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 تّ َاو خذا

 2102آيٕصػ َشو افضاس اتٕکذ 

Easy Learning & Easy Used 

 گیل رایانه)شهرستان رودسر(: آمىزشگاه

 يذسط : آلای آسیاَی

 پیؼ َیاص یاد گیشی ایٍ َشو افضاس  ایٍ اعت کّ زذالم تا تشعیًات دعتی تا زذٔدی آؽُایی داؽتّ تاؽیذ

 )فُؼتی یا عاختًاَی(

 خٕاْذ ؽذ:)تغتّ تّ َظش کاسآيٕصاٌ داسد( تسثيٕمٕػاتی کّ دس کالط 

 آؽُایی تا اتضاس ْای تشعیًی ٔ ٔیشایؾی-0

 آؽُایی تا چگَٕگی تشعیى پالٌ ، ًَا، تشػ تشای سؽتّ ْای عاختًاَی-2

 آؽُایی تا تشعیى لطؼات فُؼتی-3

 تشفُذْای تشعیًی تشای تشعیى ْش چّ صٔدتش ٔ دلیك تش دس اتٕکذ-4

 تؼذی عاص ٔ ٔیشایؼ يٕمٕػات عّ تؼذیآؽُایی تا اتضاسْای عّ -5

 آؽُایی تا ایداد يذل عّ تؼذی تا اعتفادِ اص يٕمٕػات دٔتؼذی يٕخٕد دس ففسّ کاسی-6

 آؽُایی تا اػًال يتشیال ٔ عاختٍ يتشیال ٔ ٔیشایؼ يتشیال دس اتٕکذ-7

 آؽُایی تا َٕس ٔ تُظیًات َٕس ٔ ًْچُیٍ سَذس گشفتٍ ٔ تُظیًات سَذس دس اتٕکذ-8

 ایی تا ایداد اَیًیؾٍ ٔ کُتشل آٌ دس اتٕکذآؽُ-9
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 تّ َاو خذا

  2102آيٕصػ اتٕکذ 

 اتتذا تا ففسّ کاسی ایٍ َشو افضاس آؽُا يی ؽٕیى.

 

 

يی تاؽذ ٔ فمو تشای تشعیى يٕمٕػات اعتفادِ يی ؽٕد.  Draw toolbar ایٍ -0  
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فادِ يی ؽٕد . تُاتشایٍ يی تاؽذ ٔ تشای ٔیشایؼ يٕمٕػات تشعیى ؽذِ اعت Modify toolbarایٍ   -2

يٕمٕػاتی  toolbar Drawاعتفادِ اص دعتٕسات ایٍ تخؼ زتًا تایذ اص لثم تا اعتفادِ اص اتضاسْای تشای 

 ٕػی سا تشای ٔیشایؼ داؽتّ تاؽیذ.سا تشعیى کشدِ تاؽیذ تا يٕم

 

فادِ يی يی تاؽذ ٔ تشای اَذاصِ گزاسی سٔی يٕمٕػات تشعیى ؽذِ اعت Dimension toolbarایٍ   -3

  ؽٕد.

 

لشاس داسد کّ یک ساتو تغیاس خٕب تیٍ  Command line) (دس پاییٍ َشو افضاس اتٕکذ خو فشياٌ -4

کاستش ٔ َشو افضاس تّ ؽًاس يی آیذ. کافی اعت کًی صتاٌ تهذ تاؽیذ ، تا دَثال کشدٌ پیغاو ْای ظاْش ؽذِ 

 آٌ سا يخفی ٔ ظاْش عاصیذ. Ctrl+9يی تٕاَیذ تشعیًات سا ادايّ دْیذ.يی تٕاَیذ تا اعتفادِ اص 

 

یک لغًت يٓى ایٍ َشو افضاس يختقات آٌ يی تاؽذ کّ دس زانت دٔتؼذی ٔ پیؼ فشك کّ اص ًَای  -5

Top  تشعیى يی کُیى يختقاتX-Y  سا يؾاْذِ يی کُیى ٔ يختقاتZ  چٌٕ دس ساعتای چؾى يا لشاس

تؼشیف ؽذِ اعت.   1ٔ1يختقات دس  ًَاد ایٍلاتم يؾاْذِ ًَی تاؽذ. تٕخّ کُیذ کّ  Topداسد اص ًَای 

 دَیا يی تاؽذ. 1ٔ1ایٍ ًَاد دس زمیمت  1ٔ1
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َسِٕ اعتفادِ اص يٕط دس ایٍ َشو افضاس تغیاس يٓى يی تاؽذ کّ  تا اعتفادِ اص کهیک چپ يی تٕاَیذ َماه -6

س اَتخاب ؽذِ اعتفادِ سا تؼشیف کُیذ ٔ تا اعتفادِ اص کهیک ساعت کاس ایُتش ٔ یا اص صیش يدًٕػّ ْای اتضا

کُیذ ٔ اص غهتک يٕط َیض يی تٕاَیذ تّ عّ ؽکم يتفأت اعتفادِ کُیذ، زانت أل تّ ایُقٕست يی تاؽذ کّ 

 Zoomسا خٕاْیذ داؽت. دس ُْگاو  Zoom Outیا  Zoom inتا چشخاَذٌ آَٓا تّ عًت خهٕ ٔ ػمة ،

 يی ؽٕد. Zoomکشدٌ دلت کُیذ کّ يکاٌ ًَای يٕط ْش کدا تاؽذ ،ًْاٌ َمطّ 

يی تاؽذ، اگش غهتک يٕط سا پاییٍ َگّ داسیذ ٔ ًْضياٌ تا پاییٍ َگّ داؽتٍ غهتک يٕط ،  Panزانت دٔو 

تّ ْیچ ٔخغ يختقات  Panفٕست خٕاْذ گشفت.تٕخّ کُیذ کّ ػًم  Panيٕط سا خاتدا کُیذ ، ػًم 

 يٕمٕػات سا تغییش ًَی دْذ ٔ فمو ففسّ کاسی سا خاتدا يی کُذ.

سا  Zoom Extentsسٔی غهتک يٕط دٔتاس پؾت عش ْى کهیک کُیذ ػًم اعت کّ اگش سٔػ عٕو ایٍ

 ًَایؼ دادِ يی ؽٕد. ،خٕاْیذ داؽت، یؼُی ْش چیضی کّ دس اتٕکذ تشعیى کشدیذ دس ففسّ

کايال ؽخقی کُیذ کّ  CUIْش چُذ ؽًا يی تٕاَیذ َسِٕ اعتفادِ اص يٕط سا دس اتٕکذ تا اعتفادِ اص پُدشِ 

 ّ گضیُّ تاال تغُذِ يی کُیى.يا تّ ًْیٍ ع

 یا پُدشِ اَتخاب يی تاؽذ کّ تّ دٔ ؽکم يتفأت اعت:   Selection Boxَکتّ يٓى دیگش ایٍ َشو افضاس ،  

زانت أل ٔلتی اتفاق يی افتذ کّ ؽًا اص عًت ساعت کهیک کشدِ ٔ يٕط سا تّ عًت چپ خاتدا کُیذ ، دس 

 .ایٍ زانت پشدِ عثض سَگی ًَایؼ دادِ يی ؽٕد
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 دس ایٍ زانت ْش يٕمٕػی کّ تا ایٍ پُدشِ دس تًاط تاؽذ تؼذ اص کهیک دٔو اَتخاب يی ؽٕد.

