام کار نمی     FILLETفرمان  
اتوکـد ایـن پیغـام را     , که جسمی غیر از مـوارد بـاال انتخـاب گـردد            درصورتی .خط، کمان، دایره  
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 :ماند دهد و منتظر انتخاب جسم درست می می
Fillet requires 2 lines, arcs, or circles. 

 
 FILLET های دیگر گزینه
 .را بعداً موردبررسی قرار خواهیم داد) Trim و Polylineیعنی (های دیگر  گزینه

 
 .رسیم  می5-7شده در شکل  داده مرحلۀ نشان  بهFILLETبا استفاده از فرمان 

 

   

 
 )FILLET(گوشه زنی ) 5-7شکل 

 FILLETاجرای فرمان  )1
 Radius به معنی Rورود گزینۀ  )2
 20د عدد ورو )3
 2و1انتخاب نقاط  )4
 یابد  پایان میFILLETفرمان  )5
 بـرای تکـرار   Enterزدن مجدد کلیـد     )6

 FILLETفرمان 
پایـــان فرمـــان  (4و3انتخـــاب نقـــاط  )7

FILLET( 
 Enterزدن  )8

 Radius به معنی Rورود گزینۀ  )9
 10ورود عدد  )10
 6و5انتخاب نقاط  )11
 Enterزدن  )12
 8 و 7انتخاب نقاط  )13
 Enterزدن  )14
 Radiusی  به معنRورود گزینۀ  )15
 ورود عدد صفر )16
 10و9انتخاب نقاط  )17
 .یابد میکار ما در این مرحله پایان  )18

 
 

3
1

2
4

7
5

6
8
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 OFFSET باز هم فرمان :گام چهارم
 ایـن گـام را نیـز        OFFSET و توضیحات ذیل آن و اسـتفاده از فرمـان            6-7شکل   با نگاهی به  

 .داریم برمی
 

   

   
 

 )OFFSET(بازهم کپی با تعیین فاصله ) 6-7شکل 
 OFFSETاجرای فرمان  )1
 عنوان فاصله  به60ورود عدد  )2
 Enter و زدن 2و1انتخاب نقاط  )3
 بـــرای تکـــرار فرمـــان   Enterزدن  )4

OFFSET 
 عنوان فاصله  به40ورود عدد  )5
 Enter و زدن 4و3انتخاب نقاط  )6
 OFFSETتکرار فرمان  )7

 10ورود عدد )8
  و ســـپس زدن6و5انتخـــاب نقـــاط   )9

Enter 
 OFFSETتکرار فرمان  )10
 60ورود عدد  )11
 و ســـپس زدن 8و7انتخـــاب نقـــاط   )12

Enter 
 4پایان مرحلۀ  )13

 
 )امتداد دهی (EXTEND فرمان :گام پنجم

 برای امتداد دادن اجسام تـا       »امتداددهی« یا   »گسترش« به معنی    EXTENDفرمان  
 .رود کار می شده به مرز تعیین

 :گردد شکل زیر اجرا می این فرمان به
Command: extend 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
Select boundary edges ... 

هـای   هبـ خواهـد ل    و سپس می   دهد   می EXTENDاتوکد گزارشی از تنظیمات مربوط به فرمان        

1 23 4

5 67 8 
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 .باشند می...  توانیم انتخاب کنیم خط، دایره، کمان و اجسامی که می. مرزها را مشخص کنیم
Select objects: 

که همۀ اجسام مرزی را انتخاب کنیم  این مرحله تازمانی .کنیم  اجسام مرزی را انتخاب می-1
 .زنیم  را میEnterاین مرحله کلید  بخشیدن به برای پایان. یابد ادامه می

 .آیند درمی) چین خط(صورت درخشان   بهشده انتخابهای  لبه
Select object to extend or shift−select to trim or [Project/Edge/Undo]: 

 .شـود   شده امتداد داده مـی      با انتخاب مستقیم جسم، جسم انتخابی تا مرزهای مشخص         -2
 تکـرار    انتخاب جسم برای امتداددهی    ایم مرحلۀ   را نزده  Escape یا   Enterکه کلید    تازمانی

 TRIM ماننـد    داریم این فرمان     را فشرده نگه   Shift اگر هنگام انتخاب جسم، کلید       .شود  می
 .شویم کند که کمی جلوتر با این فرمان هم آشنا می عمل می

سـمت   گیـرد و جسـم را از همـان    محل انتخابی نزدیکتر است درنظـر مـی   اتوکد انتهایی را که به   
 .دهد امتداد می

 :شود بودن امتداددهی این پیام ظاهر می درصورت غیرعملی
Object does not intersect an edge. 

توانند امتـداد داده شـوند        ی که می  اجسام(امتداددهی نیست    ی انتخاب شود که قابل    جسم یا اگر 
 :شود و این پیام داده می.) باشند می... خط، کمان و

Cannot EXTEND this object. 
 

 EXTEND از فرمان Undoگزینۀ 
ا انتخـاب    ر Undoتوانیم گزینۀ      می ،اجسام درصورت بروز اشتباه در هنگام انتخاب        2درمرحلۀ  

 خـارج  EXTENDشـود ولـی از فرمـان       صورت آخرین عمل امتـداددهی لغـو مـی         دراین. کنیم
 .شویم نمی

 
 EXTEND فرمان های دیگر گزینه
 .را بعداً موردبررسی قرار خواهیم داد) Edge و Project(های دیگر  گزینه
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مرحلــه نیــز  از ایــن EXTEND و توضــیحات آن و اجــرای فرمــان 7-7شــکل بــا نگــاهی بــه 
 .گذریم می
 

   
 

  
 )EXTEND (اجسامامتداددهی ) 7-7شکل 

 EXTENDاجرای فرمان  )1
 و زدن   1تعیین مرز بـا انتخـاب نقطـه          )2

Enter ــان ــرای پای ــه  ب ــۀ  دادن ب مرحل
 تعیین مرزها

 Enterو زدن    4و   3 و 2انتخاب نقـاط     )3
بـــرای پایـــان بخشـــیدن بـــه فرمـــان 

EXTEND 
اجــرای تکــرار ظــور من ه بــEnterزدن  )4

 EXTENDفرمان 
 و سـپس    5تعیین مرز با انتخاب نقطۀ       )5

 Enterزدن 
ــاط  )6 ــاب نقـ ــپس زدن 7 و 6انتخـ  و سـ

Enter 
 5پایان مرحله  )7

 
 )برش (TRIM فرمان :گام ششم

بهـره  ) معنای قیچی  به (TRIMشده از فرمان      اجسام بین مرزهای تعیین    »برش«برای  
 .گیریم می

 . داردEXTENDفرمان   مراحل اجرای آن شباهت زیادی به وTRIM فرمان های پیامشکل 
Command: trim 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
Select boundarg edges... 

هـای   خواهـد لبـه     و سپس مـی    دهد   می EXTENDفرمان   اتوکد گزارشی از تنظیمات مربوط به     
 .باشند می...  کنیم خط، دایره، کمان وتوانیم انتخاب  اجسامی که می. مرزها را مشخص کنیم

Select objects: 
 همۀ اجسام مرزی را انتخاب کنیم که تازمانیاین مرحله  .کنیم  اجسام مرزی را انتخاب می-1

 .زنیم  را میEnterبخشیدن به این مرحله کلید  برای پایان. یابد ادامه می

1

2 35 6 7 4
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 .ندآی درمی) چین خط(صورت درخشان   بهشده انتخابهای  لبه
Select object to trim or shift−select to extend or [Project/Edge/Undo]: 

 کـه   تازمـانی  .شـود   بین مرزهای برش قیچی می    با انتخاب مستقیم جسم، جسم انتخابی        -2
 .شـود    تکرار می   انتخاب جسم برای امتداددهی     را نزده ایم مرحلۀ    Escape یا   Enterکلید  

 عمـل   EXTENDداریم این فرمان مانند        را فشرده نگه   Shiftد  اگر هنگام انتخاب جسم، کلی    
 .کند که قبالً با آن آشنا شدیم می

 .شود  جسم تبدیل می2اگر بخشی از جسم در بین دو مرز حذف شود آن جسم به 
 :شود  این پیام ظاهر می،برشبودن  درصورت غیرعملی

Object does not intersect an edge. 
 خط، کمـان    بریده شوند توانند    اجسامی که می  ( نیست   برششود که قابل    یا اگر جسمی انتخاب     

 :شود و این پیام داده می.) باشند می... و
Cannot TRIM this object. 

 
 TRIM از فرمان Undoگزینۀ 

 را انتخـاب    Undoتوانیم گزینۀ      می ،بروزاشتباه در هنگام انتخاب اجسام      درصورت 2در مرحلۀ   
 .شویم  خارج نمیTRIM ولی از فرمان ،شود  لغو میبرشین عمل صورت آخر دراین. کنیم

 
 TRIM فرمان های دیگر گزینه

 .را بعداً موردبررسی قرار خواهیم داد) Edge و Project(های دیگر  گزینه
 

 و رسیدن به شکل نهـایی       TRIMکارگیری فرمان    ه و توضیحات همراه آن ما را در ب        8-7شکل  
 .کنند یاری می
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 )TRIM (اجسام برش )8-7شکل   
 TRIMاجرای فرمان  )1
 و  2و1تعیین مرزهـا بـا انتخـاب نقـاط           )2

 Enterسپس زدن 
 Enter و زدن 4 و 3انتخاب نقاط  )3
 TRIMتکرار فرمان  )4
 و  6و5تعیین مرزهـا بـا انتخـاب نقـاط           )5

 Enterسپس زدن 
 Enter و زدن 7انتخاب نقطۀ  )6
 TRIMان تکرار فرم )7
 و سـپس زدن     8تعیین مرز با انتخـاب       )8

Enter 

 Enter و زدن 9انتخاب نقطۀ  )9
 TRIMتکرار فرمان  )10
 و  11و10تعیین مرزها با انتخاب نقاط       )11

 Enterسپس زدن 
 Enter و زدن 13و12انتخاب نقاط  )12
 TRIMتکرار فرمان  )13
ــۀ    )14 ــاب نقط ــا انتخ ــرز ب ــین م  و 14تعی

 Enterسپس زدن 
 Enter و زدن 15انتخاب نقطۀ  )15
 6پایان مرحلۀ  )16

 
 

3

1 2

7

11

4
5 6

10
8

9

13

12

15
14
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 ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان
 TRIM و OFFSET ،FILLET ،EXTENDهـای     فرمان محل   الف و ب  -9-7های   شکلدر  

 تصویر منوهای ابـزار     10-7های    شکل  مجموعه در   .شود  مشاهده می های گشودنی و ابزار     در منو 
 .ستا داده شده نشان ها فرمانمربوط به این 

 

 

 
 و OFFSET ,TRIM ,EXTEND ویرایشی یها فرمانمحل )  الف و ب-9-7های  شکل

FILLET ودنی ابزار و گش یهادر منوModify: 
 )کپی موازی (OFFSETفرمان  )1
 )برش (TRIMفرمان  )2

 )امتداددهی (EXTENDفرمان  )3
 )گوشه زنی (FILLETفرمان  )4

 

1

2

3

4
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) 1-10-7شکل 

 نماد فرمان
OFFSET 

 
) 2-10-7شکل 
 ماد فرمانن

FILLET 

 
) 3-10-7شکل 

 نماد فرمان
EXTEND 

 
) 4-10-7شکل 

 نماد فرمان
TRIM 

 
 پرسش

 دهیم؟ زمانی مورداستفاده قرار می  را چهOFFSET در فرمان Throughگزینۀ  -1
 
ای را کـه      هایی در اختیارمـان قـرار دارنـد؟ گزینـه            چه گزینه  FILLETدر فرمان    -2

 .شناسید شرح دهید می
 
 کند؟  چه میTRIM و EXTENDهای   در فرمانUndoگزینۀ  -3
 
 . را بنویسیدTRIM و EXTENDهای  های فرمان ها و تفاوت شباهت -4
 

 تحقیق
. طـوری کـه بـا یکـدیگر متقـاطع باشـند            صورت پراکنده بکشید به    خط به   رهاچند پ  -1

 :در برابر پیغام درخواست اول یعنی.  را اجرا کنیدEXTEND  فرمان
Select boundarg edges... 
Select Objects: 

 در برابـر    ؟افتـد   چـه اتفـاقی مـی     .  را بزنیـد   Enterفقط کلید   , بدون انتخاب جسمی  
 .گیری کنید های بعدی اجسامی را انتخاب کنید و نتیجه پیغام

 
 نیـز امتحـان     TRIM آزمایش کردید بـرای      EXTENDآنچه در باال برای فرمان       -2

 .کنید
 
 خـط مـوازی را      و اجـرا کنیـد و د       را FILLETفرمـان   .  خط موازی رسم کنید    ود -3

 افتد؟ چه اتفاقی می. زنی انتخاب کنید برای گوشه
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 را  Edgeگزینـۀ   ,  را اجرا کنید و پس از تعیین اجسـام مـرزی           EXTEND  فرمان -4
 : را بدهیدExtend  به معنی Eانتخاب کنید و در برابر پیغام بعدی پاسخ 

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: e 
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: e 

ــد   ــام بپردازی ــاب اجس ــه انتخ ــون ب ــترش  . اکن ــای گس ــه (extend)مرزه  چگون
 شوند؟ گرفته می درنظر

 
 چگونـه   (trim)مرزهـای بـرش     .  تکرار کنیـد   TRIMآزمایش قبل را برای فرمان       -5

 شوند؟ گرفته می درنظر
 
 در TRIM و EXTENDهــای   اکنــون پــس از اجــرای فرمــانبررســی کنیــد کــه -6

 (edge)هـا    شـود لبـه    نوشته می(Current settings)سطری که تنظیمات جاری 
 .لزوم تنظیمات را تغییر دهید شوند؟ درصورت گرفته می صورتی درنظر چه به

 
 تمرین
 ،ایـد  ههـایی کـه در ایـن فصـل آموختـ        کمـک فرمـان    این بار به  , های فصل قبل را     تمرین

 .ترسیم کنید
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 کارمان نظم بدهیم به
 )تعیین قالب کار(

 شروع اولین کار جدی

 توکد ا ورود به: 1گام 

ــام  ــۀ : 2گ ــدا «گزین ــروع از ابت  »ش
(Start from Scratch) 

 UNITSاجـــرای فرمـــان : 3گـــام 
 )واحدها(

 LIMITSاجــرای فرمــان  : 4گــام 
 )ها محدوده(

 از فرمــان Allاجــرای گزینــۀ : 5گــام 
ZOOM) ها بزرگنمایی محدوده( 

ــام  ــرای : 6گ ــرۀ  (QSAVEاج ذخی
 )پرونده

دیگـر مـوارد ضـروری بـرای        : 7گام  
 ...بررسی 

ــام  ــ: 8گ ــه درحال ــان از اینک  تاطمین
 .هستیم» پرونده تک«

 .ترسیم نقشه کنیم شروع به

ورود : 4 و 3 و 2 و 1هــــای  گــــام
 )افسونگر (Wizardاتوکد با گزینۀ  به

ــام  ــه: 5گ ــرای   ورود ب ــد و اج اتوک
 ها نمایی محدوده بزرگ

 ذخیرۀ پرونده: 6گام 

 تنظیم ابزارها: 7گام 

بررسـی اینکـه آیـا در حالـت         : 8گام  
 پرونده هستیم؟ تک

 خوانی معماری آشنایی با نقشه... درپایان

 پیشنهادی برای یک شروع خوب

 پرسش

 تحقیق

 تمرین
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 شروع اولین کار جدی
ترند و بیشتر کاربرد عملـی       هایی که کمی پیچیده    توانیم نقشه   ایم که می   ای رسیده   مرحله هبدیگر  

 ).2-1-8 و 1-1-8های  شکل. (دارند رسم کنیم

 
 یک نقشۀ معماری ساده برای یک شروع خوب و جدی) 1-1-8شکل 

 
 .ذاری شده استگ  همان نقشه که اندازه)2-1-8شکل 
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هـای   دادیم که نه دارای واحدی بودند و نه برایمان مهم بود که بخـش  تاکنون کارهایی انجام می   
 ,کردیم  ی باز می  بسادگی ترسیم جدید  . گیرندیکدیگر در چه وضعیتی قرار       مختلف آنها نسبت به   

 از اتوکـد خـارج      پرونـده دادیم و پس از اتمام کار بدون ذخیرۀ           تمریناتمان را درون آن انجام می     
کردیم تا صـفحه بـرای کارهـای        شده را پاک می     ترسیم... ها، دوایر و   شدیم و یا خطوط، کمان      می

 . استرسیده کارمان فرا اکنون زمان نظم دادن به. جدید خالی شود
کشـی    کشی دستی و نقشـه      ای داشته باشیم بین نقشه     نظیم قالب برای کارمان مقایسه    پیش از ت  

 :توسط اتوکد
کند ابعاد کاغذی است که قـرار اسـت           ترین نقش را بازی می     کشی دستی مهم     آنچه در نقشه   -1

 .ترسیم در آن انجام گیرد
 .م باشدای که قرار است ترسیم شود نیز از همان ابتدا باید معلو  ابعاد نقشه-2
 .گردد  با توجه به ابعاد کاغذ و نیز ابعاد واقعی نقشه، مقیاس تعیین می-3

شـود کـه قـرار     تر می تر و مشکل کش دستی وقتی پیچیده گیری برای نقشه ریزی و تصمیم  برنامه
هـای مختلـف    عمل چیدن قسـمت . باشد چندین بخش از ترسیمات در یک برگ گنجانده شوند    

بـرای انجـام درسـت چیـدمان        . گوییم  می) Layout (»چیدمان«ر را   یک نقشه در کنار یکدیگ    
هر بخش حساب شوند و درصـورت        های مربوط به    ها، ابعاد محدوده    بایستی پس از تعیین مقیاس    

ایـن کـار     بـه ) گوینـد   مـی ) Sheet (»شـیت «آن   کشی به   که در اصطالح نقشه   (لزوم چند برگ    
 اما برای ما هنوز زود است کـه    ،ر راحتی است   کار بسیا  2002چیدمان در اتوکد    . اختصاص یابد 

 لـذا نیـازی   ، را درهربار ترسیم کنیم  »فقط یک نقشه  «گذاریم که      قرار می  فعالً. سراغ آن برویم   به
شـی  ک  هدر اتوکـد بـرخالف نقشـ      . میها درکناریکدیگر نـدار     دادن نقشه  گیری برای جای    تصمیم به

 :کافی است که! نه مقیاس ترسیم و  دارددستی در شروع کار نه ابعاد کاغذ برای ما اهمیت
. تواند همان باشد که در واقعیـت وجـود دارد           این واحد می  .  واحدی برای نقشه انتخاب کنیم     -1

گیـری     سازه، تاسیسات مکانیکی و برقـی واحـد انـدازه          , در نقشۀ ساختمانی اعم از معماری      مثالً
برداری واحـد کیلـومتر انتخـاب          و نقشه  در نقشۀ راهسازی  . متر باشد   تواند متر یا سانتی     طول می 

 .شوند متر سنجیده می متر یا سانتی کشی صنعتی ابعاد بر حسب میلی گردد و در نقشه می
 . با توجه به واحد انتخابی بزرگترین ابعاد نقشه را حساب کنیم-2

 .شود انجام دهیم معلوم میدرآن اکنون ابعاد فضایی که باید ترسیم را 
خـواهیم   فـرض کنـیم مـی   . ا همراه اتوکد پیش برویم و از او هم کمک بگیـریم           بهتر است از ابتد   

 . را ترسیم کنیم1-8شکل 
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 File گشودنی منوی در LIMITS و UNITSهای   محل فرمان)2-8شکل 

1( Units… -  ــان ــرای UNITSفرمـ  بـ
 گیری تعیین واحدهای اندازه

2( Drawing Limits          -       فرمان

LIMITS هـای    تعیین محـدوده    برای
 ترسیم

 
 ورود به اتوکد: 1گام 

 .شویم وارد اتوکد می
 

 (Start from Scratch)»شروع از ابتدا« گزینۀ: 2گام 
  »شـــروع از ابتـــدا «) Startup(گفتگـــویی آغـــازی   ۀپنجـــرهـــای  از میـــان گزینـــه 

)Start from Scratch ( کنـیم و دکمـۀ     را انتخاب مـی متریکو واحدOK)  را ) پـذیرش
 .زنیم یم
 

 )واحدها (UNITSاجرای فرمان : 3گام 
-8در شـکل     (.کنیم   را اجرا می   UNITSگیری طول و زوایا فرمان        برای تعیین واحدهای اندازه   

 .)شود  دیده میFormatگشودنی   محل این فرمان در منوی2
زئیـات   ج 1-3-8 و   3-8هـای     درزیـر شـکل   . شود  ا می صورت گفتگویی اجر    به UNITSفرمان  
 . شرح داده شده استUNITS گفتگویی پنجرۀ

1

2
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 UNITS مربوط به فرمان Drawing Unitsۀ گفتگویی پنجر) 3-8شکل 

ــوان  )1 ــوییپنجــرعن واحــدهای : ۀ گفتگ
 )Drawing Units( ترسیم

بـرای خـروج از فرمـان       : Closeدکمۀ   )2
UNITSبدون ذخیرۀ تغییرات  

 بـا انتخـاب ایـن     : دکمۀ راهنمای سریع   )3
 موردنظردکمه و سپس انتخاب بخش      

 ظـاهر   چندسـطری یک توضیح یک یا     
 .شود می

در این  : Lengthیا  ) درازا(ناحیۀ طول    )4
گیـری طـول     ناحیه واحد و دقت اندازه    

 .کنیم را انتخاب می
در ایـن   ): Type(جهشی نـوع     فهرست )5

یـری  گ  فهرست نـام واحـدهای انـدازه      
تـوانیم واحـد      شـود و مـی      مشاهده مـی  

 را از بــــین فهرســــت مــــانموردنظر

 .انتخاب کنیم
 :تند ازرواحدهای موجود عبا

• Decimal :دهدهی 
• Engineering :  فـوت  (مهندسی

 )و اینچ
• Architectural :  فـوت  (معماری

 )و اینچ
• Fractional : فـــوت و (کســـری

 )اینچ
• Scientific :میلع 

تعداد ارقام بعد   ): Precision(تقریب   )6
ــزاز  ــایش   ممیـ ــرای نمـ ــاری بـ  اعشـ

شـده در ایـن    گیـری  نـدازه هـای ا  طـول 
تعـداد ارقـام    . (شود  فهرست تعیین می  

 .)باشد  می 8  تا0بین 
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واحـد و دقـت     ): Angle(ناحیۀ زاویـه     )7
ــدازه ــه     ان ــن ناحی ــا در ای ــری زوای گی

 .گردند انتخاب می
نام واحد  ): Type( نوع   جهشی  فهرست )8

گیری زاویـه را از ایـن فهرسـت      اندازه
 .کنیم انتخاب می

 :رتند ازواحدهای معتبر عبا
• Decimal Degrees : درجـــۀ

 دهدهی
• Deg/Min/Sec :  دقیقـه   -درجه 

  ثانیه-
• Grads :گرادیان 
• Radians :رادیان 
• Surveyor : ــدهای ــاحی واح مس

 ) یا دریانوردیبرداری نقشه(
تعــداد ارقــام  ): precision(تقریــب  )9

اعشــاری بــرای نمــایش زوایــا از ایــن 
تعداد ارقام  ( .شود  فهرست انتخاب می  

 .)باشد  می 8 ا ت0بین 
کــردن ایــن جعبــۀ  درصــورت روشــن )10

 درجهت حرکـت    ی مثبت کنترلی زوایا 
 گیــری   انــدازه هــای ســاعت   عقربــه

فـرض جهـت     درحالت پیش  (.شوند  می
 ).شود مثلثاتی مثبت فرض می

ناحیـــۀ واحـــدهای ترســـیم بـــرای     )11
در این ناحیه    :های مرکز طراحی   بلوک

هایی کـه    واحدهای ترسیم برای بلوک   
 طراحــی اتوکــد درج از طریــق مرکــز

بلـوک هـا    . شوند  گردند انتخاب می    می

ــداً  ــز طراحـــی را بعـ  بررســـی و مرکـ
 .خواهیم کرد

 را از   11شـده در قسـمت       واحد اشـاره   )12
 .کنیم  انتخاب میجهشی فهرستاین 

 :واحدهای موجود عبارتند از

•  Unitless) بدون واحد( 
• Inches) اینچ( 
• Feet) فوت( 
• Miles) مایل( 
• Centimeters) متر یسانت( 
• Meters) متر( 
• Kilometers) کیلومتر( 
• Microinches) میکرواینچ( 
• Mils) میل( 
• Yards) یارد( 
• Angstroms) آنگستروم( 
• Nanometers) نانومتر( 
• Microns) میکرون( 
• Decimeters) متر دسی( 
• Dekameters) دکامتر( 
• Hectometers) هکتومتر( 
• Gigameters) گیگامتر( 
• Astronomical Units )واحــد 

 )نجومی
• Light Years) سال نوری( 
• Parsecs 

): Sample output(خروجــی نمونــه  )13
در ایــن ناحیــه شــکل نمــایش طــول و 

شـده   هـای انجـام    زاویه برطبق انتخاب  
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ــی  ــده م ــود دی ــانگر  . (ش ــه در نش آنچ
 .)بینیم مختصات می

ــا زدن -) Direction(دکمــۀ جهــت  )14  ب
این دکمه پنجرۀ گفتگویی دیگری بـه       

. شود  باز میDirection Controlنام 
 )1-3-8شکل (

 پـس از     و تأییـد،   OKبا انتخاب دکمۀ     )15

 تغییرات انجام شـده از فرمـان        ذخیرۀ
UNITSشویم  خارج می. 

ــۀ  )16 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب
 .ذخیرۀ تغییرات است

 بــرای نمــایش راهنمــای Helpدکمــۀ  )17
ــان     ــارۀ فرمـ ــد دربـ ــی اتوکـ انگلیسـ

UNITSباشد  می. 
 

 
 در Directionفشردن دکمۀ   که درپیDirection Controlۀ گفتگویی پنجر) 1-3-8شکل 

 .گردد ظاهر می) 3-8شکل  (Drawing Unitsپنجرۀ گفتگویی 
ــت  )1 ــیم جهـــ ــوان تنظـــ ــوار عنـــ  نـــ

)Direction Control( 
ــۀ  )2 ــرۀ   : Closeدکم ــتن پنج ــرای بس ب

 گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات
یـن  بـا انتخـاب ا    : دکمۀ راهنمای سریع   )3

روی قسـمت    هزدن ب  دکمه و سپس تقه   
 یــک راهنمــای یــک یــا     ،مــوردنظر 

 .کنیم چندسطری مشاهده می
 )Base Angle(ناحیۀ زاویۀمبنا  )4

در این ناحیه بـا انتخـاب هـر کـدام از            
تـوانیم جهتـی      های رادیـویی مـی     دکمه

 .برای زاویۀ صفر تعیین کنیم
 های رادیویی دکمه )5
• East:   یا زاویـۀ    3مطابق ساعت   ( شرق 

 فرض جهت پیش). صفر درجه
• North:   یـا   12مطـابق سـاعت     ( شمال 

 ) درجه90زاویۀ 
• West: ــرب ــاعت  ( غ ــابق س ــا 9مط  ی

2
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 ) درجه180زاویۀ 
• South : یــا 6مطــابق ســاعت (جنــوب 

 ) درجه270زاویۀ 
• Other : ــۀ ــن دکم ــا زدن ای ــویی  ب رادی

اسـتفاده   نیـز قابـل     7 و   6 یهـا   قسمت
 .شوند می

ــۀرادیویی   )6 ــاب دکمـ ــورت انتخـ درصـ
Other        تـوانیم     با زدن ایـن دکمـه مـی

ترســیمی ۀزاویــۀ مــوردنظر را در صفح
 .نشان دهیم 

درصورت روشن بودن دکمـۀرادیویی      )7
Other  ــۀ ــزان زاویـ ــوردنظر میـ  را مـ

 وارد  جعبۀویرایشـی توانیم در ایـن       می
 .کنیم

 برای خروج از    -) پذیرش (OKدکمۀ   )8
فتگویی و ذخیرۀ تغییرات این     گۀپنجر

 .یمکن دکمه را انتخاب می
 بـــرای -) انصـــراف (Cancelدکمـــۀ  )9

ۀ گفتگـــویی بـــدون پنجـــرخـــروج از 
 .زنیم ذخیرۀ تغییرات این دکمه را می

 
گیـری طبـق    گیری طول و زاویه و همچنین دقـت انـدازه     واحد اندازه  ،UNITSفرمان  با اجرای   

ول را گیـری طـ   در ایران و کشورهای اروپایی واحد انـدازه . شود ایم تعیین می    آنچه تصمیم گرفته  
کـه همگـی دهـدهی    ... یـا  متـر، کیلـومتر    متر، میلی واحد متر، سانتی  . کنیم  دهدهی انتخاب می  

 معمـاری، صـنعتی،   (نوع نقشه بستگی دارد      این واحد به  . گردند  باشند در ذهنمان انتخاب می      می
 و اگر قصد ترسیم نقشۀ معمـاری داریـم  . نوع نقشه بستگی دارد گیری طول نیز به     دقت اندازه ...) 

متـر بیشـتر      از حد سـانتی    از آنجا که در نقشۀ یک ساختمان دقت          ,ایم واحد متر را انتخاب کرده    
متـر    گیـری را سـانتی      اگر واحد انـدازه   .  رقم بعد از اعشار را انتخاب کنیم       2توانیم    لذا می , نیست

یم و  البته بهتر است برای باال بردن دقـت ترسـ         . بدون رقم اعشار کافی است    ایم دقت     فرض کرده 
میـزان الزم   از     رقـم بـیش    را یک اعشاری  کشی دقت     جلوگیری از بروز اشتباهات در هنگام نقشه      

 .تعیین کنیم
 

 )ها محدوده (LIMITSاجرای فرمان : 4گام 
ای را کـه   منظـور نقشـه   این به. کنیم را با توجه به واحد انتخابی تعیین می    ) Limits(ها    محدوده

چـپ و    قـرار داده گوشـۀ سـمت      ) مشابه منظره (صورت افقی    به ،قرار است در اتوکد ترسیم کنیم     
۰پایین آن را دارای مختصات       راسـت و بـاالی آن را         فـرض کـرده مختصـات گوشـۀ سـمت          ,۰

 و کنیم  را اجرا میLIMITSاکنون فرمان  .کنیم  حساب می3شده در گام     برحسب واحد تعیین  
 نشـان  Format گشـودنی  در منوی  محل این فرمان را2-8شکل  . کنیم  ها را وارد می     محدوده

 .دهد می
Command: limits 
Reset Model Space Limits 
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Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 
 .کنیم  وارد می0,0 مختصات گوشۀ پایین و سمت چپ را برابر-1

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 
 .کنیم و سمت راست را وارد می مختصات گوشۀ باال -2
 

 )ها بزرگنمایی محدوده (ZOOM از فرمان Allاجرای گزینۀ : 5گام 
 آنـرا   All و گزینۀ    ZOOMشده در جلوی دیدمان قرار گیرد فرمان         برای آنکه کل محدودۀ داده    

 ابـزار    محـل ایـن فرمـان و گزینـۀ مربوطـه در منـوی              5-8 و   4-8هـای    شکلدر  . کنیم  اجرا می 
Zoom  گشودنی  نویموViewنشان داده شده است . 

 

 
 
 
 

 .دستیابی است  استاندارد نیز قابلابزار منوی این منو از طریق - Zoom ابزار منوی )4-8شکل 
 :5-8 و 4-8های  شرح شکل

  زمـــــان اجـــــرا نمـــــایی انـــــدازه )1
(Zoom Realtime) 

ــدازه )2 ــایی انـــــــ ــینمـــــــ   قبلـــــــ
(Zoom Previous) 

ــزرگ )3 ــا ت ن  بـ ــایی بـ ــره مـ ــین پنجـ  عیـ
(Zoom Window) 

ــدازه )4 ــا   انــ ــایی پویــ ــرک(نمــ  )متحــ
(Zoom Dynamic) 

ــدازه )5 ــایی انـ ــین  نمـ ــا تعیـ ــاس بـ  مقیـ
(Zoom Scale) 

  بـا تعیــین مرکـز صــفحه  نمــایی انـدازه  )6

(Zoom Center) 
ــایی  بــــزرگ )7 ــایی درشــــت -نمــ  نمــ

(Zoom In) 
ــایی  کوچــــــک )8 ــایی–نمــــ   ریزنمــــ

(Zoom Out) 
 (Zoom All) ها نمایی محدوده اندازه )9

 هــــــا مــــــایی گســــــترهن دازهانــــــ )10
(Zoom Extents) 
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 View گشودنی منوی در Zoomی فرمان ها گزینه) 5-8شکل 

 .شده در صفحۀ قبل نوشته شده است گذاری شرح موارد شماره
 

 )ذخیرۀ پرونده (QSAVEاجرای : 6گام 
 .را ذخیـره کنـیم  آن یم و  انتخـاب کنـ  »نـام «یـک  مان  اکنون وقت آن رسیده که برای نورسیده   

وقتـی ایـن فرمـان در یـک ترسـیم اجـرا             . دهد  سازی را انجام می      عمل ذخیره  QSAVEفرمان  
گـذاری شـده باشـد آن را بـا             نـام  اگر قبالً . کند که آیا پرونده نام دارد یا نه          یررسی می  ,گردد  می

خواهـد    از ما می  ،نداده باشیم کند ولی اگر تا آن لحظه به پرونده نامی            همان نام قبلی ذخیره می    
  و  را در منوهـای ابـزار      QSAVE محـل فرمـان      7-8 و   6-8شـکل   . این عمل را انجـام دهـیم      

 را بـه نمـایش      QSAVEۀ گفتگویی فرمان    پنجر 8-8همچنین شکل   . دهند  نشان می  گشودنی
 .گذارد می
 

 
 Standard ابزار منوی در QSAVE محل فرمان )6-8شکل 

1
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 File گشودنی منوی در SAVEAS و QSAE, OPENی ها فرمانحل  م)7-8شکل 

 OPENفرمان  )1
 QSAVEفرمان  )2

 SAVEASفرمان  )3

 

 

ۀ پنجـــــر )8-8شـــــکل 
ــان   ــویی فرمــــ گفتگــــ

QSAVE    و SAVEAS .
هنگـــام اجـــرای فرمـــان 

QSAVE فقـــــــــــــط 
درصورتی این پنجره بـاز     

شــود کــه ترســیم مــا  مــی
ری نشــده گــذا منــاهنــوز 
هـا     شرح این فرمان   .باشد
 مشاهده  V پیوست   را در 
 .کنیم می

1

2
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 . را نیز به کار ببریمCtrl+Sتوانیم کلیدهای ترکیبی   میQSAVEبرای اجرای فرمان 
 .کنیم سازی نقشه را در همین مرحله تعیین می محل ذخیره

 
 ...دیگر موارد ضروری برای بررسی : 7گام 

کـار   ابتـدای  یم درهمـان  تـوان   درمورد انجام یـا عـدم انجـام کارهـای زیـر نیـز مـی               : موارد متفرقه 
 :گیری کنیم تصمیم

 فاصلۀ مناسب را بـرای آنهـا         باید ، نیز استفاده کنیم   Snap و   Gridخواهیم از ابزار       اگر می  -1
 .تعیین کنیم

موضوعی خاصی که در نقشـه مورداسـتفاده قـرار خواهنـد              های   را برای پرش   Osnap ابزار   -2
صـورت   عی موردنیاز را روشن کنیم درغیراین  موضو های بهتر است فقط پرش   . گرفت تنظیم کنیم  

 .ای از موارد دست و پاگیر شود تواند در پاره این ابزار می
 . را برای زوایای بعضی از خطوط نقشه تنظیم کنیمPolar همینطور ابزار -3
 

 .هستیم» پرونده تک «تاطمینان از اینکه درحال: 8گام 
طورکامـل   ای را بـه     خـواهیم نقشـه     مـی برای ما که در ابتـدای راه هسـتیم و           : پیشنهاد

پرونـده   سراغ نقشۀ بعدی برویم مناسبتر است که با حالت تک          سپس به , ترسیم کرده 
کار کنیم لذا در همان ابتدا بررسی شود که اگر درحالت چندپرونده هستیم با اسـتفاده                

 .پرونده تبدیل کنیم  وضعیت را به تکOPTIONSاز فرمان 
و همـراه بـا پروندۀترسـیمی ذخیـره         شـوند      نقشه یکبـار برداشـته مـی       رای هر  ب 7تا   1های   گام
 چـون بـا هربـار       مورد بازبینی قرار گیرد   باید  شویم     هربار که وارد اتوکد می     8ولی گام   , شوند  می

 .تواند تغییر یابد های دیگر می حتی با نقشه, اجرای اتوکد
 دفعۀ بعد هنگام اجرای     ،را ذخیره کرده  بعد پس از اتمام کار، هنگام خروج از اتوکد نقشه            به ازاین

 را در   OPEN محـل فرمـان      7-8شـکل   . (کنـیم   مـی ) بـاز  (OPENشده را    خیرهذاتوکد نقشۀ 
 Vپیوسـت    در   QSAVEهمـراه      را نیز بـه    OPEN فرمان   ).دهد   نشان می  Fileگشودنی    منوی

 .ایم کردهبررسی 
 

 . کنیمشروع به ترسیم نقشه
شـده را درمـورد نقشـۀ        حاال که با نکات ایمنی نیز آشنا شدیم ، ضمن رعایت آنها مراحل گفتـه              

  .کنیم  اجرا می1-8مندرج در شکل 
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  را همزمان برداریم؟4 و 3, 2, 1 اما چطور است گام های
 

 )افسونگر (Wizardورود به اتوکد با گزینۀ : 4 و 3 و 2 و 1های  گام
 در Wizard و  Startup در Use a Wizard( افسـونگر  اتوکـد گزینـۀ   هنگـام ورود بـه  

AutoCAD Today (کنیم و کلید  را انتخاب میOKالـف انتخـاب   -9-8 شکل. زنیم  را می
 AutoCADب اجـرای آنـرا از طریـق پنجـرۀ     -9-8شکل  و Startupافسونگر را از پنجرۀ 

Today  ای افسـونگر را    مراحل متوالی اجـر    11-8 و   10-8های    شکل  مجموعه. دهد   نشان می
 .اند شرح و نشان دادهدر دو حالت سریع و پیشرفته 

 

 
استفاده از  (Use a Wizard، انتخاب گزینۀ Startup ۀ گفتگوییپنجر )الف-9-8شکل 

 )افسونگر
 )Startup( آغاز به کار :نوار عنوان )1

ــۀ  )2 ــدون   :Closeدکم ــروج ب ــرای خ  ب
هــا  درنظرگــرفتن تنظیمــات و انتخــاب

 .زنیم  مین دکمه راای

 بـا انتخـاب ایـن       :دکمۀ راهنمای سریع   )3

ال ؤنما به شکل عالمـت سـ       دکمه مکان 
اکنون با انتخاب هر قسمت     . آید میدر

 توضـیح کوتــاهی دربــارۀ آن مشــاهده 
 .کنیم می

ــارم   )4 ــۀ چهـــ ــاب گزینـــ ــا انتخـــ  بـــ
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"Use a Wizard"کنیم  را اجرا می. 
با انتخاب گزینۀ چهارم، نام آن یعنـی         )5

Use a Wizard   در این محـل نشـان 
 .شود داده می

 های افسونگر  شامل گزینهۀناحی )6
7( Advanced Setup) نصب پیشرفته:( 

ــه   ــا انتخــاب ایــن گزین  هــای هپنجــرب
 و 3 و 2 و 1-11-8گفتگــویی اشــکال 

 .شوند  اجرا می5 و 4
8( Quick Setup)  ــریع ــب س ــا ):نص  ب

انتخــــــــاب ایــــــــن گزینـــــــــه   
 1-10-8گفتگـویی اشـکال      های هپنجر

 .شوند می اجرا 2 و

در ایـن قسـمت     : نمـایش   پنجرۀ پـیش   )9
ــان   ــه نش ــویری ک ــۀ   تص ــدۀ گزین دهن

 .شود انتخابی است نمایش داده می
در ایـن ناحیـه     : ناحیۀ شـرح افسـونگر     )10

های نصـب    درمورد هرکدام از انتخاب   
پیشــرفته و نصــب ســریع توضــیحاتی  

 .شود داده می

ــرای  )11 ــروعب ــۀ  ش ــونگر دکم  OK افس
 .زنیم را می) پذیرش(

ــرای خــروج )12 ــه ب  از افســونگر و ورود ب
هـای خـود اتوکـد،        فرض  با پیش اتوکد  
را انتخــاب ) انصــراف (Cancelدکمــۀ 

 .کنیم می
 

 
، بـا انتخـاب   My Drawings بخـش  – AutoCAD Today ۀگفتگـویی پنجر )ب-9-8شـکل  

 انتخــاب در Select how to begin ،2جهشــی   از فهرســت)هاافســونگر (Wizardsگزینــۀ 
، )کـردن  کلیـک (زدن    نما بروی هرکـدام از اینـدو و تقـه           ن  گیرد که با بردن مکا     اختیارمان قرار می  

 .گردند اجرا می) پیشرفته یا سریع(یکی از دو افسونگر نصب 
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  در افسونگر سریعگیری اندازه انتخاب واحدهای )1-10-8شکل 

تنظـیم سـریع    : ۀ گفتگویی پنجرعنوان   )1
(Quick Setup) 

ــۀ  )2 ــر: Closeدکم ــرۀ  ای ب ــتن پنج بس
 بدون ذخیرۀ تغییراتگفتگویی 

ای کــه مرحلــۀ جــاری را نشــان  ناحیــه )3
ــی ــد م ــین  : ده ــۀ تعی ــون در مرحل اکن

 .واحدها هستیم

  رادیــــویی واحــــدهای هــــای دکمــــه )4
ــدازه ــری ان ــن :گی ــمت  در ای ــام قس ن

ــدازه ــاهده  واحـــدهای انـ گیـــری مشـ
مان موردنظرتوانیم واحد     شود و می    می

انتخـاب  یی هـای رادیـو     دکمهرا از بین    
 .کنیم

 :تند ازرواحدهای موجود عبا
• Decimal :دهدهی 

• Engineering :  فـوت  (مهندسی
 )و اینچ

• Architectural :  فـوت  (معماری
 )و اینچ

• Fractional : فـــوت و (کســـری
 )اینچ

• Scientific :میلع 
در ایـن   : پنجرۀ نمـایش واحـدانتخابی     )5

ــه      ــدی ک ــایش واح ــوۀ نم ــره نح پنج
 .شود میایم نشان داده  انتخاب کرده

ــا انتخــاب دکمــۀ   )6 ــۀ  ،Nextب ــه مرحل ب
 .رویم بعدی می

ــۀ  )7 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب
 .ذخیرۀ تغییرات است
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  انتخاب محدودۀ کار در افسونگر سریع)2-10-8شکل 
تنظـیم سـریع    : ۀ گفتگویی پنجرعنوان   )1

(Quick Setup) 
ــۀ  )2 ــرای : Closeدکم ــرۀ  ب ــتن پنج بس

 ییراتبدون ذخیرۀ تغگفتگویی 

 ها  تعیین محدوده:مرحلۀجاری )3
 بایــد بــرای تعیــین کــه ایــن توضــیح  )4

 و درازا (width)پهنـــا , هـــا محـــدوده
(length)  محـدودۀ  عـرض   .  وارد شود

 و  Width جعبۀویرایشیدر  را  ترسیم  
وارد  Length در قســمت  راطــول آن

چـپ و    مختصات گوشۀ سمت  . کنیم  می
باشـد و      می ٠,٠ برابر   ها  محدودهپایین  
راسـت و بـاالی      صات گوشۀ سمت  مخت

ــدوده ــا مح  Width,Length برابــره
 .خواهد بود

 عــــرض – Widthجعبۀویرایشــــی  )5

 را دراین محـل     ناحیۀترسیمی) پهنای(
 .کنیم وارد می

 در ایـــن - Lengthجعبۀویرایشـــی  )6
را وارد ) ارتفــاع(جعبۀویرایشــی درازا 

 .کنیم می
ابعاد محدودۀ انتخـابی    : دید  پیش  ناحیۀ )7

 .دهد ن میما نشا را به
 برای برگشتن به صـفحۀ      Backدکمۀ   )8

 .گیرد قبلی مورد استفاده قرار می

بـا تنظیمـات     ،Finishبا انتخاب دکمۀ     )9
 .شویم شده وارد اتوکد می انتخاب

ــۀ  )10 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب
 .ذخیرۀ تغییرات است
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تعداد ارقام پس از ممیز  (ردنظرموگیری طول و تقریب   انتخاب واحدهای اندازه)1-11-8شکل 

 در افسونگر پیشرفته) اعشاری
ــوان  )1 ــرعنـ ــوییپنجـ ــیم : ۀ گفتگـ تنظـ

 (Advanced Setup)پیشرفته 
ــۀ  )2 ــرای : Closeدکم ــرۀ  ب ــتن پنج بس

 بدون ذخیرۀ تغییراتگفتگویی 

ای کــه مرحلــۀ جــاری را نشــان  ناحیــه )3
ــی ــد م ــین  : ده ــۀ تعی ــون در مرحل اکن

 .واحدها هستیم

واحـــدهای هـــای رادیـــویی   دکمـــه )4
ــدازه ــری ان ــن :گی ــمت  در ای ــام قس ن

ــدازه ــاهده  واحـــدهای انـ گیـــری مشـ
مان موردنظرتوانیم واحد     شود و می    می

انتخـاب  هـای رادیـویی      دکمهرا از بین    
 .کنیم

 :تند ازرواحدهای موجود عبا
• Decimal :دهدهی 
• Engineering :  فـوت  (مهندسی

 )و اینچ
• Architectural :  فـوت  (معماری

 )و اینچ
• Fractional : فـــوت و (کســـری

 )اینچ
• Scientific :میلع 

در ایـن   : پنجرۀ نمـایش واحـدانتخابی     )5
پنجــره نحــوۀ نمــایش واحــدی کــه از  

ــه  ــان دکم ــای می ــاب   ه ــویی انتخ رادی
 .شود ایم نشان داده می کرده

دقـت یـا     (Precisionجهشی    فهرست )6
هـای    با انتخاب یکی از گزینه    ): تقریب

جهشـی تعـداد      موجود در این فهرست   
پــس از ممیــز اعشــار را تعیــین ارقــام 

 8این تقریـب بـین صـفر تـا          . کنیم  می
 . قابل انتخاب است
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ــا انتخــاب دکمــۀ   )7 ــۀ  ،Nextب ــه مرحل ب
 .رویم بعدی می

ــۀ  )8 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب
  .ذخیرۀ تغییرات است

 

 
  زوایا در افسونگر پیشرفتهگیری اندازهنتخاب واحد و دقت  ا)2-11-8شکل 

ــ )1 ــروان عنـ ــوییپنجـ ــیم : ۀ گفتگـ تنظـ
 (Advanced Setup)پیشرفته 

ــۀ  )2 ــرای : Closeدکم ــرۀ  ب ــتن پنج بس
 بدون ذخیرۀ تغییراتگفتگویی 

ای کــه مرحلــۀ جــاری را نشــان  ناحیــه )3
اکنون در مرحلۀ تعیین واحـد   : دهد  می

 .برای زاویه هستیم
گیـری    انتخاب واحد برای اندازه   ناحیۀ   )4

 را   زاویـه  گیـری   اندازهاحد  نام و : زاویه
هــای رادیــویی   دکمــهایــن میــان از 

 .کنیم انتخاب می
 :واحدهای معتبر عبارتند از

• Decimal Degrees : درجـــۀ
 دهدهی

• Deg / Min / Sec : درجــه- 
  ثانیه-دقیقه 

• Grads :گرادیان 
• Radians :رادیان 
• Surveyor : ــدهای ــاحی واح مس

 )برداری نقشه(
شکل نمایش زاویه در    : دید  ناحیۀ پیش  )5

 .شود ان داده میاین ناحیه نش

تعــداد ارقــام  ): precision(تقریــب  )6
اعشــاری بــرای نمــایش زوایــا از ایــن 

تعداد ارقام  ( .شود  فهرست انتخاب می  
 .)باشد می 8  تا0بین 

صـفحۀ    برای برگشتن بـه    Backدکمۀ   )7
 .گیرد قبلی مورداستفاده قرار می
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ــا انتخــاب دکمــۀ   )8 ــۀ  ،Nextب ــه مرحل ب
 .رویم بعدی می

ــۀ  )9 ــ Cancelدکم ــرای خ ــدون  ب روج ب
 .ذخیرۀ تغییرات است

 

 
 پیشرفته انتخاب جهت زاویۀ صفر در افسونگر )3-11-8شکل 

ــوان  )1 ــرعنـ ــوییپنجـ ــیم : ۀ گفتگـ تنظـ
 (Advanced Setup)پیشرفته 

ــۀ  )2 ــرای : Closeدکم ــرۀ  ب ــتن پنج بس
 بدون ذخیرۀ تغییراتگفتگویی 

ــه )3 ــان    ناحی ــۀجاری را نش ــه مرحل ای ک
گیری   لۀ اندازه اکنون در مرح  : دهد  می

 .زاویه هستیم
در : )Base Angle(ناحیۀ زاویـۀ مبنـا    )4

ــدام از    ــا انتخــاب هــر ک ــه ب ــن ناحی ای
تـوانیم جهتـی      های رادیـویی مـی     دکمه

 .برای زاویۀ صفر تعیین کنیم
• East:   یـا   3مطابق سـاعت    ( شرق 

ــه  ــفر درجـ ــۀ صـ ــت ). زاویـ جهـ
 فرض پیش

• North:   12مطابق ساعت   ( شمال 
 ) درجه90یا زاویۀ 

• West:   یا  9مطابق ساعت   ( غرب 
 ) درجه180زاویۀ 

• South:   6مطابق سـاعت    ( جنوب 
 ) درجه270یا زاویۀ 

• Other: بــــا زدن ایــــن دکمــــۀ 
نیـز    7 و   6 یهـا   قسمترادیویی  

 .شوند استفاده می قابل
ــویی    )5 ــۀ رادی ــاب دکم ــورت انتخ درص

Other  در ایــــــن جعبۀویرایشــــــی
 .وارد کنیم را موردنظرتوانیم زاویۀ  می

محـل زاویـۀ صـفر در       : دید  شناحیۀ پی  )6
 .شود این ناحیه نشان داده می
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صـفحۀ    برای برگشتن بـه    Backدکمۀ   )7
 .گیرد قبلی مورداستفاده قرار می

ــۀ   )8 ــاب دکم ــا انتخ ــه ،Nextب ــۀ  ب مرحل

 .رویم بعدی می

ــۀ  )9 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب
 .ذخیرۀ تغییرات است

 

 
:سونگر پیشرفتهزاویه در افگیری  اندازه جهت )4-11-8شکل 

ــوان  )1 ــرعنـ ــوییپنجـ ــیم : ۀ گفتگـ تنظـ
 (Advanced Setup)پیشرفته 

ــۀ  )2 ــرای : Closeدکم ــرۀ  ب ــتن پنج بس
 بدون ذخیرۀ تغییراتگفتگویی 

ای کــه مرحلــۀ جــاری را نشــان  ناحیــه )3
اکنون در مرحلۀ تعیین جهت     : دهد  می

 .گیری زاویه هستیم اندازه

ــی از    )4 ــاب یک ــا انتخ ــن قســمت ب در ای
گیـری     جهت اندازه  های رادیویی   دکمه

 :کنیم عیین میتزاویه را 

• Counter-Clockwise:  ــت درجه
ــت     ــالف حرکـ ــا خـ ــاتی یـ مثلثـ

 های ساعت عقربه
• Clockwise :  در جهــت موافــق

 های ساعت حرکت عقربه

محـل زاویـۀ صـفر در       : دید  ناحیۀ پیش  )5
 .شود این ناحیه نشان داده می

صـفحۀ    برای برگشتن بـه    Backدکمۀ   )6
 .گیرد ر میقبلی مورداستفاده قرا

ــا انتخــاب دکمــۀ   )7 ــۀ  ،Nextب ــه مرحل ب
 .رویم بعدی می

ــۀ  )8 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب
 .ذخیرۀ تغییرات است
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  انتخاب محدودۀ کار در افسونگر پیشرفته)5-11-8شکل 

ــوان  )1 ــرعنـ ــوییپنجـ ــیم : ۀ گفتگـ تنظـ
 (Advanced Setup)پیشرفته 

ــۀ  )2 ــرای : Closeدکم ــرۀ  ب ــتن پنج بس
 ون ذخیرۀ تغییراتبدگفتگویی 

ای کــه مرحلــۀ جــاری را نشــان  ناحیــه )3
ــی ــد م ــین  : ده ــۀ تعی ــون در مرحل اکن

 .ها هستیم محدوده
در اینجا توضیح داده شـده اسـت کـه           )4

پهنــا , هــا بایــد بــرای تعیــین محــدوده
(width) و درازا (length)وارد شود . 

با واردکـردن عـرض ناحیۀترسـیم در        
 و طـول آن در      Width جعبۀویرایشی

 این محـدوده تعیـین      Length قسمت
مختصات گوشۀ سمت چـپ      .گردد  می

باشـد     می ٠,٠ برابر   ها  محدودهو پایین   
ــت و    ــمت راس ــۀ س ــات گوش و مختص

ــاالی  ــدودهبـــــــ ــا محـــــــ  هـــــــ
 . خواهد بودWidth,Lengthبرابر

را ) عـرض (در این جعبۀویرایشی پهنا      )5
 .کنیم وارد می

) ارتفـاع (در این جعبۀویرایشـی درازا       )6
 .کنیم را وارد می

در ایـن ناحیـه ابعـاد       : دیـد   پـیش   ناحیۀ )7
ــان داده    ــا نشـ ــابی مـ ــدودۀ انتخـ محـ

 .شود می
 برای برگشتن به صـفحۀ      Backدکمۀ   )8

 .گیرد قبلی مورداستفاده قرار می

ــا انتخــاب دکمــۀ   )9 ــۀ  ،Nextب ــه مرحل ب
 .رویم بعدی می

ــۀ  )10 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب
 .ذخیرۀ تغییرات است
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بـا   (acadiso.dwtای بـه نـام       گر در پرونـده   فـرض در افسـون     ی پـیش  ها  گزینه: توجه
 .اند ذخیره شده) با واحدهای انگلیسی (acad.dwtیا ) واحدهای متریک

 

متر، دقت آن را برابر یک رقم بعد از اعشار، واحد             گیری طول را سانتی     در نقشۀ فعلی واحد اندازه    
 .کنـیم  ا صـفر انتخـاب مـی   گیری زاویه را درجۀ دهدهی و تعداد ارقـام بعـد از اعشـار آن ر            اندازه

 .کنیم عیین می ت۲۰۰۰X۱۵۰۰رها را نیز براب محدوده
 

 ها ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده: 5گام 
 .کنیم  را اجرا میZOOM Allمجرد ورود به اتوکد فرمان  به
 

 ذخیرۀ پرونده: 6گام 
ازایـن   پس .دهیم مان می پرونده  را بهFirst planزنیم و نام   را میCtrl+Sکلیدهای ترکیبی 
تغییرنـام یـا     تمایـل بـه    درصـورت . پرسـد    اتوکـد از مـا سـؤالی نمـی         Ctrl+Sدیگر هنگام زدن    

 7-8شـکل   گشـودنی در      محل این فرمـان در منـوی       (SAVEASتغییرمحل نقشه باید فرمان     
 .کنیم را اجرا ) .نشان داده شده است

 
 تنظیم ابزارها: 7گام 

 .کنیم نیاز روشن می صورتابزار مناسب را تنظیم و در
 

 پرونده هستیم؟ بررسی اینکه آیا در حالت تک: 8گام 
 OPTIONSپرونده هستیم یا نه؟ اگـر نبـودیم از فرمـان          کنیم که آیا در حالت تک       بررسی می 

 .کنیم برای تنظیمات الزم استفاده می
 

 خوانی معماری آشنایی با نقشه... درپایان
کشـی    کار نقشـه  نوشته شده است که برای کسانی که قبالً توضیحاتی12-8های   در ذیل شکل  

خـوانی   هـایی در رابطـه بـا نقشـه     انـد مفیـد اسـت و درس      کشی معماری نکرده    کم نقشه  یا دست 
 .کند معماری مطرح می
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 های نقشه به ابعاد    ستون) 1-12-8شکل  
٣۵ خطوطی که در داخـل     . باشند  می ٣۵

 داًبعـ (اند هاشور هسـتند      مربع رسم شده  
 آشنا خـواهیم شـد و       HATCHبا فرمان   

کمـک ایـن فرمـان       عمل هاشورزنی را بـه    
 .)انجام خواهیم داد

   

ایـن   ها در پالن بـه    پنجره) 2-12-8شکل  
 .شوند صورت ترسیم می

 
ایــن  لنگــه بــه درب یــک) 3-12-8شــکل 

 .شود شکل ترسیم می
  درب دولنگه)4-12-8شکل   
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 پـالن بـه     محـل کمـد در    ) 5-12-8شکل  
 .شود این شکل نمایش داده می

   

محـــل عبـــور (اکـــت د )6-12-8شـــکل 
به این شـکل    ) تأسیسات برقی و مکانیکی   

قسمت سـیاهرنگ را هـم      .شود  ترسیم می 
ــی ــه  م ــوانیم ب ــان   ت ــک فرم  SOLIDکم

ــک     ــور کم ــم از هاش ــیم و ه ــیم کن ترس
 .بگیریم

 
 

 شکســـتگی در ســـقف )7-12-8شـــکل 
شود ولی    هرچند در پالن واقعی دیده نمی     

 نشـان داده    چـین   خـط با  درنقشۀ معماری   
  را نیـز بعـداً     نچـی   خـط ترسـیم   . گردد می

 .خواهیم دید

 

 

 

 تراز کف با ایـن عالمـت        )8-12-8شکل  
ارتفـاع   ١.٣٠+ عـدد . دشو  نشان داده می  

. دهــد کــف را از ســطح زمــین نشــان مــی
 نمــایش داده  ٠.٠٠±ارتفــاع صــفر بــا   

برای ترسـیم ایـن شـکل نیـز از          . شود  می
 .گیریم هاشور کمک می
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 ایـن   - اتاقک آسانسـور     )9-12-8شکل  
. دهد  ترسیم آسانسور واقعی را نشان نمی     

سادگی دیوارهـای    هبها    نقشهدر بعضی از    
اطراف و درب جلوی آسانسور را ترسیم       

 .کنند می

   

 جهـت   - عالمت شـمال     )10-12-8شکل  
ی معمــاری بــه  هــا  نقشــهشــمال را در 

 دهـیم و بعـداً      ی مختلف نشان می   ها روش
ــه یکبــار چنــین   خــواهیم دیــد کــه چگون
شکلی را رسم کنیم و پـس از تبـدیل آن           

 .به بلوک بارها از آن استفاده کنیم
 

 
 

جهـت پیکـان    . شـود   پله با یک پیکـان نشـان داده مـی          مسیر حرکت راه  : پله  راه )11-12-8شکل  
با وجودی که در پالن واقعـی       .  قرار دارد  »پله مچش«در وسط   . دهد  باال را نشان می    سمت حرکت به  

ی بـاالیی را از     هـا   قسمتکنیم و با عالمتی       را ترسیم می   مشاهده نیست اما همۀ آن     پله قابل  تمام راه 
 )در این شکل این عمل انجام نشده است. (کنیم های دیگر جدا می قسمت
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  برای یک شروع خوبیپیشنهاد
در گوشۀ سمت چـپ و پـایین        . کنیم  را روشن می  ) ودکشعم (Orthoبرای شروع ترسیم ابزار     

طـولی بزرگتـر از حـداکثر طـول افقـی در نقشـۀ اصـلی رسـم                   یک خط افقی بـه      ناحیۀترسیمی  
تـوانیم    اکنون مـی  . کنیم  عین همین عمل را درمورد ترسیم یک خط عمودی تکرار می          . کنیم  می

پـس از   .  ایجاد کنیم  OFFSETکمک فرمان    کلیۀ خطوط افقی و عمودی موجود در نقشه را به         
بـرای  . شود  مقدار زیادی از ترسیم انجام میEXTEND و FILLET ،TRIMهای  آن با فرمان 
هایی پیشنهاد و    ها و فرمان    روش ها و هاشورزنی بعداً    گذاری  ها، اندازه  ها، نوشتن متن   ترسیم درب 
 .گردند معرفی می

 
 پرسش

 8. (شـرح دهیـد   , هـیم نـام بـرده     مراحلی را که برای شروع ترسـیم بایـد انجـام د            -1
 )مرحله

 
استفاده از منوهـا    (توانیم انجام دهیم      که برای ذخیرۀ ترسیم می    را    هایی  تمامی راه  -2

 .بنویسید...) و اجرای فرمان و 
 
 ALL و گزینـۀ     ZOOMهـا فرمـان       چرا پس از ورود به اتوکد و تعیین محـدوده          -3

 کنیم؟ را اجرا می آن
 

 تحقیق
 و ورود به اتوکد امکان تغییردادن Wizardاز استفاده از بررسی کنید که آیا پس  -1

 ها را داریم یا نه؟ واحدها و محدوده
 
تـوانیم     چگونـه مـی    Windowگشـودنی     پس از ورود به اتوکد و بازکردن منـوی         -2

ــک    ــت ت ــا در حال ــه آی ــیم ک ــده بفهم ــا  (Single-Document)ای  پرون ــتیم ی  هس
 ؟(Multiple-Document)ای  چندپرونده

 
توانیم  تصویر چگونه میۀصله پس از ورود به اتوکد و با نگاه کردن به صفح   بالفا -3
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 ای؟ ای هستیم یا چندپرونده پرونده تشخیص دهیم که آیا در حالت تک
 

 تمرین
را ترسـیم    آن.  با ابعاد بزرگتر چاپ شـده اسـت        صفحۀ بعد پالن معماری این فصل در      

 درجه در جهت حرکت     90رسیم را   ت, منظور خواندن آن   برای چرخاندن نقشه به   (. کنید
 .)چرخانیم های ساعت می عقربه
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های ترسیمی برای  فرمان

 رسم اجسام ساده و مرکب
 

با اجسام ساده و مرکب بیشـتری آشـنا         
 !شویم

 )مستطیل (RECTANGفرمان 

 RECTANGهــای فرمــان   گزینــه
 ):مستطیل(

ــان  ــلعی  (POLYGONفرمـ چندضـ
 )منتظم

 Polygon هــای ترســیم   روش

 )چندضلعی منتظم(

 )چند خطی (PLINEفرمان 

 PLINEن  هـای مشـترک فرمـا       گزینه
در هنگـام ترسـیم خـط و        ) چندخطی(

 کمان

 در حالـت رسـم      PLINEهـای     گزینه
 )Line(خط  پاره

 در حالـت رسـم      PLINEهـای     گزینه
 )Arc(کمان 

 ) بعدی2جامد  (SOLIDفرمان 

 )خط نیم (RAYفرمان 

 )خط (XLINEفرمان 

 )خط (XLINEهای فرمان  گزینه

 -آزاد  طراحـــی (SKETCHفرمـــان 
 )اسکیس

ــهگ ــان   زینـ ــای فرمـ  SKETCHهـ
 ) اسکیس-آزاد  طراحی(

 )کثیرالمنحنی (SPLINEفرمان 

 )خطوط چندگانه (MLINEفرمان 

توپر و توخـالی کـردن اجسـام جامـد          
)FILL (–   ــیم ــازی ترســـ بازســـ

(REGEN) 
ــب   ــم مرکـ ــۀ جسـ ــان (تجزیـ فرمـ

EXPLODE( 

 پرسش

 تحقیق
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 ! بیشتری آشنا شویممرکببا اجسام ساده و 
  دایره، بیضـی و    ، کمان، خط  پارهمانند  ( اشکال هندسی    هایی که مستقیماً   در فصول قبل با فرمان    

 بـرش،   ,زنی مانند گوشه (دادند    هایی که این اشکال را تغییر می       کردند و نیز با فرمان      رسم می ...) 
 .آشنا شدیم...)  امتداددهی و

رویـم و اجسـام سـاده و پیچیـدۀ بیشـتری              های ترسیمی مـی     سراغ فرمان  در این فصل بازهم به    
 :عبارتند ازدهند  و عملی که انجام میها  فرمان. کنیم میترسیم 

RECTANGرود، کار می ه برای رسم مستطیل ب 
POLYGONکند،  چندضلعی منتظم ترسیم می 

PLINE    چند خطی )Polyline ( کند که از قطعـات بهـم پیوسـتۀ خطـی و کمـانی                رسم می
 تشکیل شده است،

SOLID نماید رسم می) جامد(ضلعی توپر چهارضلعی یا  سه، 
RAY رود، ار میبه ک خط نیم برای ترسیم 

XLINEگیرد  قرار میمورداستفاده نهایت بی برای ترسیم خط دوسر، 
SKETCH رود، کار می  بهآزاد یا اسکیس طراحیمنظور  به 
SPLINE کشد، می) پیوسته هم های به شکلی شامل منحنی (ثیرالمنحنیک 

 .کند رسم می) موازات یکدیگر خطوطی به ( خطوط چندگانهMLINEو 
، FILLماننـد   (هـا آشـنائیم      هـایی را کـه اکنـون بـا آن            برخـی از فرمـان     یناین فصل همچن  در  

REGEN   در انتهـای    .نمـاییم   شده مشاهده می     و اثرشان را بر اجسام ترسیم      کنیم  میاجرا  ...)  و 
 .شویم  آشنا می(EXPLODE)فصل با فرمانی برای تجزیۀ اجسام مرکب 

 
 )مستطیل (RECTANGفرمان 

بـرای ترسـیم    ) گوشـه   راستمعنی مستطیل یا      به Rectangleمخفف   (RECTANGفرمان  
بـا صـدور ایـن فرمـان گزارشـی از تنظیمـات مربـوط بـه         . گیـرد   قرار میمورداستفادهمستطیل  

RECTANG  یعنـی در اولـین      (صورت گرفته باشد  که تنظیماتی    البته درصورتی . شود   داده می
 نمایـانگر مراحـل     1-1-9 شـکل  .)کنـیم   مـی  گزارشـی مشـاهده ن     RECTANGاجرای فرمان   
 .های مستطیل است انتخاب گوشه

Command: rectang 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

 .کنیم میهای مستطیل انتخاب  ای در روی یکی از رأس  نقطه-1
Specify other corner point or [Dimensions]: 

 .کنیم می رأس مقابل مستطیل انتخاب  نقطۀ دیگری در روی-2
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فرمــان ) 1-1-9 شــکل
ــتطیل  ــم مســ ــا رســ یــ

ــت ــه راســــــ  گوشــــــ
)RECTANG( :

انتخـــاب نقطـــۀ مقابـــل 
 رأس مستطیل

 
 :)مستطیل (RECTANGی فرمان ها گزینه
 Dimensionگزینۀ 

 .کنیم میبرای تعیین طول و عرض مستطیل، این گزینه را وارد 
Command:  rectang 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

 .کنیم میهای مستطیل انتخاب  ای در روی یکی از رأس نقطه
Specify other corner point or [Dimensions]: d 
Specify length for rectangles < فرض پیش >: 

 .کنیم میطول مستطیل را تعیین 
Specify width for rectangles < فرض پیش >: 

 .کنیم میعرض مستطیل را تعیین 
Specify other corner point or [Dimensions]: 

کـه    ، یا درصورتی  کنیم  میانتخاب  ) باال یا پایین  (سمتی را که نقطۀ مقابل مستطیل قرار دارد         
 .کنیم می را انتخاب Dimensionبخواهیم طول و عرض مستطیل را تغییر دهیم،دوباره گزینۀ 

 
 )زنی پخ (Chamferینۀ گز

زنی را قبل از انجام این عمل        زند و فاصلۀ پخ      آن را پخی می    ۀ گوش 4هر  هنگام ترسیم مستطیل    
 :)3-1-9 شکل (پرسد می

Command: rectang 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c 

Specify first chamfer distance for rectangles < فرض پیش >: 

 کنیم میفاصلۀ پخی روی جسم اول را وارد  -1
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Specify second chamfer distance for rectangles <فاصلۀ اول>: 

 کنیم میفاصلۀ پخی روی جسم دوم را وارد  -2
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  

 کنیم میتطیل را تعیین ی مسها گوشهو حاال 
 

 
 با فرمان   شده مستطیل ترسیم ) 2-1-9 شکل

RECTANG 

 
شـده بـا    یک مستطیل ترسـیم  ) 3-1-9 شکل

 )Chamfer(ها  پخی در گوشه
 

 )گوشه زنی (Filletگزینۀ 
 ):4-1-9 شکل (کند های مستطیلی را که قرار است ترسیم شود گرد می گوشه

Command: rectang 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f 
Specify fillet radius for rectangles < فرض پیش >: 

 .کنیم میزنی را وارد  شعاع کمان گوشه
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  

 .یمکن میی مستطیل را تعیین ها گوشهو حاال 
 

 )پهنا (Widthگزینۀ 
 شـکل  (کنـد   شـده ترسـیم مـی      پرسد و مستطیل را با پهنای داده        پهنای قطعات مستطیل را می    

8-1-5:( 
Command: rectang 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w 

Specify line width for rectangles < فرض پیش >: 

 .کنیم میردنظر را وارد پهنای مو
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
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 .کنیم میی مستطیل را تعیین ها گوشهو حاال 
 

 
شـده بـا    یک مستطیل ترسـیم  ) 4-1-9 شکل
 ) شدهFillet(ی گرد ها گوشه

 
شــده  یــک مســتطیل ترســیم) 5-1-9 شــکل

ــا ــی  – )Width( دارای پهنـ ــۀ قبلـ در مرحلـ
 .ایم  کرده(Fillet)زنی  مستطیل را گوشه

 
 )ضخامت ارتفاعی (Thicknessو )  تراز-ارتفاع  (Elevationی ها گزینه

 .گیرند  قرار نمی بعدی هستند و در اینجا مورد بررسی3 مربوط به ترسیم ها این گزینه
 

 ) منتظمچندضلعی (POLYGONفرمان 
 .بریم کار می  را بهPOLYGON فرمان های منتظم برای ترسیم چندضلعی

POLYGON        3کند و کاربر بایستی یکـی از           سه روش را برای ترسیم چندضلعی پیشنهاد می 
 .روش را برگزیند

 
 )چندضلعی منتظم( Polygon های ترسیم روش

  تعیین دو رأس یکی از اضالع:روش اول
 :)1-2-9 شکل (کنیم میروش اول را اجرا ) ضلع (Edgeبا انتخاب گزینۀ 

Command: polygon 
Enter number of sides < فرض پیش >: 

 .کنیم میتعداد اضالع را وارد 
Specify center of polygon or [Edge]: e 
Specify first endpoint of edge: 

 تعیین نقطۀ اول 
Specify second endpoint of edge: 
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 تعیین نقطۀ دوم 
 

 

 ضــلعیچندفرمــان ترســیم ) 1-2-9 شــکل
 Edge گزینۀ - (POLYGON) منتظم
 نقطۀ اول -1
 نقطۀ دوم -2

 
 )Iگزینۀ ( و سپس مشخص کردن دایرۀ محیطی چندضلعی تعیین مرکز :روش دوم

 و در پی آن شعاع دایرۀ       کنیم  میرا انتخاب   ) محاط (Inscribedبرای اجرای این روش گزینۀ      
 ):2-2-9 شکل(دهیم  محیطی را می

 

 

ترسـیم چندضــلعی   فرمـان  )2-2-9 شـکل 
 Inscribedگزینۀ  POLYGON: منتظم
 مرکز دایرۀمحیطی -1
 شعاع دایرۀمحیطی -2

 
Command: polygon 
Enter number of sides < فرض پیش >: 

 کنیم میتعداد اضالع را وارد 
Specify center of polygon or [Edge]: 

 انتخاب مرکز دایره
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscibed about circle] < فرض پیش >: i 

 )محاط در دایره (Inscribedمعنی   به I گزینۀ انتخاب
Specify radius of circle: 

 کنیم میشعاع دایرۀمحیطی را تعیین 
 

1
2

21
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 ):Cگزینۀ ( تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محاطی :روش سوم
در این حالـت    . کنیم  میرا انتخاب   ) محیط (Circumscribedبرای اجرای روش سوم گزینۀ      

 ):3-2-9 شکل (شود شعاع دایرۀ محاطی از ما پرسیده می
 

 

 فرمــان ترســیم چندضــلعی )3-2-9 شــکل
گزینـــــــــۀ  POLYGON: منـــــــــتظم

Circumscribed 
 مرکز دایرۀمحاطی -1
 شعاع دایرۀمحاطی -2

 
Command: polygon 
Enter number of sides < فرض پیش >: 

 کنیم مید تعداد اضالع را وار
Specify center of polygon or [Edge]: 

 انتخاب مرکز دایره
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscibed about circle] < فرض پیش >: c 

 )محیط بر دایره (Circumscribedمعنی   بهC گزینۀ انتخاب
Specify radius of circle: 

 کنیم میطی را تعیین اشعاع دایرۀ مح
 

 )چند خطی (PLINEفرمان 
کند که از قطعات      یک جسم یکپارچه ترسیم می    )  است Polylineکه مخفف    (PLINEفرمان  

) width(توانیم به این قطعات پهنـا         کمک این فرمان می    به. خطی یا کمانی تشکیل شده است     
 .نیز بدهیم

Command: pline 
 :چندخطی را مشخص کنیمخواهد که نقطۀ شروع  با صدور این فرمان اتوکد از ما می

Specify start point: 
 :شود پس از تعیین نقطۀ اول گزارشی از وضع موجود در مورد پهنای خط داده می

Current Line−width is 0.0000 
که   تازمانی ، جدید »خط پهنای«باشد ولی پس از تعیین        می ۰  برای پهنای خط   فرض  پیشمقدار  

2

1
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 .ماند  در حافظۀ اتوکد میاین مقدار دوباره تغییر داده نشده
 :شود چنین است درخواستی که اینک مشاهده می پیغام

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
 :کند شرح زیر تغییر می  بهدرخواست پیغام Arcبا انتخاب گزینۀ 

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

 .ایم حالت رسم کمان وارد شده اکنون به
 :شود شویم و پیغام قبلی ظاهر می  دوباره وارد حالت رسم خط میLineبا انتخاب گزینۀ 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
 

  هنگام ترسیم خط و کمان)چندخطی (PLINEمشترک فرمان ی ها گزینه
 که بعضی   کنیم  میهای این فرمان در دو حالت رسم خط یا رسم کمان مشاهده              با بررسی پیغام  

 در دو حالـت رسـم خـط و رسـم کمـان      Closeالبته بـا مقایسـۀ گزینـۀ        .ها مشابهند   از گزینه 
کنـیم   را بایـد وارد      CL که در حالت رسم کمـان بـرای انتخـاب ایـن گزینـه                کنیم  میمالحظه  

)CLose .(         کـه بـر اثـر تعـداد متفـاوت           یشاید بهتر باشد برای اجتناب از اشکاالت این چنینـ 
ــه  ــزرگ گزین ــی  حــروف ب ــود م ــا بوج ــد ه ــه،آی ــانبر   انتخــاب گزین ــوی می ــق من ــا را از طری  ه

)Shortcut menu (یعنی کلید سمت راست مـاوس را در روی صفحۀترسـیم   ،انجام دهیم 
, Close :های مشترک عبارتند از     گزینه . برگزینیم ، میان منو یافته   بزنیم و گزینۀ موردنظر را از     

Undo ,Width و Halfwidth. 
 