زانت دٔو تّ ایٍ فٕست يی تاؽذ کّ ؽًا دس عًت چپ کهیک کشدِ ٔ يٕط سا تّ عًت ساعت خاتدا کُیذ 

 ، دس ایٍ زانت پشدِ آتی سَگی ظاْش يی ؽٕد:

 

خاب يی ؽٕد کّ کايال دس صیش ایٍ پشدِ آتی سَگ لشاس داؽتّ تا کهیک دس َمطّ دٔو ، تُٓا يٕمٕػاتی اَت

 تاؽُذ. اص ایٍ پُدشِ دس خاْایی کّ تشعیًات ؽهٕؽ ٔ صیاد اعت يی تٕاَیذ اعتفادِ کُیذ.

لثم اص ؽشٔع تشای تشعیى تٓتش اعت کّ ٔازذ تشعیى خٕد سا تُظیى کُیذ، يتاعفاَّ اکثشا تا ٔازذ ایُچی تذٌٔ 

شعیى سا اَداو يی دُْذ ٔ تؼذْا تشای اَتمال فایم تّ َشو افضاسْای دیگش ٔ ًْچُیٍ ایُکّ خٕدؽاٌ تذاَُذ ت

 دادٌ يمیاط دسعت تا يؾکم اعاعی تشيی خٕسَذ. 

 تشای تُظیى ٔازذ تشعیًی تّ يتشیک يی تٕاَیذ اص سٔػ صیش پیشٔی کُیذ:

سا ٔاسد کُیذ ٔ دٔتاسِ ایُتش  0سا تایپ کشدِ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ دس پیغاو ظاْش ؽذِ يمذاس  Startup ػثاست

  سا تضَیذ

 

سا اَتخاب   Metric ٍاکٌُٕ َشو افضاس کذ سا تثُذیذ ٔ دٔتاسِ اخشا کُیذ. تا پُدشِ صیش ًَایاٌ ؽٕد ٔ دس ای

 پُدشِ 
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کهیک کُیذ تا ٔاسد فنای تشعیًی ؽٕیذ.  OK کُیذ ٔ سٔی   

.  

ؽٕد ٔ َٕع ٔازذ تشعیًی سا تّ ؽًا یادآٔسی اص ایٍ تّ تؼذ ْش ٔلت اتٕکذ سا تاص کُیذ ایٍ پُدشِ تاص يی 

 يی کُذ. 

دس ایٍ زانت ٔازذ ؽًا يتشیک ؽذِ اعت ٔنی ُْٕص يتش َیغت تهکّ يیهی يتش يی تاؽذ، تشای تثذیم يیهی 

تّ يتش ػثاست  UNيتش سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا پُدشِ صیش تاص ؽٕد.  

 سٔػ دیگش تشای تاص کشدٌ ایٍ پُدشِ :

 

 

 

Button 

 Menu:  Format  Units 

 Command entry: un  
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تُظیى دلیك ایٍ پُدشِ تغیاس يٓى يی تاؽذ ٔ ْغتّ تُظیى ٔازذ دس اتٕکذ يی تاؽذ یؼُی ْش ٔازذی ایُدا 

 تُظیى تاؽذ، تشعیى ؽًا َیض تا آٌ ٔازذ يُطثك يی ؽٕد .

 Lengthَٕع ٔازذ تشعیًی هٕنی ٔ دلت ففش تؼذ اص اػؾاس آٌ سا تّ ؽشذ صیش تُظیى  : دس ایٍ لغًت

 کُیذ.

Type  دس نیغت ایٍ لغًت زتًا اص ٔازذ :Decimal   اػؾاسی(  اعتفادِ کُیذ. چٌٕ يا تا ایٍ ٔازذ دس(

 عشٔکاس داسیى.ایشاٌ 

 

Precisionُیذ. اگش تشای کاسْای ت ایٍ لغًت يی تٕاَیذ دلت ففش تؼذ اص اػؾاس سا تُظیى کغ: دس نی

کُیذ ٔ اگش تشای کاسْای يکاَیکی يی تُظیى يی خٕاْیذ اعتفادِ کُیذ سٔی دٔتاففش تؼذ اػؾاسعاختًاَی 

 کُیذ. تُظیى خٕاْیذ اعتفادِ کُیذ سٔی چٓاستاففش تؼذ اػؾاس
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 ففش تؼذ اص اػؾاس دس ٔالغ دلت تشعیًات سا َؾاٌ يی دْذ . 

ازذ تشای صٔایّ ٔ دلت ففش تؼذ اص اػؾاس سا يی تٕاَیذ تُظیى کُیذ:: ایٍ لغًت يشتٕه تّ تُظیى ٔ  Angle 

)صٔایای اػؾاسی( تُظیى کُیذ.  Decimal degrees : دس ایٍ لغًت سٔی    Type 

 Precision: دس نیت ایٍ لغًت يی تٕاَیذ دلت ففش تؼذ اص اػؾاس سا تُظیى کُیذ. 

 

Insertion Scale  ٍلغًت َٕع ٔازذ سا تشای تشعیى اَتخاب کُیذ. يثال : تا کهیک دس نیغت کؾٕیی ای

  يتش.

 

 

تُظیى کُیذ.  international : دس ایٍ لغًت َیض سٔی    Lighting 

 تؼذ اص اَداو تُظیًات فٕق يی تٕاَیذ تا خیال سازت يٕمٕػات خٕد سا تشعیى کُیذ.
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 رخیشِ کشدٌ تشعیًات :

سا رخیشِ کُیذ ٔ تا فاههّ صياَی ْش چُذ دلیمّ یکثاس سٔی تٓتش اعت لثم اص ایُکّ تشعیًی سا آغاص کُیذ، آٌ 

 آٌ کهیک کُیذ تا اگش تّ ْش دنیهی عیغتى لطغ ؽذ تشعیًات ؽًا زفع ؽذِ تالی تًاَذ.