 )بستن (CLose یا Closeگزینۀ 
 PLINEو پایـان فرمـان      ) وصل آخرین نقطه به اولین نقطۀ چندضلعی      (برای بستن چندخطی    

 آخـرین قطعـه     ،یم باشـ  خـط   پارهکه درحالت رسم     درصورتی. کنیم  می را انتخاب    Closeگزینۀ  
 تعیـین اولـین     هنگـام .  آخرین قطعه کمان خواهد بود     ، و اگر درحالت رسم کمان باشیم      خط  پاره
واردکردن درصورت  .  را برگزینیم  Closeتوانیم گزینۀ     ای ترسیم نشده نمی     که هنوز قطعه   نقطه

 .گیـرد   انجام نمـی   Closeآید و عمل     نمایش درمی  پیام خطایی به   دراین مرحله    Closeگزینۀ  
 را وارد CL بایـد دو حـرف      Closeوقتی درحالت رسم کمان قرار داریم بـرای انتخـاب گزینـۀ             

 . اشتباه نشودCEnterنام  کنیم تا با گزینۀ دیگر به
 

 )لغو (Undoگزینۀ 
تـوانیم    این گزینه را می   انتخاب  . شود  شده لغو می    آخرین عمل انجام   Undoدرصورت برگزیدن   
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 . کنیمتکرار انتخابی نیز لغو شود تا زمانی که اولین نقطۀ
 

 )پهنا (Widthگزینۀ 
صـورت   درایـن . کنـیم  مـی  را انتخاب Widthبعدی چندخطی گزینۀ قطعات  برای تغییر پهنای    

 :کند ها را مطرح می اتوکد این درخواست
Specify starting width < جاری پهنای >: 

این عمل را با تعیین دونقطه نیز انجـام         توانیم   می. (کنیم  میپهنای آغازی را در اینجا وارد        -1
 .)شود دهیم و فاصلۀ بین دو نقطه در نظر گرفته می

Specify ending width < آغازی پهنای >: 

 .کنیم میپهنای پایانی را دراین مرحله وارد  -2
پهنـای قطعـات    ) 1-3-9 شـکل . (تواند متفـاوت باشـد      پس پهنای ابتدا و انتهای یک قطعه می       

 .باشد  میکنیم میای که اکنون رسم  نای پایانی قطعهبعدی برابر په
 

 

 فرمــان )1-3-9 شــکل
ــی   ــد خطـ ــیم چنـ  ترسـ

)PLINE:( ــۀ  گزینــــــ
Width      با پهنای ابتـدا و 

 انتهای نامساوی
 

 )پهنا نیم (Halfwidthگزینۀ 
پهنـا را بـدانیم بـرای آنکـه نیـازی           نصـف   عللـی    اگر قصد تعیین پهنا را داشته باشـیم ولـی بـه           

 :توانیم این گزینه را انتخاب کنیم کردن آن نداشته باشیم میدوبرابر به
Specify starting width < پهنای جارینیم  >: 

می توانیم این عمل را با تعیـین دونقطـه نیـز            . (کنیم  میپهنای آغازی را در اینجا وارد         نیم -1
 .)شود انجام دهیم و فاصلۀ بین دو نقطه درنظرگرفته می

Specify ending width < یآغازپهنای نیم   >: 

 .کنیم میمرحله وارد  این پهنای پایانی را در  نیم-2
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نشـان      صفحۀترسیمیپهنا را در     خواهیم نیم    که می  کنیم  میاین گزینه را اغلب هنگامی انتخاب       
 )2-3-9 شکل). (فاصلۀ یک لبه از محور خنثی(دهیم 

 

 

 فرمــان )2-3-9 شــکل
ــی   ــد خطـ ــیم چنـ  ترسـ

)PLINE:( ــۀ  گزینــــــ
Halfwidth، ــت  علـــــ

استفاده از این گزینه در     
 .شکل معلوم است

 
 )Line (خط پاره در حالت رسم PLINEی ها گزینه

 Length و Arc :ها عبارتند از این گزینه
 
 Line از )کمان (Arcگزینۀ زیر

بعـد قطعـات کمـانی ترسـیم         بـه  شـویم و ازایـن      با انتخاب این گزینه وارد حالت رسم کمان مـی         
 ):3-3-9 شکل (گردند می
 

 

ــکل ــان ) 3-3-9 ش فرم
ــی   ــد خطـ ــیم چنـ  ترسـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
 کمان

 
Command: pline 
Specify start point: 
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 تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

  کماننقطۀانتهاییتعیین 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

را  Enterتـوانیم کلیـد        بـه فرمـان مـی      دادن  برای خاتمـه  .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 
 Line از )طول (Lengthگزینۀ زیر
 

 

ــکل ــف-4-3-9 شـ ) الـ
فرمان ترسیم چند خطی    

(PLINE) -  ــیم ترســـ
 - Length، گزینــۀ خـط 

خــط بــه ایــن  طــول پــاره
 .شود صورت داده می

 

 

) ب-4-3-9 شــــــــکل
فرمان ترسیم چند خطی    

(PLINE) -  ــیم ترســـ
  - Length، گزینــۀ خـط 
خــط بــه طــول داده  پــاره

شده در امتـداد خـط یـا        
ــم   ــی رســ ــان قبلــ کمــ

 .شود می
 

 .شود  خطی که قرار است ترسیم گردد مماس بر آخرین قطعه رسم می              پاره ،با انتخاب این گزینه   
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. شود  خطی مماس بر کمان از نقطۀانتهایی آن ترسیم می          یعنی اگر آخرین قطعه کمان باشد پاره      
 هــای شــکل( گــردد خــط باشــد خــط جدیــد در امتــداد آن رســم مــی اگــر آخــرین قطعــه پــاره

 :Specify length of line :پیغامی که داده میِشود این است. )الف و ب-8-3-4

 
 )Arc( در حالت رسم کمان PLINEی ها گزینه
و Line ,Angle ,Center ,Direction , Radius هـای ایـن حالـت عبارتنـد از     گزینـه 

Second pt 
 

 Arc از )خط (Lineنۀ زیرگزی

 : خواهند بودخط پارهشویم و قطعات بعدی  با انتخاب این گزینه وارد حالت رسم خط می
Command: pline 
Specify start point: 

 تعیین نقطۀ شروع 
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: l 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  

 .ایم خط شده فرض یعنی ترسیم پاره اکنون دوباره وارد حالت پیش
 
 Arcاز ) زاویه (Angleگزینۀ زیر

. کنـیم   می کمانی که نقطۀ اول آن نیز معلوم است این گزینه را انتخاب              ۀمرکزیزاویبرای تعیین   
 )5-3-9 شکل (.دهیم  کمان را مینقطۀانتهاییدرپی تعیین زاویه 

Command: pline 
Specify start point: 

  تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: a 
Specify included angle:  

 .دهیم  یا در صفحه نشان میکنیم می موردنظرمان را وارد زاویۀمرکزی
Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: 

  کماننقطۀانتهایی تعیین 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 
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 را  Enterتـوانیم کلیـد        بـه فرمـان مـی      دادن  برای خاتمـه  .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 

 

فرمــان ) 5-3-9 شــکل
ــی    ــد خطـ ــیم چنـ ترسـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
گزینـــــــۀ – کمـــــــان

Angle, Endpoint 
 

 Angle از Centerزینۀ زیرگ
 

 

فرمــان ) 6-3-9 شــکل
ــدخطی   ــیم چنـــ ترســـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
گزینـــــــۀ – کمـــــــان

Angle, CEnter 
 

Command: pline 
Specify start point: 

  تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: a 
Specify included angle:  
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 .دهیم  یا در صفحه نشان میکنیم می موردنظرمان را وارد زاویۀمرکزی
Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: ce 
Specify center point of  arc: 

 عنوان مرکز کمان ای به  تعیین نقطه
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

 را  Enterتـوانیم کلیـد        بـه فرمـان مـی      دادن  برای خاتمـه  .  کمان بعدی  هایینقطۀانتتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 
 Angle از Radiusگزینۀ زیر
 

 

فرمــان ) 7-3-9 شــکل
ــی    ــد خطـ ــیم چنـ ترسـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
 :ۀگزین، کمان

Angle, Radius, 
Direction of chord 

 
Command: pline 
Specify start point: 

 تعیین نقطۀ شروع 
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: a 
Specify included angle:  

 .دهیم  یا در صفحه نشان میکنیم می موردنظرمان را وارد ویۀمرکزیزا
Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: r 
Specify radius of  arc: 

عنـوان    تعیین شعاع کمان یا انتخاب دو نقطه در صفحه که اتوکد فاصلۀ بین دو نقطه را بـه                 
 .گیرد شعاع درنظر می

Specify direction of chord for arc < فرض پیش >: 
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  تعیین جهت کمان
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

 را  Enterتـوانیم کلیـد        بـه فرمـان مـی      دادن  برای خاتمـه  .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود ی این مرحله تکرار مصورت درغیراین.بزنیم

 
  Arc از CEnter گزینۀزیر

Command: pline 
Specify start point: 

 تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: ce 
Specify center point of arc:  

 .دهیم  یا در صفحه نشان میکنیم میمختصات مرکز کمان را وارد 
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: 

 .کنیم می کمان را تعیین نقطۀانتهایی
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

 را  Enterتـوانیم کلیـد       فرمـان مـی     بـه  دادن  بـرای خاتمـه   .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 

 

فرمــان ) 8-3-9 شــکل
ــی   ــد خطـ ــیم چنـ  ترسـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
کمــــــــان، گزینــــــــۀ

CEnter, Endpoint 
 
 Center از Angle گزینۀزیر

Command: pline 
Specify start point: 
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 تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: ce 
Specify center point of arc:  

 .دهیم  یا در صفحه نشان میکنیم میمختصات مرکز کمان را وارد 
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a 
Specify included angle: 

  کمانزاویۀمرکزیتعیین 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

را  Enterتـوانیم کلیـد       فرمـان مـی     بـه  دادن  بـرای خاتمـه   .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 

 

فرمــان ) 9-3-9 شــکل
ــی    ــد خطـ ــیم چنـ ترسـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
گزینـــــــۀ – کمـــــــان

CEnter, Angle 
 
 CEnter از Length گزینۀزیر

Command: pline 
Specify start point: 

 تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: ce 
Specify center point of arc:  

 .دهیم  یا در صفحه نشان میکنیم میمختصات مرکز کمان را وارد 
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: l 
Specify length of chord: 
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 طول وترتعیین 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

را  Enterتـوانیم کلیـد       فرمـان مـی     بـه  دادن  بـرای خاتمـه   .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 

 

فرمـان  ) 10-3-9 شکل
ــی    ــد خطـ ــیم چنـ ترسـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
گزینـــــــۀ – کمـــــــان

CEnter, Length 
 
 Arc از Direction گزینۀزیر
 

 

فرمـان  ) 11-3-9 شکل
ــی    ــد خطـ ــیم چنـ ترسـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
 ۀگزینـــــــ - کمـــــــان

Direction, Endpoint 
 

Command: pline 
Specify start point: 

 تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
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Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: d 
Specify the tangent direction for the start point of arc: 

 .دهیم جهت مماس بر کمان را در ابتدای آن نشان می
Specify endpoint of arc: 

  کماننقطۀانتهاییتعیین 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

را  Enterتـوانیم کلیـد       فرمـان مـی     بـه  دادن  بـرای خاتمـه   .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 
 Arc از Radius گزینۀزیر
 

 

فرمـان  ) 12-3-9 شکل
ــی   ــد خطـ ــیم چنـ  ترسـ

(PLINE) -  ــیم ترســـ
گزینـــــــۀ – کمـــــــان

Radius, Endpoint 
 

Command: pline 
Specify start point: 

 تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: r 
Specify radius of arc: 

 .دهیم طول شعاع کمان را میدهیم یا در صفحه با تعیین دو نقطه نشان می
Specify endpoint of arc or [Angle]: 

  کماننقطۀانتهاییتعیین 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 
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 را  Enterتـوانیم کلیـد       فرمـان مـی     بـه  دادن  بـرای خاتمـه   .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 
 Radius از Angle گزینۀزیر

Command: pline 
Specify start point: 

 تعیین نقطۀ شروع
Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: r 
Specify radius of arc: 

 .مدهی طول شعاع کمان را میدهیم یا در صفحه با تعیین دو نقطه نشان می
Specify endpoint of arc or [Angle]: a 
Specify included angle: 

  کمانزاویۀمرکزیتعیین 
Specify direction of chord for arc < فرض پیش >: 

 تعیین جهت کمان
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

را  Enterتـوانیم کلیـد       فرمـان مـی     بـه  دادن  بـرای خاتمـه   .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین  
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 

 

 فرمـان   )13-3-9 شکل
ــی    ــد خطـ ــیم چنـ ترسـ

)(PLINE-  ــیم ترســــ
گزینـــــــۀ - کمـــــــان

 Radius, Angle, 
Direction of chord 

 
 Arc از Second pt گزینۀزیر

Command: pline 
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Specify start point: 
 تعیین نقطۀ شروع

Current line−width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: s 
Specify second point on arc: 

 .دهیم نقطۀ دوم کمان را می
Specify end point of arc: 

 .دهیم نقطۀ سوم کمان را می
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Rad
ius/Second pt/Undo/Width]: 

ـ     فرمـان مـی     بـه  دادن  بـرای خاتمـه   .  کمان بعدی  نقطۀانتهاییتعیین   را  Enterد  تـوانیم کلی
 .شود  این مرحله تکرار میصورت درغیراین.بزنیم

 

 

 فرمـان   )14-3-9 شکل
ــی  ــد خطـ ــیم چنـ : ترسـ

PLINE-   ،ترسیم کمان 
ــۀ  ,Second ptگزین

End point 
 

 ) بعدی2جامد  (SOLIDفرمان 
 SOLIDسطوحی که . دهیم  قرار میمورداستفاده بعدی  2این فرمان را برای ترسیم جامدهای       

 :دنباش  ضلع می4 یا 3 دارای کند ایجاد می
Command: Solid 
Specify first point: 

 .کنیم می اولین رأس جامد را انتخاب -1
Specify second point: 

 .کنیم می دومین رأس جامد را تعیین -2
Specify third point: 
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 .کنیم می سومین رأس را مشخص -3
Specify fourth point or <exit>: 

 صـورت   درغیـراین زنـیم و      را می Enter   ضلعی باشد  3ه اگر هدف ترسیم      در این مرحل   -4
 .نماییم رأس چهارم را انتخاب می

Specify third point: 
 .زنیم را می Enter در این مرحله SOLID برای خروج از فرمان -5

تکـرار   4 و   5شود و آنقـدر مراحـل          تکرار می  4 دوباره مرحلۀ    ،ای مشخص کنیم    اگر بازهم نقطه  
 . پایان بدهیمSOLID به فرمان Enterزدن شوند که با  یم

ایـن  . باشـد  دهیم مـی     ضلعی خالف آنچه هنگام رسم دستی انجام می        4ترتیب دادن نقاط رأس     
 .نشان داده شده است) 4-8(تفاوت در شکل 

 
 

 
 
 

 )SOLID( بعدی 2 ترتیب دادن نقاط در ترسیم جامد )4-9 شکل
 

 )خط نیم (RAYفرمان 
RAY5-9 شکل (.کند نهایت رسم می بی طرف باشد و خط یک  به معنی پرتو یا اشعه می( 

Command: ray 
Specify start point: 

 .کنیم می نقطۀ ابتدای خط را مشخص -1
Specify through point: 

 .کنیم میخص کند انتخاب ش را مخط نیمای که جهت رسم   نقطه-2
Specify through point: 

 .شود  را نزده ایم تکرار میEnter تا زمانی که 2مرحلۀ 
 

3443

2121
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 فرمان )5-9 شکل
 )RAY (خط نیمترسیم 

 
 )خط (XLINEفرمان 
XLINE) Construction lineبـه  ) نهایت بی دوطرف(برای رسم خط )  یا خط ساختمانی
 .)1-6-9 شکل(رود  کار می

 

 

 فرمــان )1-6-9 شــکل
ــرف    ــط دوط ــیم خ ترس

 )XLINE (نهایـــت بـــی
 تعیین جهت خط

 
Command: xline 
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: 

 .کنیم میای انتخاب   نقطه-1
Specify through point: 

 .کنیم میدادن امتداد خط انتخاب   نقطۀ دیگری برای نشان-2
Specify through point: 

 .دشو را نزده ایم تکرار می Enter تا زمانی که 2مرحله 
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 )خط (XLINEی فرمان ها گزینه
 )Horizontal: افقی (Horگزینۀ 

ای برای تعیـین عـرض        شوند و فقط نقطه      افقی ترسیم می   صورت  بهبا انتخاب این گزینه خطوط      
)Y (شود خط پرسیده می. )2-6-9 شکل( 
 

 

 

 فرمــان )2-6-9 شــکل
ــرف    ــط دوط ــیم خ ترس

) XLINE (نهایـــت بـــی
 Horizontalگزینۀ 

 
 )Vertical: عمودی( Verگزینۀ 

ای بـرای تعیـین طـول     و فقط نقطـه . کنیم میبرای ترسیم خطوط عمودی این گزینه را انتخاب     
)X ( کنیم میخط وارد) .3-6-9 شکل( 
 

 

 فرمــان )3-6-9 شــکل
ــرف    ــط دوط ــیم خ ترس

) XLINE (نهایـــت بـــی
 Verticalگزینۀ 
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 )Angle: زاویه (Angگزینۀ 
 

 

 فرمــان )4-6-9 شــکل
ــط دو  ــیم خ ــرف ترس ط

، )XLINE(نهایــت  بــی
 Angleگزینۀ 

 
 شوند میشود که خطوط با آن زاویه ترسیم  ای پرسیده می ، زاویهAngبا برگزیدن 

Enter angle of xline (0) or [Reference]: 
 گزینـۀ  ،ایـم بـدهیم    ترسـیم کـرده    خطـی کـه قـبالً       پـاره  که بخواهیم زاویه را نسبت به      درصورتی

Referenceدرخواست اتوکد نیم و در پاسخ بهک  را انتخاب می: 
Select a line object: 

 :درخواست بعدی کنیم و سپس به خط را انتخاب می پاره
Enter angle of xline <0>: 

 )4-6-9شکل . (دهیم پاسخ مناسب می
 

 Bisectگزینۀ 
مسـاز  در امتـداد نی       صفحۀترسیمیای در      و با انتخاب نقطه    کنیم  می نقطه تعیین    2با این گزینه    

 این نـوع    .)5-6-9 شکل( گردد  شود یک خط رسم می       نقطه تشکیل می   3 که بین این     ای  زاویه
 .نما دارای کاربرد است3 درجه درهنگام ترسیم 45رسم خط با تعیین زاویۀ 

Specify angle vertex point: 
 .دهیم  رأس زاویه را میۀ نقط-1

Specify angle start point: 
 .دهیم ول زاویه میای روی ضلع ا  نقطه-2

Specify angle end point: 
 .دهیم ای روی ضلع دوم زاویه می  نقطه-3

 ترسیم خط بـا تعیـین نقـاط جدیـد ادامـه             صورت  درغیراینزنیم     را می  Enterبرای خروج   
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 .یابد می
 

 فرمــان )5-6-9 شــکل
ــرف    ــط دوط ــیم خ ترس

) XLINE(نهایـــت  بـــی
 Bisectگزینۀ 

 
 )هتعیین فاصل (Offsetگزینۀ 

شده خط   انتخابی و به فاصلۀ دادهخط پارهکند و به موازات   کار میOFFSET مانند فرمان عیناً
 )6-6-9 شکل( .کند را رسم می

 

 

 فرمــان )6-6-9 شــکل
ــرف    ــط دوط ــیم خ ترس

) XLINE(نهایـــت  بـــی
 Offsetگزینۀ 

 
Specify offset distance or [Through] < فرض پیش >: 

 .یمکن می فاصله را تعیین  -1
Select a line object: 

 .کنیم می انتخاب خط پارهیک  -2
Specify side to offset: 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  258  
 

 

 .کنیم میای در سمت موردنظر برای کپی انتخاب   نقطه-3
 

 Offset از گزینۀ Throughزیرگزینۀ 
 .کند  عمل میOFFSETفرمان  مانند این گزینه در  نیز عیناThroughًگزینۀ زیر
 

 ) اسکیس- آزاد طراحی (SKETCHفرمان 
این فرمان با رسـم     . دهیم   قرار می  مورداستفاده را   SKETCHبرای طراحی با دست آزاد فرمان       

. این فرمان در منوها حضور نـدارد      . )7-9 شکل( کند  ایجاد می یی طرح موردنظر ما را      ها  خط  پاره
 SKETCHهـای موضـعی از        برای ترسیم خطوط بـرش    . در این فرمان منوی میانبر هم نداریم      

 .کنیم استفاده می
Command: sketch 
Record increment < فرض پیش >: 

 .کنیم می را تعیین خط پاره طول کوچکترین قطعات -1
Sketch Pen eXit Quit Record Erase Connect. 

 .کنیم میها حرف بزرگ آن را تایپ   برای انتخاب هرکدام از گزینه-2
 

 )اسکیس - آزاد طراحی (SKETCHفرمان های  گزینه
Pen) قلم( 

 است که با هربار انتخاب این گزینـه بـه   <Pen down> یا <Pen up> حالت 2دارای 
حالـت  .  یعنـی قلـم پـایین   Pen down یعنـی قلـم بـاال و    Pen up. آیـد  حالت دیگر درمی

 زدن .شـود  هـایی ترسـیم مـی    خـط  دادن ماوس پـاره   است و با حرکتPen downفرض  پیش
 .خاب این گزینه استمنزلۀ انت دکمۀ ماوس به

 
Erase) پاک کردن( 

 .کند شده را پاک می بخشی از خطوط ترسیم
 

Connect) اتصال( 
 .دهد خطوط جدید را به خطوط قبلی پیوند می
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eXit و Quit) خروج( 
 .گردند سبب خروج از فرمان می

 
Record) سابقه( 
 .کند شده را اعالم می های ترسیم خط تعداد پاره

 

 

ــکل ــا)7-9 ش ــان  ب  فرم
SKETCHــی ــوانیم   م ت

ــا دســت آزاد   طراحــی ب
 .انجام دهیم

 
 )کثیرالمنحنی (SPLINEفرمان 

را شرح جزئیات اجرایی این فرمـان       . کند  این فرمان یک جسم شامل چندین منحنی ترسیم می        
 )8-9 شکل. (کنیم بعد واگذار می به
 

 

 فرمان رسم   )8-9 شکل
کثیرالمنحنـــــــــــــــی 

)SPLINE( 
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 )ط چندگانهخطو (MLINEفرمان 
هـای   فرمـان ).  خـط بـه بـاال   2از (کنـد    رسم مـی شده تعییناین فرمان خطوط موازی در مسیر   

 MLINE برای تغییـر     MLEDIT(گیرند     قرار می  مورداستفاده MLINEدیگری نیز به همراه     
 »اتوکدپیشرفته«در   این فرمان را نیز      ).MLINE شیوۀترسیم برای   MLSTYLE و   شده  رسم

 )9-9 شکل(. ردبررسی خواهیم ک
 

 

ــکل ــان )9-9 شــ  فرمــ
ترسیم خطوط چندگانـه    

)MLINE( 
 

 (REGEN) بازسازی ترسیم– )FILL(توپر و توخالی کردن اجسام جامد 
 

 
 

 Fill on اجسام توپر در حالت )1-10-9 شکل
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شـده    توانیم اجسام ترسیم     می OFF یا   ONهای     و انتخاب یکی از گزینه     FILLبا اجرای فرمان    
 بـر روی اجسـام تـوپر        FILLبرای دیدن تـأثیر     . صورت توپر یا توخالی ببینیم      ل را به  در این فص  

 )2-10-9  و1-10-9شکل  (. را اجرا کنیمREGENالزم است فرمان 
 

 
 

 Fill off اجسام توپر در حالت )2-10-9 شکل
 

 )EXPLODEفرمان (تجزیۀ جسم مرکب 
این اجسام به اجزاء خـود تجزیـه         و سپس انتخاب اجسام مرکب،       EXPLODEبا اجرای فرمان    

 .شوند می
Command: explode 
Select objects: 

 .زنیم  را میEnterبرای خاتمه . انتخاب اجسام
شـود و بقیـۀ اجسـام         تجزیه نباشند این پیغام داده می      که برخی از اجسام انتخابی قابل       درصورتی
 .شوند تجزیه می

 .was not able to be exploded تعداد
، درصورت تجزیـه پهنـای      )ها  مانند چندخطی  ( باشند (width)سام انتخابی دارای پهنا     اگر اج 

 :دهد دهند و اتوکد نیز این پیغام را می خود را ازدست می
Exploding this polyline has lost width information. 
The UNDO command will restore it. 
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 پرسش
 RECTANGمربع بکشیم؟ بـا فرمـان        یک   POLYGONتوانیم با فرمان      آیا می  -1

 چطور؟
 
 را  Edgeگزینـۀ   ( چیست؟   RECTANGجای     به POLYGONمزیت استفاده از     -2

 .)کار ببرید به
 
 اتفـاق   Close دوحالتی را کـه بـا انتخـاب گزینـۀ            PLINEاجرای فرمان    درهنگام -3

 .افتد بررسی کنید می
 

 تحقیق
و بـا اجـرای فرمـان        Ortho و   Snapکمـک ابزارهـای       بررسی کنید که چگونه بـه      -1

RECTANGیافتۀ زیر را رسم کنیم؟ توانیم مربع دوران  می 
 را بـاز کـرده، در جعبۀویرایشـی مقابـل           Snapپنجـرۀ گفتگـویی ابـزار       : راهنمایی
Angle را وارد کنید و 30 زاویۀ  ... 

 
 
، یک دایـرۀ تـوپر، یـک مسـتطیل          (Donut) یک حلقه    PLINEبا استفاده از فرمان      -2

(Rectangle)  و یک چندضلعی منتظم(Polygon)رسم کنید . 
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 یابزارهای گزارش

 
ایم و آنچه در این       آنچه تاکنون آموخته  

 ...آموزیم فصل می

 Inquiry(ابزار گزارشی یا پرسشـی  

tools( 

 گشودنی نویها در م محل فرمان

 )فهرست مشخصات (LISTفرمان 

فهرست مشخصـات    (DBLISTفرمان  
 )کل ترسیم

 )فاصله (DISTفرمان 
 )مختصات نقطه (IDفرمان 

 )مساحت (AREAفرمان 

 AREAهای فرمان  گزینه

 )ساعت (TIMEفرمان 

 TIMEهای فرمان  گزینه

 )وضعیت (STATUSفرمان 

 ابزار ها در منوی محل فرمان

 ها نام مستعار فرمان

 پرسش

 تحقیق

 تمرین
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 ...آموزیم  و آنچه در این فصل میایم آنچه تاکنون آموخته
، LINE ،CIRCLEماننـد ( های ترسـیمی   کمک فرمان در فصول گذشته آموختیم که چگونه به    

ARC مثـل  (هـای ویرایشـی      و فرمان ...) وOFFSET ،FILLET ،EXTEND ،TRIM و ... (
، ZOOMمثـل   (نمـایش    های مربوط به    همچنین با فرمان  . های موردنظرمان را رسم کنیم      نقشه

PAN  ،REGEN م رسـ   و باالخره سرعت و دقت کارمان را با ابزارهـای کمـک           آشنا شدیم   ...)  و
 .باال بردیم...)   وGRID ،SNAP ،ORTHO ،POLAR ،OSNAP مانند(

شده و وضعیت موجـود اطالعـاتی         آموزیم چگونه از اتوکد درمورد اجسام ترسیم        در این فصل می   
 .کسب کنیم

 
 )Inquiry tools( یا پرسشی یابزار گزارش

 و اطمینان از صحت کارکرد خـود        ایم  ی که ترسیم یا ایجاد کرده     برای مشاهدۀ مشخصات اجسام   
 .کنیم  یا پرسشی استفاده مییاز ابزارهای گزارش

 
 گشودنی ها در منوی محل فرمان

در . باشـند  دستیابی می قابل) 1-10شکل  (Toolsگشودنی   از منوییبرخی از ابزارهای گزارش   
 .دهیم های مفید گزارشی را موردبررسی قرار می ل برخی از فرماناین فص

 
 )فهرست مشخصات (LISTفرمان 

 ،پـس از صـدور ایـن فرمـان         .دهد   فهرست مشخصات اجسام انتخابی را نشان می       LISTفرمان  
 :پیغام اتوکد عبارتست از. خواهد اجسام موردنظرمان را انتخاب کنیم اتوکد از ما می

Select Objects: 
 .زنیم  را میEnterپس از اتمام انتخاب کلید 

ــون  ــی »صفحۀنوشــتاری«اکن ــاهر م ــردد  ظ ــه     (.گ ــتن ک ــاوی م ــفیدرنگ ح ــفحۀ س  ص
Text screenترتیـب   تـوانیم مشخصـات اجسـام را بـه     در این صفحه می.) شود  نامیده می

فحه ها در یک صفحه جا نگیرند اتوکـد در پـایین صـ              اگر همۀ نوشته  . انتخاب آنها مشاهده کنیم   
 : را بزنیمEnterگذارد مبنی براینکه برای ادامۀ کار بایستی کلید  نمایش می پیغامی را به

Press ENTER to continue: 
بــرای بازگشـــت بـــه  ). 2-10شـــکل ( صـــفحۀ بعـــدی را خــواهیم دیـــد  Enterبــا زدن  

 .زنیم  را میF۲کلید تابعی ) Graphics screen (»صفحۀگرافیکی«
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 Toolsگشودنی   از منویInquiryهای منوی فرعی   گزینه)1-10شکل 
1( Distance – ــان  را اجــرا DIST فرم

 .کند می

2( Area – فرمان AREAشود  اجرا می. 
3( Region/Mass Properties          – 

کند    را اجرا می   MASSPROPفرمان  
بعـدی خـواهیم      که در درس اتوکد سه    

 .دید

4( List – ــان ــن طرLIST فرم ــق  از ای ی
 .گردد اجرا می

5( ID Point – ــان ــرا ID فرمـ  را اجـ
 کند می

6( Time – محل احضار فرمان TIME 

7( Status –      فرمان با انتخاب این گزینه
STATUS  شود اجرا می. 

8( Set Variable – فرمان  SETVAR 
که مفصالً در اتوکـد پیشـرفته بررسـی     

 .خواهد شد

 

1
2

3

6
7

4
5

8
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. شود اهر میظ و انتخاب اجسام LIST صفحۀنوشتاری که پس از اجرای فرمان )2-10شکل 
 .زنیم  را میF٢صفحۀگرافیکی کلید  ت بهشبرای بازگ

 
کـه تـاکنون بـا آنهـا آشـنا            ترسـیمی     اشکال تعدادی از  مشخصات   3-10های   در مجموعۀ شکل  

 .ایم نشان داده شده است شده

 
خصـات  شود که با گـرفتن فهرسـت مش          جسمی تولید می   LINE با صدور فرمان     )1-3-10شکل  

مشخصاتی کـه اتوکـد     . شناسد  می) خط (LINEعنوان   شود اتوکد هم آن جسم را به        آن معلوم می  
 :دهد عبارتند از ما می به
 LINE: نوع جسم انتخابی )1

2( Layer - ای که جسم در آن قرار         الیه
هـای بعـدی بـا      در فصـل -  "٠": دارد

مفهوم و کاربردهای الیه آشنا خواهیم      
 .شد

3( Space –  جســم در آن   فضــایی کــه
 فضای مدل و    –فضای مدل   : قرار دارد 

فعالً هرچـه   . کاغذ را بعداً خواهیم دید    

شــود در فضــای مــدل قــرار  رســم مــی
 .دارد

4( Handle –     دستگیره یا شـمارۀهویت 
ــاد   – ــد ایج ــه در اتوک ــمی ک ــر جس  ه
شود دارای یک شمارۀهویت اسـت        می

کمک این شماره اجسام را      که اتوکد به  
 .کند شناسایی می

5( from point – ــات  z و x ،y مختصـ
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خــط در ایــن ســطر  نقطــۀ شــروع پــاره
 .شود نشان داده می

6( to point –  مختصـات x ،y و z  نقطـۀ 
خـــط در اینجـــا دیـــده  انتهـــایی پـــاره

 .شوند می

7( Length –ــاره خــط در اینجــا   طــول پ
 .شود نوشته می

8( Angle in XY Plane – زاویــۀ 
 در صـفحۀ    Xمحـور    خط نسبت به    پاره
XY)  ــف ــی ص ــت   حهیعن ــه درحال ای ک

در ایـن   ) کنـیم   دوبعدی در آن کار می    
اگـر خـط مـا      . شـود   قسمت نوشته مـی   

 XYبعدی باشد زاویۀ آن با صفحۀ       سه
 .شود نیز نوشته می

9( Delta X –     فاصـلۀ افقـی بـین ابتـدا و 
 خط انتهای پاره

10( Delta Y – فاصلۀ عمودی بین ابتدا و 
 خط انتهای پاره

11( Delta Z –تدا و  فاصلۀ ارتفاعی بین اب
 خط انتهای پاره

 

 
 مشخصـاتی کـه   .گردد  ایجاد می  (Circle)یک دایره    CIRCLE با صدور فرمان     )2-3-10شکل  

 :دهد عبارتند از ما می اتوکد به
 CIRCLE: نوع جسم انتخابی )1

2( Layer - ای که جسم در آن قرار         الیه
  "٠": دارد

3( Space –   فضــایی کــه جســم در آن 
 فضای مدل: قرار دارد

4( Handle –دستگیره یا شمارۀهویت  

5( center point – مختصــات x ،y و z 
مرکزدایره در ایـن سـطر نشـان داده         

 .شود می

6( radius –طول شعاع دایره  

7( circumference –محیط دایره  

8( area –مساحت دایرۀ انتخابی  
 

 
عبارتنـد  آن   مشخصات   .گردد   ایجاد می  (Arc)یک کمان    ARC با صدور فرمان     )3-3-10شکل  

 :از
ای که جسم در آن قرار         الیه - ARC 2( Layer: نوع جسم انتخابی )1
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  "٠": دارد

3( Space –   فضــایی کــه جســم در آن 
 فضای مدل: قرار دارد

4( Handle –دستگیره یا شمارۀهویت  

5( center point – مختصــات x ،y و z 
مرکزکمــان در ایــن ســطر نشــان داده 

 .شود می

6( radius –طول شعاع کمان  

7( start angle –نقطۀ اول کمان زاویۀ  

8( end angle –زاویۀ نقطۀ آخر کمان  

9( length –طول کمان  

 
 

چندخطی  (LWPOLYLINEیک جسم از نوع      RECTANG با صدور فرمان     )4-3-10شکل  
 :عبارتند ازآن مشخصات .  یک جسم مرکب استLWPOLYLINE .گردد ایجاد می) دوبعدی

: نــــــــوع جســــــــم انتخــــــــابی   )1
LWPOLYLINE 

2( Layer - جسم در آن قرار     ای که    الیه 
  "٠": دارد

3( Space –   فضــایی کــه جســم در آن 
 فضای مدل: قرار دارد

4( Handle –دستگیره یا شمارۀهویت  

5( Closed –  ــه معنــی ایــن اســت کــه  ب
اگـر چندضـلعی    . چندخطی بسته است  

 را مشـاهده    Openبسته نباشـد کلمـۀ      
ــا اجــــرای فرمــــان . کنــــیم مــــی بــ

RECTANG  یـک چندضــلعی بســته 
 .شود ترسیم می

6( Constant width –ــه   درصــورتی ک
همۀ قطعـات چنـدخطی دارای پهنـای        

مشابه باشند، ایـن پهنـا در ایـن محـل           
 .شود نوشته می

7( area –مساحت کل چندضلعی  

8( perimeter –محیط چندضلعی  

9( at point -  ــین رأس ــات اول   مختص
 چندضلعی

10( at point - مختصــات دومــین رأس  
 چندضلعی

11( at point -  مختصـات ســومین رأس  
 دضلعیچن

12( at point - مختصات چهارمین رأس  
 چندضلعی
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 LWPOLYLINEیـک جسـم مرکـب از نـوع           POLYGON با صدور فرمان     )5-3-10شکل  

 :عبارتند ازآن مشخصات گردد که  ایجاد می) چندخطی دوبعدی(
: نــــــــوع جســــــــم انتخــــــــابی   )1

LWPOLYLINE 
2( Layer - ای که جسم در آن قرار         الیه

  "٠": دارد

3( Space –کــه جســم در آن   فضــایی 
 فضای مدل: قرار دارد

4( Handle –دستگیره یا شمارۀهویت  

5( Closed –  ــه معنــی ایــن اســت کــه  ب
فرمــــان . چنــــدخطی بســــته اســــت

POLYGON      یک چندضـلعی بسـته 
 .کند ایجاد می

6( Constant width –ــه   درصــورتی ک

همۀ قطعـات چنـدخطی دارای پهنـای        
مشابه باشند، ایـن پهنـا در ایـن محـل           

 .شود نوشته می

7( area –مساحت کل چندضلعی  

8( perimeter –محیط چندضلعی  

9( at point -  ــین رأس ــات اول   مختص
 چندضلعی

10( ... 

11( at point -  مختصات هشـتمین رأس  
 چندضلعی

 

 

ــا اجــرای فرمــان ) الــف-6-3-10شــکل   ایــن PLINEب
 .کنیم چندخطی را ترسیم می
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 LWPOLYLINEع  یـک جسـم مرکـب از نـو         PLINEرمـان   اجـرای ف   با   )ب-6-3-10شکل  
الـف، بـه شـرح زیـر        -6-3-10چنـدخطی شـکل     مشخصات  . گردد  ایجاد می ) چندخطی دوبعدی (

 :خواهد بود
: نــــــــوع جســــــــم انتخــــــــابی   )1

LWPOLYLINE 
2( Layer - ای که جسم در آن قرار         الیه

  "٠": دارد

3( Space –   فضــایی کــه جســم در آن 
 فضای مدل: قرار دارد

4( Handle –دستگیره یا شمارۀهویت  

5( Open– معنــی ایــن اســت کــه     بــه
اگــر در انتهــای . چنــدخطی بــاز اســت

 را Close گزینــــۀ PLINEفرمــــان 
انتخاب کـرده باشـیم در ایـن قسـمت          

ــۀ  ــراینClosedکلم ــورت   و درغی ص
Openشود  دیده می. 

6( area –   مساحت کل چندضلعی )   چـون
 )٠= چندضلعی باز است 

7( length –  ــدخطی ــیط چنــــ  - محــــ
که چندخطی بسته باشـد در        درصورتی

ــای  این ــه جــ ــا بــ ــۀ lengthجــ  کلمــ
perimeterکنیم  را مشاهده می. 

8( at point -  ــین رأس ــات اول   مختص
 چندخطی

9( starting width -  ــازی ــای آغ   پهن
 )دایرۀ باال کمان نیم(قطعۀ اول 

10( ending width -  پهنــای انتهــایی  
 قطعۀ اول

11( bulge –    میزان تحدب )   قطعۀ کمـانی
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دارای تحدب است ولـی قطعـۀ خطـی         
 .)تحدب ندارد

12( center –مرکز قطعۀ کمانی  

13( radius –شعاع قطعۀ کمانی  

14( start angle –  ــۀ شــروع قطعــۀ  زاوی
 کمانی

15( end angle –  ــۀ انتهــایی قطعــۀ  زاوی
 کمانی

16( at point - مختصــات دومــین رأس  
ــدخطی  ــان در  (چن ــتۀ پیک ــدای دس ابت
 )سمت چپ

17( starting width -  ــازی ــای آغ   پهن
 قطعۀ دوم

18( ending width -هــایی    پهنــای انت
 قطعۀ دوم

19( at point -  مختصـات ســومین رأس  
انتهــای دســتۀ پیکــان و    (چنــدخطی  

 )ابتدای سر پیکان

20( starting width -  ــازی ــای آغ   پهن
 قطعۀ سوم

21( ending width -  پهنــای انتهــایی  
 قطعۀسوم

22( at point - مختصات چهارمین رأس  
نوک پیکان و ابتدای کمـان      (چندخطی  

 )دایرۀ پایین نیم

23( starting width -  ــازی ــای آغ   پهن
 )دایرۀ باال کمان نیم(قطعۀ چهارم 

24( ending width -  پهنــای انتهــایی  
 قطعۀ چهارم

25( bulge –    میزان تحدب )   قطعۀ کمـانی
دارای تحدب است ولـی قطعـۀ خطـی         

 .)تحدب ندارد

26( center –مرکز قطعۀ کمانی  

27( radius –شعاع قطعۀ کمانی  

28( start angle –  ــۀ شــروع قطعــۀ  زاوی
 کمانی

29( end angle –  ــۀ انتهــایی قطعــۀ  زاوی
 کمانی

30( at point-مختصات آخرین رأس  

 
 

گـردد    ایجاد مـی  ) نقطه (Pointیک جسم ساده از نوع       POINTرمان  اجرای ف  با   )7-3-10شکل  
 :عبارتند ازآن مشخصات که 

 POINT: نوع جسم انتخابی )1

2( Layer - ای که جسم در آن قرار         الیه
  "٠": دارد

3( Space –   فضــایی کــه جســم در آن 

 فضای مدل: قرار دارد

4( Handle –دستگیره یا شمارۀهویت  

5( at point -  مختصات محل درج نقطـه 
 )طول و عرض و ارتفاع(

 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  272  
 

 

 
 

ایجـاد  )  اشـعه  -پرتـو    (Rayیـک جسـم سـاده از نـوع         RAY رمـان اجـرای ف   با   )8-3-10شکل  
 :عبارتند ازآن مشخصات گردد که  می
 RAY: نوع جسم انتخابی )1

2( Layer - ای که جسم در آن قرار         الیه
  "٠": دارد

3( Space –   فضــایی کــه جســم در آن 
 فضای مدل: قرار دارد

4( Handle –دستگیره یا شمارۀهویت  

5( base point -  مختصات نقطۀ شـروع 
 )طول و عرض و ارتفاع(

6( unit direction – x ،y و z ــردار  بـ
 نرمال

7( angle in XY plane – زاویه نسبت 
 هاxر به جهت مثبت محو

 

 
 

نهایت   خط دوطرف بی   (Xlineیک جسم ساده از نوع       XLINE رماناجرای ف  با   )9-3-10شکل  
 :عبارتند ازآن مشخصات گردد که  ایجاد می)  خط ساختمانی–
 XLINE: نوع جسم انتخابی )1

2( Layer - ای که جسم در آن قرار         الیه
  "٠": دارد

3( Space –   فضــایی کــه جســم در آن 
 لفضای مد: قرار دارد

4( Handle –دستگیره یا شمارۀهویت  

5( base point -  مختصات نقطۀ شـروع 
 )طول و عرض و ارتفاع(

6( unit direction – x ،y و z ــردار  بـ
 نرمال

7( angle in XY plane – زاویه نسبت 
 هاxبه جهت مثبت محور 

 
 )فهرست مشخصات کل ترسیم (DBLISTفرمان 

گذارد و منتظر انتخاب جسـم        نمایش می   به این فرمان مشخصات کلیۀ اجسام موجود در نقشه را        
 .است  جای این فرمان در منوهای گشودنی و ابزار خالی .ماند توسط کاربر نمی
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 )فاصله (DISTفرمان 
زاویۀ خط واصل بین دو نقطـه نیـز   . دهد  فاصلۀ بین دو نقطه انتخابی را نشان می DISTفرمان  

 :طورکامل شرح داده شده است  بهDIST فرمان زیردر . آید کمک این فرمان بدست می به
Command: dist 
Specify first point:  

 انتخاب نقطۀ اول
Specify second point: 

 انتخاب نقطۀ دوم
 :شود نمایش گذاشته می و دراینجا اطالعات زیر به

Distance = فاصله,  Angle in XY Plane = زاویه,  Angle from XY Plane = 0 

Delta X = فقیا فاصلۀ ,  Delta Y = فاصلۀعمودی,   Delta Z = فاصلۀارتفاعی 
 

Distance زاویۀ خط رابط بین دو نقطۀ انتخابی اول و دوم 
Angle in XY Plane  زاویۀ خط رابط بین دونقطه با جهت مثبت محورxها 
Angle from XY Plane  زاویۀ خط رابط بین دونقطه با صفحۀXY) برای دوبعدی٠ ( 
Delta X صلۀ افقی بین دونقطۀ انتخابیفا 
Delta Y فاصلۀ عمودی بین دونقطۀ انتخابی 
Delta Z فاصلۀ ارتفاعی بین دونقطۀ انتخابی 

 
 )ختصات نقطهم (IDفرمان 

آن مختصـات محـل       ای را انتخاب کنیم و درپـی        خواهد نقطه   با اجرای این فرمان، اتوکد از ما می       
 .دهد انتخابی را نمایش می

Command: id 
Specify point: 

 در صفحۀترسیمیی  ا انتخاب نقطه
 

 )مساحت (AREAفرمان 
 .کند  کردن رئوس آن محاسبه می      محیط یک چندضلعی را با مشخص      و مساحت   AREAفرمان  

بـا انتخـاب گزینـۀ      ... بیضی، چندضلعی بسـته و    ،  همچنین مساحت و محیط پیرامونی یک دایره      
Object    از فرمان AREA هـای   درصورت برگزیدن هرکدام از گزینه     .محاسبه است   قابلAdd 

 نحـوۀ   زیـر در  . شـود   آمده با مساحت قبلی جمع یا از آن کم می           مساحت بدست  Subtractیا  
 : شرح داده شده استآنعملکرد و  AREAاجرای فرمان 

Command: area 
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Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: 
 س اولی برروی رأ ا انتخاب نقطه

Specify next corner point or press ENTER for total: 
 ای بروی رأس بعدی انتخاب نقطه

Specify next corner point or press ENTER for total: 
 ای بروی رأس بعدی انتخاب نقطه
 فرمـان خاتمـه     Enterبـا زدن    . شـود   ایم این مرحله تکرار مـی        را نزده  Enterتا زمانی که    

 .شود شده داده می  گزارشات الزم درمورد چندضلعی تعیینیابد و می
 داده (Perimeter) و محــیط (Area) وطبــق آن مســاحت شــکل زیــر اســت گــزارش بــه

 :شود می
Area = مساحت, Perimeter = محیط 

 
 AREAهای فرمان  گزینه
 Objectگزینۀ 

یـا دایـره و بیضـی       با انتخاب این گزینه و در پی آن انتخاب یک چندضلعی یا چندخطی بسـته                
 در حالت انتخاب    Object پس از انتخاب گزینۀ      .شود  مساحت و محیط جسم انتخابی داده می      

 .مانیم جسم می
 

 Addگزینۀ 
مساحت قبلی   شویم و مساحت جدید به      ها می  زدن مساحت   با انتخاب این گزینه وارد حالت جمع      

ایـم فرمـان       را نـزده   Enterسـرهم     کـه دوبـار پشـت       صـورت تـا زمـانی      درایـن . گـردد   اضافه می 
که با تعیین رئوس چندضلعی یا انتخاب جسم موردنظر بـاز هـم پیغـام                معنی این به. یابد  می  ادامه

 .توانیم رئوس یا جسم بعدی را انتخاب کنیم شود و می اولیه ظاهر می
 

 Subtractگزینۀ 
ت قبلـی کـم      است با این تفاوت که مسـاحت جدیـد را از مسـاح             Addاین گزینه مانند گزینۀ     

 .کند می
 را  Subtract یـا    Add (modes)تـوانیم حـاالت       درهرزمانی کـه بخـواهیم مـی      : 1 توجه

 Enterای کلید     است بدون انتخاب موضوع یا گزینه       این منظور کافی     به .جایگزین یکدیگر کنیم  
 .را بزنیم
ه، محـدودۀ    را انتخاب کرد   Addکردن مساحتی از مساحت دیگر، ابتدا گزینۀ          برای کم : 2توجه  

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


  275 ابزارهای گزارشی
 

 

) یا داخلی ( محدوۀ کوچکتر    Subtractو در پی آن پس از ورود به حالت          ) یا بیررونی (بزرگتر  
 .کنیم را انتخاب می

 
 )ساعت (TIMEفرمان 

گذارد و توضیحات ذیل آن ایـن فرمـان را     را به نمایش می    TIME خروجی فرمان    4-10شکل  
 .کند بررسی می

 

 
 

 TIMEنتیجۀ اجرای فرمان ) 4-10شکل 

1( Current time – زمان حاضر ) تاریخ
 )و ساعت سیستم

2( Times for this drawing            – 
ــان ــایی زم ــه ه ــرح داده   ک ــر ش درزی
 .اند شده

3( Created –زمان ایجاد نقشه  

4( Last updated –  ــان ــرین زمـ  آخـ
 ذخیرۀ نقشه

5( Total editing time – کــل زمــان 
 شده برای این نقشه صرف

6( Elapsed timer (on) – کـه    هنگـامی
سـنج روشـن اسـت کورنـومتری          زمان

ایـن زمـان در     . کنـد   زمان را ثبـت مـی     
 .شود اینجا نشان داده می

7( Next automatic save in –  زمـان 
 –بعدی بـرای ذخیـرۀ خودکـار نقشـه      

این زمان توسط متغیرسیستمی اتوکـد      
 .شود  تعیین میSAVETIMEبه نام 

 
 TIMEهای فرمان  گزینه
 Displayگزینۀ 

 .فرمان دوباره نمایش داده شوند شود تا گزارشات مربوط به بب میس
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 ONگزینۀ 
 .کند را روشن می) کورنومتر(سنج  زمان

 

 OFFگزینۀ 
 .کند را خاموش می) کورنومتر(سنج  زمان

 

 Resetگزینۀ 
کند و آنـرا برابـر صـفر قـرار      سنج را پاک می  توسط زمان(elapsed time) شده زمان ثبت

 .دهد می
 
 )وضعیت (STATUSمان فر

 )5-10شکل  (.شود حاضر گزارش داده می  پروندۀترسیمیبا اجرای این فرمان وضعیت 
 

 
 :شرح در زیر – STATUSنتیجۀ اجرای فرمان ) 5-10شکل 

Command: status 
 
63 objects in E:\Documents and Settings\Mehrdad\My Documents\My Works
\Book for Isiran\13.dwg 

  و نام کامل نقشهعداد اجسام موجود در نقشهت
Model space limits are X:    0.0000   Y:    0.0000  (Off) 
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  X:  420.0000   Y:  297.0000  
 ها خاموشند  محدوده–های پایین و باالی فضای مدل  محدوده

Model space uses X:  −15.0092   Y:   −7.5093 **Over 
X:   63.7216   Y:   17.5066 

 دهد ای که فضای مدل مورداستفاده قرار می محدوده
Display shows  X:  −15.3340   Y:  −14.4359 

X:   64.0465   Y:   24.4332 
 نمایش محدودۀ پایین و باالی صفحه

Insertion base is X:    0.0000   Y:    0.0000   Z:    0.0000 
 مختصات مبنای درج

Snap resolution is X:   10.0000   Y:   10.0000 
 میزان پرش افقی و عمودی

Grid spacing is X:   10.0000   Y:   10.0000 
 فاصلۀ افقی وعمودی نقاط شبکه

Current space: Model space 
 فضای مدل: فضای جاری

Current layout: Model 
 Model: چیدمان جاری

Current layer:  "0" 
 0: الیۀ جاری

Current color:  1 (red) 
 (red)قرمز : رنگ جاری

Current linetype: BYLAYER −− "Continuous" 
 ای الیه: خط جاری نوع

Current lineweight: BYLAYER 
 ای الیه: خط جاری وزن

Current plot style: ByLayer 
 ای الیه: شیوۀچاپ جاری

Current elevation: 0.0000  thickness:    0.0000 
 ارتفاعی جاریارتفاع و ضخامت 

Fill on  Grid off  Ortho off  Qtext off  Snap off  Tablet off 
    پـرش خـاموش       مـتن خـاموش        شـبه     عمـودکش خـاموش         شـبکه خـاموش         توپرسازی جامد روشـن   

 کننده خاموش تابلوی رقمی
Object snap modes:   Center, Endpoint, Intersection, Node, Extension 

 ت پرش موضوعیتنظیما
Free dwg disk (E:) space: 740.5 MBytes 

 ددیسکرفضای خالی روی ها
Free temp disk (I:) space: 3968.9 MBytes 

 فضای موقتی روی هارددیسک

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  278  
 

 

Free physical memory: 0.5 Mbytes (out of 255.4M). 
 حافظۀ آزاد

Free swap file space: 1560.0 Mbytes (out of 1792.6M). 
 های تبادلی ضای فایلف

 
 ابزار ها در منوی محل فرمان

 .کنیم  مشاهده میInquiryابزار  را در منویاین فصل های   محل فرمان6-10در شکل 
 

 
 
 

 ابزار  در منویINQUIRYهای منوی   گزینه)6-10شکل 
1( DIST –         برای تعیـین فاصـله بـین دو 

 نقطه

2( AREA –     برای بدست آوردن محیط 
 های بسته حدودهو مساحت م

3( MASSPROP – های جرمـی      ویژگی

 )بعدی3مربوط به اتوکد (

4( LIST –     برای بدست آوردن فهرست 
 مشخصات اجسام

5( ID –   ــات نقطـــۀ انتخـــابی را  مختصـ
 .دهد می

 
 ها رماننام مستعار ف
ن  نشـا  روبـرو های این فصل درجدول       مخفف نام فرمان  

هایی کـه در جـدول زیـر حضـور          فرمان. است  داده شده 
 .باشند  نمی(alias)ندارند دارای مخفف 

 
 
 

 پرسش
 توانیم بدست آوریم؟ ها می کمک کدام فرمان  مساحت یک دایره را به-1
 
آوردن مساحت و محیط یک مستطیل که با         دست های موجود را برای به       همۀ روش  -2

Commands Aliases 

LIST li, ls 

DIST di 

AREA aa 

1 3 5
2 4
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 .نویسیدایم ب  رسم کردهRECTANGفرمان 
 

 تحقیق
هـا     کدام خصوصیات در همۀ فهرسـت      LIST بررسی کنید که هنگام اجرای فرمان        -1

 مشترک است؟
 
 یک خط یا کمان انتخاب Object و انتخاب گزینۀ AREA اگر پس از اجرای فرمان -2

 دهد؟ کنیم، اتوکد چه پیغامی می
 
زمانی با   و چهPerimeterبا کلمۀ محیط چه موقع ،  AREA تحقیق کنید، در فرمان      -3

 .شود داده می  نشانCircumferenceکلمۀ 
 

 تمرین
 :دست آورید های زیر را رسم کرده، مساحت هرکدام را به چندضلعی

 .)باشد  واحد می10ها برابر  طول ضلع هر کدام از چندضلعی(
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های انتخاب اجسام  روش

 )مقدماتی(
آشنایی با کلمات و اصطالحات مـرتبط       

 با اتوکد

 های انتخاب اجسام روش

 انتخابی حذف جسم یا اجسام از گروه

 پرسش
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 آشنایی با کلمات و اصطالحات مرتبط با اتوکد
ـ    . های انتخاب اجسام آشنا شویم     خواهیم با روش    دراین فصل می   تعریـف برخـی از      هاما در ابتدا ب

 :پردازیم میکلمات و اصطالحات 
 

 (Object)جسم یا موضوع 
مانند خط، دایـره،    (هر چیزی که در اتوکد ایجادشده باشد        . مای  ازاین آشنا شده   با این کلمه پیش   

 .شود  نامیده می(Entity)» شیئ« یا (Object)» موضوع«یا » جسم«یک ...) کمان و 
 

 (Select objects)اجسام انتخاب
ـ         که می را  تعیین اجسامی     »اجسـام  انتخـاب «روی آنهـا انجـام گیـرد         هخـواهیم عمـل ویـرایش ب

 .گوییم می
 

 (Pick point/Specify point) نقطه تعیینا انتخاب ی
 .گوییم  می»نقطه تعیین «رایا ورود مختصات   صفحۀترسیمیروی  هانتخاب یک نقطه ب

 
 ):Select objects (اجسام پیغام درخواست انتخاب

 :گردد این است های ویرایشی اولین پیغامی که ظاهر می فرمان) و اغلب(با اجرای برخی 
Select Objects: 

 درروی  ای  نقطـه هنگام مواجهـه بـا ایـن پیغـام بایـد جسـم یـا اجسـام مـوردنظر را بـا تعیـین                         
 موردبررسـی قـرار    هایی نیز دراختیارمان قرار دارد که بعـداً        گزینه. (انتخاب کنیم     صفحۀترسیمی
کـه   عمل انتخاب تازمانی  . بینیم   انتخاب را درهمین فصل می     های  روشبرخی از   .) خواهند گرفت 

 یـا   Enterانتخـاب اجسـام      بخشیدن بـه   پس برای پایان  . یابد  ایم ادامه می    را نزده  Enterکلید  
Spaceزنیم راست ماوس را می  یا دکمۀ سمت. 

 
 ):Select object (جسم پیغام درخواست انتخاب

 :گردد  ظاهر میبرانتخاب یک جسم مبنیهای ویرایشی پیغامی  فرماندیگر از با اجرای برخی 
Select Object: 

 یا Enterپس از آنکه دربرابر این پیغام جسمی را انتخاب کردیم، دیگر اتوکد منتظر زدن کلید  
Spaceماند  یا دکمۀراست ماوس نمی. 
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 )Selection Set (انتخابی گروه
 .دهند  تشکیل می»انتخابی گروه «یکاً  مجموعایم کردهاجسامی که انتخاب 

 
 جسم) Select(انتخاب 

 انتخابی گروه به) Add(منظور افزودن  یعنی برگزیدن جسم به
 

 جسم) Remove(حذف 
 انتخابی گروهمنظور حذف آن از   بهایم کرده انتخاب قبالًیعنی برگزیدن جسمی که 

 
 )Pick box (انتخابگر مربع

شـکل یـک مربـع     نما بـه  خواهد جسم یا اجسام را انتخاب کنیم مکان    هنگامی که اتوکد از ما می     
 )1-11شکل  (.نامیم می) Pick box (»انتخابگر مربع«را  نکوچک درمی آید که آ

 

 
 

 (pick box) انتخابگر مربع) 1-11شکل 
 

 )Highlighting(سازی  درخشان
 چـین درمـی آیـد و اصـطالحاً          خـط صـورت    شده این است که بـه       عالمت مشخصۀ جسم انتخاب   
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 )2-11شکل  (.گردد می) highlight (»برجسته« یا »درخشان«
 

 
 

 .شوند  می(highlight) درخشان شده انتخاباجسام ) 2-11شکل 
 

 اجسامهای انتخاب  روش
کمـک مـاوس،      ضـمن انتخـاب اجسـام بـه       . های مختلفی برای انتخاب اجسـام وجـود دارد          روش
بـرای انتخـاب    . ای برروی جسم را نیز ازطریق صـفحۀکلید وارد کنـیم            توانیم مختصات نقطه    می

هـای سـاده و      در اینجـا تنهـا روش      .توانیم یاری بگیـریم     رسم می  نقطه نیز ازهمۀ ابزارهای کمک    
پس از آشنایی با تعدادی از     . دهیم  را موردبررسی قرار می   کمک ماوس     انتخاب اجسام به  پرکاربرد  

سـراغ   شـوند بـه     هایی که دراین فصل بررسی مـی       های ویرایشی و تمرین کافی بروی روش       فرمان
 . دیگر نیز خواهیم رفتهای روش

 
  انتخاب تکی-1

 انتخاب مستقیم
 ).کنیم کلیک می(زنیم   برده تقه میموردنظر جسم را برروی انتخابگر مربع

 مه به  نزدیکاجسام ازمیان جسمانتخاب 
 چندین جسـم قـرار    برویانتخابگر مربعکه نقشه فشرده است و   درحالتی جسمبرای انتخاب یک    
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ـ داشته بروی جسم تقـه       ید نگه  را درروی صفحۀکل   Ctrlاست دکمۀ     کافی .گیرد  می عمـل  . زنیمب
برای تأییـد   . دهیم  نشده ادامه می  ) highlight(که جسم موردنظر درخشان      زدن را تازمانی   تقه

 .زنیم ماوس را می  یا دکمۀراستEnterانتخاب کلید 
 
 گروهی  انتخاب-2

. یمانجـام دهـ  ) Implied Windowing (پنجرۀضمنیکمک  توانیم به گروهی را می انتخاب
بـرده دکمـۀ     صفحۀترسـیمی  خـالی در ای نقطـه   را بـه  انتخـابگر   مربـع  پنجرۀضمنیبرای گشودن   

را مشـاهده   مسـتطیل   دادن ماوس شبح یـک       اکنون با حرکت  . دهیم  ماوس را فشار می    چپ  سمت
کدام سمت حرکت دهیم شکل ایـن مسـتطیل و عملکـرد         اینکه ماوس را به    کنیم که بسته به     می

 .باشد آن متفاوت می
 

 )Window(پنجره 
شـکل  . (کنیم  راست حرکت دهیم یک مستطیل با خطوط توپر مشاهده می           سمت اگر ماوس را به   

11-2-1( 
 

 
 

 (Window) انتخاب پنجره) 1-2-11شکل 
 

قـرار دارد انتخـاب     ) پنجـره ( هرآنچه درداخل مسـتطیل      ،با تعیین نقطۀ دیگری درصفحۀترسیم    

1

2
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ت که اگر قسمتی از یک جسم خارج از این مسـتطیل باشـد    دانستن این نکته مهم اس    . گردد  می
 )2-2-11شکل  (.گردد انتخاب نمی

 

 
 

طورکامل درون پنجره  که به اجسامی فقط: (Window) نتیجۀ انتخاب پنجره) 2-2-11شکل 
 .اند شده انتخابقرار داشتند 

 
 )Crossing (پنجرۀمتقاطع
چـین رسـم      شـکل خـط    لی بـا خطـوط بـه       حرکت دهیم شبح مستطی    چپ  سمت اگر ماوس را به   

 )1-2-11شکل (. گردد می
پس از تعیین نقطۀ دوم در صفحۀترسیم همۀ اجسامی که درداخل مستطیل قـرار دارنـد حتـی                  

 )2-2-11شکل ( .شوند هایی از آنها درخارج پنجره قرار داشته باشند انتخاب می اگر قسمت
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 (Crossing) پنجرۀمتقاطعانتخاب ) 1-2-11شکل 
 

 
 

 ها تمام یا قسمتی از آن که  اجسامی:(Crossing) ۀمتقاطعنتیجۀ انتخاب پنجر) 2-2-11شکل 
 .اند شده انتخابدرون پنجره قرار داشتند 

2

1
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  حذف کنیم؟انتخابی گروه از اند شده انتخاب  را که اشتباهاًاجسامیاما چگونه 
 

 انتخابی گروه از اجسام یا جسمحذف 
روند با این تفاوت کـه   کار می  ذکرشده درباال بههای روش همۀ انتخابی وهگربرای حذف اجسام از     

صـورت   درایـن . داشـته شـود     فشـرده نگـه    صـفحۀکلید  درروی   Shiftهنگام انتخاب باید دکمۀ     
 درخشـان   قـبالً اگـر   . (گـردد    باشد از آن حذف مـی      انتخابی  گروه اگر در  ،گزینیم جسمی که برمی  

)highlight (شود ادی مشاهده میرنگ ع بود اکنون به(. 
 

 پرسش
ــا (Window)کمــک پنجــره  هــای انتخــاب اجســام را بــه  هــا و تفــاوت شــباهت -1  ی

 . بنویسید(Crossing)پنجرۀمتقاطع 
 
 کند؟ ما می  درهنگام انتخاب اجسام چه کمکی بهControlنگهداشتن کلید  -2
 
 شود؟  همزمان با انتخاب اجسام سبب انجام چه عملی میShiftفشردن کلید  -3
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هایی برای اصالح  فرمان

(Modify) و ایجاد 
(Construct) 

 شده را ویرایش کنیم اشکال ترسیم

 )همتاسازی (COPYفرمان 

 COPYن  در فرماMultipleگزینه 

اشکال اتوکد درنمـایش پیغـام فرمـان        
COPY 
 )جابجایی (MOVEفرمان 

 ):چرخش (ROTATEفرمان 

ــۀ  ــان Referenceگزینــ  درفرمــ
ROTATE 

 )تغییراندازه (SCALEفرمان 

ــۀ  ــان Referenceگزینــ  درفرمــ
SCALE 

 )آینه (MIRRORفرمان 

هـا درمنوهـای گشـودنی و         محل فرمان 
 ابزار

 ها مخفف فرمان

 پرسش

 تحقیق
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 شده را ویرایش کنیم اشکال ترسیم
دهـیم کـه مـا را دربسـیاری از مـوارد از ترسـیم                 یی را موردبررسی قرار می    ها  دراین فصل فرمان  

رسـد نیـازی      نظـر نمـی     هرفرمان بیانگر عملکرد آن است لـذا بـه         از آنجا که نام   . کنند  نیاز می  بی
 .شمردن دالیل استفاده از این فرامین داشته باشیم به

، چـرخش   MOVE): حرکـت (، جابجـایی    Copy): کپـی (ها عبارتند از همتاسـازی        فرماناین  
 .MIRROR): آینه(قرینه سازی  و SCALE): مقیاس (تغییراندازه، ROTATE): دوران(
 

 )همتاسازی (COPYن فرما
شده را درمحل دیگری نیز مورداستفاده قرار بدهیم از فرمان        که بخواهیم اجسام ترسیم    درصورتی
COPY1-12شکل . (گیریم  کمک می( 

Command: copy 
 

  انتخاب اجسام برای کپی-1مرحلۀ 
 :اجسامبر انتخاب  درمقابل درخواست زیر مبنی

Select objects: 
هـایی کـه درفصـل پـیش          روش. دهـیم   شناسیم انجام مـی     هایی که می   روش انتخاب اجسام را به   

یا انتخاب توسط   ) Window(انتخاب مستقیم، انتخاب توسط پنجره       :معرفی شدند عبارتند از   
 ... و) Crossing(پنجرۀ متقاطع 

 .زنیم  را میEnter این مرحله کلید ۀبرای خاتم
 

 ن جابجایی انتخاب یا تعیین نقطۀمبدأ یا میزا-2مرحله 
 :را مشخص کنیمیا میزان جابجایی مبدأ ۀشود که نقط اکنون از ما خواسته می

Specify base point of displacement or [Multiple]: 
 .کنیم با انتخاب یک نقطه از این مرحله نیز عبور می

انتخاب  :نی، یعشده درفصول قبل انجام پذیرد ی اشارهها روشهرکدام از  تواند به   انتخاب نقطه می  
، استفاده از ابزارهـای     صفحۀکلیدکمک   ، ورود مختصات یک نقطه به       یک نقطه درصفحۀترسیمی  

 ...رسم و کمک
 

  انتخاب یا تعیین نقطۀمقصد-3مرحلۀ 
 :درخواست زیر به درپاسخ

Specify Second point of displacement or <use first point as displacement>: 
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در این مرحله اتوکد با رسم شـبح تصـویری مجـازی از    . کنیم یا تعیین مینقطۀمقصد را انتخاب   
 .کند نما ترسیم می موقعیت مکان شده باتوجه به اجسام کپی
ای که درداخـل     فرض یعنی جمله    منزلۀ پذیرش پیش   هکه ب ( را بزنیم    Enterکه کلید    درصورتی

 yو   xشـکل    لۀ قبل بـه   شده درمرح   داده y و   x.) باشد  است می شده    پرانتز شکسته نوشته  
 .شوند درنظرگرفته می) یعنی جابجایی(

 .پذیرد انجام می) همتاسازی(یابد و عمل کپی  این مرحله فرمان پایان می باعبور از

 
 MOVE و COPYهای  فرمان) 1-12شکل 

1( Base point –2  مبداء( Second point -مقصد  

 
 COPY درفرمان Multipleگزینه 

 درواقـع از اتوکـد   ، را انتخاب کنیمMultipleجای تعیین نقطۀمبدأ گزینه  هم باگر درمرحلۀ دو 
 ادامـه  ،ایـم  که درخواسـت توقـف نکـرده    از تعیین نقطۀمبدأ عمل کپی را تازمانی    خواهیم پس   می
 :گیرند این شکل انجام می طریق مراحل بعدی به بدین. دهد

 
 بدأ تعیین نقطۀم-Multiple پس از انتخاب گزینۀ 3مرحلۀ 

Specify base point: 
 .کنیم نقطۀمبدأ را انتخاب می

 
  تعیین نقطۀدوم-Multiple پس از انتخاب گزینۀ 4مرحله 

Specify second point of dispacement or <use first point as displacement>: 
 .شوند باتعیین نقطۀمقصد اجسام انتخابی درمحل جدید کپی می

 
 

2
1
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 4 تکرار مرحلۀ -Multipleگزینۀ  پس از انتخاب 5مرحلۀ 
 . را بزنیمEnterکه کلید  شود تازمانی  تکرار می4مرحلۀ 

 
 COPYدر نمایش پیغام فرمان اشکال اتوکد 

 :شد شکل نمایش داده می این جملۀ باال بایستی به
Specify second point of displacement or <exit>: 

 .است) exit(منزلۀ درخواست خروج  ه بEnterکه زدن 
 

 )جابجایی (MOVEفرمان 
 است با این تفاوت که جسم اولیه را پس از کپی درمحل جدیـد               COPY مانند   MOVEفرمان  

 )1-12شکل . ( نداردMultipleنام  ای به است که این فرمان گزینه بدیهی. کند پاک می
Command: move 

 
  انتخاب اجسام برای جابجایی-1مرحلۀ 

 :اجسام بر انتخاب یدرمقابل درخواست زیر مبن
Select objects: 

 .زنیم  را میEnter برای خاتمه کنیم و خواهیم جابجا شوند انتخاب می ی را که میاجسام
 

 جابجایی  تعیین نقطۀمبدأ یا میزان-2مرحلۀ 
Specify base point or displacement: 

 )جابجایی یا میزان(انتخاب یا تعیین نقطۀمبدأ 
 

 ۀدوم تعیین نقط-3مرحلۀ 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 

و  x عنـوان   بـه شده درمرحلـۀ پیشـین        داده y و   xیا برای آنکه    (انتخاب یا تعیین نقطۀمقصد     
y    پذیرفته شوندEnter  ایـم   ای را مشخص نکرده    که نقطه  زمانیتامرحله   دراین). زنیم   را می، 

 .ستمشاهده ا نما قابل موقعیت مکان  جابجاشده باتوجه بهشبح اجسام
 

 ):چرخش (ROTATEفرمان 
ـ         ROTATEاز فرمـان      دور محـوری عمودبرصفحۀترسـیمی       هبرای چرخاندن اجسـام انتخـابی ب

 )2-12شکل (گیریم  کمک می
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Command: rotate 
 وضـع    مرحله است ولی پـیش از هرگونـه درخواسـتی گزارشـی از             3 دارای   ROTATEفرمان  

 :دهد موجود می
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 

 .باشد   می ANGBASE و   ANGDIRهای   نام  به سیستمی متغیر 2این گزارش بیانگر وضعیت     
هـا    مقـادیری را در آن    هـای اتوکـد        مقادیری هستند که فرمان    »سیستمی  متغیرهای«

 تغییـر   UNITSدو متغیـر بـاال توسـط فرمـان           .برنـد   کار مـی   هنگام نیاز به  ذخیره کرده،   
  بـا گزینـۀ    )NEW فرمـان    اجـرای (همچنین اگـر هنگـام ایجـاد یـک پرونـدۀ جدیـد              . یابند  می

Wizardای ایجاد کرده باشـیم، درحالـت پیشـرفته     نقشه (Advanced setup)  امکـان 
ـ فـرض،  صورت پیش اتوکد به .تغییر این دو متغیرمحیطی را داریم   ت مثبـت سـنجش    جه

 نیـز    را و زاویۀ صفر  ) مطابق جهت مثلثاتی  (های ساعت    عقربهحرکت  برخالف  را  زاویه  
فرض و اسـتاندارد اتوکـد         مقادیر پیش  ،هردو مقدار در اینجا    .گیرد  میجهت با سمت شرق      هم
 .باشند می
 

 اجسام برای دوران  انتخاب-1مرحلۀ 
 :اجسام درمقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب

Select object: 
اتوکد کـه عمـل      فهماندن به برای  دهیم و     شناسیم انجام می    هایی که می     را با روش   اجسام انتخاب

 .زنیم  را میEnter انتخاب پایان یافته است کلید
 

  تعیین نقطۀمبدأ-2مرحلۀ 
Specify base point: 

  مرکزدورانعنوان بهای  تعیین نقطه
 

  تعیین زاویۀدوران-3مرحلۀ 
Specify rotation angle or [Reference]: 

. ای مشـخص کنـیم       وارد یا با انتخاب نقطه     صفحۀکلیدتوانیم مستقیما ازطریق      زاویۀدوران را می  
 عنـوان   بـه ای کـه       هـا بـا خـط واصـل بـین نقطـه            xدر روش دوم زاویۀ بین جهت مثبت محور         

 .شـود   گیـری مـی     انـدازه ایـم    مرحله انتخـاب کـرده     ای که دراین    مرکزدوران تعیین کردیم و نقطه    
های  گیری آن درجهت موافق عقربه      معنی اندازه   زاویه به  عنوان  بهاست که ورود عدد منفی       بدیهی

بـا توجـه بـه      (شده   شبح تصویرموقتی از اجسام چرخانده     مرحله اتوکد با رسم    دراین. ساعت است 
 .پذیرد  چرخش اجسام انجام می،ازدادن زاویه پس. کند رسم می) نما موقعیت مکان
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 ROTATEفرمان ) 2-12شکل 

1( Base point –  ــای دوران ــۀ مبن  نقط
 )محل قرارگیری محوردوران(

2( Rotation angle – ــۀدوران  زاویــ
ــه ( ــاب نقطــ ــورت انتخــ ای در  درصــ

صفحۀترسیمی، زاویۀ خط واصـل بـین       
نقطۀمبنا و ایـن نقطـه بـا جهـت مثبـت            

درنظـر   زاویـۀدوران    عنوان  به Xمحور  
 .شود گرفته می

 
 ROTATE در فرمان Referenceگزینۀ 

 
)مرجع (Reference گزینۀ – ROTATEفرمان ) 3-12شکل 

1( Base point –  ــای دوران ــۀ مبن  نقط
 )محل قرارگیری محوردوران(

ــۀ دوران  )2 ــان (رأس زاویـ ــوالً همـ معمـ
 )کنیم نقطۀمبنا را انتخاب می

ویـۀ  زا(ای روی ضلع زاویۀ اولیـه         نقطه )3
 )X با جهت مثبت محور 2-3بین خط 

زاویـۀ  (ای روی ضلع زاویۀ ثانویه        نقطه )4
 )X با جهت مثبت محور 2-4بین خط 

 

2

1

2

1
4

3
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 :را انتخاب کنیم) معنی مرجع به (Reference گزینۀ 2اگر درمرحلۀ 
Specify rotation angle or [Reference]: r 

درصورت کسری بـودن    . سری را وارد کنیم   ای اعم از اعشاری یا ک      توانیم هرزاویه    می صورت  دراین
همچنـین بـرای چرخانـدن      . کنـیم   دومرحله صورت و مخرج کسر را وارد مـی         ترتیب در  زاویه به 

 )3-12شکل  (.کنیم  این گزینه را انتخاب می،یک جسم دیگر درصفحۀترسیم اجسام نسبت به
 

  تعیین زاویۀمرجع–Referenceپس از انتخاب گزینۀ  3مرحلۀ 
Specify the reference angle <0>: 

 انتخـاب  (۰)فـرض    مقـدار پـیش  Enter بـا زدن  .کنیم  زاویۀ اولیه تعیین می عنوان  بهای   زاویه
 .گردد می
 

  تعیین زاویۀدوم–Referenceپس از انتخاب گزینۀ  4مرحلۀ 
Specify the next angle: 

 .کنیم زاویۀدوم را وارد یا انتخاب می
 

 )تغییراندازه (SCALEفرمان 
 ).4-12شکل (کنیم  از این فرمان استفاده می) تغییراندازه(برای بزرگ یا کوچک کردن اجسام 

Command: scale 
 : مرحله است3 دارای SCALEفرمان 

 
 تغییراندازهاجسام برای   انتخاب-1مرحلۀ 

 :اجسام برانتخاب درمقابل درخواست زیر مبنی
Select objects: 

برای کنیم و     شناسیم انتخاب می    های مختلفی که می     روش  را با  ازهتغییراند موردنظر برای    اجسام
 .زنیم  را میEnterمرحله  این بخشیدن به پایان

 
 )مبنا(پایه   تعیین نقطۀ– 2مرحلۀ 

Specify base point: 
مانـد و فاصـلۀ دیگـر         موقعیت این نقطه درصفحۀترسیم ثابت مـی      : پایه عنوان  بهای   انتخاب نقطه 

 .کند شده تغییر می نسبت داده یابند به ی که تغییراندازه مینقاط روی اجسام
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 نمایی بزرگ تعیین ضریب – 3مرحلۀ 
Specify scale factor or [Reference]: 

 اجسـام را  1 اجسام را بزرگتر و عدد کـوچکتر از      1 عدد بزرگتر از     ،نمایی  بزرگتعیین ضریب   در  
کـه ضـریب     درصورتی .معنی و غیرمجاز است    یمرحله ب  ورود عدد منفی دراین   . کنند  کوچکتر می 
از عالمـت ممیـز فارسـی       ) 5 بـه    7 یا   8 به   1مثال  (عدداعشاری نباشد     به تبدیل  قابل تغییراندازه

 )۷/۵ و ۱/۸مثل (کنیم  استفاده می/) اسلش یا (

 
 SCALEفرمان ) 4-12شکل 

1( Base point – نقطـــــۀ مبنـــــا در 
ــدازه ــه (تغییرانـــ ــه در  نقطـــ ای کـــ

ــدازه ثابــت مــیتغییرا مانــد و جابجــا  ن
 .)شود نمی

ای در  درصـــــورت تعیـــــین نقطـــــه )2
صفحۀترسیمی، فاصلۀ بین این نقطه با      

عنوان ضـریب تغییرانـدازه    نقطۀمبنا به 
 .شود درنظرگرفته می

 

 SCALE در فرمان Referenceگزینۀ 
 ولـی   ،اربر نامعلومنـد  رود که اندازۀ اولیه و ثانویه یا هردو برای ک           کار می  این گزینه برای زمانی به    

 Osnap ،Polar رسـم از جملـه    کمک ابزارهـای کمـک     و به (توان آنها را درصفحۀ مونیتور        می
 )5-12شکل  (.نشان داد...) و

 : را انتخاب کنیمReferenceمعنی   بهr  گزینۀ2 اگر درمرحلۀ
Specify scale factor or [Reference]: r 

 :شرح زیر خواهند بود مراحل بعدی به
 

 مرجع  تعیین طول–Referenceپس از انتخاب گزینۀ  3مرحلۀ 
Specify reference length <1>: 

1

2
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 .) است1فرض عدد  پیش (.کنیم اندازه یا فاصلۀ اولیه را وارد می
 

 جدید  تعیین طول–Referenceپس از انتخاب گزینۀ  4مرحلۀ 
Specify new length: 

 .کنیم ازه یا فاصلۀ ثانویه را وارد میدان

 
)مرجع (Reference گزینۀ – SCALEفرمان ) 5-12شکل 

1( Base point – ــۀمبنا در  نقطـــــ
ــدازه ــه (تغییرانـــ ــه در  نقطـــ ای کـــ

ــدازه ثابــت مــی مانــد و جابجــا  تغییران
 .)شود نمی

معمـوالً  ( مبـداءمرجع    عنوان  بهای    نقطه )2
 )کنیم همان نقطۀمبنا را انتخاب می

  و 2فاصلۀ بین نقـاط     (نقطۀمقصد اولیه    )3
اولیــه درنظرگرفتــه  عنــوان طــول  بــه3
 .)شود می

 و  2فاصلۀ بین نقاط    (نقطۀمقصد ثانویه    )4
ثانویـه درنظرگرفتـه     عنـوان طـول      به 4
 .)شود می

 
 )آینه (MIRRORفرمان 

هـای    این فرمان کمی با فرمـان     . گیرد  سازی مورداستفاده قرار می     برای قرینه  MIRRORفرمان  
 )6-12شکل  (.قبلی متفاوت است

Command: mirror 
 

 سازی اجسام برای قرینه  انتخاب-1مرحلۀ 
 :اجسام بر انتخاب درمقابل درخواست زیر مبنی

Select objects: 
بخشـیدن بـه     برای پایـان  دهیم و     شناسیم انجام می    های مختلفی که می      را با روش   اجسام انتخاب

2 1

3
4
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 .زنیم  را میEnterاین مرحله 
 

 )تقارن طخ (آینه  تعیین نقطۀاول خط– 2مرحلۀ 
Specify first point of mirror line: 

ای اســت کــه عمــود بــر  دهنــدۀ آینــه خطــی فرضــی کــه نشــان(ای روی آینــه  انتخــاب نقطــه
 .)قرار دارد صفحۀترسیمی 

 
 )تقارن خط (آینه  تعیین دومین نقطه روی خط– 3مرحلۀ 

Specify second point of mirror line: 
اگر این نقطه روی نقطۀ قبلـی       . ی که بیانگر محل آینه است     انتخاب نقطۀ دیگری روی خط فرض     

 .گردد و این عمل مجاز نیست  خطی تشکیل نمی،باشد
 

  پاسخ به این پرسش که آیا اجسام اولیه حذف شوند یا نه؟– 4مرحلۀ 
Delete source objects ? [Yes/No] <N>: 

 ،)فـرض اسـت    کـه پـیش    (No یا   Nپاسخ  . شود  حذف اجسام اولیه می     منجر به  Yes یا   Yپاسخ  
 .گردد اجسام اولیه نیز حفظ گردند سبب می

 
 Mirrorفرمان ) 6-12شکل 

 نقطۀ دیگری روی آینه )2 ای روی آینه نقطه )1
 

 ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان
و  COPY  ،MOVE  ،ROTATE  ،SCALEهـای      محل فرمان  الف و ب  -7-12های   در شکل 

MIRRORاند  و ابزار نشان داده شده در منوهای گشودنی. 

1

2
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، COPY ،MOVE ،ROTATE ویرایشی یها فرمانمحل )  الف و ب-7-12های  شکل
SCALE  وMIRROR ابزار  گشودنی ویهادر منو Modify: 

 ) یا همتاسازیکپی (COPYفرمان )1
 )جابجایی (MOVEفرمان  )2
 )چرخش (ROTATEفرمان  )3

 )زهتغییراندا (SCALEفرمان  )4
 )سازی قرینه (MIRRORفرمان  )5

 
 ها مخفف فرمان

 .بینیم ها را می  آن(alias)ها و مخفف   نام فرمانآیند پیدر جدول 
 
 
 
 

5

2

3

4
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Commands Aliases 

COPY co, cp 

MOVE m 

ROTATE ro 

SCALE sc 

MIRROR mi 

 
 پرسش

ینـه را   بار کپی تهیه کنیم، کـدام فرمـان و گز           برای آنکه از یک گروه اجسام چندین       -1
 بریم؟ کار می به

 
 . وجود دارد، توضیح دهیدCOPYدرفرمان  موجود که درپیامرا اشکالی  -2
 
 . را بنویسیدCOPY و MOVEهای  های بین فرمان فاوتت -3
 
ــان   -4 ــرای فرم ــا اج ــۀ  ROTATEب ــاب گزین ــوربی را  Reference و انتخ  خــط م

 .صورت افقی درآورید به
 
طـول نـامعلوم را       خطی به  Reference و انتخاب گزینۀ     SCALEبا اجرای فرمان     -5

 . واحد تبدیل کنید10طول  خطی به به
 

 تحقیق
فصـل آمـوختیم، اجسـام موجـود را          هایی که درایـن     بررسی کنید که هرکدام از فرمان     

 ؟کنند دهند یا اجسام جدیدی ایجاد می تغییر می
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 اجسام انتخابهای  روش

 )تکمیلی(
 های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟ چگونه گزینه

ــه ــان    گزینـ ــکار و نهـ ــای آشـ هـ
 :Select objectsدرخواست  پیغام

 قتحقی

 تمرین
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 های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟ چگونه گزینه
کـاربر نشـان      خـود را مسـتقیماً بـه       درخواست  های  پیغام های مربوط به    موارد گزینه  اتوکد دربرخی 

 پیغـام زیـر     هاست، مانند    درمیان کروشه  آن قراردادن   ،منظور از نمایش مستقیم گزینه    . دهد  نمی
 ::LINEدر فرمان 

Specify next point or [Close/Undo]: 
توانیم با انجـام یـک اشـتباه عمـدی و             که بدانیم در جایی گزینۀپنهانی وجود دارد می        درصورتی

خاطر داریـم کـه اگـر        مثآل به . وجود گزینۀ احتمالی پی ببریم     وجود یا عدم   مشاهدۀ پیام اتوکد به   
 کلیـد  :Specify first point درخواسـت  پیـام  و دربرابـر  LINEپـس از صـدور فرمـان    

Enter        اسـت کـه در     ایـن درحـالی   . گیـرد    را بزنیم درحاالت مختلف کارهای متفاوتی انجام می
 . نشده استEnterزدن  ای به پیغام مربوطه هیچ اشاره

 
 :Select objects درخواست پیغامهای آشکار و نهان  گزینه
هـای موجـود در      ها همۀ راه    آن روش اما  . یمدام آشنا ش  اجس  انتخاب های  گذشته با روش  ل  ودرفص

ــاب ــام انتخ ــی اجس ــا نم ــد  را دراختیارم ــه . گذارن ــدن گزین ــرای دی ــای  ب ــامه ــت پیغ  درخواس
Select objects:اسـت   معنی دانیم از دید اتوکد بی ای که می  کلمهآناست در مقابل   کافی

 .:یرایشی اجرا کنیماما برای مشاهدۀ این پیغام باید یک فرمان و. وارد کنیم
Command: erase 
Select objects: aaa 

نمـایش   هـای مجـاز را بـه       اسـت و گزینـه     غیرمجـاز   شده   گوید که کلمۀداده    ما می  اکنون اتوکد به  
 :خواهد که اجسام موردنظرمان را انتخاب کنیم گذارد و دوباره از ما می می

*Invalid selection* 
Expects a point or  
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Re
move/Multiple/Previous/Undo/AUto/Single 
 
Select objects: 

 دهند؟ های باال چه عملی را انجام می حاال ببینیم هرکدام از گزینه
 

 انتخاب مستقیم
مـاوس را فشـار     دکمـۀ سـمت چـپ       (زنـیم      را برروی جسم موردنظر برده تقه مـی        انتخابگر  مربع
 .آید  درمی(highlight)صورت درخشان   بهشده انتخاب جسم .)دهیم می
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(Window) W –پنجره  
دو نقطـه را کـه بیـانگر دو         خواهـد     ، اتوکد از ما می    Window به معنی    Wپس از ورود گزینۀ     

 طورکامل درون مستطیل باشند    تمامی اجسامی که به   . کنیم  رأس مقابل یک مستطیلند انتخاب      
اگر حتی بخش ناچیزی از یک جسم درخارج این پنجـره قـرار داشـته باشـد                 . گردند  انتخاب می 
 )الف و ب-1-13های  شکل (.شود انتخاب نمی

 

 
 

 (Window)انتخاب توسط پنجره )  الف-1-13شکل 
 

 
 
 

 (Window)نتیجۀ انتخاب توسط پنجره )  ب-1-13شکل 
 

(Crossing) C –پنجرۀ متقاطع  
 است با ایـن تفـاوت کـه اوالً پـس از انتخـاب نقطـۀ اول و حرکـت                     (Window)ره  مانند پنج 
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شود و     می داده  نشانچین     خط صورت  به برای تعیین نقطۀ دوم شبح پنجره        (cursor)نما    مکان
هـایی از آن جسـم یـا     شود حتـی اگـر قسـمت    ثانیاً هرآنچه دردرون این پنجره باشد انتخاب می     

 ) الف و ب-2-13های  شکل (.شته باشنداجسام درخارج پنجره قرار دا
 

 
 

 (Crossing)انتخاب توسط پنجرۀمتقاطع )  الف-2-13شکل 

 

 
 

 (Crossing)نتیجۀ انتخاب توسط پنجرۀمتقاطع )  ب-2-13شکل 

 
(WPolygon) WP –پنجرۀ چندضلعی  

ه خـط چنـدین نقطـ       توانیم مانند ترسیم پـاره      کردن یک پنجره می    جای مشخص  در این روش به   
 یـک چندضـلعی بسـتۀ    ، آخرین نقطه به اولین نقطه وصـل شـده  Enterبا زدن   . انتخاب کنیم 

طورکامل دردرون این چندضلعی قـرار داشـته باشـد انتخـاب             هر چه به  . گردد  موقتی ترسیم می  
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حالـت   درایـن  .شـوند    پاک می  اجسام  انتخابشوند و پس از       ها موقتاً ترسیم می    خط  پاره. گردد  می
 ) الف و ب-3-13های  شکل. ( نیز هستیمUndoدارای گزینۀ 

 

 
 

 (WPolygon)انتخاب توسط پنجرۀچندضلعی )  الف-3-13شکل 

 

 
 

 (WPolygon)نتیجۀ انتخاب توسط پنجرۀچندضلعی )  ب-3-13شکل 

 
(CPolygon) CP – متقاطع چندضلعی 

هماننــد . یمکنــ  انتخــاب مــیWPolygonای مشــابه گزینــۀ  بــا انتخــاب ایــن گزینــه پنجــره
Crossing    هـایی از آن دربیـرون         حتی اگر بخش   ، قرار دارد  متقاطع  چندضلعی هرچه دردرون

.  نیـز هسـتیم  Undoحالـت دارای گزینـۀ     درایـن  .گردد  چندضلعی قرار داشته باشد انتخاب می     
 ) الف و ب-4-13های  شکل(

1

2

3

4
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 (CPolygon)متقاطع  انتخاب توسط چندضلعی)  الف-4-13شکل 

 

 
 

 (CPolygon)متقاطع  نتیجۀ انتخاب توسط چندضلعی)  ب-4-13شکل 

 
(Fence) F –حصار، پرچین  

بـا  . خواهـد کـه مسـیری را نشـان دهـیم            اتوکد از مـا مـی     ،  Fenceدرصورت واردکردن گزینۀ    
 Enterبـا زدن  . گردنـد  هـایی ترسـیم مـی    خـط   پارهصفحۀترسیمکردن نقاطی درروی     مشخص

صـورت   ایی که بـه ه خط شوند و پاره اند انتخاب می ها قطع شده  خط  ین پاره وسیلۀ ا  اجسامی که به  
.  نیـز هسـتیم  Undoدر ایـن حالـت دارای گزینـۀ     .شـوند   شده بودنـد پـاک مـی        موقتی ترسیم 

 ) الف و ب-5-13های  شکل(
 

1

2

3

4
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 (Fence)انتخاب توسط پرچین )  الف-5-13شکل 

 

 
 
 

 (Fence)وسط پرچین نتیجۀ انتخاب ت)  ب-5-13شکل 

 
(Remove) R –حذف  

صورت  دراین. کنیم   را وارد می   Remove گزینۀ   انتخابی  گروه از   شده  انتخاببرای حذف اجسام    
معنی . کنیم  را مشاهده می:Remove objects پیام :Select objectsجای پیغام  به

همگـی  . گردد  می» حذف« بیانتخا  گروه از   ،بعد هرچه انتخاب شود    به این پیام این است که ازاین     
بـا انتخـاب جسـمی کـه درخشـان          . حالـت بـه کـار ببـریم        توانیم دراین   های انتخاب را می     روش

(highlight)            داده  نشـان عـادی    رنـگ   بـه  شـده،  است آن جسم از حالت درخشان نیـز خـارج 
 .شود می

2

1

5

6

4

3

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  308  
 

 

(Add) A –افزودن  
انتخـابی گزینـۀ     گـروه   اجسـام بـه    (Add) و افزودن    (Remove)برای خروج از حالت حذف      

Addپـس از انتخـاب ایـن گزینـه دوبـاره پیغـام       . کنـیم   را وارد میSelect objects:  را 
ایـن  . گردنـد  انتخابی اضافه مـی  گروه  شده به(highlight)انتخابی درخشان  بینیم و اجسام    می

ود ور  را انتخاب نکرده باشیم نیـازی بـه        Removeفرض است و تا زمانی که گزینۀ          روش پیش 
 .باشد این گزینه نمی

 
(Last) L –آخرین  

مشـاهده   قابـل ) صفحۀترسـیم (شده که درناحیۀکار      با وارد کردن این گزینه آخرین جسم ترسیم       
 .گردد  انتخاب می،است

 
(Previous) P –قبلی  

پس از اجرای کامـل آخـرین فرمـان        . شود  انتخابی می   سبب انتخاب مجدد آخرین گروه     Pگزینۀ  
توانیم هرآنچه کـه در آن        ور فرمان دیگری برای ویرایش، با انتخاب این گزینه می         ویرایشی و صد  

براینکه فرمان قبلی اجسام موردنظر را پاک        ایم دوباره انتخاب کنیم، مشروط      فرمان انتخاب کرده  
 کـرده باشـیم و بخـواهیم همـان اجسـام را             (MOVE)مثالً اگر اجسامی را جابجا      . نکرده باشد 

معنـی    بـه  Pانتخاب مجدد آنها نیست و کافیست گزینـۀ           نیازی به  ، بدهیم (ROTATE)دوران  
Previous را درمقابل Select objects:وارد کنیم . 