 

Button 

 Toolbar: Standard   

 Menu:  File   Save 

تاص يی ؽٕد کّ تایذ يغیش رخیشِ ٔ یک َاو تشای آٌ فایم تؼییٍ کُیذ.تؼذ اص اَتخاب ایٍ دعتٕس پُدشِ ای   

 

: اگش اص ٔسژٌ ْای تاال اتٕکذ اعتفادِ يی کُیذ، ُْگاو رخیشِ کشدٌ تٓتش اعت ٔسژٌ آٌ سا پاییٍ َکتّ يٓى 

 تؼییٍ کُیذ تا دس خاْایی کّ اتٕکذ ٔسژٌ پاییٍ َقة يی تاؽذ َیض تاص ؽٕد .
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کّ تیؾتش افشاد دس ُْگاو رخیشِ کشدٌ فایم، فشايٕػ يی کُُذ تا ٔسژٌ آٌ سا پاییٍ    : اص آَداییَکتّ يٓى 

ایٍ ايکاٌ سا دائًی ٔ خٕدکاس کُیذ تطٕسی کّ     Option تؼییٍ کُُذ ، ؽًا يی تٕاَیذ تا اعتفادِ اص پُدشِ   

کُیذ يی تٕاَیذ اص  دس ُْگاو رخیشِ کشدٌ، تا ٔسژٌ يٕسد َظش رخیشِ ؽٕد. تشای ایُکّ ایٍ ايکاٌ سا تُظیى

 سٔػ صیش پیشٔی کُیذ:

تاص ؽٕد.  Option  ِسا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا پُدش (Option) Op دس ففسّ تشعیى ػثاست   

 

نیغت کؾٕیی سا تاص کُیذ ٔ    Save As  عپظ دس تخؼ ٔOpen and Save اکٌُٕ ٔاسد عشتشگ 

تاؽذ.  DWG داؽتّ تاؽیذ کّ زتًا فشيتیک ٔسژٌ پاییٍ تش سا اَتخاب کُیذ. تٕخّ    
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کهیک کُیذ تا ایٍ تُظیى اػًال ؽٕد.  Ok دس اَتٓا سٔی   

 

 

: تشای تشعیى خطٕه دس اَذاصِ ْای دنخٕاِ ٔ دس صٔایای يختهف تکاس يی سٔد. )خو(  LINE  

 زانت ْای اَتخاب ایٍ اتضاس: 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Line 

 Menu:  Draw  Line 

 Toolbar: Draw  

پظ اص اخشای دعتٕس، يکاٌ ًَای يٕط تّ زانت + تثذیم يی ؽٕد . دس ایٍ ؽکم يی تٕاَیى تّ  َسِٕ اخشا :

 عّ سٔػ خو تشعیى کُیى.
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ٔ : تّ ایٍ فٕست کّ تؼذ اص اخشای دعتٕس يی تٕاَیى َماه سا پؾت عش ْى کهیک کشدِ تشعیى آصاد  -0

 خطٕه سا تذٌٔ اَذاصِ دلیك ٔ صأیّ تشعیى کُیى.

 

: تّ ایٍ فٕست کّ پظ اص اخشای دعتٕس ٔ اَتخاب َمطّ أل ، يکاٌ ًَای يٕط سا تّ تشعیى تا اَذاصِ -2

 عًت يٕسد َظش زشکت دادِ ٔ ػذد يٕسد َظش سا تایپ کشدِ ٔ دس اَتٓا ایُتش يی کُیى.

 

سا تضَیذ ٔ یا ایُکّ  F8 اگش خٕاعتیذ کّ خو ؽًا کايال دس زانت افمی یا ػًٕدی تشعیى ؽٕد، :   َکتّ يٓى 

 کهیک 

کهیک کُیذ . تا ْش تا اَتخاب فؼال ٔ غیشفؼال يی ؽٕد.   Ortho Mode  سٔی 

 

: پظ اص اخشای دعتٕس ٔ اَتخاب َمطّ  أل ػثاست صیش سا تایپ کُیذ.تشعى خو تا اَذاصِ ٔ صأیّ دلیك -3  

 SHIFT@ N SHIFT<θ  

=N ٕل يٕسد َظش ه 

θّصأی = 

 ٔ هٕل ٔ صأیّ سا دس يٕلؼیت تؼییٍ ؽذِ ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ.
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 غیشفؼال تاؽذ. F8: دس سٔػ عٕو تٓتش اعت کّ  َکتّ يٓى

 اعتفادِ  Tabتشای ؽًا دؽٕاس اعت يی تٕاَیذ اص  SHIFT@ N SHIFT<θ : اگش اعتفادِ اص َکتّ يٓى

 فؼال تاؽذ. Dynamic Inputکُیذ، تّ ؽشه اَکّ گضیُّ 

 

 

، یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ َمطّ ؽشٔع کهیک کُیذ، Lineسٔػ کا تّ فٕست يی تاؽذ کّ تؼذ اص اَتخاب اتضاس 

سا دس کیثشد تضَیذ تا هٕل لفم ؽٕد ٔ صأیّ  Tabاکٌُٕ  هٕل يٕسد َظش سا تا اعتفادِ اص کیثشد ٔاسد کُیذ ٔ یک تاس 

 ا ٔاسد کُیذ ٔ دس اَتٓا ایُتش سا تضَیذ.فؼال ؽٕد ٔ زال صأیّ يٕسد َظش س
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 : دس ُْگاو کاس تا اتٕکذ ؽکم يکاٌ ًَای يٕط دس عّ زانت صیش خالفّ يی ؽٕد: َکتّ يٓى

 زانت اعتاَذاسد : دس ایٍ زانت ْیچ دعتٕسی اػى اص تشعیًی یا ٔیشایؼ اَتخاب ًَی تاؽذ. 

 

ّ تایذ دس یک َمطّ تشای تشعیى کهیک کشد ٔ یا : دس ایٍ زانت یا یک اتضاس تشعیًی اَتخاب يی تاؽذ ک 

 ایُکّ یک 

 اتضاس ٔیشایؾی اَتخاب يی تاؽذ کّ تایذ یک َمطّ يثُا یا تیظ سا اَتخاب ًَٕد. 

 

 :  دس ایٍ زانت تایذ یک یا چُذ يٕمٕع سا اَتخاب کُیذ ، تشای ادايّ دعتٕس اَتخاب ؽذِ.  

 

 کُیذ آٌ تشعیى تغتّ يی ؽٕد. ENTERسا تایپ کُیذ ٔ C : اگش ؽًا دٔ مهغ سا تشعیى کُیذ ٔ ػثاستَکتّ

 . ؽٕد يی اعتفادِ يغتطیم یا يشتغ تشعیى تشای :Rectangle  تا دعتٕس سعى يغتطیم
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 َسِٕ اَتخاب آیکٍ:

 

Button 

Ribbon: Home tab   Draw panel   Rectangle 

Menu:  Draw  Rectangle 

 Toolbar: Draw   

 Command entry: rectang or rectangle 

 

 َسِٕ اخشا:

سا تایپ کشدِ ٔ  Dپظ اص اخشای دعتٕس ، یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ گٕؽّ أل اَتخاب يی کُیى ٔ عپظ ػثاست -0

Enter ٕاَیى تا ٔاسد کشدٌ يمذاس ػذد أل تّ ػُٕاٌ اَذاصِ امالع هٕنی  ٔ صدٌ يی کُیى .زال يی تEnter   ٔ