 
(SIngle) SI –تکی، منفرد  

عمـل   مانـد و بـه       نمـی  Enterجسم، اتوکد منتظر زدن کلید       با ورود این گزینه و سپس انتخاب      
گیـرد و     یشتر از طریـق منوهـا مورداسـتفاده قـرار مـی           این گزینه ب  . دهد  اجسام پایان می   انتخاب
ها از طریق     چگونگی بررسی، ساخت و ویرایش منو، اجرای فرمان       . (عادی کاربردی ندارد   درحالت

 (Customizing)سـازی     خصوصـی «ای با عنوان      منو و ماکرونویسی در منوها در دوره      
 .) شود  آموزش داده می»اتوکد

 
ALL –همه  

پـس از خوانـدن فصـل       . (کنـیم   یز را داشته باشیم، این گزینه را وارد می        چ  همهاگر قصد انتخاب    
 .)شوند ها متوجه خواهیم شده که برخی از اجسام بازهم انتخاب نمی مربوط به الیه
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BOX –جعبه  
طیل نقطـۀ   تهای مس    است، یعنی اگر هنگام انتخاب گوشه      Crossing و   Windowمجموعۀ  

 Crossingصورت مشـابه      و در غیراین   Windowد همانند   راست نقطۀ اول باش    دوم درسمت 
 .کند عمل می

 
AU) Auto (–خودکار  

همـان جسـم   ) کلیـک کنـیم  (روی جسمی ببـریم و تقـه بـزنیم     انتخابگر را مستقیماً به اگر مربع 
 اسـت    از هرگونـه جسـمی      که خالی  صفحۀترسیمای از     ای در ناحیه    اگر در نقطه  . شود  انتخاب می 
فـرض    ایـن روش پـیش    ). Crossing و   Window(کند     عمل می  BOXانند   م ،کلیک کنیم 

البتـه  . (پـذیرد    با همین روش صـورت مـی       اجسام  انتخاباتوکد است و بدون ورود این گزینه نیز         
شـود تـا      گیرد سبب می     انجام می  OPTIONSفرمان   برخی از تنظیمات که درپنجرۀ مربوط به      

دسترس  خاب این گزینه روش ذکرشده همیشه قابلدرهرصورت باانت. فرض تغییر یابد روش پیش
 .)است

 
(Undo) U –لغو  

صـورت آخـرین عمـل انجـام         دراین. کنیم   استفاده می  Undoبرای لغو آخرین انتخاب از گزینۀ       
 .شود  لغو می:Remove objects یا :Select objectsشده در مقابل 

 
(Multiple) M –چندتایی  

 با هربـار انتخـاب فقـط جسـمی کـه            ،دیگر قرار داشته باشند   روی یک  که چند جسم به    درصورتی
تعـداد مـوردنظر      به کردن  کلیکبا ورود این گزینه و سپس       . شود  بقیه قراردارد انتخاب می    درروی

 اجسام  Enterخواهیم همگی آنها انتخاب شوند و باآلخره زدن           اجسامی که می   برروی مجموعه 
 .شوند شده یافته و انتخاب می اد کلیکتعد به) کردن کلیک (زدن تقهموجود درمحل 

 
 2002 و 2000 در اتوکد (bug) اشکالیک 

 ولـی   سـتفاده نیسـت    ا  کند و قابل     کار نمی  2000ز اتوکد   ا های پس    در نسخه  Multipleگزینۀ  
 درهنگـام   Ctrlنگهداشـتن     از فشرده توانیم    جای آن می     اشاره شد، به   11همانگونه که در فصل     

 .دهد  بگیریم، هرچند روش اشاره شده دقیقاً این عمل را انجام نمیبهرهانتخاب با ماوس 
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(Group) G –گروه  
فرمــان   بــه»اتوکدپیشــرفته«در دورۀ . ایــم  هنــوز آشــنا نشــده(Group)بــا مفهــوم گــروه 

GROUP       کمـک   بـه کـه    درصورتی. سازد  های انتخابی می     نیز خواهیم پرداخت که برای ما گروه 
ــروه  ــان گ ــن فرم ــابی ای ــه ا انتخ ــازیم و ب ــل   ی بس ــدهیم، درمقاب ــامی ب ــامآن ن ــت پیغ  درخواس

Select objects: یا Remove objects:تـوانیم نـام گـروه موردنظرمـان را وارد       می
 .شوند  انتخاب می(Group)گروه  صورت اجسام موجود درآن دراین. کنیم

 
 تحقیق
کرده گزینۀ  را دوباره اجراERASE یک جسم فرمان    (ERASE)کردن   از پاک  اگر پس 

Previousافتد؟  را وارد کنیم چه اتفاقی می 
 

 تمرین
یکـی از   . اید پاک کنیـد      ترسیم کرده  ای که درطول مطالعۀ این کتاب       ههای نقش   درب -1

، (Rotate)، دوران   (Copy)هـا را بـا کپـی          درها را مجدداً ترسیم کرده، بقیۀ درب      
شده  اده از تنها درب رسم و با استف (Mirror)سازی     و قرینه  (Scale)تغییراندازه  
 .ایجاد کنید

 
هـای    آیند قرار دارد رسم کنید و با اجرای فرمـان           چپ شکل پی    مربعی که درسمت   -2

MOVE ،ROTATE و SCALEراســت برســید، از گزینــۀ    شــکل ســمت   بــه
Previousانتخاب استفاده کنید  درهنگام. 

 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


311 

 
 بازهم ویرایش

 های مفید برای ویرایش فرمان

 حــذف –شکســتن  (BREAKفرمــان 
 )جزئی

 تطویل (LENGTHENفرمان 

 LENGTHENهای خطای فرمان  پیام

 )زنی پخ (CHAMFERفرمان 

 CHAMFERهای خطای فرمان  پیغام

 CHAMFERهای فرمان  گزینه

 CHAMFERگزارشات فرمان 

ــه ــان  گزین ــترک فرم ــای مش ــای  ه ه
CHAMFER و FILLET 

 ARRAYفرمان 

 STRETCHفرمان 

 ها نام مستعار فرمان

ها در منوهـای گشـودنی و         محل فرمان 
 ابزار

 پرسش

 تحقیق
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 های مفید برای ویرایش فرمان
کنیم و در پایان نـام مسـتعار و محـل هـر       در این فصل چند فرمان ویرایشی مفید را بررسی می         

 :ها عبارتند از  این فرمان. ابزار مشاهده خواهیم کردفرمان را در منوهای گشودنی و
BREAKبرای شکستن اجسام  

LENGTHENها  برای تغییر طول خطوط و کمان 
CHAMFERزنی بین خطوط منظور پخ  به 

ARRAY آرایه (ای رشته کپی برای( 
STRETCH دهد را انجام می) کشش( که جابجایی با حفظ پیوستگی. 

 .مناسب مطرح خواهند شد درجایو فصل  مطالب دیگری نیز درطول
 

 ) حذف جزئی–شکستن  (BREAKفرمان 
دو قطعـۀ جداگانـه      توانیم قسمتی از یک جسم را حذف کنیم یا یک جسم را به              با این فرمان می   

 : دارای دو حالت اجراستBREAKفرمان  .تقسیم کنیم
 

 انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم: حالت اول
ای کـه    بـین نقطـه  انتخـابی  جسـم قسـمتی از  کنـد کـه قـرار اسـت      حالت اتوکد فرض می  دراین
 یو نقطـۀانتخابی بعـد    ) کنـیم   کلیک می (زنیم     را روی جسم موردنظر برده تقه می       انتخابگر  مربع

 )1-1-14شکل . (حذف شود

 
 

  انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم– BREAKفرمان ) 1-1-14شکل 
 

Command: break 
Select object: 

 .کنیم  جسم موردنظر را انتخاب می-1
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Specify second break point or [First point]: 
 .کنیم ای روی جسم انتخاب می  نقطه-2

 قسمتی از جسم در فاصلۀ بین محل انتخـاب جسـم و             که  درحالید  بیا   پایان می  BREAKعمل  
  . پاک شده استنقطۀدوم

 
 نقطۀدوم، انتخاب نقطۀاولجسم، انتخاب انتخاب : حالت دوم

 . را وارد کنـیم    Firstمعنـی      بـه  Fاسـت گزینـۀ        را نیز تعیین کنیم کـافی      نقطۀاولاگر بخواهیم   
 )2-1-14شکل (
 

  
 

 First point با انتخاب گزینۀ BREAK فرمان )2-1-14شکل 
 

Command: break 
Select object: 

 .کنیم  جسم موردنظر را انتخاب می-1
Specify second break point or [First point]: f 

 ).کنیم میوارد  را First point گزینۀ -2(
Specify first break point: 

 .کنیم  نقطۀاول شکست را انتخاب می-3
Specify second break point: 

 .کنیم  نقطۀدوم شکست را انتخاب می-4
 و دوم پـاک  نقطـۀاول  درفاصـلۀ بـین   که قسمتی از جسم    یاید درحالی    پایان می  BREAKعمل  

 .شده است
 

 شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن
اسـت    دو جسم جداگانه تبدیل شـود کـافی         بدون حذف قسمتی از آن به      انتخابی  جسمبرای آنکه   

۰@معنی   به@ عالمت نقطۀدومهنگام تعیین    2002 ایـن حالـت در اتوکـد    . را وارد کنیم,۰
 . اضافه شده استModifyابزار  عنوان یک گزینه در منوی به
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Command: break 
Select object: 

 .کنیم جسم موردنظر را انتخاب می
Specify second break point or [First point]: f 
Specify first break point: 

 .کنیم  شکست را انتخاب مینقطۀاول
Specify second break point: @ 

 .شوند هم منطبق می شکست روی نقاط ابتدا و انتهای صورت دراین
 . درجه وجود ندارد360ای را در یک نقطه بشکنیم و کمان  توانیم دایره نمی: توجه

 
 ) تغییر طول–تطویل  (LENGTHENفرمان 

 و در پی آن عمل ای را انتخاب کنیم شود که جسم یا گزینه با صدور این فرمان از ما خواسته می   
 .دهد درخواستی را انجام می

 
  بدون دادن گزینهاب جسمانتخ

نـوع جسـم طـول یـا زاویـۀ آن            ای جسمی را انتخاب کنیم، بسـته بـه          از ورود هرگزینه   اگر پیش 
های گزارشی    تواند در گروه فرمان     حالت می    دراین LENGTHENفرمان  . شود  گزارشی داده می  

 .داده شود جای
Command: lengthen 
Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic]: 

 .کنیم ی انتخاب میجسم
 :خط، چندخطی، دایره، بیضی یا کمان بیضی باشد  پارهانتخابی جسمکه  درصورتی

Current length:  جسم طول  

 :را انتخاب کنیمکمان یک که  درصورتی
Current length: طول کمان , included angle: زاویۀمرکزی کمان 

 :اشد دارای طول نبانتخابی جسمکه  درصورتی
This object has no length definition. 

 

  اختالف طول- DE (Delta)گزینۀ 
 ایـن گزینـه را   ، اضافه یا از آن کم شود  انتخابی  جسمطول   خواهیم به   ای که می    برای تعیین اندازه  

 طـول   ،بـودن   طول جسم زیاد و درصورت منفی      ،شده مثبت باشد   اگر عدد داده  . کنیم  انتخاب می 
 .دشو جسم کم می

Command: lengthen 
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de 
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Enter delta length or [Angle] < فرض پیش >: 

تـوانیم    مـی . زنـیم    را می  Enterفرض    برای پذیرش پیش  . تعیین میزان تغییرطول موردنظر   
قطۀ انتخـابی درنظـر     صورت فاصلۀ بین دو ن      در این .  انتخاب دو نقطه تعیین کنیم      را با  طول

 .شود گرفته می
Select an object to change or [Undo]: 

 .کنیم را انتخاب می) خط یا کمان پاره(در اینجا جسم 
درخواسـت   یابد و دوباره همین پیغام      شده تغییر می    میزان گفته  پس از انتخاب جسم، طول آن به      

  که جسـمی را اشـتباهاً       درصورتی. نیمز   را می  Enterبرای خروج از فرمان کلید      . گردد  ظاهر می 
 را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش از انتخاب Undoتوانیم گزینۀ   می،انتخاب کردیم

 .گردد آن برمی
 

  زاویه- Delta در هنگام انتخاب گزینۀ A (Angle)زیرگزینۀ 
 بیضـی، زاویـۀ     با انتخاب این گزینه و سپس تعیین زاویه و در پی آن انتخـاب کمـان یـا کمـان                   

 :کند  تغییر میشده دادهمیزان  مرکزی آن به
Command: lengthen 
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de 
Enter delta length or [Angle] < فرض پیش >: a 

Enter delta angle < فرض پیش >:  

 تعیین میزان تغییر زاویه
Select an object to change or [Undo]: 

 .کنیم در اینجا کمان را انتخاب می
یابـد و     شده تغییـر مـی      میزان گفته  پس از انتخاب کمان دایره یا کمان بیضی، زاویۀمرکزی آن به          

. زنـیم   ی را مـ   Enterبرای خروج از فرمـان کلیـد        . گردد  درخواست ظاهر می   دوباره همین پیغام  
 را انتخـاب کنـیم و       Undoیم گزینـۀ    تـوان    مـی  ، انتخاب کـردیم    که جسمی را اشتباهاً     درصورتی

 .گردد انتخاب آن برمی آخریناز پیش آن وضعیت به درپی
 

  درصد طول– P (Percent)گزینۀ 
با انتخاب این گزینه و پس از آن دادن یک عدد مثبت، طول اجسامی کـه بعـد از ایـن انتخـاب                       

 %۱۰۰بـه معنـی      100عـدد   . کند   برحسب درصد تغییر می    شده  دادهکنیم به اندازۀ عدد       می
 طول جسم را افزایش و اعداد کوچکتر        100اعداد بزرگتر از    . شود  است و باعث تغییر طولی نمی     

 .دهند را کاهش می  طول آن100از 
 

Command: lengthen 
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Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: p 
Enter percentage length < فرض پیش >: 

 .کنیم زه را وارد میمیزان درصد تغییر اندا
Select an object to change or [Undo]: 

 .کنیم در اینجا جسم را انتخاب می
 درخواسـت   پیغامیابد و دوباره همین       شده تغییر می    میزان گفته  پس از انتخاب جسم، طول آن به      

  اً جسـمی را اشـتباه     که  درصورتی .زنیم   را می  Enterبرای خروج از فرمان کلید      . گردد  ظاهر می 
تغییـر  از پـیش   را انتخاب کنیم و در پی آن وضـعیت بـه           Undoتوانیم گزینۀ     انتخاب کردیم می  

 .گردد  برمیانتخابی آخرین جسم
 

  طول مطلق– T (Total)گزینۀ 
عنـوان طـول جدیـد اجسـام انتخـابی         بـه  ، داده شـود   Totalهر عددی پس از انتخـاب گزینـۀ         

 .شود درنظرگرفته می
Command: lengthen 
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t 
Specify total length or [Angle] < فرض پیش >: 

 .کنیم طول جدید را وارد می
Select an object to change or [Undo]: 

 .کنیم جسم را انتخاب می
 درخواسـت   مپیغایابد و دوباره همین       شده تغییر می    میزان گفته  پس از انتخاب جسم، طول آن به      

   جسـمی را اشـتباهاً     که  درصورتی .زنیم   را می  Enterبرای خروج از فرمان کلید      . گردد  ظاهر می 
ازتغییـر   پـیش  آن وضـعیت بـه      را انتخاب کنـیم و درپـی       Undoتوانیم گزینۀ     انتخاب کردیم می  

 .گردد انتخابی برمی آخرین جسم
 

 ویه زا- Total در هنگام انتخاب گزینۀ A (Angle)زیرگزینۀ 
خاب این گزینه و سپس تعیین زاویه و در پی آن انتخـاب کمـان یـا کمـان بیضـی، زاویـۀ                       انتبا  

 :شود  تبدیل میشده دادهمرکزی آن به میزان 
Command: lengthen 
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t 
Specify total length or [Angle] < فرض پیش >: a 

Specify total angle < فرض پیش >:  

 تعیین میزان زاویۀ جدید برای همۀ اجسام انتخابی
Select an object to change or [Undo]: 

 .کنیم در اینجا کمان را انتخاب می
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 و دوبـاره  شـود  زاویۀ جدید تبدیل مـی     آن به    زاویۀمرکزی،  )دایره یا بیضی  (کمان  پس از انتخاب    
 .زنـیم   را مـی Enterی خـروج از فرمـان کلیـد    بـرا . گـردد   ظـاهر مـی   درخواسـت   پیغـام همین  

 را انتخـاب کنـیم و       Undoتـوانیم گزینـۀ        انتخاب کـردیم مـی      که جسمی را اشتباهاً     درصورتی
 .گردد ازانتخاب آن برمی پیش آن وضعیت به درپی

 
  متحرک– DY (Dynamic)گزینۀ 

را بپرسد و     ید آن جسم طول جد   ازانتخاب خواهیم پس    از اتوکد می   Dynamicبا انتخاب گزینۀ    
 .کنیم نما تعیین می کمک مکان این طول را به

Command: lengthen 
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy 
Specify total length or [Angle] < فرض پیش >: 

 .کنیم طول جدید را وارد می
Select an object to change or [Undo]: 

 .کنیم ی جسم را انتخاب م-1
Specify new end point: 

 .دهیم نما طول جدید جسم را نشان می  با حرکت دادن مکان-2
 کـه  درصـورتی  .شـوند  ایم تکرار می   را نزده  Enter کلید   1 تا زمانی که در مرحلۀ       2 و   1مراحل  

آن وضـعیت     را انتخاب کنیم و درپـی      Undoتوانیم گزینۀ      انتخاب کردیم می    جسمی را اشتباهاً  
 .گردد ازتغییرآن برمی پیش به
 

 چگونگی انتخاب جسم
 طول آن در همان سـمت تغییـر         خواهیم  محل انتخاب جسم باید در نزدیکی رأسی باشد که می         

 .یابد
 

 LENGTHENهای خطای فرمان  پیام
جسـم دارای طـول نباشـد یـا دارای محـیط      ( را تغییر دهـد  انتخابی جسماگر اتوکد نتواند طول    

 :شود ام زیر داده می، پی)ای باشد بسته
Cannot LENGTHEN this object. 

 :شود ، پیام زیر داده میطول کمانی را تغییر دهداگر اتوکد نتواند 
Invalid length. 

پیـام داده   این  ،   کمان یا کمان بیضی نباشد     انتخابی  جسمدرهنگام تغییر زاویۀمرکزی کمان،     اگر  
 :شود می
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Cannot LENGTHEN this object by angle. 
 :دهد را میپیام این ، زاویۀمرکزی کمان را تغییر دهدشده  دادهمیزان  بهاگر اتوکد نتواند 

Invalid angle. 
توانـد    یک چندخطی باز را انتخاب کنیم، اتوکد نمـی        اگر   Dynamicدر هنگام انتخاب گزینۀ     

 :گذارد  را انجام دهد و پیام زیر را به نمایش میLengthenعمل 
Cannot LENGTHEN this object by dynamic point. 

 
 )زنی پخ (CHAMFERفرمان 
تواند بین قطعـات      این فرمان می  . خط پخی بزنیم    توانیم بین دو پاره      می CHAMFERبا فرمان   

 )2-14شکل  (.زنی انجام دهد خطی یک چندخطی نیز پخ

 
 CHAMFERفرمان اثر  )2-14شکل 

 
 درمورد تنظیمـات مربـوط بـه ایـن فرمـان داده              در ابتدا گزارشی   CHAMFERباصدور فرمان   

 :شود می
Command: chamfer 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = فاصلۀاول, Dist2 = فاصلۀدوم 

 . تنظیمـات را نیـز بررسـی خـواهیم کـرد           CHAMFERهـای فرمـان       پس از آشنایی با گزینـه     
هـای فرمـان      بـه انتخـاب گزینـه     که نخواهیم تنظیمات مربوطه را تغییر دهیم، نیـازی           درصورتی

 .باشد نمی
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: 

 .کنیم خط اول را انتخاب می پاره
Select second line: 

 .کنیم خط دوم را انتخاب می پاره
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طعـات  توانند ق   خط می   این دو پاره  . دهد  زنی انجام می     بین دو خط پخ    2-14اتوکد مطابق شکل    
 .مجاور یک چندخطی نیز باشند

 
 CHAMFERهای خطای فرمان  پیغام

خـط دوم  خواهدکه   میدهد و دوباره      خط انتخابی موازی باشند اتوکد این پیغام را می          اگر دو پاره  
 :انتخاب کنیمرا 

Lines are parallel 
 :خط کمانی انتخاب کنیم، این پیام را مشاهده خواهیم کرد جای پاره اگر به

Chamfer requires 2 lines (not arc segments). 
 .اکنون باید جسم دیگری را انتخاب کنیم

 :اگر جسم دیگری غیر از خط یا کمان انتخاب شود
Chamfer requires 2 lines. 

 
  CHAMFERفرمان های  گزینه
ایـن دو گزینـه را بعـداً        . نیز حضور دارنـد    FILLET در فرمان  Trim و   Polylineهای    گزینه

ها یعنـی      شرح بقیۀ گزینه   . تشریح خواهیم کرد   FILLET و   CHAMFERطورمشترک برای    هب
Distance ،Angle و Methodبینیم  را در زیر می. 

 
 Method گزینۀ

Command: chamfer 
 .شوند  در این سطر دیده میCHAMFERتنظیمات مربوط به فرمان 

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: m 
Enter trim method [Distance/Angle] < فرض پیش >: 

 بـه شـکل     CHAMFER فرمـان    Angle یـا    Distanceهـای     پس از انتخاب یکی از گزینه     
 .یابد سابق ادامه می

 را انتخـاب کـرده      (Distance) »فاصـله «و گزینـۀ بعـدی       (Method) »روش«گزینۀ  اگر  
 و 1-3-14شرح مندرج در زیر شـکل   زنی به پخ) ستفرض اولیۀ اتوکد ا     این روش پیش  (باشیم،  

 خواهد  2-3-14شیوۀ مندرج در شکل      زنی به    شکل پخ  (Angle)انتخاب روش زاویه     درصورت
 .بود
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 Distance گزینۀ
ــه     ــه ب ــن گزین ــاب ای ــا انتخ ــار وارد  ب ــت«طورخودک ــله « (Method) »حال ــین فاص  »تعی

(Distance)هــای اول  ترتیــب فاصــله شــویم و بــه  مــی(Dist۱) و دوم (Dist۲) را وارد 
 .)اند شده  نشان داده1-3-14 در شکل Dist۲ و Dist۱. (کنیم می

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d 
Specify first chamfer distance < فرض پیش >: 

 .دهیم خط را می رهخط اول را  از محل تقاطع دو پا فاصلۀ بین نقطۀ شروع پخی در روی پاره
Specify second chamfer distance < فرض  پیش >: 

 .دهیم خط را می خط دوم را  از محل تقاطع دو پاره فاصلۀ بین نقطۀ انتهای پخی در روی پاره
زنـی بـا تنظیمـات جدیـد دوبـاره            بـرای پـخ   .  پایـان یافتـه اسـت      CHAMFERاکنون فرمـان    
CHAMFERکنیم  را اجرا می. 

 

 
ــخ)1-3-14شــکل  ــا روش   پ ــی ب زن

Distance 
 

 Angle گزینۀ

 
ــخ)2-3-14شــکل  ــا روش   پ ــی ب زن
Angle 
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بـا  . کند  می(Angle) زاویه تعیین (Method)وارد حالت ما را طورخودکار    به  هم این گزینه 
زاویۀ بین پخـی و   و (Distance) خط اول ۀ روی پاره ترتیب فاصل   به انتخاب این گزینه اتوکد     

 نشـان   2-3-14 در شـکل     Angle و   Distance. (خواهـد   مـی  را   (Angle) خـط اول    پاره
 .)اند شده داده

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a 
Specify chamfer length on the first line < فرض پیش >: 

 .یمده خط را می خط اول از محل تقاطع دو پاره فاصلۀ نقطۀ شروع پخی در روی پاره
Specify chamfer angle from the first line < فرض  پیش  >: 

 دهیم خط اول را می زاویۀ بین پخی و پاره
 را اجـرا   CHAMFERزنی با تنظیمات جدیـد دوبـاره          برای پخ ،  CHAMFERفرمان  با خاتمۀ   

 .کنیم می
 

 CHAMFERگزارشات فرمان 
 را در اینجـا بررسـی   CHAMFERهمانگونه که در باال وعده دادیم گزارشات مربوط به فرمـان            

 .کنیم می
 :کنیم  باشیم پیغام زیر را مشاهده می(Distance) فاصله (Method) اگر در حالت -1

Command: chamfer 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = فاصلۀاول, Dist2 = فاصلۀدوم 

 :بینیم  پیام زیر را می(Angle) زاویه (Method) در حالت -2
Command: chamfer 
(TRIM mode) Current chamfer Length = فاصلۀاول, Angle = زاویه 

 
 FILLET و CHAMFERهای  های مشترک فرمان گزینه
 :Trim و Polyline عبارتند از FILLET و CHAMFERهای مشترک بین  گزینه

 
 Polylineگزینۀ 
 :خواهد که یک چندخطی دوبعدی انتخاب کنیم ب این گزینه، اتوکد از ما میبا انتخا

Command: fillet 
 .شوند  در این سطر دیده میFILLETفرمان  تنظیمات مربوط به

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: p 
Select 2D polyline: 

 .کنیم  انتخاب می)د باشLWPOLYLINEهرجسمی که ازنوع (دراینجا یک چندخطی 
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که دستکم یکی    بین تمام قطعات مجاور چندخطی       ،FILLETدر   با انتخاب چندخطی دوبعدی   
شود، یعنی دوبدوی قطعات با یکـدیگر         شده رسم می    کمانی به شعاع داده   خط باشد،     ها پاره   از آن 
 ) سمت راست- 4-14شکل  (.شوند  می(Fillet)زنی  گوشه

 

 
  

 Polyline گزینۀ -ها  چندخطی(CHAMFER)زنی   و پخ(FILLET)زنی   گوشه)4-14شکل 
 

Command: chamfer 
 .شوند  در این سطر دیده میCHAMFERفرمان  تنظیمات مربوط به

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: p 
Select 2D polyline: 

 .کنیم  انتخاب می) باشدLWPOLYLINEهرجسمی که ازنوع (دراینجا نیز یک چندخطی 
 بین تمام قطعات مجـاور کـه هـر دو از جـنس              CHAMFERدر   با انتخاب چندخطی دوبعدی   

 ) سمت چپ- 4-14شکل  (.شود خط باشند پخی زده می پاره
 :دهد های زیر را می ، اتوکد پیاماند اند یا نشده شدهزنی  زنی یا پخ گوشهمورد تعداد قطعاتی که در

 :FILLETبرای 
 line was filleted )دادتع (

 were too short )تعداد (

 :CHAMFERبرای 
) تعداد ( line was chamfered 

 were too short )تعداد (

 
 Trimگزینۀ 

 را No trim یـا  Trimخواهد کـه یکـی از دو گزینـۀ     ، اتوکد ازما میTrimبا انتخاب گزینۀ 
 :انتخاب کنیم

Command: fillet 
 .شوند  در این سطر دیده میFILLET تنظیمات مربوط به فرمان

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: t 
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Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: 
 
Command: chamfer 

 .شوند  در این سطر دیده میCHAMFERتنظیمات مربوط به فرمان 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: t 
Enter Trim mode option [Trim/No trim] <No trim>: 

 
 Trimگزینۀ  از  Trimزیرگزینۀ 

ایـم هنگـام گوشـه یـا           همانگونه که تـاکنون دیـده      ،فرض است   با انتخاب این زیرگزینه که پیش     
 )5-14شکل (.شوند شوند یا بریده می نیاز امتداد داده می  درصورتانتخابی جسمزنی دو   پخ
 

  
 

، Trim گزینۀ -) چپ( (CHAMFER)زنی  و پخ) راست( (FILLET)زنی   گوشه)5-14شکل 
 Trimانتخاب حالت 

 
 Trimگزینۀ  از  No trimزیرگزینۀ 

شـکل  (یابنـد   انتخابی هیچ تغییری نمـی  زنی دو جسم  با انتخاب این زیرگزینه هنگام گوشه یا پخ   
ای انتخاب کنیم، قطعات کمانی       ندخطی را داده چ   Polylineاگر در این حالت گزینۀ      ). 14-6

 )7-14شکل . (شوند و پخی جدا از چندخطی انتخابی ترسیم می
، TRIM و   FILLETهـای      درهرکـدام از فرمـان     Trimتعیین حالت برای گزینـۀ      : توجه

 .گذارد روی هردوفرمان تأثیر می به
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، Trim گزینۀ -) چپ( (CHAMFER)زنی  و پخ) راست( (FILLET)زنی   گوشه)6-14شکل 
 No Trimانتخاب حالت 

 

 
  

 -ها  چندخطی) چپ( (CHAMFER)زنی  و پخ) راست( (FILLET)زنی   گوشه)7-14شکل 
 No Trim، انتخاب حالت Trimگزینۀ 

 
 ARRAYفرمان 

کنـیم     استفاده می  ARRAYشده و با فواصل مساوی از فرمان          صورت چیده  برای کپی اجسام به   
 نسـخۀ   در این فرمـان     .کند   ایجاد می  (Polar) و قطبی    (Rectangular)که آرایۀ متعامد    

بـا اجـرای   .  کامالً تغییر یافته است و از حالت سطرفرمانی به گفتگویی تبدیل شده است  2002
 .شود ظاهر می 2-8-14یا شکل  1-8-14این فرمان پنجرۀگفتگویی شکل 
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 (Rectangular) آرایۀ متعامد – ARRAYگفتگویی فرمان پنجرۀ) 1-8-14شکل 
ــوان  )1 ــوییعنــ ــه : پنجرۀگفتگــ آرایــ

(Array) 
فرمـان  خـروج از    بـرای   : Closeدکمۀ   )2

ARRAY 
بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3

 موردنظردکمه و سپس انتخاب بخش      
 ظـاهر   چندسـطری یک توضیح یک یا     

 .شود می

ــدام از دو   )4 ــاب هرکـ ــا انتخـ ــبـ ۀ دکمـ
ــویی ــمارۀ   رادی ــا ش ــه ب  مشــخص 4ک

 Rectangular Array اند، یعنی شده
ــد ( ــۀ متعامـ  Polar Arrayو ) آرایـ
قسـمت    زیـر ایـن   ، ناحیۀ   )آرایۀ قطبی (

های مربـوط بـه       کند و گزینه    تغییر می 
هرکدام از ایـن دوحالـت را دراختیـار         

در این پنجـره آرایـۀ      . گذارد  کاربر می 
ــد   (Rectangular Array)متعامــ

 بــا انتخــاب ایــن .انتخــاب شــده اســت
ای متعامــد صــورت  رشــته  کپــی،دکمــه

 .گیرد می

با انتخاب این دکمـه، پنجرۀگفتگـویی        )5
توانیم اجسـام     شود و می    موقتاً محو می  

ای انتخاب    رشته   برای کپی   را موردنظر
ــیم ــا زدن . کن ــا Enterب ــا Space ی  ی

دکمـــۀ راســـت مـــاوس بـــه پنجـــره  
ــا   تازمــانی.گــردیم برمــی کــه جســم ی

هـای    ایم دکمـه    ب نکرده اجسامی انتخا 
OK و Previewکنند  کار نمی. 

هـا    پس از انتخـاب اجسـام، تعـداد آن         )6
 .شود قسمت نوشته می دراین

1
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دراین ناحیه تصویری   : دید  ناحیۀ پیش  )7
شدن آرایه مشاهده  کلی از شکل چیده 

 .کنیم می

 ،)پــذیرش( OKبــا انتخــاب دکمــۀ    )8
ای بـا     رشته  شود و کپی    نجره بسته می  پ

 .گیرد شده انجام می تنظیمات تعیین
ــۀ  )9 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب

 . استگونه عملی انجام هیچ

 بــا انتخــاب ایــن - >Previewدکمــۀ  )10
ازآنکه فرمـان اجـرا شـود،         دکمه پیش 

یک نمای موقتی از عملی که قراراست       
 کـه درصـورت     بینـیم   انجام گیـرد مـی    

تـــوانیم  درســـت بـــودن نتیجـــه مـــی 
 .. را بزنیمAcceptجا دکمۀ  درهمان

 بــرای نمــایش راهنمــای Helpدکمــۀ  )11
ــان     ــارۀ فرمـ ــد دربـ ــی اتوکـ انگلیسـ

ARRAYباشد  می. 
اگـــر آرایـــۀ : Rowsجعبۀویرایشـــی  )12

 را انتخــاب (Rectangular)متعامــد 
تـوانیم   باشیم، در این قسمت مـی       کرده

 .ها را وارد کنیم تعداد ردیف

اگر آرایـۀ   : Columnsجعبۀویرایشی   )13
 را انتخــاب (Rectangular)متعامــد 

تـوانیم   باشیم، در این قسمت مـی       دهکر
 .ها را وارد کنیم تعداد ستون

 :ناحیۀ )14
Offset distance and direction 
 در این ناحیـه فواصـل افقـی، عمـودی         

وجـود    بین اجسامی که قـرار اسـت بـه        

ها نسبت به محـور       ۀ ردیف  و زاوی  آیند
Xشوند  تعیین میها. 

  فاصلۀ– Row offsetجعبۀویرایشی  )15
م در آرایـۀ متعامـد را       افقی بین اجسـا   

 .کنیم محل وارد می دراین

 – Column offsetجعبۀویرایشــی  )16
عمـودی بـین اجسـام در آرایـۀ          فاصلۀ

 .کنیم قسمت وارد می متعامد را دراین

توانیم فاصلۀ افقی     با زدن این دکمه می     )17
ــه   ــد را ب ــۀ متعام ــودی آرای ــور و عم  ط

. همزمان درصفحۀترسیم تعیین کنـیم    
کنیم   ی انتخاب می  ا  حالت پنجره   دراین

ها و    که ضلع افقی آن فاصلۀ بین ستون      
هـا    ضلع عمودی آن فاصلۀ بین ردیـف      

 .کند را تعیین می

هـا در     برای تعیین فاصـلۀ بـین ردیـف        )18
 .زنیم صفحۀترسیم این دکمه را می

هـا در     برای تعیین فاصـلۀ بـین سـتون        )19
 .زنیم صفحۀترسیم این دکمه را می

 – Angle of arrayجعبۀویرایشــی  )20
خواهیم آرایۀ متعامد نسبت به       میگر  ا

ــد،   ــته باشـ ــه داشـ ــی زاویـ ــط افقـ  خـ
ــن ــۀ   درایـ ــل زاویـ  را وارد دورانمحـ

 .کنیم می

دوران آرایــه دادن زاویــۀ بــرای نشــان )21
 در صفحۀترسیم ایـن     افق خط نسبت به 

 .زنیم دکمه را می

ای درآن نوشته شـده       ای که نکته    ناحیه )22
 :قرار است نکته ازاین. است
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، اگـر فاصـلۀافقی     فرض  صورت پیش   به
ــف ــین ردی ــا عــددی منفــی باشــد،   ب ه

. شوند  پایین چیده می    ها از باالبه    ردیف

هـا منفـی باشـد،        اگر فاصلۀ بین سـتون    
ــتون ــت  س ــا از راس ــه ه ــده   ب ــپ چی چ

 .شوند می

 

 
 

 (Polar) آرایۀ قطبی – ARRAYپنجرۀگفتگویی فرمان ) 2-8-14شکل 
 دراینجا دکمۀرادیویی. اند  توضیح داده شده1-8-14 در شرح شکل 11 تا 1های  شماره

Polar Arrayگیرد ای قطبی انجام می  و کپی رشته برگزیده شده است. 
: Center point یرایشـی و هـای  هجعبـ  )12

ــول و   ــی طـ ــن دو جعبۀویرایشـ در ایـ
بــرای  مرکــز دوران را (X,Y)عــرض 

 .یمکن تعیین میآرایۀقطبی 

بـــا انتخـــاب ایـــن دکمـــه مختصـــات  )13
ــیمی  ــزدوران را در صفحۀترســ مرکــ

 .دهیم نشان می

 در – Method and valuesناحیــۀ  )14
ــۀقطبی    ــام آرای ــه روش انج ــن ناحی ای

ــ ــه داده اانتخــ ــادیر مربوطــ ب و مقــ
 .شوند می

 (method)مـــــــی تـــــــوانیم روش  )15
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هـای ایـن      آرایۀقطبی را ازمیان گزینـه    
 ها  گزینه. جهشی انتخاب کنیم    فهرست
 :عبارتنداز

 
ــکل  ــن  1-2-8-14در ش ــت 3ای  حال

 .اند شرح داده شده

16( Total number of items – تعـداد  
کــل اجســام را درایــن جعبۀویرایشــی 

 .کنیم وارد می

17( Angle to fill –   زاویۀ کـل مجموعـۀ 
 .کنیم اجسام را دراین قسمت وارد می

توانیم زاویۀ کـل      با زدن این دکمه، می     )18
ــی  ــه را در صفحۀترس م نشــان مجموع

 .دهیم

19( Angle between items – ــۀ  زاوی
محـل    دوی اجسـام را درایـن       بین دوبـه  
 .کنیم وارد می

ــه   )20 ــین دوب ــۀ ب ــین زاوی ــرای تعی دوی  ب
اجسام در صفحۀترسیم ایـن دکمـه را        

 .کنیم انتخاب می

ای نوشـته شـده       ای نکتـه    ناحیهدر این    )21
 :است نکته این. است

 باشــد، ثبــت عــددی مزاویــۀ کــلاگــر 
هـای    ف حرکـت عقربـه    چرخش برخال 

ساعت خواهد بود و عـددمنفی بیـانگر        
چـــرخش درجهـــت موافـــق حرکـــت 

البتـه اگـر     (.هـای سـاعت اسـت       عقربه
فرض را توسـط فرمـان        تنطیمات پیش 

UNITSتغییر نداده باشیم (. 

22( Rotate items as copied – اگــر 
این جعبۀکنترلی روشن باشـد، هنگـام       

چرخنـد    ساختن آرایه، اجسام نیـز مـی      
صـــورت  ، درغیـــراین)و دورانکپـــی (

اجسام بـدون دوران نسـبت بـه جسـم          
 .شوند مانند و فقط کپی می اولیه می

ــ )23 ــای هدکمـ ــا   هـ  یـ

ــا انتخــاب دکمــۀ :  ب
More   کـه   صـورتی    پنجرۀگفتگویی بـه

ــی   ــده م ــکل دی ــترش   درش ــود گس ش
 قسـمتی   Lessیابد و با زدن دکمـۀ         می

ــاال دور آن مســتطیلی   ــه در شــکل ب ک
 .شود یکشیده شده است حذف م

 درایـن : Object base point ناحیـۀ  )24
احیه برای حـالتی کـه اجسـام هنگـام          ن

عنـوان   ای بـه    چرخنـد، نقطـه     کپی نمـی  
 .شود مبنای دوران تعیین می

25( Set to object's default : با انتخاب
ترلی نقطـــــۀمبنای ایـــــن جعبـــــۀکن

مـــثالً انتهـــای (فـــرض جســـم  پـــیش
 .شود درنظرگرفته می) خط پاره

ــه )26 : Base pointشــی هــای ویرای جعب
طـــول و عـــرض نقطـــۀمبنا را درایـــن 

 .کنیم ها وارد می قسمت

توانیم نقطۀمبنا    با انتخاب این دکمه می     )27
ــرای کپــی رشــته  ــدون دوران  را ب ای ب
 .اجسام، تعیین کنیم
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 های ایجاد آرایۀقطبی روش) 1-2-8-14شکل 
 . مکمل توضیحات این قسمت است1-1-2-8-14شکل 

1( Total number of items & Angle to fill –      تعـداد کـل اجسـام و زاویـۀ کـل داده 
 . شود می

2( Total number of items & Angle between items–   تعداد کل اجسام و زاویـۀ بـین 
 .گردد  میتعییناجسام مجاور 

3( Angle to fill & Angle between items–     زاویۀ کل و زاویۀ بـین هـردو جسـم مجـاور 
 .شود  میتعیین

 
ــکل  ــل )1-1-2-8-14شـ ــۀ کـ ــه (Angle to fill) زاویـ ــین دوبـ ــۀ بـ ــام  و زاویـ  دوی اجسـ

 (Angle between items) تعدادکل ،(Total number of items)چنانکه درشـکل دیـده     هم
 . عدد است8شود برابر  می
 

 (Rectangular Array)آرایۀ متعامد 
ها   ها، فاصلۀ بین ردیف     ها، تعداد ستون    با انتخاب این گزینه با انتخاب اجسام، تعیین تعداد ردیف         

 .گیرد  صورت می9-14صورت شکل  ای به ها، کپی رشته و فاصلۀ بین ستون

1

2

3
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 4= تعداد ستون– 3= تعداد ردیف– Rectangular  گزینۀ– (ARRAY) آرایه )9-14شکل 
 .اند شده دادهها در شکل نشان  ها و ستون فاصلۀ بین ردیف

 

 (Polar Array)قطبی آرایۀ 
از انتخاب اجسـام، تعیـین تعـداد اجسـام، زاویـۀ بـین اجسـام، کپـی                    با برگزیدن این حالت پس    

 .گیرد  صورت می10-14صورت شکل  ای به رشته

 
 - است  شده داده مرکز دوران در شکل نشان – Polar گزینۀ – ARRAYآرایه ) 10-14شکل 

 360=  زاویۀ کل- 6=تعداد تکرار
 .اند اند و در شکل سمت چپ نچرخیده نگام کپی چرخیدهدر شکل سمت راست اجسام ه
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 STRETCHفرمان 
 )11-14شکل . (بریم کار می برای جابجایی اجسام با حفظ پیوستگی این فرمان را به

 

 
 

 مراحل اجرای فرمان در (STRETCH)کشش یا جابجایی با حفظ پیوستگی ) 11-14شکل 
 .اند گذاری شده شکل شماره

 
Command: stretch 
Select objects to stretch by crossing−window or crossing−polygon... 

 یـا چندضـلعی   (crossing)روش پنجرۀمتقـاطع     شـود کـه اجسـام بـه         در اینجا خواسته مـی    
 . انتخاب شوند(crossing-polygon)متقاطع 

Select objects: 
 .زنیم را می Enterبرای خاتمۀ این مرحله کلید . انتخاب اجسام برای کشش  -1

Specify base point or displacement: 
 .کنیم  نقطۀ مبنای جابجایی را انتخاب می-2

Specify second point of displacement: 
 .کنیم  نقطۀدوم جابجایی را انتخاب می-3
 

 ها رماننام مستعار ف
 .است شده دادههای این فصل در جدول زیر نشان  مخفف نام فرمان

 
Commands Aliases 

BREAK br 

LENGTHEN len 

CHAMFER cha 
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Commands Aliases 

ARRAY ar 

STRETCH s 

 
 ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

ــکل ــای  در شـ ــف و ب-12-14 هـ ــان الـ ــل فرمـ ــای   محـ ، BREAK ،LENGTHENهـ
CHAMFER ،ARRAY  وSTRETCHاند شده داده  در منوهای گشودنی و ابزار نشان. 

 

    
 

، BREAK ،LENGTHEN ویرایشی های محل فرمان)  الف و ب-12-14های  شکل
CHAMFER ،ARRAY  وSTRETCH ابزار  گشودنی ویهادر منو Modify: 

 حــذف –شکســتن  (BREAKفرمــان )1
 )جزئی

 تقســـیم بـــه دو – BREAKفرمـــان  )2
 حذف  بدونجسم

1
2

4

3

5

6
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ــان  )3 ــل  (LENGTHENفرمـ  -تطویـ
 )تغییرطول

 )زنی پخ (CHAMFERفرمان  )4
ــان  )5 ــه  (ARRAYفرمـــــ  –آرایـــــ

 )ای رشته کپی
 –کشـــــش  (STRETCHفرمـــــان  )6

 )جابجایی با حفظ پیوستگی

 
 پرسش
  چطور؟(Fillet)زنی   بزنیم؟ گوشه(Chamfer)توانیم بین دو خط موازی پخی  آیا می

 
 تحقیق

 از STRETCH در فرمـان  :Select objectsکه در پاسـخ بـه پیغـام     درصورتی -1
 (WPolygon)پنجرۀچندضـلعی ،  (Crossing)  پنجرۀمتقـاطع  ،(Window) پنجره

 افتد؟  استفاده نکنیم چه اتفاقی می (CPolygon)متقاطع و چندضلعی
 
 بـدهیم   1، تعداد سطر و ستون را برابر        ARRAYفرمان   اگر هنگام پاسخگویی به    -2

 دهد؟ اتوکد چه پیغامی می

 
 بدهیــد و بــین ٠ را برابــر Dist٢ و Dist١ را اجــرا کــرده CHAMFERفرمــان  -3

 .زنی کنید  مختلف پخاجسام
 .زنی کنید  اجرا کرده اجسام را گوشه٠ برابر Radius را نیز با FILLETفرمان 

چه تفاوتی بین این دو فرمان در این حالـت وجـود دارد؟ در حـالتی کـه پخـی یـا                    
ــان   ــای اســتفاده از فرم ــداریم، مزای ــانی ن ــهFILLETکم  CHAMFERجــای   ب

 چیست؟
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زبانی  گفتن با اتوکد به سخن

دیگر و ویرایش درجا 
(Grips) 

 قدیمی؟... یا... موضوعی جدید

 !فارسی بیاموزیم کمی نیز دستورزبان

 » فعل-  نام«روش  انتخاب به

را »  فعـل  -نـام «هـا روش      کدام فرمـان  
 گیرند؟ کار می به

 )قالب (GRIP: یک فرمان جدید

هـای    هـای مشـترک در فرمـان        گزینه
GRIP 

 Grip انتخاب همزمان چند نقطۀ

 و  (GRIPs)ها    روی قالب   تنظیماتی به 
 » فعل-نام«روش 

 تحقیق
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 قدیمی؟... یا...  جدیدیموضوع
ورت حـاالت   ص  دراین. بارها پیش آمده است که بدون اجرای فرمانی، دکمۀ ماوس را فشار دهیم            

 :افتد زیر اتفاق می
آید    درمی (highlight)صورت درخشان     نما روی جسمی قرار دارد، آن جسم به         اگر مکان  -1

 .شود رنگ آبی مشاهده می های توخالی به و در روی نقاطی از آن مربع
ای خـالی از صفحۀترسـیم قـرار داشـته باشـد، پنجـره یـا                  نما در ناحیـه     که مکان   درصورتی -2

شود و با بستن ایـن پنجـره، اگـر اجسـامی در درون آن باشـند، ایـن                     باز می پنجرۀمتقاطع  
هـای توخـالی      هـا مربـع     شوند و مانند حالت قبلی در روی نقاطی از آن           اجسام درخشان می  

 .شود رنگ دیده می آبی
 ... را بگیریم و به انتخاب ادامه دهیمShiftاگر  -3
. دانـیم  رنگ هنوز چیزی نمـی  های آبی دربارۀ مربع و تنها    اند  رسد مطالب باال تکراری     نظر می   به... 

انـد، ولـی بـا        گفته شده » )مقدماتی(های انتخاب اجسام      روش «11این مطالب همگی در فصل      
کردیم و سپس انتخاب را انجـام         زمان ابتدا یک فرمان ویرایشی را اجرا می         درآن: یک تفاوت مهم  

یکبار دیگر فصـل    . ن اجسام را انتخاب کنیم    خواهیم بدون اجرای فرما     در این فصل می   . دادیم  می
کنیم و همۀ آنچه در آن فصل آمـوختیم، بـدون احضـار هـر فرمـانی و                     را مروری سریع می    11

هایی داریم، ولی     رنگ گفتنی   های آبی    دربارۀ مربع  .کنیم   اجرا می  :Commandدرمقابل پیغام   
 .یک موضوع دیگر بپردازیم ازآن به پیش

 
 !ارسی بیاموزیمف کمی نیز دستورزبان

 »...گرصبر کند «، ولی ای حق دارد از این عنوان تعجب کند هرخواننده
 چطـور  ROTATEفرمـان  . اتوکد بگوییم فرمانی را اجـرا کنـد        ای فارسی به    خواهیم با جمله    می

 است؟
 (ROTATE) !بچرخان: گوییم می )1
 (:Select objects)چیزی را؟  چه: دهد اتوکد پاسخ می )2
 ...کنیم و  نظر را انتخاب میاجسام موردحاال  )3
4( Enterزنیم عمل انتخاب می بخشیدن به  را برای پایان. 

واژه از  بـه   این جمله بیشتر به ترجمۀ واژه»!بچرخان این اجسام را  «: گوییم  درواقع به اتوکد می   
 .فارسی شباهت دارد انگلیسی به

 : سلیس بیان کنیمفارسیچطور است درخواستمان را به 
 »!ا بچرخاناین اجسام ر«

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


  337 (Grips)زبانی دیگر و ویرایش درجا  گفتن با اتوکد به سخن
 

 

 .کنیم ، اجسام موردنظر را انتخاب میاجرا نیست که هیچ فرمانی درحال درحالی )1
 .کنیم فرمان ویرایشی را اجرا می )2

 .یابد  مرحله کاهش می2 مرحله عملیات به 4راندن شدنی باشد،  اگر اینگونه فرمان
رسد میانۀ اتوکـد       می نظر   به .شناسد   و حتی برای آن نامی هم می       فهمد  را می  نوع بیان    اتوکد این 

 اینطور نیست؟! فارسی بهتر است با دستورزبان
 

 » فعل-  نام«روش  انتخاب به
کنـیم،    و سپس فرمـان را اجـرا مـی   کرده،اجرای فرمان که درآن ابتدا اجسام را انتخاب        نوعی از   

 کـه درآن  (selection)شود، یعنی انتخـابی    خوانده میnoun verb selectionنام  به
 .شود داده مییعنی فرمان  (verb)و سپس فعل یعنی اجسام  (noun)م اول نا

 
 گیرند؟ کار می را به»  فعل-نام«روش ها  کدام فرمان

شناسـند کـه اولـین        رسـمیت مـی     هایی ایـن روش را بـه        همانگونه که مشخص است تنها فرمان     
ی ماننـد  هـای   البته این تنهاشـرط نیسـت و فرمـان   . باشد:Select objectsدرخواست آنها 

EXTEND   و TRIM     های مجـاز از      بهتراست برای دیدن نام فرمان    . کنند   با این روش کار نمی
 :اتوکد کمک بگیریم

 و از فرمـان خـارج       کنـیم   خـط رسـم مـی       کنیم و یـک پـاره        را اجرا می   LINEفرمان   )1
 .شویم می

 .کنیم خط را انتخاب می پاره )2
 منـوی   ،زنـیم   سـیمی اسـت مـی     نما در ناحیۀتر    که مکان   دکمۀ راست ماوس را درحالی     )3

 .شود های مجاز در آن دیده می نام فرمان. شود  باز می1-15شکل 
 :ها عبارتنداز فرمان

ERASE, MOVE, COPY, SCALE, ROTATE 
قبلـی  کنند که با بعضی از آنها در فصـول            های دیگری نیز هستند که با این روش کار می           فرمان

 .آشنا خواهیم شداً بعدرخی دیگر با ب. ARRAY و MIRRORآشنا شدیم، مانند 
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منوی میانبری که پس از     ) 1-15شکل  
انتخــاب اجســام و زدن دکمــۀ راســت  

 .شود ماوس احضار می
 

 تکرار آخرین فرمان •
ســبک  هــا را در فصــل ویــرایش بــه ایــن فرمــان
 :بینیم ویندوز می

• CUTCLIP 
• COPYCLIP 
• COPYBASE 
• PASTECLIP 
• PASTEBLOCK 
• PASTEORIG 
 :شناسیم های ویرایشی که می رمانف
• ERASE کردن پاک( برای حذف( 

• MOVEبرای جابجایی  

• COPYبرای همتاسازی  

• SCALEبرای تغییراندازه  

• ROTATEبرای چرخش  
اجسـام درخشـان    با انتخـاب ایـن گزینـه،         •

(highlighted) ــاب ــت انتخ ــده   از حال ش
 .شوند خارج می

 برای انتخاب کـه در      QSELECTفرمان   •
 .کد پیشرفته خواهیم خوانداتو

 هـا    برای جسـتجوی نوشـته     FINDفرمان   •
 در نقشه

زودی   کــه بــه PROPERTIESفرمــان  •
 .خواهیم دید

 
 )قالب (GRIP: یک فرمان جدید

پس بدون اجرای هـر  . رنگ نیز سخن بگوییم های آبی درابتدای فصل وعده دادیم که دربارۀ مربع   
 درآینـد و    highlightصـورت     کنـیم تـا بـه       یفرمانی اجسامی را در صفحۀترسـیم انتخـاب مـ         

هـای    نما را به داخـل یکـی از مربـع           حاال مکان . ها مشاهده کنیم    رنگ را درروی آن     های آبی   مربع
. آید رنگ قرمز درمی شود و به مربع توپر می). کنیم کلیک می(زنیم  بریم و تقه می توخالی آبی می 

این فرمان نـامی نـدارد، یـا        . ی درحال اجراست  شویم که فرمان    سطرفرمان متوجه می   با نگاهی به  
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 .دهیم  یا قالب مورداشاره قرار میGRIPنام  هبهتراست بگوییم نام واحدی ندارد، ولی ما آنرا ب
بدون آنکـه   . شود   اجرا می  GRIP_STRETCHکنیم، فرمان     وقتی درون مربع آبی کلیک می     

 :زنیم درپی می ا چندبار پی رEnterبا استفاده از ماوس کاری انجام دهیم، فقط دکمۀ 
Command: 
** STRETCH ** 
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: 
** MOVE ** 
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: 
** ROTATE ** 
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: 
** SCALE ** 
Specify scale factor or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: 
** MIRROR ** 
Specify second point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: 
** STRETCH ** 
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: *Cancel* 

ــات  و **STRETCH** ،**MOVE** ،**ROTATE** ،**SCALE**: کلمــ
**MIRROR** هـای     ترتیب نشانگر فرمان     بهGRIP_STRETCH  ،GRIP_MOVE ،

GRIP_ROTATE ،GRIP_SCALE و GRIP_MIRRORــتند ــان.  هس ــن فرم ــا  ای ه
همانگونـه کـه   . روشی که درباال اشـاره شـد قابـل احضـارند          مستقیماً قابل اجرا نیستند و تنها به      

هـای    از آنجا کـه بـا فرمـان       . ابهی هستند های مش   ها دارای گزینه    شود، همگی فرمان    مشاهده می 
STRETCH  ،MOVE  ،ROTATE  ،SCALE   و MIRROR        آشناییم، نیـازی بـه توضـیح 
هـا در زیـر شـرح داده     های مشـترک ایـن فرمـان     نیست، ولی گزینه   GRIPهای    جزئیات فرمان 

 هسـتیم، دکمـۀ راسـت مـاوس را در           GRIPکـه درون فرمـان        از آن درحالی    شوند، اما پیش    می
 .شود  باز می2-15میانبر شکل  منوی. زنیم ۀترسیمی میناحی
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) 2-15شـــــــکل 

هـای منـوی      گزینه
 GRIPمیانبر 

 :ها فرمان
• Enter برای احضار فرمان بعدی Grip 

• GRIP_MOVE 
• GRIP_MIRROR 
• GRIP_ROTATE 
• GRIP_SCALE 
• GRIP_STRETCH 

 ها گزینه
• Base Point –نقطۀ مبنا  

• Copy –اولیه و ایجاد اجسام جدید  برای حفظ اجسام  

• Reference –ای برای   گزینهSCALE و ROTATE 

• Undo –گرفته  برای لغو آخرین عملیات انجام 

• Properties –       برای احضـار فرمـان PROPERTIES)  در
 .)شود های بعدی این فرمان توضیح داده می فصل

• Go to URL… - بــرای وصــل بــه ســایتی کــه بــه جســم 
Hyperlinkاتوکد پیشرفته. (دهی شده است  تخصیص ( 

• Exit – برای خروج از فرمان GRIP 

 
 GRIPهای  های مشترک در فرمان گزینه

Base point) نقطۀمبنا( 
ــان    ــۀ اول در فرمـ ــا نقطـ ــۀمبنا یـ ــای  نقطـ  ،GRIP_STRETCH ،GRIP_MOVEهـ

GRIP_ROTATE  ،GRIP_SCALE   و GRIP_MIRROR فرض همان    صورت پیش    به
عنـوان    ای دیگـر بـه      بـرای تعیـین نقطـه     . رنگ قرمز درآمـده اسـت       که به  شود  ای فرض می    نقطه

 :کنیم نقطۀمبنا این گزینه را انتخاب می
** STRETCH ** 
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: base 
Specify base point: 
 

Copy) کپی( 
 انجام  GRIPهای    لی که توسط فرمان   نخورده باقی بمانند و هر عم       برای آنکه اجسام اولیه دست    

 :کنیم شود، سبب ایجاد اجسام جدیدی شود، این گزینه را انتخاب می می
** STRETCH  ** 
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Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: copy 
** STRETCH (multiple) ** 
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: 

شود که بیـانگر       نوشته می  multipleشود، در جلوی نام فرمان کلمۀ         ه که مالحظه می   همانگون
صورت فرمانی که درآن هستیم، بـا هربـار تعیـین نقطـۀ مقصـد        دراین.ایجاد اجسام جدید است  

 .شود تکرار می
 Multiple با گزینۀ    COPY مانند فرمان    GRIP_MOVE، فرمان   Copyبا انتخاب گزینۀ    

 .کند کار می
 جدیــدی انتخــاب GRIPفرمــان (دهــیم   را تغییــر مــیGRIPهربــار کــه نــوع : جــهتو
 . را دوباره انتخاب کنیمCopy، باید گزینۀ )کنیم می

 
Undo) لغو( 

شـده و برگشـت بـه زمـان          های دیگر این گزینه برای لغو آخرین عمل انجـام           همانند همۀ فرمان  
 .پیش از آن است

 
Reference) مرجع( 

اسـتفاده    این گزینـه قابـل  GRIP_SCALE و GRIP_ROTATEهای    هنگام اجرای فرمان  
 .کند  عمل میSCALE و ROTATEهای   همین گزینه در فرمانننداست که عیناً ما

 
eXit) خروج( 

 .شویم  خارج میGRIP از فرمان Escapeزدن دکمۀ با با انتخاب این گزینه یا 
 

 Grip انتخاب همزمان چند نقطۀ
منظـور    ایـن   بـه . توانیم چندین نقطه را برای جابجایی درنظر بگیـریم          کردن می  Stretchبرای  
هـایی    داشته درمیان مربع     را نگه  Shiftرنگ، کلید     های آبی   ازانتخاب اجسام و مشاهدۀ مربع      پس

کنیم تا آن     شده کلیک می    های انتخاب   کنیم و درانتها درداخل یکی از مربع        که مایلیم کلیک می   
 . آغاز گرددGRIPSدرنظرگرفته شود و فرمان عنوان نقطۀمبنا  نقطه به

 
 »فعل -نام« و روش (GRIPs)ها   قالبروی تنظیماتی به

گیری درمـورد طریقـۀ انتخـاب          و تصمیم  ها  آننگ   ر تغییرها،    تعیین روش استفاده از قالب    برای  
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 .گیریم  کمک میOPTIONS از فرمان » فعل-نام«روش  به
 …Tools  Options: سی است قابل دسترToolsاین فرمان از منوی 

بقیۀ توضیحات درزیـر  . کنیم  را انتخاب میSelection زبانۀ  Optionsپس از احضار پنجرۀ     
 .اند  نوشته شده3-15شکل 

 
 

 
 

 Selection، زبانۀ Optionsپنجرۀگفتگویی ) 3-15شکل 
 (Options)ها  گزینه: نوار عنوان )1
بــــــرای بســــــتن : Closeمــــــۀ دک )2

 و صــرفنظرکردن از پنجرۀگفتگــویی
ــام  ــات انج ــه را   تنظیم ــن دکم ــده ای ش

 .زنیم می
با انتخاب این دکمه و در پی آن انتقال          )3

که اکنـون بـه شـکل عالمـت      (نما   مکان
بـه روی قسـمت     ) سؤال درآمده اسـت   

ــوردنظر ــه و م ــۀ ) Click (زدن تق دکم

ــاوس ــا   ،مـ ــک یـ ــای یـ ــک راهنمـ  یـ
ــطری ــارۀ گچندس ــه   درب ــۀ مربوط زین

 .گردد ظاهر می
 کـــه ایـــن پنجـــره Selectionزبانـــۀ  )4

 .مربوط به همین زبانه است

 حـاالت  – Selection Modesناحیـۀ   )5
 انتخاب

6( Noun/verb selection –  ــط فقــ
تـوانیم از روش انتخـاب        درصورتی می 

5 15

12 20

6
7

8
9

10
11

16
17

18

19

4
3

2

1

13
14

21
22

23 24 25 26
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ــام« اســتفاده کنــیم کــه ایــن  »  فعــل-ن
 .جعبۀکنترلی روشن باشد

7( Use shift to add to selection – 
بـا  »  فعـل -نـام «روش  هنگام انتخاب به 

شـده بـه       انتخاب هربار انتخاب، اجسام  
. شـوند   انتخابی قبلی افـزوده مـی       گروه

اگــر ایــن جعبــۀکنترلی روشــن باشــد، 
بـــرای افـــزودن اجســـام جدیـــد بـــه 

ــد انتخــابی،  گــروه  کمــک Shiftاز بای
صـورت بـا هربـار        ، درغیـراین  گیریمب

شـده  انتخاب، اجسامی که قبالً انتخاب      
 .شوند انتخابی حذف می بودند از گروه

8( Press and drag –     بـا انتخـاب ایـن
بــرای بــازکردن پنجــره یــا    گزینــه 

ــاطع  ــۀ  پنجرۀمتق ــه دکم ــت ک الزم اس
 داریـم، درغیـر     ماوس را فشـرده نگـه     

ــنا ــارۀ   صــورت  ی ــا اش ــط ب ــام فق اجس
 .شوند مستقیم انتخاب می

9( Implied windowing –  اگــر ایــن
د، بــــا جعبــــۀکنترلی روشــــن باشــــ

ای خـالی     کردن ماوس در نقطـه      کلیک
  از صفحۀترســیم پنجــره یــا پنجــرۀ   

شود، درصورت خاموش     تقاطع باز می  م
 عمـــل انتخـــاب فقـــط بـــا ،بـــودن آن

 .شود اشارۀمستقیم انجام می

10( Object grouping –    ایـن گزینـه را
 GROUPSهنگام آشنایی بـا فرمـان       

پس وعدۀ دیـدار در     . شویم  متوجه می 
 »هاتوکد پیشرفت«

11( Associative hatch –  اگـــر ایـــن
گزینــه روشــن باشــد، هنگــام انتخــاب 

ــا فرمـــان    HATCHجســـمی کـــه بـ
ایجادشـده مرزهـای آن نیـز       ) هاشور(

 .شوند انتخاب می

  اندازۀ مربـع – Pickbox Sizeناحیۀ  )12
 انتخابگر

انتخـابگر در ایـن پنجـره         اندازۀ مربـع   )13
 .شود دیده می

ایــن نوارلغزنــده بــرای تنظــیم انــدازۀ  )14
انتخــابگر مورداســتفاده قــرار    عمربــ
 .گیرد می

 ها  قالب– Gripsناحیۀ  )15

16( Enable grips –  ــه ــن گزین ــر ای  اگ
ــام،    ــاب اجس ــا انتخ ــد، ب ــاموش باش خ

Grip   بـرای  . شوند  های آن روشن نمی
ــان  ــتفاده از فرم ــه    اس ــوط ب ــای مرب ه

Grip      ها باید این جعبۀکنترلی روشـن
 .باشد

17( Enable grips within blocks – 
نـه روشـن باشـد، اجسـام        اگر این گزی  

داخل بلوک هرکدام جداگانـه درنظـر       
درصـورت خـاموش    . شـوند   گرفته مـی  

بودن این جعبۀکنترلی، هر بلوک تنهـا   
 اســت کــه در محــل Gripدارای یــک 

هـا    بعـداً بـا بلـوک     . درج آن قرار دارد   
 .شویم آشنا می

18( Unselected grip color – ــگ  رن
 را درحالــــت Gripمربــــع توخــــالی 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  344  
 

 

 از ایـن قسـمت انتخـاب        نشـده   انتخاب
 .کنیم می

19( Selected grip color -  رنگ مربـع 
شـده از    را درحالت انتخاب   Gripتوپر  

 .کنیم این قسمت انتخاب می

  اندازۀ قالب– Grip Sizeناحیۀ  )20

ــع   )21 ــگ مرب ــدازه و رن ــن Gripان  در ای
 .شود پنجره دیده می

ایــن نوارلغزنــده بــرای تنظــیم انــدازۀ  )22
ــع  ــراGripمربــ ــتفاده قــ ر  مورداســ

 .گیرد می

تغییــرات ) پــذیرش (OKبــا انتخــاب  )23

 ذخیـره   پنجرۀگفتگـویی  در   ایجادشده
ــی ــال م ــد و اعم  و پنجــره بســته گردن

 .شود می
ــۀ  )24 ــو (Cancelدکم ــورت را ) لغ در ص

 .زنیم میانصراف 
ــۀ  )25 ــود (Applyدکمـــــ را ) اجراشـــــ

زنیم که بخواهیم ضـمن       درصورتی می 
گرفته، از فرمان     ذخیرۀ تنظیمات انجام  

 .خارج نشویم

برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به ایـن        )26
ــۀ   ــان دکمــ ــاب Helpفرمــ  را انتخــ

 .کنیم می
 

 تحقیق
، کمـان   (Circle)، دایـره    (Line)خـط     ای که دارای اجسـام سـاده ماننـد پـاره            درنقشه
(Arc)   نقطه ،(Point) خـط     ، نیم(Ray)    خـط ،(Xline)    نـوار ،(Trace)   جامددوبعـدی ،

(Solid)     و اجسام مرکب مانند مستطیل ، (Rectangle)      حلقه یا دایرۀتـوپر ،(Donut) ،
و  را اجرا    Gripsهای    است، فرمان ...  و   (Polyline)، چندخطی   (Polygon)چندضلعی  

 .کنیدنتیجه را بررسی 
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 ها الیه

 کشی دستی کاغذ کالک در نقشه

  در اتوکد(Layer)الیه 

 یــا LAYER(هــا  فرمــان ایجــاد الیــه
DDLMODES( 

 چند نکته

هــا ازطریــق  تغییــر خصوصــیات الیــه
 ها جهشی الیه فهرست

فرمـان  (جسم   تعیین الیۀجاری با انتخاب   

AI_MOLC( 

فرمـان  (ها    قبلی الیه   وضعیت برگشت به 
LAYERP( 

  درنواروضعیتLWTدکمۀ 

 تغییرالیۀ اجسام موجود

 پرسش

 تحقیق
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 کشی دستی کاغذ کالک در نقشه
 ،دور  چنـدان   هـای نـه     گان قرار گیرد و درسال    صورت امروزی دراختیار هم     ازآنکه کامپیوتر به   پیش
ازمـوارد هنـوز نیـاز بـه      ای حاضر نیز در پـاره     درحال. (گرفت  صورت دستی انجام می     کشی به   نقشه
 .)کشی دستی وجود دارد نقشه
برداری، تأسیسات و قطعات مکانیکی       های معماری، ساختمانی، شهرسازی، راهسازی، نقشه       نقشه

برخـی از   . (شـدند   شـوند تهیـه مـی        نامیده می  »کالک«ی شفافی که    همگی برروی کاغذها  ... و  
در موارد بسیاری هنوز هم     .) گرفت   انجام می  »باخ  اشتن«نام    ترسیمات مکانیکی روی کاغذی به    

 .شود از کاغذ کالک استفاده می
کند تـا بااسـتفاده از یـک     ما کمک می کشی دستی به    ویژگی شفافیت کاغذ کالک درهنگام نقشه     

های مربوط  نقشه است درترسیم مجموعه مثال کافی   عنوان  به. نقشۀ جدیدی را ترسیم کنیم    نقشه،  
های   از تهیۀ پالن طبقۀ همکف، پالن       های مربوطه، پس    یک واحد مسکونی و درزمان رسم پالن        به

را با استفاده از    ... ، پشت بام و     )طبقاتی که پالن آنها مشابه یکدیگر است      (زیرزمین، طبقات تیپ    
 .ن همکف ترسیم کنیمپال

هایی کـامالً     های مخصوصی، کپی    کمک دستگاه   مزیت دیگر شفافیت کاغذ کالک این است که به        
البتـه بـاظهور    . شـوند    خوانـده مـی    »اوزالید«کنیم کـه      اندازه با نقشۀ اولیه تهیه می       مشابه و هم  

رکنـار  د. شـوند    منسـوخ مـی    »های اوزالید   دستگاه«مـرور      به »های زیراکس طولی    دستگاه«
کنیم که برای انتقـال        نیز استفاده می   »کاغذ پوستی «نام    کاغذ کالک از کاغذ شفاف دیگری به      

 .رود کار می ترسیمات و چرکنویس به
 

  در اتوکد(Layer)الیه 
کشی دستی   در اتوکد همان است که کاغذ کالک در نقشه     (Layer)» الیه«یکی از کاربردهای    

 :مزایای دیگر عبارتند از. هاست کی از مزایای استفاده از الیههرچند این تنها ی. عهده دارد به
o راحتی بتوانیم آنها را از یکدیگر جـدا          که به   طوری  شده در نقشه به     بندی اجسام ترسیم    دسته

 .کنیم
o    تعیین رنگ(Color)               ،مشابه برای اجسام موجود در یک الیه مثل قرمز، زرد، سـبز، آبـی 

 ...بنفش و 
o  خط    تعیین نوع(Linetype)             ممتـد     مشابه برای اجسام موجود در یـک الیـه مثـل خـط

(Continuous)چــین  ، خــط(Dashed)نقطــه  ، خــط(Dashdot) دربــارۀ ... ( و
 .)خط در همین فصل صحبت خواهیم کرد نوع

o  خط    تعیین وزن(Lineweight)        خـط بـه      وزن. ( مشابه برای اجسام موجود در یک الیـه
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 .)کشی دستی شود گزین پهنای قلم راپید در نقشهتواند جای گوییم که می خط می پهنای
o کردن    خاموش(Off) کـه درعـین      طوری  شده درآنها به    کردن اجسام ترسیم    ها و نامرئی     الیه

 .مشاهده نباشند موجودبودن قابل
o کردن    قفل(Lock) شـدن    الیـه بـاوجود دیـده       ای که اجسام موجـود دریـک        گونه  ها به    الیه

 .تغییر نباشند قابل
o چاپ غیرقابل  (No print)ارسال محتویات الیۀ مـوردنظر بـه    منظور عدم ها به  کردن الیه

 .چاپگر
o زودی خواهیم دید و مزایای دیگر که به. 
 

 1-16نقشۀ مندرج در شکل       ها نگاهی به    ایجادوتغییرالیه  های مربوط به    پیش از آشنایی با فرمان    
هـای ترسـیمی و ویرایشـی         ک فرمـان  کم  های پیشین دیدیم و به      این نقشه را در فصل    . بیندازیم

ها و چگونگی ایجـاد آنهـا نداشـتیم ولـی      ای با الیه البته در آن زمان هیچ آشنایی     . ترسیم کردیم 
هـای    های مختلف یک نقشه چگونه الیـه        بندی قسمت   برای دسته فصل خواهیم دید که       درهمین

 .مختلف ایجاد کنیم

 
کردیم و شامل دیوار، درب، پنجره، ستون و های پیشین رسم  ای که در فصل نقشه) 1-16 شکل

 .اند رسم شده) ٠الیۀ ( است که همگی در الیۀ واحدی... 
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 هـر کـدام   بـرای از یکدیگر ... ها و  ها، پنجره ها، ستون  دیوارها، درب برای تفکیک   چطور است که    
 .ها آشنا شویم با فرمان ایجادالیهازآن  اما پیش؟ تعریف کنیمیک الیۀ جداگانه 

 
 )DDLMODES یا LAYER(ها  مان ایجاد الیهفر

 نـام  LAYERدهد  ها را به ما می کند و توانایی تغییرمشخصات آن ها را ایجاد می    فرمانی که الیه  
های قبلی اتوکد شکل اجرای فرمان        ازآنجا که درنسخه  . باشد   می LAنام مستعار این فرمان     . دارد

LAYER نـام    اکنون متفاوت بود و فرمان دیگـری بـه          باDDLMODES  ایـن شـکل کـار         بـه
تواند برای اجرای فرمان      این نام نیز می   های پیشین اتوکد،      برای حفظ سازگاری با نسخه    کرد،    می

LAYERکار رود  به. 
 :کنیم های زیر اقدام می یکی از روش برای اجرای این فرمان به

 : صدور نام کامل فرمان در سطر فرمان-1
Command: layer 

 :مستعار در سطر فرمان ورود نام -2
Command: ddlmodes 

 :یا
Command: la 

 )2-16شکل  (Formatگشودنی   انتخاب از منوی-3
Format  Layers… 

 

 
 

 Format از منوی گشودنی LAYERانتخاب فرمان ) 2-16 شکل
Format  Layers… 

 
 )3-16شکل () های اجسام ویژگی( Object Propertiesابزار   انتخاب از منوی-4
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 (Object Properties)های اجسام  ابزار ویژگی  از منویLAYERانتخاب فرمان ) 3-16 شکل
 

توضیحات زیر  . گردد  الف ظاهر می  -4-16 پنجرۀگفتگویی شکل    LAYERپس از اجرای فرمان     
گفتگـویی   هـای  شده و مشاهدۀ پنجره های اشاره مرحله بازدن دکمه   به  خوانیم و مرحله    شکل را می  

 )4-16های  مجموعه شکل. (کنیم وضیحات آنها را نیز مشاهده میدیگر ت
 

 

 
 

 LAYERپنجرۀگفتگویی فرمان ) الف -4-16 شکل

  :عنــــــــــوان پنجرۀگفتگــــــــــویی )1
Layer Properties Manager – 

 الیه های مدیرویژگی

ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ

جرۀگفتگویی بـدون ثبـت تغییـرات       پن
 .زنیم  این دکمه را می،ایجادشده

بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         

2

16

12 3

11
13 14

17 18 19 20 21 22 23 24 25

26
27 28 29

15

2
1

3

11
13 1410 4

6
8

5

7

9
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موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          
 .کنیم ای مشاهده می جمله

بـرای ایجـاد یـک الیـۀ         - Newدکمۀ   )4
ــۀ   ــد دکمـ ــیNewجدیـ ــیم  را مـ . زنـ

ــن ــف  درای ــۀ س یدرنگ صــورت در ناحی
 اضــافه ردیــفیــک ) هــا جــدول الیــه(

که درسـتون اول سـمت چـپ        شود    می
. خـورد   چشـم مـی     آن نام الیۀ جدید به    

ای   فـرض کلمـه     صورت پیش   این نام به  
اسـت  ...  و Layer٢ یـا    Layer١مانند  

توانیم بالفاصله نام موردنظرمان      میکه  
 .را در آنجا وارد نماییم

برای حذف یک الیـه      - Deleteدکمۀ   )5
 highlightکه بـا    (از انتخاب آن    پس  

دکمـۀ  ) شـود   کردن نام آن انجـام مـی      
Deleteــی ــیم  را مــ ــه.زنــ ای را   الیــ

توانیم حذف کنیم که هیچ جسـمی         می
ــیم  ــرده باشــ ــاد نکــ . درون آن ایجــ

ــۀ   ــاری و الیـ ــۀ جـ ــور الیـ  را ٠همینطـ
 .توانیم حذف کنیم نمی

ای را    برای آنکه الیه   - Currentدکمۀ   )6
 در (current)صــورت الیــۀ جــاری  بــه

کنـیم تـا      را انتخاب می    آوریم، ابتدا آن  
سـپس  .  درآیـد  highlightبه صورت   

 الیـــۀ .زنـــیم  را مـــیCurrentدکمـــۀ 
توانیم جـاری      را نمی  (Freeze)منجمد  
 .کنیم

بـرای دیـدن    - Show detailsدکمۀ  )7
ــن   ــتر در ایـــــ ــات بیشـــــ جزئیـــــ

 Show detailsپنجرۀگفتگویی دکمۀ 
رت در ایـن صـو    . کنـیم   را انتخاب مـی   

ــه  ــویی ب ــکل پنجرۀگفتگ  ب-4-16 ش
 .یدآ درمی

با انتخاب این  - …Save stateدکمۀ  )8
ها را ذخیـره      وضعیت جاری الیه  دکمه  

پنجـرۀ  برای این منظـور، در      . کنیم  می
شـــود   کــه بــاز مــی   1-4-16شــکل  

دهیم، که در  تنظیمات الزم را انجام می   
 با آن آشـنا خـواهیم       »اتوکد پیشرفته «

 .شد

وضـعیت   - …Restore stateدکمـۀ   )9
 هــــا را کــــه بــــا زدن دکمــــۀ الیــــه

Save state… بـا  ایـم،   ذخیره کـرده 
. کنـیم   استفاده از این دکمه بازیابی می     

ــن 2-4-16پنجــرۀ شــکل  ــا زدن ای  ب
 .شود دکمه باز می

 ناحیۀ - Named layer filtersناحیۀ  )10
در (ها را بعـداً       صافی: ها  های الیه   صافی

ــد پیشــرفته« ــواهیم ) »اتوک بررســی خ
 .دکر

 ها جهشی صافی جعبۀفهرست )11

بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ تعریف صـافی    )12
دکمــه یــک پنجرۀگفتگــویی دیگــر    

ظاهر خواهد شد که    ) 3-4-16شکل  (
 .ها خواهیم دید هنگام بررسی صافی

 دکمــۀ - Invert filterجعبــۀکنترلی  )13
 سازی صافی معکوس

ــۀکنترلی  )14  Apply to Objectجعب
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Properties toolbar -   بـرای اینکـه 
 انتخـــابی بـــروی نـــوار ابـــزار صـــافی
های اجسام نیز اثر بگذارد این        ویژگی

 .کنیم دکمۀکنترلی را روشن می

15( Current layer -    نام الیـۀ جـاری در
 .مشاهده است این قسمت قابل

درایـــن ناحیـــۀ ســـفیدرنگ نـــام و     )16
شـوند و     ها مشاهده مـی     مشخصات الیه 

تغییــرات الزم را درایــن ناحیــه انجــام 
مـۀ راسـت مـاوس       بازدن دک  .دهیم  می

 بـاز   4-4-16ناحیه، منوی شکل      دراین
از یک الیه      برای انتخاب بیش   .شود  می
 Shift و Ctrlاز کلیــدهای تــوانیم  مــی

 .کمک بگیریم

ها در زیـر      اسامی الیه  - Nameستون   )17
بـا انتخـاب   . انـد  این دکمه نوشته شـده   

ترتیب صـعودی یـا      ها به   این دکمه الیه  
 .شوند نزولی الفبایی مرتب می

ــر دکمــۀ   - Onســتون  )18  Onســتون زی
هـا را نشـان       مرئی یا نامرئی بودن الیه    

که درردیف مربوط    درصورتی. دهد  می
 در این ستون تصویر چـراغ       ،هرالیه به

روشن مشاهده شـود آن الیـه روشـن         
(on)صــورت خــاموش    و درغیــراین
(off) با انتخـاب دکمـۀ      .  استOn  در

ها برحسـب     الیهردیف اول این ستون،     
ــد   وضعیت ــت دیـ ــر قابلیـ ــان از نظـ شـ

(on/off)   اگـر الیـۀ    . شـوند    مرتب مـی
جــاری خــاموش شــود اتوکــد پیغــامی 

دهد تا کاربر را متوجه این موضوع         می
ای کــه خــاموش اســت    الیــه . بکنــد

مشاهده نیست ولـی     باوجودی که قابل  
 .باشد ویرایش می قابل

سـتون   - Freeze in all VPسـتون   )19
 منجمـد بـودن     …Freezeزیر دکمـۀ    

(freeze) ــدن ــا ذوب شــ  (thaw) یــ
ای کـه     الیـه . دهـد   ها را نشـان مـی       الیه

 مشـاهده   قابلمنجمد است ضمن اینکه     
. باشـد   ویـرایش نیـز نمـی       قابـل  ،نیست

ــۀ  ــه…Freezeزدن دکمـ ــا را   الیـ هـ
برحسب منجمدبودن یا نبودن مرتـب      

معنی ذوب   ید به شعالمت خور . کند  می
و شکلی که مشابه ملکول بـرف اسـت         

 .جمدبودن الیه استنمایانگر من

ســتون زیــر دکمــۀ    - Lockســتون  )20
Lock       هـا را      قفل بودن یا نبـودن الیـه

ای کـه قفـل اسـت         الیـه . دهد  نشان می 
ــرایش نیســت و نمــی  ــل وی ــوانیم  قاب ت

. اجسام موجود در آن را تغییـر دهـیم        
هـا بـر حسـب        برای منظم کـردن الیـه     

قفل بودن یا نبودن آنها ایـن دکمـه را          
 .زنیم می

برای آنکه هر چـه در       - Colorستون   )21
رنگ دلخواه   الیۀ موردنظرمان است به   

ردیف مربـوط     را به  نما  مکانرسم شود   
 Colorآن الیه و ستون زیـر دکمـۀ          به

در ایـن   . زنیم   دکمۀ ماوس را می    ،برده
حالت پنجرۀگفتگـویی دیگـری بـرای       
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 شـکل (شـود     انتخاب رنـگ ظـاهر مـی      
توانیم رنـگ مطلـوب را     می). 16-4-5

 .نجره انتخاب کنیماز این پ

خـــــط  نـــــوع - Linetypeســـــتون  )22
(linetype) را در ایــن ســتون تعیــین 

 ).6-4-16 شکل(کنیم  می

ــتون  )23 ــا  - Lineweightس وزن خــط ی
پهنای خط را در قسمت زیر این دکمه        

 ).7-4-16 شکل(کنیم  انتخاب می

در سـتون شـیوۀ    - Plot Styleستون  )24
) پالتـر (توانیم در روی رسـام        چاپ می 

بـه اجسـام موجـود      ) پرینتر(گر  یا چاپ 
. قلمـی را اختصـاص دهـیم      در هر الیه    

 .کنیم ررسی میباین مورد را بعداً 

25( Plot – ــورتی ــواهیم  درصــ ــه بخــ کــ

گـرفتن   محتویات یک الیه هنگام چاپ  
کاغذ دیـده نشـوند در       از نقشه برروی  

ردیــف مربوطــه و ایــن ســتون دکمــۀ  
روی شــکل  زنــیم تــا بــه مــاوس را مــی

دممنــوع مشــاهده چــاپگر عالمــت ورو
 .شود

در ایــن قســمت گزارشــی از وضــعیت  )26
ــه  ــویی ب ــته   پنجرۀگفتگ ــایش گذاش نم

 .شود می

 بــرای ذخیــره و خــروج از OKدکمــۀ  )27
 .رود کار می پنجرۀگفتگویی به

ــرۀ     )28 ــدون ذخی ــروج ب ــو و خ ــرای لغ ب
 .زنیم  را میCancelتغییرات دکمۀ 

 مفصل  (Help)برای مشاهدۀ راهنمای     )29
 .زنیم این دکمه را می

 

 
 

 درهنگـام  …Save state کـه بـا انتخـاب دکمـۀ     Save Layer Statesپنجـرۀ  ) 1-4-16شکل 
خـواهیم  » اتوکـد پیشـرفته  «شرح جزئیات این پنجـره را در        . شود   باز می  LAYERاجرای فرمان   

 .دید
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 …Restore state کـه بـا انتخـاب دکمـۀ     Layer States Managerپنجرۀ ) 2-4-16شکل 
 )اتوکد پیشرفته (.شود  باز میLAYERرای فرمان درهنگام اج

 

 
 

 را انتخاب Show details هنگامی که دکمۀ LAYERپنجرۀگفتگویی فرمان ) ب-4-16 شکل
  شرح در صفحۀ بعد.ایم کرده

16
17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

23

11
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 الف-4-16شرح شکل 
 را در   29 تـا    8 و   6 تـا    1هـای     شرح قسـمت  

الف دیدیم و بقیه در زیر      -4-16ذیل شکل   
 :شوند شرح داده می

ــۀ   ) 7 ــاب دکمـ ــا انتخـ  Hide detailsبـ
الـــف -4-16پنجرۀگفتگـــویی بـــه شـــکل 

 .آید درمی
 (Details)ناحیۀ جزئیات  )30

31( Name -    هـای انتخـابی      نام الیه یا الیه
 یا انتخاب   مشاهده  قابلدر این قسمت    

هـایی کـه      برای انتخـاب الیـه    . باشد  می
ــام آن قســمت هــا مشــترک  هــایی از ن

است از عالمـات و حـروف مخصـوص         
شـود کـه ایـن موضـوع در           استفاده می 

 . بررسی خواهد شد»اتوکد پیشرفته«

32( Color -  های انتخابی را بـه       رنگ الیه
توانیم   صورت گروهی در این محل می     

توانــد بــا  ایـن عمــل مـی  . تعیـین کنــیم 
ــوردنظر از   انتخــــــاب رنــــــگ مــــ

در . ام گیـرد  جعبۀفهرست مربوطه انج  
 در  …Otherصورت انتخـاب گزینـۀ      

رنگ اسـتاندارد      جعبه ،انتهای فهرست 
 .شود ظاهر می) 5-4-16شکل (اتوکد 

33( Lineweight - ــه  وزن ــط الی ــای  خ ه
را در  )  شـده  highlight(شده   انتخاب

ایـن محــل باانتخـاب از جعبۀفهرســت   
 .کنیم مقابل تعیین می

34( Linetype - های انتخاب    خط الیه   نوع
مشـابه انتخـاب    (را در این محـل      شده  

ــگ وزن ــی) خــط و رن ــین م ــیم تعی . کن
هـایی قابـل انتخابنـد کـه قـبالً            خط  نوع

 . شده باشند(load)بارگذاری 

35( Plot Style -   شیوۀ رسـم) در ) پـالت
شـیوۀ  . این ناحیه قابـل انتخـاب اسـت       

آموزش داده   »اتوکدپیشرفته«رسم در   
 .خواهد شد

36( Off for display -    بـرای روشـن یـا 
ــه  ــردن الی ــاموش ک ــه خ ــا ب صــورت  ه
هــای مــوردنظر را  گروهــی ابتــدا الیــه

ــی  ــاب مـ ــن    انتخـ ــپس ایـ ــیم سـ کنـ
ــا از   ــۀکنترلی را انتخــاب کــرده ی جعب

 .کنیم شده خارج می حالت انتخاب

37( Lock for editing -     بـا ایـن جعبـۀ
هـای انتخـابی را       توانیم الیه   میکنترلی  

 .بودن باز کنیم قفل یا یا درصورت قفل

38( Do not plot -   چـاپ   بـرای غیرقابـل
ــه ــردن الی ــ  ک ــن جعب ــا ای کنترلی را ۀه

در صـورت خـاموش     . کنیم  انتخاب می 
کــردن ایــن جعبــۀ کنترلــی محتویــات 

های انتخابی در روی کاغـذ چـاپ          الیه
، مشروط برآنکه منجمد یـا      خواهد شد 

 .خاموش نباشند

39( Freeze in all viewports - 
ــه ــه  الی ــابی را ب ــای انتخ ــن  ه کمــک ای

. کنـیم   ترلی منجمد یا ذوب می    جعبۀکن
دید اتفاق    های  این عمل در همۀ دریچه    

اتوکــد «در  را دریچۀدیــد. افتــد مــی
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در حــال .  خــواهیم آموخــت»بعــدی3
 .حاضر فقط یک دریچۀدید داریم

40( Freeze in current viewport - 
ــه ــه  الی ــابی را ب ــای انتخ ــن  ه کمــک ای

ــال   ــد فعـ ــۀکنترلی در دریچۀدیـ جعبـ
چون . کنیم   می منجمد یا ذوب  ) جاری(

د داریـم   یـ در اینجا فقط یک دریچـۀ د      
ــل    ــتری و غیرقاب ــمت خاکس ــن قس ای

بــــرای تعریــــف . اســــتفاده اســــت
ــد ــه   دریچۀدی ــدل ب ــای م ــد از فض  بای

در با فضای کاغـذ     . فضای کاغذ برویم  
 .شویم آشنا می  »بعدی3اتوکد «

41( Freeze in new viewports - 
هـای    برای منجمد یا ذوب کـردن الیـه       

های دیدی که پـس        دریچه انتخابی در 
ــی   ــاد مـ ــن ایجـ ــن   از ایـ ــد ایـ گردنـ

ــاموش    ــا خ ــن ی ــۀکنترلی را روش جعب
همانند گزینۀ قبلـی چـون در       . کنیم  می

فضـــای مـــدل هســـتیم ایـــن گزینـــه 
 .استفاده است خاکستری و غیرقابل

 
 
 

 
 

عنوان  در ناحیۀ تحت...  که با انتخاب دکمۀ Named Layer Filtersپنجرۀ ) 3-4-16شکل 
Named Layer Filters درهنگام اجرای فرمان LAYERشرح جزئیات این . شود  باز می

 .خواهیم دید» اتوکد پیشرفته«پنجره را در 
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 بازدن دکمۀ راست ماوس در ناحیۀ سفیدرنگ پنجرۀگفتگویی) 4-4-16شکل 
Layer Properties Managerشود  این منو ظاهر می. 

1( New Layer –د دکمۀ  ماننNew  در
 .کند کار می 4-16شکل 

2( Select All – هـا را انتخـاب    همۀ الیه
شـــده  صـــورت درخشـــان کـــرده بـــه

(highlight)آورد  درمی. 

3( Clear All – هـا را از حالـت    همۀ الیه
 .آورد شده درمی انتخاب

4( Select all but current –  ــۀ هم
 را  (current)جز الیۀ جـاری       ها به   الیه

 .کند انتخاب می

5( Invert Selection –هــــای   الیــــه
ــاب ــده را  انتخ ــان  ش ــت درخش از حال

(highlight)  های   کند و الیه     خارج می

 .کند  میhighlightدیگر را انتخاب و 

6( Invert layer filter –  ــه ــوط ب مرب
ــافی ــت و ها ص ــۀکنترلی  س ــد جعب مانن

Invert filter  عمــل  4-16در شــکل
 .کند می

7( Layer filters – هـای موجـود    گزینه
 در شکل   11جهشی شمارۀ   در فهرست 

 .گذارد  را دراختیار کاربر می16-4

8( Save layer states… -  مانند دکمۀ
Save state… 4-16 در شکل 

9( Restore layer states -  مانند دکمۀ
Restore state… 4-16 در شکل 

 

1
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 LAYERگ از درون فرمان احضار پنجرۀگفتگویی انتخاب رن) 5-4-16 شکل

انتخـاب  : نوار عنـوان پنجرۀگفتگـویی     )1
 (Select Color) رنگ

ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ
 انتخـاب رنـگ،   پنجرۀگفتگویی بـدون    

 .زنیم این دکمه را می

بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         
مــوردنظر، یــک راهنمــای یــک یــا      

 .کنیم ه میای مشاهد چندجمله

اســتاندارد را از ایــن ناحیــه  هــای رنــگ )4
ــی  ــاب مــ ــیم انتخــ ــور از . کنــ منظــ

هـایی اسـت      اسـتاندارد رنـگ    های  رنگ
باشـند ماننـد قرمـز        که دارای نـام مـی     

(red)   زرد ،(yellow)   سبز ،(green) 

 ...و 

خاکستری دراین ناحیه جـای      های  سایه )5
 .اند داده شده

منطقی در ایـن قسـمت قـرار         های  رنگ )6
منطقی هنگـام تعیـین      های  رنگ. دارند

 .انتخاب نیستند رنگ الیه قابل

ای  الیــــه دکمــــۀ انتخــــاب رنــــگ   )7
(ByLayer)  کــه درحالـــت انتخـــاب 

 .رنگ برای الیه خاموش است

بلــــوکی   دکمــــۀ انتخــــاب رنــــگ   )8
(ByBlock)   کــه درحالــت انتخــاب 

 .رنگ برای الیه خاموش است

 رنگ ناحیۀ جعبه )9

هـای رنگـی     از مربـع   خاب هرکدام با انت  )10

1513
14

11 12
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 نام یـا شـمارۀ      9 و   5 و   4های    در ناحیه 
آن رنگ در بخش اا مشـاهده خواهـد         

 بــه آن رنــگ 12شــد و مربــع شــمارۀ 
 دوگانه است،   7  رنگ شمارۀ  .آید  درمی

اگـر زمینــه ســفید باشــد، ســیاه و اگــر  
رنگ سـفید دیـده       زمینه سیاه باشد، به   

 .شود می

شــمارۀ جعبۀویرایشــی حــاوی نــام یــا  )11
 رنگ انتخابی

 شده رنگ انتخاب )12

پــذیرش و انتخــاب  بــرای OKدکمــۀ  )13
ــد و  ــگ جدیـ ــرۀ رنـ ــروج از پنجـ   خـ

 .رود کار می گفتگویی به

 انتخاب رنـگ  برای لغو و خروج بدون       )14
 .زنیم  را میCancelدکمۀ 

 مفصل  (Help)برای مشاهدۀ راهنمای     )15
 .زنیم این دکمه را می

 

  
 

 LAYERخط از درون فرمان  ار پنجرۀگفتگویی انتخاب نوعاحض) 6-4-16 شکل

انتخـاب  : نوار عنـوان پنجرۀگفتگـویی     )1
 (Select Linetype)خط  نوع

ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ
پنجرۀگفتگویی بـدون ثبـت تغییـرات       

 .زنیم ایجادشده این دکمه را می

بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3
 دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ        

موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          
 .کنیم ای مشاهده می جمله

ــام و – Loaded linetypesناحیــۀ  )4  ن
 شده های بارگذاری   خط  نوعمشخصات  

 .شوند دراین قسمت مشاهده می

5( Linetype - خط ستون و دکمۀ نوع 

6( Appearance -      ستون و دکمۀ ظـاهر

121110
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 خط نوع

7( Description - ستون و دکمۀ شرح 

هـای بارگـذاری      طخ  بۀفهرست نوع عج )8
ــده ــدام از  . شـ ــاب هرکـ ــرای انتخـ بـ

 سـطر مربوطـه را      ،های موجود   خط  نوع
 کــرده، دکمــۀ (highlight)درخشــان 

OK   برای مشـاهدۀ شـرح      .نیمز  می را
 هـا از نـوار لغزشـی        خـط   مربوط به نوع  

 . گیریم  کمک میافقی

شـده   خـط درخشـان    انتخاب نـوع  برای   )9
(highlighted)پنجــرۀایــن   و بســتن 

را ) پـــذیرش( OK دکمــۀ  گفتگــویی 

 .کنیم انتخاب می

دکمــۀ انتخــاب،  بــرای خــروج بــدون  )10
Cancel) زنیم را می) لغو یا انصراف. 

هـای جدیـد از       خط  برای بارگذاری نوع   )11
خـط    های حـاوی تعـاریف نـوع        پرونده

ــۀ  ــذاری (…Loadدکمـــ را ) بارگـــ
در پــی انتخــاب ایــن دکمــه . زنــیم مــی

 باز  1-6-4-16 پنجرۀگفتگویی شکل 
 .شود می

برای راهنمـایی در مـورد ایـن پنجـره           )12
 .زنیم  را میHelpدکمۀ 

  
 

 در پنجرۀ …Loadخط که با انتخاب دکمۀ  پنجرۀگفتگویی بارگذاری نوع) 1-6-4-16 شکل
 .گردد شود ظاهر می  مشاهده می6-4-16  که در شکل(Select Linetype)خط  انتخاب نوع

بارگذاری  :ینوار عنوان پنجرۀگفتگوی   )1
ــوع    ــدد نـ ــذاری مجـ ــا بارگـ ــط یـ  خـ

(Load or Reload Linetypes) 

ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ
 انجام بارگذاری پنجرۀگفتگویی بدون   

 .زنیم این دکمه را می

2
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بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         
موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          

 .یمکن ای مشاهده می جمله

تـوانیم پرونـدۀ      با زدن این دکمـه مـی       )4
هــا را انتخــاب  خــط حــاوی شــرح نــوع

 linایـن پرونـده دارای پسـوند        . کنیم
فـرض بـرای آن در        است و نـام پـیش     

حالتی که واحدهای اینچـی را انتخـاب        
ــرده ــم  کــــــ  و ACAD.LINایــــــ
 واحـــدهای دهـــدهی کـــه درصـــورتی
(decimal)  ــیم ــده باشـــ  را برگزیـــ

ACADISO.LINــی ــه    مـ ــد کـ باشـ
ــام نصـــب اتوکـــد در فهرســـت   هنگـ

Support   ای   در دوره . گـردد    کپی مـی
بـا نحـوۀ    » سازی اتوکد   خصوصی«با نام   

 بـا . شـویم   خـط آشـنا مـی       تعریف نـوع  
انتخــاب ایــن دکمــه پنجرۀگغتگــویی  

ظـــاهر اســـتاندارد انتخـــاب پرونـــده 
 .شود می

ــدۀ    )5 ــام پرون ــی ن ــن جعبۀویرایش در ای
ــوع  ــرح نـــ ــط  شـــ ــا (خـــ در اینجـــ

ACADISO.LIN (شود   ه می مشاهد
توانیم نام موردنظرمان را در این        و می 

ــده   محــل وارد کنــیم، البتــه اگــر پرون
 .موجود باشد

های دردسترس در این ناحیـه        خط  نوع )6
 .اند فهرست شده

در ایـن سـتون     : خط  ستون و دکمۀ نوع    )7

 .شود ها مشاهده می خط نام نوع

در ایـن   : خـط   ستون و دکمۀ شرح نـوع      )8
ل  شامل یک جمله و شـک      ،ستون شرح 
 .شود خط دیده می تقریبی نوع

هـا    خـط   در این بخش نام و شـرح نـوع         )9
توانیم برای انتخاب     شود و می    دیده می 

ــوع  ــک ن ــیش از ی ــدهای   ب خــط از کلی
Shift و Ctrl ــریم ــز کمـــک بگیـ .  نیـ

هـا کـه بـا گـرفتن          مشابه دیگر برنامه  (
Shift          و انتخاب دو سـطر هرچـه بـین 

شـود و     دوسطر قرار دارد انتخـاب مـی      
ــرف  ــا گـ ــطر  Ctrlتن بـ ــاب سـ  و انتخـ

های قبلـی   انتخابی، آن سطر به انتخاب   
ــی ســطرهای انتخــابی . شــود اضــافه م

 برای .شوند   می (highlight)درخشان  
حرکـــت افقـــی در ایـــن فهرســـت از 

ــرای حرکــت  وارلغزشــی ن ــرین و ب زی
سـمت راســت  نوارلغزشـی  عمـودی از  
 .کنیم استفاده می

ــوع  )10 ــرای بارگــذاری ن هــایی کــه  خــط ب
صورت درخشان   ایم و به    هانتخاب کرد 

(highlight) اند دکمۀ    درآمدهOK را 
هـای   خـط  اگر هرکدام از نـوع   . زنیم  می

انتخــابی قــبالً بارگــذاری شــده باشــند 
ــی  ــاهر م ــامی ظ ــاربر   پی ــردد و از ک گ

ــی  ــتی م ــکل  درخواس ــه در ش ــود ک  ش
  ایـــن پیـــام و چگـــونگی 16-4-6-2

ــه آن نشــان داده شــده   پاســخ دادن ب
 .است
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ــد   )11 ــروج بـ ــرای خـ ــذاری  بـ ون بارگـ
لغــو یــا  (Cancelهــا دکمــۀ  خــط نــوع

 .زنیم را می) انصراف

برای راهنمـایی در مـورد ایـن پنجـره           )12
 .زنیم  را میHelpدکمۀ 

 

 
 

که  درصورتی (Reload Linetype)خط پنجرۀگفتگویی بارگذاری مجدد نوع) 2-6-4-16 شکل
شـود و از   د، این پنجرۀگفتگویی ظاهر مـی های انتخابی قبالً بارگذاری شده باش   خط  هرکدام از نوع  

کـاربر بایـد    . خط جدید جایگزین قبلی گردد، تصمیم بگیرد        خواهد که درمورداینکه نوع     کاربر می 
 .ها پاسخ موردنظر خود را بدهد با انتخاب یکی از دکمه

 بارگــــــذاری مجــــــدد : عنــــــوان )1
(Reload Linetype) 

پرسشی که بایـد توسـط کـاربر پاسـخ          )2
کــه قــبال .... خــط   نــوعآیــا: داده شــود

بارگذاری شده است مجدداً بارگذاری     
 شود؟

3( Yes –  خط جدید جـایگزین       یعنی نوع
 .خط قبلی گردد نوع

4( Yes to All –  هـای   خـط   تمـامی نـوع
هـای قـدیمی      خـط   جدید جایگزین نوع  

شوند و نیازی به پرسش در مورد تک        

 .ها نیست تک آن

5( No –خــط قــدیمی حفــظ شــود و   نــوع
 .ایگزین آن نشودخط جدید ج نوع

6( No to All – هــای  خــط  همگـی نــوع
قــدیمی حفــظ شــوند و دیگــر درایــن  

 .مورد از کاربر سؤالی پرسیده نشود

7( Cancel –   بــرای اعــالم انصــراف از 
هــای بعــدی ایــن  خــط بارگــذاری نــوع
زنــیم و بــدین طریــق    دکمــه را مــی 
 .شود ها متوقف می خط بارگذاری نوع

 

3 4 5 6 7
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در . ها خط خط پس از بارگذاری تعدادی از نوع  انتخاب نوعپنجرۀگفتگویی) 3-6-4-16 شکل
 شرح جزئیات این پنجره در زیر شکل. کنیم شده را مشاهده می های بارگذاری خط شکل باال نوع

 . نوشته شده است16-4-6
 

 
 

 شرح . قابل احضار استLAYERخط که از درون فرمان  پنجرۀگفتگویی وزن) 7-4-16 شکل
 صفحۀ بعددر 

2
3

1

1098

4

7

6
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 7-4-16شرح شکل 

خـط    نوار عنـوان پنجرۀگفتگـویی وزن      )1
(Lineweight) 

ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ
خط   انتخاب وزن پنجرۀگفتگویی بدون   

 .زنیم این دکمه را می

بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         
موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          

 .کنیم میای مشاهده  جمله

 (Lineweights) ها خط ناحیۀ وزن )4

هـای   خط  فهرستی که شامل پهنای وزن     )5
تـوانیم    مـی . باشـد   مختلف موجـود مـی    

خط موردنظر خود را از میان ایـن          وزن
ــا وزن. فهرســت انتخــاب کنــیم خــط  ب

Default    برای  . بعداً آشنا خواهیم شد
ــودی در فهرســـــت   حرکـــــت عمـــ

سمت راست  ها از نوارلغزشی      خط  وزن
 .گیریم میکمک 

ــام وزن  )6 ــمت ن ــن قس ــی   در ای ــط قبل خ
) پیش از ورود به این پنجرۀگفتگویی     (

 .گردد مشاهده می

ــام وزن  )7 ــن بخــش ن ــد   در ای ــط جدی خ
 .گردد انتخابی مشاهده می

خـــط   بـــرای تأییـــد وزنOKدکمـــۀ  )8
انتخابی و خروج از پنجرۀگفتگویی بـه       

 .رود کار می

ــدون    )9 ــروج ب ــو و خ ــرای لغ ــاب ب انتخ
ــد  وزن ــط جدیـ ــۀ خـ  را Cancelدکمـ
 .زنیم می

 مفصل  (Help)برای مشاهدۀ راهنمای     )10
 .زنیم این دکمه را می

 
 چند نکته

هـای مـرتبط بـا آن آشـنا      ها و دیگـر پنجـره   های مختلف پنجرۀگفتگویی الیه اکنون که با بخش  
 :رسد شدیم، ذکر چند نکته مناسب به نظر می

 قابل حذف نیست و نام آنـرا   ۰ الیۀ   . است ۰نام   فرض دارای یک الیه به      صورت پیش   اتوکد به  -1
مانند روشن یا خاموش بودن، قفـل یـا          (۰های الیۀ     توانیم تغییر دهیم ولی دیگر ویژگی       نیز نمی 

 .تغییر است قابل...) خط، قابلیت چاپ و  خط، وزن باز بودن، منجمد یا ذوب بودن، رنگ، نوع
های  ویژگی«ابزار  الیۀجاری در منوی نام  . گردد  کنیم در الیۀجاری ایجاد می       هرچه ترسیم می   -2

 ).5-16 شکل(شود   دیده می(Object Properties) »اجسام
 قـرار  ۰ایـم در الیـۀ    توانیم حدس بزنیم که هرچه تاکنون رسم کرده       با این توضیحات اکنون می    

 .دارد
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ی اجسام ها ابزار ویژگی  در منوی(combo box)ها  نام الیۀ جاری در فهرست الیه) 5-16 شکل
(Object Properties) . است٠در اینجا نام الیۀ جاری  . 

منظـور در پنجرۀگفتگـویی      ایـن  بـه . توانیم تغییر دهـیم     را می ) ۰جز الیۀ    به(ها    ۀ الیه نام هم  -3
 و سـپس نـام جدیـد را تایـپ     (double click)زنیم  درروی نام الیه دوبار تقه می» ها الیه«

 .کنیم می
هـا از امکانـات موجـود در وینـدوز کمـک              هرستون در بخش فهرست الیه     برای تغییر عرض     -4

مـثالً بـین    (روی خط عمودیی که بین دو ستون قـرار دارد            نما را به    منظور مکان  این به. گیریم  می
On   و Freeze… (صورت دو خط متقاطع     نما تغییر کرد و به      بریم، پس از آنکه شکل مکان       می

حالـت    درایـن  داده، دکمۀ مـاوس را فشـار        ،شود درآمد    می که در دو طرف خط افقی فلش دیده       
 دکمۀ ماوس را  ،خواهیم درآمد   ای که می    اندازه ها به   وقتی عرض ستون  . دهیم  ماوس را حرکت می   

 .کنیم رها می
 که منظور Freeze in all VP: ها عبارتست از  عنوان ستون مربوط به منجمدسازی الیه-5
 آشنا  »بعدی3اتوکد  «در  های دید     با دریچه . باشد   می (Viewports)های دید      دریچه VPاز  

 . نداریم که همان ناحیۀکار یا صفحۀترسیم استدریچۀدیدازیک  حاضر بیش درحال. خواهیم شد
هـای بعـدی بـه طـور          خط دیدیم، دوبـاره در بخـش        خط و وزن     آنچه دربارۀ تعیین رنگ، نوع     -6

 .مفصل بررسی خواهند شد
 

 ها جهشی الیه  ازطریق فهرستها تغییر خصوصیات الیه
روی عالمات  اجسام و کلیک کردن به های ها، واقع در منوی ویژگی     جهشی الیه   با گشودن فهرست  

 تغییرات الزم را در خصوصیات      LAYERتوانیم بدون نیاز به اجرای فرمان         مربوط به هر الیه می    
کـه هـیچ     منظـور درحـالتی     ایـن    به .روش تغییر دهیم    این  توانیم به   رنگ الیه را نمی   . ها بدهیم   الیه

هـا را بـاز    جهشـی الیـه    اجرا نیست فهرست   ایم و هیچ فرمانی هم درحال       جسمی را انتخاب نکرده   
. زنـیم   در ردیف مربوط به الیۀ موردنظر تقه مـی        ...  در روی تصاویر چراغ، قفل، خورشید و         ،کرده

 )6-16شکل . (کند در این صورت تنظیمات الیۀ انتخابی تغییر می
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 (Object Properties)های اجسام  ابزار ویژگی ها در منوی جهشی الیه فهرست) 6-16شکل 

روشن یا خـاموش بـودن الیـه در ایـن          )1
با انتخـاب   . شود  ستون نمایش داده می   

مربــوط بــه ردیــف هــر کــدام از  چــراغ
توانیم آن الیـه را روشـن یـا           ها می   الیه

 .خاموش کنیم

ها در    وب بودن الیه  نمایش منجمد یا ذ    )2
برای تغییـر   . گیرد  این ستون انجام می   

تـوانیم    ها مـی    وضعیت هر کدام از الیه    
در ردیف مربوط بـه الیـۀ مـوردنظر و          

 .در این ستون کلیک کنیم

هـا در ایـن       قفل بـودن یـا نبـودن الیـه         )3
بــا کلیــک . شــود ســتون مشــاهده مــی

کردن بر روی هر کدام از این عالمات        

رد قفـل بـودن یـا       الیۀ مربوطـه در مـو     
 .یابد نبودن تغییر وضعیت می

چاپ بودن    چاپ یا غیرقابل    حالت قابل  )4
بینــیم و بــرای تغییــر  را در اینجــا مــی

ــر روی ایــن عالمــات   ــه ب وضــعیت الی
 .کنیم کلیک می

ها را در این ستون مشـاهده         رنگ الیه  )5
ها بایـد     برای تغییر رنگ الیه   . کنیم  می

ــان  ــیم و از LAYERفرم ــرا کن  را اج
توانیم تغییـر رنـگ       یق این منو نمی   طر

 .را انجام دهیم

ــه  )6 ــام الی ــده    ن ــمت دی ــن قس ــا در ای ه
 . شود می

 
 )AI_MOLCفرمان  (تعیین الیۀجاری با انتخاب جسم

، خـاب جسـمی کـه در آن الیـه قـرار دارد            بـا انت   ،ای  مستقیم نام الیـه   تعیین  بدون  اگر بخواهیم   
هـای    ابـزار ویژگـی     محل این فرمـان در منـوی      . کنیم  ، این فرمان را اجرا می     تغییر یابد الیۀجاری  

ابـزار   اولـین گزینـه از سـمت چـپ در منـوی          . ( نشـان داده شـده اسـت       7-16اجسام در شکل    
 )های اجسام ویژگی

 

 
 

 (Object Properties) های اجسام ابزار ویژگی  منویدر AI_MOLCفرمان ) 7-16 شکل

1
2

3

4
5

6
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 :آید مایش درمیبا اجرای این فرمان پیغام درخواست زیر به ن
Select object whose layer will become current: 

 .کنیم میجسمی را که در الیۀ موردنظرمان قرار دارد انتخاب 
هــای اســتاندارد و داخلــی اتوکــد نیســت و    فرمــانء جــزAI_MOLCفرمــان : توجــه
 نویسی اتولیسپ کـه    زبان برنامه . زبان اتولیسپ نوشته شده است      است که به    فرمانی

های جدید اتوکد دارای یک محیط ویرایشگر شده          انحصاراً به اتوکد تعلق دارد، در نسخه      
لیسپ خوانده   نام ویژوال    این محیط به   .باشد  میدسترس    است که از طریق اتوکد قابل     

 .شود می
 

 )LAYERPفرمان (ها  قبلی الیه برگشت به وضعیت
ها، فرمـان     لی در تنظیمات مربوط به الیه     بازگشت به وضعیت قب   ها و     لغو وضعیت فعلی الیه   برای  

LAYERPــی ــرا م ــیم  را اج ــتثنائاتی . کن ــان دارای اس ــن فرم ــام  اســت و نمــی ای ــد تغییرن توان
(rename) کردن    ، پاک(delete)        و ایجاد الیـۀ جدیـد (new)  محـل ایـن   .  را لغـو کنـد

 . نشان داده شده است8-16های اجسام در شکل  فرمان در منوی ابزار ویژگی
 

 
 

 (Object Properties) های اجسام ابزار ویژگی  منوی درLAYERPفرمان ) 8-16 شکل
 

 :شود گیرد و پیام زیر داده می  انجام میها هالیوضعیت  عمل تغییر ،با صدور این فرمان
Restored previous layer status. 

 را تغییـر نـداده      هـا   هالیتنظیمات  ،  LAYERPزمان اجرای فرمان     اگر از هنگام ورود به اتوکد تا      
اتوکد ایـن پیغـام را   یا قبالً این فرمان را برای برگشت به وضعیت اولیه اجرا کرده باشیم،     باشیم،  

 :دهد می
 * No previous layer status* 

 
  در نوار وضعیتLWTدکمۀ 
 .کنیم  را در نواروضعیت مشاهده میLWT دکمۀ 9-16درشکل 
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  در نواروضعیتLWT دکمۀ 9-16شکل 
 

 هسـتند بـا پهنـای       (Lineweight)خـط     ، خطوطی کـه دارای وزن     دکمهکردن این     با روشن 
 خـاموش اسـت، همـۀ       LWTکـه دکمـۀ      صورت و درحالتی    درغیراین. شوند  داده می   واقعی نشان 

 .شوند داده می یک پهنا نمایش خطی هستند، به خطوط صرفنظر ازاینکه دارای چه وزن
 

 تغییر الیۀ اجسام موجود
همچنین با الیـۀ جـاری آشـنا شـدیم و     . های جدید را فراگرفتیم  فصل چگونگی ایجاد الیه    دراین

کنـیم    ترسیم می بعد    به  ازاینصورت الیۀ جاری درآوریم تا هرچه         ای را به    آموختیم که چگونه الیه   
  سخنی اند   ایجاد شده  ۰ی که قبالً در الیۀ      اما از چگونگی تغییر الیۀ اجسام     . قرارگیرددر آن الیه    

 .در فصل بعدی چگونگی انجام این کار را نیز خواهیم آموخت. میان نیاوردیم به
 

 پرسش
ها دراتوکد وجود دارد؟ کدامیک از دالیل را بـرای            چه دالیلی برای استفاده از الیه      -1

 دانید؟ تر می این کار قوی

 
 معنی است؟ چه  به(current layer)اصطالح الیۀ جاری  -2
 
 .ها شرح دهید نجمد و ذوب، قفل و باز را در الیهاصطالحات روشن و خاموش، م -3

 
 . را شرح دهیدLAYERP و AI_MOLCهای  فرمان -4

 
 تحقیق

ازآنکـه   پـس . ای با چندین الیه ایجاد کنید و درهرالیه ترسیماتی انجام دهیـد             نقشه -1
، الیۀ دیگری (Off)ها را خاموش  یکی از الیه درهرالیه تعدادی جسم ایجاد کردید،      

 را  ERASEاکنون فرمـان    .  کنید (Lock) و الیۀ سوم را قفل       (Freeze)را منجمد   
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 گزینـۀ  :Select objectsکه یک فرمان ویرایشی است اجرا کرده، در مقابل پیغام 
ALL   شده    مشاهداتتان درمورد اجسامی که در الیۀ قفل      .  را وارد کنید(Locked) 

هـا را پـاک       یـا آن  دهـد؟ آ    ها چـه پیغـامی مـی         چیست؟ اتوکد دربارۀ آن    قرار دارند 
آیـا  .  کنیـد  (On) کرده بودید، مجدداً روشـن       (Off)ای را که خاموش       کند؟ الیه   می

بـود را ذوب       شده (Freeze)ای که منجمد      بینید؟ الیه   اثری از اجسام درون آن می     
(Thaw) آیـا ایـن تعریـف      انـد؟     آیا اجسام موجود در آن نیز پـاک شـده         .  نمایید
 ALL و ورود گزینـۀ  ERASEی فرمـان  بـا اجـرا    :درسـت اسـت کـه     همیشه  

درخواست آن مبنی بر انتخاب اجسام، همـۀ اجسـام موجـود در               درمقابل پیغام 
  شوند؟ نقشه پاک می

 
  تشخیص دهیم؟LAYERتوانیم نام الیۀ جاری را بدون اجرای فرمان   چگونه می-2
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 های اجسام ویژگی

(Object properties) 
 های عمومی ویژگی

 جاری خصوصیات

 جاری چگونگی تعیین خصوصیات

) ای  الیـه  (Bylayerظور از اصطالح    من
 چیست؟

کمــک  تغییــر خصوصــیات اجســام بــه
 های اجسام ابزار ویژگی منوی

 1-16تغییرالیۀ اجسام نقشۀ شکل 
 های هندسی ویژگی

های عمـومی و      مشاهده و تغییر ویژگی   
 )PROPERTIES(هندسی 

های جسـم     تطبیق خصوصیات با ویژگی   
 )MATCHPROP(انتخابی 

 ها نام مستعار فرمان

ــان ــوی محــل فرم ــا در من ــودنی  ه گش
Format 

 پرسش

 تحقیق
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 های عمومی ویژگی
همینطـور  . شـود   تنها نقاط رأس قطعات آن از ما پرسیده می         خط،  ترسیم پاره هنگام  که    دانیم  می

 درخواسـت ورود اطالعـات    تنهـا ...طی، چندضلعی، مستطیل و    خبرای ترسیم کمان، دایره، چند    
هـای ترسـیمی کـه بـرای مـا            شود و هیچگاه در زمان اجرای فرمان        الزم برای ترسیم اجسام می    

... خط، شـیوۀچاپ و       خط، وزن   آورند، پرسشی درمورد الیه، رنگ، نوع       وجود می   اجسام جدیدی به  
هـای    یژگـی هـا، دارای و     است که همـۀ اجسـام صـرفنظراز نـوع آن            این درحالی . گردد  مطرح نمی 

 »هـای عمـومی     ویژگـی «ها که ارتباطی به نوع اجسام ندارنـد،           این ویژگی . شده هستند   اشاره
 .شوند نامیده می

 
 جاری خصوصیات

کنـیم، بـا اجـرای هـر فرمـان            شویم و کـار جدیـدی را شـروع مـی            که وارد اتوکد می     ای  از لحظه 
 »جـاری   خصوصـیات  «.تهای عمومی اس آوریم دارای ویژگی وجود می  ترسیمی، جسمی که به   

خود   وجود آمدن، آن خصوصیات را به       است که هرجسم هنگام به      یا  ی عمومی ها ویژگی
اسـت، امـا    شـده  جـاری درنظـر گرفتـه    هایی برای خصوصـیات  فرض  ای پیش    درهرنقشه .گیرد  می

 .جاری را دارد که کاربر بخواهد توانایی تغییر خصوصیات هرزمان
 

 جاری چگونگی تعیین خصوصیات
 بـا انتخـاب نـام یـک الیـه و زدن دکمـۀ               ، دیـدیم  LAYERفرمـان   مانگونه که هنگام اجرای     ه

Current در پنجرۀگفتگویی Layer Properties Manager،  صـورت    آن الیـه را بـه
 در الیۀ   ،شد میهای ترسیمی ایجاد       فرمان کمک  بهپس هرچه     آن از یعنی. آوردیم میالیۀجاری در 
 ،تـوانیم در مـورد جسـم جـاری تغییـر دهـیم              وصیاتی را که می   دیگر خص  .گرفت میجاری قرار   
الیـه،  هایی که بـرای تغییـر         در اینجا با فرمان    ... و   ، شیوۀچاپ خط  خط، وزن   رنگ، نوع : عبارتنداز
امـا  . گذاریم بـرای بعـد      شیوۀچاپ را می    و شویم  روند آشنا می    کار می   به خط  خط و وزن    رنگ، نوع 

 هـای جهشـی     انـدازیم و بـا فهرسـت        های اجسام می     ابزار ویژگی  منوی ازآن دوباره نگاهی به     پیش
(combo boxes)ب-1-17الف و -1-17 های شکل. (شویم  موجود در آن آشنا می( 

 
 تعیین الیۀجاری

 :پیش آشنا شدیم های مختلف برای تعیین الیۀجاری در فصل با راه
 را در   :Command یعنی کلمـۀ  (اجرا نیست     اطمینان از اینکه هیچ فرمانی درحال     ) الف -1
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اطمینان از اینکه هیچ جسمی انتخـاب       )  ب –.) ترین سطر ناحیۀفرمان مشاهده کنیم      پایین
 دو شـرط بـاال بـرآورده        Escapeدر هر زمان با دوبار فشردن متـوالی کلیـد           (نشده است   

و انتخـاب  ) الف-1-17 در شکل  1شمارۀ  (ها    جهشی الیه   بازکردن فهرست )  ج –) شوند  می
 .رالیۀ موردنظ

  در پنجرۀگفتگوییCurrent و انتخاب دکمۀ LAYERاجرای فرمان  -2
عنـوان الیـۀجاری انتخـاب         برای اینکه الیۀ یک جسم را به       AI_MOLCاستفاده از فرمان     -3

 .کنیم
 

 
 

 (Object Properties)های اجسام  ابزار ویژگی های مختلف منوی بخش) الف-1-17 شکل
 جاری رنگ )2 الیۀجاری )1

 

 
 

 (Object Properties)های اجسام  ابزار ویژگی های مختلف منوی بخش) ب-1-17 شکل
 جاری  خط نوع )3

 جاری  خط وزن )4

 جاری شیوۀچاپ )5

 
 جاری تعیین رنگ

 :جاری وجود دارند  برای تعیین رنگکهی یها راه
اجرا نیست و هیچ جسمی انتخاب نشده است، سـپس            اطمینان ازاینکه هیچ فرمانی درحال     -1

و انتخاب رنگ مـوردنظر از      ) الف-1-17 در شکل    2شمارۀ  (جهشی رنگ    بازکردن فهرست 
 )2-17شکل . (های آن میان گزینه

همانگونـه  . شود   باز می  3-17صورت پنجرۀگفتگویی شکل      دراین. COLORاجرای فرمان    -2
.  دارد 5-4-16پنجرۀگفتگـویی شـکل      گردد، این پنجره شباهت زیادی بـه        که مشاهده می  

 هـردو   5-4-16 اسـت کـه درشـکل        Byblock و   Bylayerای  ه  تنها تفاوت در دکمه   
» بلـوکی «دربـارۀ مفهـوم     . باشـند   انتخـاب مـی      قابـل  3-17دکمه خاموشند ولی در شـکل     

(Byblock)   ای  الیـه «هـا صـحبت خـواهیم کـرد، امـا بـا مفهـوم                  هنگام بررسی بلوک «
(Bylayer)شویم فصل آشنا می  کمی بعد درهمین. 

 

3 4 5

1 2
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شـمارۀ  (جهشی مربوط به رنگ       رستبا بازکردن فه  ) 2-17شکل  
ــان    مــی)الــف-1-17 از شــکل 2 ــوردنظر را ازمی ــوانیم رنــگ م ت

بـا انتخـاب گزینـۀ آخـر یعنـی          . های موجود انتخاب کنـیم      گزینه
Other… پنجرۀ فرمان COLOR)  شود باز می) 3-17شکل. 

 

 
 

مختلـف  هـای     بخـش . شود   این پنجرۀگفتگویی ظاهر می    COLORبا اجرای فرمان    ) 3-17شکل  
 در ایـن    5-4-16تنها تفاوت این شکل با شکل       . اند   شرح داده شده   5-4-16این پنجره در شکل   

 . در اینجا قابل انتخابندByBlock و ByLayerهای  است که دکمه
 

 خط جاری تعیین نوع
 :عبارتندازجاری  خط های موجود برای تعیین نوع راه
 هیچ جسمی انتخاب نشده است، سـپس        اجرا نیست و    اطمینان ازاینکه هیچ فرمانی درحال     -1

خـط    و انتخـاب نـوع    ) ب-1-17 در شـکل     3شـمارۀ   (خـط     جهشـی نـوع     بازکردن فهرست 
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 (load)خط درخواستی قبالً بارگذاری       براینکه نوع  های آن، مشروط    موردنظر ازمیان گزینه  
 )5-17شکل . (شده باشد

 .شـود    بـاز مـی    الف-4-17آن پنجرۀگفتگویی شکل      که درپی  LINETYPEاجرای فرمان    -2
 .توضیحات مربوطه در زیر شکل نوشته شده است

 
 

 
 

 احضار LINETYPEخط که با اجرای فرمان  پنجرۀگفتگویی مدیریت نوع) الف-4-17شکل 
 .گردد می

نوار عنوان پنجرۀگفتگـویی مـدیریت       )1
 (Linetype Manager)خط  نوع

ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ
پنجرۀگفتگویی بـدون ثبـت تغییـرات       

 .زنیم ایجادشده، این دکمه را می

بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         
موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          

 .کنیم ای مشاهده می جمله

هـای    با صافی : خط  های نوع   ناحیۀ صافی  )4
 آشــنا »اتوکــد پیشــرفته«خــط در  نــوع

  .خواهیم شد

 ها جهشی صافی جعبۀفهرست )5

 ها سازی صافی دکمۀ معکوس )6

 بــرای بارگــذاری  - …Loadدکمــۀ  )7
 را  …Loadهای جدید دکمـۀ       خط  نوع

3 21 4

5
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7
9
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10
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ــی ــیم مـ ــن. زنـ ــک   درایـ ــورت یـ صـ
-4-16پنجرۀگفتگویی مشـابه شـکل      

 .شود  در فصل قبل باز می6-1

کــه هــیچ   درصــورتی- Deleteدکمــۀ  )8
خـط انتخـابی      جسمی در نقشـه بـا نـوع       

تــوانیم آن  د، مــیرســم نشــده باشــ  
.  کنــیم(Delete)خــط را پــاک   نــوع

خـط را     توانیم آن نوع    نیاز می  درصورت
مجدداً بارگذاری کـرده مورداسـتفاده      

 .قرار دهیم

خـط     برای آنکه نوع   - Currentدکمۀ   )9
صـورت جـاری درآیـد ایـن          انتخابی به 

پـس از ایـن     . کنیم  دکمه را انتخاب می   
خـط جـاری      هرچه رسم کنـیم بـا نـوع       

 .خواهد شدترسیم 

ــۀ  )10 ــرای - Show detailsدکمــ  بــ
ا  ر مشاهدۀ جزئیات بیشتر ایـن دکمـه      

صـورت    زنیم و پنجرۀ گفتگویی بـه       می
 .آید ب در می-4-17شکل 

خــط جــاری  در ایــن قســمت نــام نــوع )11
 .گردد مشاهده می

هـای    خط  دهندۀ نوع   این فهرست نشان   )12
شده است که برای انتخـاب       بارگذاری

ــه روی ســ  هرکــدام مکــان ــا را ب طر نم
کلیـک   ( زنـیم    تقـه مـی    ،موردنظر برده 

 ).کنیم می

13( Linetype -     خـط    ستون و دکمۀ نـوع :
ــوع  ــام ن ــده    ن ــتون دی ــن س ــط در ای خ

 .شود می

14( Appearance -      ستون و دکمۀ ظـاهر 
خط در ایـن      شکل ظاهری نوع  : خط  نوع

 .شود ستون نشان داده می

15( Description -    ستون و دکمۀ شرح  :
 این  خط در   شرح مختصری دربارۀ نوع   

 .شود ستون مشاهده می

ــۀ  )16 ــرات  - OKدکم ــه تغیی ــرای اینک  ب
شــده در ایــن پنجرۀگفتگــویی   اعمــال

را ) پـذیرش ( ایـن دکمـه      ،ذخیره شود 
زنیم و در پـی آن پنجرۀگفتگـویی          می

 .شود بسته می

 بـرای خـروج بـدون       - Cancelدکمۀ   )17
لغـو یـا    (ذخیرۀ تغییـرات ایـن دکمـه        

 .زنیم را می) انصراف

مــورد ایــن پنجــره بــرای راهنمــایی در )18
 .زنیم  را  میHelpدکمۀ 
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 انتخاب Show detailsکه دکمۀ  خط درحالتی پنجرۀگفتگویی مدیریت نوع) ب-4-17شکل 
 .شده است

 مشـابه شـکل   18 تا  11 و   9 تا   1های    شماره
 .باشند الف می-17-4
آنچـه   گـویی بـه   برای تبدیل پنجرۀگفت  ) 10

 الــــف دیــــدیم دکمــــۀ-4-17درشــــکل 
Hide detailsکنیم  را انتخاب می. 

 (Details)ناحیۀ جزئیات  )19

20( Name -  هـای    خـط   خط یا نـوع      نام نوع
مشاهده یا   انتخابی در این قسمت قابل    

بــرای انتخـــاب  . باشــد  انتخــاب مــی  
هـایی از نـام       هایی کـه قسـمت      خط  نوع
ــات و     آن ــت از عالم ــترک اس ــا مش ه

شود کـه     صوص استفاده می  حروف مخ 

 »اتوکــد پیشــرفته «ایــن موضــوع در  
 .بررسی خواهد شد

21( Description -خــــط   شــــرح نــــوع
توانیم تغییـر     محل می  انتخابی را دراین  

 .دهیم

ــۀکنترلی )22  Use paperspaceجعبـ

units for scaling -   اگـر بخـواهیم 
ــبۀ     ــرای محاس ــذ ب ــای کاغ ــد فض واح

 ایــن ،خــط اســتفاده شــود مقیــاس نــوع
شـده    حالـت انتخـاب    رلی را به  نتکجعبۀ
واحد فضـای کاغـذ را در       . آوریم  درمی

 . خواهیم آموخت»بعدی3اتوکد «
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23( Global scale factor - مقیـــاس 
) LTSCALEمتغیرمحیطـی   (خط    نوع

کنــیم و  را در ایــن محــل مشــاهده مــی
طـول قطعـات    . توانیم تغییر دهـیم     می

ــوع  ــدۀ ن ــام  خــط تشــکیل دهن ــا هنگ ه
دد ضـرب   نمایش در نقشه در ایـن عـ       

 .شود می

24( Current object scale - ــاس  مقی

خط جسم جاری را در این قسـمت          نوع
صـورت هرچـه      درایـن . کنیم  تعیین می 

پس رسم شود، این مقیاس برای        ازاین
 .شود خط آن درنظرگرفته می نوع

 ایـن   – ISOپهنای قلـم بـا اسـتاندارد         )25
شـود کـه      صورتی روشن مـی   گزینه در 

ــوع ــط نـ ــتاندارد  خـ ــای اسـ ا  رISOهـ
 .برگزیده باشیم

 
خـط    جهشی مربوط به نوع     با بازکردن فهرست  ) 5-17شکل  

خـط مـوردنظر      توانیم نوع   می) ب-1-17 از شکل    3شمارۀ  (
بـرای انتخـاب    . های موجـود انتخـاب کنـیم        را ازمیان گزینه  

خـط    خطـی کـه در ایـن فهرسـت نیسـت، بایـد آن نـوع                 نوع
عنــی بــا انتخــاب گزینــۀ آخــر ی.  گــردد(load)بارگــذاری 
Other…   فرمان LINETYPE  17شکل  (گردد     اجرا می-

فرامـوش  حالـت،     درایـن . دهـیم   آن انجام می    خط جدید را ازطریق     که عمل بارگذاری نوع   ) الف-4
صـورت    خـط جـاری را نیـز انتخـاب کنـیم، درغیـراین               نوع Currentنشود که با استفاده از دکمۀ       

 .شی انتخاب نماییمجه خط جاری را از همین فهرست مجبوریم دوباره نوع
 

 خط جاری وزنتعیین 
 :جاری وجود دارند خط های زیر برای تعیین وزن راه
، زدن دکمـۀ  (Status bar) درروی نواروضـعیت  LWTروی دکمـۀ   نما بـه  بردن مکان -1

 LWEIGHT کـه سـبب اجـرای فرمـان          …Settingsراست ماوس و انتخـاب گزینـۀ        
 )6-17شکل . (گردد می

 

 

 از منـوی میـانبر دکمـۀ    …Settingsزینـۀ  انتخـاب گ ) 6-17شـکل  
LWTبر روی نواروضعیت برای احضار فرمان   واقعLWEIGHT 

 
اجرا نیست و هیچ جسمی انتخاب نشده است، سـپس            اطمینان ازاینکه هیچ فرمانی درحال     -2
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خـط    و انتخـاب وزن   ) ب-1-17 در شـکل     4شـمارۀ   (خـط     جهشـی وزن    بازکردن فهرسـت  
 درشرح پنجرۀ فرمـان     Defaultخط    وزن). 7-17شکل  (ن  های آ   موردنظر از میان گزینه   

LWEIGHTداده شده است  شرح. 
 

 
هـای    خـط مطلـوب از میـان گزینـه          انتخاب وزن ) 7-17شکل  

 خط جهشی وزن موجود در فهرست
 
 .شـود    بـاز مـی    8-17آن پنجرۀگفتگـویی شـکل         کـه درپـی    LWEIGHTاجرای فرمـان     -3

 .تتوضیحات مربوطه در زیر شکل نوشته شده اس
 
 

 
 

 که با اجرای فرمان (Lineweight Settings)خط  پنجرۀگفتگویی تنظیمات وزن) 8-17شکل 
LWEIGHTشود  ظاهر می. 

 (Lineweight Settings)خط  وزنتنظیمـات  : نوار عنوان پنجرۀگفتگویی   )1

3 21 4

7 8

6

5
10

9

13 12

14 15 16

11
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ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ
پنجرۀگفتگویی بـدون ثبـت تغییـرات       

 .زنیم ده، این دکمه را میایجادش

بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         
موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          

 .کنیم ای مشاهده می جمله

4( Lineweights -ها خط  ناحیۀ وزن 

های موجود در ایـن فهرسـت         خط  وزن )5
خـط    تـوانیم وزن    اند و مـی     مشاهده  قابل

. رست انتخاب کنیم  جاری را از این فه    
جهشــی عینــاً مشــابه    ایــن فهرســت 

ــوی  ــود در منـ ــت موجـ ــزار  فهرسـ ابـ
 در شکل   4شمارۀ  (های اجسام     ویژگی

 .باشد می) ب-17-1

ــدازه  )6 ــۀ واحــد ان ــری وزن ناحی خــط  گی
 )پهنای خط(

بـــــا انتخـــــاب دکمـــــۀ رادیـــــویی  )7
Millimeters (mm)  واحــدی کــه 

ــدازه  ــرای ان ــط  ب ــای خ ــری پهن ــا  گی ه
متــر   میلــیشــود، درنظرگرفتــه مــی 

 .خواهدبود

 Inches (in)با انتخاب دکمۀرادیویی  )8
گیـری پهنـای      واحد اینچ بـرای انـدازه     

 .شود ها درنظرگرفته می خط

بــا انتخــاب ایــن جعبــۀکنترلی پهنــای   )9
خطوط در صفحۀ نمایش دیده خواهـد       

 در  LWTاین گزینه مانند دکمـۀ      . شد

 (Status Bar)روی نــوار وضــعیت  
ــ  ــایین صــفحۀ اتوک ــع در پ ــل واق د عم

 .کند می

ــیش  وزن )10 ــط پ ــرض  خ  در (default)ف
ــی    ــین مـ ــمت تعیـ ــن قسـ ــود ایـ . شـ

ــورتی ــه وزن درصـ ــمی   کـ ــط جسـ خـ
Defaultخــــط   باشــــد، اتوکــــد وزن

قسـمت را بـرای آن        شده دراین   تعیین
 .گیرد جسم درنظر می

ناحیۀ تعدیل و تغییـر مقیـاس نمـایش          )11
 (Adjust Display Scale)پهنا 

ای نحوۀ نمایش پهنای اجسامی که دار      )12
خط هستند با استفاده از این نـوار          وزن

 .شود تعیین می (slider bar)مدرج 

ــام وزن )13 خــط جــاری در ایــن قســمت   ن
 .شود مشاهده می

ــۀ  )14 ــرات   - OKدکم ــه تغیی ــرای اینک ب
شــده در ایــن پنجرۀگفتگــویی   اعمــال

زنـیم و      را مـی   OKذخیره شود دکمـۀ     
ــته    ــویی بسـ ــی آن پنجرۀگفتگـ در پـ

 .شود می

ی خـروج بـدون     بـرا  - Cancelدکمۀ   )15
لغـو   (Cancelذخیرۀ تغییرات دکمـۀ     

 .زنیم را می) یا انصراف

بـــرای راهنمـــایی در  - Helpدکمـــۀ  )16
 را Helpمـــورد ایـــن پنجـــره دکمـــۀ 

 .زنیم می
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خط اجسام بایـد دکمـۀ        که در فصل پیش اشاره شد، برای مشاهدۀ وزن          چنان  هم: توجه
LWTواقع در نواروضعیت روشن باشد . 

 
 چیست؟) ای الیه (Bylayer اصطالحمنظور از 

 اسـت  ای کـه درآن     ه رنـگ خـود را از الیـ        ، باشـد  (Bylayer)ای    الیه ی که دارای رنگ   جسمهر
کند که رنگ الیۀ جسم چیست و آن   اتوکد بررسی می،هنگام ترسیم آن جسم یعنی بهگیرد،   می

 ینگـاه  اسـت کـه بـا   ای این  الیه از مزایای استفاده از رنگ   . کند  اش رسم می    رنگ الیه  جسم را به  
جسم نیز تغییـر     الیه، رنگ  توانیم الیۀ اجسام را حدس بزنیم و با تغییر رنگ           ترسیمی می  صفحۀ به
 نیـز   (lineweight)خـط   و وزن(linetype)خـط   شده درمورد نـوع  مطالب گفته .یابد می

 .صادق است
 

 اجسامهای   ویژگیابزار منوی کمک بهخصوصیات اجسام تغییر 
ترسـیم، بـا     ها آشنا شدیم و آموختیم که هنگـام شـروع بـه             ا چگونگی ایجاد الیه   در فصل پیش ب   

امـا  . وترتیب بدهیم کارمان نظم های جداگانه، چگونه به    بندی اجسام و رسم هرگروه در الیه        دسته
 قـرار دارنـد، بـه       ۰ایـم و همگـی در الیـۀ           را که قبالً ترسیم کرده      نیاموختیم که چگونه اجسامی   

 ،برای تغییر هرکدام از خصوصیات ذکرشدۀ هر جسم       . ایم بیاوریم   اکنون ایجاد کرده  هایی که     الیه
 ماوس اجسـام را  کمک بهاست ابتدا مطمئن شویم که در میان هیچ فرمانی نیستیم، سپس             کافی

خط   الیه، رنگ، نوع  (ویژگی موردنظر    جهشی مربوط به    توانیم فهرست   اکنون می . کنیم  انتخاب می 
ــط و وزن ــاز) خـــ ــدهیم   را بـــ ــوب را بـــ ــرات مطلـــ ــرده تغییـــ ــن روش را. کـــ   ایـــ

Toolbar editing methodنامیم  می. 
 

 1-16  نقشۀ شکلاجسامتغییر الیۀ 
شـده   هـای تعیـین     را در الیه   1-16 توانیم اجسام شکل    همان روش ذکرشده در باال می      اکنون به 

 دیوارهای اطـراف  ها، هنگام انتخاب خطوط پنجره. فقط یک اشکال وجود دارد . بندی کنیم   دسته
ل قبـل   واین فرمـان را درفصـ     .  است BREAKحل دراستفاده از فرمان      راه. شوند  نیز انتخاب می  

بهتراسـت   (.کنیم  ها و دیوارها را از یکدیگر جدا می         گیریم و پنجره    پس ازآن کمک می   . آموختیم
 ).استفاده کنیم )ب-12-14شکل ( Break at point و گزینۀ Modifyاز منوی ابزار 
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 هندسیهای  ویژگی
ماننـد  (از آنجا کـه انـواع اجسـام         . های اجسام نیستند    خط تنها ویژگی    خط و وزن    الیه، رنگ، نوع  

شـده را داشـته باشـند، ایـن خصوصـیات را             توانند خصوصیات گفتـه     می...) خط، کمان، دایره و     
ۀ مرکـزی   های عمومی و دیگر خصوصیات از جمله نقطۀ ابتدای خط، مرکـز دایـره، زاویـ                 ویژگی

 .نامیم  می(geometrical properties)هندسی های  را ویژگی... کمان و 
 

 )PROPERTIES (هندسیهای عمومی و  مشاهده و تغییر ویژگی
 :های زیر عمل کنیم روش بهتوانیم   میPROPERTIES فرمان اجرایبرای 

 PROPERTIESاجرای مستقیم فرمان  -1
های مسـتعار ایـن فرمـان در پایـان فصـل نوشـته                بقیۀ نام  (CH: اجرای نام مستعار فرمان    -2

 .)اند شده
 PROPERTIESفرمـان    که برای بستن پنجرۀ   ( Ctrl+۱از کلیدهای ترکیبی    استفاده   -3

 .)کنیم نیز از همین کلیدها استفاده می
زدن دکمۀ راست ماوس در صفحۀترسیم که اگر قبالً جسمی را انتخاب کرده باشیم، منوی                -4

 2-15 و اگر جسمی انتخاب نشده باشد، منـوی میـانبر طبـق شـکل                1-15میانبر شکل   
 . را از میان آن انتخاب کنیمPropertiesتوانیم گزینۀ  شود و می ظاهر می

زدن سـریع مـاوس نیـز سـبب بازشـدن پنجـرۀ               انتخاب جسم یا اجسام و سپس دوبار تقـه         -5
Propertiesشود  می. 

هـای    توانیم شعاع کلیـۀ دایـره       مثالً می . گیریم   می از این فرمان برای تغییر گروهی اجسام کمک       
 ...واحد بگیریم و  ها را در یک نقطۀ خط انتخابی را یکسان کنیم، نقطۀ شروع همۀ پاره

شـود کـه      بـاز مـی    (floating)صورت شـناور     پس از اجرای این فرمان یک پنجرۀگفتگویی به       
 . درآید(fixed-decked) ت ثابتصور ای ازصفحه حرکت دهیم تا به گوشه توانیم آنرا به می

 : حالت مختلف دارای دو عملکرد متفاوت است2این پنجره در 
 بـه منظـور مشـاهده و        Propertiesکه هیچ جسمی انتخاب نشده باشد پنجـرۀ           درحالتی -1

 )الف-9-17شکل (.رود تغییر خصوصیات جاری به کار می
هده کنیم یا تغییر دهیم، اجسـام       که بخواهیم خصوصیات جسم یا اجسامی را مشا         درصورتی -2

 )الف-10-17 شکل (.رویم  میProperties به سراغ پنجرۀ ،را انتخاب کرده
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 در حالتی که هـیچ جسـمی انتخـاب          PROPERTIESپنجرۀگفتگویی فرمان   ) الف-9-17 شکل
ظیمات موجود در این پنجـره نشـاندهندۀ وضـعیت جـاری در نقشـه               در این حالت تن   . نشده است 

 .گردد شوند رسم می هایی که مشاهده می کنیم با ویژگی یعنی هرچه پس از این ترسیم می. است
ها در پرونـدۀ ترسـیمی        ویژگی: عنوان )1

ــیمی   ( ــدۀ ترسـ ــام پرونـ ــا نـ در اینجـ
Drawing١.dwgاست (. 

بـــــرای بســـــتن : دکمـــــۀ خـــــروج )2
 .زنیم  دکمه را میپنجرۀگفتگویی این

شود در ایـن      همانگونه که مشاهده می    )3
ــارت ــه No selection قســمت عب  ب

معنی آن این است که     . خورد  چشم می 
هر تغییری در این پنجرۀگفتگویی بر      

ــر مــی  گــذارد و  روی جســم جــاری اث
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هرآنچــه از ایــن بــه بعــد رســم شــود  
دارای خصوصیاتی خواهد بـود کـه در        

 .شود این پنجره دیده می

 صـافی و    کمـک   بهای انتخاب اجسام    بر )4
 این دکمه   QSELECTاجرای فرمان   

 را در   QSELECTفرمان  . زنیم  را می 
 .آموزیم  می»اتوکد پیشرفته«

 PSELECTبا زدن این دکمه فرمان       )5
خواهد کـه     شود و از کاربر می      اجرا می 

. اجسام موردنظر خود را انتخـاب کنـد       
با انتخاب اجسام وضعیت ایـن پنجـره        

ب -10-17الـف یـا     -10-17به شکل   
 .آید درمی

 تایــن دکمــه بــرای تغییــر وضــعی     )6
ــهPICKADDمتغیرسیســتمی  کــار   ب

-10-17رود کـه در شـرح شــکل    مـی 
 .شود الف توضیح داده می

ــ )7 ــای  هزبانــــــ  و Alphabeticهــــــ
Categorized :   ها  با انتخاب این زبانه 

یــا ترتیــب الفبــایی   خصوصــیات بــه 
دراینجـا  . شـوند   فهرست مـی  موضوعی  

ــۀ   انتخــاب شــده  Categorizedزبان
 Alphabeticاست و با انتخاب زبانـۀ       

 .آیـد   ب درمـی  -9-17شـکل     پنجره به 
 انتخـــاب Categorizedاگـــر زبانـــۀ 

خصوصـیات عمـومی،    ترتیـب     بـه شود،  
شــــــــیوۀچاپ، صــــــــفحۀنمایش و 

دردســــترس خصوصــــیات متفرقــــه 
 .خواهندبود

 :های عمومی، شامل ویژگی )8

 رنگ )9

 الیه )10

 خط نوع )11

 خط نوع مقیاس )12

 طخ وزن )13

 ضخامت ارتفاعی )14

خصوصـیات مربـوط    ). رسم(شیوۀچاپ )15
هــایی ماننــد  بــه شــیوۀچاپ بــا فرمــان

PLOT  ،PAGESETUP   تغییر ...  و
این خصوصیات شامل مـوارد     . یابند  می

 :شوند زیر می

 نام شیوۀچاپ )16

 جدول شیوۀچاپ )17

ــرای آن    )18 ــاپ ب ــدول چ ــه ج ــایی ک فض
این گزینه در اینجـا     . تعیین شده است  

» مشاهده قابل«تغییر نیست و فقط      قابل
 .است

 نوع جدول چاپ )19

هـای مربـوط      صفحۀنمایش که ویژگـی    )20
ــان  ــق فرم ــه آن از طری ــد  ب ــایی مانن ه

ZOOM  ،PAN   یابنـد   تغییر می ...  و .
ــی  ــن ویژگ ــر    ای ــوارد زی ــامل م ــا ش ه

 :باشند می

فقــط ( مرکــز صــفحۀنمایش xمخــتص  )21
 )مشاهده قابل

فقــط ( مرکــز صــفحۀنمایش yمخـتص   )22
 )مشاهده قابل

فقــط (حۀنمایش  مرکــز صــفzمخــتص  )23
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 )مشاهده قابل

 صفحۀتصویر برحسب   )عرض(ارتفاع   )24
فقــط (شــده بـرای نقشــه   واحـد تعیــین 

 )مشاهده قابل

 صفحۀ تصـویر برحسـب      )طول (پهنای )25
 )مشاهده فقط قابل(واحد نقشه 

 :های متفرقه شامل ویژگی )26

روشـن  : مختصات وضعیت نماددستگاه  )27
 یا خاموش

روی : مختصــات موقعیــت نماددســتگاه )28

 یا در گوشـۀ     (Origin)ت  مبدأمختصا
 صفحۀترسیمی

آیا دستگاه مختصات برای هر یـک از         )29
های دید تعریف شده اسـت یـا          دریچه

 نه؟

 کاربر مختصات نام دستگاه )30

ناحیه توضـیحاتی      دراین - Helpسطر   )31
دربارۀ هرکدام از سطرهایی که درآن      

 .کنیم هستیم مشاهده می
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کـه هـیچ جسـمی انتخـاب          درحـالتی  PROPERTIESپنجرۀگفتگویی فرمـان    ) ب-9-17 شکل
صورت   را انتخاب کنیم فهرست مشخصات جاری به       Alphabeticکه زبانۀ    درصورتی. نشده است 
 .آید نمایش درمی الفبایی به
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خـط انتخـاب      پارهکه یک     درحالتی PROPERTIESپنجرۀگفتگویی فرمان   ) الف-10-17 شکل
در ایـن حالـت تنظیمـات موجـود در ایـن پنجـره نشـاندهندۀ خصوصـیات عمـومی و                     . شده است 
 .شود شده اعمال می خط انتخاب هرتغییری در این پنجره بر روی پاره.  خط انتخابی استهندسی

ها در پرونـدۀ ترسـیمی        ویژگی: عنوان )1
ــیمی   ( ــدۀ ترسـ ــام پرونـ ــا نـ در اینجـ

Drawing١.dwgاست (. 

بـــــرای بســـــتن : مـــــۀ خـــــروجدک )2
 .زنیم پنجرۀگفتگویی این دکمه را می

از یکـی     اگر تعداد اجسام انتخابی بیش     )3
صـورت    باشد، در این قسمت اجسام به     

مـثالً  . شـوند   شده لیست می    بندی  دسته
 عدد دایره در    4خط و      عدد پاره  3اگر  
 : عنوان3انتخابی باشند،  گروه

1 2

3 6

7

9

11

13

17

19

21
23

25

27

10

12

14

16
18

20

22
24

26

28

29

8

4 5

15
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All (٧) 
Circle (۴) 
Line (٣) 

د که بـا انتخـاب هرکـدام        شو  دیده می 
ــی ــترک را    م ــیات مش ــوانیم خصوص ت

کلمــۀ . مشــاهده کــرده، تغییــر دهــیم
Lineــه معنــی ایــن   در ایــن قســمت ب

است که خصوصیات یک خط در زیـر        
 .نمایش داده شده است

کمـک صـافی و       برای انتخاب اجسام به    )4
 این دکمه   QSELECTاجرای فرمان   

 را در   QSELECTفرمان  . زنیم  را می 
 .آموزیم  می»پیشرفتهاتوکد «

 PSELECTبا زدن این دکمه فرمان       )5
خواهد کـه     شود و از کاربر می      اجرا می 

. اجسام موردنظر خود را انتخـاب کنـد       
با انتخاب اجسام، خصوصیات مشترک     

ــایش    آن ــه نم ــین پنجــره ب ــا در هم ه
 .تغییر خواهد بود آید و قابل درمی

ایــن دکمــه بــرای تغییــر وضــعیت      )6
ــهPICKADDمتغیرسیســتمی  کــار   ب

ــی ــدد . رود م ــه 1ع ــن دکم  در روی ای
باهربـار انتخـاب،     که   معنی است   این  به

بودنـد، از   شده  می که قبالً انتخاب ااجس
اگر عالمت  . انتخابی حذف شوند    گروه

را درروی دکمه مشـاهده     (+) اضافه    به
ــه    ــام بـ ــاب اجسـ ــا هرانتخـ ــیم، بـ کنـ

 .شـوند   انتخابی فعلی افـزوده مـی       گروه
انند جعبـۀکنترلی   عملکرد این دکمه م   

 .باشد  می3-15 از شکل 7شمارۀ 

ــه )7 ــای  زبانــــــ  و Alphabeticهــــــ
Categorized :   ها   با انتخاب این زبانه

ترتیــب الفبــایی یــا    خصوصــیات بــه 
دراینجـا  . شـوند   موضوعی فهرست مـی   

ــۀ   انتخــاب شــده  Categorizedزبان
 Alphabeticاست و با انتخاب زبانـۀ       

. آیـد   ب درمی -10-17شکل    پنجره به 
 انتخـــاب Categorizedگـــر زبانـــۀ ا

ترتیـب خصوصـیات عمـومی     شـود، بـه  
 فهرسـت   هندسـی های    وسپس ویژگی 

 .شوند می

 :های عمومی، شامل ویژگی )8

 رنگ )9

 الیه )10

 خط نوع )11

 خط مقیاس نوع )12

 )چاپ(شیوۀرسم  )13

 )پهنای خط(خط  وزن )14

15( Hyperlink  ــا ــرتبط ب ــه مفهــومی م  ک
HTML اتوکد پیشـرفته  « و در     است« 

 .خواهیم آموخت

ــخامت ا )16 ــاعی ضـ ــام (رتفـ ــرای اجسـ بـ
 .)  است٠دوبعدی برابر 

 :هندسۀ جسم، شامل )17

با رفتن  . خط   نقطۀ شروع پاره   (x)طول   )18
ــابه،      ــطرهای مش ــطر و س ــن س ــه ای ب

شـود    راست دیده می    ای درسمت   دکمه
تـوانیم بــا انتخـاب آن طــول و    کـه مــی 

عرض و ارتفاع نقطۀ شروع یـا انتهـای         
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خــط را در صفحۀترســیمی تغییــر  پــاره
 .دهیم

 خط  نقطۀ شروع پاره(y) عرض )19

 خط  نقطۀ شروع پاره(z)ارتفاع  )20

 خط  نقطۀ انتهایی پاره(x)طول  )21

 خط  نقطۀ انتهایی پاره(y)عرض  )22

 خط انتهایی پاره  نقطۀ(z)ارتفاع  )23

24( x –        فاصلۀ افقی بین ابتدا و انتهـای 
 )مشاهده فقط قابل(خط  پاره

25( y –   ــدا و ــین ابت ــودی ب ــلۀ عم  فاص

 )مشاهده فقط قابل(خط  انتهای پاره

26( z –   ــدا و ــین ابت ــاعی ب ــلۀ ارتف  فاص
 )مشاهده فقط قابل(خط  انتهای پاره

 )مشاهده فقط قابل(خط  طول پاره )27

خط بـا جهـت       ای که پاره     زاویه –زاویه   )28
ــیxمثبــت محــور  ــا م ــط . (ســازد ه فق

 )مشاهده قابل

ناحیه توضـیحاتی      دراین - Helpسطر   )29
دربارۀ هرکدام از سطرهایی که درآن      

 .کنیم  میهستیم مشاهده
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خـط انتخـاب      که یـک پـاره      درحالتی PROPERTIESپنجرۀگفتگویی فرمان   ) ب-10-17 شکل
خـط     را انتخـاب کنـیم فهرسـت مشخصـات پـاره           Alphabeticکـه زبانـۀ      درصـورتی . شده اسـت  

 .آید نمایش درمی صورت الفبایی به به
 

 )MATCHPROP (های جسم انتخابی تطبیق خصوصیات با ویژگی
ای کـه خصوصـیات یـک جسـم دیگـر را         گونـه  یم خصوصیات اجسام را تغییر دهیم به      اگر بخواه 

 .بریم کار می  را بهMATCHPROPبگیرند، فرمان 
Command: matchprop 
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Select source object: 
 .کنیم جسم مبنا را انتخاب می

 .دیگر اجسام انتخابی خصوصیات خود را از این جسم خواهند گرفت
Current active settings:  Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Thickness 
PlotStyle Text Dim Hatch 

تـوانیم بـا انتخـاب     ات را میاین تنظیم. (شوند تنظیمات فعلی این فرمان در اینجا نشان داده می    
 .) تغییر دهیمSettingsگزینۀ 

هـای   تخـاب کنـیم ویژگـی     آید و از ایـن پـس هرچـه ان           می  مو در   شکل یک قلم   نما به   اکنون مکان 
 .گیرد عمومی خود را از جسم اولیه می

Select destination object(s) or [Settings]: 
 .خواهیم خصوصیاتشان تغییر کند انتخاب اجسامی که می

 
 Settingsگزینۀ 

توضیحات مربوط  ) 11-17 شکل(شود     یک پنجره باز می    Settingsبا ورود یا انتخاب گزینۀ      
 .در زیر شکل نوشته شده استبه این گزینه 

 

 
 

 را Settings در حالتی که گزینۀ MATCHPROPپنجرۀگفتگویی فرمان ) 11-17 شکل
 .ایم انتخاب کرده

 (Property Settings) تنظــــــیم خصوصــــــیات: عنــــــوان )1

3
2

1

4
5

6
7
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14 15
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بـــــرای بســـــتن : دکمـــــۀ خـــــروج )2
 .زنیم پنجرۀگفتگویی این دکمه را می

هدۀ یــک راهنمــای کوتــاه بــرای مشــا )3
درمورد هـر قسـمت بـر روی عالمـت          

محــل  زنــیم، ســپس بــه ســؤال تقــه مــی
 کنـیم  موردنظر رفته آن را انتخاب مـی      

 .گردد راهنمایی ظاهر تا 

) عمــومی(ای  هــای پایــه ناحیــۀ ویژگــی )4
همانگونــه کــه در ( مــوارد زیــر شــامل

های جسم    شود، ویژگی   شکل دیده می  
اصــــــلی درمقابــــــل هرکــــــدام از 

ــ ــای هجعب ــی  ه ــهکنترل ــته مربوط  نوش
 ).اند شده

5( Color -ــگ ــاب  :  رنـ ــا انتخـ ــن بـ ایـ
ــۀکنترلی  رنــگ اجســام انتخــابی  ،جعب

 .شود مشابه جسم اصلی می

6( Layer -ایـــن بـــا انتخـــاب  :  الیـــه
ــۀکنترلی ــابی   ، جعب ــام انتخ ــۀ اجس الی

 .شود مشابه جسم اصلی می

7( Linetype - ایـن  با انتخـاب    : خط   نوع
انتخـابی  خط اجسـام       نوع ،جعبۀکنترلی

 .شود مشابه جسم اصلی می

8( Linetype Scale -خـط   مقیاس نوع :
کنترلـی مقیـاس     ایـن جعبـۀ   با انتخاب   

خط اجسـام انتخـابی مشـابه جسـم        نوع

 .شود اصلی می

9( Lineweight -ــا : خــط  وزن   روشــنب
خط اجسام    این جعبۀکنترلی وزن  شدن  

 .شود انتخابی مشابه جسم اصلی می

10( Thickness -ــخامت ــاعی  ض  در: ارتف
ــورت  ــابص ــۀکنترلی  انتخ ــن جعب  ای
ارتفاعی اجسام انتخابی مشابه      ضخامت

 .شود جسم اصلی می

11( Plot Style -بـا انتخـاب   :  شیوۀچاپ
یــن جعبــۀکنترلی شــیوۀچاپ اجســام ا

 .شود انتخابی مشابه جسم اصلی می

 :مخصوصهای  ناحیۀ ویژگی )12

13( Dimension –ــدازه ــذاری  ان ــا – گ  ب
 .یم شدگذاری بعداً آشنا خواه اندازه

14( Text – با مـتن نیـز در فصـول         –  متن 
 .شویم بعدی آشنا می

15( Hatch –ــور ــم   –  هاش ــور ه ــا هاش  ب
 .شویم زودی آشنا می به

 پنجرۀگفتگویی پس از    OKبا انتخاب    )16
 .شود ذخیرۀ تنظیمات بسته می

ــا انتخــاب  )17  پنجرۀگفتگــویی Cancelب
 .شود بدون ذخیرۀ تنظیمات بسته می

ط بـه    راهنمـای مربـو    Helpبا انتخاب    )18
ــان  ــاهر MATCHPROPفرمــ  ظــ

 .گردد می
 

توانیم درحالتی که چندین نقشه را در اتوکـد بـاز              را می  MATCHPROPفرمان  : توجه
ای بـه نقشـۀ       های اجسام از نقشـه      برای تطبیق ویژگی  ) ای  درحالت چندپرونده (ایم    کرده

 .دیگر مورداستفاده قرار دهیم
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 ها رماننام مستعار ف

 .است های این فصل در جدول زیر نشان داده شده ام فرماننام مستعار یا مخفف ن
 

Commands Aliases 

LAYER ddlmodes, la 

COLOR col, colour, ddcolor 

LINETYPE lt, ltype, ddltype 

LWEIGHT lw, Lineweight 

PROPERTIES 
ch, ddchprop, ddmodify, mo, 
props 

MATCHPROP Ma 

 
 Formatودنی گش ها در منوی محل فرمان

 ابـزار   درمنـوی PROPERTIES و MATCHPROPهـای    نماد فرمان12-17های    درشکل
 Formatهـای ایـن فصـل در منـوی      محـل هرکـدام از فرمـان     13-17 درشـکل استاندارد و   

 . داردقرار Modifyگشودنی   در منویMATCHPROP .داده شده است نشان
 

  ابزار استاندارد در منویMATCHPROPنماد فرمان ) ا-12-17شکل  
 

  در منوی ابزار استانداردPROPERTIESنماد فرمان ) 2-12-17شکل  
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 Formatهای مربوط به قالب کار در منوی   محل فرمان)13-17شکل 
1( Layer… -  ــهفرمــان هــا  تعریــف الی

(LAYER) 
2( Color… -  ــان ــگ  فرمـ ــین رنـ تعیـ

(COLOR) 
3( Linetype… -  تعریـــــف فرمـــــان

 (LINETYPE)خط  نوع
4( Lineweight… -  ــان تعریـــف فرمـ

 (LWEIGHT)خط  وزن

 
 پرسش

 چیست؟ (default)فرض  خط پیش وزن -1
 
  چیست؟(Bylayer)ای  رنگ الیه -2
 
 کنیم؟ ای بارگذاری می خط جدید آن را از چه نوع پرونده برای استفاده از یک نوع -3

 
 برای View یا استفاده از منوی UCSICONجز اجرای فرمان   آیا راه دیگری به -4

 .مختصات وجود دارد؟ شرح دهید روشن و خاموش کردن نماددستگاه

 
توانیم با نگاهی بـه صـفحۀ         خط جاری را چگونه می      خط و وزن    نام الیه، رنگ، نوع    -5

1

3
4

2
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 اتوکد تشخیص دهیم؟

 
 تحقیق

خـط   خط و وزن رنگ، نوع یک خط را به.  درفصول قبل آشنا شدیم   LISTبا فرمان    -1
در فهرسـت مشخصـات ایـن       .  بگیرید LISTه از آن    کرد  رسم (Bylayer)ای    الیه

 .خط آن بگردید خط و وزن دنبال رنگ، نوع خط به
در فهرسـت   .  بگیریـد  LIST رسـم کنیـد و از آن         (Red)رنگ قرمز    خط دیگری به  

 کنید؟ گیریی می چه نتیجه. را مشاهده کنید مشخصات رنگ آن
 .یسه کنید را برای هردو خط اجرا کرده باهم مقاPROPERTIESفرمان 

 
 گرفتن از یـک جسـم و فقـط بـا انتخـاب آن، رنـگ،                 LISTتوانیم بدون     چگونه می  -2

 را بدانیم؟ خط آن خط و وزن نوع
 
 :مراحل زیر را انجام دهید -3

 .وارد اتوکد شوید )1
 . را انتخاب کرده، وارد صفحۀترسیم شویدStart from Scratchگزینۀ  )2

 .صورت الیۀجاری درآورید بهرا   ایجاد کنید و آنNewLayerنام  ای به الیه )3

 . قرار داردNewLayerخط در الیۀ  این پاره. خطی رسم کنید پاره )4

کـرده،    را اجرا  NEWباشید و فرمان    » چندپرونده«بررسی کنید که درحالت      )5
 .نقشۀ جدیدی ایجاد کنید

در این  .  قرار دارد  ٠خط در الیۀ      این پاره . خطی در نقشۀ جدید رسم کنید       پاره )6
 . نداریمNewLayerنام  ی بها نقشه الیه

 . را اجرا کنیدMATCHPROPوارد نقشۀ اول شوید و فرمان  )7

 قـرار دارد انتخـاب      NewLayerخطی را که در الیۀ        عنوان جسم مبنا، پاره     به )8
 .کنید

 . قرار دارد انتخاب کنید٠خطی را که در الیۀ  وارد نقشۀ دوم شوید و پاره )9

 .فرمان خاتمه دهید به )10

  داریم ؟NewLayerنام  ای به یا در نقشۀ جدید الیهبررسی کنید که آ
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 سبک ویندوز ویرایش به

 زبان ویندوز گفتن به سخن

 های ویرایشی ویندوز دراتوکد فرمان

 CUTCLIPفرمان 

 COPYCLIPرمان ف

 COPYBASEفرمان 

 PASTECLIPفرمان 

 PASTEBLOCKفرمان 

 PASTEORIGفرمان 

 )Uمان فر(لغو فرمان 

فرمـان  (اجرای مجـدد فرمـان لغوشـده        
REDO( 

 شده کردن اجسام انتخاب پاک

 چیز در نقشه انتخاب همه

 Editگشودنی  منوی

 کلیدهای ترکیبی

 تحقیق
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 زبان ویندوز گفتن به سخن
هـای حتـی    عامل عرضه شد، شکل اجرای بسـیاری از برنامـه   صورت سیستم  که ویندوز به    اززمانی
را سـبب شـد کـه    این امر مزایای فراوانـی   . صورت استاندارد ویندوز درآمد     تر از ویندوز به     قدیمی

 :جمله است ازآن
 ، منوهـای ابـزار  (Pull down menus)شکل ظاهری منوهـای گشـودنی   شباهت در  -1

(Toolbar menus) ،هـــای گفتگـــویی   پنجـــره(Dialog boxes) و  ...
 )3 و 2 و 1-18های  شکل مجموعه(

، New  ،OPENماننـد    های منوهای گشودنی    های مشابه برای برخی از منوها و گزینه         نام -2
SAVE ،EXIT 1-18های  شکل(...  و( 

 )4-18 های شکل(اشکال مشابه برای برخی از نمادهای منوهای ابزار  -3
 برای  OPEN  ،CTRL+S برای   CTRL+Oمثل  رامین  فکلیدهای ترکیبی مشابه برای      -4

SAVE 1-18های  شکل(...  و( 
5- ... 
 

 
 

  درFileمنوی ) الف-1-18شکل 
Microsoft Word ٢٠٠٢ (XP) 

 
 

 در Fileمنوی ) ب-1-18شکل 
AutoCAD ٢٠٠٢ 
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 (XP) ٢٠٠٢ Microsoft Word در Standard ابزار منوی) الف-2-18شکل 
 

 
 

 ٢٠٠٢ AutoCAD در Standardابزار  منوی) ب-2-18شکل 
 

 

-3-18شکل 
) الف

پنجرۀگفتگویی 
 OPENفرمان 

 در
Microsoft 

Word ٢٠٠٢ 
(XP) 

 

 

-3-18شکل 
) ب

پنجرۀگفتگویی 
 OPENفرمان 

 در 
AutoCAD 
٢٠٠٢ 
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 (XP) ٢٠٠٢ Microsoft Word ابزار در هایمنوهایی از نماد ) الف-4-18شکل 
 

       
 

 ٢٠٠٢ AutoCADنماد هایی از منوهای ابزار در ) ب-4-18شکل 
 

 های ویرایشی ویندوز در اتوکد فرمان
بـا  زودی    بها شدیم و وعده گرفتیم که       های منوی میانبر ناحیۀترسیمی آشن       با گزینه  15درفصل  

 ! الوعده وفا)1-15شکل . (سبک ویندوز آشنا خواهیم شد فرامین ویرایشی به
نقشۀ  ای به   محل دیگر یا از نقشه     ها برای انتقال و کپی اجسام در یک نقشه از محلی به             این فرمان 
ــه  تحــت وینــدوز هــای دیگــر تــوانیم اجســامی را از برنامــه حتــی مــی. رونــد کــار مــی دیگــر ب

 .مان درج کنیم  ببریم و درنقشه(clipboard)ویندوز  حافظۀموقتی به
 

 

ــانبر ) 5-18شــــــکل  منــــــوی میــــ
هـای مربـوط بـه        صفحۀترسیم و گزینه  

 :های استاندارد ویندوز فرمان
• CUTCLIP 
• COPYCLIP 
• COPYBASE 
• PASTECLIP 
• PASTEBLOCK 
• PASTEORIG 

کـه پـس از انتخـاب اجسـام           درصورتی
میانبر را احضار کنـیم، ایـن منـو         منوی  

  خواهد بود1-15شکل  به

 
 CUTCLIPفرمان 

وینـدوز   حافظـۀموقتی  شـده، بـه    با اجرای این فرمان هرچه در ناحیۀترسیمی انتخاب کنیم، پـاک          
(clipboard)  در  را که   توانیم بعداً آنچه      شود و می     برده میclipboardشـود،    نگهداری می

 .نیم ک(Paste)درجای دیگر درج 
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Command: cutclip 
Select objects: 

 .زنیم  را میEnterکنیم و درپایان  اجسام را انتخاب می
 

 COPYCLIPفرمان 
 بـرده   (clipboard)شود که اجسام انتخابی به حافظـۀ مـوقتی وینـدوز              این فرمان سبب می   

 clipboardدرواقع یک کپـی از اجسـام انتخـابی در    . شوند، بدون اینکه از نقشه حذف گردند     
 .شود نگهداری می

Command: copyclip 
Select objects: 

 .زنیم  را میEnterکنیم و درپایان  اجسام را انتخاب می
 

 COPYBASEفرمان 
پرسد، مشـابه      انتخاب اجسام، اتوکد از ما نقطۀمبنا را نیز می         از  پیشاگر این فرمان را اجرا کنیم،       

 :دده انجام می COPYآنچه هنگام اجرای فرمان 
Command: copybase 
Specify base point: 

 .کنیم نقطۀمبنا را تعیین می
Select objects: 

 .زنیم  را میEnterکنیم و درپایان  اجسام را انتخاب می
 

 PASTECLIPفرمان 
. شود   است در اتوکد کپی می     (clipboard)ویندوز   با اجرای این فرمان آنچه در حافظۀموقتی      

شــود کــه هنگــام اجــرای  فــرض درنظرگرفتــه مــی  نقطــۀ پــیش(base point)نقطــۀمبنا 
CUTCLIP   یا COPYCLIP  فرمـان  اجرای  با  خودمان  گردد، مگرآنکه نقطۀمبنا را       تعیین می

COPYBASEتعیین کرده باشیم . 
Command: pasteclip 
Specify insertion point: 

 .کنیم نقطۀدرج را تعیین می
 COPYدرفرمـان  » نقطۀمقصـد « محلی مشابه (insertion point)» نقطۀدرج«منظور از 

 .است
 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  400  
 

 

 PASTEBLOCKفرمان 
با اجرای این فرمان اجسام موجود در حافظـۀموقتی         . شنا خواهیم شد   آ  بعداً BLOCKبا فرمان   
 :عنوان یک جسم واحد درج خواهند شد صورت یکپارچه و به  به(clipboard)ویندوز 

Command: pasteclip 
Specify insertion point: 

 .کنیم نقطۀ درج را تعیین می
 

 PASTEORIGفرمان 
 را COPYBASE یـا  COPYCLIP یـا  CUTCLIPای که عمل    این فرمان را درهمان نقشه    

ای  منظور انتقال یا کپی اجسام از یک نقشه به نقشـه     توانیم اجرا کنیم، بلکه به      ایم نمی   انجام داده 
 .ان پیغامی ندارداین فرم. رود کار می دیگر با حفظ موقعیت قبلی به

 
 )Uفرمان (لغو فرمان 

کـه    توانیم تازمـانی    این فرمان را می   . کنیم   را اجرا می   Uگرفته فرمان     برای لغو آخرین عمل انجام    
 .گرفته لغو شوند، ادامه دهیم کار برسیم و همۀ اعمال انجام شرایط لحظۀ شروع به به
 

 )REDOفرمان (اجرای مجدد فرمان لغو شده 
 را اجـرا    REDOتـوانیم فرمـان       از لغو یک فرمان پشیمان شویم، مـی         بالفاصله پس که    درصورتی

را بـیش از   تـوانیم آن  اجرا گردد و نمـی U از فرمان   بایستی بالفاصله پسREDOفرمان . کنیم
 درصورتی که اتوکد این نقص را رفع کند قدم مهمی در راسـتای         .سرهم اجرا کنیم    یکبار و پشت  

 .داشتراحتی کاربر خواهد بر
 

 شده کردن اجسام انتخاب پاک
 برای انتخـاب اجسـام اسـتفاده    (noun/verb selection)فعل -که از روش نام درصورتی

رای فرمـان   جـ کلیـد بـزنیم، هماننـد ا         را درروی صفحه   Delete یا   Delآن کلید     کنیم و درپی  
ERASEشوند ، اجسام انتخابی پاک می. 

 
 چیز در نقشه انتخاب همه

ایـن عمـل    . شود   هرچه در نقشه داریم انتخاب می        را بزنیم،  Ctrl+Aلیدترکیبی  که ک   درصورتی
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هـای ویرایشـی کـه درخواسـت          ایـم و چـه دردرون فرمـان         که فرمانی را اجرا نکرده      چه درحالتی 
 .گیرد کنند انجام می  را مطرح می(:Select objects)انتخاب اجسام 

 
 Editگشودنی  منوی

های ایـن فصـل را ازطریـق ایـن منـو نیـز                بینیم که فرمان     می Editگشودنی    با نگاهی به منوی   
 )6-18شکل . (توانیم اجرا کنیم می
 

 

 Editگشــودنی  منــوی) 6-18شـکل  
های   هایی که مربوط به فرمان      گزینه

جـز    باشـند بـه     سـبک وینـدوز مـی       به
 گزینۀ3

Copy Link 
Paste as Hyperlink 
Paste Special… 

فرمـان   3اند که این      شرح داده شده  
ــز در  ــه »اتوکــد پیشــرفته«نی  آموخت

 . خواهند شد
 

 کلیدهای ترکیبی
تـوانیم بـرای اجـرای     شود از کلیدهای ترکیبی نیز مـی   مشاهده می6-18 درشکل  که همانگونه

 :های این فصل کمک بگیریم برخی از فرمان
Ctrl+Z برای U 
Ctrl+Y برای REDO 
Ctrl+X برای CUTCLIP 
Ctrl+C برای COPYCLIP 
Ctrl+V برای PASTECLIP 
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 تحقیق
شـوند، ایـن      ترکیبی نیز اجـرا مـی       کمک کلیدهای   های این فصل به     اگر بدانیم فرمان   -1

 .کلیدها را بیابید
 
 COPYCLIP و   CUTCLIPهـای     فرضـی کـه هنگـام اجـرای فرمـان           نقطۀ پیش  -2

گردد؟ با اجرای مکرر این  شود چگونه تعیین می عنوان نقطۀمبنا درنظرگرفته می به
هـای متفـاوت،       برای اجسام مختلف با چیدمان     PASTECLIPفرمان و سپس    دو  

 .این موضوع را بررسی کنید

 
 CUTCLIP  ،COPYCLIPهای    با استفاده از کلیدهای ترکیبی مربوط به فرمان        -3

 و  Cut  ،Copyهای دیگر تحت ویندوز عمل         اتوکد و برنامه   بین PASTECLIPو  
Pasteرا انجام دهید . 