سا تضَیذ ، تا ایُکاس يغتطیم سعى ؽذِ    Enterدٔتاسِ يمذاس ػذد دٔو سا تّ ػُٕاٌ امالع ػشمی ٔاسد کُیذ ٔ 

 کُیذ.ًَایؼ دادِ يی ؽٕد ٔ تشای لشاسگیشی آٌ کافی اعت کّ سٔی یک َمطّ اص ففسّ تشعیى کهیک 

 

سا صدِ ٔ تّ تشتیة  @SHIFTػثاست   ٔ عپظ کهیک دس یک َمطّ تّ ػُٕاٌ گٕؽّ أل پظ اص اتخاب دعتٕس-2

 کُیذ.  Enterهٕل ٔ ػشك يغتطیم سا ٔاسد کُیذ ٔ دس اَتٓا 

اَات سا دس اختیاس يا لشاس کدس خو فشياٌ دلت کُیذ، یک عشی اي Rectangel: اگش تؼذ اص اَتخاب اتضاس  َکتّ يٓى

 دادِ اعت کّ :

 

Area تش اعاط يغازت يی تٕاَیذ یک يغتطیم تشعیى کُیذ. کّ تایذ تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس ، دس ففسّ تشعیًی :

سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ دس ایٍ  A (Area (یک گٕؽّ یا دس ٔالغ گٕؽّ أل سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ ػثاست

 زانت پیغاو صیش ًَایاٌ يی ؽٕد،
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ْذِ ایٍ پیغاو، يغازت يٕسد َظش سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا ٔاسد يشزهّ تؼذی ؽٕیذ کّ تا پیغاو صیش تا يؾا

 سٔتشٔ يی ؽٕیذ:

 

یکی اص اظالع)هٕل یا ػشك( سا تّ ػُٕاٌ يثُا اَتخاب کُیذ تا يساعثّ يغازت دس خٕاب ایٍ پیغاو، ؽًا يی تایغت 

ب یکی اص آَٓا ، اَذاصِ يٕسد َظش سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا يغتطیم تشا اعاط اَذاصِ آٌ زغاب ؽٕد، تا اَتخا

 تشعیى ؽٕد.

Rotation.تا اَتخاب ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ يغتطیم سا دس ُْگاو تشعیى  تست صأیّ خافی لشاس دْیذ : 

Chamfer.يی تٕاَیذ اص ایٍ گضیُّ تشای پخ صدٌ يغتطیم دس ُْگاو تشعیى اعتفادِ کُیذ : 

Elevationقات ت: اص ایٍ گضیُّ صياَی اعتفادِ يی ؽٕد کّ تخٕاْیذ يغتطیم سا دس یک استفاػی َغثت تّ يخZ  

 )َتیدّ کاس سا دس ًَای عّ تؼذی يی تٕاَیذ يؾاْذِ کُیذ(تشعیى کُیذ.

Filletُیذ.: يغتطیم سا تا کُح ْای گشد تشعیى يی کُذ کّ يی تایغت ؽؼاع يٕسد َظش سا خٓت گشد کشدٌ ٔاسد ک 

Thickness يمذاسی سا تّ ػُٕاٌ استفاع دس ساعتای يٕسد َظش : تا اَتخاب ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ تّ خطٕه يغتطیم

تؼییٍ کُیذ کّ َتیدّ کاس دس ًَای عّ تؼذی يؾاْذِ يی ؽٕد. تّ ایٍ َکتّ تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ فمو خطٕه سا استفاع 

 ًَی ؽٕد. solidيی دْذ ٔ يغتطیم تٕپش یا 

Width: .پُٓای خطٕه يغتطیم دس زال تشعیى سا کُتشل يی کُذ 

: تؼذ اص ایُکّ ْش کذاو اص گضیُّ ْا سا اَتخاب کشدیذ، دس دفؼات آتی تا ًْاٌ تُظیًات يغتطیم تشعیى يی  َکتّ يٓى

 ؽٕد کّ تایذ ًْاٌ گضیُّ سا دٔتاسِ اَتخاب کُیذ ٔ يمادیش سا تّ زانت پیؼ فشك تُظیى کُیذ.
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 )پخ صدٌ( :  Chamfer آؽُایی تا دعتٕس 

 ایٍ دعتٕس تشای پخ صدٌ کُح تشعیًات يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.

 

 زانت ْای اخشای دعتٕس:

 

Button 

 Ribbon:  Home tab Modify panel Chamfer and Fillet drop-down 

Chamfer 

 Menu:  Modify  Chamfer  

 Toolbar: Modify   

 

 َسِٕ اخشای دعتٕس:

D سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ، اکٌُٕ دٔ ػذد يٕسد َظش سا تشای   ، ػثاست   Chamfer   پظ اص اخشای

 دعتٕس

ٔاسد کُیذ) تا ْش تاس ٔاسد کشدٌ  مهغ ْایی کّ تایذ دس زانت صأیّ ای لشاس تگیشَذ ٔ یا پخ صدِ ؽٕد سا

ػذد تایذ ایُتش سا تضَیذ( . دس ادايّ خطٕه يٕسد َظش سا تّ تشتیة اػذاد ٔاسد ؽذِ کهیک کُیذ . يؾاْذ يی 

 ؽٕد کّ کُح ْا تّ ؽکم پخ داس تثذیم يی ؽٕد.  
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 ایذ تؼذ اص ایُکاس تتفادِ کُیذ. تشای : ؽًا اص ایٍ اتضاس تشای سعاَذٌ دٔ يٕمٕع َیض يی تٕاَیذ اع تشفُذ 

يمادیش سا ففش دْیذ ٔ تؼذ سٔی دٔ يٕمٕع کهیک کُیذ .)اص ایٍ سٔػ دس  ٔ صدٌ ایُتش Dػثاست  تایپ

هشازی پالٌ تغیاس يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.( ایٍ سعاَذٌ دٔ يٕمٕع ْى يی تٕاَذ هٕل خطٕه سا 

 افضایؼ ٔ ْى يی تٕاَذ کاْؼ دْذ ٔ لغًت امافی سا ززف کُذ.

 

 

 

 

تّ ؽشذ صیش يی تاؽذ:  Chamfer دیگش گضیُّ ْای يٓى دس اتضاس   

 

Undo.آخشیٍ ػًم اَداو ؽذِ سا تش يیگشداَذ : 

Polyline  اص ایٍ گضیُّ تشای پخ صدٌ کُح ْای یک :Polyline  اعتفادِ يی ؽٕد. تّ ایُقٕست کّ تؼذ اص

ٕسد َظش سا کّ دس تاال گفتّ ؽذِ ٔاسد ، ایُتش سا تضَیذ ٔ عپظ يمادیش ي Dٔ تایپ  Chamferاَتخاب اتضاس 

 تًاو کُح ْای آٌ، Polyline   سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ، زال تا کهیک سٔی  Pًَاییذ اکٌُٕ ػثاست 

 يی ؽٕد. صدِپخ 
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Angle : ّاص ایٍ گضیُّ تشای تُظیى، أنیٍ فافهّ تا ٔاسد کشدٌ هٕل ٔ دٔيیٍ فافهّ تا ٔاسد کشدٌ صأی

 ؽٕد.اعتفادِ يی 

 

Trim ایٍ گضیُّ کُح ْای يٕمٕع سا کُتشل يی کُذ کّ آیا تؼذ اص اَداو دعتٕس :Chamfer  ززف ؽٕد یا،

امافات کُح ْا ززف يی ؽذ کّ ؽًا يی  Chamferَّ. ًْاَطشی کّ تا تّ االٌ دیذ، تؼذ اص اػًال دعتٕس 

 تٕاَیذ اص سٔػ صیش آَٓا سا زفع کُیذ.

اَتخاب کشدیذ ٔ يمادیش يٕسد َظش سا تا اعتفادِ اص سٔػ ْای تاال ٔاسد  سا Chamferتؼذ اص ایُکّ اتضاس 

 ( سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا پیغاو صیش ًَایاٌ ؽٕد:Trim)Tکشدیذ ػثاست 
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اَتخاب يی تاؽذ ٔ تّ ایٍ يؼُا اعت کّ کُح ْا سا Trimًْاَطٕسی کّ يی تیُیذ دس زانت پیؼ فشك سٔی 

کُح ْا تالی يی  Chamferسا اَتخاب کُیذ تؼذ اص اػًال دعتٕس   No trimیُّ ززف کُذ ، زال اگش گض

 ياَذ.

 

 : ؽًا يی تٕاَیذ اص عیغتى يتغیش صیش َیض ایٍ ايکاٌ سا فؼال ٔ یا غیش فؼال کُیذ: َکتّ يٓى

سا  سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش 1سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ، زال اگش يمذاس ػذد  TRIMMODEاتتذا ػثاست 

سا ٔاسد کشدِ ٔ ایُتش سا تضَیذ تؼذ اص  0تالی يی ياَُذ ٔ اگش يمذاس  تؼذ اص اػًال دعتٕس تضَیذ کُح ْا

 کُح ْا ززف يی ؽَٕذ. Chamferاػًال اتضاس 

Method يی تٕاَیذ یکی اص سٔػ ْای :Distance  یاAngle  سا اَتخاب کُیذ . تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ اص

Distance فهّ هٕنی اعتفادِ يی ؽٕد ٔ اص تشای دادٌ دٔ فاAngle  َّیض صياَی اعتفادِ يی ؽٕد ک

 فافهّ مهغ أنی اص َٕع هٕنی تاؽذ ٔ فافهّ مهغ دٔو سا تخٕاْیذ تا ٔاسد کشدٌ صأیّ تذعت آٔسیذ.

 

Multiple ّيتٕخّ ؽذِ تاؽیذ تؼذ اص ْش تاس اػًال دعتٕس خٕد تّ خٕد ایٍ  اگشا تّ ایُدا ت: ًْاَطٕسی ک

غٕ يی ؽٕد کّ يی تایغت دٔتاسِ آٌ سا اَتخاب کُیذ ٔ ٔیشایؼ سا اػًال کُیذ ٔ دس تشخی اص دعتٕس ن

تشعیًات َیاص داسیذ کّ ایٍ اتضاس سا پؾت عش ْى سٔی يٕمٕػات اػًال کُیذ تشای ایُکّ ایٍ ايکاٌ سا 

َتخاب اتضاس کُیذ . تشای فؼال کشدٌ کافی اعت، تؼذ اص ا اَتخاب يی تٕاَیذ ایٍ گضیُّ سا ،فؼال کُیذ

Chamfer   یا تایپ ٔCha  صدٌ ایُتش، ػثاست ٔM   ٍسا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا فؼال ؽٕد . اص ًْی

 سٔػ تشای غیش فؼال کشدٌ يی تٕاَیذ اعتفادِ کُیذ.
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)گشد کشدٌ کُح ْا( :   Fillet ایی تا دعتٕسآؽُ   

 ی گیشد.اص ایٍ اتضاس تشای گشد کشدٌ کُح ْا يٕسد اعتفادِ لشاس ي

 سٔػ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Fillet 

 Menu: Modify Fillet 

 Toolbar: Modify  

 

ػثاست  Dيی تاؽذ تا ایٍ تفأت کّ تّ خای تایپ ػثاست  Chamferياَُذ اتضاس  تًاو يشازم ایٍ اتضاس

R تّ تشتیة  سد َظش سا ٔاسد کُیذ ٔ دٔتاسِ ایُتش سا تضَیذ ٔؽؼاع يٕ تایپ کُیذ ٔ تؼذ اص صدٌ ایُتشسا، تایذ

 سٔی امالع کهیک کُیذ. 

 

 

 يی تاؽذ.  Chamfer: صیش يدًٕػّ ْای ایٍ گضیُّ َیض دلیما ياَُذ دعتٕس  َکتّ يٓى

: اَتخاب  لغًت ْای يٕسد َظش سٔی يٕمٕػات تشای چگَٕگی اػًال ایٍ دعتٕس ٔ دعتٕس  َکتّ يٓى

Chamfer ٓى يی تاؽذ.تغیاس ي 
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سٔی  Filletایٍ اتضاس تایذ تٕخّ داؽتّ تاؽیذ ایٍ اعت کّ ایٍ اتضاس ًَی تٕاَذ تؼذ اص اػًال  َکتّ ای کّ دس

 دایشِ ، امافات آٌ سا ززف کُذ تهکّ تا یک کًاٌ آَٓا سا تّ ْى ٔفم يی کُذ.

 

 Blend Curvesکّ یک ايکاٌ خذیذ دس ایٍ صیش  يدًٕع امافّ ؽذِ اعت  2102دس ٔسژٌ اتٕکذ 

 ( تیٍ دٔ خو ٔ یا يُسُی  اعتفادِ يی ؽٕد.splineَاو داسد کّ اص ایٍ اتضاس تشای تشعیى یک خو يُسُی) 

 سٔػ اَتخاب اتضاس:

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Blend  

 Menu: Modify Blend Curves  

 Toolbar: Modify  
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 َیض يی تٕاَیذ تّ ایٍ اتضاس دعتشعی پیذا کُیذ.ٔ صدٌ ایُتش BLتا تایپ ػثاست 

 سٔػ اعتفادِ :

تّ ایٍ فٕست يی تاؽذ کّ تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس تّ تشتیة سٔی دٔ يٕمٕع کهیک کُیذ تا تا تٕخّ تّ 

 آَٓا سا تّ ْى ٔفم کُذ.  Splineَٕع يٕمٕع ٔ يغیش آَٓا ، یک 

 

 )کپی ْای يٕاصی(:OFFSET آؽُایی تا اتضاس

 یٍ اتضاس تشای ایداد دایشِ ْای ْى يشکض ٔ یا خطٕه يٕاصی تا ْى تّ تؼذاد يٕسد َظش اعتفادِ يی ؽٕد.اص ا

 

 

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Offset 

 Menu: Modify Offset 

 Toolbar: Modify 
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فافهّ ای سا کّ تایذ يٕمٕع دس يٕاصات آٌ ایداد ؽٕد : تؼذ اَتخاب ایٍ اتضاس، يمذاس  َسِٕ اخشای دعتٕس

سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ عپظ سٔی يٕمٕع يٕسد َظش کهیک کُیذ تا اَتخاب ؽٕد، زال تا اعتفادِ 

 اص يٕط خٓت يٕسد َظش سا تؼییٍ کُیذ ٔ تا کهیک دس آٌ خٓت ، ایٍ دعتٕس اػًال يی ؽٕد.