 
ها را    های این فصل را درمنوی ابزار استاندارد پیداکرده، شکل آن          نمادهای فرمان  -4

 .های دیگر مقایسه کنید با نمادهای مشابه دربرنامه
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 گسترش دهیمدید خود را 

 !را بیاموزیم» بهتردیدن«

 ZOOMهــــای فرمــــان  گزینــــه
 )نمایی اندازه(

 )جابجایی تصویر (PANفرمان 

 DSVIEWERفرمان 

 )منظره (VIEWفرمان 

 پرسش

 تحقیق
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 !را بیاموزیم» بهتردیدن«
ر ایـن فصـل     د. این کتاب آشـنا شـدیم         از همان ابتدای مطالعۀ    PAN و   ZOOMهای    با فرمان 

هـای دیگـری نیـز        ، با فرمـان   هردو فرمان های    گزینهآوری و یادگیری همۀ     خواهیم ضمن یاد    می
 .آشنا شویمبرای بهتردیدن 

 
 )نمایی اندازه (ZOOM فرمان یها گزینه
ایـم   دیـده در منوهـای گشـودنی و ابـزار      را  هـای آن       و گزینـه   ZOOMمحل فرمـان    ازاین    پیش

توانیم از منو نیز کمـک    های این فرمان می      برای اجرای گزینه   .)5-8 و   4-8،  23-1های    شکل(
شـکل    ایـن   بـه را   هـای آن     و در سطرفرمان اجـرا کنـیم، گزینـه         اًاما اگر فرمان را مستقیم    . بگیریم

 .مشاهده خواهیم کرد
Command: zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: 

 
 )اجرا زمان (Real timeگزینۀ 
نـام  . (شـود کـه بـا آن آشـناییم      اجرا می(Real time)اجرا  زمان نمایی  اندازهEnterبا زدن 

Real timeفرض است  ولی پیشها نیست  درمیان گزینه(. 
 

 )ها محدوده (ALLگزینۀ 
نمـایش     به ) قابل بازیابی و تغییرند    LIMITSکه توسط فرمان    (ها    هبا انتخاب این گزینه محدود    

شده در خارج محدوده قرار داشته باشد، کل نقشه  هایی از نقشۀ رسم البته اگر قسمت . آیند  درمی
 .مشاهده خواهد بود نیز در صفحۀتصویر قابل

Command: zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a 
Regenerating model. 

 
 )تعیین مرکز (Centerگزینۀ 

کنـیم، سـپس ضـریب        عنوان مرکز صفحۀترسیمی انتخاب می      ای را به    با انتخاب این گزینه نقطه    
 .شود خواسته می صفحۀتصویر (height)یا بلندی بزرگنمایی 

Command: zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: c 
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Specify center point: 
 تعیین یا انتخاب مرکز صفحه

Enter magnification or height <اندازۀ فعلی>: 

 .زنیم  را میEnterمقدار جاری پذیرش ی اندازۀ بزرگنمایی، برا
 

 )پویا (Dynamicگزینۀ 
 )2-19 و 1-19های   شکل (.کنیم صورت متحرک انتخاب می پنجرۀ بزرگنمایی را به

Command: zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: d 

 بقیۀ توضـیحات در شـرح شـکل         .شود   می 1-19با انتخاب این گزینه صفحۀتصویر مانند شکل        
 .نوشته شده است

 

 
 

صورت  این ه شکل صفحۀتصویر بZOOM در فرمان Dynamicبا انتخاب گزینۀ ) 1-19شکل 
 :آید درمی

 .شود دیده میکل نقشه درصفحه  -1
 اجـرای   از  ای که پـیش     محدودۀ صفحه  -2

 بــا شــد مــی مشــاهده ZOOMفرمــان 
) چـین داخلـی     خط(چین سبزرنگ     خط

 .شود مشخص می

رنـگ     آبـی  نچـی   محدودۀ کـل بـا خـط       -3
ــط( ــی خـ ــین بیرونـ ــایش داده ) چـ نمـ

اسـت    ای   ایـن همـان محـدوده      .شود  می
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 ZOOM از فرمـان     Allکه بـا گزینـۀ      
 .آید نمایش درمی به

ــه در   -4 ــتطیلی ک ــت  مس ــط آن عالم وس
ــیضــربدر ــده م ــا حرکــت  ،شــود  دی  ب

بـا  . شـود   ماوس در صـفحه جابجـا مـی       
 شکل این مسـتطیل     ،زدن دکمۀ ماوس  

 نشان 2-19کند که در شکل     تغییر می 
ــ  ــده اسـ ــنتداده شـ ــت   و درایـ حالـ

بـا  . توانیم اندازۀ آن را تغییر دهیم       می
زدن مجدد دکمۀ مـاوس مسـتطیل بـه         

تـوانیم آن     آید و می    همین شکل درمی  
انـدازه و   پـس از آنکـه      . را جابجا کنیم  

صـورت مطلـوب      موقعیت مستطیل بـه   
ــد   ــد، کلی ــیEnterدرآم ــیم و   را م زن

ای کـه بـا مسـتطیل         آن محـدوده    درپی
 .گردد نمایی می  بزرگ،شده مشخص

 

 
 

 مشاهده کردیم به این صورت 1-19 مستطیلی که در شکل ،با زدن دکمۀ ماوس) 2-19شکل 
 .آید درمی

با حرکت ماوس مستطیلی که در روی ضلع        
) فلــش(ســمت راســت آن عالمــت پیکــان  

بـا  . شـود    بزرگ و کوچک می     شود،  دیده می 
ــاوس،    ــۀ م ــارۀ دکم ــدازۀ زدن دوب ــن ان ای

شـکل   بـه شود و مسـتطیل       ثابت می مستطیل  
و ) 1-19شـکل   (شـود     سابق خود تبدیل می   

 .توانیم آن را جابجا کنیم می
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 )ها گستره (Extentsگزینۀ 
 .دهد ترین اندازۀ ممکن نشان میهرچه در نقشه موجود است به بزرگ

Command: zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: e 

 
 )قبلی (Previous گزینۀ 

 .دهد وجود، نشان می قبلی را، درصورتمایی ن اندازه
Command: zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: p 

 :دهد نمایی قبلی وجود نداشته باشد این پیغام را می اگر اندازه
No previous view saved. 

 
 )مقیاس (Scaleگزینۀ 

، این عـدد   ZOOM گزینه نیست و با ورود هرعددی درمقابل پیغام فرمان           نیازی به انتخاب این   
 .شود  درنظرگرفته می(scale)عنوان مقیاس  به

Command: zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: s 
Enter a scale factor (nX or nXP): 

 ازسـوی اتوکـد داده      Scaleشود، پیغامی کـه درپـی انتخـاب گزینـۀ             طورکه مالحظه می    همان
 .گردد است که در اولین پیغام این فرمان صادر می شود، مشابه همان می

 : روش وجود دارد3در پاسخ، و برای تعیین ضریب مقیاس جدید 
۰مانند  (ثبت  عدد م  -مطلق   نمایی بزرگ ورود ضریب  -1 کـه بـا    (هـا     اتوکد محدوده ): ۵۰ یا   .۵

نمایی صفحه را    گیرد و مقیاس بزرگ     درنظر می را  ) بازیابی و تغییرند    قابل LIMITSفرمان  
عـددی  اکنون  . کند  ، حساب می  شود  نمایی می  بزرگمحدوده  ابعاد   ای به   پنجرهکه   برای وقتی 

کند و ترسـیم را       میضرب  کرده   سابنمایی که ح   بزرگ را که کاربر وارد کرده است درضریب      
اسـت کـه مرکـز صفحۀتصـویر جابجـا            ایـن درحـالی   . دهد  آمده نمایش می    دست  اندازۀ به  به

 .شود نمی
۰مانند  (X عدد مثبت با پسوند  -نسبی   نمایی بزرگ ورود ضریب  -2 ۵. x ۵۰ یاx :( این ضریب

ای اینکـه تصـاویر      مثالً بر  .شود  عنوان نسبت صفحۀبعدی به صفحۀفعلی درنظر گرفته می        به
 و برای آنکه نصف اندازۀ فعلی مشـاهده شـوند،           ۲xفعلی دیده شوند، ضریب     اندازۀ  دوبرابر  

ــریب  ۰ض ۵. xــی ــیم  را وارد م ــه (.کن ــای  گزین  در Zoom Out و Zoom Inه
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 .)برند کار می همین روش را به) 5-8 و 4-8اشکال (گشودنی و ابزار  منوی
ماننـد   (XP عدد مثبت بـا پسـوند        – فضای کاغذ    ورود ضریب بزرگنمایی مطلق، نسبت به      -3

۰ ۵. xp   ۵۰ یاxp :(    که بـا فضـای کاغـذ آشـنا شـدیم فـرا              این نوع بزرگنمایی را هنگامی
 .خواهیم گرفت

 
 )پنجره (Windowگزینۀ 

 .ایم ازاین بارها از آن استفاده کرده با این گزینه آشناییم و پیش
Command: zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: w 
Specify first corner:  

 )رأس اول(تعیین نقطۀ اول پنجره 
Specify opposite corner: 

 )رأس مقابل(تعیین نقطۀ دوم پنجره 
توانیم بدون انتخاب این گزینـه   شود، می ی مشاهده مZOOMدر پیغام اول فرمان که همانگونه  

 .راحتی پنجرۀ موردنظر را انتخاب کنیم نیز به
 

 
 

 View در منوی گشودنی Panفرعی  های منوی گزینه) 3-19شکل 
1( Realtime – جابجــایی تصــویر زمــان 

 اجرا

2( Point –دوطریق  تعیین نقطه به: 

  نقطۀمقصد-نقطۀمبدأ •

1
2

3
4

5
6
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 Enter -میزان جابجایی  •

3( Left –        حرکت تصویر به سـمت چـپ 
  اندازۀ تصویر فعلی2/0اندازۀ  به

4( Right -   ــمت ــه س ــت تصــویر ب  حرک
 انــدازۀ تصــویر 2/0انــدازۀ  بــهراســت 

 فعلی

5( Up -      انـدازۀ     حرکت تصویر به باال بـه
  اندازۀ تصویر فعلی2/0

6( Down -  ــایین ــه پ  حرکــت تصــویر ب
  اندازۀ تصویر فعلی2/0اندازۀ  به

 

 )بجایی تصویرجا (PANفرمان 
 Viewهای موجـود در منـوی       ای نیست ولی درصورت انتخاب گزینه        دارای گزینه  PANفرمان  

 .اند  شرح داده شده3-19 که درشکل گیرد امکاناتی دراختیار ما قرار می
 

 
 

 .شود  این پنجره درروی صفحۀترسیمی باز میDSVIEWERبا اجرای فرمان ) 4-19شکل 
 

 DSVIEWERفرمان 
 :قابل اجراست) 3-19شکل  (Viewان ازطریق منوی این فرم

View  Aerial view  
شرح جزئیـات ایـن     ). 4-19شکل  (شود    ای روی صفحۀترسیم باز می      با اجرای این فرمان پنجره    

 . داده شده است3-5-19 و 2-5-19، 1-5-19، 5-19های  پنجره در شکل
مزیــت آن بــه .  داردZOOM از فرمــان Dynamicایــن فرمــان شــباهت زیــادی بــه گزینــۀ 

Zoom Dynamic      این است که همزمان بـا جابجـایی و تغییرانـدازۀ پنجـره، تصـویرنهایی 
 .شود درصفحۀ اصلی نمایش داده می
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پنجرۀ ) 5-19شکل 
DSVIEWER 

ــودنی   - ــای گشـــ منوهـــ
 )3 تا 1-4-19های  شکل(
 :منوهای ابزار -
 بـزرگ نمایی،    درشت •

 (Zoom in) نمایی

ک  کوچـــ،ریزنمـــایی •
 (Zoom out) نمایی

 Globalنمایی  اندازه •
 )شرح در پایین(

 

 

 Aerial View از پنجرۀ Viewمنوی ) 1-5 -19شکل 

• Zoom In –انـدازۀ تصـویر دوبرابـر    (نمـایی    درشت
 .)شود می

• Zoom Out – ــایی ریز ــف   (نم ــویر نص ــدازۀ تص ان
 .)شود می

• Global –آید نمایش درمی  کل صفحه به. 
 

 Aerial View از پنجرۀ  Optionsنوی م) 2-5 -19شکل 

 

• Auto Viewport      -های دید  دریچه  مربوط به
 )اتوکد پیشرفته(

• Dynamic Update   –شـدن،    درصورت انتخاب
ــا تغییــر درترســیم  محتویــات نقشــۀ جدیــد در ،ب

 .شوند نشان داده می  Aerial Viewصفحۀ 

• Realtime Zoom   –که انتخاب شده   درصورتی
شــد، همزمــان بــا حرکــت دادن و تغییــر انــدازۀ  با

، پنجرۀ Aerial View مستطیل موجود در پنجرۀ
 .دهد نقشه نیز ناحیۀ جدید را نشان می
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 از پنجرۀ Helpمنوی ) 3-5-19شکل 

Aerial View 
 

 )منظره (VIEWفرمان 
ی  برای بازیابی تصویرهایی که در نشسـت جـاری بـر رو         ZOOM از فرمان    Previousگزینۀ  

تـوانیم     نمـی  رآن دیگـ    اما با خروج از اتوکد و ورود دوباره به        . رود  کار می   ایم به   صفحۀنمایش دیده 
هـا    برای ذخیرۀ این تصـاویر و سـپس بازیـابی آن      VIEWفرمان  . تصاویر قبلی را مشاهده کنیم    

ازطریـق   DSVIEWER و   PAN، ZOOMماننـد   این فرمان نیز    . گیرد  مورداستفاده قرار می  
 : قابل اجراست)3-19شکل  (Viewمنوی 

View  Named Views… 
برخی از امکانات موجـود در ایـن فرمـان مربـوط بـه              . شود  ای باز می     پنجره ،با اجرای این فرمان   

  شـکل و بقیه را در شرح      گردند   تدریس می  »بعدی3اتوکد  «شوند و در درس       بعدی می 3حالت  
 .کنیم  مشاهده می19-6

 

 
 

 .شود  باز میVIEW که درپی اجرای فرمان Viewپنجرۀ گفتگویی ) 6-19کل ش
ــوان  )1 ــوییپنجرعنــ ــره : ۀگفتگــ منظــ

(View) 
بـرای خـروج از فرمـان       : Closeدکمۀ   )2

VIEWبدون ذخیرۀ تغییرات  
بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3

دکمـــه و ســــپس انتخــــاب بخــــش  

1

3 2

4

6

7

8
5

9 10 11
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ــوردنظر ــا  ،مـ ــیح یـــک یـ  یـــک توضـ
 .شود  ظاهر میچندسطری

 کــه دراینجــا Named Viewsانــۀ زب )4
زبانۀ دیگر  . گیرد  موردبررسی قرار می  

 .بعدی است3مربوط به اتوکد 

ــام منظــره ناحیــه )5 هــای  ای کــه در آن ن
هــا نمــایش  موجــود و خصوصــیات آن

اتوکـد  «جزئیـات را در  . شـود  داده مـی 
 . خواهیم دید»بعدی3

 با انتخاب ایـن  – Set Currentدکمۀ  )6
 5حیۀ شـمارۀ  ای که در نا    دکمه، منظره 

 شــده اســت بــه highlightانتخــاب و 
آید، یعنـی     صورت منظرۀ جاری درمی   

منظره در صفحۀ تصـویر نمـایش داده        
 .شود می

ــۀ  )7 ــۀ  - …Newدکم ــاب دکم ــا انتخ  ب
New    بازشـده،   1-6-19 پنجرۀ شکل 

خواهد که منظـرۀ جدیـدی را         از ما می  
 .تعریف کنیم

ــۀ  )8 ــدن  – Detailsدکمـ ــبب بازشـ  سـ
 .شود می 2-6-19پنجرۀ شکل 

 پـس از     و تأییـد،   OKبا انتخاب دکمۀ     )9
 تغییرات انجام شده از فرمـان       ذخیرۀ  

VIEWشویم  خارج می. 
ــۀ  )10 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب

 .ذخیرۀ تغییرات است
 بــرای نمــایش راهنمــای Helpدکمــۀ  )11

 VIEWانگلیسی اتوکد دربارۀ فرمان     
 .باشد می

 

 
 

 View در پنجرۀ New که درپی انتخاب دکمۀ New Viewگویی پنجرۀ گفت) 1-6-19شکل 
 .شود باز می

منظرۀجدیــد : ۀگفتگــوییپنجرعنــوان  )1
(New View) 

ــۀ  )2 ــرای : Closeدکم ــره  ب ــتن پنج بس
 بدون ذخیرۀ تغییرات

1

4

3 2

5

6 7

9
1110

8
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بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمـــه و ســــپس انتخــــاب بخــــش  

ــوردنظر ــا  ،مـ ــیح یـــک یـ  یـــک توضـ
 .شود  ظاهر میچندسطری

نـام   (:View name    ۀویرایشـی جعب )4
نــام مــوردنظر بــرای منظــرۀ ): منظــره

 .کنیم جدید را دراین قسمت وارد می

 با – Current displayدکمۀرادیویی  )5
ــۀرادیویی   ــن دکمـــ ــاب ایـــ  ،انتخـــ

عنوان منظـره بـا      صفحۀنمایش فعلی به  
 .شود شده درنظرگرفته می نام داده

 – Define windowرادیویی   دکمۀ  )6
ــن دکمــ   ــر ای ــاب اگ ۀرادیویی را انتخ

ای را بـرای      کرده باشـیم، بایـد پنجـره      
هــای منظـره انتخــاب   تعیـین محـدوده  

 .کنیم

 Define windowاگر دکمـۀرادیویی  )7

انتخـاب   ابـل قروشن باشد، ایـن دکمـه       
از کلیک کردن بـروی       پسگردد و     می

ــوردنظر را در  آن،  محــدودۀ منظــرۀ م
 .کنیم صفحۀترسیم انتخاب می

ایـن  شـرح   – UCS Settingsناحیـۀ   )8
 خـواهیم   »بعـدی 3اتوکـد   «ناحیه را در    

 .دید

 پـس از     و تأییـد،   OKبا انتخاب دکمۀ     )9
ــرۀ  ــده ذخی ــام ش ــرات انج ــن تغیی ، ای
شــود و دوبــاره وارد  بســته مــی پنجــره
-19شـکل    (.شـویم    می Viewپنجرۀ  

6-1-1( 
ــۀ  )10 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب

 .ذخیرۀ تغییرات است
 بــرای نمــایش راهنمــای Helpدکمــۀ  )11

نحـوۀ تعریـف    لیسی اتوکد دربـارۀ     انگ
 .باشد میمنظرۀ جدید 

 

 

-6-19شــکل 
پـــس از ) 1-1

 در   OKزدن   
پنجــــــــــرۀ
New View 

نـــام منظـــرۀ  
ــد جدیـــــــــ
(My View) 

بـــه فهرســـت 
ــره ــای  منظـ هـ

موجود اضـافه   
 .شود می
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 Viewپنجرۀ ) 2-6-19شکل 

Details        که بـا انتخـاب دکمـۀ 
Details    در پنجرۀ View   بـاز 

 منظــره شــود و مشخصــات مــی
(View) انتخــــابی را نشــــان 

ــواردی   مــی دهــد کــه شــامل م
ــی ــه در   مـ ــوند کـ ــد «شـ اتوکـ

ــدی3 ــا آن»بعـ ــنا    بـ ــا آشـ هـ
 .شویم می

 پرسش
 را بـــا عملکـــرد فرمـــان ZOOM از فرمـــان Dynamicهـــای گزینـــۀ  شـــباهت -1

DSVIEWERبنویسید . 
 
 چه عملی Aerial View درپنجرۀ Options از منوی Dynamic Updateگزینۀ  -2

 دهد؟ میانجام 

 
3- Zoom In و Zoom Out  که هردو ازطریق منوهای ابزار و گشودنی دردسترس

 دهند؟  را مورداستفاده قرار میZOOMکدام گزینۀ فرمان کاربران قرار دارند، 

 
 تحقیق

 از منـوی  Left  ،Right ،Up ،Downگانـۀ   4هـای     پس از اجرای هرکدام از گزینـه       -1
مان نگاه کرده، بررسـی کنیـد کـه         سطرفر   به Viewگشودنی     در منوی  Panفرعی  

 پسوندی است که قـراردادن آن در ابتـدای          –عالمت   (.چه فرمانی اجرا شده است    
هـای    فرمـان . شود  ها می   های گفتگویی، سبب تغییر عملکرد آن       نام برخی از فرمان   

"-LAYER" ،"-ARRAY" ،"-VIEW" را امتحان کنید...  و.( 

 
 کـامالً   ZOOM از فرمـان     Extents و   Allهـای     بررسی کنید که چه زمانی گزینه      -2

 مشابهند؟
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هاشورزنی و پرکردن 

 های بسته محدوده
  دلیل برای استفاده از هاشور3

 ...پیش از آنکه بتوانیم هاشورزنی کنیم

  برای هاشورزنیBHATCHفرمان 

 میانبرهاشور منوی

 کمک هاشور رنگ زدن نواحی به

 هاشورزنی ساده

 شود آنچه با هاشورزنی ایجاد می

 )هاشور (HATCHنام  م مرکبی بهجس

 )EXPLODEفرمان (تجزیۀ هاشور 

 های عمومی هاشور تغییر ویژگی

 هـای اختصاصـی هاشـور       تغییر ویژگی 
 )HATCHEDITفرمان (

 های ویرایشی برروی هاشور اثر فرمان

های ویرایشی برروی مرزهای      اثر فرمان 
 هاشور

فرمــان (مــرزی  ترســیم چنــدخطی 
BOUNDARY( 

 بازهم نقشۀ قدیمی

 ها نام مستعار فرمان

هـا درمنوهـای گشـودنی و         محل فرمان 
 Modify و Drawابزار 

 پرسش

 تحقیق
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  دلیل برای استفاده از هاشور3
حتی استانداردهایی  . شود  شان دادن جنس مصالح استفاده می     کشی از هاشور برای ن       درنقشه -1

.  را نـام بـرد     ISO و   ANSIتـوان     ازجملۀ این استانداردها می   . نیز برای انواع هاشور وجود دارد     
رس، الی، ماسـه  (یا انواع خاک ...) ازجمله مس، برنج، آهن، فوالد و (کمک هاشور انواع فلزات      به
های ساختمانی نیز در ترسیم مقاطع، سطوحی را که  در نقشه. دهیم ها نشان می را در نقشه...) و 

 . دهیم خورند با هاشور نشان می برش می
هـای دارای بافـت مشـخص و یکنواخـت            دادن محـدوده   دسـتی، بـرای نشـان      کشـی    در نقشه  -2
های پالستیکی چسبان      از برگه  ،)های موزائیک   شده و کف    کاری  های چمن   عنوان مثال محوطه    به(

منظور ایفای نقش زیپـاتون نیـز        در اتوکد از هاشور به    . شود  نام زیپاتون استفاده می     صوصی به مخ
 .کنیم استفاده می

 نـوع   ،سراغ هاشور رفته   بسته را رنگ بزنیم بازهم به      های  که بخواهیم درون محدوده      درصورتی -3
 .بریم کار می خاصی از آن را به

 .آشنایی با هاشور کافی باشند ن ما بهکرد رسد دالیل باال برای قانع نظر می به
 

 ...پیش از آنکه بتوانیم هاشورزنی کنیم
هـای    منظـور از فرمـان     ایـن  بـه . ای ایجـاد کنـیم      های بسـته    از هاشورزنی الزم است محدوده     پیش

استفاده کرده ترسیمی مشـابه     ...  و   LINE  ،CIRCLE  ،POLYGON  ،ARCترسیمی مانند   
تواننـد بـرای آشـنایی بـا          های مختلـف ایـن ترسـیم مـی          خشب. آوریم   به وجود می   1-20شکل  
 .های متفاوت این فرمان مورداستفاده قرار گیرند کارآیی

 

 
 

 هاشورزنی کردن اسباب الزم برای فرمان آماده  )1-20شکل 
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  برای هاشورزنیBHATCHفرمان 
BHATCHمعنی هاشورمرزی   به(Boundary Hatch) گذاری را پس  علت این نام. است

هـای    شـکل  . متوجه خواهیم شـد    ب-2-20 و   الف-2-20های    ز خواندن توضیحات ذیل شکل    ا
پس از  . شدن توضیحات مربوط به پنجرۀگفتگویی هاشور موردنیاز هستند        دیگری نیز برای کامل   

 .پردازیم ها و مطالعۀ توضیحات مربوطه به ادامۀ بحث می مشاهدۀ آن
 
 

 
 

 Quick زبانۀ – BHATCH پنجرۀگفتگویی فرمان )الف-2-20شکل 
 هاشور مـرزی  : عنوان پنجرۀگفتگویی  )1

(Boundary Hatch) 
ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ

پنجرۀگفتگویی بـدون ثبـت تغییـرات       
ــن و انجــام هاشــورزنی، ایجادشــده  ای
 .زنیم دکمه را می

ن بـا انتخـاب ایـ     : دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         
موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          

 .کنیم ای مشاهده می جمله

 در  – Advanced و   Quickهای    زبانه )4
 انتخـاب شـده     Quickاین شکل زبانۀ    

3 2

4
18
19
21
22
24
25

1

20

23

26
27
28

14

6

7

8

9

10

11
12

13

15
1716
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ــۀ . (اســت ــکل Advancedزبان  در ش
 .) شرح داده شده استب-20-2

 با انتخاب ایـن  – Pick Pointsدکمۀ  )5
کنـار    موقتـاً بـه    فتگـویی گدکمه، پنجرۀ 

شـود کـه      رود و از مـا خواسـته مـی          می
کـه    درصورتی. ای را انتخاب کنیم     نقطه

ای   در اطراف نقطۀ انتخابی مـرز بسـته       
و همـۀ   وجود داشـته باشـد، ایـن مـرز          

ای کـه درون آن باشـند         مرزهای بسته 
 (highlight)صـــورت درخشـــان  بـــه

د و هاشـورزنی دردرون ایـن       نآی  درمی
 .ردگی  انجام میهامرز

 پـس از    –    Select Objectsدکمۀ  )6
تـوانیم اجسـامی    انتخاب این دکمه مـی  

بـه  . را درناحیۀترسیمی انتخـاب کنـیم     
این ترتیب هرکدام از اجسام انتخـابی       

ــه ــر    ب ــور در نظ ــای هاش ــوان مرزه عن
 .شوند گرفته می

 اگر قـبالً  – Remove Islandsدکمۀ  )7
 مرزهایی Pick Pointsکمک دکمۀ  به

اشــیم و بخــواهیم از مشــخص کــرده ب
مرزهای داخلی یک یا چند تا را حذف        

 را انتخـاب  Remove Islandsکنیم، 
 تــا زمــانی کــه از دکمــۀ   . کنــیم مــی

Pick Pointsایم، ایـن    استفاده نکرده
 .باشد استفاده نمی دکمه قابل

 برای   – View Selections   دکمۀ  )8
نمایش مرزهای انتخابی ایـن دکمـه را        

گفتگـویی   الت پنجرۀ ح دراین. زنیم  می

تـوانیم ناحیـۀ     شود و مـی      می محوموقتاً  
 مرزهـای    و ترسیمی را مشـاهده کنـیم     

صـورت درخشـان     شده کـه بـه      انتخاب
(highlight)ــده ــل  درآمــ ــد قابــ   انــ
، Enterبــا زدن . باشــند تشــخیص مــی

Space  ،Escape        یا دکمـۀ راسـت یـا 
چپ ماوس دوباره به پنجرۀگفتگـویی      

 .گردیم برمی

اگر    –     Inherit Propertiesدکمۀ  )9
ــبالً هاشــوری رســم کــرده باشــیم و   ق
بخواهیم هاشور فعلی نیز مانند هاشور      

است ایـن دکمـه را         کافی ،موجود باشد 
 .زده، هاشور موردنظر را انتخاب کنیم

اگـــر نـــوع  - Doubleجعبـــۀکنترلی  )10
(Type)کــــــــــاربر  الگــــــــــوی 

(User defined) ــرده  را انتخــاب ک
انتخـاب   ی قابـل  باشیم، این جعبۀکنترل  

خواهــد شــد و درصــورت انتخــاب آن 
) ضـربدری (صورت مضاعف    هاشور به 
 . گردد ترسیم می

 در  –) ترکیـب  (Compositionناحیۀ   )11
ــ ــرای ویژگــی 2 هایــن ناحی  انتخــاب ب

همبســته و : هاشــور در اختیــار داریــم
 غیرهمبسته

ــۀرادیویی  )12  Associativeدکمــــــــــ
 بـا انتخـاب ایـن       –) همبسته یا همراه  (

مرزهـای خـود     شور وابسته به   ها ،دکمه
شود و هرتغییری درمرزهـا سـبب         می

عبـارت   بـه . گـردد   تغییر درهاشور مـی   
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خـاطر   دیگر هاشور مرزهای خود را به     
توانـد توسـط      این تغییر مـی   . سپارد  می

 ایجـاد  STRETCHهایی مانند   فرمان
 .شود

ــویی   )13 ــۀ رادیـ  Nonassociativeدکمـ
 ایـــن نـــوع هاشـــور –) غیرهمبســـته(

ی با مرزهای خـود     ا  بستگیهیچگونه وا 
 .ندارد

ــۀ   )14 ــیش (Previewدکم ــا   پ ــایش ی نم
 پـس از آنکـه مرزهـایی        –) دیـد   پیش

ــاب    ــین و انتخ ــورزنی تعی ــرای هاش ب
 با زدن این دکمه قبل از اینکه        ،کردیم

 یــک تصــویر ،فرمــان پایــان دهــیم بــه
. کنـیم   دید از هاشور مشاهده مـی       پیش

ایـم    تا زمانی که مـرزی تعیـین نکـرده        
 .استفاده است ه غیرقابلاین دکم

 بــرای پایــان بخشــیدن بــه OKدکمــۀ  )15
فرمان و ترسیم هاشـور ایـن دکمـه را          

 .زنیم می

برای لغـو و خـروج بـدون هاشـورزنی           )16
 .زنیم  را میCancelدکمۀ 

 اتوکد  (Help)برای مشاهدۀ راهنمای     )17
  این دکمه    BHATCHدربارۀ فرمان   

 .زنیم را می

) نــوع (Typeجهشــی  جعبۀفهرســت )18
 :زینه است گ3شامل 

o Predefined – هاشــورهایی کــه 
الگـوی  . انـد   ازقبل تعریـف شـده    

هایی بـه     این هاشورها در پرونده   

ــام ــای  ن  و ACADISO.PATه
ACAD.PAT ــداری  نگهــــــــ

اولـی بـرای واحـدهای      . شـوند   می
متریک و دومی بـرای واحـدهای       
ــرار   ــتفاده قــ ــی مورداســ اینچــ

 .گیرند می

o User defined – هاشـــورهای 
ین فاصــلۀ بــین تعیــ ســاده کــه بــا

خطــوط و زاویــۀ خطــوط تعریــف 
 .گردند می

o Custom – اگــر الگــوی هاشــور 
در یک پروندۀ همنام بـا آن و بـا          

 ذخیره شود و ایـن     PAT.پسوند  
 در  Supportپرونده در فهرست    

محل نصب اتوکد کپی گردد، این     
ــی  ــو را م ــاب   الگ ــا انتخ ــوانیم ب ت

Custom مورداســــتفاده قــــرار 
 .دهیم

) الگـو  (Pattern جهشـی   جعبۀفهرست )19
شامل کلیۀ الگوهایی است که اگـر در        

 را  Predefined) نـوع  (Type قسمت
هـای     از پرونـده   ،انتخاب کرده باشـیم   

ACADISO.PAT ــا  ACAD.PAT یـ
ترتیــب  الگوهــا بــه. شــود خوانــده مــی

اند ولی بـرای      الفبای التین مرتب شده   
 کــه بــا بقیــۀ الگوهــا SOLIDالگــوی 

ــدای فهر  ــه ابتـ ــاوت دارد بـ ــت تفـ سـ
 .کنیم مراجعه می

ــا انتخــاب ایــن دکمــه مــی  )20 ــوانیم از  ب ت
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ــام و شــکل   صــفحه ــانگر ن ــه نمای ای ک
 اســت هاشــور Predefinedالگوهــای 

. دلخواهمـــــان را انتخـــــاب کنـــــیم
 )4 و 3 و 2 و 1-2-20 های شکل(

ضـمن اینکـه    ) نمونـه  (Swatchدکمۀ   )21
 ،دهـد   شکل هاشور جاری را نشان مـی      

ــمارۀ   ــۀ ش  20عملکــردی مشــابه دکم
ای حـاوی     رد و با انتخاب آن صـفحه      دا

شــکل و نــام الگوهــای موجــود ظــاهر  
شود که از میان آن الگوی مطلـوب          می

-20هـای     شـکل . (کنـیم   را انتخاب می  
 )4 و 3 و 2 و 2-1

ــوع    )22 ــاب نـ ــورت انتخـ  (Type)درصـ
 این قسمت فعال    (Custom)سفارشی  

شـود و عملکـرد آن مشـابه دکمـۀ            می
 . است19شمارۀ 

 اسـت   20نـد دکمـۀ     این دکمه نیـز مان     )23
ــوع   ــه نـ ــر اینکـ ــروط بـ  (Type)مشـ

ــی  ــده  (Custom)سفارش ــاب ش  انتخ
 .باشد

 (Angle)جهشـی زاویـه       جعبۀفهرست )24
 زاویۀ هاشور را در ایـن بخـش وارد          –

این زاویه برحسب   . کنیم  یا انتخاب می  
شـــده توســـط فرمـــان  واحـــد تعیـــین

UNITS  اگـر نـوع    . شـود    سنجیده می
(Type) 18جعبۀفهرســت ( انتخــابی (

User defined   باشد، زاویۀ صـفر بـه 
 بــه معنــی خــط 90معنــی خــط افقــی، 

 .است... و  عمودی

 (Scale)جهشی مقیـاس      جعبۀفهرست )25
  انتخـــــابی (Type) اگـــــر نـــــوع –

Predefined ــا ــا Custom ی ــد، ب  باش
ــر از    ــدد بزرگت ــا ورود ع ــاب ی  1انتخ

هاشور بزرگتر و بـا ورود عـدد          مقیاس
 هاشـور کـوچکتر      مقیاس 1کوچکتر از   

ــد  ــد شـ ــاب . خواهـ ــام انتخـ  در هنگـ
 کــــاربر لگــــوی ا (Type)نــــوع

(User defined) ــمت ــن قســ  ایــ
 .شود غیرفعال می

26( Relative to paper space -  در
. فضای مدل این گزینه خاموش اسـت      

اگـــر در فضـــای کاغـــذ باشـــیم ایـــن 
بـا  . شـود   جعبۀکنترلی قابل انتخاب می   

ــاس نســبت   ــه مقی ــن گزین انتخــاب ای
 .شود ه میکاغذ سنجید فضای به

) فاصـــله (Spacingجعبۀویرایشـــی  )27
بـــرای تعیـــین فاصـــله بـــین خطـــوط 

 (Type)هاشـــــوری کـــــه از نـــــوع 
 اسـت  (User defined)کـاربر   الگوی

 .گیرد مورداستفاده قرار می

28( ISO pen width -  ــن ــتای  فهرس
شـود کـه      جهشی درصورتی فعـال مـی     
 (Pattern)هنگــــام انتخــــاب الگــــو 

ــورISOهاشــورهای اســتاندارد  د  را م
 .استفاده قرار دهیم
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 Advanced زبانۀ – BHATCH پنجرۀگفتگویی فرمان )ب-2-20شکل 

 در شرح مربوط بـه       قبالً 17 تا   1های    شماره
 .اند  توضیح داده شدهالف-2-20شکل 

ــا  )4 ــدراینج ــاب Advanced ۀزبان  انتخ
 .شده است

ــۀ )18  Island detection style ناحیـ
 ایـن ناحیـه     –) شیوۀ ردیـابی جزیـره    (

 .باشد  دکمۀرادیویی می3شامل 

 بـا   –) عـادی  (Normalدکمۀرادیویی   )19
فرض است    انتخاب این دکمه که پیش    

درمیان انجام    صورت یک  هاشورزنی به 
گیرد، یعنی هاشورزنی از یک مـرز         می

 شود و با رسـیدن بـه     بیرونی شروع می  
م از روی کاغذ برداشـته      مرز بعدی قل  

شود و تا مرز بعدی حرکـت کـرده           می
ــه روی   ــاره در روی مــرز بعــدی ب دوب

طریـق   شـود و بـدین      کاغذ گذاشته می  
 .شوند ها هاشورزنی می کل محدوده

) تـرین   بیرونـی  (Outerدکمۀرادیویی   )20
ترین محـدوده      در این حالت بیرونی    –

شــــود و فقــــط  درنظرگرفتــــه مــــی
ــی ــورز  بیرونـ ــش هاشـ ــرین بخـ نی تـ

 .گردد می

3 2

4
18

19

22
24

1

21

28

14

6

7

8

9

10

11
12

13

15
1716

5

20

23

25
26

27

29
30
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پوشی از    چشم (Ignoreدکمۀرادیویی   )21
ــی ــا انتخــاب ایــن  –) مرزهــای درون  ب

دکمۀرادیویی مرزهای درونـی هنگـام      
شوند و فرض بـر       هاشورزنی دیده نمی  

تـرین مـرز      این است که فقـط بیرونـی      
 .انتخاب شده است

 در –) نوع جسم (Object typeناحیۀ  )22
هنگام استفاده از روش انتخـاب نقطـه        

ــ ــوربــــرای یــ  افتن مرزهــــای هاشــ
(Pick Point)  یک یا چند چنـدخطی 

گــردد کــه ایــن    مــوقتی رســم مــی  
ها پـس از پایـان هاشـورزنی          چندخطی

در این  . شوند  طور خودکار حذف می     به
ــه مـــی  تـــوانیم دربـــارۀ ایـــن    ناحیـ

 .گیری کنیم ها تصمیم ندخطیچ

 Retain Boundariesجعبـۀکنترلی    )23
کـردن ایـن     بـا روشـن   ): حفظ مرزهـا  (

طور موقتی    کنترلی، جسمی که به   جعبۀ
برای مشـخص کـردن مرزهـا سـاخته         

 پس از پایان هاشورزنی پـاک       ،شود  می
 .گردد نمی

 از این جعبۀفهرست جسمی را کـه در        )24
با انتخـاب   (هنگام هاشورزنی    مرزها به 

Pick point (تعیـین  ،شـود  ساخته می 
دونـوع   تواند بـه    این جسم می  . کنیم  می

 :باشد

o  ــدخطی ــا – (Polyline)چنــ  بــ
 .ها آشنا هستیم چندخطی

ها در     با ناحیه  – (Region)ناحیه   .1

 .بعدی آشنا خواهیم شد3اتوکد 

 )گروه مرزها (Boundary setناحیۀ  )25

 یافتن مرزها در    Newبا انتخاب دکمۀ     )26
صــــورت انتخــــابی درون اجســــام 

 .پذیرند می

جهشـی از میـان       در این جعبۀفهرسـت    )27
شـده یکـی را      مرزهـای تعریـف   ه  گرو

 .کنیم انتخاب می

 Island detection methodناحیـۀ   )28
 در این ناحیـه  –) روش ردیابی جزایر  (

ــا را    ــبۀ مرزه ــی از دو روش محاس یک
 .توانیم انتخاب کنیم می

 –) جریـان آب   (Floodدکمۀرادیویی   )29
بــا انتخــاب ایــن دکمــه روش ردیــابی 

گیرد که    صورت انجام می   این همرزها ب 
شـود در نقطـۀ انتخـابی یـک       فرض می 
شان قرار دارد و آبـی کـه از         چشمۀجو

آیــد تــا بــه مــرزی  چشــمه بیــرون مــی
. دهـد   حرکت خود ادامه می    نرسیده به 

یـک جسـم     به مجـرد رسـیدن آب بـه       
قسـمتی  ...) مانند خط، کمان، دایره و      (

 .آید وجود می از مرز به

 Ray casting               دکمۀرادیویی )30
 ردیــابی مرزهــا بــا   –) پرتوافشــانی(

ــن دک  ــاب ایـ ــه انتخـ ــه بـ ــورت  مـ صـ
در ایــن .گیــرد پرتوافشــانی انجــام مــی

روش فرض براین است که یک شـمع        
یا جسم نورانی در نقطۀ انتخـابی قـرار         
دارد و هر جا که این پرتوها به مـانعی          
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 .گردد برخورد کردند مرز تعیین می

 

 
 

 ANSIزبانۀ  - Hatch Pattern Palette پنجرۀگفتگویی )1-2-20شکل 

 Predefined) نـوع  (Typeکـه     در حـالی   (الـف -2-20از شـکل     21 و   20ی  هـا   با انتخـاب دکمـه    
 الگوهایی که مطابق اسـتاندارد  ANSIشود که با زدن زبانۀ   این پنجره باز می   .) انتخاب شده باشد  

ANSIشوند انتخاب می باشند قابل  می. 
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 ISO زبانۀ Hatch Pattern Palette   پنجرۀگفتگویی )2-2-20شکل 

 Predefined) نـوع  (Typeکـه     در حـالی  (الـف   -2-20 از شـکل     21 و   20هـای     با انتخـاب دکمـه    
 الگوهـایی کـه مطـابق اسـتاندارد         ISOشود که با زدن زبانۀ        این پنجره باز می   .) شده باشد  انتخاب

ISOشوند انتخاب می باشند قابل  می. 
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 Other Predefinedزبانۀ  Hatch Pattern Palette پنجرۀگفتگویی  )3-2-20شکل 

 Predefined) نـوع  (Typeکـه     در حـالی   (الـف -2-20 از شـکل     21  و 20هـای     با انتخـاب دکمـه    
) فـرض  زبانـۀ پـیش   (Other Predefinedشـود کـه زبانـۀ     این پنجره باز می.) انتخاب شده باشد

 تعریـف   ACAD.PAT یـا    ACADISO.PATشامل کلیـۀ هاشـورهایی اسـت کـه در پرونـدۀ             
هاشورها از روی تصـویرهای موجـود در ایـن            است که مقیاس    به این نکته ضروری   توجه  . اند  شده

 BHATCH در پنجرۀگفتگـویی     OKتشخیص نیست و بهتر است قبل از زدن دکمۀ           پنجره قابل 
 .دید از هاشور بزنیم  را برای مشاهدۀ یک پیشPreviewدکمۀ ) الف-2-20شکل (
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 Customزبانۀ  Hatch Pattern Palette پنجرۀگفتگویی  )4-2-20شکل 
 و 21 و 20هـای   با زدن دکمـه . شود   این پنجره  ظاهر می     الف-2-20 از شکل    23با انتخاب دکمۀ    

از آنجــا کــه هــیچ الگــوی . بازیــابی اســت  نیــز ایــن پنجــره قابــلCustomســپس انتخــاب زبانــۀ 
سـایت    بـه   بـا مراجعـه    .اسـت   ایم، این پنجره از هرگونـه الگـویی خـالی           ی تعریف نکرده  ا  سفارشی

www.IranCAD.comالگوهای جالبی دسترسی بیابیم توانیم به  می. 
 

 میانبرهاشور منوی
ــه     ــی از دکم ــا جســم یک ــه ی ــاب نقط ــرای انتخ ــه ب ــامی ک ــای  اگرهنگ ــاPick Pointه   ی

Select Objectsایم، در صفحۀترسیمی دکمۀ راست ماوس را بزنیم، منوی   را انتخاب کرده
 .های آن کمابیش آشناییم  با گزینهشود که  ظاهر می5-2-20شکل 
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 HATCHمنوی میانبر فرمان ) 5-2-20شکل 

 
 کمک هاشور رنگ زدن نواحی به

 را انتخـاب   SOLIDرا اجرا و پس از تعیـین مرزهـای هاشـورزنی، الگـوی               BHATCHفرمان  
که هایی    توانیم با روش    آید که می    رنگ جاری درمی    هاشور ایجادشده به  . )3-20شکل  (کنیم    می

 .را تغییر دهیم شناسیم رنگ آن اکنون می
 

 
 

 انتخــاب شــده SOLID در شــکل الگــوی – BHATCH پنجرۀگفتگــویی فرمــان )3-20شــکل 
  .باشند انتخاب نمی قابل... های تعیین زاویه،مقیاس، فاصله و  حالت هیچکدام از گزینه دراین. است
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 هاشورزنی ساده
) نــوع (Typeعیــین مرزهــای هاشــورزنی، کنــیم، پــس از ت را اجــرا مــی BHATCHفرمــان 
 4-20 مشـابه شـکل   BHATCHپنجرۀ . کنیم  را انتخاب می(User define)کاربر  الگوی

. کنـیم   هـا الگـو را تعریـف مـی          طریق با تعیین فاصلۀ بین خطـوط و زاویـۀ آن           این  به .خواهد شد 
 .شود صورت ضربدری رسم می ، هاشور بهDoubleدرصورت انتخاب گزینۀ 

 

 
 

  انتخاب شـده  User defined در شکل نوع – BHATCH پنجرۀگفتگویی فرمان )4-20ل شک
ــه . اســت در عــوض .  روشــن نیســتندScale و Patternهــای  در ایــن حالــت هیچکــدام از گزین
 . قابل انتخابندDouble و Angle ،Spacingهای  قسمت

 
 شود آنچه با هاشورزنی ایجاد می
کنـیم     و گزارشات اتوکـد را بررسـی مـی         گیریم   می LISTپس از هاشورزنی از جسم ایجادشده       

 . استHATCHشود جسم ایجادشده از نوع  همانگونه که در باال مشاهده می). 5-20شکل (
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  برروی هاشورLISTرای فرمان جنتیجۀ ا) 5-20شکل 
 

 )هاشور (HATCHنام  جسم مرکبی به
هـا و     ایـم چنـدخطی      شـناخته  از دیگر اجسام مرکب کـه تـاکنون       . هاشور یک جسم مرکب است    

، RECTANG  ،POLYGONهـای     خاطر داریم فرمان    همانگونه که به  . باشند  ها می   چندضلعی
DONUT   و PLINE   نـام     اجسام مرکبی بهLWPOLYLINE  تـوانیم   مـی . کننـد   ایجـاد مـی

نـام   منظـور فرمـانی بـه      ایـن   بـه . هـا تجزیـه کنـیم       دهنـدۀ آن    اجـزاء تشـکیل    اجسام مرکب را بـه    
EXPLODE گیریم کمک می را به. 

 
 )EXPLODEفرمان  (تجزیۀهاشور
 :کنیم  پیام درخواست انتخاب اجسام مرکب را مشاهده میEXPLODEبا اجرای فرمان 

Command: explode 
Select objects: 

 با تجزیـۀ    .شوند  اجزاء خود تجزیه می    زنیم و اجسام به      را می  Enterپس از انتخاب اجسام کلید      
 .خط هستند دهندۀ هاشور همگی پاره ود که قطعات تشکیلش هاشور معلوم می

 همۀ انواع هاشورها هنگام تجزیـه بـه       . تجزیه نیست   قابل SOLIDهاشور نوع   : توجه
 .شوند هایی تبدیل می خط پاره

 
 های عمومی هاشور تغییرویژگی

شور ها) پالت(خط و شیوۀ رسم       خط، وزن   توانیم رنگ، نوع   پیش می  های ذکرشده درفصل    روش به
 .را تغییر دهیم
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 )HATCHEDITفرمان ( های اختصاصی هاشور تغییر ویژگی
کـار    را بـه   HATCHEDITایـم فرمـان       های هاشوری که قـبالً رسـم کـرده          برای تغییر ویژگی  

مـا   را بـه  ) الگـو، مقیـاس، زاویـه     نـوع،   (های هاشور     این فرمان قابلیت تغییر همۀ ویژگی     . بریم  می
که بروی هاشور     درصورتی). 6-20شکل  (ای هاشور را تغییر دهیم      توانیم مرزه    ولی نمی  دهد  می

 .گردد  اجرا میHATCHEDITموجود در صفحۀترسیمی دوبار کلیک کنیم، فرمان 
 

 
 

 Quick زبانۀ – HATCHEDIT پنجرۀگفتگویی فرمان )الف-6-20شکل 

 الـف -2-20شکل بقیۀ پنجره کامالً مشابه . خورد چشم می  بهHatch Editدر عنوان پنجره کلمۀ 
در اینجـا نـوع     . های مربوط به انتخاب مرزها خاموشـند        شود دکمه   همانگونه که مشاهده می   . است

Predefined       تـوانیم نـوع، الگـو، زاویـه و مقیـاس را تغییـر دهـیم                  انتخاب شده است و تنها مـی .
ــورتی ــته    درصـ ــور همبسـ ــه هاشـ ــی (Associative)کـ ــد مـ ــوانیم آن  باشـ ــته  تـ را غیرهمبسـ

(Nonassociative)توانیم عکس این عمل را انجام دهیم  کنیم ولی نمی. 
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 Advanced زبانۀ – HATCHEDIT پنجرۀگفتگویی فرمان )الف-6-20شکل 
اسـت ولــی تنهــا قســمت  ) ب-2-20شــکل  (BHATCHایـن پنجــره نیــز شـبیه پنجــرۀ فرمــان   

 .ت اس(Island detection style)» جزایر شیوۀردیابی«تغییر آن ناحیۀ  قابل
 

 های ویرایشی بر روی هاشور اثر فرمان
در اینجا . های ویرایشی تغییر دهیم کمک فرمان  توانیم به   مرزهای هاشور را در بعضی از موارد می       

ایـم بـر روی هاشـور بررسـی           هـا آشـنا شـده       های مختلف ویرایشی را که تاکنون با آن         اثر فرمان 
 .کنیم می

 

 OFFSET  ،FILLET  ،EXTEND  ،TRIM  ،BREAK  ،LENGTHENهای    فرمان
 CHAMFERو 

 .اثرند های مشابه بر روی هاشور بی ها و فرمان این فرمان
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 COPYفرمان 

کـه مرزهـای هاشـور بـه         کردن هاشور، درصـورتی     برای کپی  COPYاستفاده از فرمان     درصورت
شـده اطالعـاتی دربـارۀ        همراه آن کپی نشوند، هاشور دیگر همبسته نخواهد بود و هاشـور کپـی             

هاشـور    بـه  (Associative)حالـت هاشـور همبسـته        درایـن . رزهای خـود نخواهـد داشـت      م
 .گردد  تبدیل می(Nonassociative)غیرهمبسته 

 
 ARRAY و MOVE ،ROTATE ،SCALE ،MIRRORهای  فرمان
هـای    شـود و فرمـان      ، اگر هاشور از مرزهای خـود جـدا شـود غیرهمبسـته مـی              COPYهمانند  

 .گذارد ی آن نمیویرایشی دیگر تأثیری برو
 

 STRETCHفرمان 
 . بر روی هاشور استSTRETCHدهندۀ تأثیر فرمان   نشان7-20شکل 

 
 

از    پـس   شـکل سـمت چـپ      - بـر روی هاشـور همبسـته         STRETCHتأثیر فرمـان    ) 7-20شکل  
Stretch شـود هاشـور نیـز     همانگونـه کـه مشـاهده مـی    . آیـد  صورت شکل سمت راست درمـی   به
Stretchشود  می. 

 
 های ویرایشی بر روی مرزهای هاشور  فرماناثر

 MOVEفرمان 
 . بر روی مرزهای هاشور استMOVEدهندۀ تأثیر فرمان   نشان8-20شکل 
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شکل با جابجا شدن لوزی   –هاشور همبسته   مرزهای   بر روی    MOVEتأثیر فرمان   ) 8-20شکل  
 .گیرند خود می ، هاشورهای اطراف آن نیز شکل جدید را بهسمت چپ

 
 STRETCHمان فر

 فقط مرزهـای هاشـور را انتخـاب کنـیم، اگـر هاشـور          STRETCH هنگام اجرای    که  درصورتی
 .کند همراه مرزهای خود تغییر می همبسته باشد به

 
 )BOUNDARYفرمان (مرزی  ترسیم چندخطی

را هاشور  نظیر   ی آشنا شدیم، بد نیست فرمانی را هم که امکانات         BHATCHاکنون که با فرمان     
ــا بـــه ــیمگیـــرد ب مـــیر کـ ــا BOUNDARYایـــن فرمـــان . شناسـ  مخفـــف (BPOLY یـ

Boundary Polylineبـا اجـرای ایـن فرمـان و سـپس      .اسـت ) مـرزی  معنی چندخطی  به 
چندخطی در محل درخشان    یا چند   های بسته یک       یا محدوده   ای در میان محدوده     انتخاب نقطه 

(highlight)9-20شکل . (شود  شده ترسیم می( 
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 BOUNDARY پنجرۀگفتگویی فرمان )9-20شکل 
به استثنای خالی بـودن جـای زبانـۀ    . شود  دیده میBoundary Creationدر عنوان پنجره کلمۀ 

Quick شــود از میــان  همانگونــه کــه مشــاهده مــی.  اســتب-2-20، بقیــۀ پنجــره مشــابه شــکل
. باشـند   شـن مـی   ای در میـان مرزهـا رو        های مربوط به انتخـاب نقطـه        های انتخاب، تنهادکمه    دکمه

صـورت    بـه Retain Boundariesهمینطـور چـون هـدف سـاختن مـرز اسـت،لذا جعبـۀکنترلی        
 ایجـاد  Polylineازنـوع  توانـد جسـم       گاهی اوقات اتوکد نمـی    . تغییر است   شده و غیرقابل    انتخاب
 .سازد  میRegionکند و 

 
 باز هم نقشۀ قدیمی

را رسـم    هـای زیـادی از آن       ته قسمت شذهای گ   بخشی از نقشۀ معماری که طی فصل       با نگاهی به  
هـا هرچنـد    محل داکت. ها هاشور زده شده است      داخل مربع ستون  کنیم که      مشاهده می  ،کردیم

تـوانیم بـرای پـر کـردن قسـمت مثلثـی از               قابل ترسیم بودند ولی می     SOLIDکمک فرمان     به
تـراز کـف    ل و   شـما های سیاه رنگ عالمـات        پرکردن قسمت همچنین  . هاشور نیز استفاده کنیم   

 )10-20  شکل( .ستا  عملیBHATCHکمک  راحتی به هب
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 .گیریم مان به کمک می  را برای کامل کردن نقشهBHATCHفرمان  )10-20شکل 
 

 ها رماننام مستعار ف
 .است های این فصل درجدول زیر نشان داده شده نام مستعار یا مخفف فرمان

 
Commands Aliases 

BHATCH h, bh 

HATCHEDIT He 

EXPLODE X 

BOUNDARY Bo 

 
 Modify و Drawها در منوهای گشودنی و ابزار  محل فرمان

ــای  در شــکل ــان 12-20 و 11-20ه ــدام از فرم ــای    محــل هرک ــن فصــل در منوه ــای ای ه
 شـکل   3 و   2 و   1-13-20هـای     در شکل .  نشان داده شده است    Modify و   Drawگشودنی

 .شوند  مربوطه دیده میهای ابزار فرمان منوی
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در فصل این ترسیمی های   محل فرمان)11-20شکل 
 Drawمنوی 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Hatch… - فرمان BHATCH) هاشورمرزی( 

• Boundary… - فرمان BOUNDARY 
 (Boundary Hatch) ) مرزی چندخطی(

 

 

 محل )12-20شکل 
ویرایشی اشاره های  فرمان

 شده در این فصل درمنوی
Modify 

 
• Hatch… -  فرمـــان 

HATCHEDIT 
 )ویرایش هاشور(

 گزینۀ
Modify Object 

 Hatch… 
 
 
 
• Explode –  فرمـــان 

EXPLODE 
 )مرکب تجزیۀجسم(
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 Drawابزار   در منویBHATCHفرمان ) 1-13-20شکل  

 Modifyابزار   در منویEXPLODEفرمان ) 2-13-20شکل  

 Modify IIابزار   در منویHATCHEDITفرمان ) 3-13-20شکل  

 
 پرسش

جسم ساده و مرکب را تعریف کنید و تمامی اجسام ساده و مرکبی را که تاکنون                 -1
 چه تفاوتی بین جسم ساده و مرکب وجود دارد؟. اید نام ببرید ها آشنا شده با آن

 
 توانیم رنگ یک هاشور را تغییر دهیم؟ چگونه می -2
 
کار  و چه امکاناتی را به    ها    رنگ سبز چه فرمان    ضلعی توپر به    برای ترسیم یک پنج    -3

 گیریم؟ می
 
هاشور همبسته و غیرهمبسته را توضیح دهید و بگویید آیا این دونوع قابل تبدیل               -4

 یکدیگر هستند یا نه؟  به

 
 تحقیق

را   رســـم کنیـــد و درون آن ٠,٠ واحـــد در نقطـــۀ  100مربعـــی بـــه ابعـــاد    -1
.  بزنیـد ٠ برابـر   (Angle) و زاویـۀ     ٢ برابـر    (Scale) با مقیاس    ANGLEهاشور

 رسم کرده، هاشوری بـا مشخصـات        ١۵٠,۵٠همان ابعاد در نقطۀ      مربع دیگری به  
هاشورهای  میان دو مربع را با یکـدیگر مقایسـه           . هاشور قبلی در داخل آن بزنید     

 آیا شکل آنها با یکدیگر متفاوت نیست؟). آیند شکل پی(کنید 
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 اجرا کرده، در  راSNAPBASEفرمان . هاشور داخل مربع دوم را پاک کنید

ترسـیمی    کردن نقطه، از ابزار کمـک      جواب درخواست اتوکد مبنی بر مشخص     
Osnap)  بــرای انتخــابEndpoint یــا Intersection ( کمــک گرفتــه، گوشــۀ

اکنون مربـع   . را انتخاب کنید  ) ١۵,۵به مختصات   (سمت چپ پایین مربع دوم      
شـکل  ( اسـت؟    آیا شکل آن مشـابه هاشـور اول نشـده         . دوم را هاشور بزنید   

 )زیر
 

 
 

 تعیین کنندۀ محل قرارگـرفتن قلـم اتوکـد          SNAPBASE :به خاطر بسپارید  
 .برای شروع هاشورزنی است
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ای  ، اتوکد ناحیـۀ بسـته  BHATCHاگر هنگام انتخاب نقطه درزمان اجرای فرمان        -2
 دهد؟ دور نقطۀ انتخابی نیابد، چه پیغامی می

 
ای    درمیان ناحیۀ بسته   BHATCHان  اگر هنگام انتخاب نقطه درزمان اجرای فرم       -3

 اُفتد؟ اتفاقی می شود، چه طورکامل دیده نمی کلیک کنیم که در صفحۀترسیمی به

 
  یـا HATCH فرمـان  توانیم هاشورزنی کنیم؟ مطمئنیـد؟     میرز  آیا بدون داشتن م    -4

-Hرا موردبررسی قراردهید  را از سطرفرمان اجراکرده، آن. 
 
ــان  -5 ــرده، MATCHPROPفرم ــۀ  را اجراک ــرده،    آنSettingsگزین ــاب ک را انتخ

 . را بررسی کنیدHatchجعبۀکنترلی روشن یا خاموش بودن 
 
 را در پنجـرۀ  Associative Hatchاثـر خـاموش و روشـن بـودن جعبـۀکنترلی       -6

OPTIONS)  زبانۀSelection (برروی هاشورها بررسی کنید. 
 
 (FILL)جامـد     توپرسـازی .  بزنید SOLIDای هاشور ازنوع      درون محدودۀ بسته   -7

 اُفتد؟ چه اتفاقی می.  کنیدREGEN کرده، (Off)را خاموش 
 
 BREAKکمـک فرمـان        آن را بـه    های  هگوشیکی از   ای ایجادکرده،     محدودۀ بسته  -8

.  داخـل ایـن محـدوده را هاشـور بزنیـد     Select Objectاکنون با گزینۀ . باز کنید
 FILLET حاال فرمـان  .هاشورزنی احتماالً در ناحیۀ باز درست انجام نشده است        

اتفـاقی بـرای      چـه . را اجرا کرده دوقطعۀ دوطـرف فاصـلۀ خـالی را انتخـاب کنیـد              
 اُفتد؟ هاشور می
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 نویسی متن

 !را بیاموزیم» نوشتن چگونه«

 TEXT: فرمانی برای نوشتن

: نوشـــــتۀپویا (DTEXTفرمـــــان 
Dynamic Text( 

ــان  ــف  STYLEفرمـ ــرای تعریـ  بـ
 شیوۀنوشتاری

 TEXTهای فرمان  گزینه

 بــــرای انتخــــاب Styleگزینــــۀ 
 شیوۀنوشتاری

 بـرای انتخـاب نحـوۀ       Justifyگزینۀ  
 ترازبندی متن

 TEXTگزینۀ نهفته در فرمان 

 بــرای نوشــتن مــتن MTEXTفرمــان 
 پاراگرافی

ــتن ــرایش م ــک وی ــای ت ــطری و  ه س

 )DDEDITفرمان (پاراگرافی 

قشــه یــافتن و جــایگزینی کلمــات درن
 )FINDفرمان (

فرمـان  (های امالیی     یافتن و اصالح غلط   
SPELL( 

ــدون  ــته بـــ ــدازۀ نوشـــ تغییرانـــ
 (SCALETEXT)جابجایی

ــته   ــدی نوشـــ ــر ترازبنـــ تغییـــ
(JUSTIFYTEXT) 

 ها  برروی نوشتهMIRRORاثر فرمان 

 ها نام مستعار فرمان

ها در منوهـای گشـودنی و         محل فرمان 
 Modify و Drawابزار 

 پرسش

 قیقتح
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 !را بیاموزیم» نوشتن چگونه«
های مختلـف     کردن بخش  ای خواهیم دید که برای درج توضیحات و مشخص          هرنقشه با نگاهی به  
، (Detailing)» جزئیـــات«، (Title)» عنـــوان نقشـــه «. نوشـــتن داریـــم  آن نیازبـــه

ــاآلخره (Comments)» توضــیحات«، (Indexing)» گــذاری انــدیکس« راهنمــای « و ب
 )1-21شکل . (شوند نویسی کامل می  همگی با متن(Legend)» نقشه

 

 
 

 . دراین فصل نوشتن را خواهیم آموخت)1-21شکل 
 

 TEXT: فرمانی برای نوشتن
ـ      جملـه  انجـام تنظیمـاتی داریـم ولـی فعـالً          نوشتن نیاز به   برای شروع به   طـور آزمایشـی     های را ب

اما . کنیم  را اجرا می   TEXTمنظور فرمان    نای به. پذیریم  های اتوکد را می     فرض   و پیش  نویسیم  می
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دهـد و سـپس    اتوکد پیش از پرسیدن متن موردنظر مـا، گزارشـاتی درمـورد وضـع جـاری مـی                 
زاویـۀدوران  « و   »مـتن ) اندازۀ(ارتفاع  «،  »نقطۀدرج«درخواست دریافت اطالعات درمـورد      

 .کند  را می»متن
Command: text 
Current text style:  "Standard"  Text height:  2.5000 

نـام  . گـردد   دراینجا توضیحاتی دربارۀ مشخصات متنـی کـه نوشـته خواهـد شـد مشـاهده مـی                 
۲فـرض بـرای مـتن          و ارتفـاع پـیش     "Standard"جاری   شیوۀنوشتاری بـا  .  واحـد اسـت    .۵

 . آشنا خواهیم شدبعدشیوۀنوشتاری کمی 
Specify start point of text or [Justify/Style]: 

 .کنیم  نوشته را تعیین مینقطۀ درج
Specify height <2.500>: 

فرض را قبـول    پیشEnterزدن    یا با  کنیم  نوشته را در این قسمت تعیین می      ) اندازه(ارتفاع  
 ..کنیم می

Specify rotation angle of text <0>: 
. کنـیم  متنی را که قرار است نوشته شود نسبت به افـق تعیـین مـی             ) چرخش(زاویۀ دوران   

فرض برای اولین بار اجرای این        زاویۀ پیش . دهیم   را می  0ای اینکه نوشته افقی باشد زاویۀ       بر
 .یدآ فرض درمی  است و دفعات بعدی زاویۀ داده شده به صورت پیش0فرمان 

Enter text: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
Enter text: 

بـرای   .کنـیم   ر است سطر بعدی را وارد مـی       که نوشتۀ موردنظر ما در چند سط        درصورتی
 .زنیم  را میEnterخاتمه بخشیدن به فرمان 

 )2-21شکل . (شود متن در نقشه درج می
 

 
 .شود شده با این دستخط نوشته می  متن داده)2-21شکل 

 
 )Dynamic Text: نوشتۀ پویا (DTEXTفرمان 

هـای    ایـن دو فرمـان درنسـخه      . یم را نیز اجرا کن    DTEXT، فرمان   TEXTجای   توانستیم به   می
 کامالً مشابهند و فقط برای سازگاری بـا         2000 ولی در اتوکد     ،قبلی اتوکد با هم تفاوت داشتند     

 بـاال رفتـه و شـبیه        TEXTدرواقع کـارآیی فرمـان    . اند  های قبلی هر دو فرمان حفظ شده        نسخه
DTEXT  مـان   برای دیدن قدرت نهفتۀ ایـن دو فرمـان یکبـار دیگـر فر             .  شده استTEXT   یـا 
DTEXT   کنـد، بـا حرکـت        کنیم و هنگامی که اتوکد از ما ورود نوشته را تقاضا مـی               را اجرا می
نما و کلیک کردن بـروی نقطـۀ دلخـواهی در صفحۀترسـیمی،  نقطـۀدرج نوشـته را                    دادن مکان 
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 .دهیم  نشان می(Dynamic)صورت متحرک  به
 را طبق سلیقۀ خود انتخـاب       (Font)شده، یعنی دستخط      اما چگونه دیگر مشخصۀ نوشتۀ درج     

 کنیم؟
 

  برای تعریف شیوۀنوشتاری  STYLEفرمان 
دهد، بلکه با اجرای آن توانایی استفاده از          ما امکان انتخاب فونت را می      تنها به   نه STYLEفرمان  
 پنجرۀگفتگـویی   STYLEبا اجرای فرمـان     . یابیم  ها را می      و دیگر کارآیی    (Effects)ها    جلوه

 .خوانیم توضیحات ذیل این شکل را می. شود  ظاهر می3-21شکل 
 
 

 
 

 .شود  باز میSTYLE که با اجرای فرمان Text Style پنجرۀگفتگویی )3-21شکل 
 شیوۀنوشـتاری : عنوان پنجرۀگفتگویی  )1

(Text Style) 
ــۀ )2 ــتن دکمــ ــروج از  : بســ ــرای خــ بــ

. زنـیم   را می پنجرۀگفتگویی این دکمه    
 25توضیحات مربوط به دکمۀ شـمارۀ       
 .دربارۀ این دکمه نیز صادق است

بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3

دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         
موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          

 .کنیم ای مشاهده می جمله

 نـــام شـــیوۀ (Style Nameناحیـــۀ  )4
ــتاری ــیوۀ ): نوشـ ــه شـ ــن ناحیـ  در ایـ

کنـیم،    اری را انتخـاب مـی     نوشتاری جـ  
کنـیم، نـام      شیوۀ جدیـدی معرفـی مـی      

4
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دهیم و یـک      شیوۀ موجود را تغییر می    
نیـاز   شیوۀنوشتاری را درصـورت عـدم     

 .کنیم حذف می

هـای    جهشی نام شـیوه     در این فهرست   )5
اولـین بـار    . کنیم  موجود را مشاهده می   

کنـیم،    را اجرا مـی STYLEکه فرمان  
شـم  چ تنها یک نام در ایـن قسـمت بـه         

متنی کـه مـا در      . Standard: خورد  می
 با این شیوه نوشـته      ،نقشه درج کردیم  

بـا انتخـاب یـک شـیوه از         . شده اسـت  
ــۀ     ــتۀ دکم ــت، نوش ــن فهرس ــان ای می

Cancel        واقع در سمت راسـت بـاالی 
در . شـود    تبـدیل مـی    Closeپنجره به   

ــاری را   ــتاری ج ــت شیوۀنوش ــن حال ای
ــرده  ــین ک ــم تعی ــری در  . ای ــر تغیی ه
وۀ جاری بدهیم، در این     مشخصات شی 

ــۀ  ــه خــاموش Applyصــورت دکم  ک
 .گردد انتخاب می  قابل،است

با انتخاب این   ): جدید (…Newدکمۀ   )6
 بـــاز 1-3-21دکمـــه پنجـــرۀ شـــکل 

ــی ــی  م ــود و م ــیوۀ   ش ــک ش ــوانیم ی  ت
ــیم    ــی کنـ ــد معرفـ ــتاری جدیـ . نوشـ

ــاً   ــن شیوۀنوشــتاری عین مشخصــات ای
ای است که نام آن پیش از         مانند شیوه 
ــن د ــه در فهرســتزدن ای جهشــی  کم

اکنـون شـیوۀ    . شـد    دیده مـی   5شمارۀ  
عنـوان شیوۀنوشـتاری جـاری       جدید به 

تـوانیم تغییـرات      شود و می    انتخاب می 
موردنظرمــان را بــر روی خصوصــیات 

ای کـه بـه ایـن         شـیوه . آن اعمال کنیم  
گردد در اتوکد ذخیره      طریق ایجاد می  

ــی ــۀ    م ــا زدن دکم ــر ب ــی اگ ــود، حت ش
Escapeیان بدهیم فرمان را پا. 

بـــا ): تغییرنـــام (…Renameدکمـــۀ  )7
-21انتخاب این دکمـه پنجـرۀ شـکل         

شــود کـــه در آن نـــام    بــاز مـــی 3-2
ــر   ــاری را  تغییــ ــتاری جــ شیوۀنوشــ

ــی ــیم مـ ــیوۀ . دهـ ــام شـ  Standardنـ
 .تغییر است غیرقابل

با انتخاب ایـن    ): حذف (Deleteدکمۀ   )8
 بـاز   الف-3-3-21پنجرۀ شکل   دکمه  
ــی ــۀ   م ــس از زدن دکم ــود و پ  OKش

شیوۀنوشتاریی که نام آن    درروی آن،   
ــت ــمارۀ   در فهرس ــده 5جهشــی ش  دی

گـردد، مشـروط بـر        شود حذف می    می
اینکــه هــیچ متنــی بــا اســتفاده از ایــن 

یـا   شیوۀنوشتاری نوشـته نشـده باشـد      
از اجـرای   شیوۀنوشتاری انتخابی پـیش  

، شـیوۀ جـاری نبـوده       STYLEفرمان  
. )ب-3-3-21شــــــــکل (باشــــــــد

نیــــــز  Standardشیوۀنوشــــــتاری 
 .غیرقابل حذف است

در ): فونت، قلم، دستخط   (Fontناحیۀ   )9
ــه مشخصــات فونــت   ــم(ایــن ناحی ) قل

ــین    ــتاری را تعی ــه شیوۀنوش ــوط ب مرب
 .کنیم می

ــام  (Font Nameجهشــی  فهرســت )10 ن
با گشـودن ایـن فهرسـت نـام         ): فونت
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) فونـت (های تعریف قلـم      کلیۀ پرونده 
باشـند،    را که در دسـترس اتوکـد مـی        

تـوانیم فونـت      نـیم و مـی    ک  مشاهده می 
دلخواهمــان را از میــان ایــن فهرســت 

ها در پوشـۀ      این پرونده . انتخاب کنیم 
Fonts   ــل ــد قاب ــل نصــب اتوک  در مح

با انتخاب هرکدام از    . باشند  بازیابی می 
دیـد از آن را       ها یک نمای پـیش      فونت

 مشاهده خـواهیم    21در پنجرۀ شمارۀ    
هـا    تک فونـت    برای بررسی تک  . (کرد

دار روی  ت کلیــدهای جهــتبهتــر اســ
بـا نگـاهی    .) کار ببریم  صفحۀکلید را به  

هـا بـا       سمت چپ فونت   (icon)نماد   به
شویم که بیانگر نوع      دو نماد مواجه می   

هـای اسـتاندارد      فونت: باشند  فونت می 
های اسـتاندارد      و فونت  (SHX)اتوکد  

هـای     که بـا نـام فونـت       (TTF)ویندوز  
 شــناخته (true type)پــذیر انــدازه

 .شوند می

 Use Big Font             جعبۀکنترلی )11
): های آسیای شـرقی     استفاده از فونت  (

 باشد،  SHXاگر فونت انتخابی از نوع      
انتخـاب خواهـد     این جعبۀکنترلی قابل  

با انتخاب این گزینـه، در قسـمت        . بود
Font Style ــت ــام فون ــه    ن ــایی ک ه

ــدۀ حــروف ژاپنــی و چینــی   دربرگیرن
در ایـن  . خـورد  چشـم مـی   باشند بـه   می

حالت با اسـتفاده از برنامـۀ مخصـوص         
توانیم حـروف انگلیسـی و آسـیایی      می

ایـن  . (را در کنار یکدیگر تایـپ کنـیم     
برنامه همراه اتوکـد انگلیسـی موجـود        

نویسـی همزمـان      برای فارسی .) نیست
توانیم از این امکـان       با انگلیسی نیز می   

های   این کار را در دوره    . استفاده کنیم 
ــی« ــد خصوصــــ ــازی اتوکــــ  و »ســــ
ــه« ــان اتولیســپ   برنام ــه زب  »نویســی ب

 .آموزیم می

 Font Style               جهشی فهرست )12
ایــن فهرســت تنهــا در ): شــیوۀفونت(

 :استفاده است دوصورت قابل

o  اگــر نــوع فونــت انتخــابیSHX 
 Use Bigباشـد و جعبـۀکنترلی   

Font   ــن ــد، در ایـ ــن باشـ  روشـ
ــت  ــیایی را   قســمت فون ــای آس ه

کنیم کـه بـا انتخـاب        مشاهده می 
ــت ــدام از فون ــای موجــود  هرک ه

توانیم متنی مرکب از حـروف        می
. انگلیس و آسیایی داشته باشـیم     

ــمارۀ  (  11توضــیحات قســمت ش
 .)باشند مکمل این بخش می

o         اگر فونت انتخـابی از نـوعTTF 
نوع طراحـی فونـت      باشد، بسته به  

 :مثلرا هایی  گزینه
Regular, Bold, Bold Italic, 
Medium, Medium Italic, 
Book, Book Oblique, 
Demi, Demi Oblique, 
Outline, … 

هــا  ایــن نــام. کنــیم مشــاهده مــی
هنگــام طراحــی فونــت تعیــین    
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گردند که با انتخـاب هرکـدام      می
های موجود جلوۀ خاصی      از گزینه 

بـه عنـوان   . شود به فونت داده می  
ــا انتخــاب   حــروف Boldمثــال ب

 Outlineتر و بـا انتخـاب         ضخیم
صورت توخـالی نوشـته      حروف به 

های از نـوع      برای فونت . شوند  می
SHX        برخی از ایـن امکانـات در 
 Textهای دیگـر پنجـرۀ    قسمت

Styleدستیابی است  قابل. 
ــی  )13 ارتفــــاع،  (Heightجعبۀویرایشــ

ــدازه ــن  ): ان ــدد در ای ــا ورود یــک ع ب
خواهیم که هنگـام      قسمت از اتوکد می   

ــوا   ــه عن ــدد را ب ــن ع ــته ای ن درج نوش
نوشته درنظر بگیـرد و     ) اندازه(ارتفاع  

ــی از پرســش   ــق یک ــدین طری ــای  ب ه
ــان  ــیTEXTفرمـ ــذف مـ ــود  حـ . شـ

شـود مقـدار      همانگونه که مشاهده مـی    
تعیین عـدد صـفر     .  است ٠فرض    پیش

عنوان ارتفاع نوشـته بـه معنـی ایـن           به
میزان ارتفـاع آن     خواهیم  است که می  

ــیم    ــین کن ــته تعی ــام درج نوش را هنگ
ه هنگـام اجـرای فرمـان    همانگونـه کـ  (

TEXTبرای اولین بار دیدیم (. 

ــۀ  )14 ــوه (Effectsناحی ــا جل ــن ): ه در ای
ناحیه نحوۀ نمایش و چیدن حـروف را        

 .کنیم تعیین می

 Upside down            جعبۀکنترلی  )15
بـــا انتخـــاب ایـــن گزینـــه ): وارونـــه(

گردند، مشابه    ها وارونه درج می     نوشته
افقی در  صورت   ای را به    حالتی که آینه  

ها قرار داده باشیم و متن را      زیر نوشته 
 )3-3-21شکل . (از درون آن ببینیم

 Backwards                  جعبۀکنترلی )16
با انتخاب ایـن    ): وپیش، برعکس   پس(

ــۀکنترلی مــتن بــه   جــای حالــت   جعب
راسـت نوشـته     بـه  استاندارد که از چپ   

چـــپ درج  بـــه شـــود، از راســـت مـــی
ای را بـه   نـه گـردد، ماننـد آنکـه آی    مـی 

صـورت عمــودی در نقطـۀدرج نوشــته   
ــته   ــیم ونوش ــرار ده ــه   ق ــا را در آین ه

 )4-3-21شکل . (ببینیم

هــای  نویســی بــا فونــت  بــرای فارســی
بایست این گزینه     موجود در ایران می   

 .را روشن کنیم

ــۀکنترلی  )17 ــودی (Verticalجعبـ ): عمـ
صـورت عمـودی      هایی که بـه       برای خط 

ایــن ، )مثــل چینــی(شــوند  نوشــته مــی
بسـیاری از   . کنـیم   گزینه را انتخاب می   

ــت ــدن را    فون ــودی ش ــت عم ــا قابلی ه
هایی این قابلیـت را       تنها فونت . ندارند

دارند کـه حـروف آنهـا دارای عـرض          
-21شکل   ((unispaced)ثابت باشد   

ــت ). 5 -3 ــۀ فونـــ ــه   بقیـــ ــا کـــ هـــ
Proportional) ــب ــتند ) متناسـ هسـ

 .شدن نیستند قابل عمودی

 Width Factor           جعبۀویرایشی )18
با ورود عددی بزرگتـر     ): ضریب پهنا (
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ها پهن و بـا تعیـین عـددی            نوشته ١از  
ــد شــد ١کــوچکتر از  .  فشــرده خواهن
-21شکل  . ( است ١فرض    مقدار پیش 

3-6( 

 Oblique Angle        جعبۀویرایشی )19
ــورب ( ــی، ت ــۀ کج ــه  ): زاوی ــرای آنک ب

ها مورب بشوند عدد موجود در        نوشته
. دهـیم    را تغییر می   این جعبۀویرایشی 

ــین    ــت ب ــددی مثب ــا ورود ع  ٨۵ و ٠ب
-راست و با اعداد بـین        سمت نوشته به 

. چپ کـج خواهـد شـد    سمت  به٠ و  ٨۵
 )7-3-21شکل (

ــۀ  )20 ــیش (Previewناحی ــایش پ در ): نم
این ناحیه شکل حروف شیوۀنوشتاری     

ــی   ــاهده مـ ــابی را مشـ ــیم و  انتخـ کنـ
تـوانیم ایـن حـروف را نیـز تغییـر             می

 .دهیم

در ایــن پنجــره : نمــایش ۀ پــیشپنجــر )21
شکل متن با توجه به تنظیمـات انجـام         
گرفته برای شیوۀ جاری نمـایش داده       

 .شود می

تـــوانیم  در ایـــن جعبۀویرایشـــی مـــی )22
، حــروف دلخــواه خــود را تایــپ کنــیم

 Preview، دکمۀ   تایپ حروف پس از   
 در ناحیۀ دیگـری کلیـک       زنیم یا   را می 

ــی ــیم  مـ ــاکنـ ــرۀ تـ ــروف در پنجـ  حـ
Previewشوند یده  د. 