 

 ُذ اص :صیش يدًٕػّ ْای ایٍ اتضاس ػثاست

Erase تا اعتفادِ اص ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ تؼییٍ کُیذ کّ يٕمٕع يُؾاء یا افهی ؽًا تؼذ اص :Offset  ززف

 ؽٕد .

Layer  ایٍ یک گضیُّ پشکاستشد يی تاؽذ ٔ تّ ؽًا ایٍ ايکاٌ سا يی دْذ کّ يٕمٕع :Offset  ؽذِ دس

 الیّ يُؾاء.چّ الیّ ای لشاس تگیشد . يثال دس الیّ خاسی تاؽذ ٔ یا دس 

یک يثال عادِ دس ایٍ صيیُّ سا يی تٕاٌ پالٌ آکظ تُذی عاختًاٌ صد، ًْاَطٕسی کّ يی داَیذ دس پالٌ 

آکظ تُذی عاختًاٌ خطٕه تا خو ٔ َمطّ تشعیى يی ؽٕد ٔ پالٌ فُذاعیٌٕ ٔ تیش سیضی تا تٕخّ تّ پالٌ 

تگیشیذ يی تیُیذ کّ تا  offset آکظ تُذی تشعیى يی ؽٕد. زال اگش ؽًا اص پالٌ آکظ تُذی تّ ػشك پی

خطٕه سا تا اتضاسْای دیگش تغییش دْیذ،  Offfsetًْاٌ خو ٔ َمطّ تشعیى يی ؽٕد کّ يی تایغت تؼذ 

ایُدا عت کّ تا ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تّ عادگی اعتفادِ کُیذ، َکتّ ای کّ ٔخٕد داسد تایذ لثم اص اعتفادِ اص 

 .تّ تاؽیذ ٔ آٌ الیّ سا خاسی کُیذعاخایٍ اتضاس الیّ ای تشای پی . یا تیش 

 

:Copy کپی( دعتٕس(  

  

 اص ایٍ اتضاس تشای تکثیش يٕمٕػات تشعیى ؽذِ يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.
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 زانت ْای اخشای دعتٕس:

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Copy  

 Menu:  Modify  Copy 

 Toolbar: Modify  

 Shortcut menu: Select the objects to copy, and right-click in the drawing area. 

Click Copy Selection. 

 

 َسِٕ اخشای دعتٕس:

پظ اص اَتخاب دعتٕس ، يکاٌ ًَای يٕط تّ زانت اَتخاب دس يی آیذ کّ تایذ يٕمٕع یا يٕمٕػات سا 

ضَیذ یا ساعت کهیک کُیذ. اکٌُٕ ٔاسد يشزهّ تؼذی يی ؽٕیذ کّ يی تایغت یک اَتخاب کُیذ ٔ ایُتش سا ت

َمطّ تّ ػُٕاٌ يثُا یا تیظ کپی اَتخاب کُیذ ٔ تا اَتخاب َمطّ يثُا يٕط سا تّ عًتی کّ يی خٕاْیذ 

يٕمٕػات کپی ؽَٕذ زشکت دادِ ٔ دس َمطّ يٕسد َظش کهیک کُیذ . ؽًا يی تٕاَیذ هٕل کپی سا َیض تّ 

هیک کشدٌ ٔاسد کُیذ ٔ دس اَتٓا ایُتش سا تضَیذ.خای ک  

 

 

 يٓى تشیٍ صیش يدًٕػّ ایٍ اتضاس ػثاستُذ اص:

 سا يؾاْذِ يی کُیذ.  Arrayاگش تؼذ اص اَتخاب َمطّ تیظ دس خو فشياٌ َگاِ کُیذ، گضیُّ
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 Aتایپ ػثاست ، کّ ؽًا تا Arrayایٍ فشياٌ دس زمیمت اص ؽًا يی خٕاْذ َمطّ تؼذی سا اَتخاب کُیذ ٔ یا 

ٔ صدٌ ایُتش يی تٕاَیذ اص يٕمٕع تاٌ چُذیٍ کپی تگیشیذ، کّ انثتّ تؼذ اص صدٌ ایُتش دس پیغاو ظاْش ؽذِ 

تؼذاد سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا تؼذاد تاییذ ؽٕد  

 اکٌُٕ تشای دادٌ فقهّ دٔ سٔػ داسیذ:

ا تضَیذ ٔ دیگشی ایُکّ  فافهّ يٕمٕع اتتذایی یکی ایُکّ فافهّ تیٍ دٔ َمطّ تیظ سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش س

سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ فافهّ کهی سا  Fٔ اَتٓایی سا ٔاسد کُیذ کّ تشای ایٍ کاس تایذ اتتذا ػثاست 

 یى کهیک کُیذ.عٔاسد کُیذ ٔ یا دس ففسّ تش

 

 

 : )Erase ( ِآؽُایی تا ززف يٕمٕػات تشعیى ؽذ 

کشدٌ يٕمٕػات تشعیى ؽذِ دس اتٕکذ ٔخٕد داسد :سآْای صیادی تشای پاک   
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 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 Ribbon: Home tab   Modify panel   Erase 

 

 Menu:  Modify  Erase 

 Toolbar: Modify   

 Shortcut menu: Select the objects to erase, right-click in the drawing area, and click 

Erase. 

 Command entry: erase 

 زاالت اخشا :

سا تضَیذ تا يٕمٕػات اَتخاب   Delete اتتذا يٕمٕع سا دس ففسّ تشعیى اَتخاب کشدِ ٔ عپظ دس  -0

 کیثشد کهیذ 

 ؽذِ، ززف ؽَٕذ.

ذ ٔ یا تانؼکظ.)دس زانت تانؼکظ سا اَتخاب کُی  erase اتتذا يٕمٕع یا يٕمٕػات سا اَتخاب کشدِ ٔ -2 

 اتضاس 

 تایذ دس اَتٓا ایُتش سا تضَیذ.(

Enter -Eصدٌ    تایپ  -اَتخاب يٕمٕع یا يٕمٕػات-3    
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 : )MIRROR ) آؽُایی تا اتضاس لشیُّ یا آیُّ   

یُّ یک یا چُذ يٕمٕع يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.ایٍ دعتٕس تشای لشیُّ کشدٌ یا کپی تّ زانت لش  

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel     Mirror 

 Menu:  Modify   Mirror 

 Toolbar: Modify   

 Command entry: mirror 

 

 َسِٕ اخشای دعتٕس:

پظ اص فؼال کشدٌ دعتٕس يٕمٕع یا يٕمٕػات يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ کهیک ساعت یا ایُتش 

سا تضَیذ تا ٔاسد يشزهّ تؼذی ؽٕیذ . دس ایٍ يشزهّ تایذ یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ َمطّ ؽشٔع يسٕس تماسٌٔ 

پظ تا خاتدا کشدٌ يٕط َمطّ پایاَی یا اَتٓا سا تشای اَداو تماسٌٔ اَتخاب کُی ٔ ایُتش سا اَتخاب کُیذ ٔ ع

 تضَیذ.

 

: دس زانت پیؼ فشك ؽًا ًَی تٕاَیذ يٕمٕػات يتُی سا لشیُّ کُیذ، اگش ایُکاس سا اَداو دْیذ َکتّ يٓى 

ٕیش صیش :ْیچ تغییشی دس زانت لشاس گیشی يٕمٕع ًَی تٕاَیذ يؾاْذِ کُیذ. ياَُذ تق  
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اگش ؽًا لقذ داؽتّ تاؽیذ تا ایٍ اتضاس سٔی يٕمٕػات يتُی َیض اػًال ؽٕد تایذ اص عیغتى يتغییش صیش 

 ایٍ يتغییش سا فؼال کُیذ. Mirrorاعتفادِ کُیذ. تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ لثم اص اعتفادِ اص 

تش سا تضَیذ تا پیغاو صیش سا دس خو فشياٌ تایپ  کُیذ ٔ ایُ MIRRTEXTتشای فؼال کشدٌ اتتذا ػثاست 

 ًَایاٌ ؽٕد:

 

سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ، يٕمٕع يتُی دس ساعتای خٕد زفع يی ؽٕد ٔ اگش ْى  1زال اگش يمذاس 

 کُیذ. Miirorسا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ يٕمٕع يتُی سا يی تٕاَیذ  0يمذاس 

 

 

 

)خاتدا کشدٌ(:   Move آؽُایی تا اتضاس   

تضاس پش اعتفادِ دس اتٕکذ يی تاؽذ ٔ تشای خاتدا کشدٌ يٕمٕػات ٔ اَتمال آَٓا اص یک َمطّ تّ ایٍ یک ا

 َمطّ دیگش يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.
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 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Move  

 Menu: Modify Move 

 Toolbar: Modify  

 Shortcut menu: Select the objects to move. Right-click in the drawing area and 

click Move 

 

 َسِٕ اخشای اتضاس:

، يٕمٕع یا يٕمٕػات يٕسد َظش سا اَتخاب کشدِ ٔ تؼذ کهیک ساعت  Moveپظ اص فؼال کشدٌ اتضاس 

ک َمطّ سا تّ عپظ سٔی یک َمطّ اص ؽکم تّ ػُٕاٌ َمطّ يثُا یا يثذا کهیک کشدِ ٔ عپظ ی یا ایُتش کُیذ،

 ػُٕاٌ يمقذ اَتخاب کُیذ تا ایٍ ػًم يٕمٕػات تّ يسم يٕسد َظش اَتمال پیذا يی کُذ.

 َکتّ يٓى : اَتخاب َمطّ أل تّ ػُٕاٌ، يثُا خیهی يٓى يی تاؽذ.
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)دٔساٌ دادٌ(:   Rotate  آؽُایی تا اتضاس  

ی گیشد.اص ایٍ اتضاس، تشای دٔساٌ ٔ چشخؼ يٕمٕػات يٕسد اعتفادِ لشاس ي  

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Home tab   Modify panel   Rotate 

 Menu:  Modify  Rotate 

 Toolbar: Modify   

 Shortcut menu: Select the objects to rotate, and right-click in the drawing area. 

Click Rotate 

 َسِٕ اخشای اتضاس:

، يٕمٕع یا يٕمٕػات يٕسد َظش سا اَتخاب کشدِ ٔ تؼذکهیک ساعت  Rotateکشدٌ اتضاس  پظ اص فؼال

یذ ٔ تؼذ یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ يثُای دٔسا اَتخاب يی کُیذ عپظ يمذاس دٔساٌ سا ٔاسد يی کُ یا ایُتشکُیذ،

 ایُتش سا يی صَیذ تا ػًم دٔساٌ اَداو گیشد . 

 

*دس فٕستی کّ تخٕاْیذ ُْگاو دٔساٌ يٕمٕع اص آٌ یک کپی داؽتّ تاؽیذ يی تٕاَیذ تؼذ اص اَتخاب 

 )Copyيٕمٕع يٕسد ( سا ٔاسد ًَٕدِ ٔ ایُتش سا تضَیذ . تا ایٍ ػًم اص يٕمٕع اَتخاب ؽذِ دس زیٍ 

C َظش ٔ صدٌ ایُتش ػثاست 

َیض گشفتّ يی ؽٕد.ٌ یک کپی دٔسا  
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ا   

)دایشِ( :   Circle  آؽُایی تا اتضاس 

 ایٍ اتضاسی تشای تشعیى دایشِ  يی تاؽذ کّ دس زاالت ٔ يٕلؼیت ْای يتفأت لاتم تشعیى يی تاؽذ.

 

 َسِٕ اَتخاب اتضاس دایشِ : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Circle drop-down 

 Menu:  Draw  Circle  Center, Radius 

 Toolbar: Draw 

 تشعیى سٔػ اتتذایی آٌ تا اعتفادِ اص اَتخاب يشکض ٔ ٔاسد کشدٌ ؽؼاع يی تاؽذ.

Center, Radius( ، تش سٔی یک َمطّ تّ ػُٕاٌ يشکض   )اَتخاب اتضاسست يی تاؽذ کّ تؼذ اص تّ ایٍ فٕ

کهیک کشدِ ٔ عپظ ؽؼاع يٕسد َظش سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ.دایشِ   
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: تا ایٍ اَتخاب اص دایشِ، تؼذ اص اَتخاب يشکض لطش سا ٔاسد کُیذ.)يشکض ٔ لطش(  Center, Diameter 

 

 

 Ribbon:  Home tab Draw panel Circle drop-down 3-point 

 تا ایٍ اَتخاب، ؽًا پظ اص اَتخاب دس عّ َمطّ دایشِ تشعیى يی ؽٕد. 

 

 Ribbon: Click Home tab Draw panel Circle drop-down Tan, Tan, Tan 
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تا ایٍ سٔػ اص تشعیى دایشِ ؽًا َیاص تّ اَتخاب عّ يٕمٕع تّ ػُٕاٌ يًاط، خٓت تشعیى ؽذٌ دایشِ 

 داسیذ.