پـس  ): نمـایش   پیش (Previewدکمۀ   )23
از ورود حـــروف در جعبۀویرایشـــی  

، ایـــن دکمـــه را انتخـــاب 22شـــمارۀ 
ــی ــرۀ    م ــی آن در پنج ــه در پ ــیم ک کن

نمایش از حـروف    یک پیش  21شمارۀ  
 .بینیم را می

با انتخاب  ): اجرابشود (Apply دکمۀ   )24
ــرات داده  شــده روی  ایــن دکمــه تغیی
 .گردد میشیوۀنوشتاری جاری اعمال 

انصراف یـا    (Close یا   Cancelدکمۀ   )25
 این دکمه درصـورتی     برچسب): بستن

Cancel  ــتاری ــه شیوۀنوشـ  اســـت کـ
درصورت . جاری را تغییر نداده باشیم    

از (تغییــــر شیوۀنوشــــتاری جــــاری 
نوشـتۀ ایـن    ) 5جهشی شمارۀ     فهرست

شود، که بـا       تبدیل می  Closeدکمه به   
انتخاب این دکمه شیوۀ انتخـاب شـده        

 .گردد  شیوۀ جاری تبدیل میبه

بـا انتخـاب ایـن      ): راهنما (Helpدکمۀ   )26
ــان   ــه فرمـ ــده،  Helpدکمـ ــرا شـ  اجـ

ــان   ــات فرم ــرح STYLEجزئی  را ش
 .دهد می
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 از …Newبا انتخـاب دکمـۀ   ): شیوۀنوشتاری جدید (New Text Style پنجرۀ )1-3-21شکل 
توانیم نام موردنظر خود را در  شود که می این پنجره ظاهر می) 3-21شکل  (Text Styleپنجرۀ 

 . وارد کنیمStyle Nameجعبۀویرایشی 
 

 
 

بـا انتخـاب دکمـۀ    ): تغییرنـام شیوۀنوشـتاری   (Rename Text Style پنجـرۀ  )2-3-21شـکل  
Rename…از پنجرۀ Text Style)  تـوانیم نـام    شـود کـه مـی    این پنجره ظاهر می) 3-21شکل

 . تغییر دهیمStyle Nameی شیوۀنوشتاری انتخابی را در جعبۀویرایش
 

            
 

 Text Style از پنجـرۀ Deleteهایی که بـا انتخـاب دکمـۀ      پنجره)الف و ب-2-3-21 های شکل
 :شوند باز می) 3-21شکل (

بـودن    درصورت عملـی  : پنجرۀ راست ) الف
درخواست حـذف، اتوکـد مجـدداً از کـاربر          

 .خواهد که پذیرش خود را اعالم کند می

ــ) ب ــپپنجـ ــد  :رۀ چـ ــد نتوانـ ــر اتوکـ  اگـ
شیوۀنوشتاری انتخابی را حـذف کنـد، ایـن         

 .دهد پیغام را می
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با روشن بودن جعبۀکنترلی  ) 3-3-21شکل  
Upside down) هـا وارونـه    نوشته): وارونه

 .گردند درج می
 

 

ــکل  ــۀکنترلی  )4-3-21ش ــاب جعب ــا انتخ  ب
Backwards) مـتن  ): وپیش، بـرعکس    پس

راسـت   بـه  دارد که از چپ   جای حالت استان   به
ــی  ــته م ــت  نوش ــود، از راس ــه ش ــپ درج  ب چ

 .کردد می
 

 
 )5-3-21شکل 

 اگر جعبۀکنترلی
Vertical 

را ) عمـــــــودی(
ــیم   ــاب کنـ انتخـ

ها بـه ایـن       نوشته
صــــــورت درج 

 .شوند می

 
 

 (Width Factor)پهنا   تأثیر تعیین ضریب)6-3-21شکل 

  حالت عادی برابر2 عرض حروف )٢پهنا برابر  ضریب: سطر اول
  عرض حروف برابر حالت عادی)١پهنا برابر  ضریب: سطر دوم
  عرض حروف نصف حالت عادی)٠.۵پهنا برابر  ضریب: سطر سوم

 

 
 تأثیر تعیین مقداری برای زاویۀکجی )7-3-21شکل 

(Oblique Angle) 
 ٣٠زاویۀکجی برابر : سطر اول

 ٠زاویۀکجی  برابر : سطر دوم

 ٣٠-بر زاویۀکجی برا, سطر سوم
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ای کـه اکنـون       هایی که از قبل بـا شـیوه         پس از تغییر مشخصات یک شیوۀنوشتاری، همۀ نوشته       
این موضـوع البتـه اسـتثنائاتی هـم         . آیند  شکل جدید در می    تغییریافته نوشته شده باشند نیز به     

 .دارد که در اینجا مجال بحث در این مورد نیست
 .ایم های این فرمان را هنوز بررسی نکرده گزینه.  تمام نشده استTEXTاما کار ما با فرمان 

 
 TEXTهای فرمان  گزینه
کـه درفصـول قبـل دیـدیم         طـوری   کـه همـان    Style و   Justify: های اصلی عبارتند از     گزینه
. هـا را انتخـاب کنـیم        ، ایـن گزینـه    TEXTتوانیم با زدن دکمۀ راست ماوس درمیان فرمـان            می

 )4-21شکل (
 

 TEXTفرمان   مربوط به(shortcut)انبر  منوی می)4-21شکل  
 

  برای انتخاب شیوۀنوشتاریStyleگزینۀ 
باید نـام یـک شیوۀنوشـتاری موجـود را وارد کنـیم تـا مـتن                   ، می Styleپس از انتخاب گزینۀ     

های نوشتاری و مشخصات آنها عالمـت         برای مشاهدۀ نام شیوه   . موردنظر با آن شیوه نوشته شود     
هـای   منظوره را برای دیدن مشخصات شـیوه      های چند    و پس از آن عالمت     کنیم  سؤال را وارد می   
شـود کـه      گفته مـی  ...  و   ?،  *هایی مانند     عالمت چندمنظوره به عالمت   . (کنیم  مطلوب وارد می  

ها  برای مشاهدۀ همۀ شیوه .) شده است  جای عالمت داده   کردن حروف خاصی به    معنی جایگزین  به
 .کنیم را وارد می) شود  انتخاب میEnter زدن فرض است و با که پیش (*عالمت 

Command: text 
Current text style:  "style1"  Text height:  5.0000 
Specify start point of text or [Justify/Style]: s 
Enter style name or [?] <Standard>: ? 
Enter text style(s) to list <*>: زنیم  را می Enter 
Text styles: 
 
Style name: "Standard"    Font files: txt 
   Height: 0.0000  Width factor: 1.0000  Obliquing angle: 0 
   Generation: Normal 
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Style name: "style1"      Font typeface: Verdana Bold 
   Height: 5.0000  Width factor: 1.0000  Obliquing angle: 0 
   Generation: Normal 
 
Current text style: "style1" 
 
Current text style:  "style1"  Text height:  5.0000 
Specify start point of text or [Justify/Style]: 

 
 نحوۀ ترازبندی متنبرای انتخاب  Justify گزینۀ

 .اندازیم  و شرح زیر آن نگاهی می5-21شکل   بهپیش از انتخاب این گزینه
 

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Top
Middle
Base
Buttom

C
en

te
r

R
ig

h
t

Le
ft

R
ig

h
t

C
en

te
r

Le
ft

Middle
Top

Buttom
Base

 در هنگام (Justification)های مربوط به ترازبندی  برای استفاده از گزینه )5-21ل شک
 :نویسی آشنایی با این ترازها ضروری است متن

1( Top) باالترین تراز افقی): باال 

2( Middle) تراز افقـی در وسـط      ): میانه
 (Base) و خط کرسی (Top)تراز باال 

3( Base)  خطی کـه نوشـته     ): مبنا، کرسی
 .گیرد قرار میروی آن 

4( Bottom) تــرین تــراز  پــایین): پــایین
 افقی

5( Left) تـراز عمـودی در سـمت       ): چپ
 چپ نوشته

6( Center) تـــراز عمـــودی در ): وســـط
 (Left)وسط فاصلۀ بین ترازهای چپ      

  نوشته(Right)و راست 

7( Right) تـــراز عمـــودی در ): راســـت
 سمت راست نوشته

 
 را بهتـر متوجـه   Justifyهـای   زبنـدی گزینـه  حال با دانستن مفـاهیم و کلمـات مربـوط بـه ترا            

 .شویم می
 . در منوی میانبر استJustifyهای   نمایانگر زیرگزینه6-21شکل 

Command: text 
Current text style:  "style1"  Text height:  5.0000 
Specify start point of text or [Justify/Style]: j 
Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/
BR]: 

پس از . شود گانۀ باال پرسشی به تناسب انتخاب پرسیده می14های   با انتخاب هر کدام از گزینه
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 TEXTمشابه آنچه قبالً هنگام اجرای فرمان         های بعدی عیناً      مشخص کردن نقطۀ درج، پرسش    
 .را در انتها خواهیم دید Fit و Alignهای  زیرگزینه .گردند دیدیم مطرح می

 مشـاهده   DTEXTن فرمـان    ااز پایـ     تنها پس  Justifyهای مربوط به      اثر گزینه : توجه
 .خواهد شد

 
 Centerزیرگزینۀ 

Specify center point of text: 
 .کنیم  را تعیین میCenter و Baseنقطۀ تالقی 

 
 Middleزیرگزینۀ 

Specify middle point of text: 
 .کنیم  تعیین می راCenter و Middleنقطۀ تالقی 

 
 Rightزیرگزینۀ 

Specify right endpoint of text baseline: 
 Right با Baseتعیین نقطۀ تالقی 

 
 )TL) TopLeftزیرگزینۀ 

Specify top−left point of text: 
 Left با Topتعیین نقطۀ تالقی 

 
 )TC) TopCenterزیرگزینۀ 

Specify top−center point of text: 
 Center با Topتعیین نقطۀ تالقی 

 
 )TR) TopRightزیرگزینۀ 

Specify top−right point of text: 
 Right با Topتعیین نقطۀ تالقی 

 
 )ML) MiddleLeftزیرگزینۀ 

Specify middle−left point of text: 
 Left با Middleتعیین نقطۀ تالقی 

 
 )6-21شـــــــکل 

منــــــــــــــــوی 
 (shortcut)میانبر

مربوط بـه فرمـان     
TEXT ــۀ ، گزینــ
Justify 
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 Middleمشابه ) MC) MiddleCenterزیرگزینۀ 
Specify middle point of text: 

 Center با Middleتعیین نقطۀ تالقی 
 

 )MR) MiddleRightزیرگزینۀ 
Specify middle−right point of text: 

 Right با Middleتعیین نقطۀ تالقی 
 

 )BL) BottomLeftزیرگزینۀ 
Specify bottom−left point of text: 

 Left با Bottomتعیین نقطۀ تالقی 

 
 )BC) BottomCenterزیرگزینۀ 

Specify bottom−center point of text: 
 Center با Bottomتعیین نقطۀ تالقی 

 
 )BR) BottomRightزیرگزینۀ 

Specify bottom−right point of text: 
 Right با Bottomتعیین نقطۀ تالقی 

 
 Alignزیرگزینۀ 

انـدازیم و سـپس        نگـاهی مـی    7-21کل  شـ   به Alignفهم درست چگونگی کاربرد گزینۀ      برای  
 :رویم سراغ اجرای این گزینه درسطرفرمان اتوکد می به

Specify first endpoint of text baseline: 
 (Left)نقطۀ اول در سمت چپ نوشته تعیین 

Specify second endpoint of text baseline: 
 (Right)نقطۀ دوم در سمت راست نوشته تعیین 

 
 Fitزیرگزینۀ 

 .اندازیم  می8-21شکل   هم ابتدا نگاهی بهFitفهم درست چگونگی کاربرد گزینۀ برای 
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 : نوشته بین دو نقطۀ انتخابی(Align)جادهی ) 7-21شکل 
 (Height)مانـد، ولـی ارتفـاع      متن ثابت می(Width Factor)در این حالت نسبت پهنا به ارتفاع 

 .ین دو نقطه قرار گیردکند که نوشته ب ای تغییر می آن به اندازه
  > Height)فرض پیش. (متن کوچک شده است: سطر باال

 )Height =فرض  پیش. (عادی نوشته شده است صورت متن به: سطر وسط

  < Height)فرض پیش. (متن بزرگ شده است: سطر باال
 

 
 

 : نوشته بین دو نقطۀ انتخابی(Fit)کردن اندازه) 8-21شکل 
 به (Width Factor)ماند ولی نسبت پهنا به ارتفاع   متن ثابت می(Height)در این حالت ارتفاع 

 .کند که نوشته بین دو نقطه قرار گیرد ای تغییر می اندازه
 (١ > Width Factor). شرده شده استفمتن : سطر باال

  (١ = Width Factor). است عادی نوشته شده صورت متن به: سطر وسط

 (١ < Width Factor) .متن پهن شده است: سطر پایین
 

 :شوند های زیر داده می پیغام  Fitبا انتخاب گزینۀ 
Specify first endpoint of text baseline: 
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 (Left)تعیین نقطۀ اول در سمت چپ نوشته 
Specify second endpoint of text baseline: 

 (Right)تعیین نقطۀ دوم در سمت راست نوشته 
 

 TEXTگزینۀ نهفته در فرمان 
 و هنگـامی کـه اتوکـد نقطـۀدرج نوشـته را از مـا                TEXTاگر بالفاصله پـس از اجـرای فرمـان          

 : حالت ممکن است اتفاق بیفتد2 را بزنیم، Enterپرسد، کلید  می
 را اجرا نکرده باشـیم و ایـن اولـین مـورد             TEXTاگر از لحظۀ ورود به اتوکد تاکنون فرمان          -1

 :د این خواهد بود باشد، پیغام اتوکTEXTاحضار فرمان 
Point or option keyword required. 

 .ای انتخاب کنیم خواهد که نقطه یا گزینه و از ما می
کند که قصد ادامۀ نوشتۀ قبلـی          را اجرا کرده باشیم، اتوکد فرض می       TEXTاگر قبالً فرمان     -2

 شیوۀنوشـتاری   حتی اگر . کند  را داریم و سطر بعدی را در زیر آخرین سطر نوشتۀ قبلی درج می             
را نیز تغییر داده باشیم، بدون تغییر شیوۀنوشتاری جاری، متن فعلی با شیوۀ متن قبلی نوشـته                 

 .شود می
 

  برای نوشتن متن پاراگرافیMTEXTفرمان 
رونـد ولـی    کار مـی   برای نوشتن چند سطر نوشته نیز بهDTEXT و   TEXTهای    هرچند فرمان 

برای اینکـه بتـوان مـتن یکپارچـۀ         . کنند   ایجاد می  )Textازنوع  (جداگانه  درهرسطر یک جسم    
) Multiline Textمتن چندسطری یـا  معنی  به (MTEXTچندسطری ایجاد کرد، از فرمان 

این عرض بـا تعیـین دو گوشـۀ       . پرسد  این فرمان در ابتدا عرض پاراگراف را می       . گیریم  کمک می 
 :شود یک مستطیل مشخص می

Command: mtext 
Current text style:  "Standard"  Text height:  2.5 
Specify first corner: 

 .کنیم نقطۀ اول را در اولین گوشۀ مستطیل تعیین می
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: 

 .کنیم مقابل مستطیل تعیین می نقطۀ دوم را در گوشۀ
که مشابه همین  (Justifyجز گزینۀ  ، بهگیرند حله در اختیار ما قرار میهایی که در این مر  گزینه

 نیـز   بینـیم   هـایی کـه درصـفحات بعـدی مـی            از طریق پنجره   ،) است DTEXTگزینه درفرمان   
های صفحات بعـدی      شکل به. قسمت نیست  ها دراین   انتخاب گزینه  باشند لذا نیازی به     اجرا می  قابل

 .باشد  میMtext متن پاراگرافی از جنس .کنیم و توضیحات آنها توجه می
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 باز MTEXT که با اجرای فرمان Multiline Text Editor پنجرۀگفتگویی )9-21شکل 
 Characterزبانۀ . شود می

ویرایشگرمتن : عنوان پنجرۀگفتگویی  )1
 (Multiline Text Editor)چندسطری 

ــۀ )2 ــتن دکمــ ــرو : بســ ــرای خــ ج از بــ
 .زنیم پنجرۀگفتگویی این دکمه را می

با انتخـاب ایـن     :  دکمۀ راهنمای سریع   )3
دکمه و سپس انتخاب ناحیه یـا دکمـۀ         
موردنظر، یک راهنمـای یـک یـا چنـد          

 .کنیم ای مشاهده می جمله

ــۀ   )4 ــره زبانـ ــن پنجـ  Characterدر ایـ
 .انتخاب شده است

 درصورتی که -Font جهشی  فهرست )5
ــاب    ــتن را انتخـــ ــمتی از مـــ و قســـ

highlight        کرده سپس از میـان ایـن 
فهرست نـام فـونتی را انتخـاب کنـیم،          

ــمت  ــت   highlightقس ــا فون ــده ب  ش
اگــر بــدون . شــود انتخــابی نوشــته مــی

highlight   کــردن نوشــته فونــت را 
عــوض کنــیم، در ایــن صــورت هرچــه 
پس از این تایپ کنیم با فونت جدیـد         

های   در این بخش فونت   . شود  درج می 
TTF و SHXبل انتخابند قا. 

ــۀویرایش و فهرســـت  )6  جهشـــی جعبـ
Font height - مـتن  ) انـدازه ( ارتفاع

. کنـیم   را از این فهرسـت انتخـاب مـی        
تــوانیم عــدد مــوردنظر را نیــز در   مــی

 .همین محل تایپ کنیم

ــۀ  )7 ــخیم – Boldدکم ــرای ض ــردن   ب ک
. کنـیم    را انتخـاب مـی     Bنوشته دکمـۀ    

درصـــورتی کـــه قســـمتی از مـــتن را  
 کرده سپس این    highlightانتخاب و   

ــمت   ــزنیم، قس ــه را ب  highlightدکم
شده با روشن شدن این دکمه ضـخیم        
ــه صــورت   ــا خــاموش کــردن آن ب و ب

ــی  ــادی در مـ ــد عـ ــدون  . آیـ ــر بـ اگـ
highlight     کردن نوشته این دکمـه را 

ای کـه     روشن یا خاموش کنیم، نوشـته     
کنــیم بــا  نمــا وارد مــی در محــل مکــان

فونــت ضــخیم یــا معمــولی نوشــته      
 .ودش می

ــرای مــورب کــردن – Italicدکمــۀ  )8  ب
. کنـیم    را انتخـاب مـی     Iها دکمۀ     نوشته

توضیحات نوشـته شـده در بـاال بـرای          

54 8 9 127 1061 11 12 13 3
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 برای این دکمه هم صدق      Boldدکمۀ  
 . کند می

دار    برای زیرخط  – Underlineدکمۀ   )9
ــۀ   ــروف دکم ــردن ح ــاب   راUک انتخ

توضیحات نوشته شده در باال     . کنیم  می
ن دکمه هم    برای ای  ،Boldدکمۀ  برای  

 .استدق اص

بروزاشـتباه    درصـورت  – Undoدکمۀ   )10
توانیم اعمال    درهنگام تایپ کردن، می   

 کنـــیم و Undoشـــده را لغـــو  انجـــام
 .عقب برگردیم گام به به گام

 برای ورود   – Stack/Unstackدکمۀ   )11
ــه شــکل   ــرا ب ــدا آن : عــدد کســری، ابت

نویسیم، سپس آنرا     صورت می /مخرج
highlightا  کــــرده ایــــن دکمــــه ر

ــی ــیم م ــدد   . زن ــدن ع ــرای برگردان ب
صــورت اولیــه عکــس ایــن  کسـری بــه 

 .دهیم عمل را انجام می
 رنـگ  – Text colorجهشـی   فهرست )12

ــا نوشــته ــا هــای انتخــابی را  جــاری ی ب
ــتفاده  ــت  اسـ ــن فهرسـ ــر از ایـ تغییـ

 .دهیم می

 توضـیحات مربـوط     – Symbolدکمۀ   )13
ــه ایــن دکمــه را در شــکل    1-9-21ب

 .کنیم مشاهده می

ــۀ در )14 ــتن ناحی ــته–ج م ــه   نوش ای را ک
خواهیم در نقشه درج شود، در این         می

بـا زدن دکمـۀ   . کنـیم  قسمت تایپ مـی  
راست ماوس در ایـن ناحیـه دو اتفـاق          

اگـر متنـی را انتخـاب       : افتد  مختلف می 
(highlight)     کرده باشیم منوی شکل 

 درصورت عـدم    .شود  باز می  21-9-2
هـای ایـن      برخی از گزینه  انتخاب متن   

 کــه شــرح مربوطــه را وشــند،منــو خام
 .کنیم مشاهده می 2-9-21ذیل شکل 

ای   دراین قسمت شرحی درمورد ناحیه     )15
ــاهده   ــتیم مشـ ــرروی آن هسـ ــه بـ کـ

 .شود می

شمارۀ سطر و ستون در اینجـا نوشـته          )16
 .شود می

زدن ســریع بــرروی ایــن   بــا دوبارتقــه )17
ــی  ــه، م ــن یــا   تــوانیم آن دکم را روش

که این دکمه     درصورتی. خاموش کنیم 
ن باشد، مـتن واردشـده، اگـر بـه          روش

طورخودکـار بـا      حروف التین باشد، بـه    
ــزرگ   ــروف بـ ــته (capital)حـ  نوشـ

این گزینه فقـط بـروی آنچـه        . شود  می
کنـیم، اثـر      پس از تنظیم آن تایپ مـی      

 .گذارد می

 با زدن این دکمه فرمـان       – OKدکمۀ   )18
 .یابد  پایان میتبا موفقی

 برای عقیم گذاشـتن     – Cancelدکمۀ   )19
 .زنیم فرمان این دکمه را میاجرای 

ــۀ  )20 ــرای - …Import Textدکمـ  بـ
ــده  ــاب پرونــ ــتن   انتخــ ــه مــ ای کــ

موردنظرمــان را قــبالً در آن ذخیــره   
شکل . (زنیم  ایم، این دکمه را می      کرده

21-9-3( 
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 برای مشاهدۀ راهنمای    – Helpدکمۀ   )21
 ایـن   MTEXTاتوکد دربـارۀ فرمـان      

 .زنیم دکمه را می

 

 

 Symbolمنوی ) 1-9-21شکل 

 ,ها عبارتند از گزینه
• Degree - عالمت درجه )°( 

• Plus/Minus -منها  اضافه  عالمت به)±( 

• Diameter - عالمت فی یونانی )Ø( 

• Non-breaking Space -ی کـه  ا   فضای خالی
عنـوان فاصـلۀ خـالی درنظـر         هنگام سطربندی به  

 .شود گرفته نمی

• Other… -          21 سبب باز شـدن پنجـرۀ شـکل-
 شود  می9-1-1

 

 
 

 Symbol از منـوی  …Other که با انتخاب گزینۀ Character Map پنجرۀ )1-1-9-21شکل 
در ایـن پنجـره، امکـان       . کنـیم   شود و از میان عالمات موجود موارد مناسب را انتخـاب مـی              باز می 

 .های فراوانی هستند وجود دارد  که حاوی عالمتTTFهای متفاوت  انتخاب پرونده
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 :»ناحیۀ درج متن«منوی بالدرنگ ) 2-9-21شکل 
 و Undoهـای    است، فقط دکمـه نشده highlightهنگامی که چیزی در این ناحیه انتخاب و          •

Select Allدرون  به(اگر قبالً متنی را . انتخابند  قابلClipboard (   کپی کرده باشـیم گزینـۀ
Pasteانتخاب است  هم قابل. 

ــه  • ــی هنگــامی ک ــه انتخــاب و  درمتن ــن ناحی ــه اســتشــده highlight ای ــر  ، گزین ــای زی ه
 :انتخابند قابل

 برای لغو آخرین کار     – Undoگزینۀ   )1
 انجام گرفته

 برای کپی مـتن انتخـابی       – Cutگزینۀ   )2
ناحیـۀ  «کـردن آن از      حافظـه و پـاک     به

 »درج متن

 بـــرای کپـــی مـــتن – Copyگزینـــۀ  )3
 حافظه انتخابی به

ن متنـی   برای چسـباند – Pasteگزینۀ   )4
که درحافظه کپی شده اسـت درمحـل        

 نما مکان

 بــرای انتخــاب – Select Allگزینــۀ  )5
ناحیۀ درج  «های موجود در      همۀ نوشته 

 »متن

 : شاملChange Caseفرعی  منوی )6

A(  زیرگزینـــــۀUPPERCASE- 
ــابی    ــتن انتخـ ــدیل مـ ــرای تبـ بـ

 حروف بزرگ التین به

B(  ــۀ ــرای – lowercaseزیرگزین  ب
 حــروف تبــدیل مــتن انتخــابی بــه

 کوچک التین

ــۀ  )7  – Remove Formattingگزینـ
 و Bold ،Italicبـرای تبــدیل حــروف  

Underlineشکل معمولی  به 

 – Combine Paragraphsگزینــۀ  )8
یک  های انتخابی را تبدیل به      پاراگراف

 .کند پاراگراف می
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شـود کـه از طریـق آن      ایـن پنجـره بـاز مـی    …Import Textبا انتخـاب دکمـۀ   ) 3-9-21شکل
 . یا از قالب دلخواه دیگری انتخاب کنیمRTF یا TXTای را از نوع  توانیم پرونده می
 
 

 
 

 باز MTEXT که با اجرای فرمان Multiline Text Editor پنجرۀگفتگویی )10-21شکل 
 .) مکمل این شکل است9-21توضیحات شکل  (Propertiesزبانۀ . شود می

ــۀ  )1 ــره زبانـ  Propertiesدر ایـــن پنجـ
 .است انتخاب شده

ــت )2 ــی  فهرسـ ــن – Styleجهشـ  در ایـ
نوشتاری که قبالً     های  فهرست نام شیوه  

ــان   ــا اجــرای فرم  تعریــف STYLEب

اگـر یـک    . کنیم  مشاهده می  ایم،  کرده
ــت   ــن فهرسـ ــتاری را از ایـ شیوۀنوشـ

هـای موجـود     انتخاب کنیم، کل نوشـته    
شـیوۀ انتخـابی     بـه » مـتن   ناحیۀدرج«در  

 .شوند تبدیل می

21 3 4 5
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 بــا – Justificationهشــی ج فهرســت )3
هــای ایــن   انتخــاب یکــی از گزینــه  

نحـــوۀ ) 1-10-21شـــکل (فهرســـت 
 .شود ترازبندی متن تعیین می

ــت  )4 ــی و فهرسـ ــی  جعبۀویرایشـ جهشـ
Width –  شده درهنگـام     پهنای تعیین

تـوانیم     را می  MTEXTشروع فرمان   

کـه    درصـورتی . در اینجا تغییـر دهـیم     
 را انتخـاب کنـیم،   (no wrap)گزینـۀ  

 .سطری خواهد شد ۀ نوشته تکهم

ــت  )5 ــی و فهرسـ ــی  جعبۀویرایشـ جهشـ
Rotation –  زاویــۀ دوران نوشــته را 

 .کنیم در این قسمت تعیین می

 

 

در پنجـرۀ    Justificationجهشـی     فهرست) 1-10-21شکل  
Multiline Text Editor -هـا قـبالً در شـرح گزینـۀ       گزینه

Justify از فرمان TEXTاند  بررسی شده. 
 
 

 
 

 باز MTEXT که با اجرای فرمان Multiline Text Editor پنجرۀگفتگویی )11-21شکل 
 .) مکمل این شکل است9-21توضیحات شکل  (Line Spacingزبانۀ . شود می

 Line Spacingدر این پنجـره زبانـۀ    )1
 .است انتخاب شده

 برای تعیـین  – Type جهشی  فهرست )2
 نحوۀ محاسبۀ فاصلۀ بین خطوط

• Exactly –  شده دقیقـاً     عدد داده
ــه ــوط    ب ــین خط ــلۀ ب ــوان فاص عن

 .شود درنظرگرفته می

• At least –ــدد داده ــده   عـ شـ
ــه ــله   بــ ــداقل فاصــ ــوان حــ عنــ

 .شود درنظرگرفته می

 بـــرای – Spacingجهشـــی فهرســـت )3
 تعیین میزان فاصلۀ بین خطوط

2 31
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• Single –سطری  فاصلۀ یک 

• ١.۵ Lines    –    5/1 فاصــلۀ 
 سطری

• Double – سطری 2 فاصلۀ 

ورود یــک عــدد بــرای تعیــین     •
 فاصله

 
 

 
 

 باز MTEXT که با اجرای فرمان Multiline Text Editor پنجرۀگفتگویی )12-21شکل 
 .) مکمل این شکل است9-21 توضیحات شکل Find/Replaceزبانۀ . شود می

 Find/Replaceدر این پنجـره زبانـۀ        )1
 .است انتخاب شده

 Findجهشی    رستجعبۀویرایشی و فه   )2
خـواهیم درمیـان      ای را کـه مـی        کلمه –

دنبـال آن بگـردیم، دراینجـا        نوشته به 
کـه قـبالً      کنـیم یـا درصـورتی       تایپ می 

تایپ کرده باشیم، از فهرست انتخاب      
 .کنیم می

 بــرای شــروع جســتجو – Findدکمــۀ  )3
 .زنیم این دکمه را می

ــت  )4 ــی و فهرسـ ــی  جعبۀویرایشـ جهشـ
Replace –ــه بخــواه  درصــورتی یم ک

جــــای کلمــــۀ  کلمــــۀ دیگــــری بــــه
موردجستجو درمیـان مـتن جـایگزین       
شود، کلمۀ جایگزین را در ایـن محـل         

کـه قـبالً      یـا درصـورتی   . کنـیم   وارد می 

تایپ کرده باشیم، از فهرست انتخاب      
 .کنیم می

ــۀ  )5 ــام – Replaceدکمــ ــرای انجــ  بــ
 .زنیم جایگزینی این دکمه را می

 اگر این – Match Caseجعبۀکنترلی )6
روشـن باشـد، عـین کلمـۀ وارد         گزینه  

شــود و بزرگــی یــا  شــده جســتجو مــی
کوچکی حروف در یافتن کلمـه مـؤثر        

 .است

 اگــر – Whole Wordجعبـۀکنترلی   )7
ایــن گزینــه روشــن باشــد، فقــط عــین 

ــی   ــتجو م ــابی جس ــۀ انتخ ــود کلم  و ش
کلماتی که حـروف انتخـابی بخشـی از         

دهند درنظرگرفتـه     ها راتشکیل می    آن
 .شوند نمی
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 )DDEDITفرمان  (سطری و پاراگرافی های تک متنویرایش 
 :بریم کار می  را بهDDEDITسطری و پاراگرافی فرمان  برای تغییر هر دو نوع نوشتۀ تک

Command: ddedit 
Select an annotation object or [Undo]: 

 .کنیم متن موردنظر را انتخاب می
کـه    ، و درصـورتی   13-21 شـکل     باشـد پنجـرۀ    (Text)سـطری     اگر متن انتخابی از نوع تـک      

تـوانیم    شود و می     باز می  MTEXTای مشابه پنجرۀ فرمان        باشد، پنجره  (Mtext)چندسطری  
تـوانیم    بروز هرگونـه اشـتباهی مـی       درصورت. ها اعمال کنیم    تغییرات الزم را از طریق این پنجره      

 Enterبـا زدن  . ممرحله استفاده کنی   به صورت مرحله  عقب به   را برای برگشتن به    Undoگزینۀ  
 .یابد درخواست باال فرمان پایان می درمقابل پیام

 

 
 

 و در پی آن انتخاب یـک مـتن   DDEDIT که با اجرای فرمان Edit Textپنجرۀ ) 13-21شکل 
بـا زدن دکمـۀ   . دهـیم  می تغییر Textمتن انتخابی را در جعبۀویرایشی      .شود  سطری ظاهر می    تک
OKکند  متن در داخل نقشه تغییر می. 

 
 )FINDفرمان  (جایگزینی کلمات در نقشهیافتن و 
کمـک     را بـه   FINDشده در نقشه فرمان      تمایل، جایگزینی کلمات نوشته     و درصورت  برای یافتن 

 )14-21شکل . (کنیم  واگذار می»اتوکدپیشرفته« بررسی مفصل این فرمان را به .گیریم می
 

 )SPELLفرمان (های امالیی  یافتن و اصالح غلط
. کنـیم    را اجـرا مـی     SPELLشده در نقشه، فرمان       رای تصحیح اشتباهات امالیی در متون درج      ب

کنیم، هرچند این فرمان و فرمان قبلی  واگذار می »اتوکدپیشرفته«بررسی این فرمان را هم به 
)FIND (  باشـند و خواننـدۀ    هـای تحـت وینـدوز مـی     های مشـترک بـین برنامـه      هردو از فرمان

 )15-21شکل  (.مرجع خاصی به زیروبم هر دو فرمان پی ببرد  بدون نیاز بهتواند هوشمند می
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 .شود  باز میFIND که با اجرای فرمان Find and Replaceپنجرۀگفتگویی ) 14-21شکل 
 

 
 

 و سپس انتخاب SPELL که با اجرای فرمان Check Spellingپنجرۀگفتگویی ) 15-21شکل 
 .گردد های امالیی باشند ظاهر می هایی که دربرگیرندۀ غلط نوشته
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 (SCALETEXT)تغییراندازۀ نوشته بدون جابجایی
 SCALEاسـتفاده از فرمـان       ها را بـدون     خواستیم نوشته   که می  ، درصورتی 2002قبل از اتوکد    

زبان اتولیسپ نوشته شده      شدیم که به    هایی می   استفاده از برنامه   بزرگ یا کوچک کنیم، ناگزیر به     
صـورت    ها را به    توانیم نوشته    می SCALETEXT با استفاده از فرمان جدیدالظهور       اکنون. بودند

ها نیز درجای خود      تعیین نقطۀمبنا باشد و نوشته     گروهی تغییراندازه دهیم، بدون اینکه نیازی به      
 .شوند  و جابجا نمیمانند باقی می

 . خاب کنیمخواهد که اجسام موردنظر را انت با اجرای این فرمان اتوکد از ما می
Command: scaletext 
Select objects:  

دارد و    هـا را نگـه مـی        »مـتن «که اجسام غیرمتنی نیز انتخاب کرده باشیم، اتوکد فقط            درصورتی
 :دهد کند و پیام زیر را می انتخابی حذف می بقیه را از گروه

تعداد  was filtered out. 
 :اب اجسام زدیمانتخ بخشیدن به  را برای پایانEnterازآنکه  پس

Enter a base point option for scaling 
[Existing/Left/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existin
g>: 

. کمـابیش آشـنا هسـتیم     هـا     گزینـه بـا   . کنـیم   ها را انتخـاب       یکی از گزینه  فقط مجازیم   دراینجا  
هـا    نتخاب کنیم، برای هرکدام از نوشـته      فرض است ا     را که پیش   Existingکه گزینۀ    درصورتی

 .شود تغییراندازه درنظرگرفته می عنوان نقطۀمبنای آن به نقطۀ درج مربوط به
Specify new height or [Match object/Scale factor] < فرض پیش >: 

 :باشیم های زیر می یکی از روش پاسخگویی به پیغام بعدی مجاز به درپاسخ به
ترسیمی یا پـذیرش مقـدار       ورود یک عدد یا تعیین یک فاصله در صفحۀ        : ید تعیین اندازۀ جد   -1

۲فرض اولیۀ اتوکد  مقدار پیش (Enterفرض با زدن  پیش  .) است.۵
 :در مقابل پیام زیر و سپس Match objectانتخاب گزینۀ  -2

Select a text object with the desired height: 
 :ای برابر با اندازۀ آن درآیند اندازه ای انتخابی همگی بهه خواهیم متن ای که می انتخاب نوشته

 : و سپس درمقابل پیام زیرScale factorانتخاب گزینۀ  -3
Specify scale factor or [Reference] < فرض پیش >: 

که در ابتدا   (فرض    برای پذیرش پیش  ). SCALEمشابه فرمان   (تعیین ضریبی برای تغییر اندازه      
 کـه عینـاً مشـابه همـین گزینـه در فرمـان              Referenceانتخـاب گزینـۀ     ، یا   ) است ۲مقدار  

SCALEباشد  می. 
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 (JUSTIFYTEXT)ترازبندی نوشته تغییر 
ــر  ــرای تغیی ــدی ب ــه ترازبن ــته ک ــه نوش ــروع ب ــام ش ــی  هنگ ــین م ــتن تعی ــان  نوش ــیم، فرم کن

JUSTIFYTEXT بریم کار می  معرفی شده است به2002 را که در اتوکد. 
Command: justifytext 
Select objects: 

 .کنیم های موردنظر را انتخاب می نوشته
Enter a justification option 
[Left/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]  
< فرض پیش >: 

عنـوان   کنیم، آخرین گزینۀ انتخاب درهنگام اجرای این فرمان بـه           ها را انتخاب می     یکی از گزینه  
هـای انتخـابی تغییـر     ترتیب ترازبندی همـۀ نوشـته    بدین. شود  فرض درنظرگرفته می    ۀ پیش گزین
 .کند می
 

 ها  برروی نوشتهMIRRORاثر فرمان 
صـورت قرینـه       بـه  MIRRORهنگام اجرای فرمان      ها را نیز به     فرض نوشته   صورت پیش   اتوکد به 

 و خوانـده شـوند، از یـک         درسـتی دیـده     ها همیشـه بـه      که بخواهیم نوشته    درصورتی. آورد  درمی
توانـد     مقادیری کـه ایـن متغیـر مـی         .گیریم   بهره می  MIRRTEXTنام    متغیرمحیطی اتوکد به  

 :باشند می ۱ یا ۰داشته باشد 
Command: mirrtext 
Enter new value for MIRRTEXT < فرض پیش >: 

مقدار   به ها باتوجه    برروی نوشته  MIRRORالف و ب بیانگر عملکرد فرمان       -16-21های    شکل
MIRRTEXTباشند  می. 

 

          
 

 بروی MIRROR درهنگام اجرای فرمان MIRRTEXTاثر ) الف و ب-16-21های  شکل
 :ها نوشته

 ١=MIRRTEXT  :سمت راست) الف
 )فرض اتوکد پیش(.شوند میها قرینه  نوشته

 ٠=MIRRTEXT  :سمت چپ) ب
 .شوند نمیها قرینه  نوشته
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 اه رماننام مستعار ف
 .استه های این فصل در جدول زیر نشان داده شد نام مستعار یا مخفف فرمان

 
Commands Aliases 

DTEXT dt 

STYLE st 

MTEXT t, mt 

DDEDIT ed 

SPELL sp 

 
 Modify و Drawها در منوهای گشودنی و ابزار  محل فرمان

 فصـل در منوهـای      های ایـن    های فرمان    شکل گزینه  26-21 تا   17-21های    شکل  در مجموعه 
 .ابزار و محل آنها در منوهای گشودنی نشان داده شده است

 

 
 در  DTEXTفرمان  ) 17-21شکل  

  Textمنوی ابزار 
 MTEXTفرمـان   ) 18-21شکل  
 Text و Drawی ابزار هادر منو

 

 
 در  STYLEفرمـان   ) 19-21شکل  

 Textمنوی ابزار 
 

 

 
 DDEDITفرمان  ) 20-21شکل  

 Textدر منوی ابزار 
 

 

 در FINDفرمـــان ) 21-21شـــکل 
  Standardمنوی ابزار 

ــکل  ــان ) 22-21شــــــ فرمــــــ
SCALETEXT     در منوی ابـزار 

Text 
  

 Text در منوی ابزار JUSTIFYTEXTفرمان ) 23-21شکل  
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 در STYLE محل فرمان) 25-21شکل 
 Formatمنوی 

 

 

ــکل  )24-21ش
های  محل فرمان 
DTEXTو 
MTEXTدر 

 Draw منوی

 های  محل فرمان)26-21شکل 
DDEDIT 
SCALETEXT 
JUSTIFYTEXT 

 Modifyدر منوی 
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 پرسش
 نوشـته   MTEXT یـا    TEXTهـایی کـه بـا          بر روی  مـتن     DDEDITثر فرمان   ا -1

 شوند چیست؟ می
 
 چه کاربردی دارد و چه مقدارهایی را        MIRRTEXTنام    متغیرسیستمی اتوکد به   -1

 پذیرد؟ می
 

 تحقیق
. گـذارد   ها چه اثری مـی       بر روی نوشته   MATCHPROPبررسی کنید که فرمان      -1

 .) این فرمان را نگاه کنیدSettingsپنجرۀ گزینۀ (

 
کمـک     را بـه   )Ø( و فی یونـانی      )±(منفی  /، مثبت )° (نیم عالمات درجه  توا  چگونه می  -2

 .) کمک بگیرید1-9-21از شکل : راهنمایی(  درج کنیم؟TEXTفرمان 
 
 MTEXT و   TEXTهای     را بروی اجسام ایجاد شده توسط فرمان       LISTفرمان   -3

 .اجرا کرده، نوع اجسام را مشاهده کنید
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 بلوک

 یک شمال برای همه

 اول ترسیم شمال

 برای ساختن موضوعی    BLOCKفرمان  
 نام بلوک به

 BLOCKا اجرای فرمان رویداد نهانی ب

  برای درج بلوکINSERTفرمان 

 ها  مزیت برای استفاده از بلوک2

منظــور اســتفاده در  ذخیــرۀ بلــوک بــه
 )WBLOCKفرمان (ترسیمات دیگر 

ــای ــۀ مبنـ ــیمی  نقطـ درج پروندۀترسـ
(BASE) 

 ها بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک

 )REFEDITفرمان (تغییر شرح بلوک 

 REFCLOSEفرمان 

 Refeditابزار  منوی

 (RENAME)تغییر نام بلوک 

 حذف شرح بلوک از ترسیم

 (MINSERT)درج گروهی 

ــه   ــوک ب ــۀ بل ــان   تجزی ــک فرم کم
EXPLODE 

ــد    ــی اتوکـــ ــز طراحـــ  مرکـــ
(AutoCAD Design Center)  

  واحدنقشه–واحدبلوک 

فرمـــان (ایجـــاد نمـــاد بلـــوک   
BLOCKICON( 

ــوع خــط بلــوکی  خــط و وزن رنــگ، ن
(Byblock) 

 ها نام مستعار فرمان

هـا درمنوهـای گشـودنی و         محل فرمان 
 ابزار

 پرسش

 تحقیق
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 یک شمال برای همه
عالمتی که بیانگر جهت شـمال اسـت، درگوشـۀ          . اندازیم  گاهی می  ن 1-1-8  شکل یکبار دیگر به  

 .چپ و باالی شکل قرار دارد
خواهیم پس از آنکه ترسیم عالمت شمال را انجام دادیم، کاری کنیم که از این                 در این فصل می   
ر  بعداً با مزایای انجام چنین کاری بیشت       .ای بتوانیم آنرا مورد استفاده قرار دهیم        پس در هر نقشه   
 .آشنا خواهیم شد

 
 اول ترسیم شمال

هـای الزم در شـکل نشـان داده           اندازه. گیریم   کمک می  1-22برای ترسیم این عالمت از شکل       
 .اند شده

 
 

های الزم در سـمت چـپ شـکل           اندازه. خواهیم این عالمت شمال را ترسیم کنیم         می )1-22شکل  
 ترسـیم آن تنهـا از یـک فرمـان ترسـیمی             باشد و برای    این عالمت دارای تقارن می    . اند  داده شده 
(LINE)     و فرمان ویرایشی  MIRROR   کمـک    هـای تـوپر را هـم بـه          قسـمت . گیـریم    کمک مـی

BHATCH کنیم  میایجاد. 
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 نام بلوک  برای ساختن موضوعی بهBLOCKفرمان 
اما پیش از اجرای این فرمان باید دستکم        . کنیم   را اجرا می   BLOCKبرای ساختن بلوک فرمان     

 :کته را موردتوجه قرار دهیم ن3
 
 (Block name) نام بلوک -1

کـه  ...  و ?،  *جز عالمـاتی ماننـد       کلیۀ حروف به  . فردی باشد   یک بلوک باید دارای نام منحصربه     
تواند   طول نام یک بلوک می    . باشند، مجاز است    ی می صبرای ویندوز یا اتوکد دارای معانی مخصو      

بلـوک   خواهیم آنـرا تبـدیل بـه        مت شمال که در اینجا می     برای عال .  حرف باشد  255حداکثر تا   
 .گیریم درنظر میرا  northکنیم نام 

 
 (Objects) اجسام -2

از دیگر مواردی که پیش از اجرای فرمان بلوک باید درنظر بگیریم این اسـت کـه اجسـامی کـه                     
 .نتخاب کنیمها را ا آنبتوانیم راحتی   تا بهقرار است بلوک را بسازند دردسترس قرار دهیم

 
 (Base point)مبنای درج بلوک   نقطۀ-3

گـرفتن از    ایم در جایی درج کنیم، نیـاز بـه          خواهیم بلوکی را که قبالً تعریف کرده        که می  هنگامی
داریم، لذا برای تعریـف بلـوک       ) دهندۀ بلوک قرار دارد     روی اجسام تشکیل   که معموالً (یک نقطه   

 در  northمبنا را برای بلـوک       نقطۀ. باشیم  درج می   مبنای عنوان  یک نقطه به   ننیز نیازمند تعیی  
 .کنیم شده انتخاب می انتهای نوک پایینی شکل رسم

 .کنیم  و توضیحات آن توجه می2-22شکل  اکنون به
 با آنچه دراین کتاب نوشته شده اسـت،         BLOCKشدن نتیجۀ اجرای فرمان      مشابهبرای   :توجه

فــرض انتخــاب شــده اســت  صـورت پــیش  ه بــه را کــConvert to block دکمـۀرادیویی 
 )2-22 در شکل 12مۀ شمارۀ کد. (گذاریم صورت باقی می همان به
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 .شود  باز میBLOCK پنجرۀگفتگویی تعریف بلوک که با اجرای فرمان )2-22شکل 
ــوان )1 ــوار عنـــ ــوک: نـــ ــرح بلـــ  شـــ

(Block definition) 
ــۀ  )2 ــدون   : Closeدکم ــروج ب ــرای خ ب

شـده ایـن     درنظرگرفتن کارهای انجام  
 .زنیم دکمه را می

بـرای مشـاهدۀ   : دکمۀ راهنمای سـریع    )3
هـای    یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش    

ــه را     ــن دکم ــره ای ــن پنج ــف ای مختل
شـکل   نما را که به     زنیم، سپس مکان    می

روی قسـمت    عالمت سؤال درآمده بـه    
ــرده ــوردنظر بـ ــاوس را ، مـ ــۀ مـ دکمـ

 .نیمز می
ــی  )4 ــام (Nameجعبۀویرایشـ ــام ): نـ نـ

موردنظرمــان را بــرای بلــوک در ایــن 
بـا بـازکردن ایـن      . کنـیم   محل وارد می  

هـایی کـه در        نام بلوک  جهشی  فهرست
. شـود   این نقشه وجود دارند دیده مـی      

برای اطمینان از اینکه نام وارد شده از        
قبل وجود نداشته باشد، بهتر است بـه        

 .دازیمهای موجود نگاهی بین نام
در ): نقطــۀ مبنــا (Base pointناحیــۀ  )5

ــه  ــه ب ــن ناحی ــا   دو ای ــق انتخــاب ی طری

23
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 مبنـای  تـوانیم نقطـۀ     ورودمختصات می 
 .درج را مشخص کنیم 

بـا  ): انتخاب نقطه (Pick pointدکمۀ  )6
شـرح  «زدن این دکمه پنجرۀگفتگویی     

تـوانیم    شود و می     محو می  موقتاً» بلوک
ورود (های موجـود      هرکدام از روش   به

ــتفاده از    ــات، اســ ــتقیم مختصــ مســ
ــک ــای کم ــد  ابزاره ، Snapرســم مانن

Osnap ،Otrack ــۀ درج را ...)   و نقط
بهتر است نقطۀ انتخـابی     . انتخاب کنیم 

محلـــی درنزدیکـــی یـــا روی اجســـام 
 .انتخابی باشد

: X,Y,Zویرایشـــــی  هـــــای جعبـــــه )7
 بخواهیم طول و عرض و      که  درصورتی

درج را   نقطـــۀمبنای(X,Y,Z)ارتفـــاع 
ــار را  جداگ ــن کـ ــیم، ایـ ــه وارد کنـ انـ
های ویرایشی انجام     توانیم در جعبه    می

پس از انتخاب نقطه با اسـتفاده       . دهیم
دکمـۀ شـماره    (Pick pointاز دکمـۀ  

ــات آن) 6 ــین  مختصـــــ را در همـــــ
. کنـیم   ویرایشی مشاهده مـی     های  جعبه

ای انتخـاب نکنـیم،       که نقطـه   درصورتی
 درنظــر ٠,٠,٠مختصــات نقطــۀ درج  

ایــن موضــوع در  . ودشــ گرفتــه مــی 
ــوارد باعــث ســردرگمی   بســیاری از م

 شود، چـرا کـه درصـورت        کاربران می 
تعیین نقطۀ مبنای درج،    شدن    فراموش

دهـد و ایـن      اتوکد پیغـام خطـایی نمـی      
است مختصـات    است که ممکن    درحالی

 نســبت بــه اجســام انتخــابی در  ٠,٠,٠
 .فاصلۀ بسیار دوری قرار گرفته باشد

ــام (Objectsناحیـــۀ  )8 در ایـــن ): اجسـ
کنــیم و  ناحیــه اجســام را انتخــاب مــی

ها را پس از انتخاب مشاهده        تعداد آن 
کنیم و دربارۀ آنچه بر سـر اجسـام           می

ــری  انتخــابی خواهــد آمــد تصــمیم  گی
 .کنیم می

ــۀ  )9 ــاب  (Select objectsدکمـ انتخـ
ــام ــه  ): اجسـ ــن دکمـ ــاب ایـ ــا انتخـ بـ

رود و   کنار مـی   پنجرۀگفتگویی موقتاً به  
ی را کـه قـرار اسـت        توانیم اجسـام    می

 .بلوک را تشکیل دهند انتخاب کنیم
انتخـــاب   (Quick Selectدکمـــۀ  )10

تـوانیم از     هنگـام انتخـاب مـی     ): سریع
 نیـز یـاری     QSELECTابزار کمکـی    

ــریم ــه  . بگیـ ــن دکمـ ــاب ایـ ــا انتخـ بـ
 ظـــــاهر Qselectپنجرۀگفتگـــــویی 

کمک آن اجسام     توانیم به   شود و می    می
 بندی شده   صورت دسته  موردنظر را به  

ــیم  ــاب کنـ  را در QSELECT. انتخـ
 . خواهیم آموخت»اتوکد پیشرفته«

): حفظ اجسـام   (Retain دکمۀرادیویی )11
اگر این دکمـۀرادیویی روشـن باشـد،        

شــدن بلــوک، اجســام  پــس از ســاخته
همــان صــورت اولیــه و    انتخــابی بــه 

 .مانند نخورده باقی می دست
 Convert to blockدکمــۀرادیویی  )12

ن اگـــر ایـــ ): تبـــدیل بـــه بلـــوک  (
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دکمــۀرادیویی روشــن باشــد، پــس از  
شــدن بلــوک، اجســام انتخــابی  ســاخته

ها بلـوکی     جای آن  شوند و به    حذف می 
. گردد   می (insert)ایم درج     که ساخته 

فرض روشن    صورت پیش   این دکمه به  
 .است

): کـردن   پـاک  (Deleteدکمۀرادیویی   )13
 اجسـام   دکمـۀرادیویی با انتخـاب ایـن      
 .شوند انتخابی پاک می

طر تعــداد اجســام انتخــابی در ایــن ســ )14
 .شود نشان داده می

  پیش نماد (Preview icon       ناحیۀ )15
در این ناحیه دربارۀ ایجاد یـا    ): نمایش

نمـایش تصـمیم      عدم ایجاد نماد پـیش    
 ایـــن نمـــاد هنگـــام   . گیـــریم  مـــی

و  ADCENTER هـای   اجرای فرمان 
REFEDIT  مورداســـــتفاده قـــــرار

 .گیرد می
: Do not include an iconدکمۀرادیویی  )16

بـــا انتخـــاب و روشـــن کـــردن ایـــن 
ــۀرادیویی ــیدکم خــواهیم   از اتوکــد م

 . نسازد(icon)برای بلوک نماد 
 Create icon from دکمـۀرادیویی  )17

block geometry :اگــر ایــن دکمــۀ 
 (icon)رادیــویی روشــن باشــد، نمــاد 

شود کـه     نمایش بلوک ساخته می     پیش
در هنگــــــام اجــــــرای فرمــــــان   

ADCENTERاده قــرار  مــورد اســتف
صــورت  ایــن دکمــه بــه  . گیــرد مــی

 .فرض روشن است پیش
انتخاب دکمۀرادیویی شمارۀ    درصورت )18

نمــایش بلــوک در ایــن  پــیش  نمــاد17
 .شود محل دیده می

 Insert Units            جهشی فهرست )19
هنگام درج بلوک از    ): واحدهای درج (

 ADCENTERطریق اجرای فرمـان     
واحــدی کــه در ایــن قســمت انتخــاب 

) گیــری طــول واحــد انــدازه(کنــیم  مــی
. شـود   برای این بلوک درنظرگرفته می    

: واحــــدهای موجــــود عبارتنــــد از   
Unitless)  بـــدون واحـــد( ،Inches 

، )مایـل  (Miles،  )فـوت  (Feet،  )اینچ(
Centimeters) متـر  سانتی(  ،Meters 

، )کیلــــومتر (Kilometers، )متــــر(
Microinches) میکـــرواینچ( ،Mils 

 Angstroms، )یــارد (Yards، )میــل(
ــتروم(  Nanometers، )آنگســــــــــ
ــانومتر( ــرون (Microns، )نــ ، )میکــ

Decimeters) ــی ــر دســــــ ، )متــــــ
Dekameters) ــامتر ، )دکــــــــــــــ

Hectometers) ــومتر ، )هکتـــــــــــ
Gigameters) گیگـــــــــــــــامتر( ،

Astronomical Units ) ــد واحـــ
، )سال نوری (Light Years، )نجومی

Parsecs. 
ــۀمتن  )20 ــا ): شــرح (Descriptionجعب ب

تن توضیحاتی دربارۀ بلـوک، ایـن       نوش
توضـــیحات هنگـــام اجـــرای فرمـــان 
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ADCENTER دراختیارمـــان قـــرار 
 .گیرند می

ــۀ  )21 ــه در  – Hyperlinkدکم ــن دکم  ای
 مـورد بررسـی قـرار       »اتوکد پیشرفته «

 .خواهد گرفت

بـــا ):  تأییـــد-پـــذیرش (OKدکمـــۀ  )22
 بلــوک ســاخته  OKانتخــاب دکمــۀ  

ــی ــان   م ــود و فرم ــان BLOCKش  پای
ــی ــد م ــر. یاب ــاریف  اگ ــکالی در تع  اش

ــد    ــته باشــد اتوک ــود داش ــه وج مربوط

دهــد و بــه  هــای مناســب را مــی پیغــام
 Block Definitionپنجرۀگفتگـویی  

 .گردد برمی
ــۀ  )23 ــراف (Cancelدکمـ ــرای ): انصـ بـ

ــه را    ــن دکم ــان ای خــروج و قطــع فرم
 .زنیم می

بـرای مشـاهدۀ    ): راهنما (Helpدکمۀ   )24
 BLOCKراهنمای مربوط بـه فرمـان       

 .زنیم  میاین دکمه را

 

 BLOCK نهانی با اجرای فرمان رویداد
 LISTولی با اجرای فرمـان      . است  رسد هیچ اتفاقی نیفتاده     نظر می    به ترسیمی  صفحۀ با نگاهی به  
 )3-22شکل . (اند یک جسم واحد تبدیل شده کنیم که اجسام انتخابی همگی به مشاهده می

 

 
 

 شده درج ک برروی بلوLISTنتیجۀ اجرای فرمان ) 3-22شکل 
 

درواقع ما هنگام  .شویم  آشنا میBlock Referenceنام  اکنون با یک نوع دیگر از اجسام به
 از اتوکد خواسته بودیم که پس از ساختن بلوک اجسام انتخابی را پاک              BLOCKاجرای فرمان   

لـوک چـه    اما برای درج دوباره و چنـدبارۀ ب       . بوجودآمده را درج کند    جای آنها بلوک تازه    کند و به  
 باید کرد؟
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  برای درج بلوکINSERTفرمان 
بـا اجـرای فرمـان       .گیـریم   کمک مـی    را به  INSERTبرای درج بلوک در محل موردنظر فرمان        

INSERT    توضـیحات الزم دربـارۀ ایـن فرمـان و          . شود   ظاهر می  4-22 پنجرۀگفتگویی شکل
اما بد نیسـت در     . ست در زیر شکل نوشته شده ا      Insertهای موجود در پنجرۀگفتگویی       گزینه
 :ای داشته باشیم وک اشارهل از مزایای استفاده از بمواردی بهاینجا 

 

 ها استفاده از بلوکبرای  یتمز 2
 های مختلف  توانایی درج بلوک با اندازه-1

یک بلوک را دوبرابر و دیگری را نصـف         . های متفاوت درج کنیم      یک بلوک را با مقیاس     توانیم  می
حتـی  . دهـیم   انجـام مـی  INSERTاین کار را هنگام اجرای فرمـان     .  بگیریم بلوک اولیه درنظر  

 .گانۀ طول و عرض و ارتفاع متفاوت بدهیم توانیم مقیاس بلوک را در جهات سه می
 

  چرخش بلوک هنگام درج-2
 .توانیم زاویۀ دوران آن را نیز تعیین کنیم هنگام درج بلوک می

 

 
 

 .شود  باز میINSERT بلوک که با اجرای فرمان درج پنجرۀگفتگویی )4-22شکل 
 (Insert) درج: نوار عنوان )1
ــۀ  )2 ــدون   : Closeدکم ــروج ب ــرای خ ب

شـده ایـن     درنظرگرفتن کارهای انجام  
 .زنیم دکمه را می

2

1

11

13

6

3

16

17

8
10

15
14

129

7

4 5

18
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بـرای مشـاهدۀ   : دکمۀ راهنمای سـریع    )3
هـای    یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش    

ــره    ــن پنج ــف ای ــه را  مختل ــن دکم ای
نما را که به شکل       زنیم، سپس مکان    می

روی قسـمت    عالمت سؤال درآمده بـه    
ــرده ــوردنظر بـ ــاوس را ،مـ ــۀ مـ  دکمـ

 .زنیم می
بلوک نام  ): نام (Nameجعبۀویرایشی   )4

از این قسمت انتخـاب     موردنظرمان را   
 .کنیم می

ــۀ  )5 ــتجو (…Browseدکمـ ــا ): جسـ بـ
ــوانیم یــک  انتخــاب ایــن دکمــه مــی  ت

عنوان بلـوک در     را به پروندۀ ترسیمی   
 .نقشه درج کنیم

ــیمی   )6 ــک پروندۀترسـ ــاب یـ ــا انتخـ بـ
عنوان بلوک، مسیر پرونـده در ایـن         به

 .شود سطر نوشته می

): درجنقطۀ  (Insertion point ناحیۀ  )7
نقطــۀدرج را ناحیــه مختصــات در ایــن 
 .کنیم میمشخص 

 Specify On-Screenجعبـۀکنترلی   )8
اگـر ایـن    ): تعیین در صفحۀترسـیمی   (

ــ ۀکنترلی انتخــاب شــود، پــس از  جعب
ــرۀ OKزدن  ــته شــــدن پنجــ   و بســ

خواهـد کـه      گفتگویی، اتوکد از مـا مـی      
نقطۀدرج را درصفحۀترسیمی مشخص    

ــیم ــه . کن ــۀکنترلی ب ــن جعب صــورت  ای
 .فرض روشن است پیش

: X,Y,Zویرایشـــــی  هـــــای جعبـــــه )9

 بخواهیم طول و عرض و      که  درصورتی
 نقطــــــۀ درج را (X,Y,Z)ارتفــــــاع 

ــ ــه وارد کنـ ــار را جداگانـ ــن کـ یم، ایـ
های ویرایشی انجام     توانیم در جعبه    می

 .دهیم

در این ناحیـه    : )مقیاس (Scale ناحیۀ   )10
شـود    نسبت اندازۀ بلوکی که درج مـی      

. گـردد  شده تعیین می   به بلوک تعریف  
شــود در جهــات  بلــوکی کــه درج مــی

هـای    توانـد دارای مقیـاس      مختلف مـی  
 .متفاوتی باشد

 Specify On-Screenجعبـۀکنترلی   )11
اگـر ایـن    ): ترسـیمی   صفحۀتعیین در   (

ــد    ــود، اتوک ــاب ش ــۀکنترلی انتخ جعب
. پرسد  مقیاس را در صفحۀترسیمی می    

فرض   صورت پیش  این جعبۀکنترلی به  
 .خاموش است

مقیـاس  : X,Y,Zویرایشـی     هـای   جعبه )12
طول و عـرض    درج بلوک را در جهات      

 هـای   در این جعبـه    (X,Y,Z)و ارتفاع   
 .کنیم میوارد ویرایشی 

 Uniform Scale          ۀکنترلی جعب )13
اگــــر ایــــن ): مقیــــاس یکنواخــــت(

های  جعبۀکنترلی را روشن کنیم، جعبه    
ــی  ــاموش و Z و Yویرایشـــــ  خـــــ

معنـی آن   . شـوند   دسترس می  غیرقابل
ــی   ــه م ــت ک ــن اس ــوک   ای ــواهیم بل خ

شــده در جهــات مختلــف طــول و   درج
نسـبت کوچـک     یک  به ،عرض و ارتفاع  
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 .یا بزرگ شود

: ) چـرخش  –دوران  ( Rotationناحیۀ   )14
ناحیه میزان چرخش بلـوک را      در این   

 .کنیم میمشخص هنگام درج 

 Specify On-Screen   جعبۀکنترلی )15
اگـر ایـن    ): ترسـیمی   صفحۀتعیین در   (

جعبۀکنترلی روشن باشد، پس از زدن      
OK  ،ــویی  و بســته شــدن پنجرۀگفتگ

خواهد کـه زاویـۀدوران      اتوکد از ما می   
. م مشـخص کنـی    ترسـیمی   صفحۀرا در   

فرض   صورت پیش  این جعبۀکنترلی به  
 .خاموش است

زاویـۀ   ):زاویه (Angleویرایشی    ۀجعب )16
 ویرایشـی ۀجعبدوران بلوک را در این      

 .کنیم وارد می

اگـر  ): تجزیه (Explodeجعبۀکنترلی   )17
باشـد،    شـده     این جعبۀکنترلی انتخـاب   

ــوک   ــوک، بل ــد از درج بل ــله بع بالفاص
شده به اجزاء تشکیل دهندۀ خود       درج

 مقیـاس   کـه   درصورتی. شود  جزیه می ت
درج بلوک در جهات طول و عـرض و          

 ایـن جعبـۀکنترلی     ،ارتفاع یکی نباشـد   
 .غیرقابل انتخاب خواهد شد

بـــا ):  تأییـــد-پـــذیرش (OKدکمـــۀ  )18
 پنجـــره بســـته OKانتخـــاب دکمـــۀ 

ــی ــورت  مـــ ــودو درصـــ ــاز  شـــ نیـــ
 هـــای بعـــدی در صـــفحۀ درخواســـت

 .شود مطرح میترسیمی 
ــۀ  )19 ــراف (Cancelدکمـ ــرای ):انصـ  بـ

ــه را    ــن دکم ــان ای خــروج و قطــع فرم
 .زنیم می

بـرای مشـاهدۀ    ): راهنما (Helpدکمۀ   )20
 INSERTراهنمای مربوط به فرمـان      

 .زنیم این دکمه را می
 

 )WBLOCKفرمان  (منظور استفاده در ترسیمات دیگر ذخیرۀ بلوک به
از دکمـۀ    سـتفاده توانیم یک پرونـدۀ ترسـیمی را بـا ا           همانگونه که هنگام درج بلوک دیدیم، می      

Browse…    در پنجرۀ Insert)   عنـوان بلـوک در نقشـه درج         ، بـه  )4-22 از شکل    5شمارۀ
درج خواهد    قابل )شده  طریق گفته   به(بعداً  ای که      برای ساختن پرونده   WBLOCKفرمان  . کنیم

ل کند که شرح جزئیات آن در شک  این فرمان نیز یک پنجرۀگفتگویی را باز می  .رود  کار می   بود به 
 .شود  مشاهده می22-5
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 .شود  باز میWBLOCKبلوک که با اجرای فرمان صدور پنجرۀگفتگویی )5-22شکل 
 بلـــــوکنوشــــتن  : نــــوار عنـــــوان  )1

(Write Block) 
ــۀ  )2 ــدون   : Closeدکم ــروج ب ــرای خ ب

شـده ایـن     درنظرگرفتن کارهای انجام  
 .زنیم دکمه را می

بـرای مشـاهدۀ   : دکمۀ راهنمای سـریع    )3
هـای    یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش    

ــه را     ــن دکم ــره ای ــن پنج ــف ای مختل
شـکل   نما را که به     زنیم، سپس مکان    می

روی قسـمت    عالمت سؤال درآمده بـه    
ــاوس را    ــۀ مـ ــرده دکمـ ــوردنظر بـ مـ

 .زنیم می

در این ناحیـه    ): منشاء (Sourceناحیۀ   )4
مشخصــات آنچــه کــه قــرار اســت بــه 

ــود ت   ــادر ش ــوک ص ــورت بل ــین ص عی
 .گردد می

ــۀرادیویی  )5 ــوک (Blockدکم ــر ): بل اگ
صـورت   بخواهیم بلوک موجودی را به     

 روی  (DWG)یک پرونـدۀ ترسـیمی      
هارددیسک ذخیره کنیم، این دکمه را      

ــی  ــاب م ــیم انتخ ــورت  . کن ــن ص در ای

1 3
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 Objects و Base pointهــای  ناحیــه
 .شوند خاموش می

کل  (Entire drawingدکمۀرادیویی  )6
ــیم ــوا ): ترس ــر بخ ــۀ  اگ ــل نقش هیم ک

ــه  ــود را ب ــدۀ   موج ــک پرون ــورت ی ص
ترسیمی جدید ذخیره کنیم، این دکمه      

یکی از مزایای این   . کنیم  را انتخاب می  
کار کم شدن حجـم پرونـدۀ ترسـیمی         

تخــــاب ایــــن ان درصــــورت. اســــت
 Base pointهای  دکمۀرادیویی ناحیه

 .شوند  خاموش میObjectsو 

بــا ): اجســام (Objectsدکمــۀرادیویی  )7
شدن این دکمۀرادیویی فرمـان     روشن  

WBLOCK   فرمان   شباهت زیادی به
BLOCKکند  پیدا می. 

 را Blockکه دکمـۀرادیویی    درصورتی )8
تـوانیم نـام      انتخاب کـرده باشـیم، مـی      

ــن فهرســت   ــوردنظر را از ای ــوک م  بل
 .جهشی انتخاب کنیم

در  ):نقطۀ مبنا (Base point      ناحیۀ )9
د دوطریق انتخـاب یـا ورو      این ناحیه به  
توانیم نقطۀ مبنای درج را       مختصات می 

 محتویـات ایـن ناحیـه       .مشخص کنـیم  
 BLOCKعینــاً ماننــد پنجــرۀ فرمــان 

 .باشند می) 2-22شکل (
ــام (Objectsناحیـــۀ  )10 در ایـــن ): اجسـ

هـا    ناحیه اجسام را انتخاب و تعداد آن      
کنـیم و     را پس از انتخاب مشاهده مـی      

دربارۀ آنچه بـر سـر اجسـام انتخـابی           

 .کنـیم   گیـری مـی     د تصـمیم  خواهد آمـ  
محتویات این ناحیه عیناً مانند پنجـرۀ        

ــان  ــکل  (BLOCKفرمــ ) 2-22شــ
 .باشند می

در ایـن   ): مقصد (Destinationناحیۀ   )11
نـام پرونـده،    (ناحیه مشخصات مقصـد     

تعیـــین ) محـــل آن و واحـــدهای درج
 .گردند می

نام  (        File nameجعبۀویرایشی  )12
ای  هالزم اسـت بـرای پرونـد   ): پرونـده 

کــه قــرار اســت روی دیســکت یـــا     
هارددیســک ذخیــره شــود نــامی وارد 

فـرض    صـورت پـیش    این نام بـه   . کنیم
"new block.dwg"باشد  می. 

ــت )13 ــی   فهرسـ ــی و جعبۀویرایشـ جهشـ
Location) ــل ــرۀ  ): محـ ــل ذخیـ محـ

ــمت وارد   ــن قســ ــده را در ایــ پرونــ
فرض عبارتست از     محل پیش . کنیم  می

 .محل پروندۀترسیمی

با انتخـاب ایـن     : ب محل دکمۀ انتخا ...  )14
دکمه پنجرۀگفتگـویی انتخـاب مسـیر       

ــوانیم محــل  گــردد و مــی ظــاهر مــی ت
ــیم  ــاب کنـ ــوردنظر را از آن انتخـ . مـ

 ) 1-5-22شکل (

 Insert Units            جهشی فهرست )15
هنگام درج بلوک از    ): واحدهای درج (

 ADCENTERطریق اجرای فرمـان     
واحــدی کــه در ایــن قســمت انتخــاب 

) گیــری طــول احــد انــدازهو(کنــیم  مــی
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. شـود   برای این بلوک درنظرگرفته می    
در توضیحات شـکل    واحدهای موجود   

 .اند  نوشته شده22-2

بـــا ):  تأییـــد-پـــذیرش (OKدکمـــۀ  )16
 بلـــوک صـــادر OKانتخـــاب دکمـــۀ 

 پایـان   WBLOCKشود و فرمـان       می
 .یابد می

ــۀ  )17 ــراف (Cancelدکمـ ــرای ): انصـ بـ
ــه را    ــن دکم ــان ای خــروج و قطــع فرم

 .زنیم می
بـرای مشـاهدۀ    ): راهنما (Helpدکمۀ   )18

راهنمــــای مربــــوط بــــه فرمــــان    
WBLOCKزنیم  این دکمه را می. 

 

 
 

فرمان   مربوط به(Browse for Folder)پنجرۀگفتگویی انتخاب مسیر  )1-5-22شکل 
WBLOCK 

 
 (BASE)درج پروندۀترسیمی  نقطۀ مبنای

ای  پروندۀترســیمینیم تــوا مــی ،بلــوک (insert)چنانچــه در بــاال دیــدیم هنگــام درج    
(drawing)     بلـوک همنـام پرونـده خواهـد شـد و           . ایم انتخاب کنـیم     را که قبالً ذخیره کرده

امـا درمـورد کـار      . شـوند   عنوان اجزاء بلوک درنظرگرفته مـی      اجسام موجود در پروندۀترسیمی به    
رج سـخنی   د عنـوان مبنـای     ای به    یعنی تعیین نقطه   ،دهیم  سومی که موقع ایجاد بلوک انجام می      
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. کند   نگهداری می  BASEنام    اتوکد مختصات این نقطه را در یک متغیر به        . ه است میان نیامد   به
۰فرض این نقطه دارای مختصات        صورت پیش   به ۰, هنگام ذخیـرۀ پرونـده بـا فرمـان         .  است ,۰

WBLOCK کـه   و درحـالتی  که بلوکی را انتخاب کرده باشـیم، نقطـۀدرج آن بلـوک                درصورتی
کنـیم،    تعیین میBase pointعنوان  ای که به  را زده باشیم، نقطهObjects دکمۀرادیویی

 .گردد ذخیره می) شود ای که ایجاد می درپرونده (BASEدرمتغیر 
 

 ها استفاده از بلوک بزرگترین امتیاز
توانیم شرح مربوط به      بزرگترین امتیاز بلوک این است که درهرزمانی که تمایل داشته باشیم می           

صـورت تمـام مـوارد درج بلـوک در نقشـۀجاری نوسـازی                تغییر دهیم، درایـن   الً یا جزئاً    کآن را   
 BLOCKاز فرمان  (redefining block) تعریف مجدد یک بلوکبرای  .شوند می

از انتخاب اجسام جدید و دادن نقطۀدرج جدید، نام بلوک موجود را از میـان                 استفاده کرده، پس  
صـورت پنجـرۀ شـکل        درایـن . کنـیم   انتخاب می ) 2-22 شکل    از 4شمارۀ  (ها    فهرست نام بلوک  

کردن شرح قبلی بلوک و جـایگزینی   شود که برای پاک شود و از کاربر خواسته می    باز می  22-6
 .شرح جدید پذیرش خود را اعالم کند

 

 

 
درصورت تعریف مجـدد یـک   ) 6-22شکل  

خواهد که پـذیرش      بلوک اتوکد از کاربر می    
یـن امـر دوبـاره اعـالم        خود را برای انجـام ا     

 .کند
 

هنگام معرفی مجدد بلوک باید مراقـب باشـیم کـه درمیـان اجسـام انتخـابی                 : توجه
صـورت اتوکـد      درایـن . دوبـارۀ آن هسـتیم نباشـد       تعریـف  ای که درحـال     شده بلوک درج 

دهد و قادر بـه تعریـف مجـدد           شود می    دیده می  7-22پیغامی مشابه آنچه در شکل      
 شایان ذکر اسـت کـه یـک         .گردد  اره به پنجرۀ تعریف بلوک برمی      و دوب  باشد  بلوک نمی 
 که دراین صورت بلوک     مورداستفاده قرار گیرد  نیز  تواند در میان بلوک دیگری        بلوک می 

 .نامیم  یا تودرتو می(nested) ای داخلی را النه
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اگر هنگام تعریف مجدد یـک      ) 7-22شکل  
بلوک، درمیان اجسام انتخـابی همـان بلـوک         

در ترسیم درج شده اسـت نیـز انتخـاب          که  
 چونتواند بلوک را بسازد       گردد، اتوکد نمی  

 .کند خود رجوع می که بلوک به
 
» بلـوک  شـرح «تـوانیم   کمـک آن مـی     امکان جدیدی عرضه شد که بـه       2000همراه اتوکد    به

(block definition)  تعریـف مجـدد آن تغییـر دهـیم، یعنـی اجسـام        را بدون نیاز بـه
فرمـانی  . را تغییر دهـیم  ن بیفزاییم یا اجسامی را ازآن حذف کنیم و نقطۀ درج آن         آ  به جدیدی را 

 .نام دارد REFEDITکند،  کار را می که این
 

 )REFEDITفرمان  (تغییر شرح بلوک
باشد که عالوه  می (Reference Edit)» ویرایش مرجع«معنی  به REFEDITفرمان 

هایی را کـه بـا نـام          سازد پرونده   کاربر را قادر می    ،»وکویرایش درجای بل  «توانایی در   دادن  بر  
Xref     با  . اند تغییر دهد     درمیان ترسیم جاری درج شدهXref در  »مرجع خـارجی  «معنی   به 

 . آشنا خواهیم شد»اتوکدپیشرفته«
 : در ابتدا باید نکات زیر را درنظر بگیریمREFEDIT برای اجرای فرمان

 REFEDITدر نقشه داشته باشیم تا هنگام اجرای فرمان         شده    باید دستکم یک بلوک درج     -1
 .انتخاب گردد

عبـارت   بـه . های متفاوت باشـد     شدۀ انتخابی نباید در جهات مختلف دارای مقیاس         بلوک درج  -2
 .اشدب (Uniform scaled)مقیاسه دیگر باید تک

 :ب کنیمشود که یک بلوک درج شده را انتخا  از ما خواسته میREFEDITبا اجرای فرمان 
Command: refedit 
Select reference: 

 .کنیم یک بلوک درج شده انتخاب می
 .کنیم توضیحات ذیل شکل توجه می به. شود  باز می8-22پنجرۀ شکل 
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 که با صدور فرمان (Reference Edit)» مرجع ویرایش« پنجرۀگفتگویی )8-22شکل 
REFEDITشود  ظاهر می. 

ــوان )1 ــوار عنــ ــع : نــ ــرایش مرجــ ویــ
(Reference Edit) 

ــۀ  )2 ــدون   : Closeدکم ــروج ب ــرای خ ب
شـده ایـن     درنظرگرفتن کارهای انجام  

 .زنیم دکمه را می

بـرای مشـاهدۀ   : دکمۀ راهنمای سـریع    )3
هـای    یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش    

ــه را     ــن دکم ــره ای ــن پنج ــف ای مختل
شـکل   نما را که به     زنیم، سپس مکان    می

روی قسـمت    آمده بـه  عالمت سؤال در  
ــرده ــوردنظر بـ ــاوس را ،مـ ــۀ مـ  دکمـ

 .زنیم می

ــده     )4 ــابی دی ــوک انتخ ــام بل ــا ن در اینج
ــی ــود مـ ــزاء   . شـ ــان اجـ ــر درمیـ اگـ

دهندۀبلوک، بلوک دیگری هم      تشکیل

باشد، نام آن بلوک نیز در این قسمت        
شـــود و بـــدینطریق   مشـــاهده مـــی 

 را نیـز    )ای  النه (توانیم بلوک داخلی    می
 .کنیمبرای ویرایش انتخاب 

نمایش از بلوک     در این محل یک پیش     )5
مشــروط بــر . شــود انتخــابی دیــده مــی

اینکــه هنگــام تعریــف بلــوک گزینــۀ  
. دید روشن بوده باشد     ایجاد نماد پیش  

توانیم هر زمـانی      صورت می  درغیراین
 BLOCKICONکه خواستیم فرمان    

ــاد     ــه نم ــواهیم ک ــرده، بخ ــرا ک را اج
 .دید بلوک ساخته شود پیش

 مرجــع انتخــابی از نــوع کــه درصــورتی )6
Xref         باشد مسیر آن در ایـن قسـمت 

 .شود نوشته می

1 3
2

4 5
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این جعبـۀکنترلی هنگـامی کـه مرجـع          )7
 باشد بـرای عـدم   Xrefانتخابی از نوع    
هـای   های مشـابه بلـوک     تداخل بین نام  

Xrefکــار   هــای موجــود در نقشــه بــه
 .رود می

ــورتی )8 ــند   درصــ ــه در بلــــوک ســ کــ
(attribute)   ــرار ــتفاده ق ــز مورداس نی

کرفته باشـد، ایـن جعبـۀکنترلی قابـل         
 )اتوکدپیشرفته( .استفاده است

که در    درصورتی): بعدی (Nextدکمۀ   )9
 بلوک دیگری وجود    ،داخل یک بلوک  

ای یا تودرتو یا      بلوک النه (داشته باشد   

nested block (   ایــن دکمــه قابــل
 .باشد انتخاب می

بـــا ):  تأییـــد-پـــذیرش (OKدکمـــۀ  )10
رمـان   به مرحلـۀ بعـدی ف      OKانتخاب  

REFEDITرویم  می. 
ــۀ  )11 ــراف (Cancelدکمـ ــرای ): انصـ بـ

ــه را    ــن دکم ــان ای خــروج و قطــع فرم
 .زنیم می

بـرای مشـاهدۀ    ): راهنما (Helpدکمۀ   )12
راهنمــــای مربــــوط بــــه فرمــــان    

ERFEDITزنیم  این دکمه را می. 

 
 :کنیم مشاهده می  پیام زیر راOKبا زدن دکمۀ 

Select nested objects: 
خواهیم تغییر دهیم انتخاب      شدۀانتخابی آنهایی را که می      درج  دهندۀ بلوک   از میان اجسام تشکیل   

 :شود  و پیام زیر داده میپذیرد  عمل انتخاب پایان میEnterبا زدن  .کنیم می
)شده تعدادانتخاب ( entities added 

 .شود  داده مییابد و پیام زیر گونۀ محسوسی تغییر می  بهترسیمی صفحۀدر اینجا شکل 
Use REFCLOSE or the Refedit toolbar to end reference editing session. 

رنـگ   شده بـه  در این صفحه تنها اجسام انتخاب. ایم درجای بلوک شده اکنون وارد صفحۀ ویرایشِ   
شـدۀ بلـوک     آینـد و تمـامی مـوارد درج         رنگ تیره درمی   بقیۀ اجسام به  . شوند  قبلی خود دیده می   

اکنـون نیـز    ... های ترسیمی، ویرایشی، نمایشی و        همۀ فرمان  .شوند  ابی نیز کامالً ناپدید می    انتخ
تـوانیم صـادر    نمـی ...  و SAVE ،OPENهـا را ماننـد    باشند ولی برخی از فرمـان       قابل اجرا می  

 :کنیم ها پیغام زیر را مشاهده می کنیم، درصورت اجرای این فرمان
فرمان نام **  command not allowed during reference editing**  

 

 REFCLOSEفرمان 
 :کنیم  را صادر میREFCLOSEبرای خروج فرمان 

Command: refclose 
Enter option [Save/Discard reference changes] <Save>: 

 :های موجود عبارتند از گزینه
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 Saveگزینۀ 
فـرض     ایـن گزینـه پـیش      .شوند   را انتخاب کنیم تغییرات ذخیره می      Saveکه گزینۀ     درصورتی

 )11-22شکل  (.است
 

 Discardگزینۀ 
 بدون ذخیرۀ تغییرات از فرمان خارج reference changes  Discardبا انتخاب گزینۀ

 )10-22شکل  (.شویم می
 

 Refedit ابزار منوی
شرح این منـو را در  . شود ابزار نیز باز می  یک منویReference Editهنگام ورود به صفحۀ 

 .کنیم  مشاهده می9-22کل ش
 

  
 

 

 Refedit ابزار منوی )9-22شکل 
ــوان )1 ــوار عنــ ــع : نــ ــرایش مرجــ ویــ

(Refedit) 
 .ابـزار   بستن منوی برای  : Closeدکمۀ   )2

صورت برای پایان بخشیدن بـه        دراین
ــان  ــد REFEDITفرمـــــــ  بایـــــــ

REFCLOSEرا وارد کنیم . 

3( Edit block or Xref  -     با انتخاب
 اجــرا REFEDITفرمـان  ایـن دکمــه  

 .شود می

 –هـــا  جهشـــی نـــام بلـــوک فهرســـت )4
) تودرتـو (ای    که بلـوک النـه      درصورتی
باشیم آنـرا از ایـن فهرسـت          نیز داشته 
 .کنیم انتخاب می

5( Add objects to working set – 
برای افزودن اجسام موجـود درنقشـه       

 ایـن   ،بلـوک  که جزو بلوک نیسـتند بـه      
 . زنیم دکمه را می

6( Remove objects from working set – 
شـده در    برای حـذف اجسـام انتخـاب      

 ،از محتویــات بلــوک) 5(مرحلــۀ قبــل 
 .کنیم این دکمه را انتخاب می

7( Discard changes to reference 
 انتخاب این دکمـه، بـدون ذخیـرۀ      با –

 خارج  REFEDITتغییرات از فرمان    
بـاز   10-22پنجـرۀ شـکل      و   شویم  می
 .شود می

8( Save back changes to reference – 

4
5

2

3

1

6 7 8
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ــا  ــرۀ   زدنب ــس از ذخی ــه، پ ــن دکم  ای
ــان  ــرات فرم ــان REFEDITتغیی  پای

 بــاز 11-22پنجــرۀ شــکل  و یابــد مــی
 .خواهد شد

 

 

 خـروج از فرمـان      )10-22شکل  
REFEDIT بـــــدون ذخیـــــرۀ

برای پذیرش خروج و    . تغییرات
صرفنظرکردن از تغییرات انجام    

 و بــرای بازگشـت بــه  OKشـده  
کمـــــۀ  دREFEDITفرمـــــان 

Cancelزنیم  را می. 
 

 

 پایـــان فرمـــان  )11-22شـــکل 
REFEDIT پـــــس از ذخیـــــرۀ 

ــرات ــروج و  . تغیی ــد خ ــرای تأیی ب
ــرات  ــرۀ تغییـ ــرای OKذخیـ  و بـ

 REFEDITبازگشــت بــه فرمــان 
 .زنیم  را میCancelدکمۀ 

 
شـده    از نـوع ویـرایش    کـه   شـده    های درج    همۀ بلوک  REFEDITآمیز فرمان     با خاتمۀ موفقیت  

 .کنند غییر می تهستند،
 

 (RENAME)تغییرنام بلوک 
در » موضـوع «منظـور از    . کنـیم    را اجرا می   RENAMEفرمان  » موضوع«برای تغییرنام یک    

، گیرنـد   شوند و بارها مورداستفاده قرار مـی        اینجا چیزهایی است که یکبار تعریف می      
 را  RENAME فرمـان    برای تغییر نام یک بلوک،    ... خط، شیوۀنوشتاری، بلوک و       مانند الیه، نوع  

را » موضوع بلـوک  «اجرا کرده در میان پنجرۀگفتگویی و با استفاده از امکانات موجود در آن نام               
 آشـنا   Renameهـای مختلـف پنجرۀگفتگـویی          بـا بخـش    12-22در شکل   . دهیم  تغییر می 

 .شویم می
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 ظاهر RENAMEدور فرمان  که با ص(Rename)» تغییرنام« پنجرۀگفتگویی )12-22شکل 
 .شود می

 (Rename)تغییرنام : نوار عنوان )1
ــۀ  )2 ــدون   : Closeدکم ــروج ب ــرای خ ب

 ایـن   ،شده درنظرگرفتن کارهای انجام  
 .زنیم دکمه را می

بـرای مشـاهدۀ   : دکمۀ راهنمای سـریع    )3
هـای    یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش    

ــه را     ــن دکم ــره ای ــن پنج ــف ای مختل
شـکل    به نما را که    زنیم، سپس مکان    می

روی قسـمت    عالمت سؤال درآمده بـه    
ــرده ــوردنظر بـ ــاوس را ،مـ ــۀ مـ  دکمـ

 .زنیم می

 Named Objectsجعبۀفهرست         )4
 :شامل) موضوعات دارای نام(

o Blocks –ها  بلوک 

o Dimension styles - 

 گذاری اندازه های  شیوه

o Layers –ها  الیه 

o Linetypes –ها خط  نوع 

o Text styles      –های  ه      شیو
 نوشتاری

o UCSs – های مختصـات      دستگاه
 کاربر

o Viewports –دید های  دریچه 

o Views –ها، نماها  منظره 

شناسـیم و     برخی از موضـوعات را مـی      
اتوکـد  « و   »اتوکد پیشـرفته  «بقیه را در    

 . خواهیم آموخت»بعدی سه
ــالم (Itemsفهرســت  )5 ــا انتخــاب ): اق ب

هرکـــدام از ســـطرهای موجـــود در   
 جعبۀفهرســت نــام ، در ایــن4قســمت 

2
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مثالً . شود  موضوعات مربوطه ظاهر می   
 از جعبۀفهرســت Blocksبــا انتخــاب 

Named Objects در ایــن قســمت ،
هـــای موجـــود مشـــاهده  نـــام بلـــوک

در اینجــا تنهــا نــام موجــود . شــود مــی
north         است که خودمـان آنـرا ایجـاد 
 .کردیم

نام       (   Old Nameجعبۀویرایشی  )6
های  دام از گزینهبا انتخاب هرک  ): قبلی

 Itemsموجــــود در جعبۀفهرســــت  
ــمارۀ ( ــن   ) 5شـ ــابی در ایـ ــام انتخـ نـ

همچنـین  . شود  جعبۀویرایشی درج می  
توانیم نـام موضـوع را مسـتقیماً در           می

 .همین محل تایپ کنیم

نام جدید موضـوع انتخـابی را در ایـن           )7
توانیم با رفـتن      می. کنیم  محل وارد می  

ــه ــی   ب ــل جعبۀویرایش ــک 6داخ  و کم
انتخــاب (فتن از امکانــات وینــدوز گــر

 یـــــــــا Ctrl+Cنوشـــــــــته و زدن 

Ctrl+Insert (   و ســــپس ورود بــــه
بـا  ( و کپی کردن آن      7جعبۀویرایشی  

نــام ) Shift+Insert یــا Ctrl+Vزدن 
ــوده   ــن محــل درج نم ــدیمی را در ای ق

 .آن بدهیم الزم را به تغییرات

بـا  ): تغییرنام به (Rename Toدکمۀ  )8
ــ   ــام موجـ ــه، نـ ــن دکمـ ود در زدن ایـ

 جـایگزین نـام قبلـی       7جعبۀویرایشی  
 .شود موضوع می

بـــا ):  تأییـــد-پـــذیرش (OKدکمـــۀ  )9
ــالOKانتخــاب  ــرات اعم ــده،   تغیی ش

 .یابد  خاتمه میRENAMEفرمان 
ــۀ  )10 ــراف (Cancelدکمـ ــرای ): انصـ بـ

ــه را    ــن دکم ــان ای خــروج و قطــع فرم
 .زنیم می

بـرای مشـاهدۀ    ): راهنما (Helpدکمۀ   )11
راهنمــــای مربــــوط بــــه فرمــــان    

RENAMEزنیم  این دکمه را می. 

 

 حذف شرح بلوک از ترسیم
ایم در ترسیم درج نشده باشد، بـازهم حافظـۀ اتوکـد را اشـغال               حتی اگر بلوکی که تعریف کرده     

که در ترسیم » موضوعاتی«برای حذف . شود کند و سبب باال رفتن حجم پروندۀ ترسیمی می  می
از جملـۀ ایـن موضـوعات       . کنـیم    اسـتفاده مـی    PURGEاند از فرمان      مورداستفاده قرار نگرفته  

 13-22شـکل    .نـام ببـریم   ... گـذاری و      خط، شیوۀنوشـتاری، شـیوۀاندازه      توانیم از الیه، نوع     می
 .دهد شود نشان می  باز میPURGEای را که با فرمان  پنجره
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 ظاهر PURGE با صدور فرمان  که(Purge)» زوائد حذف« پنجرۀگفتگویی )الف-13-22شکل 
 . انتخاب شده استView items you can purgeوقتی دکمۀرادیویی . شود می

 (Purge)زوائد  حذف: نوار عنوان )1
ــۀ  )2 ــدون   : Closeدکم ــروج ب ــرای خ ب

درنظرگرفتن کارهای انجام شده ایـن      
 .زنیم دکمه را می

بـرای مشـاهدۀ   : دکمۀ راهنمای سـریع    )3
هـای    شیک راهنمای کوتاه دربارۀ بخ    

 زده،مختلف این پنجره ایـن دکمـه را         
شـکل عالمـت سـؤال       نما را که به     مکان

 ،روی قسمت موردنظر برده    درآمده به 
 .زنیم دکمۀ ماوس را می

4( View items you can purge –  بـا 
انتخاب این دکمـۀ رادیـویی فقـط نـام          
موضوعاتی را خـواهیم دیـد کـه قابـل          

با انتخاب ایـن دکمـه      . باشند  حذف می 
صـورتی   همـین   به Purge پنجرۀ   شکل

 .آید کنیم درمی که مشاهده می

1 3
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5( View items you cannot purge 
 با انتخاب این دکمۀ رادیویی پنجرۀ       –

Purgeب -13-22صــورت شــکل   بــه
 .آید درمی

6( Items not used in drawing 
دهـد در قسـمت       عبارتی که نشان مـی    

زیرین فقط موضوعاتی که در ترسـیم       
انــد دیــده  ر نگرفتــهمورداســتفاده قــرا

 .شوند می
در این قسمت که دارای زمینـۀ سـفید          )7

صـورت    بـه » موضـوعات «است، عنـوان    
ایـن  . شـود   شـده دیـده مـی       بندی  دسته

 :عناوین عبارتند از

o Blocks –ها  بلوک 

o            Dimension styles - 
گـذاری کـه در       انـدازه   هـای     شیوه

ــرفته « ــد پیش ــنا  »اتوک ــا آن آش  ب
 .شویم می

o Layers –ها  الیه 

o Linetypes –ها خط  نوع 

o Mline styles –  شـیوۀ خطــوط 
 »اتوکد پیشـرفته  «چندگانه که در      

 .شود تدریس می

o Plot styles –هـای چـاپ     شیوه
ــا آن »اتوکــد پیشــرفته«کــه در   ب

 .شویم بیشتر آشنا می

o Shapes – ها کـه اسـتفاده        شکل
 »اتوکـد پیشــرفته «هـا را در   از آن

ــت  ــواهیم آموخـ ــونگی. خـ  چگـ
هــــا در دورۀ Shapeســــاختن 

 آمـوزش   »اتوکـد   سازی  خصوصی«
 .ِود داده می

o Text styles      –های        شیوه
 نوشتاری

دراین ناحیه نام اقالمی که قابل حـذف        
ــی  ــده م ــا انتخــاب . شــود هســتند دی ب

اضـافه در کنـار هرکـدام از          عالمت بـه  
) درصورت وجود این عالمـت    (عناوین  

ــ  ــود از نـ ــالم موجـ ــتی از اقـ وع فهرسـ
 . موضوع انتخابی مشاهده خواهد شد

8( Confirm each item to be purged 
 با انتخاب ایـن جعبـۀکنترلی هنگـام         –

ــابی   ــالم انتخـ ــدام از اقـ ــذف هرکـ حـ
پــذیرش ایــن امــر از کــاربر خواســته  

صورت نیـازی بـه       شود و درغیراین    می
 .تأیید مجدد نیست

9( Purge nested items  –   با انتخاب 
قالمـی کـه خـود در       این جعبۀکنترلی ا  

درون موضــوع دیگــری مورداســتفاده 
ای   های النـه    مانند بلوک (اند    قرارگرفته
و پس از حذف اقالم اصـلی       ) یا تودرتو 

 .شوند باشند، پاک می حذف می قابل

 با زدن این دکمه اقالم      - Purgeدکمۀ   )10
ــدۀ    ــد و پرون ــۀ اتوک ــابی از حافظ انتخ

 .شوند ترسیمی حذف می

 درصـورت       – Purge All   دکمۀ  )11
انتخاب این دکمه همۀ اقالمی که قابـل        

 .گردند شدن هستند، پاک می حذف

  برای خروج از فرمان      - Closeدکمۀ   )12

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  494  
 

 

 .زنیم این دکمه را می
بـرای مشـاهدۀ    ): راهنما (Helpدکمۀ   )13

 PURGEراهنمای مربوط بـه فرمـان       
 .زنیم این دکمه را می

 

 
 

 ظاهر PURGE که با صدور فرمان (Purge)» زوائد حذف«رۀگفتگویی  پنج)ب-13-22شکل 
 . انتخاب شده استView items you cannot purgeوقتی دکمۀرادیویی . شود می
-13-22 در شرح شـکل      5 تا   1های    شماره

 .اند الف توضیح داده شده
6( Items currently used in drawing 

دهـد در قسـمت       عبارتی که نشان مـی    
ط موضوعاتی که در ترسـیم      زیرین فق 

انــد دیــده  مورداســتفاده قــرار گرفتــه

 .شوند می
در این قسمت که دارای زمینـۀ سـفید          )7

صـورت    بـه » موضـوعات «است، عنـوان    
عنـاوین  . شود  شده دیده می    بندی  دسته

الـف توضـیح    -13-22در شرح شـکل     
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 .اند داده شده

دراین ناحیه نام اقالمی که قابل حـذف        
ــده مــی  ــ. شــود نیســتند دی ا انتخــاب ب

اضـافه در کنـار هرکـدام از          عالمت بـه  
) درصورت وجود این عالمـت    (عناوین  

ــوع   ــود از نـ ــالم موجـ ــتی از اقـ فهرسـ
 . موضوع انتخابی مشاهده خواهد شد

دراین قسـمت بـا انتخـاب هرکـدام از           )8
ــمارۀ   ــود در فهرســت ش ــالم موج  7اق

ــی ــیح داده مـ ــرا   توضـ ــه چـ ــود کـ شـ

 .حذف نیست موردانتخابی قابل

حالت    این دکمه دراین   – Purgeدکمۀ   )9
 .انتخاب نیست قابل

 ایــن دکمــه نیــز - Purge Allدکمـۀ   )10
 .انتخاب نیست حالت قابل دراین

  برای خروج از فرمان      - Closeدکمۀ   )11
 .زنیم این دکمه را می

بـرای مشـاهدۀ    ): راهنما (Helpدکمۀ   )12
 PURGEراهنمای مربوط بـه فرمـان       

 .زنیم این دکمه را می
 

 (MINSERT)درج گروهی 
بـا  . گیریم  بهره میMINSERT بلوک از فرمان (Multiple INSERT)برای درج گروهی 

 MINSERTبا اجـرای فرمـان      .  آن آشنا هستیم   Rectangular و گزینۀ    ARRAYفرمان  
را تعیـین    و میـزان دوران آن  Z و   Y و   Xآنکه نام بلوک، نقطۀدرج، مقیـاس آن درجهـات            پس از 

هـا پرسـیده    هـا و فاصـلۀ بـین سـتون     ها، فاصلۀ بـین ردیـف    تونها، تعداد س    کردیم، تعداد ردیف  
هـای   ها و ستون گردد و بلوک موردنظر را در ردیف با دادن اطالعات الزم فرمان اجرا می   . شود  می
در سـطرفرمان اجـرا     ) درج بلـوک و چیـدن آن      (طور کامل     این فرمان باید به   . چیند  شده می  داده
 مزیت اسـتفاده از ایـن       .کنیم  جکاو و کاوشگر اتوکد واگذار می      و اجرای آن را به کاربران کن       گردد

هـا نسـبت      شدۀ فراوان کـه ایـن بلـوک         های درج   های دارای بلوک    فرمان این است که برای نقشه     
، چـون   یابـد  توجهی کاهش می    میزان قابل   یکدیگر دارای نظم مشخصی هستند، حجم نقشه به         به

 .شود فته میگرعنوان یک جسم درنظر  شده به مجموعۀ درج
 

 EXPLODEکمک فرمان  تجزیۀ بلوک به
شده   و سپس انتخاب بلوک درج   EXPLODEبلوک یک جسم مرکب است، لذا با اجرای فرمان          

تجزیـه     شـده قابـل    MINSERT بلـوک    .اش تجزیه کنیم    دهنده  را به اجزاء تشکیل     توانیم آن   می
 .یرندپذ  نامساوی تجزیهZ و X ،Yهای  های با مقیاس نیست ولی بلوک

 
 )(AutoCAD Design Centerمرکز طراحی اتوکد 

. کنـیم    را تایپ می   2 را گرفته عدد     Controlبرای آشنایی با یک فرمان پرقدرت و مفید کلید          
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بـا زدن مجـدد      .شـود    اجرا مـی   ADCENTERصورت فرمان    دراین). Ctrl+۲کلید ترکیبی   (
ات ایـن فرمـان را ذیـل         شرح جزئیـ   .گردد   اجرا می  ADCCLOSE فرمان   Ctrl+۲کلیدهای  

 .کنیم شاهده میم18-22تا 14-22های  شکل
 
 

 
 

 که با صدور فرمان (DesignCenter)» ائوکد مرکزطراحی« پنجرۀگفتگویی )14-22شکل 
ADCENTER باز و با فرمان ADCCLOSEشود  بسته می. 

ــوان )1 ــوار عنــــ ــی : نــــ مرکزطراحــــ
(DesignCenter) 

بســــــتن بــــــرای : Closeدکمــــــۀ  )2
 .اتوکد مرکزطراحی

با فشـردن   ): میزکار (Desktopدکمۀ   )3
این دکمه، اگر این کار برای اولین بار        
ــۀ   ــد، پوشـــ ــاده باشـــ ــاق افتـــ اتفـــ

Sample\Design Center  در محـل 
در این محـل    . شود  نصب اتوکد باز می   

ها،   خط  ها، نوع   های حاوی بلوک    پرونده

تـوانیم از      می قرار دارند که  ... ها و     الیه
مـورد  ... هـا و   خـط   ها، نـوع    ها بلوک   آن

. مـان وارد کنـیم      درون نقشـه   نیاز را به  
هــا،  حرکــت درمیــان پوشــه درصــورت

دفعات بعـد کـه ایـن دکمـه را بـزنیم            
شـکل  . (آخرین محل دیده خواهد شد    

22-14-1( 

هـای   نقشه (Open Drawingsدکمۀ  )4
با انتخـاب ایـن دکمـه کـه بـرای            ):باز

فرض انتخاب    صورت پیش  بهاولین بار   

1

15

2

3

4 5

18

6 7 8 9 10 11 12 13 14

16

17

19
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هــای موجــود در  شــود، نــام نقشــه مــی
) ایـم   هایی کـه بـاز کـرده        نقشه(حافظه  

ــوند و  مشـــاهده مـــی ــوانیم مـــیشـ  تـ
ــود در آن ــوعات موجــ ــا را  موضــ هــ

مشــاهده کــرده، مــورد اســتفاده قــرار 
در شـکل ایـن دکمـه انتخـاب         . (دهیم

 .)شده است

با انتخـاب   ): تاریخچه (Historyدکمۀ   )5
هـایی کـه      رسـت پرونـده   این دکمه فه  

ایم مشاهده    ها استفاده کرده    قبالً از آن  
 )2-14-22شکل . (شود می

کلیـد   (Tree View Toggleدکمـۀ   )6
ــی   ــایش درخت ــورۀ نم ــکل ): دومنظ ش

ها را تغییـر      ها و پوشه    نمایش فهرست 
 )3-14-22شکل . (دهد می

): عالقهموارد مورد  (Favoritesدکمۀ   )7
اً هـایی را کـه مکـرر        توانیم فهرست   می

ــی    ــرار م ــوع ق ــورد رج ــد بــه   م گیرن
Favorite  ــیم ــافه کن ــا اض ــن . ه در ای

ــه     ــن دکمـ ــاب ایـ ــا انتخـ ــورت بـ صـ
شــــده در  هــــای ذخیــــره فهرســــت

Favorites  ــده ــپ دیـ ــمت چـ  در سـ
ــی ــای  شــکل. (شــوند م  و 4-14-22ه
22-14-4-1( 

بـا انتخـاب    ): بارگـذاری  (Loadدکمۀ   )8
ــر  ــه پنجـ ــن دکمـ ــوان  هایـ ــا عنـ  ای بـ

Load DesignCenter Palette  بـاز 
کمـک ایـن پنجـره محـل         بـه . شـود   می

 را تعیـــین Desktopفـــرض  پـــیش

 .کنیم می

بـرای احضـار    ): جسـتجو  (Findدکمۀ   )9
منظــور جســتجوی    بــهFindپنجــرۀ 

های درخواستی، این     پرونده یا پرونده  
 .زنیم دکمه را می

بـرای آنکـه درمیـان      ): بـاال  (Upدکمۀ   )10
ها یـک تـراز بـاالتر بـرویم ایـن             پوشه

 .یمزن دکمه را می

ــۀ  )11 ــیش (Previewدکمـ ــایش پـ ): نمـ
ــورتی ــه درص ــت  ک ــه درحال ــن دکم  ای

شده باشـد، در قسـمت شـمارۀ       انتخاب
نمـــایش از موضـــوع   یـــک پـــیش18

 .شود انتخابی مشاهده می

ــۀ  )12 ــرح (Descriptionدکم ــرای ): ش ب
ــه     ــوط بـ ــیحات مربـ ــاهدۀ توضـ مشـ

ها ایـن دکمـه را بـه          ها و بلوک    پرونده
 در ایـن  . داریـم    مـی   حالت فشرده نگه  

 17حالت توضیحات در محـل شـمارۀ        
 .دیده خواهد شد

نحـوۀ نمـایش    ): نماهـا  (Viewsدکمۀ   )13
ــود در  فهرســــت موضــــوعات موجــ

را ) فهرسـت سـمت راسـت     (ها    پرونده
 : حالت است4کند و دارای  تعیین می

o Details -جزئیات  

o List –فهرست اسامی  

o Small icons – ــای  نمادهـــ
 کوچک

o Large icons –نمادهای بزرگ  

ــت    باهر ــه حال ــن دکم ــاب ای ــار انتخ ب
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ــه ــاال   نمــایش ب ترتیــب ذکرشــده در ب
 .یابد تغییر می

شود   با انتخاب این دکمه منویی باز می       )14
ــی ــه م ــه  ک ــوانیم یکــی از گزین ــای  ت ه

را ) 13شــــمارۀ (ذکرشـــده در بــــاال  
 .انتخاب کنیم

در ایـن محـل     : فهرست محل جسـتجو    )15
 .توانیم پروندۀ موردنظر را بیابیم می

 در ایــن قســمت :فهرسـت موضــوعات  )16
...) بلوک، الیـه،    (نام پرونده یا موضوع     
 .کنیم را یافته، انتخاب می

 فشرده شده   Descriptionاگر دکمۀ    )17
ــد، در ایـــن قســـمت شـــرحی از   باشـ

 شـده   (highlight)موضوع درخشـان    

همانگونـه کـه    . مشاهده خواهیم کـرد   
ــوک را هنگــام   ــدیم، شــرح بل ــبالً دی ق
ــویی و در   ــف آن در پنجرۀگفتگ تعری

 درج Descriptionســــــــــــــمت ق
اگـر موضـوع انتخـابی دارای       .کنـیم   می

توضیحات نباشد، در این محل عبارت      
No description found را مشاهده 

 .کنیم می

 ایـــن Previewبـــا فشـــردن دکمـــۀ  )18
دیــد از  نمــایش یــک پــیش قســمت بــه

 .یابد موضوع انتخابی اختصاص می

ــن   )19 گزارشــی از وضــعیت جــاری در ای
 .شود میآگاهی رسانده  سطر به

 

 
 

 Desktop وقتی دکمۀ (DesignCenter)» ائوکد مرکزطراحی« پنجرۀگفتگویی )1-14-22شکل 
 .زده شود
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 History وقتی دکمۀ (DesignCenter)» ائوکد مرکزطراحی« پنجرۀگفتگویی )2-14-22شکل 
 .زده شود

 

 
 

 دکمۀ وقتی (DesignCenter)» ائوکد مرکزطراحی« پنجرۀگفتگویی )3-14-22شکل 
Tree View Toggleزده شود . 
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 وقتی دکمۀ (DesignCenter)» ائوکد مرکزطراحی« پنجرۀگفتگویی )4-14-22شکل 
Favoritesزده شود . 

 

 
 

هـا بـر    Favoriteبه  )  یا پوشه  folder( یا فهرست    directoryبرای افزودن    )1-4-14-22شکل  
 Shortcutظـاهر شـدن ایـن منـوی     پـس از    . زنـیم   روی پوشۀ موردنظر دکمۀ راست ماوس را می       

  .کنیم  را انتخاب میAdd to Favoritesگزینۀ ) میانبر(
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 .شود  باز میFind درپی انتخاب دکمۀ  که(Find)جستجو  پنجرۀ)5-14-22شکل 
 

 
 

 وقتـی از حالـت شـناور        (DesignCenter)» ائوکـد   مرکزطراحـی « پنجرۀگفتگویی   )15-22شکل  
(float) به صورت ثابت (fixed)یا پهلوگرفته (decked)آید  در می. 
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اسـت نمـاد      کـافی . اتوکد  صورت بلوک با استفاده از مرکزطراحی      درج یک نقشه به    )16-22شکل  
درون   بــا مــاوس گرفتــه، بــه   DesignCenterنقشــه را از پنجــرۀ ســمت راســت    ) آیکــون(

  . را بدهیم)مقیاس و زاویۀ دوران(آن دیگر مشخصات بلوک  صفحۀترسیمی بکشیم و درپی
 

 
 

، )14-22شـکل   (با فشردن دکمۀ راست ماوس بـروی نمـاد پرونـدۀ ترسـیمی               )1-16-22شکل  
شود که با انتخـاب       درون صفحۀترسیمی و رهاکردن دکمۀ ماوس این منو ظاهر می          کشیدن آن به  

تـوانیم نقشـۀ انتخـابی را     شـود و مـی    باز مـی Insertپنجرۀگفتگویی  …Insert as Blockگزینۀ 
  .ند یک بلوک درج کنیممان
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بلوک را  ) آیکون(است نماد     کافی. اتوکد  درج یک بلوک با استفاده از مرکزطراحی       )17-22شکل  
ایـن  .  با ماوس گرفته، بـه درون صفحۀترسـیمی بکشـیم          DesignCenterاز پنجرۀ سمت راست     

  .شود بلوک با نسبتی برابر واحد بلوک به واحد نقشه در ترسیم درج می
 

 
 

، کشیدن آن به    )17-22شکل  (با فشردن دکمۀ راست ماوس بروی نماد بلوک          )1-17-22کل  ش
 Insertشود که با انتخاب گزینۀ  درون صفحۀترسیمی و رهاکردن دکمۀ ماوس این منو ظاهر می

Block…  پنجرۀگفتگوییInsertتوانیم بلوک را درج کنیم شود و می  باز می. 
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 سبب ظاهرشدن وس در ناحیۀ سمت راست مرکز طراحیزدن دکمۀ راست ما) 18-22شکل 
 .اند  شرح داده شده14-22ها در شکل   کلیۀ گزینه.گردد این منو می

 
  واحدنقشه–واحدبلوک 

 انتخـاب  (Insert units) 2-22 از شـکل  19است که درقسمت شـمارۀ   واحد بلوک همان
تعیـین  ) 3-8 در شـکل     12شـمارۀ    (UNITSکنیم و واحد نقشه نیز هنگام اجرای فرمان           می
 . مورداشاره قرارگرفته است17-22 این نسبت درشکل .گردد می
 

 )BLOCKICONفرمان (ایجاد نماد بلوک 
برای  (BLOCKهای     بلوک هنگام اجرای فرمان    (icon) که اشاره شد، دیدن نماد      طوری  همان

 و  )هـای موجـود     بـرای انتخـاب بلـوک از فهرسـت بلـوک           (REFEDIT،  )بلـوک  تعریف مجدد 
ADCENTER های قبلی اتوکد     اما اگر بلوکی را که درنسخه     . تواند بسیار مفید و کارآ باشد        می

 )وجود امکان ساخت نماد بلوک درآن زمان      علت عدم   به(ایجاد شده است مورداستفاده قراردهیم،      
 را در Do not include block icon گزینـۀ  اگـر همچنـین  . این بلوک فاقد نماد اسـت 

. کنـیم پیـدا   داشـتن نمـاد      بسـا بعـداً نیـاز بـه         باشیم، چـه     انتخاب کرده  BLOCK پنجرۀ فرمان 
ها سـاخته یـا       بلوک است که با اجرای آن نماد مربوط به         منظور اتوکد فرمانی را عرضه کرده       این  به

 .گردد بازسازی می
Command: blockicon 
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Enter block names <*>: 
هـای    کنیم، یا بـرای اینکـه همـۀ بلـوک            را وارد می   درمقابل این درخواست یا نام بلوک موردنظر      

که بلوکی وجـود داشـته باشـد نمـاد آن             درصورتی .زنیم   را می  Enterموجود درنظرگرفته شوند،    
 :شود که نماد چند بلوک ساخته شده است آگاهی رسانده می شود و در پایان به ساخته می

 .block updated تعداد
 

 (Byblock)خط بلوکی  خط و وزن رنگ، نوع
» بلـوکی « آشنا شدیم و وعده دادیم که مفهـوم          16 در فصل    (bylayer)» ای  الیه«با مفهوم   

(Byblock)را بعداً خواهیم شناخت . 
دهنـدۀ یـک     این جسم یکـی از عناصـر تشـکیل     که  درصورتیوقتی رنگ یک جسم بلوکی است،       
این توضیح درمـورد    . کند   رنگ این جسم نیز تغییر می      ،شده بلوک باشد، با تغییررنگ بلوک درج     

توانیم یک بلوک را چندین بـار درج کنـیم و             طریق می  بدین. خط نیز صادق است     خط و وزن    نوع
 . خط متفاوتی بدهیم خط و وزن شده رنگ، نوع های درج هرکدام از بلوک به
 

 ها رماننام مستعار ف
 .است های این فصل در جدول زیر نشان داده شده نام مستعار یا مخفف فرمان

 
Commands Aliases 

BLOCK b 

INSERT ddinsert, i 

WBLOCK w 

RENAME ren 

PURGE pu 

ADCENTER adc 

 
 ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

هـا در منوهـای    و محل فرمـان   ابزار     منوی های این فصل در     آیند نمادهای فرمان    پیهای    در شکل 
 .شوند گشودنی دیده می
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 BLOCK فرمــان) 19-22شــکل

  Drawابزار  در منوی
 در  INSERT فرمـان ) 20-22شکل
 Drawابزار  منوی

 

 
 Standardابزار   در منویADCENTER فرمان) 21-22شکل

 

 
 

 در BLOCK  محل فرمان)22-22شکل
 Drawمنوی

 
 

 در INSERT  محل فرمان)23-22شکل
 Insertمنوی 

 
 در منوی RENAME  محل فرمان)24-22شکل

Format 
 

 
 

 در منوی PURGE  محل فرمان)25-22شکل
File 
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ــکل ــان )26-22شـ ــل فرمـ   محـ
REFEDIT در منوی Modify 

 

 

 در  ADCENTER  محل فرمان  )27-22شکل
 Toolsمنوی 
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 پرسش
 افتد؟ درج را تعیین نکنیم چه اتفاقی می اگر هنگام تعریف بلوک نقطۀمبنای -1
 
 . را تعریف کنیدBYBLOCK و BYLAYERهای  رنگ -2
 

 تحقیق
 را بـزنیم، اتوکـد چـه عملـی          OKاگر هنگام تعریف بلوک جسمی انتخاب نکنـیم و           -1

 دهد؟ انجام می
 
عنوان اسم بلـوک جدیـد بـدهیم         اگر هنگام ساختن بلوک، نام بلوک موجودی را به         -2

 افتد؟ چه اتفاقی می
 
صورت  اگر هنگام ساختن یک بلوک جدید بخواهیم از اجسامی استفاده کنیم که به            -3

هــا ایجــاد شــود، کــدام   ی در نقشــه موردنیازنــد و نخــواهیم تغییــری در آن فعلــ
 را انتخاب Delete و Retain ،Convert to Block دکمۀ 3دکمۀرادیویی از میان 

 کنیم؟ می
 
صورت موقتی ترسیم کنیم، کدام گزینـه را          اگر برای ساختن بلوکی اجسامی را به       -4

 نیم؟ک  دکمۀ رادیویی ذکرشده انتخاب می3از میان 
 
 بـرای کـاهش     PURGEجز استفاده از فرمان       با بررسی این فصل، راه دیگری به       -5

 حجـم را بیشـتر      PURGEحجم پروندۀترسیمی پیشنهاد بدهید، راهی که حتی از         
 .دهد کاهش می

 
ــۀکنترلی      -6 ــاب جعب ــان انتخ ــدم امک ــا ع ــان  Explodeآی ــویی فرم  در پنجرۀگفتگ

INSERT، اع بلوک متفاوت درنظرگرفته    که مقیاس طول و عرض و ارتف        درحالتی
عنوان یکی از اشکاالت و کمبودهـای         را به   توانیم این   شوند، موجه است؟ آیا می      می
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 این فرمان درنظر بگیریم؟

 
 باشـد و ایـن      BYLAYERو رنـگ آن     ) رنـگ قرمـز     بـه  (Redاگر جسمی درالیۀ     -7

) رنـگ سـبز   بـه  ( Green دهندۀ بلوکی باشد کـه درالیـۀ   جسم یکی از اجزاء تشکیل
 شود؟ قرمز یا سبز؟ چه رنگی دیده می درج شده است، آن جسم به

 
کند؟  آبی تغییر دهیم، رنگ جسم نیز تغییر می آیا اگر رنگ بلوک پرسش قبلی را به     -8

  بود چطور؟BYBLOCKرنگ  اگر جسم ما به
 
 گزینــۀ. شــده بررســی کنیــد هــای درج  را بــرروی بلــوکGripهــای  اثــر فرمــان -9

Enable grips within blocks  را در فرمـان OPTIONS  و زبانـۀ Selection 
 شـده   را روی انتخـاب بلـوک درج        روشن و خاموش کنید و تأثیر آن      ) 3-15شکل  (

 . بروی آن مشاهده کنیدGripاجرای فرمان هنگام در
 

  شده چکونه است؟Minsertهای   برروی بلوکGripsهای  اثر فرمان -10
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 گذاری اندازه

 گذاری؟ چرا اندازه

پیش از آشنایی با فـرامین، آشـنایی بـا         
 !کلمات و اصطالحات

 گذاری موارد کاربرد فرامین اندازه

 )DIMLINEAR(گذاری خطی  اندازه

 DIMLINEARهای فرمان  گزینه

گــــــذاری مــــــورب  انــــــدازه
)DIMALIGNED( 

ــدازه ــات  انـــ ــذاری مختصـــ گـــ
)DIMORDINATE( 

 DIMORDINATEهای فرمان  گزینه

گـــــذاری شـــــعاعی   انـــــدازه
)DIMRADIUS( 

گــــــذاری قطــــــری  انــــــدازه
)DIMDIAMETER( 

ــدازه ــه  انـــ ــذاری زاویـــ ای  گـــ
)DIMANGULAR( 

 )QLEADER(راهنما  خط

 )DIMCENTER(مرکز  عالمت

ــدازه ــط  انــ ــذاری خــ ــا  گــ مبنــ
)DIMBASELINE( 

ــدازه ــد  انــــ ــذاری ممتــــ گــــ
)DIMCONTINUE( 

 چیست؟» گذاری اندازه«جنس جسم 

DDEDITــتن ــر م ــرای تغیی ــدازه   ب ان
(Dimension Text) 

» اندازه«های ویرایشی برروی      اثر فرمان 
(Dimension) 

 اری سریعگذ  برای اندازهQDIMفرمان 

ــیوۀاندازه ــف شـ ــا  تعریـ ــذاری بـ گـ
DIMSTYLE 

هـا درمنوهـای گشـودنی و         محل فرمان 
 ابزار

 ها نام مستعار فرمان

 پرسش

 تحقیق
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 گذاری؟ چرا اندازه
 با نگاهی بـه   . صورت اجرایی مورداستفاده قرار گیرد     تواند به   اری نمی ذگ  ای بدون اندازه    هیچ نقشه 

در خاتمۀ این   . کنیم  های داخل نقشه را مشاهده می       گذاری   اندازه 8رج در انتهای فصل     دنقشۀ من 
 .کنیم یگذاری م شده را اندازه فصل نقشۀ اشاره

 
 !پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطالحات

. این مبحث آشـنا شـویم       با کلمات و اصطالحات مربوط به      گذاری  الزم است پیش از شروع اندازه     
 .اندازیم  و توضیحات آنها نگاهی می2-23 و 1-23های   شکل منظور به این به
 

 

 کلمات مصطلح در )1-23شکل 
 :گذاری اندازه

o Dimension Line -خط اندازه  

o Extension Line -خط امتداد  

o Dimension Text - نوشتۀ 
 گذاری اندازه

 
 

 گذاری موارد کاربرد فرامین اندازه
، شـعاعی   (Aligned) ، مـورب  )افقـی، عمـودی    ((Linear)خطیهای    ها اندازه    نقشه اکثردر  

(Radius)   قطری ،(Diameter) ای    ، زاویه(Angular)  هنمـا   را   و خط(Leader)   بـه 
هـای مکـانیکی کـاربرد         بیشتر در نقشـه    (Ordinate)گذاری مختصات     اندازه. خورد  چشم می 

 .دارد
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 :گذاری  انواع اندازه)2-23شکل 

o Linear – افقی یا عمودی( خطی( 

o Aligned –مورب  

o Radius –شعاعی  

o Diameter –قطری  

o Angular-ای  زاویه 

o Leader – راهنما خط 

o Baseline – خط مبنا 

o Continue -امتداد  
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 )DIMLINEAR(گذاری خطی  اندازه
ایـن فرمـان   . رود کـار مـی   به) افقی یا عمودی(گذاری خطی   برای اندازه DIMLINEARفرمان  

 :تواند اجرا شود دوگونه می به
 

 گذاری بین دو نقطۀ انتخابی اندازه
 .رددگ با انتخاب دو نقطه، اندازۀ فاصلۀ بین این دو نقطه رسم می

Command: dimlinear 
Specify first extension line origin or <select object>: 

 انتخاب نقطۀ اول
Specify second extension line origin: 

 انتخاب نقطۀ دوم
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: 

 اندازه  تعیین محل قرارگیری خط
Dimension text = شده بین دو نقطۀ انتخابی فاصلۀ محاسبه  

آگـاهی   ای را کـه درنقشـه درج خواهـد شـد بـه             گـذاری، انـدازه     در انتها اتوکد ضمن انجام اندازه     
 .یابد رساند و فرمان خاتمه می می
 

 انتخابیسر جسم گذاری بین دو  اندازه
چندضـلعی، فاصـلۀ بـین دو انتهـای جسـم      خـط، کمـان، دایـره، بیضـی یـا       با انتخاب یک پـاره   

 .شود شده در نقشه نوشته می گیری اندازه
Command: dimlinear 
Specify first extension line origin or <select object>: 

 زنیم  را میEnterبرای انتخاب جسم 
Select object to dimension: 

 )خط، کمان، دایره، بیضی یا چندخطی(انتخاب جسم 
 :ل بعدی مشابه حالت قبلی استمراح

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: 

  اندازه تعیین محل قرارگیری خط
Dimension text = شده بین دو نقطۀ انتخابی فاصلۀ محاسبه  

. نمـا نیـز مقـدور اسـت         انگذاری افقی یا عمودی انجام گیرد، بـا حرکـت مکـ             تعیین اینکه اندازه  
گذاری عمودی و با حرکت باال و پایین          سمت چپ و راست بکشیم اندازه       ماوس را به   که  درصورتی

 .گیرد گذاری افقی انجام می ماوس اندازه
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 DIMLINEARهای فرمان  گزینه
 ...ها برسیم انتخاب گزینه پیش از آنکه به

ای را کـه   رشـده در بـاال فاصـله     یکـی از دوروش ذک      بـه  DIMLINEARپس از اجـرای فرمـان       
 :روش اول مثالً به. کنیم گذاری شود تعیین می خواهیم اندازه می

Command: dimlinear 
Specify first extension line origin or <select object>: 

 انتخاب نقطۀ اول
Specify second extension line origin: 

 انتخاب نقطۀ دوم
 

 Mtextگزینۀ 
 .کنیم  تعریف میMtextصورت  گذاری درج شود به ار است بین خط اندازهمتنی که قر

 . فاصلۀ واقعی بین دو نقطه استMTEXT در پنجرۀ <>منظور از : توجه
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: m 

 .توانیم نوشتۀ موردنظرمان را وارد کنیم شود که در میان آن می  باز میMtextاکنون پنجرۀ 
 

 Textگزینۀ 
کـه    درصـورتی  .دهـد    ایجاد کرده، درمیان خط اندازه قـرار مـی         Textصورت   متن موردنظر را به   

 .کنیم  را وارد می<>فاصلۀ واقعی هم درج شود ، کنیم ای که تایپ می بخواهیم درمیان نوشته
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: t 
Enter dimension text < فرض پیش >: 

 .کنیم متن را در اینجا وارد می
 
 Angleزینۀ گ

 .چرخاند گذاری را می متن اندازه
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: a 
Specify angle of dimension text:  

 .کنیم خط اندازه تعیین می گذاری را نسبت به زاویۀ متن اندازه
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 Horizontalزینۀ گ
 .کند گذاری می فاصلۀ افقی بین دو نقطۀ انتخابی را اندازه

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: h 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 

 . اثری نیستRotated و Vertical و Horizontalهای  دیگر از گزینه
 
 Verticalزینۀ گ

 .کند گذاری می فاصلۀ عمودی بین دو نقطۀ انتخابی را اندازه
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: v 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 

 
 Rotatedگزینۀ 

 .چرخاند خط افقی یا قائم می میزان زاویۀ داده شده نسبت به خط اندازه را به
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: r 
Specify angle of dimension line < فرض پیش >: 

 .) است٠فرض  مقدار پیش( .کنیم زاویۀ خط اندازه را نسبت به خط افق یا قائم تعیین می
 

 ها پس از انتخاب گزینه... 
 .کنیم اکنون محل خط اندازه را تعیین می

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotat
ed]: 

 .کنیم زه را تعیین می اندا محل قرارگیری خط
Dimension text = شده بین دو نقطۀ انتخابی فاصلۀ محاسبه  

 
 )DIMALIGNED(گذاری مورب  اندازه

موازات خط   حالت به  گذاری دراین   اندازه. دهیم  گذاری مورب را انجام می      کمک این فرمان اندازه    به
 DIMLINEARده درمـورد    شـ   کلیۀ مطالب گفتـه   . واصل بین دو نقطۀ ابتدا و انتها خواهد بود        

هـای    نیز صادق است با ایـن اسـتثناء کـه ایـن فرمـان فاقـد گزینـه           DIMALIGNEDدربارۀ  
Horizontal  ،Vertical   و Rotated مثـال اگـر بخـواهیم بـین دو نقطـۀ            عنـوان  به.  است
 :گذاری مورب را انجام دهیم انتخابی اندازه

Command: dimaligned 
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Specify first extension line origin or <select object>: 
 انتخاب نقطۀ اول

Specify second extension line origin: 
 انتخاب نقطۀ دوم

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 
  اندازه تعیین محل قرارگیری خط

Dimension text = شده بین دو نقطۀ انتخابی فاصلۀ محاسبه  

 
 )DIMORDINATE(ات گذاری مختص اندازه

. دهیم  رار می ق را مورداستفاده    DIMORDINATEبرای درج مختصات نقاط در نقشه، فرمان        
 .گردد  درج میY یا Xهمراه یکی از دو مختصات  انتخابی به  درمحلراهنما خطبا این فرمان یک 

Command: dimordinate 
Specify feature location: 

 .کنیم م، یا نقطه را در صفحه انتخاب میدهی مختصات نقطۀ موردنظر را می
Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: 

 راهنما خطتعیین محل قرارگیری انتهای 
Dimension text = شده عدد محاسبه  

 مـاوس  کـه  درصورتی. نما نیز مقدور است ، با حرکت مکانY درج شود یا Xتعیین اینکه مختص   
 (X) نقطه و با حرکـت بـاال و پـایین مـاوس طـول              (Y)ت چپ و راست بکشیم عرض       سم را به 

 .شود نقطه درج می
 

 DIMORDINATEهای فرمان  گزینه
ــه ــای  گزینـــ ــان  Angle و Mtext ،Textهـــ ــابه دو فرمـــ  و DIMLINEAR مشـــ

DIMALIGNEDکنیم ها را بررسی می  بقیۀ گزینه.باشند  می. 
 

 Xdatumگزینۀ 
 : پس از انتخاب نقطه.گردد شده درج می  درمحل داده(X)  طول نقطهبا انتخاب این گزینه

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: x 
Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: 

 راهنما خطتعیین محل قرارگیری انتهای 
Dimension text = شده عدد محاسبه  

 
 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  518  
 

 

 Ydatumزینۀ گ
هـا مشـابه زمـانی      پیغـام .گـردد    درج می  انتخابی در محل    (Y)  نقطه عرضبا انتخاب این گزینه     

 .کنیم  را انتخاب میXdatumاست که گزینۀ 
 

 )DIMRADIUS(گذاری شعاعی  اندازه
 هـا را قـبالً      گزینـه . (بـریم   کار مـی    این فرمان را به    ،برای رسم اندازۀ شعاع دایره یا کمان انتخابی       

 .)ایم دیده
Command: dimradius 
Select arc or circle: 

 انتخاب کمان یا دایره
Dimension text = فرض اندازۀ پیش متن  
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 

 
 )DIMDIAMETER(گذاری قطری  اندازه

 .)ایم ها را قبالً دیده گزینه. (شود با اجرای این فرمان اندازۀ قطر دایره یا کمان انتخابی رسم می
Command: dimdiameter 
Select arc or circle: 

 انتخاب کمان یا دایره
Dimension text = فرض اندازۀ پیش متن  
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 

 
 )DIMANGULAR(ای  گذاری زاویه اندازه

ــادی اســـت  ــوع زیـ ــان دارای تنـ ــر . ایـــن فرمـ ــاوت از  4در زیـ ــان روش متفـ ــرای فرمـ اجـ
DIMANGULARایم ها را قبالً دیده گزینه (.بینیم  و نتیجۀ هرکدام را می(. 

 
 دایرهزاویۀ مرکزی یک قسمت از 

 تعیـین    روی دایـره   نقطـۀ وشـود و د     عنوان رأس زاویه فرض می      به آنمرکز  ،  دایرهیک  با انتخاب   
 .باشند ضالع زاویه میکنندۀ ا

Command: dimangular 
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: 

 شود عنوان نقطۀ اول فرض می انتخاب دایره، محل انتخاب به
Specify second angle endpoint: 
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نزدیکترین نقطه روی محیط دایره نسبت به نقطۀ انتخابی درنظرگرفته . انتخاب نقطۀ دوم
 .ودش می

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: 
Dimension text = فرض اندازۀ پیش متن  

 
 کمانزاویۀ مرکزی 

رسـم  )  درجه منهای زاویـۀ مرکـزی      360یا زاویۀ   (آن  اندازۀ زاویۀ مرکزی    با انتخاب یک کمان،     
 .شود می

Command: dimangular 
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: 

 انتخاب کمان
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: 
Dimension text = فرض اندازۀ پیش متن  

 
 خط زاویۀ بین دو پاره
 .شود خط اندازۀ زاویۀ بین آن دو رسم می با انتخاب دو پاره

Command: dimangular 
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: 

 خط اول انتخاب پاره
Select second line: 

 خط دوم انتخاب پاره
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: 
Dimension text = فرض اندازۀ پیش متن  

 
 )رأس و دو ضلع زاویه( نقطه 3زاویۀ بین 

 .زنیم  را میEnter ،، کمان یا خطجای انتخاب دایره برای تعیین رأس و دو ضلع زاویه به
Command:  dimangular 
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: 

 زنیم  را میEnterبرای تعیین رئوس 
Specify angle vertex: 

 انتخاب رأس زاویه
Specify first angle endpoint: 

 انتخاب نقطۀ اول
Specify second angle endpoint: 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  520  
 

 

 نقطۀ دومانتخاب 
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: 
Dimension text = فرض اندازۀ پیش متن  

 
 )QLEADER(راهنما  خط
یک قسمت از نقشه     که متن مربوط به     درصورتی. ها کاربردهای متعددی دارد     ا در نقشه  مراهن  خط

راهنمـا     برای ما خـط    QLEADERرمان   ف .گیریم   کمک می  راهنما  خطدر آن محل جا نشود، از       
 .کند ترسیم می

Command: qleader 
Specify first leader point, or [Settings]<Settings>: 

 انتخاب نقطۀ اول
Specify next point: 

 انتخاب نقطۀ دوم
Specify next point: 

 ) را هم بزنیمEnterتوانیم  می(انتخاب نقطۀ سوم 
Specify text width <0>: 

کننـدۀ عـرض    وارد کنیم، این عدد تعیـین ) Mtext(که بخواهیم نوشتۀ پاراگرافی     درصورتی
 .پاراگراف خواهد بود

Enter first line of annotation text <Mtext>: 
شـویم و نوشـته را         می Mtext وارد پنجرۀ    Enterکنیم، یا با زدن       متن موردنظر را تایپ می    

 .کنیم داخل آن وارد می
Enter next line of annotation text: 

ایم تکرار     را نزده  Enterکه     اگر متن را درسطرفرمان وارد کرده باشیم، این مرحله تازمانی         
 .شود می

 
 Settingsگزینۀ 

 .این گزینه را در اتوکد پیشرفته خواهیم دید
Command: qleader 
Specify first leader point, or [Settings]<Settings>: s 

 
 )DIMCENTER(مرکز  عالمت

 .کنیم برای قراردادن یک عالمت درمرکزکمان یا دایره این فرمان را اجرا می
Command: dimcenter 
Select arc or circle: 
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 انتخاب کمان یا دایره
 

 )DIMBASELINE(مبنا  گذاری خط اندازه
ان بـه   بـرای اجـرای درسـت ایـن فرمـ         . شـود   مبنا مشاهده می   گذاری خط    اندازه 2-23درشکل  

 :کنیم توضیحات زیر توجه می
Command: dimbaseline 

 :این فرمان در شرایط مختلف متفاوت است پیغام مربوط به
 

 ای گذاری خطی یا مورب یا زاویه در ادامۀ اندازه: حالت اول
ای    یـا زاویـه    (Aligned) یـا مـورب      (Linear)صـورت خطـی      گـذاری بـه     اگر آخرین اندازه  
(Angular) گـذاری اسـت و    ته باشد،  اندازۀ بعدی از همان جـنس آخـرین انـدازه   ف  انجام گر

 پرسد، شود و اتوکد از ما فقط نقطۀ دوم را می نقطۀ شروع آن درنظرگرفته می نسبت به
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 

 .کنیم در پاسخ نقطۀ دوم را انتخاب می
 

 گذاری مختصات مۀ اندازهدر ادا: حالت دوم
ــدازه  ــرین انـ ــر آخـ ــات  اگـ ــذاری، مختصـ ــد  (Ordinate)گـ ــان ماننـ ــن فرمـ ــد، ایـ  باشـ
DIMORDINATE  گذارد و مختص      ای در اختیار ما نمی      کند ولی دیگر گزینه      عمل میX  یـا 

Y    شـود   گذاری تعیین شده است، برای موارد بعدی نیـز فـرض مـی              ، هرکدام که درآخرین اندازه .
 :حالت این است دراینپیغام اتوکد 

Specify feature location or [Undo/Select] <Select>: 
 .دهیم نقطۀ موردنظر برای درج مختصات را می

 
 گذاری مبنا انتخاب اندازه: حالت سوم

گذاری باال را اجرا نکرده باشـیم،         های اندازه   اتوکد تاکنون هیچکدام از فرمان     اگر از هنگام ورود به    
 :کنیم مشاهده میاین پیغام را 

Select base dimension: 
آن بایـد انـدازۀمبنا را    شـود و برطبـق       داده مـی   Select گزینـۀ    است که با انتخـاب      این پیغامی 

 .انتخاب کنیم
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 )DIMCONTINUE(گذاری ممتد  اندازه
ها و مراحل این فرمـان عینـاً مشـابه            پیغام. شود  گذاری ممتد مشاهده می      اندازه 2-23در شکل   

شود متفـاوت    است، فقط نتیجۀ نهایی طبق آنچه درشکل دیده می         DIMBASELINEان  فرم
 .است

 
 چیست؟» گذاری اندازه«جنس جسم 

گــذاری درخــواهیم یافــت کــه از نــوع   و انتخــاب یــک جســم انــدازهLISTبــا اجــرای فرمــان 
 : استDimensionنام  فردی به منحصربه

                     DIMENSION  Layer: "0" 
                            Space: Model space 
                   Handle = 2B 
associative: no 
type: aligned 
1st extension  defining point: X= 196.9488  Y= 155.9019  Z=   0.0000 
2nd extension  defining point: X= 255.3383  Y= 233.6215  Z=   0.0000 
dimension line defining point: X= 279.9242  Y= 215.1505  Z=   0.0000 
default text position: X= 249.0638  Y= 177.5420  Z=   0.0000 
dimension text modifier  <>  
dimension style: "ISO−25" 

Dimensionکمک فرمان   یک جسم مرکب است و لذا بهEXPLODEتجزیه است  قابل. 
 

DDEDITاندازه  غییر متن برای ت(Dimension Text) 
ــا اجــرای فرمــان   MTEXT و در پــی آن انتخــاب مــتن انــدازه، پنجــرۀ فرمــان  DDEDITب

(Multiline Text Editor)اندازه را تغییر دهیم توانیم متن شود که می  ظاهر می. 
 

 (Dimension)» اندازه«های ویرایشی برروی  اثر فرمان
طـور هوشـمند      گذارند و به    نیز تأثیر می  » اندازه« جسم    بروی EXTEND و   TRIMهای    فرمان

ریختگی نقشـه،     توانیم بدون نگرانی از بهم      می. کند  تغییر می » اندازه«با تغییر طول    » عدداندازه«
طـور خودکـار تغییـر      نیز بـه  » اعداداندازه«. را تغییراندازه دهیم     آن SCALEبا استفاده از فرمان     

ـ . شـوند  کننـد و بازسـازی مـی     می سـراغ فرمـان    بایـد بـه  » گـذاری  انـدازه «رای تغییـر مقیـاس   ب
DIMSTYLEبرویم . MIRRORگذارد گذاری تأثیری نمی  برروی نوشتۀ اندازه. 
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 گذاری سریع  برای اندازهQDIMفرمان 
توانیم تعداد زیادی از اجسـام و موضـوعات را انتخـاب کـرده، همگـی را                   با اجرای این فرمان می    

 . خواهیم آموخت»اتوکدپیشرفته«این فرمان را در . ری کنیمگذا یکباره اندازه به
 

 DIMSTYLEگذاری با  تعریف شیوۀاندازه
امتــداد، مــتن،   خــط،)فلــش( پیکــان انــدازه،  بــرای تعیــین رنــگ خــطDIMSTYLEفرمــان 

مورداسـتفاده  ... گیـری و      اندازه، تعریف واحد و میزان دقت محاسبه در اندازه         شیوۀنوشتاری متن 
کنـیم، ولـی بـرای         بررسـی مـی    »اتوکدپیشرفته«طور مفصل در      این فرمان را به   . یردگ  قرار می 

 و (Text)ازانــدازه بــزرگ یــا کوچــک بــودن مــتن  احتــراز از بــروز مشــکالتی همچــون بــیش
هـا توجـه       و توضـیحات آن    4-23 و   3-23هـای     شـکل  گذاری به    اندازه (Arrows)های  پیکان

 .کنیم می
 

 
 

برای تغییر شیوۀ جاری . شود  این پنجره ظاهر میDIMSTYLEن  با اجرای فرما)3-23شکل 
 )4-23شکل . (تا پنجرۀ دیگری باز شود. کنیم  را انتخاب می…Modifyدکمۀ 
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 Fit زبانۀ -گذاری   پنجرۀ مربوط به اعمال تغییرات در شیوۀ اندازه)4-23شکل 

 
 :شویم های این پنجره آشنا می فعالً فقط با یکی از گزینه

 Scale for Dimension Featuresمت راست پنجره و در زیر تصویر، در ناحیـۀ  در س
 را انتخاب کـرده، در مقابـل آن عـدد مناسـب را     :Use overall scale ofدکمۀ رادیویی 

شـود، در نماهـای       متر انتخـاب مـی     گیری میلی   که واحد اندازه    برای زمانی  1عدد  . کنیم  تایپ می 
 را وارد 1 نما عدد بزرگتر و با درشتترشدن آن عدد کوچکتر از            با ریزترشدن . عادی مناسب است  

 .کنیم می
 

 ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان
گشودنی    منوی 6-23در شکل  .کنیم   را مشاهده می   Dimensionابزار     منوی 5-23در شکل   

Dimensionنشان داده شده است . 
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 )گذاری اندازه (Dimensionزار اب  منوی)5-23شکل 
 

 
 

 )گذاری اندازه (Dimensionابزار   منوی)6-23شکل 
 6-23 و 5-23های  شرح شکل

1( DIMLINEAR -خطی  

2( DIMALIGNED -مورب  

3( DIMORDINATE -مختصات  

4( DIMRADIUS -شعاعی  

5( DIMDIAMETER -قطر  

6( DIMANGULAR –ای  زاویه 

7( DIMBASELINE –مبنا  خط 

8( DIMCONTINUE -ممتد  

9( QLEADER –خط مبنا  

10( DIMCENTER –مرکز  عالمت 

11( DIMSTYLE –گذاری  شیوۀ اندازه 

 

2
1

4
3

6
5

8
7

9

10

11

1
2

3
4

5
6 7

8 9 10 11
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 ها رماننام مستعار ف
 .است های این فصل درجدول زیر نشان داده شده نام مستعار یا مخفف فرمان

 
Commands Aliases 

DIMALIGNED dal, dimali 

DIMANGULAR dan, dimang 

DIMBASELINE 
dba, 
dimbase 

DIMCENTER dce 

DIMCONTINUE dco, dimcont 

DIMDIAMETER ddi, dimdia 

DIMLINEAR dli, dimlin 

DIMORDINATE dor, dimord 

DIMRADIUS dra, dimrad 

 
 پرسش

 .کنیم گذاری افقی یا عمودی از چه فرمانی استفاده می برای اندازه -1
 
 اسـتفاده کـرد؟     DIMLINEARمورب از فرمـان     گذاری    توان برای اندازه    آیا می  -2

 . را بررسی کنیدRotatedگزینۀ 
 
 حقیقت
 .گذاری را عوض کنید  را اجرا و رنگ نوشتۀ اندازهDIMSTYLEفرمان  -1
 
گذاری   جهات جسمی مشابه هاشور بدانیم، آیا اندازه       گذاری را از بعضی     اگر اندازه  -2

Associative است یا Nonassociative؟ 
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ــد و Dimension را اجراکــرده، جســم PROPERTIESفرمــان  -3  را انتخــاب کنی
های خطـی، مـورب،       گذاری  انواع اندازه . را موردبررسی قرار دهید     خصوصیات آن 

 .را بررسی کنید... ای، شعاعی و  زاویه
 
 .آزمایش و بررسی کنید» اندازه« را برروی جسم Gripهای  اثر فرمان -4
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 (Plot)چاپ 

 !گیری از زحماتمان وقت نتیجه

 در ویندوز) پرینتر(معرفی چاپگر 

 به اتوکد) پالتر(معرفی رسام 

تعریف پالتر و تغییرپیکربنـدی پالتـر       
 )PLOTTERMANAGER(موجود 

مـــــدیریت شـــــیوۀ پـــــالت   
(STYLESMANAGER) 

چـاپ از نقشـه       نمـایش   دیدن یک پیش  

(PREVIEW) 
 شه برای چاپ نقPLOTفرمان 

هـا درمنوهـای گشـودنی و         محل فرمان 
 ابزار

 ها نام مستعار فرمان

 پرسش

 تحقیق
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 !گیری از زحماتمان وقت نتیجه
. توانیم کارمـان را کامـل بـدانیم         شده را درروی کاغذ نداشته باشیم، نمی        مکه نقشۀ ترسی   تازمانی

های مختلف نقشه  بندی، چیدن بخش صفحه. اغذ اختصاص دارد   ک روی چاپ نقشه به   این فصل به  
ــا مقیــاس هــای متفــاوت و مطالــب دیگــری در ایــن ارتبــاط بعــداً دربحــث   درکناریکــدیگر و ب

 .صالً مورد بررسی قرار خواهند گرفتمف »بعدی3اتوکد « و »پیشرفتهاتوکد«
 

 در ویندوز) پرینتر(معرفی چاپگر 
چاپگری که در ویندوز تعریف شـده باشـد، در          . دهیم  تعریف چاپگر را درمحیط ویندوز انجام می      

دی نصـب آن را مـورد         وینـدوز، سـی    برای معرفی چـاپگر بـه     . استفاده است  داخل اتوکد نیز قابل   
 و انتخاب نماد Control Panel  دیگر برای معرفی چاپگر ورود بهراه. دهیم استفاده قرار می

Printers توانیم در   می98در ویندوز ). 1-24شکل ( استMy Computer  نیز گزینـۀ 
Printers     2-24شکل  ( را انتخاب کنیم .(صـورت پنجـرۀ      دراینPrinters)    3-24شـکل (

 افسـونگر نصـب   3-24نجـرۀ شـکل    از پAdd Printerبا انتخاب و اجرای نماد . شود باز می
پـس  ). 6-4-24 تا 1-4-24های  شکل(گردد   اجرا می(Add Printer Wizard)چاپگر 

 )5-24شکل  (.گردد  افزوده میPrintersفهرست موجود در پنجرۀ  از نصب، نام چاپگر به
 

 
 

 )98ویندوز  (Control Panel در Printers نماد )1-24شکل 
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 )98ویندوز  (My Computer در Printers نماد )2-24شکل 
 

 
 

 این پنجره باز My Computer یا Control Panel در Printers با اجرای )3-24شکل 
 )98ویندوز  (. را اجرا کنیمAdd Printer که برای معرفی چاپگر جدید باید نماد شود می
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  با اجـرای -اول  صفحۀ Add Printer Wizard پنجرۀ:  نصب چاپگر در ویندوز)1-4-24شکل 
Add Printer در پنجرۀ Printersبرای شروع نصب چاپگرکلید . شود   این پنجره باز میNext 

 .زنیم   را میCancelانصراف  و درصورت
 

 
 

ــ ــدوز )2-4-24کل ش ــاپگر در وین ــرۀ :  نصــب چ ــفحۀ دوم Add Printer Wizardپنج – ص

 و اگـر دسترسـی بـه آن  از    Local printerکه چاپگر مستقیماً به کامپیوتر وصل باشد  درصورتی
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بـرای برگشـت بـه    . کنـیم   را انتخاب مـی Network printerپذیر باشد دکمۀ  طریق شبکه امکان
 .زنیم   را میCancel و درصورت انصراف Next و برای ادامه دکمۀ Backپنجرۀ قبلی دکمۀ 

 

 
 

  از –وم سـ فحۀ  صـ Add Printer Wizardپنجـرۀ  :  نصـب چـاپگر در وینـدوز   )3-4-24شـکل  
را ) مـدل (و از فهرسـت سـمت راسـت نـام چـاپگر             ) نام کارخانـه  (فهرست سمت چپ نوع چاپگر    

دی یا دیسـکت حـاوی اطالعـات مربـوط بـه چـاپگر را داشـته                   که سی   درصورتی. کنیم  انتخاب می 
پنجـرۀ   بـرای برگشـت بـه   ). 1-3-4-24شـکل  (کنیم   را انتخاب می…Have Diskباشیم، دکمۀ
 .زنیم   را میCancel و برای انصراف Next و برای ادامه دکمۀ Backقبلی دکمۀ 

 

 
 

 درصـورت وجـود پرونـدۀ حـاوی اطالعـات      – Install From Disk پنجـرۀ  )1-3-4-24شـکل  
بـرای  . کنـیم    را انتخـاب مـی     OKکنـیم و      نصب چاپگر مسیر پرونده را دراینجا وارد می        مربوط به 

 )1-1-3-4-24شکل (م زنی  را می…Browseجستجوی پرونده دکمۀ 
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نصب چاپگر را در خود  ای که اطالعات مربوط به  پرونده– Open پنجرۀ )1-1-3-4-24شکل 
 .کنیم طریق پیدا می پرونده را از این. باشد  میINF.دارد، دارای پسوند 

 

 
 

 –م چهــار صــفحۀ Add Printer Wizardپنجــرۀ :  نصــب چــاپگر در وینــدوز)4-4-24شــکل 
هـای موجـود      درگـاه . کنـیم  دراینجـا انتخـاب   باید  آن وصل است      که چاپگر به    را (port)درگاهی  

ای کـه بـرروی هارددیسـک ذخیـره      پرونده (FILEو  ) موازی (LPT ،)سری (COM: عبارتند از 
برای برگشـت  . کنیم  را انتخاب می…Configure Port برای پیکربندی درگاه دکمۀ). گردد می
 .زنیم  را میCancel انصراف درصورت و Nextای ادامه دکمۀ  و برBackپنجرۀ قبلی دکمۀ  به
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 نامی که – صفحۀ پنجم Add Printer Wizardپنجرۀ :  نصب چاپگر در ویندوز)5-4-24شکل 
نـام  . گیرد، در این پنجره باید وارد گردد        مورد استغاده قرار می    چاپگر پس از این برای رجوع به     

همـین    نیـز بـه    Printersچـاپگر درصـفحۀ     . شـود   نهاد مـی  فرض پیشـ    عنوان پیش  و مدل چاپگر به   
گیـریم کـه آیـا چـاپگری کـه            درضمن دراینجا تصمیم مـی    ). 5-24شکل  (شود    صورت نامیده می  

فـرض منفـی      پاسخ پیش (فرض برگزیده شود یا نه؟        عنوان چاپگر پیش   ایم به   اکنون معرفی کرده  
 و درصـورت انصـراف      Nextامه دکمۀ    و برای اد   Backپنجرۀ قبلی دکمۀ     برای برگشت به  ). است

Cancelزنیم  را می. 
 

 
 

 شرح –  صفحۀ ششمAdd Printer Wizardپنجرۀ :  نصب چاپگر در ویندوز)6-4-24شکل 
 در صفحۀ بعد
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 6-4-24شکل شرح 
کند که برای آزمایش درستی کـارکرد چـاپگر یـک             پیشنهاد می » افسونگر نصب چاپگر  «در اینجا   

کــه  درصــورتی.) ایــن صــفحه حــاوی مــتن و گرافیــک اســت. (شــودچــاپگر فرســتاده  صــفحه بــه
درصـورت  . کنـیم   را انتخـاب مـی     Noخواهیم این صفحۀ آزمایشی چاپ شـود دکمـۀرادیویی            نمی

پنجـرۀ قبلـی     برای برگشـت بـه    . شود   ظاهر می  1-6-4-24چاپگر پنجرۀ شکل     ارسال اطالعات به  
 .زنیم  را میCancelف  و درصورت انصراFinish و برای خاتمه دکمۀ Backدکمۀ 

 

 
 

ای بـه چـاپگر       کـه بـرای آزمـایش درسـتی کـارکرد چاپگرصـفحه             درصـورتی  )1-6-4-24شکل  
پرسد که آیا عمل چـاپ بـا موفقیـت انجـام              شود و از ما می      فرستاده شده باشد، این پنجره باز می      

ن آ زنــیم و درپــی  را مــیNoگرفتــه اســت یــا نــه؟ اگــر اشــکالی درکــار مشــاهده شــود، دکمــۀ   
 .گیرد های الزم صورت می راهنمایی

 

 
 

فهرست چاپگرهای موجود پنجرۀ  آمیز چاپگر، نام آن به  پس از نصب موفقیت)5-24شکل 
Printersشود  اضافه می. 
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 به اتوکد) پالتر(معرفی رسام 
 نیز داشته باشیم، هرچند رسام در ویندوز قابـل          (Plotter)که عالوه برچاپگر، رسام       درصورتی

ازتعریف، مورداسـتفاده    توانیم پس   هایی همچون اتوکد می     و استفاده نیست، ولی در برنامه     تعریف  
که درویندوز تعریـف شـده اسـت دراتوکـد بـا            نیز  توانیم چاپگری را      اگر بخواهیم می  . قرار دهیم 

 .پیکربندی خاصی مورداستفاده قرار دهیم
 

 )PLOTTERMANAGER (تعریف پالتر و تغییر پیکربندی پالتر موجود
همانگونـه کـه    . شـود    باز مـی   6-24 پنجرۀ شکل    PLOTTERMANAGERبا اجرای فرمان    

نصـب   در زمـان  DWF ePlot و DWF eViewهـای   نـام   بـه هـایی  شود پالتر مشاهده می
بـرای معرفـی یـک پالتـر جدیـد نمـاد            . شوند  طورخودکار معرفی می    اتوکد، توسط این برنامه به    

Add-A-Plotter Wizardطریـق تعریـف    ایـن  برای هـر پالتـری کـه بـه    . کنیم  را اجرا می
تـوانیم بـرای هـر چـاپگر          عالوه برپالتر، می  . شود   ساخته می  PC۳شود یک پرونده با پسوند        می

ایــن کــار را نیــز از طریــق اجــرای فرمــان . ی پیکربنــدی ویــژۀ اتوکــد معرفــی کنــیم)پرینتــر(
PLOTTERMANAGER   هـای    کلیـۀ پنجـره    7-24هـای     شکل  در مجموعه . دهیم می انجام

 .کنیم مربوط به این فرمان و شرح هرقسمت را مشاهده می
 

 
 

 واقـع در محـل   PLOTTERS پوشۀ PLOTTERMANAGER با اجرای فرمان  )6-24شکل  
بـرای  . شـوند   های پیکربندی پالترها نگهـداری مـی        در این پوشه پرونده   . شود  نصب اتوکد باز می   
زنـیم    دوبـار تقـه مـی   Add-A-Plotter Wizard نماد روی  به،فهرست موجود افزودن پالتری به

 "ADDPLWIZ.EXE": شـود عبارتسـت از      طریق اجرا می   ای که بدین    برنامه). کنیم  کلیک می (
 .که در محل نصب اتوکد قرار دارد
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ــکل  ــر   ) 1-7-24شـ ــی پالتـ ــویی معرفـ ــرۀ گفتگـ ــه  – (Add Plotter)پنجـ ــفحۀ مقدمـ  صـ
(Introduction) :    مـا توانـایی پیکربنـدی       شود که این افسونگر بـه       اده می در این صفحه توضیح د
اطالعـات  . دهـد  شـده در وینـدوز و نیـز تعریـف یـک پالتـر غیروینـدوز را مـی                یک پالتر تعریف  

صورت یک نمـاد پالتـر بـه         این پرونده به  . شود   ذخیره می  PC٣پیکربندی در یک پرونده از نوع       
 تـــوانیم آنـــرا از   مـــیشـــود کـــه  فهرســـت پالترهـــای موجـــود در اتوکـــد اضـــافه مـــی     

Autodesk Plotter Managerتوانیم اطالعات پیکربنـدی را از یـک پرونـدۀ     می.  انتخاب کنیم
PCP   یا PCوارد کرده به پروندۀ پیکربندی پالتری که درحال تعریف آن هستیم اضافه کنیم             ٢  .

 .کنیم  را انتخاب میCancelانصراف   و درصورتNextصفحۀ بعدی دکمۀ  برای رفتن به
 

 
 

بـرای شـروع   : (Begin) شروع – (Add Plotter)پنجرۀ گفتگویی معرفی پالتر) 2-7-24شکل 
کـردن دکمـۀرادیویی مربـوط بـه هرکـدام انتخـاب               گزینۀ زیـر را بـا روشـن        3پیکربندی یکی از    

 :کنیم می
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 ظـاهر  1-1-2-7-24 با انتخاب این گزینه پنجرۀ شـکل  – My Computerدکمۀرادیویی  )1
 انجـام  Heidi پالتـر  (driver)انداز  پالتر توسط برنامۀ راه  تنظیمات مربوط بهتمامی. شود  می
 .دهد کامپیوتر می گیرد که این برنامه مدیریت پالتر را به می

-2-7-24 با انتخاب این گزینه پنجرۀ شـکل  - Network Plotter Serverدکمۀرادیویی  )2
 پالتـر   (driver)انـداز     رنامـۀ راه  پالتـر توسـط ب     تمامی تنظیمات مربـوط بـه     . شود   باز می  2-1

Heidi ــی ــام م ــه      انج ــر را ب ــدیریت پالت ــه م ــن برنام ــرد و  ای ــرویس گی ــر  س ــدۀ پالت  دهن
(Plotter server)دهد  می. 

 ظـاهر  3-2-7-24کل  شـ  با انتخاب ایـن گزینـه پنجـرۀ   – System Printerدکمۀرادیویی  )3
 شـده اسـت بـا تنظیمـات         توانیم چاپگری را کـه در وینـدوز معرفـی           شود که درنتیجه می     می

گیرنـد، پیکربنـدی      فرض مورد استفاده قرار مـی       صورت پیش    به 2002ای که در اتوکد       ویژه
 .کنیم

o   صفحۀ قبلی دکمۀ     برای برگشتن بهBack    صـفحۀ بعـدی      ، برای رفتن بـهNext    و درصـورت 
 .کنیم  را انتخاب میCancelانصراف 

 

 
 

ــر ) 1-1-2-7-24شـــکل  ــویی معرفـــی پالتـ ــرۀ گفتگـ ــر– (Add Plotter)پنجـ ــدل پالتـ   مـ
(Plotter Model)    که درصـورت انتخـاب دکمـۀرادیویی My Computer    در مرحلـۀ قبـل بـاز 

و از فهرسـت سـمت راسـت نـام چـاپگر            ) نام کارخانه (از فهرست سمت چپ نوع چاپگر     : شود  می
انتخـاب  تـوانیم پالتـری مشـابه آن          اگر نام پالتر در فهرست نباشد می      . کنیم  را انتخاب می  ) مدل(

دی یــا دیسـکت حـاوی اطالعـات مربــوط بـه چـاپگر را داشـته باشــیم،        کـه سـی   درصـورتی .کنـیم 
 بـاز  A-1-1-2-7-24  شـکل  کنـیم کـه در پـی آن پنجـرۀ      را انتخـاب مـی  …Have Diskدکمۀ
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 و درصورت   Nextصفحۀ بعدی    ، برای رفتن به   Backصفحۀ قبلی دکمۀ     برای برگشتن به  . شود  می
 .کنیم خاب می را انتCancelانصراف 

 

 
 

 HIF (Heidi Information File)پنجرۀ گفتگویی انتخـاب پرونـدۀ   ) A-1-1-2-7-24کل ش
 Openپس از انتخاب پرونده . گردد  درمرحلۀ قبلی ظاهر می…Have diskکه با انتخاب دکمۀ 

 .)باشد  می3-7-24شکل بعدی. (کنیم  را انتخاب میCancelانصراف  درصورت. زنیم را می
 

 
 

 Select)انداز   انتخاب راه– (Add Plotter) پنجرۀ گفتگویی معرفی پالتر)2-1-2-7-24کل ش

Driver) :      شـود کـه از    توصـیه مـی   . کنـیم   اندازها را انتخاب می     از میان فهرست موجود یکی از راه
 .اندازهای اتودسک استفاده کنیم راه
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 ای  پالترشـــبکه– (Add Plotter)پنجـــرۀ گفتگـــویی معرفـــی پالتـــر) 1-2-2-7-24شـــکل 
(Network Plotter)    که بـا انتخـاب دکمـۀرادیویی Network Plotter Server   بـا آن مواجـه 

کنیم یـا بـا زدن دکمـۀ           را در اینجا وارد می     (UNC)دهندۀ شبکه     نام مشخصۀ سرویس  : شویم  می
Browse… 1-2-2-7-24شکل   (کنیم  از میان یک لیست انتخاب می     را    آن-A .(  برای برگشتن

 را  Cancelانصـراف     و درصـورت   Nextصـفحۀ بعـدی      ، برای رفتن به   Backصفحۀ قبلی دکمۀ     به
 .کنیم انتخاب می

 

 
 

 کـه بـا زدن دکمـۀ    (Browse for Printer)پنجرۀ جستجوی چـاپگر  ) A-1-2-2-7-24شکل 
Browse…     از انتخاب چاپگر از میان فهرست بـاال، دکمـۀ       پس. شود   در مرحلۀ قبل باز میOK و 

 .)شبکه وصل نیست دراینجا کامپیوتر به. (کنیم  را انتخاب میCancelانصراف  ورتدرص
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  چـــاپگر سیســـتم– (Add Plotter)پنجـــرۀ گفتگـــویی معرفـــی پالتـــر) 3-2-7-24شـــکل 
(System Printer) کــه بــا انتخــاب دکمــۀرادیویی System Printer درمرحلــۀ قبلــی ظــاهر 

صـفحۀ   بـرای برگشـتن بـه     . کنـیم   ینترها را انتخاب می   از میان فهرست موجود یکی از پر      . شود  می
 را انتخـاب    Cancelانصـراف     و درصـورت   Next، برای رفتن به صـفحۀ بعـدی         Backقبلی دکمۀ   

 .کنیم می
 

 
 

هـای    پرونـده (Import) ورود – (Add Plotter)پنجرۀ گفتگویی معرفی پالتـر ) 3-7-24شکل 
PCP  یـا PCبـرای ورود اطالعـات از یـک پرونـدۀ    : ٢ PCP  یـا PCدکمـۀ  ٢ Import File… را 

هـای   برای ساختن پرونـده . شود  ظاهر میA-3-7-24کنیم که درپی آن پنجرۀ شکل   انتخاب می 
PCP   و PCاز برنامۀ    ٢ STYSHWIZ.EXEبـرای  . کنـیم   واقع در محل نصب اتوکد استفاده می

انصـراف   ت و درصـور   Nextصـفحۀ بعـدی      ، بـرای رفـتن بـه      Backصفحۀ قبلی دکمۀ     برگشتن به 
Cancelکنیم  را انتخاب می. 
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 کـه بـا انتخـاب       (Import) بـرای ورود     PC٢ یا   PCPپنجرۀ انتخاب پروندۀ    ) A-3-7-24شکل  
 و Importپـس از انتخـاب پرونـده، دکمـۀ     . شود  در مرحلۀ قبل ظاهر می…Import Fileدکمۀ 

 .کنیم  را انتخاب میCancelانصراف  درصورت
 

 
 

 :(Ports)ها   درگاه– (Add Plotter) گفتگویی معرفی پالترپنجرۀ) 4-7-24شکل 
o  اگر دکمۀرادیوییPlot to a Portهـای موجـود را از    توانیم یکی از درگـاه   روشن باشد، می

 .(LPT) یا موازی (COM)درگاه سری : میان فهرست انتخاب کنیم
o که دکمۀرادیویی  درصورتیPlot to File  ای  پ در پرونـده چـا   را بزنیم، اطالعات مربـوط بـه

 .شود ذخیره می
o   ــۀرادیویی ــا انتخــاب دکم ــه AutoSpoolب ــات ب ــرای ارســال اطالع ــر از قرقرۀرســم   ب پالت

 .شود استفاده می) B-4-7-24توضیحات درشرح شکل (
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o   بــا زدن دکمــۀConfigure Port…  4-7-24 پنجــرۀ شــکل-A  و بــا انتخــاب دکمــۀ  
What is AutoSpool… 4-7-24 پنجرۀ شکل-Bودش  باز می. 

o    با انتخـاب جعبـۀکنترلیShow all system ports and disable I/O port validation 
 .شوند حذف می کننده های تداخل شوند و درگاه های موجود نمایش داده می تمامی درگاه

o  ــه ــتن ب ــرای برگش ــۀ   ب ــی دکم ــفحۀ قبل ــه Backص ــتن ب ــرای رف ــدی   ، ب ــفحۀ بع  و Nextص
 .کنیم  را انتخاب میCancelانصراف  درصورت

 

 
 

ــکل  ــاه   ) A-4-7-24ش ــدی درگ ــرۀ پیکربن ــرب – (Configure port)پنج ــان ض ــل اال  زم ج
(Timeout)   بـا زدن    . کنـیم   ثانیه در این پنجره وارد می        را برحسب میلیOK       ایـن زمـان ذخیـره 

 سـبب نمـایش راهنمـا       Helpگـردیم و دکمـۀ        صـفحۀ قبلـی برمـی       به Cancelبا انتخاب   . شود  می
 .شود می

 

 
 

 در ایـــن پنجـــره مفهـــوم قرقرۀرســـم - AutoSpoolپنجـــرۀ راهنمـــای ) B-4-7-24شـــکل 
(AutoSpool)    با خواستن از اتوکد کـه قرقرۀرسـم بسـازد، یـک پرونـده           : شرح داده شده است

فهرسـت قرقرۀرسـم در     . شود  شده برای قرقرۀرسم ساخته می      طور خودکار در فهرست تعیین      به
شـده، فرمـان قرقرۀرسـم     س از ایجاد پروندۀ اشـاره پ. شود   می تعیین OPTIONSپنجرۀ فرمان   

یـک   شود این پرونـده را بـه       تعیین می  OPTIONSعادی، فرمانی که در      صورت  به. گردد  اجرا می 
 . توضیحات بیشتر در راهنمای اتوکد نوشته شده است.فرستد پالتر می
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در : (Plotter Name) نام پالتر -(Add Plotter)پنجرۀ گفتگویی معرفی پالتر) 5-7-24شکل 
نـامی کـه در     . فرض همان مـدل انتخـابی اسـت         نام پیش . کنیم   را تعیین می   PC٣اینجا نام پروندۀ    

. شـود   در فهرست پالترهای موجود در هنگام اجرای فرمان پالت دیـده مـی         ،کنیم  اینجا تعیین می  
 اسـت، دیگـر     دهیم دقیقاً مشابه نام پرینتری باشد کـه در وینـدوز تعریـف شـده                اگر نامی که می   

صـفحۀ   برای برگشتن به  . توانیم پرینتر ویندوز را از فهرست پرینترهای موجود انتخاب کنیم           نمی
 را انتخـاب  Cancelانصـراف    و درصـورت Nextصـفحۀ بعـدی    ، برای رفتن بـه  Backقبلی دکمۀ   

 .کنیم می

 

 
ی تغییـر  بـرا : (Finish)پایـان  -(Add Plotter)پنجرۀ گفتگویی معرفـی پالتـر  ) 6-7-24شکل 

 دکمـۀ  کـردن پالتـر   ، بـرای کـالیبره  …Edit Plotter Configuration پیکربنـدی پالتـر دکمـۀ   
Calibrate Plotter…   صـفحۀ قبلـی دکمـۀ     ، بـرای برگشـتن بـهBack   بـرای خاتمـه ،Finish و 

 .کنیم  را انتخاب میCancelانصراف  درصورت
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 PC٣نـام پرونـدۀ    "ADDPLWIZ.EXE"ۀ  برنامـ آمیـز   پس از اجـرای موفقیـت      )8-24شکل  
 PLOTTERSهـای موجـود در پوشـۀ          شده به فهرست پرونده     پیکربندی پالتر تعریف   مربوط به 

 .شود واقع در محل نصب اتوکد اضافه می
 

 (STYLESMANAGER) مدیریت شیوۀ پالت
دهیم کـه توضـیحات کامـل آنـرا بـه       مورداستفاده قرار می  این فرمان را برای تعریف شیوۀ پالت        

 .کنیم  موکول می»د پیشرفتهاتوک«
 

 (PREVIEW) نقشهاز چاپ  نمایش دیدن یک پیش
شود   داده می  ای نمایش   گونه بینیم، به    هرچه در صفحۀترسیمی می    PREVIEWبا اجرای فرمان    

 .آمد درمیصورت  آن بهشد  روی کاغذ چاپ می که اگر به
 

  برای چاپ نقشهPLOTفرمان 
 و  9-24توضیحات شـکل     به. شود   باز می  9-24ی شکل    پنجرۀ گفتگوی  PLOTبا اجرای فرمان    

 .تمامی موارد الزم دربارۀ پالت ذیل این دو شکل نوشته شده است. کنیم  توجه می24-10
 
 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



  547 (Plot)چاپ 
 

 

 
 

 .شود  باز میPLOT که با اجرای فرمان Plot پنجرۀگفتگویی)9-24شکل 
 Plot Device بانۀز

 (Plot)رسم : نوار عنوان )1
ــۀ  )2 ــدون   : Closeدکم ــروج ب ــرای خ ب

 ، انجــام شــدهتنظیمــاتدرنظرگــرفتن 
 .زنیم این دکمه را می

بـرای مشـاهدۀ   : دکمۀ راهنمای سـریع    )3
هـای    یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش    

ــه را     ــن دکم ــره ای ــن پنج ــف ای مختل
نما را بـه      ، سپس مکان  کنیم  انتخاب می 

ــو ــردهروی قســمت م  دکمــۀ ،ردنظر ب
 .زنیم ماوس را می

) نـام چیـدمان   (Layout nameناحیۀ  )4
نـام    در این ناحیه اطالعات مربوط به      –

خـواهیم از     ای کـه مـی      صفحه(چیدمان  

شـود و     مشاهده مـی  ) آن پالت بگیریم  
 )اتوکد پیشرفته. (تغییر است نیز قابل

نام تنظـیم   (Page setup name ناحیۀ )5
ــه م–) صــفحه شخصــات  در ایــن ناحی

Page setup  قابل مشاهده و انتخـاب 
 )اتوکد پیشرفته. (است

ــۀ  )6       Full Preview   دکم

ــی  ــرای آنکــه –) نمــایش کامــل شپ  ب
ــک     ــایی ی ــالت نه ــرفتن پ ــیش از گ پ

دید از آن داشته باشیم این دکمه     پیش
 .زنیم را می

            …Partial Previewدکمۀ  )7

 با انتخاب این    –) نمایش جزئی   پیش( 
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شـود    ای نمـایش داده مـی       کمه صفحه د
که در آن محـدودۀ کاغـذ و محـدودۀ          

ای که قرار اسـت پـالت شـود بـا             نقشه
 .شوند یکدیگر مقایسه می

بـــا ):  تأییـــد-پـــذیرش (OKدکمـــۀ  )8
 اطالعات الزم برای    OKانتخاب دکمۀ   
 .شود چاپگر فرستاده می چاپ نقشه به

ــۀ  )9 ــراف (Cancelدکمـ ــرای ): انصـ بـ
ــن  ــان ای ــه را خــروج و قطــع فرم  دکم

 .زنیم می
بـرای مشـاهدۀ    ): راهنما (Helpدکمۀ   )10

 ایـن   PLOTفرمان   راهنمای مربوط به  
 .زنیم دکمه را می

در اینجـا زبانـۀ     : هـا   محل انتخاب زبانه   )11
Plot Device) انتخـاب  ) وسیلۀ پالت

شده است که ایـن پنجـره مربـوط بـه           
 .این موضوع است

 Plotter configuration          ناحیۀ )12
ــ( ــرپیکربن ــه  –) دی پالت ــن ناحی  در ای

 .گیرد پیکربندی پالتر انجام می

 –) نــــام (Nameجهشــــی  فهرســــت )13
تــوانیم نــام پالتــر را از میــان ایــن  مــی

تعریف پالتر و   . فهرست انتخاب کنیم  
 .پرینتر را قبالّ در همین فصل دیدیم

 نــــام وســــیله  Plotterدر جلــــوی  )14
(Device)ــداز   و راه  (Driver)انــــــ

 .شود نمایش داده می

 نشان داده   whereنام درگاه در مقابل      )15
 .شود می

ۀ وســیلۀ چــاپگر، در  رشــرحی دربــا  )16
 در مقابــــــل ،صــــــورت وجــــــود 

Descriptionشود  نوشته می. 

 –) هــا ویژگـی  (…Propertiesدکمـۀ   )17
ــی     ــه م ــن دکم ــاب ای ــا انتخ ــوانیم  ب ت

چـاپگر یـا رسـام      خصوصیات مربوط به  
 نحـوۀ   .را مشاهده کرده، تغییر دهـیم     

ات از چـاپگری بـه      تنظیم این خصوصی  
 .چاپگر دیگر متفاوت است

ــۀ  )18 ــا (…Hintsدکم ــا زدن –) راهنم  ب
ایــــن دکمــــه توضــــیحاتی دربــــارۀ 

 .کنیم چاپگر و رسام مشاهده می وسیلۀ

 Plot style table (pen assignments):ناحیـۀ  )19
 ایــن قســمت -)جــدول شــیوۀ پــالت(

 .شـــیوۀ پـــالت اختصـــاص دارد   بـــه
 )اتوکدپیشرفته(

ــ (Nameجهشــی  فهرســت )20 ــام –) امن  ن
جــدول شـــیوۀپالت را از میـــان ایـــن  

. کنــــیم فهرســــت انتخــــاب مــــی  
 را انتخاب کنـیم،     Noneکه    درصورتی

 .شود ای درنظرگرفته نمی شیوه

 بـــرای –) ویـــرایش (…Editدکمـــۀ  )21
ــه از   ــیوۀپالتی ک ــر ش ــرایش و تغیی وی

 انتخــاب 20جهشــی شــماره  فهرســت
 .زنیم ایم، این دکمه را می کرده

بـــرای  –) جدیـــد (…Newدکمـــۀ  )22
تعریــف یــک شــیوۀپالت جدیــد ایــن 

 .زنیم دکمه را می

ــۀ  )23 ــین  -Plot stampناحی ــرای تعی  ب
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هــایی کــه درکنــار نقشــه چــاپ  نوشـته 
 )اتوکد پیشرفته. (گردد می

آنچه پالت  (What to plot        ناحیۀ )24
 در این ناحیه دربارۀ صفحه      –) شود  می

یا صفحاتی که قرار است پـالت شـوند         
 .کنیم گیری می تصمیم

زبانۀ  (    Current tabدکمۀرادیویی  )25
ــاری ــه،    –) ج ــن گزین ــاب ای ــا انتخ  ب
ــفحه ــان   صـ ــه از درون آن فرمـ ای کـ
PLOTــرده ــرا کـ ــالت   را اجـ ــم پـ ایـ

 Modelصـفحۀ انتخـابی مـا       . (شود  می
 .)نام دارد

 Selected tabs            دکمۀرادیویی )26
 اگـر پـیش     –) های انتخاب شده    زبانه(

ــان   ــرای فرم ــهPLOTاز اج ــک ک  ب م
ماوس چند صفحۀ مختلـف را انتخـاب        

هـای موجـود روی نـوار         از زبانه (کنیم  
، ایــن گزینــه قابــل انتخــاب )چیــدمان

 .شود می

 All layout tabs         دکمۀرادیویی )27
 با انتخاب این دکمه،     –) همۀ صفحات (

ــدمان  ــامی چی ــالت   تم ــود پ ــای موج ه
 .شوند می

ــت  )28 ــی و فهرسـ ــی  جعبۀویرایشـ جهشـ
Number of copies) ها تعداد کپی (

 تعداد پالت را در اینجـا انتخـاب یـا           –
 .کنیم وارد می

 پالت در  ذخیرۀ (  Plot to fileناحیۀ  )29

 دراین ناحیه دربـارۀ اینکـه       –) پرونده
ای ذخیره شـود یـا        آیا پالت درپرونده  

ــه ــتقیماً بـ ــود،   مسـ ــال شـ ــر ارسـ پالتـ
 .کنیم گیری می تصمیم

ذخیرۀ  (Plot to file      جعبۀکنترلی )30
 اگــــر ایــــن –) ت در پرونــــدهپــــال

هـای    جعبۀکنترلی انتخاب شود، بخش   
انتخـاب خواهنـد     دیگر این ناحیه قابل   

ای   صورت پالت در پرونـده     دراین. بود
بایسـت پرونـدۀ     شـود و مـی      ذخیره می 

آن  کامپیوتری کـه بـه     شده را به    ذخیره
 انتقـال داده    پالتر موردنظر وصل است   

 .پالتر، چاپ بگیریم با ارسال آن به

نام  (File name          جعبۀویرایشی )31
ای    در این محل نام پرونـده      –) پرونده

خواهیم اطالعـات مربـوط بـه         را که می  
ــین     ــردد تعی ــره ک ــالت در آن ذخی پ

 .کنیم می

ــی  )32 ــل (Locationجعبۀویرایش  –) مح
محل ذخیرۀ پرونده را در این قسـمت        

 .کنیم وارد یا انتخاب می

 Browse the folders              دکمۀ )33
ــرای جســتجوی پوشــۀ  –) جســتجو(  ب

 .زنیم موردنظر این دکمه را می

جستجوی  (Browse the webدکمۀ  )34
 برای جستجو در اینترنـت      –) اینترنت

 .کنیم این دکمه را انتخاب می
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 Plot Settingsزبانۀ، Plot پنجرۀگفتگویی)10-24شکل 

 شـرح   9-24 در شـکل     10 تـا    1های    شماره
 .اند داده شده

در اینجـــا : هـــا محــل انتخـــاب زبانـــه  )11
تنظیمـات   (       Plot Settingsزبانـۀ 
انتخــاب شــده اســت کــه ایــن  ) پــالت

 .این موضوع است پنجره مربوط به

 – Paper size and paper unitsناحیۀ  )12
گیـری    اندازۀ کاغذ و واحدهای انـدازه     

 . و تغییرندمشاهده ابلدراین ناحیه ق

ــۀ   )13 ــوی کلم ــام Plot deviceدر جل  ن
 .خورد وسیلۀ چاپگر به چشم می

انـدازۀ   (Paper sizeجهشـی   فهرست )14
 ابعاد کاغذ را از این فهرسـت        –) کاغذ

 .کنیم انتخاب می

 ابعاد Printable area         در جلوی )15
مستطیلی که چاپ خواهـد شـد دیـده         

 .شود می

 :mm و  Inchesرادیویی های  هدکم )16

o ــ ــر دکمـ  را Inchesۀرادیویی اگـ
گیـری    انتخاب کنیم، واحد اندازه   

روی کاغذ برحسب اینچ خواهـد      
 .بود

o  ــا انتخــاب ــۀرادیویی ب  ،mmدکم
ــدازه ــری روی کاغــذ  واحــد ان گی

 .باشد میلیمتر می

 Drawing orientation          ناحیۀ  )17

1 3 2

4 5

11

12
13

14

6
7 8

9 10

18
22 23

20

21

26
27

16 17

19

24

25

15
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جهت کاغـذ را      جهت پالت نسبت به    –
 ایــن .یمکنــ در ایــن ناحیــه تعیــین مــی

 :های زیر است ناحیه شامل قسمت

o  دکمــــۀرادیوییPortrait – بــــا 
انتخاب این دکمه نقشه در کاغـذ       

 .چرخد  درجه می90

o   دکمۀرادیوییLandscape –   بـا 
انتخاب این گزینه، نقشه و کاغـذ       

 .جهت خواهند بود هم

o  جعبۀکنترلیPlot upside-down 
ــن  – ــاب ایــ ــورت انتخــ  درصــ

ــ  ــه روی کاغ ــۀکنترلی نقش ذ جعب
 .چرخد  درجه می180

o  ــمت ــن   در قس ــت ای ــمت راس س
جهـت کاغـذ نمـایش داده       ناحیه  

 .شود می

 محـدودۀ چـاپ را   – Plot areaناحیۀ  )18
 .کنیم در این ناحیه تعیین می

 :رادیوییهای  هدکم )19

o  ــۀرادیویی ــر – Limitsدکمـ  اگـ
ــا  بخــواهیم محــدوده هــایی کــه ب

 قابل بازیـابی و     LIMITSفرمان  
یـن  تعیین هستند چاپ گردنـد، ا     

 .کنیم دکمه را انتخاب می

o  دکمــــۀرادیوییExtents – بــــا 
ــه در    ــه هرچ ــن گزین انتخــاب ای

ــم چــاپ  نقشــه ترســیم کــرده  ای
 .شود می

o   دکمۀرادیوییDisplay –   بـرای 

ــور   چــاپ آنچــه درصــفحۀ مونیت
بینــیم ایــن دکمــه را انتخــاب  مــی
 .کنیم می

o  دکمـــــــــۀرادیوییView –در  
ــورتی ــان   ص ــا فرم ــه ب  VIEWک
یف کرده باشیم،   هایی تعر   منظره

بــرای انتخــاب منظــرۀ مــوردنظر 
 .زنیم این دکمه را می

o  دکمـــۀرادیوییWindow – ــا  بـ
ــوانیم  انتخــاب ایــن دکمــه، مــی  ت

ــره ــیمی  پنجــ ای در صفحۀترســ
آن محتویــات انتخـاب کنـیم کـه    

پنجره به روی کاغذ چاپ خواهد      
 .شد

درصــورت  – Viewجهشــی  فهرســت )20
، Viewانتخــــــاب دکمــــــۀرادیویی 

از ایـن فهرسـت انتخـاب       ای که     منظره
روی کاغـذ چـاپ خواهـد        کنـیم بـه     می
 .شد

اگــــــــر   - >Windowدکمــــــــۀ   )21
ــۀرادیویی  ــاب Windowدکم  را انتخ

ای   بـرای انتخـاب پنجـره     کرده باشیم،   
که قرار است پالت شود این دکمـه را         

 .زنیم می

 مقیاس چـاپ در  – Plot scaleناحیۀ  )22
 .شود این ناحیه بازیابی و تعیین می

کـه     درصـورتی  – Scaleجعبۀفهرست   )23
مقیاس موردنظر مـا در ایـن فهرسـت         

 ایــن قســمت باشــد، آنــرا از داخــل   

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


1 سطح – 2002خودآموز اتوکد  552  
 

 

 . کنیم انتخاب می

طــول ســمت چــپ در جعبۀویرایشــی  )24
واحد روی کاغذ را  برحسـب یکـی از          

ــنچ    ــا ای ــر ی ــد میلیمت ــن (دو واح در ای
) پنجــره میلیمتــر انتخــاب شــده اســت

 جعبۀویرایشـــی  و درکنـــیم وارد مـــی
د نقشـه را وارد     طول واح سمت راست   

 .کنیم می

 Scale lineweights     جعبۀکنترلی )25
 با انتخاب   –) ها  خط  کردن وزن   مقیاسه(

این گزینه پهنـای خطـوطی کـه دارای         
مقیــاس  خــط هســتند بــا توجــه بــه وزن
 .یابد شده تغییر می داده

 در این ناحیه – Plot offset      ناحیۀ )26
هـای   فاصلۀ نقطـۀ شـروع پـالت از لبـه       

 کـه شـامل مـوارد       شود  ین می کاغذ تعی 
 :زیر است

o جعبۀکنترلی   Center the plot 
 پـالت در    گزینه با انتخاب این     –

گیرد و فاصلۀ     وسط کاغذ قرار می   
هــای کاغــذ مســاوی    آن از لبــه
 .خواهد بود

o ــه  – Y و Xویرایشــی  هــای جعب
فاصــلۀ افقــی و عمــودی پــالت از 

هـای بـاال و چـپ کاغـذ را در             لبه
 .کنیم  میها تعیین این قسمت

های   گزینه– Plot options      ناحیۀ )27
پالت را درایـن بخـش       دیگر مربوط به  

 : شامل.کنیم انتخاب می

o جعبۀکنترلی          Plot object 

lineweights –      با انتخـاب ایـن 
ــه وزن ــز در   دکم ــام نی ــط اجس خ

هنگــــام پــــالت درنظرگرفتــــه 
 . شود می

o  جعبۀکنترلیPlot with plot   

styles –ی اینکـــه هنگـــام  بـــرا
ــیوۀپالت  درصـــورت (پـــالت شـ

نیـز درنظرگرفتـه شـود      ) انتخاب
 .کنیم این گزینه را انتخاب می

o  جعبۀکنترلیPlot paperspace 

last –  کاغذ باشیم،  صفحۀ اگر در
با انتخاب ایـن گزینـه هرچـه در         

 ،کاغـذ رسـم کـرده باشـیم        فضای
مـدل   پس از همۀ آنچـه درفضـای    

 .شود قرار دارد پالت می

o نترلیجعبۀک    Hide objects – 
بعـدی    شـده سـه    اگر اجسام رسم  

باشند، خطوطی که در پشت قرار      
اند در هنگام پـالت حـذف         گرفته
ــی ــه اصــطالحاً  م ــوند ک ــه آن   ش ب

 .گوییم حذف خطوط ندید می

 
 ها در منوهای گشودنی و ابزار محل فرمان

 .شوند  مشاهده میPREVIEW  و PLOT منوهای ابزار 12-24 و 11-24در شکل
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ــکل  ــان ) 11-24شــ ــاد فرمــ نمــ
PLOTابــــــــزار   در منــــــــوی

Standard Toolbar 
 

نمــــاد فرمــــان  ) 12-24شــــکل 
PREVIEWابـــــزار   در منـــــوی

Standard Toolbar 
 

 .کنیم های این فصل را در آن مشاهده می  و محل فرمانFileگشودنی   منوی13-24در شکل 
 

  
 Fileگشودنی  ر منویهای این فصل د  محل فرمان)13-24شکل 

 PLOTTERMANAGERفرمان  )1

 STYLESMANAGERفرمان  )2

 PREVIEWفرمان  )3

ــان  )4 ــا  – PLOTفرمـ ــان بـ ــن فرمـ  ایـ
 نیز قابـل    CTRL+Pفشردن همزمان   

 .اجراست

 
 ها رماننام مستعار ف

 .است داده شده آیند نشان های این فصل درجدول پی نام مستعار یا مخفف فرمان
 
 

1
23 4
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Commands Aliases 

PLOT print 

PREVIEW pre 

 
 پرسش

 .را نام ببرید) پرینتر(چاپگر  و )پالتر(رسام فرمان معرفی  -1

 
 (exe) در اتوکد کدام برنامۀ اجرایی PLOTTERMANAGERبا اجرای فرمان    -2

 گردد؟ اجرا می

 
 کــدام برنامــه را مورداســتفاده قــرار PC٢ و PCPهــای  بــرای ســاختن پرونــده -3

 دهیم؟ می

 
 رود؟ کار می یت شیوۀ پالت بهکدام فرمان برای مدیر -4

 
 دهد؟  چه کاری انجام میPREVIEWفرمان  -5

 
 کنیم؟ برای چاپ نقشه کدام فرمان را اجرا می -6

 
 تحقیق

 . را اجرا کنید و یک شیوۀ پالت بسازیدSTYLESMANAGERفرمان  -1

 
ــان  -2 ــای  PLOTفرم ــرده، پالتره ــرا ک  را DWF eView و DWF ePlot را اج

 .سی کنیدانتخاب کرده، نتیجه را برر
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 Iپیوست
 هایی دربارۀ ویندوز یادآوری

 این فصل را چه کسانی باید بخوانند؟

ــدوز   NT ,ME ,2000, 98, 95وین
 کدامیک مناسبترند؟, XPیا 

و ( عربی   98جود در ویندوز    اشکال مو 
 نشراول و چگونگی رفع آن) فارسی

ــش ــدوز   بخ ــف میزکاروین ــای مختل ه
)Desktop( 

 ای را نصب کنیم؟ چگونه برنامه

هـا را مشـاهده       چگونه نام کامل پرونده   
 نیم؟ک

ای اطمینـان پیـدا    چگونه از نصب برنامه   
 کنیم؟

ای را برروی هارددیسک      چگونه پرونده 
 بیابیم؟

ای را اجـرا     شـده   چگونه برنامـه نصـب    
 کنیم؟

 بسازیم؟) Shortcut(چگونه میانبر 

 معنی است؟ چه جاری یک میانبر به محل

جاری اجرای یک میـانبر را   چگونه محل 
 تعیین کنیم؟

ای را از ویندوز      شده  چگونه برنامۀ نصب  
 کنیم؟) Uninstall(حذف 

نمـا در     تغییر شـکل و عملکـرد مکـان       
 ویندوز

 تغییر حالت نواروظایف

 پرسش

 تحقیق
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 ؟این فصل را چه کسانی باید بخوانند
, قـدرکافی بـا کـامپیوتر      آیـد کـه بـه       مـی  سراغ اتوکـد    کسی به  :کتاب فرض ما بر این است      دراین

آشنایی ... و) shortcuts(ساختن میانبرها   , )setup(ها   چگونگی نصب برنامه  , عامل سیستم
وار بـه    طور خالصه و فهرسـت     هلذا ب . ازفایده نیست  باوجوداین یادآوری برخی از موارد خالی     . دارد

 .پردازیم  میهاآن
های خود را درهرمورد مرور کنـیم و       توانیم میزان دانسته    می عناوین داخلی این فصل    با نگاهی به  

 تهیـه  98وینـدوز   در  این فصـل    تصویرهای   .مربوطه بپردازیم  مطالعۀ قسمت  نیاز به  تنها درصورت 
 نیـز   XP و   2000در وینـدوزهای    .  اختصاص دارد  98ویندوز   اند و توضیحات نیز قاعدتاً به       شده

 . است98کمابیش مراحل انجام کارها مشابه 
 

 کدامیک مناسبترند؟, XP یا NT ,ME ,2000, 98, 95ویندوز 
اما برای استفادۀ   . نصب و اجراست    قابل 95های بعد از ویندوز      عامل  برروی سیستم  2002اتوکد  

چنـان امکانـاتی براحتـی    صورت بودن  افزارهایی داریم که در سخت  نیاز به 2002بهینه از اتوکد    
وینـدوز   و   2000برای نصـب وینـدوز      . روی کامپیوترمان نصب کنیم     را به  98توانیم ویندوز     می
XP  ویندوز . افزاری بیشتری موردنیاز است    امکانات سختME) 98نیز همان وینـدوز  ) میلنیوم 

NT۴در وینـدوز  .  اسـت  2000با ظاهری زیباتر و نزدیک به ویندوز         سـتیابی   بایـد اجـازۀ د     .۰
 هم بایـد  XP و 2000 در ویندوز .را داشته باشیم) registry section(ثبتی  های بخش به

 .ها داشته باشیم  به همۀ بخش(Administrator)دسترسی کامل 
کسـانی کـه   .  نشر اول و دوم با پشـتیبانی زبـان عربـی نیـز ارائـه شـده اسـت            2 در   98ویندوز  
 در واقع ویندوز عربـی نشـر اول را کـه            ،دهند  ه قرار می  های فارسی ویندوز را مورد استفاد      نسخه

ردن وینـدوز در دومرحلـه    کـ   ای موارد عمل فارسی    حتی در پاره  . برند   می کار  بهفارسی شده است    
شود و در مرحلۀ بعـدی برنامـۀ مخصوصـی     در مرحلۀ اول ویندوز عربی نصب می   . گیرد  انجام می 
. کنـد  آن اضـافه مـی   را بـه ... و تاریخ شمسی و) گ, ژ, چ, پ(ی فارسی   ها  فونتگردد که     اجرا می 

 .گردند سازها برروی ویندوز انگلیسی نصب می بعضی از فارسی
دارای ایرادهـای زیـادی اسـت و        ) خصوص نشر اول ویندوز عربـی      به( عربی و فارسی     98ویندوز  

از نوشـتن و دیـدن کلمـات فارسـی نـداریم             ه نیازی بـه   ک  شود درصورتی   علت توصیه می   همین به
 .استفاده کنیم) نشر دوم( انگلیسی 98ویندوز 
ولـی  هسـتند    باوجوداینکه دارای امکانـات مشـاهده و تایـپ فارسـی             XP و   2000 هایویندوز

 که این اشکال بـا بارگـذاری        باشند  میهای فارسی    از جمله اینکه فاقد فونت    . دناشکاالتی هم دار  
اشکال دیگـر   . شود  اند برطرف می    شده ی فارسی که طبق استاندارد مایکروسافت ساخته      ها  فونت
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 وسـط  "ی" اول و "ی"صورت هوشـمند     بهویندوز  شود که      مشاهده می  "ی"هنگام تایپ حرف    
 سیستم را به عربـی تبـدیل   "ی"چارۀ آن این است که هنگام تایپ حرف   . دهد  را تشخیص نمی  

 .کنیم
 

 آننشراول و چگونگی رفع ) و فارسی( عربی 98اشکال موجود در ویندوز 
ـ  ایـن نسـخه   ( وجـود دارد  4 نسخۀ Internet Explorerاشکالی که در برنامۀ   اهمزمـان ب

از جملـه   (هـا  برنامـه شود تا پس از نصب برخی از     سبب می .) گردد   نشراول نصب می   98یندوز  و
 اصـطالحاً (وینـدوز از کـار بیفتـد        , مجـدد سیسـتم   ) boot(اندازی   و هنگام راه  ) 2000اتوکد  

hang البتـه  . وجودآمده ناگزیر به نصب دوبارۀ ویندوز خواهیم بـود         ترمیم خرابی به  برای  .)  کند
صورت اطالعات قبلـی       و دراین  است دوباره ویندوز را در همان محل سابق خود نصب کنیم           کافی

 ی جدیـدتر  هـا   نسـخه اسـت    برای جلوگیری از بـروز اشـکال ذکرشـده کـافی          . حفظ خواهند شد  
Internet Explorer  یعنـی IE ۵ IE ۵یـا   .۰ IE ۶. ( را نصـب کنـیم  .۵   دارای .۰

IE ۵طورخودکـار    بـه 2002اتوکـد  .) شـود   و نصب آن توصیه نمـی نواقصی است  را نصـب  .۵
 . وجود ندارد2002برای اتوکد  ی مشکلدر این موردکند و  می
 

 )Desktop(های مختلف میز کار ویندوز  بخش
ویندوز و شرح مختصری دربـارۀ       ۀهای مختلف صفح   نام بخش ,  در صفحۀ بعد   I-1شکل  در ذیل   

 .هربخش نوشته شده است
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 ) فارسی98 ویندوز ()Desktopمیز کار یا (های مختلف صفحۀ ویندوز   بخش)I-1شکل 
ــلی   )1 ــفحۀ اصـ ــاوی ) Desktop(صـ حـ

 )Shortcuts(میانبرها 

ــتاندارد    )2 ــای اسـ ــدادی از میانبرهـ تعـ
 :ویندوز

My Computer, My Documents, 
Recycle Bin 

ــد    )3 ــانبری کــه اتوک   را اجــرا2002می
برای اجرای ایـن میـانبر بایـد        . کند می

 بار دکمۀ مـاوس را پشـت        2بروی آن   
 .سرهم بزنیم

ــایف )4 ــاد :)Taskbar (نواروظــــ  نمــــ
ای که در حال اجرا باشد در این         برنامه

 .شود  میناحیه مشاهده

 اجرا نماد برنامۀ درحال )5

امل ش     -     Quick Launchبخش  )6
باشند و    می شکل دکمه  نمادهایی که به  

 .گردند  میبا انتخاب دکمه اجرا
 بـــا انتخـــاب دکمـــۀ :منـــوی وینـــدوز )7

Start)شود  میاین منو باز) شروع. 
در ) Resident(ی مقـیم    ها  برنامهنماد   )8

  نامیـده Tray iconایـن نمـاد   (حافظه 
ــی ــین  .): شــود م ــه همچن ــن ناحی در ای

دن نمادهای مربوط به کـم و زیـاد کـر         
ــدا  ــت ) Volume(صـ ــر کیفیـ و تغییـ

قابــل نمــایش ... و) Display(تصــویر 
ــت ــمت.اس ــا   درس ــن نماده  راســت ای

 .شود  می مشاهدهنشانگرساعت

 

3

1

2

7 456 8
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 ای را نصب کنیم؟ چگونه برنامه
دی   سی. باشند  نصب می ) CD(دی    دارای سی ) 2002از جمله اتوکد    (های فراگیر     برنامه معموالً

دی در داخـل      باشد که هنگام قـراردادن سـی         می Autorun.inf ای به نام   نصب دارای پرونده  
گردد و کـاربر   شده در آن اجرا می های نوشته طورخودکار دستورالعمل به) CD Drive( گردونه

 موجود نبود Autorun.infاگر . روی هارددیسک نصب کند   کند تا برنامه را به      را راهنمایی می  
 بگـردیم  Setup.exe به نام    ای  پروندهدنبال   دی به   سیاست درروی     کافی ،عللی اجرا نشد   یا به 

صـورت   به. ها را نشان ندهد    است ویندوز نام کامل پرونده      ممکن .آن را اجرا کنیم   , و پس از یافتن   
بـرای  . کنـد   شده را حذف می    ی شناخته ها  پروندهنام  ) extension( ویندوز پسوند    فرض  پیش

یم بهتـر اسـت از وینـدوز بخـواهیم پسـوند همـۀ              دهـ   اطمینان از درستی کارهایی که انجام می      
 . را نشان بدهدها پرونده

 

 ؟ را مشاهده کنیمها پروندهچگونه نام کامل 
هـای   که پسـوند   درحالی, ها بودن ظاهری پرونده    ناشی از همنام   تباهاتبرای جلوگیری از بروز اش    

 :یمدار میهای زیر را بر  گام،آنها متفاوت است
(A) کنیم یر را انتخاب میی زها راه یکی از: 

 :)98فقط در ویندوز (راه اول 
 )I-2شکل . (زنیم دکمۀ راست ماوس را می) desktop( در محلی خالی در روی میز کار -1
 

 
 

 باز شدن یک  سبب) desktop(ای خالی در روی میز کار   زدن دکمۀ ماوس در ناحیه)I-2شکل 
 .گردد مشاهده میشدۀ آن  تصویر بزرگ I-3شود که در شکل  منو می
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 هـای آن   از میـان گزینـه  و    Active Desktop   گزینـۀ  شـده   از میان منـوی گشـوده  -2
Customize my Desktop...شکل . (کنیم  را انتخاب میI-3( 

 

 
  انتخاب گزینۀ)I-3شکل 

 Active Desktop  Customize my Desktop 
 

ـ    (کنیم     را انتخاب می   Web زبانۀ   -3 و دکمـۀ   .) شـود   ه طـور خودکـار انتخـاب مـی        این زبانـه ب
Folder Optionsشکل ( زنیم  را میI-4.( 

 

 
 
 

 Web زبانۀ - Display Properties پنجرۀگفتگویی )I-4شکل 
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شکل . ( باز شودFolder Options تا پنجرۀ دهیم می)  Yes ( به پرسش بعدی پاسخ بله -4
I-5( 
 

 
 

 :شویم که  می با این پرسش مواجه...Folder Options با انتخاب دکمۀ)I-5شکل 
 پنجـرۀ آن را  ،کـرده  را ذخیـره ) Display Properties(های صفحۀتصویر  خواهید ویژگی  میآیا

بلـی   آن پاسخ را باز کنید؟ که باید به) Folder Options(ها  ی پوشهها گزینهآن  جای ببندید و به
)yes ( یا خیر)No (بدهیم. 
 

 :راه دوم
1- My Computerکنیم  را باز می. 
 .)I-6شکل  (کنیم  را انتخاب می...Folder Options  گزینۀViewگشودنی  از منوی-2
 

 
 My Computer در…View  Folder Options  گزینۀ) I-6شکل 
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(B)  پنجرۀFolder Optionsزبانۀ . شود  باز میViewشکل . (کنیم  را انتخاب میI-7( 
 

 
 

 Folder Options پنجرۀگفتگویی در Viewزبانۀ ) I-7شکل 
 

(C) را از جلوی گزینۀ) ( عالمت تیک: 
 Hide file extensions for known file types 

 .زنیم  را میOKداریم و دکمۀ  برمی  
 .را که قبالً نصب شده است یا نه، بررسی کنیم از نصب برنامه شاید بهتر باشد این اما  پیش

 

 ای اطمینان پیدا کنیم؟ چگونه از نصب برنامه
صورت  این کنند و به می) register(اجرایی هنگام نصب در ویندوز خود را ثبت    های اکثر برنامه 

ای نصب شده است یا      های کنترل اینکه برنامه    یکی از راه  . نمایند  ویندوز حضورخود را اعالم می     به
 : انجام مراحل زیر است،نه
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(A) ورود به Control Panel: 
 :پذیرد دوطریقه انجام می کار بهاین 

 :)desktop(از روی میز کار , راه اول
. کنـیم   آن را بـاز مـی  My Computerبرروی نمـاد  ) double click(زدن   با دوبارتقه-1
 )I-8شکل (
 

 
 

 My Computerپنجرۀ  )I-8شکل 
 
 .شویم  وارد آن میControl Panel روی) double click (زدن تقه با انتخاب و دوبار-2
 

 :)taskbar(در نواروظایف ) شروع (Startاز منوی : راه دوم
 )I-9شکل  (.کنیم  را انتخاب میSettings منو را باز کرده گزینۀ -1
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 )شروع (Start منوی در Settings  Control Panel گزینۀ) I-9شکل 
 

 شـکل ). (کنـیم   مـی click(زنیم   تقه میControl Panel در منوی فرعی برروی گزینۀ -2
I-9( 

(B) نماد Add/Remove Programs شکل (.کنیم را اجرا میI-10( 

 
 Control Panelدر  Add / Remove Programs محل نماد )I-10شکل 
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 های نصب شده در ویندوز فهرست نام برنامه) I-11شکل 

 
(C) شکل (کنیم  ها را مشاهده می کرده نام آن حرکتشده  های نصب فهرست برنامهدرI-11(. 

ولی تنها شـرط  , معنی نصب برنامه است  در فهرست باشد این بهموردنظرکه نام برنامۀ    درصورتی
چـه بسـا    . شـده نیسـت    ی نصب ها  برنامه بودن نام آن درفهرست      ،برای اجرای درست یک برنامه    

ای بـر  .برنامه را از روی هارددیسک پـاک کـرده باشـد           ی مربوط به  ها  پروندهعمد یا سهو     کسی به 
 . درروی هارددیسک موجود باشدACAD.EXE باید پروندۀ 2002اجرای درست اتوکد 

 
 ؟ را برروی هارددیسک بیابیمای پروندهچگونه 

 :توضیحات زیر توجه کنیم است به  کافی،برای جستجوی پرونده
 ، بگردیمACAD.EXEدنبال  خواهیم به فرض کنیم می
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 .شویم می) شروع (Start وارد منوی -1
 )I-12شکل  (.کنیم  را انتخاب می...Files or Folders و Findی ها گزینهترتیب  به

 

 
 

 Startدر منوی   …Find  Files or Folders زینۀ گ)I-12شکل 
 
 ACAD.EXE نـام    Namedدرجلوی  ). I-13شکل   (شود   ظاهر می  پنجرۀگفتگویی یک   -2

 Find Now و کنـیم   مـی نتخابامحل جستجو عنوان  را به My Computerکرده، را وارد 
 .کنیم را انتخاب می

 

 
 
 

 Find: All Files پنجرۀگفتگویی) I-13شکل 
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 ACAD.EXEیافتن  )I-14شکل 
 . یافته شده استACAD.EXE تعدادی دیگر 2002شکل غیراز برنامۀ اجرایی اتوکد  دراین

 
کنـد و بـا     می ویندوز شروع به جستجوSearch Now یا Find Now با انتخاب دکمۀ -3

 )I-14شکل . (دهد  محل آن را نشان میACAD.EXEیافتن 
 

 ؟شده ای را اجرا کنیم  نصبۀچگونه برنام
 :های زیر عمل کنیم یکی از روش توانیم به شده می برای اجرای برنامۀ نصب

 :(Desktop)از میزکار  -1
شکل در  . ( را اجرا کند    ما موردنظرکه برنامۀ   ) Shortcut(دنبال میانبری    جستجو درمیزکار به  

I-1 شود  مشاهده می2002 میانبر اتوکد(. 
 :)یا شروع (Startاز منوی  -2

ای کـه    و در پـی آن یـافتن گزینـه       Programsسپس ورود به منوی     , Startگشودن منوی   
داده کنـد نشـان        را اجرا می   2002ای که اتوکد      گزینه I-15شکل  در. کند  برنامۀ ما را اجرا می    

 .شده است
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 Startمنوی  )I-15شکل 

 ٢٠٠٢ AutoCAD  ٢٠٠٢ Programs  AutoCADگزینۀ 
 

 میانبرهـای الزم را     Programsنصب هـم درمیزکـار و هـم درمنـوی             درهنگام 2002اتوکد  
 .عمد یا سهو این میانبرهـا را پـاک یـا دسـتکاری کـرده باشـد                 است کسی به   اما ممکن . سازد  می

 .آنرا مستقیماً اجرا کنیم, ا یافتهصورت باید برنامۀ اجرایی ر دراین
 : اجرای مستقیم برنامه-3

و ) I-16شـکل   ( و سپس تایپ مسیر کامـل        ...Runانتخاب  , )شروع (Startگشودن منوی   
همانگونه که  , ACAD.EXE, 2002پروندۀ اجرایی اتوکد    (, )I-17شکل  (نام پروندۀ اجرایی    

 .)اتوکد قرار دارد نصب درباال دیدیم درمحل
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 Start در منوی ...Runانتخاب گزینۀ) I-16شکل 
 

 
 

 Run پنجرۀگفتگوییورود نام و مسیرکامل پروندۀاجرایی در ) I-17شکل 
 

 بسازیم؟) Shortcut(چگونه میانبر 
 :های زیر را برداریم است گام برای ساختن میانبر کافی

کلید راست ماوس را . (کنیم می right clickای خالی در میزکار برده  نما را به ناحیه  مکان-1
 ).دهیم فشار می
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 .کنیم  را انتخاب میNew گزینۀ -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (popup menu)در منوی بالدرنگ  New  Shortcutۀ  گزین)I-18شکل 
 

 )I-18شکل . (گزینیم  را بر میShortcut گزینۀ -3
نام کامـل برنامـه را وارد   ) edit box( جعبۀویرایشیشود که درداخل  ای گشوده می  پنجره-4

 )I-19شکل ) (ACAD.EXEدر اینجا . (کنیم می
 

 
 

 (shortcut)دادن نام پروندۀ اجرایی برای ساختن میانبر ) I-19شکل 
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ایـن مسـیر را بـا متغیـر         (,  نام برنامه درمسیرجستجوی ویندوز قـرار داشـته باشـد          که درصورتی
 انجـام   AUTOEXEC.BAT پرونـدۀ    کنیم که این عمل درداخل       تعیین می  PATHمحیطی  

اگر وینـدوز   . شود  ابتدای نام پروندۀ اجرایی اضافه می      مسیر کامل آن توسط ویندوز به     .) پذیرد  می
نیابـد  ) path(ای   کتابخانـه  و مسیرجسـتجوی  ) محل نصب وینـدوز   (جاری   آن پرونده را درمحل   
 )I-20ل شک. (گردد پروندۀ موردنظر ظاهر میوجود  بر عدم پیغام خطایی مبنی

 

 
 
 

 .شده یافته نشد مبنی براینکه پروندۀ مشخصمی پیغا) I-20شکل 
 

 بـرای   ).I-22شـکل    (زنـیم    را مـی   ...Browseصورت برای جستجوی پرونـده دکمـۀ         دراین
  راACAD.EXEنصـب آن رفتـه    محـل   بـه 2002منظور اجـرای اتوکـد      ساختن یک میانبر به   

 )I-21شکل  (.کنیم انتخاب می
 

 
 

 (shortcut)جستجو و یافتن پروندۀ اجرایی برای ساختن میانبر ) I-21شکل 
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 )I-22شکل . (زنیم  را میNextو پس از بازگشت به پنجرۀ قبلی دکمۀ 
 

 
 Create Shortcut پنجرۀگفتگویینام و مسیر کامل پروندۀ اجرایی در ) I-22شکل 

 
و دکمـۀ  ) I-23شـکل  ) (My AutoCADدر اینجا . (کنیم  اکنون نام میانبر را تعیین می-5

Finishزنیم  را می. 
 

 
 (shortcut)دادن نام میانبر ) I-23شکل 
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 ؟معنی است چه بهجاری یک میانبر  محل
 :کند های مورد نیاز خود را در دو محل جستجو می ای پرونده  هر برنامهمعموالً

 »جاریمحل « -1
 .گردد میای که در داخل برنامه تعیین   محل جستجوی کتابخانه-2

» جـاری   محـل «اگـر بـرای میـانبر       . گیـرد   درنظر می » جاری  محل«عنوان    هرمیانبری محلی را به   
 .شـود  درنظـر گرفتـه مـی    » جاری  محل«،  قرار دارد در آنجا   تعیین نکرده باشیم، محلی که میانبر       

.  خواهـد بـود  »جاری محل«میزکار   ساخته باشیم،    (desktop)مثالً اگر میانبر را روی میزکار       
 جاری را تغییر دهیم، چه کنیم؟ اما اگر بخواهیم محل

 
 ؟جاری اجرای یک میانبر را تعیین کنیم چگونه محل

 :داریم های زیر را برمی شده در میانبر گام برای تغییر محل تعیین
 .دهیم راست ماوس را فشار می بریم و دکمۀ روی میانبر می نما را به  مکان-1
 )I-24شکل . (کنیم اب می را انتخProperties گزینۀ -2
 

 
 My AutoCADهای میانبر تغییر ویژگی) I-24شکل 
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 جعبۀویرایشی در   -3
Start in ــیر  مس

ــوب را وارد  مطلـــــ
ــی ــیم م ــکل. (کن  ش

I-25( 
 
 
 
 
 
 
 
 

پنجــرۀ ) I-25شــکل 
ــانبر ویژگــی  هــای می

My AutoCAD 
 

 وینـدوز پیغـام   Apply یـا    OKپس از زدن دکمـۀ      ,  این مسیر وجود نداشته باشد     که  درصورتی
 )I-26شکل . (خواهد که یک مسیر موجود را انتخاب کنیم دهد و از ما می خطایی می

 

 
 

ــکل  ــل  ) I-26شــ ــر درمقابــ ــویی در Start inاگــ ــیپنجرۀگفتگــ ــانبر   ویژگــ ــای میــ  هــ
(Shortcut Properties)شود  می مسیری تایپ کنیم که وجود نداشته باشد این پیغام ظاهر. 

 
هـیچ مسـیری تایـپ نشـده باشـد       Start inقابل اگر در ماال هم اشاره شد، ورکه در بط همان

 .گیرد  را درنظر می) desktopیامیز کار دراینجا (میانبر ویندوز محل 
خالی وجود داشـته باشـد بایـد     دهیم فضای  می در نام مسیرهایی کهکه  درصورتی: توجه
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 .قرار دهیم) double quote یا " (ۀ مضاعفکل مسیر را در میان عالمت های مظن
 

 ؟کنیم) Uninstall(ای را از ویندوز حذف  شده چگونه برنامۀ نصب
 وینـدوز عمـل     Registryیک برنامـه بـدون برداشـتن آن از           ی مربوط به  ها  پروندهعمل حذف   

نمـاد  ,  شدهControl Panel است وارد برای حذف برنامه از ویندوز کافی. ناقصی خواهد بود
Add/Remove Programsدکمـۀ  ،کـرده  نام برنامه را از فهرست انتخـاب ,  را اجرا کرده 

Add/Remove...شکل . ( را بزنیمI-11( 
نصب کنیم تا تفاوتی بین نسـخۀ اتوکـد         همزمان با این کتاب      را   2002خواهیم اتوکد     چون می 

 ،روش شرح داده شده در بـاال        لذا به  ،شود وجود نداشته باشد     ما با آنچه دراین کتاب مشاهده می      
 .کنیم می) uninstall(اتوکد را از ویندوز حذف 

 
  در ویندوزنما مکانتغییر شکل و عملکرد 

اسـت یکبـار     شکل دست است برای اجـرای هربرنامـه کـافی          نما در میزکار ویندوز به     وقتی مکان 
 )I-27شکل  (.)کلیک کنیم(روی آن تقه بزنیم  به
 

 
جـای    بـه  هـا   برنامـه اجرای  . شکل دست است    به  درروی میزکارویندوز  نما  مکانوقتی   )I-27شکل  
 .گیرد  می انجام(click) با یکبار تقه (double click) زدن تقهدوبار 

 
برای جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه یا دوگانگی بین مطالب این کتاب و عملکرد ما بهتر اسـت              

ی هـا   دستورالعملل استاندارد   شک  به نما  مکانبرای تبدیل   . حالت استاندارد درآوریم   نما را به   مکان
 :بریم کار می بهشده درزیر را  نوشته
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ایـن عمـل را در   . (کنـیم   مـی  را احضـار Folder Options مربـوط بـه   پنجرۀگفتگـویی  -1
 .) دیدیم، را مشاهده کنیمها پرونده هنگام انجام تنظیمات برای آنکه نام کامل ،صفحات قبل

 :Folder Optionsاز ظاهرشدن پنجرۀ  پس -2
 )I-28شکل . (زنیم  می راSettingsکنیم و دکمۀ   می را انتخابGeneralزبانۀ 

 

 
 

 Folder Options پنجرۀگفتگویی در General زبانۀ )I-28شکل 
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 :دکمۀرادیوییدر پنجرۀ جدید  -3
 Double-click to open an item (single-click to select)  

 .زنیم  را میCloseسپس ، )I-29ل شک( را زده OK, را انتخاب کرده
 

 
 

 Custom Settings پنجرۀگفتگویی )I-29شکل 
 

 نواروظایفتغییر حالت 
را ) taskbar (نواروظـایف دوسـت دارنـد     ) آن کار ویژه کاربران تازه   به(برخی از کاربران ویندوز     

 ناپدیـد  هـای دیگـر   نیاز ظاهر گردد و درزمـان      درآورند که فقط درصورت    Autohideصورت   به
 متوجـه آن خـواهیم      تواند مشکالتی ایجاد کند که بعداً       کار با اتوکد می    این حالت درهنگام  . شود
 :بریم  میکار بهشده درزیر را  های نوشته برای تغییر وضعیت نواروظایف دستورالعمل. شد
 :کنیم های زیر باز می یکی از راه  را بهTaskbar Properties پنجرۀگفتگویی -1
 را از   Propertiesزنیم و گزینۀ      دکمۀراست ماوس را می   ) Taskbar (نواروظایفی   در رو  -

 )I-30-2 و I-30-1 های شکل. (کنیم منوی بازشده انتخاب می
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 نواروظایف منوی بالدرنگ که با زدن دکمۀ راست ماوس روی قسمتی خالی از )I-30-1شکل 
)taskbar (شود  میظاهر. 

 

 
 

 نواروظایفنگ که با زدن دکمۀ راست ماوس روی قسمتی خالی از  منوی بالدر)I-30-2شکل 
)taskbar( در منطقۀ Quick Launchشود  می ظاهر. 
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ــوی  ــرده) شــروع (Startمن ــاز ک ــوی فرعــی , را ب ــرده ســپس  Settingsمن  را انتخــاب ک
Taskbar & Start Menu...شکل . (کنیم  را انتخاب میI-31( 

 

 

  گزینۀ)I-31شکل 
Settings  
Taskbar & Start 
Menu… 

 Startدر منوی 
 

 

ــان -2  در میـــــــــ
پنجرۀگفتگویی گزینۀ  

Auto hide در  را
صــورت روشــن بــودن 

 و کنــیم خــاموش مــی
OKزنــــیم  را مــــی. 

 )I-32شکل (
 
 
 
 
 

ــکل  ) I-32شـــــــــــــ
 پنجرۀگفتگــــــــــــویی
Taskbar Properties 
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 پرسش
 . دهیدهای ویندوز را نام برده شرح مزایا و معایب هرکدام از نسخه -1
 
 .و چگونگی رفع آن را بنویسید) نشر اول(اشکال موجود در ویندوز عربی  -2
 
چـه  ) نام و پسـوند   (های موجود روی هارددیسک       برای مشاهدۀ نام کامل پرونده     -3

 اعمالی باید صورت گیرد؟
 
کارهایی که باید برای کسب اطمینان از نصـب کامـل و بـدون نقـص یـک برنامـه                     -4

 انجام گیرند کدامند؟
 

 یقتحق
 .باشند بپردازید  میDWGهایی که دارای پسوند  جستجوی پرونده به -1
 
ای   را بررسی کنید و ببینید هرکدام چه برنامه(desktop)میانبرهای روی میزکار  -2

 کنند و محل شروع برنامه کجاست؟ را و از کجا اجرا می
 
 گیرد؟ زمانی مورداستفاده قرار می محل جاری یک میانبر درچه -3
 
 Autorun.infای به نام      ها دارای پرونده    دی  شاره شد برخی از سی    اه  همانگونه ک  -4

دی در داخل گردونـه و بسـتن    شود تا هنگام قرار دادن سی باشند که سبب می  می
تـوانیم از اجـرای     بررسـی کنیـد کـه چگونـه مـی          .طورخودکـار اجـرا گـردد      آن به 

Autorun.infجلوگیری کنیم؟  
 
گفتگـویی را امتحـان و       های  ای مختلف پنجره  ه  بخش,  را مشاهده کرده   I-29شکل   -5

 .بررسی کنید
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 بودن نوار پائینی صـفحۀویندوز درهنگـام        Autohideاشکاالتی را که درصورت      -6
 .کند، بررسی کنید ای همچون اتوکد بروز می اجرای برنامه
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 IIپیوست
 2002اتوکد  نصب

افـزاری    افـزاری و نـرم      امکانات سـخت  
 2002موردنیاز برای نصب اتوکد 

 2002نصب اتوکد 

 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


  II584  1 سطح – 2002خودآموز اتوکد
 

 

 2002افزاری موردنیاز برای نصب اتوکد  افزاری و نرم امکانات سخت
برای موردنیاز افزاری  افزاری و نرم  سختهای   حداقلپیشنهادات و   , 2002طبق مستندات اتوکد    

 :عبارتند از 2002نصب اتوکد 
o  شود اتوکد و ویندوز هر دو به یـک زبـان باشـند، یعنـی اتوکـد                   پیشنهاد می : سیستم عامل

... نسوی، اسپانیایی و های آلمانی، فرا زبان اتوکد به (.انگلیسی در ویندوز انگلیسی نصب شود 
 .)گردد عرضه می

NT ۴ویندوز  SP ۵ با .۰  )Administrator: با دسترسی مدیر (.۰
 98ویندوز 

 (ME) ویندوز میلنیوم
 )Administrator: با دسترسی مدیر (2000 ویندوز
 )Administrator: با دسترسی مدیر (XP ویندوز

o هپردازند: 
 )compatible( یا پردازشگر همساز Pentium ۲۳۳ :حداقل

  یا باالترPentium ۴۵۰: پیشنهاد
o هحافظ: 

 MB ۳۲: حداقل
 MB ۶۴: پیشنهاد

o  کارت گرافیکی (نمایشگرVGA(انداز کارت در ویندوز  و راه: 
  رنگ256 با X ۶۰۰ ۸۰۰ :حداقل

  هزار رنگ64 با X ۷۶۸ ۱۰۲۴: پیشنهاد
o فضای خالی روی هارددیسک: 

  مگابایت130: برای نصب
  مگابایت64: (swap files)ای تبادلی ه برای پرونده

 ) مگابایت60حداقل ( مگابایت 75: در محل نصب سیستم عامل
  مگابایت20: های اشتراکی پرونده

o  وسیلۀ اشاره گر)pointing device( :ماوس ،trackballیا وسیلۀ دیگر ، 
o  گردونۀ لوح فشرده)CD drive( :فقط هنگـام نصـب مـورد    . هر سرعتی که موجود باشد

 .نیاز است
o افزار اختیاری سخت: 

 Open GLگرافیکی سازگار با  کارت
 (plotter) یا رسام (printer)چاپگر 
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 )دیجیتایزر(ساز  رقمی
 مدم یا دسترسی به اینترنت

 کارت شبکه
o  مرورگراینترنت(web browser): 

Microsoft Internet Explorer ۵ ۰.) IE ۵  همزمان بـا اتوکـد نصـب    .۵
 .)شود می

Netscape Navigator ۴   یا نسخۀ جدیدتر.۵
 

 2002نصب اتوکد 
 را  2002 نصب اتوکد    ها، اطالعات الزم برای     آیند و توضیحات ذیل آن      پی های شکلبا نگاهی به    

 .آوریم دست می به
 

 
 

 .هاست  شامل این پرونده2002دی نصب اتوکد  سی) II-1شکل 
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دی و بسـتن آن، پرونـدۀ     گردونـۀ سـی    دی در داخـل     بالفاصله پس از قراردادن سـی     ) II-2شکل  
AUTORUN.INF محتویات ایـن پرونـده در      . شود  طورخودکار خوانده می    وجود، به  ، درصورت

 .شود  در شکل دیده می2002دی نصب اتوکد  سی
 . استAUTORUN.EXEشود،  ی که در اینجا معرفی میا ییبرنامۀ اجرا

 .شود  خوانده میACAD.ICOۀ گردد، از پروند دی با آن شناسایی می عالمتی که سی
 

 
 

طورخودکار  دی به دی در داخل گردونۀ سی ای که هنگام قرار دادن سی نام پرونده) II-3شکل 
 .باشد  میAUTORUN.EXEگردد  اجرا می

 
 

شود، در شکل مشاهده   با آن شناسایی می2002دی نصب اتوکد  عالمتی را که سی) II-4شکل 
 .کنیم می

 

  
 

دی  صورت مستقیم یا از محلی غیر از سی که بخواهیم نصب اتوکد را به رصورتید) II-5شکل 
 .کنیم  را انتخاب میACAD.MSI یا SETUP.EXEهای اجرایی  انجام دهیم، یکی از برنامه
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در ایـن   . گـردد   مـی   این صـفحه ظـاهر     2002 پس از اجرای برنامۀ ویژۀ نصب اتوکد         )II-6شکل  
که برنامۀ دیگری در حال اجراست از آن خارج شـود و             ود درصورتی ش  می پنجره از کاربرخواسته  

افـزاری اطالعـاتی داده        درضمن دربارۀ قوانین حق تألیف نـرم       .سپس به عملیات نصب ادامه دهد     
 .شود که برای کاربران ایرانی اهمیتی ندارد می
 

 
 

 ی مختلـف ظـاهر     در صفحۀ بعدی متنی شامل قوانین حاکم بر نرم افزار در کشـورها             )II-7شکل  
. کنـیم   مـی  نام کشور دیگری را انتخـاب     , نیستدر لیست کشورها    نام ایران   از آنجا که    . گردد می

 .باشد می!) ؟(  امریکا و در ویندوز عربی پرو2000 انگلیسی و 98فرض در ویندوز  نام پیش
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 I acceptپس از انتخاب نام یک کشور از میان فهرست کشـورها، و انتخـاب دکمـۀ     )II-8شکل 
 .کنیم این دکمه را انتخاب می. شود  قابل انتخاب می< Next  دکمۀ

 

 
 

ها در ایـن     شماره .کنیم  می ویرایشی وارد  های دی را در جعبه     سریال و کلیدسی  ۀ شمار )II-9شکل  
 :Serial Number ١٢٣۴۵۶٧٨-۴٠٠  :شماره سریال :نسخه عبارتند از

 :T۴ED۶P CD Key  :دی کلید سی

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



  589II 2002نصب اتوکد 
 

 

 
 

فروشنده ای کـه    , سازمان یا شرکت محل اشتغال    , نام خانوادگی ,  در این مرحله نام    )II-10شکل  
و شماره تلفن فروشـنده را      ) در کشورهایی که اتودسک شعبه دارد     (اتوکد را از او تهیه کرده ایم        

 .شوند  مینام و نام خانوادگی در هنگام شروع و اجرای اتوکد نمایش داده .کنیم  میوارد
 

 
 

هـای   روش.  را انتخـاب کنـیم  2002توانیم چگونگی نصب اتوکـد        می  در این صفحه   )II-11شکل  
 :مختلف عبارتند از

o Typical = فرض پیش(ترین حالت نصب  میعمو: عادی( 
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o Compact = که روی هارددیسک فضای زیـادی در اختیـار نـداریم ایـن              درصورتی: فشرده
 .گردند  میزم نصبهای ال صورت حداقل دراین. کنیم  میگزینه را انتخاب

o Custom = تواننـد بـا ایـن روش نصـب آنچـه را کـه               می کاربران کارکشتۀ اتوکد  : سفارشی 
 .کنند خواهند انتخاب   نمیخواهند و می

o Full = گردد  میچیز روی هارددیسک نصب با انتخاب این دکمۀرادیویی همه: کامل. 
 

 
 

موافقـت،   شـود کـه درصـورت    ه مـی نشان داداتوکد فرض  پیش در اینجا محل نصب )II-12شکل  
 : عبارت است از فهرستفرض پیش محل .زنیم  را می< Nextدکمۀ 

d:\Program Files\ACAD٢٠٠٢ 
 برای انتخـاب محـل دیگـری غیـر از مسـیر             .باشد  می  پارتیشن محل نصب ویندوز    dکه منظور از    

 )II-12-1شکل . (زنیم  را می…Browseفرض دکمۀ  پیش
 را روی کامپیوترمـان نصـب کـرده         2000، اتوکـد    2002 از نصب اتوکـد      که قبل   درصورتی: توجه

ب ا غیرقابل انتخ…Browse هستیم و دکمۀ 2000باشیم، تنها قادر به انتخاب محل نصب اتوکد        
 کرده، دوبـاره    uninstall را   2000برای اینکه محل دیگری را انتخاب کنیم، باید اتوکد          . شود  می

 .ا کنیم را اجر2002برنامۀ نصب اتوکد 
 .شود  باز میII-12-2شکل  را انتخاب کنیم، پنجرۀ Disk Costingکه دکمۀ  درصورتی
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تـوانیم    شود و مـی      در مرحلۀ قبل این پنجره باز می       …Browseبا انتخاب دکمۀ     )II-12-1شکل  
 .نیاز ایجاد کنیم  را تعیین و درصورت2002محل نصب اتوکد 

 

 
 

. شـود  قبل باز مـی   در مرحلۀDisk Costingانتخاب دکمۀ  رتاین پنجره درصو )II-12-2شکل 
هـا و فضـای موردنیـاز بـرای اینکـه              پنجره فضای کل هر پارتیشن، فضای خـالی پارتیشـن          در این 

 روی پارتیشـن  2002روی پارتیشن انتخابی نصب شود و فضایی که پس از نصب اتوکـد              اتوکد به 
 .شود ماند، نشان داده می باقی می
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ایـم یـا نـه؟        پرسد که آیـا بـرای شـروع نصـب آمـاده             در این مرحله اتوکد از ما می      ) II-13شکل  
 به مراحل قبلـی برگـردیم و تغییـرات الزم را    Back >توانیم با انتخاب دکمۀ  تمایل می درصورت

 .شده بدهیم در تنظیمات انجام
 

 
 

نصـب شـده اسـت       این پنجره درصـدی از اتوکـد را کـه            2002هنگام نصب اتوکد    ) II-14شکل  
 .دهد نشان می
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، پرونـدۀ   Finishبا زدن دکمـۀ     . شود  پس از پایان نصب اتوکد این پنجره ظاهر می        ) II-15شکل  
README   اسـت جعبـۀکنترلی      اگر مایل به خواندن آن نیستیم، کافی      . شود   باز می  2002 اتوکد

Yes, I want to view the readmeرا خاموش کنیم . 
 

 
 

 در مرحلـۀ قبـل روشـن    Yes, I want to view the readmeجعبـۀکنترلی  اگـر  ) II-16شکل 
 که در مستندات    2002گرفته در اتوکد      شود که آخرین تغییرات انجام      باشد، این صفحه ظاهر می    

 .باشند  قابل مطالعه می،اند آن منعکس نشده
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ت کـه کـامپیوتر را      اسـتفاده باشـد، الزم اسـ        درستی قابل    به 2002برای اینکه اتوکد    ) II-17شکل  
اندازی   اگر مایل به راه   . زنیم   را می  Yesبه این منظور در این صفحه دکمۀ        . اندازی کنیم   مجدداً راه 

 .کنیم  را انتخاب میNoکامپیوتر نباشیم دکمۀ 
 

 
 

آمیـز آن، در روی میزکـار          کـه پـس از نصـب موفقیـت         2002نمـاد برنامـۀ اتوکـد       ) II-18شکل  
(desktop)شود  می ویندوز ایجاد. 
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 IIIپیوست
AutoCAD Today 

 ای با چندین کاربرد پنجره

 TODAYفرمان 

 ناحیۀ کار

 تابلوی اعالنات

 جهان ای روبه پنجره

 مطالب بیشتر در اتوکد پیشرفته
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 ای با چندین کاربرد پنجره
ای را  ایـن فرمـان پنجـره   .  عرضه شدTODAY امکان و فرمانی با عنوان     2002همراه با اتوکد    

 (traditional)هـای سـنتی       نکـه شـامل راه    این پنجره ضـمن ای    . گذارد  دراختیار کاربران می  
...) شروع یک نقشۀ جدید، بازکردن یک نقشۀ موجود، استفاده از افسونگر و (برای ورود به اتوکد   

شود، دارای یک تابلوی اعالنات است که امکان تبادل اطالعات و اخبار را بین کامپیوترهـایی                  می
بـرآن درصـورت اتصـال بـه شـبکۀ            عـالوه . کنـد   یکدیگر وصـلند مهیـا مـی       که با شبکۀ محلی به    

Internet  درایـن  . تواند با دیگر کامپیوترها در چهارگوشۀ دنیا تبادل اطالعاتی کنـد            کاربر می
 .بررسی کنیمطورمختصر  بهکنیم این امکانات را  پیوست سعی می

 
 TODAYفرمان 

، یکی از AutoCAD Todayبرای بازکردن پنجرۀ 
 :ریمب کار می های زیر را به راه
  در سطرفرمانTODAYاجرای فرمان  -1
انتخاب نماد این فرمان در منوی ابـزار اسـتاندارد           -2

 )III-1شکل (
 

 در TODAYنماد فرمان ) III-1شکل  
 منوی ابزار استاندارد

 
ــوی  -3 ــۀ اول از من  Toolsگشــودنی  انتخــاب گزین

 )III-2شکل (
 

باز  AutoCAD Todayاجرای فرمان پنجرۀ درپی 
 )III-3شکل (. شود می
 
 
 
 
 
 

محل فرمان ) III-2شکل 
TODAY در منوی گشودنی 

Tools 
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 AutoCAD Todayصفحۀ ) III-3شکل 
1( Title bar - اتوکد امـروز   :نوار عنوان

AutoCAD ٢٠٠٢ Today 
پنجــرۀ دکمــۀ بســتن  - Close یــا  )2

 »امروز«
3( Restore Down  یـا Maximize  - 

ه کـه در ایـن   دکمۀ تغییر اندازۀ پنجـر    
 .کند پنجره کار نمی

4( Minimize -   بـا  : ازیسـ  دکمۀ کمینـه
 »مــروز ا« صــفحۀ،فشــردن ایــن دکمــه

ــاد    ــط نم ــده فق ــد ش  در روی آنناپدی
 .ماند نواروظایف باقی می

 یـا              My Drawingsناحیـۀ   )5
 My Workplace–  این ناحیه دارای

 : زبانه است3

 Open Drawings زبانۀ •

 Create Drawingsزبانۀ  •

 Symbol Librariesزبانۀ  •

 هـــا و شـــرح هرکـــدام از ایـــن زبانـــه
هـای     در مجموعه شـکل    ها  جزئیات آن 

III-3-1داده شده است . 

 این ناحیـه  – Bulletin Boardناحیۀ  )6
 شــرح تحــت عنــوان تــابلوی اعالنــات

 .داده شده است

 شـرح ایـن ناحیـه    – The Webناحیۀ  )7
جهـان   ای روبـه    تحت عنوان پنجره  هم  

 .شود مشاهده می

 
 ناحیۀ کار

 را شـرح  My Workspace یـا  My Drawing ناحیـۀ  III-3-1هـای   مجموعـه شـکل  
 .دهند می

1
2345 6

7
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 Open زبانۀ – Today ٢٠٠٢ AutoCAD از پنجرۀ My Drawings ناحیۀ )III-3-1-1شکل 
Drawings 

 Open Drawingزبانۀ  )1

2( Select how to begin – ــاز ــا ب  ب
هـای    جهشی گزینه   کردن این فهرست  

زیر برای نمایش نـام و محـل آخـرین          
ایـم    ه در اتوکد بـاز کـرده      هایی ک   نقشه
 :باشند انتخاب می قابل

• Most Recently Used  –   
هایی کـه     فهرست آخرین پرونده  

 .شود داده می اند نشان باز شده

• History (by Date)      -    بـه 
ای کـه     ترتیب زمـانی، هـر نقشـه      

جدیـــدتر بـــاز شـــده اســـت، در 
 .گیرد ابتدای لیست قرار می

• History (by Filename) – 
ترتیــب الفبــایی  ســازی بــه مرتــب

 .گیرد ها انجام می اسامی پرونده

• History (by Location) – 

ترتیــب الفبــایی  ســازی بــه مرتــب
ها انجـام     محل قرارگیری پرونده  

 .گیرد می

 بـا انتخـاب ایـن       - …Browseدکمۀ   )3
توانیم نام پروندۀ مـوردنظر        می گزینه،

-IIIبرای بازکردن از پنجرۀ شکل      را  
 .تخاب کنیمان 3-1-1-1

های ترسـیمی     در این ناحیه نام پرونده     )4
کـه در ایـن       درصـورتی . شوند  دیده می 

ناحیه دکمـۀ راسـت مـاوس را بـزنیم،          
 .شود یک منوی میانبر باز می

نمـا و بـردن آن        با حرکت دادن مکـان     )5
ــه ــام ب هــای موجــود در  روی یکــی از ن

نمـایش از     ، یـک پـیش    4ناحیۀ شـمارۀ    
 .شود یپرونده در این ناحیه دیده م

 

1 2
3

5

4
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شود   این پنجره باز میIII-3-1-1 در شکل Browseبا انتخاب گزینۀ ) III-3-1-1-1شکل 
 .را باز کنیم توانیم پروندۀ ترسیمی موردنظر را یافته، آن که می

 

 
 

 زبانۀ – Today ٢٠٠٢ AutoCAD از پنجرۀ My Drawingsناحیۀ ) III-3-1-2-1شکل 
Create Drawings – گزینۀ Template 

 کـه در ایـن   Create Drawingزبانۀ  )1
 .پنجره انتخاب شده است

2( Select how to begin – ــاز ــا ب  ب
هـای    جهشی گزینه   کردن این فهرست  

زیر برای چگونگی ایجـاد یـک نقشـۀ         
 :باشند انتخاب می جدید قابل

• Template –  هماننـــــــــــــد  
Use a Template در پنجــرۀ 

1 2
3

5

4
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Startup      ه  که در اتوکـد پیشـرفت
 .با آن بیشتر آشـنا خـواهیم شـد        

در ایــن پنجــره همــین گزینــه    
 .انتخاب شده است

• Start from Scratch –  ماننـد 
 Startupموردمشــابه در پنجــرۀ 

ــه ( ــل ب ــود 1فص ــه ش  - ). مراجع
 )III-3-1-2-2شکل (

• Wizard –مشـــــــــــــــــــابه  
Use a Wizard ــرۀ  در پنجـ

Startup)   شکل   (– )8فصلIII-
3-1-2-3( 

ا انتخـاب ایـن      بـ  - …Browseدکمۀ   )3
-III-3شـکل   ای مشابه     هگزینه، پنجر 

شود و پروندۀ موردنظر      باز می  1-1-1
عنـوان الگـو درنظـر        اینکـه بـه   را برای   

 .کنیم می انتخاب گرفته شود

 الگــوهــای  در ایــن ناحیــه نــام پرونــده )4
ترتیـب الفبـایی     کـه بـه    شـوند   دیده می 

 .اند مرتب شده

نمـا و بـردن آن        با حرکت دادن مکـان     )5
ــه ــامرو ب هــای موجــود در  ی یکــی از ن

نمـایش از     ، یـک پـیش    4ناحیۀ شـمارۀ    
 .شود پرونده در این ناحیه دیده می

 

 
 

 زبانۀ – Today ٢٠٠٢ AutoCAD از پنجرۀ My Drawingsناحیۀ ) III-3-1-2-2شکل 
Create Drawings – گزینۀ Start from Scratch –های موجود در این پنجره مشابه   گزینه

 .باشند  میStart from Scratch درحالت انتخاب Startupپنجرۀ های  گزینه
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 زبانۀ – Today ٢٠٠٢ AutoCAD از پنجرۀ My Drawingsناحیۀ ) III-3-1-2-3شکل 
Create Drawings – گزینۀ Wizards -های  های موجود در این پنجره مشابه گزینه  گزینه

 .اشندب  میUse a Wizard درحالت انتخاب Startupپنجرۀ 
 

 
 

 زبانۀ – Today ٢٠٠٢ AutoCAD از پنجرۀ My Drawingsناحیۀ ) III-3-1-3شکل 
Symbol Libraries –  

 که در این Symbol Librariesزبانۀ  )1
 .پنجره انتخاب شده است

 با انتخـاب ایـن گزینـه        – Editگزینۀ   )2

ــکل   ــرۀ شـ ــاز III-3-1-3-1پنجـ  بـ
 .شود می

وی هـای حـا     ناحیـه نـام پرونـده       دراین )3

1

2

3
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توانیم   شود که می    ها مشاهده می    بلوک
ــی از آن ــیم  یک ــاب کن ــا را انتخ ــا . ه ب

ــده، وارد صــفحۀ اتوکــد   انتخــاب پرون
کــه فرمــان  شــویم درحــالی  مــی2002

ADCENTER  ــده و ــرا شــــ  اجــــ

محتویــات پرونــدۀ انتخــابی دراختیــار 
گیـرد تــا از میــان آن   کـاربر قــرار مــی 

های موردنظر را در نقشـۀ خـود          بلوک
 .درج کند

 

 
 

شـود کـه     این پنجـره بـاز مـی    III-3-1-3 در شکل    Editبا انتخاب گزینۀ    ) III-3-1-3-1شکل  
جزئیات ایـن پنجـره   .  انجام دهیمAutoCAD Design Centerنوانیم تنظیماتی برای  درآن می

 . خواهیم آموخت»اتوکد پیشرفته«را در 
 

 تابلوی اعالنات
 است که در یک شبکۀمحلی توسط مدیر تهیه          حاوی اطالعاتی  III-3 در شکل    6ناحیۀ شمارۀ   

ل نباشـد   صـ شـبکه و   کـه کامپیوترمـان بـه      درصورتی. گیرد  و درمعرض دید همۀ کاربران قرار می      
 واقع در همین ناحیـه، مـتن دلخـواه خـود را تایـپ      Click here عبارتتوانیم با انتخاب  می

 .کرده، دراین ناحیه نمایش دهیم
 

 جهان ای روبه پنجره
شـود    با آنچه در این شکل دیده میIII-3 در شکل 7تصال به اینترنت ناحیۀ شمارۀ   درصورت ا 

 :از جمله. در این ناحیه امکانات بیشماری وجود دارد. متفاوت خواهد بود
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 گشودن پروندۀترسیمی از گوشۀ دیگری از دنیا ازطریق اینترنت •
 مشاهدۀ اخبار جدید درمورد کامپیوتر و اتوکد •
فقـط بـرای خریـداران اتوکـد و دیگـر      (بانی محصـوالت اتودسـک    گیری از پشتی    بهره •

 )های اتودسک برنامه
 های مرتبط مشاهدۀ تبلیغات درارتباط با اتوکد و برنامه •
• ... 

 
 مطالب بیشتر در اتوکد پیشرفته

AutoCAD Todayطور کامل بررسی خواهیم کرد  را در اتوکد پیشرفته به. 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


  III604  1 سطح – 2002خودآموز اتوکد
 

 

 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



605 

 IVپیوست
 و (Help)راهنما 

 فعالۀمشاور
(Active Assistance) 

 راهنما و مشاور، هردو هوشمند

 )HELPفرمان (راهنما 

 )ASSISTفرمان (فعال ۀمشاور
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 راهنما و مشاور، هردو هوشمند
 بود، ولی   (Help)ها، فقط دارای راهنما       ، همانند بسیاری از دیگر برنامه     2000اتوکد تا نسخۀ    

. اسـت   هـای شـگرفی     عرصۀوجود گذاشته که دارای توانـایی       فرمان جدیدی پابه   2002در نسخۀ   
ورفعال با مفهوم جدیـدی     کرد ولی با ظهور مشا      طور هوشمند عمل می     هرچند راهنمای اتوکد به   
 و مقدار بیشتری راجع   » راهنما«در این پیوست مختصری دربارۀ      . شویم  از هوشمندی مواجه می   

 .خواهیم آموخت» مشاورۀفعال«یا » مشاورفعال«به 
 

 )HELPفرمان (راهنما 
ای کامالً جدا از اتوکـد بـاز           پنجره Enter یا ورود عالمت سؤال و زدن        HELPبا اجرای فرمان    

اگر هنگـامی کـه هـیچ       . ایم باز باشد    که از اتوکد خارج نشده      تواند تازمانی   این پنجره می  . شود  می
 ظـاهر  IV-1 را اجـرا کنـیم، پنجـرۀ شـکل     HELPاجرا نیست فرمـان      فرمانی در اتوکد درحال   

 .شود می
 

 
 

 .اجرا نباشد که هیچ فرمانی درحال احضار راهنما درحالتی) IV-1شکل 
 

صورت   را بهHELPاجرا باشیم، باید      درحال  مشاهدۀ توضیحاتی دربارۀ فرمانِ    بهکه مایل     درصورتی
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.  قـراردهیم  ' یک عالمـت     HELP اجرا کنیم، یعنی درابتدای کلمۀ       (transparent)شفاف  
 :صورت این به

'HELP 
صـورت شـفاف اجـرا        خود بـه    اگر راهنما را ازطریق منوهای گشودنی یا ابزار احضار کنیم، خودبه          

 احضـار   CIRCLEاست که درمیان فرمـان        دهندۀ راهنما درحالتی     نشان IV-2شکل  . دگرد  می
 .شده باشد

 

 
 

 CIRCLEاحضار راهنما درمیان فرمان ) IV-2شکل 
 

  شکل. پردازیم  ها نمی    بسیار متنوعند و دراینجا به آن      HELPهای موجود در پنجرۀ فرمان        گزینه
IV-3 دهنـدۀ نمـاد فرمـان          نشانHELP     ابـزار اسـتاندارد و شـکل         در منـویIV-4   نمایـانگر 

 .باشند  میHelpگشودنی  منوی
 

  در منوی ابزار استانداردHELPنماد فرمان ) IV-3شکل  
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 ASSIST و گزینـۀ دوم فرمـان        HELP گزینۀ اول فرمان     – Helpمنوی گشودنی   ) IV-4شکل  
 F١ای احضـار راهنمـا از کلیـد    توانیم بـر  شود، می همانگونه که در شکل دیده می. کنند  را اجرا می  

 .نیز کمک بگیریم
 

 )ASSISTفرمان (مشاورفعال 
 :های زیر اقدام کنیم یکی از روش توانیم به  میASSISTبرای اجرای فرمان 

 اجرای مستقیم فرمان -1
ــۀ دوم از  -2 انتخــاب گزین

. Helpمنوی گشودنی  
 )IV-4شکل (

انتخاب نماد این فرمان     -3
از منوی ابزار استاندارد    

 )IV-5 شکل(
 

 
 

نماد فرمان ) IV-5شکل 
ASSIST در منوی ابزار 

 استاندارد
 

با اجرای این فرمان پنجرۀ شـکل       
IV-6شود  باز می. 

 پنجرۀ مشاورفعال) IV-6شکل 
(Active Assistance) که با اجرای فرمان ASSIST 

 .شودباز می
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 در (Active Assistance) مشاورفعال(icon)، نماد ASSISTبا اجرای فرمان ) IV-7شکل 
System trayشود  ویندوز دیده می. 

 

 
 

بـا زدن   ) IV-8شکل  
وس دکمۀ راسـت مـا    

ــرۀ  در روی پنجــــــ
 این منـو    ،مشاورفعال
 .شود ظاهر می

 

• omeH – صفحۀاول Active Assistanceآورد  را می. 
• ackB –آورد  می،وجود  صفحۀقبلی را، درصورت. 
• orwardF – که از گزینۀ       درصورتیBack    ،استفاده کرده باشیم 

کنـیم و     سـمت جلـو حرکـت مـی        با انتخاب این گزینه دوباره بـه      
 .بینیم را میصفحۀبعدی 

• rintP –  ــرۀ ــود در پنجـ ــتن موجـ ــرفتن از مـ ــاپ گـ ــرای چـ  بـ
Active Assistanceکنیم  این گزینه را انتخاب می. 

• over HelpH – این گزینه از طریق منو فقط وقتی قابل انتخاب 
 یـا  UNITS یـا   LAYERماننـد   (است که یک فرمان گفتگویی      

 اگـر درکنـارآن     بـا انتخـاب ایـن گزینـه،       . اجـرا باشـد     درحال...) 
شـود و حالـت       باشد، این عالمـت برداشـته مـی       ) (عالمت تیک   

Hoverتوضـیح  . شود و بـرعکس   خاموش میHover Help را 
 Active Assistance Settingsدر شـرح مربـوط بـه پنجـرۀ     

 .کنیم مشاهده می) IV-9شکل (
• …ettingsS -  بـــــا انتخــــــاب ایـــــن گزینــــــه پنجــــــرۀ 

Active Assistance Settingsشکل. (شود از می ب IV-9( 
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 از منوی …Settings که با انتخاب گزینۀ Active Assistance Settingsپنجرۀ ) IV-9شکل 

 .شود باز می IV-10 یا منوی شکل  IV-8شکل 
ــوان  )1 ــرعن ــوییپنج ــات : ۀ گفتگ تنظیم

 مشاورفعال
ــۀ  )2 ــرای : Closeدکم ــره  ب ــتن پنج بس

 بدون ذخیرۀ تغییرات
بـا انتخـاب ایـن      : دکمۀ راهنمای سریع   )3

دکمـــه و ســــپس انتخــــاب بخــــش  
ــوردنظر ــا  ،مـ ــیح یـــک یـ  یـــک توضـ
 .شود  ظاهر میچندسطری

با  – how on startS     جعبۀکنترلی  )4
از همـان ابتـدای      ،انتخاب ایـن گزینـه    

در پنجرۀ مشـاورفعال     ورود به اتوکد،  
گوشۀ باالی سمت راست باالی صـفحۀ       

 اگـر   .د قابل مشاهده خواهـد بـود      اتوک
این گزینه را خاموش کنیم، باید برای       
بــازکردن پنجــرۀ مشــاورفعال فرمــان 

ASSISTرا اجرا کنیم . 
با  – over HelpH          جعبۀکنترلی )5

انتخاب این گزینه هرگاه فرمـانی کـه        
دارای پنجرۀگفتگـــویی اســـت اجـــرا 

نما و بـردن      دادن مکان  شود، با حرکت  
هرقســـمت از پنجـــره،  روی  آن بـــه

آن قســـمت  توضـــیحات مربـــوط بـــه
دکمــــه، ناحیــــه، دکمــــۀرادیویی،   (

در پنجـــــــرۀ ...) جعبـــــــۀکنترلی و 
 بـرای   .شـود   مشاورفعال نشان داده می   

فرمــان  مشــاهدۀ راهنمــای مربــوط بــه
گفتگویی اجراشده باید این گزینـه را       

 .خاموش کنیم
ناحیــه  درایــن – Activationناحیــۀ  )6

 را تعیـین   فعـال راهنمای  نحوۀ فعالیت   
 .کنیم می

با  – ll commandsA  دکمۀرادیویی  )7
 مشاورفعال  ،انتخاب این دکمۀرادیویی  

طورخودکار اجرا  ها به   برای همۀ فرمان  
را  پنجـرۀ مشـاورفعال      اگـر . گـردد   می

مجــرد اجــرای یــک  بســته باشــیم، بــه
شود و توضیحات     فرمان دوباره باز می   

ــایش    ــان را نمـ ــه آن فرمـ ــوط بـ مربـ

3
5

4 2
1
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 .دهد می
ew and enhanced Nکمۀرادیویید )8

commands –      ،با انتخاب این گزینـه
ــان  ــرای فرم هــای  مشــاورفعال فقــط ب

جدیــــد و تغییریافتــــه نســــبت بــــه 
 .افتد کار می بههای قبلی اتوکد  نسخه

اگر  – ialogs onlyD   دکمۀرادیویی )9
ــیم،   ــاب کنــ ــه را انتخــ ــن گزینــ ایــ

ــان  ــرای فرم ــا ب ــای  مشــاورفعال تنه ه
 .کنــد ی کــار مــیدارای پنجرۀگفتگــوی

که پنجرۀگفتگویی مربوط بـه       درزمانی
تــوانیم پنجــرۀ  فرمــان بــاز اســت نمــی
 .مشاورفعال را ببندیم

 اگــر – n demandOدکمــۀرادیویی  )10

ــت    ــه حالـ ــۀرادیویی را بـ ــن دکمـ ایـ
 فقـط بـا دوبـار       شده درآوریـم    انتخاب

ــروی نمــاد مشــاورفعال در   تقــه زدن ب
System tray   یا انتخاب ایـن نمـاد و 
 گزیـــــــدن گزینـــــــۀســـــــپس بر

Show Active Assistance   از میان
پنجـرۀ  ) IV-10شـکل  (منوی بازشده   

 .شود مشاورفعال باز می

 پـس از     و تأییـد،   OKبا انتخاب دکمۀ     )11
پنجــره  ،شــده  تغییــرات انجــامذخیــرۀ
 .شود بسته می

ــۀ  )12 ــدون  Cancelدکم ــروج ب ــرای خ  ب
 .ذخیرۀ تغییرات است

 

 
 

 سبب باز شدن System trayاوس بروی نماد مشاورفعال در زدن دکمۀ راست م) IV-10شکل 
 .شود این منو می

1( how Active AssistanceS –     برای بازکردن پنجرۀ مشـاورفعال ایـن گزینـه را انتخـاب 
 .کنیم می

2( …tingtSe - باعــت بــاز شــدن پنجــرۀ Active Assistance Settings)  شــکلIV-9 (
 .گردد می

3( itxE –  ــاورفع ــردن مش ــارج ک ــرای خ ــه ب ــی  ،ال از حافظ ــاب م ــه را انتخ ــن گزین ــیم  ای . کن
 و پنجــرۀ شــود  حــذف مــیSystem trayصــورت نمــاد مربــوط بــه ایــن فرمــان از  درایــن

 .شود مشاورفعال، درصورت بازبودن، بسته می

1

3
2
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 روشـن باشـد و یـک فرمـان     Hover Helpاگر پنجرۀ مشـاورفعال بـاز و گزینـۀ    ) IV-11شکل 
هـای پنجـره،    روی هرکدام از گزینه نما به  جرا کنیم، با حرکت مکان     را ا  LAYERگفتگویی مانند   

 .شود آن گزینه نمایش داده می راهنمای مربوط به
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 Vپیوست
های مربوط به  فرمان

 ها پرونده
 هایی برای همۀ افراد و همۀ فصول فرمان

 NEWفرمان 

 OPENفرمان 

 CLOSEمان فر

 CLOASEALLفرمان 

 PARTIALLOADفرمان 

 QSAVEفرمان 

 SAVEASفرمان 

 SAVEفرمان 

 ETRANSMITفرمان 

 PUBLISHTOWEBفرمان 

 EXPORTفرمان 

 QUITفرمان 
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 هایی برای همۀ افراد و همۀ فصول فرمان
 توسـط دهیم، از همان ابتدای کار با اتوکـد و   بررسی قرار می  هایی که در این پیوست مورد       فرمان

گیرند، نه تنها در اتوکد بلکـه         همۀ افراد، از مبتدی گرفته تا کارکُشته دائماً مورداستفاده قرار می          
وع یـک کارجدیـد   ، شـر (Open)پرونده گشودن هایی برای   فرماندر هر برنامۀ دیگری نیاز به       

(New)   ذخیره ،(Save)   خروج ،(Exit)   صورت سیسـتم      از زمانی که ویندوز به     .داریم...  و
ها در منوهای ابـزار بـه         ها، محلشان در منوها، نماد آن       عامل عرضه شد، ظاهر این گروه از فرمان       

اتوکـد  «هـا را بـه        های فرمـان    ها و پنجره    شرح کامل فرمان  . یک شکل استاندارد و واحد درآمد     
هـای مربـوط بـه     وست نـام و شـرح مختصـری از فرمـان    در این پی   .کنیم   موکول می  »پیشرفته

در . ها در منوهای گشودنی و ابزار آشنا شویم         ازآن با محل فرمان     خوانیم، اما پیش    ها را می    پرونده
 مواردی که بـه آنهـا اشـاره نشـده اسـت             .کنیم   را مشاهده می   File منوی گشودنی    V-1شکل  

 .انـد   تاب درجای دیگر موردبررسی قرار گرفتـه      ، یا درهمین ک   باشند  مربوط به اتوکد پیشرفته می    
 .ها در منو حضور ندارند برخی از فرمان

 

 
 

 Fileمنوی گشودنی ) V-1شکل 

• New… -  فرمان NEW 
• Open… -  فرمانOPEN 

• Close –  فرمانCLOSE 

• Partial Load – فرمان PARTIALLOAD 
• Save –  فرمانQSAVE 

• Save As … -  فرمانSAVEAS 

• eTransmit… - فرمان ETRANSMIT 
• Publish to Web…               -    فرمان

PUBLISHTOWEB 
• Export… - فرمان EXPORT 

 )پالت(اپ های مربوط به چ فرمان
• Send… -       برای ارسال پرونـده ازطریـق

  یا دورنگار(email)پست الکترونیکی 

هـایی     شامل نام پرونـده    – Historyناحیۀ   •
 .ایم که اخیراً باز کرده

• Exit – فرمان QUIT 
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 .دنشو ها در منوی ابزار استاندارد مشاهده می  نمادهای فرمانV-2های  شکل درمجموعه
 

 
ــکل  ــان  ) V-2-1شـ ــاد فرمـ نمـ
NEWابزار استاندارد  در منوی  

نمــــاد فرمــــان ) V-2-2شــــکل 
OPENابزار استاندارد  در منوی 

 

 تانداردابزار اس  در منویQSAVEنماد فرمان ) V-2-3شکل  

 
 NEWفرمان 

کـه در   (گرفته   تنظیمات انجام  آن بسته به   درپی. کنیم   را اجرا می   NEW فرمان   ،کار به برای شروع 
 :افتد یکی از حاالت زیر اتفاق می ) شرح داده شد7-1شکل 

ای انتخـاب   شـود کـه از میـان آن گزینـه      باز مـی AutoCAD ۲۰۰۲ Todayپنجرۀ  .1
 )IIIشرح در پیوست . (کنیم می

 .های زیر را انتخاب کنیم توانیم یکی از گزینه شود که می  باز میStartupنجرۀ پ .2
• Start from Scratch –8فصل  ( شروع از ابتدا( 
• Use a Template –اتوکد پیشرفته ( استفاده از الگو( 
• Use a Wizard –8فصل  ( استفاده از افسونگر( 

 .شود نام پروندۀ الگو در سطرفرمان پرسیده می .3
 نیز برای اجرای این فرمان یاری       Ctrl+Nترکیبی    از کلید  .شویم   وارد صفحۀ اتوکد می    و سپس 

 .گیریم می
 

 OPENفرمان 
شود و از میان آن پروندۀترسیمی مـوردنظر       باز می  16-1 پنجرۀ شکل    OPENبا اجرای فرمان    

 Ctrl+Oترکیبـی    تـوانیم از کلیـد       برای اجرای این فرمان می     .کنیم  را برای گشودن انتخاب می    
 .نیز استفاده کنیم

 
 CLOSEفرمان 

کـه    درصـورتی . کنـیم   برای بستن پروندۀترسیمی بدون خروج از اتوکد این فرمـان را صـادر مـی              
خواهـد کـه تصـمیم        دهـد و مـی       اتوکد پیغامی می   ،پرونده را تغییرداده ولی ذخیره نکرده باشیم      

 . هم حاضر استWindowی  این فرمان در منو.بگیریم، آیا پرونده را ذخیره کند یا نه
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 CLOASEALLفرمان 
 CLOSEشـوند و مشـابه فرمـان          های باز در اتوکد بسـته مـی         با اجرای این فرمان کلیۀ پرونده     
 این فرمان را از منوی      .گردد  ها مطرح می    ذخیرۀ هرکدام از پرونده     پرسشی درمورد ذخیره یا عدم    

Windowتوانیم اجرا کنیم  نیز می. 
 

 PARTIALLOADفرمان 
 )اتوکد پیشرفته. (کنیم کار برروی بخشی از یک نقشه باشیم این فرمان را اجرا میاگر قصد 

 
 QSAVEفرمان 

اگر از ابتدای شروع بـه کـار        . کنیم  برای ذخیرۀ پروندۀترسیمی با نام فعلی این فرمان را اجرا می          
اهد که نامی بـرای آن      خو  تاکنون پرونده را ذخیره نکرده باشیم، نقشه نام ندارد و اتوکد از ما می             

شود که در آن نام و محل پرونده را تعیین یا انتخاب              باز می ای    منظور پنجره   این  تعیین کنیم و به   
گزینـۀ  . گـردد  دفعات بعدی هنگام اجرای این فرمان، نقشه بـا نـام فعلـی ذخیـره مـی               . کنیم  می

Save       ترکیبی   کلید. کند   در منوها این فرمان را اجرا میCtrl+S  رای اجرای این فرمـان      نیز ب
 .گیرد مورداستفاده قرار می

 
 SAVEASفرمان 
تـوانیم   مـی . کنیم تغییرنام نقشه و ذخیرۀ آن با نام جدید این فرمان را اجرا می             تمایل به  درصورت

 .ضمن تغییرنام، محل جدیدی برای پرونده نیز تعیین کنیم
 

 SAVEفرمان 
کـار بـا آن      ای کـه درحـال       یـک کپـی از پرونـده       اگر قصد تهیۀ  . این فرمان درمنوها حضور ندارد    

. کنـیم   خواهیم نام پرونده را تغییـر دهـیم، از ایـن فرمـان اسـتفاده مـی                   ولی نمی  ،هستیم داریم 
ایـن  . پرسـد   ذخیـرۀ پرونـده را مـی      صورت اتوکد از طریق گشودن یک پنجره، نام و محل             دراین

 .دهیم  میروی دیسکت مورداستفاده قرار فرمان را برای کپی نقشه به
 

 ETRANSMITفرمان 
بـرای  کـه   چـه    آنهمراه هـر    به (email)الکترونیکی    از طریق پست  برای ارسال پروندۀترسیمی    

 .کنیم گشودن آن بدون اشکال الزم است، این فرمان را اجرا می
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 PUBLISHTOWEBفرمان 
 )اتوکد پیشرفته (Webبرای ارسال نقشه ازطریق اینترنت به 

 
 EXPORTفرمان 

های دیگر نیز قابل بازیابی باشـند،         هایی که در برنامه     صدور اجسام موجود در نقشه با قالب      برای  
 )اتوکد پیشرفته. (کنیم  را اجرا میEXPORTفرمان 

 
 QUITفرمان 

اسـت اگـر درحـال ویـرایش        بـدیهی . شویم   از اتوکد خارج می    EXIT یا   QUITبا اجرای فرمان    
 .را ذخیره کنیم که آنخواهد  ای هستیم، اتوکد از ما می نقشه
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 VIپیوست
 (Aliases)اسامی مستعار 

ــام مســتعار  ــدۀ (محــل تعریــف ن پرون
ACAD.PGP( 

ترتیب الفبایی نام   جدول اسامی مستعار به   
 فرمان
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 )ACAD.PGPپروندۀ (محل تعریف نام مستعار 
هـای جانشـین بـرای      میانبرهـا یـا نـام   (command aliases)هـا   های مستعار فرمـان  نام

هـای     در این پیوست فهرست نام     .باشند  کلید قابل اجرا می     هایی هستند که ازطریق صفحه      فرمان
اند به نمایش      معرفی شده  acad.pgpط به هر فرمان را که در پروندۀ استاندارد          مستعار مربو 

های مستعار دلخواه با ویـرایش پرونـدۀ          امکان تغییر یا حذف این اسامی، یا افزودن نام        . آید  درمی
acad.pgp  هـای خـارجی      توانیم برای فرمـان     شده می    همچنین در پروندۀ اشاره    . وجود دارد

 نـام مسـتعار     (DOS) یـا داس     (Windows)ن اتوکد و اجرا در وینـدوز        برای احضار از درو   
 »سـازی اتوکـد     خصوصـی «عنـوان     ای تحت   دوره طریقۀ ایجاد نام مستعار را در     . تعریف کنیم 

 .آموزیم می
باشند کـه ذکـر     تعریف می  طرقی غیراز مورد ذکرشده نیز قابل      اسامی مستعار به  : توجه

 .کنیم  واگذار می»کدسازی اتو خصوصی«بحث  جزئیات را به
 

 ترتیب الفبایی نام فرمان جدول اسامی مستعار به
 

Command aliases 

Commands Aliases 

3DARRAY 3a 

3DFACE 3f 

3DORBIT 3do, orbit 

3DPOLY 3p 

ADCENTER adc 

ALIGN al 

APPLOAD ap 

ARC a 

AREA aa 

ARRAY ar 

−ARRAY -ar 

Command aliases 

Commands Aliases 

ATTDEF att, ddattdef 

−ATTDEF -att 

ATTEDIT ate 

−ATTEDIT -ate, atte 

ATTEXT ddattext 

BHATCH bh, h 

BLOCK b 

−BLOCK -b 

BOUNDARY bo 

−BOUNDARY -bo 

BREAK br 
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Command aliases 

Commands Aliases 

CHAMFER cha 

CHANGE -ch 

CIRCLE c, col,  
colour,  
ddcolor 

COPY co, cp 

DBCONNECT aad, aex,  
ali, aro, ase
, asq, dbc 

DDEDIT ed 

DDGRIPS gr 

DDRMODES rm 

DDUCS uc 

DDUCSP ucp 

DDVPOINT vp 

DIMALIGNED dal, dimali 

DIMANGULAR dan, dimang 

DIMBASELINE dba,  
dimbase 

DIMCENTER dce 

DIMCONTINUE dco,  
dimcont 

DIMDIAMETER ddi, dimdia 

DIMDISASSOCIATE dda 

DIMEDIT ded, dimed 

DIMLINEAR dimlin, dli 

DIMORDINATE dimord,  

Command aliases 

Commands Aliases 

dor 

DIMOVERRIDE dimover,  
dov 

DIMRADIUS dra, dimrad 

DIMREASSOCIATE dre 

DIMSTYLE d, dimsty,  
dst 

DIMTEDIT dimted 

DIST di 

DIVIDE div 

DONUT do 

DRAWORDER dr 

DSETTINGS ds, se 

DSVIEWER av 

DTEXT dt 

DVIEW dv 

ELLIPSE el 

ERASE e 

EXPLODE x 

EXPORT exp 

EXTEND ex 

EXTRUDE ext 

FILLET f 

FILTER fi 

GROUP g 
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Command aliases 

Commands Aliases 

−GROUP -g 

HATCH -h 

HATCHEDIT he 

HIDE hi 

IMAGE im 

−IMAGE -im 

IMAGEADJUST iad 

IMAGEATTACH iat 

IMAGECLIP icl 

IMPORT imp 

INSERT i, inserturl 

−INSERT -i 

INSERTOBJ io 

INTERFERE inf 

INTERSECT in 

LAYER la, ddlmodes

−LAYER -la 

−LAYOUT lo 

LEADER lead 

LENGTHEN len 

LINE l 

LINETYPE lt, ltype,  
ddltype 

−LINETYPE -lt, −ltype 

Command aliases 

Commands Aliases 

LIST li, ls 

LTSCALE lts 

LWEIGHT lw,  
lineweight 

MATCHPROP ma 

MEASURE me 

MIRROR mi 

MLINE ml 

MOVE m 

MSPACE ms 

MTEXT t, mt 

−MTEXT -t 

MVIEW mv 

OFFSET o 

OPEN openurl 

OPTIONS op, pr 

OSNAP os, ddosnap 

−OSNAP -os 

PAN p 

−PAN -p 

−PARTIALOPEN partialopen 

PASTESPEC pa 

PEDIT pe 

PLINE pl 
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Command aliases 

Commands Aliases 

PLOT print 

POINT po 

POLYGON pol 

PREVIEW pre 

PROPERTIES ch,  
ddchprop, 
ddmodify, 
mo, props 

PROPERTIESCLOSE prclose 

PSPACE ps 

PUBLISHTOWEB ptw 

PURGE pu 

−PURGE -pu 

QLEADER le 

QUIT exit 

RECTANGLE rec 

REDRAW r 

REDRAWALL ra 

REGEN re 

REGENALL rea 

REGION reg 

RENAME ren 

−RENAME -ren 

RENDER rr 

REVOLVE rev 

Command aliases 

Commands Aliases 

ROTATE ro 

RPREF rpr 

SAVE saveurl 

SCALE sc 

SCRIPT scr 

SECTION sec 

SETVAR set 

SHADE sha 

SLICE sl 

SNAP sn 

SOLID so 

SPELL sp 

SPLINE spl 

SPLINEDIT spe 

STRETCH s 

STYLE st 

SUBTRACT su 

TABLET ta 

THICKNESS th 

TILEMODE ti, tm 

TOLERANCE tol 

TOOLBAR to 

TORUS tor 

TRIM tr 

UCS dducs 
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Command aliases 

Commands Aliases 

UNION uni 

UNITS un 

−UNITS -un 

VIEW v 

−VIEW -v 

VPOINT -vp 

WBLOCK w 

−WBLOCK -w 

WEDGE we 

Command aliases 

Commands Aliases 

XATTACH xa 

XBIND xb 

−XBIND -xb 

XCLIP xc 

XLINE xl 

XREF xr 

−XREF -xr 

ZOOM z 
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