 

 

 Ribbon:  Home tab Draw panel Circle drop-down 2-Point 

 

 تا اَتخاب دس دٔ َمطّ دایشِ تشعیى يی ؽٕد.

 

 

 Ribbon:  Home tab Draw panel Circle drop-down Tan, Tan, Radius 

دٌ ؽؼاع يٕسد َظش دایشِ تشعیى يی ؽٕد.ٕتا اَتخاب دٔ يًاط ٔ ٔاسد ًَ  
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شعیًیآؽُایی تا اتضاس ت  Arc)کًاٌ( :   

 تشای تشعیى کًاٌ ٔ لٕط ْا یی تا ؽؼاع ْای يختهف يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

  

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Arc drop-down 3-Point 

 Menu:  Draw  Arc  3 Points 

 Toolbar: Draw    

 َسِٕ اخشا : 

Arc)کًاٌ(، تّ تشتیة عّ َمطّ سا تّ ػُٕاٌ اتتذا ،  : پظ اص اَتخاب سٔػ يؼًٕل ٔ پیؼ فشك َشو افضاس 

 دعتٕس 

ؽٕد.  يشکض ٔ اَتٓای کًاٌ  اَتخاب ًَٕدِ تا کًاٌ تشعیى  

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/


   71660501190فنی و مهندسی)عمران،معماری و مکانیک(                                  آریانی    آموزش انواع نرم افزارهای 

Page 36 of 167                                9769آموزش اتوکد      )گیل رایانه رودسر(آموزش انواع علوم مختلف کامپیوتر  

 

 

 سٔػ ْای دیگش تشعیى کًاٌ ػثاستُذ اص:

 Start, Center, End)ؽشٔع،يشکض،پایاٌ(

 

 

( : )ؽشٔع، يشکض ٔ صأیّ کًاٌ Start, Center, Angle 

 

 

) ؽشٔع،يشکض ٔ هٕل کًاٌ( :   Start, Center, Length 
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)ؽشٔع، اَتٓا ٔ ايتذاد تشعیًی کًاٌ(  :  Start, End, Direction 

 

 

، اَتٓا ٔ ؽؼاع کًاٌ( : )ؽشٔع Start, End, Radius 

 

)ادايّ دادٌ( :   Continue 

 .لثهی یا يٕسد َظش سا تشعیى کُیذ تا اَتخاب ایٍ سٔػ يی تٕاَیذ ادايّ کًاٌ

:)يمیاط( Scale  آؽُایی تا اتضاس

 اص ایٍ اتضاس ٔیشایؾی، تشای کٕچک ٔ تضسگ ًَٕدٌ يٕمٕػات تشعیى ؽذِ اعتفادِ يی ؽٕد.

تخاب اتضاس : َسِٕ اَ  
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Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Scale 

 Menu:  Modify   Scale 

 Toolbar: Modify   

 Shortcut menu: Select the objects to scale, and right-click in the drawing area. 

Click Scale. 

 َسِٕ اخشای اتضاس : 

پظ اص اَتخاب اتضاس، يٕمٕع یا يٕمٕػات يٕسد َظش سا اَتخاب کشدِ ٔ عپظ ایُتش یا کهیک ساعت کُیذ 

يمیاط يٕسد َظش سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش . عپظ یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ يثُا اَتخاب کشدِ ٔ تؼذ يمذاس ػذد یا 

 سا تضَیذ .

 *ػذد تضسگتش اص یک، يٕمٕع سا تضسگ يی کُذ ٔ ػذد کٕچک تش اص یک يٕمٕع سا کٕچک يی کُذ

*دس فٕستی کّ تخٕاْیذ ُْگاو تغییش يمیاط يٕمٕع اص آٌ یک کپی داؽتّ تاؽیذ يی تٕاَیذ تؼذ اص اَتخاب 

اسد کُیذ ٔ ایُتش تضَیذ، ُْگاو تغییش يمیاط يٕمٕع اَتخاب (ساCopyٔ)C ػثاست يٕمٕع ٔ صدٌ ایُتش

 اص آٌ یک کپی َیض گشفتّ يی ؽٕد.   ؽذِ

: اَتخاب َمطّ يثُا تغیاس يٓى يی تاؽذ . یادآٔسی  
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 آؽُایی تا اتضاس  Trim)يشتة ٔ آسایؼ کشدٌ( : 

یٍ اتضاس تشای ززف امافّ ایٍ اتضاس یکی اص پشکاستشدتشیٍ اتضاسْای ٔیشایؾی تّ ؽًاس يی آیذ . ٔ اص ا

 ْای یک خو ٔ یا پاک کشدٌ لغًتی اص ؽکم يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد .

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Trim 

 Menu:  Modify   Trim 

 Toolbar: Modify 

 َسِٕ اخشا :

 ایٍ اتضاس تّ دٔ سٔػ لاتم اخشا يی تاؽذ :

تؼذ کهیک ساعت پظ اص فؼال ًَٕدٌ اتضاس، یک يٕمٕع سا تّ ػُٕاٌ خو يشص خٕد اَتخاب يی کُیذ ٔ -0

ٌ يکاٌ ًَای يٕط تش سٔی خطٕه امافّ یا لغًتی اص ؽکهی سا کّ يی یا ایُتش سا تضَیذ، پظ اص آٌ تا تشد

خٕاْیذ پاک ؽٕد کهیک ًَٕدِ تا آٌ لغًت پاک گشدد ٔ دس اَتٓا تشای خاتًّ ایٍ اتضاس کهیک ساعت یا ایُتش 

 سا تضَیذ.
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ٌ يٕط سٔػ دٔو تّ ایٍ فٕست يی تاؽذ کّ پظ اص اَتخاب اتضاس تالفقهّ ایُتش سا تضَیذ ٔ تؼذ تا تشد-2

 دس لغًت ْای امافی ٔ کهیک کشدٌ تشٔی آَٓا ، خغى سا ٔیشایؼ کُیذ .

سا اَتخاب کشدیذ ٔ  Trimيکًم ْى ْغتُذ، یؼُی اگش ؽًا اتضاس  Trim  ٔExtend: اتضاس  َکتّ يٓى

سٔی کیثشد ٔ کهیک سٔی ًْاٌ  Shiftاؽتثاْی امافات يٕمٕػی سا ززف کشدیذ تا پاییٍ َگّ داؽتٍ کهیذ 

  يٕمٕع يٕسد َظش تّ َضدیک تشیٍ يٕمٕع تّ خٕدػ ٔفم يی ؽٕد.يٕمٕع ، 

)ايتذاد دادٌ( :   Extend  آؽُایی تا اتضاس 

تشای ايتذاد دادٌ ٔ سعاَذٌ یک خو تّ خو دیگش ٔ یا سعاَذٌ یک يٕمٕع تّ يٕمٕع دیگش يٕسد 

 اعتفادِ لشاس يی گیشد ٔ خضء اتضاسْای پشاعتفادِ ٔ يفیذ يی تاؽذ . 

اتضاس : َسِٕ اَتخاب   

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Extend 

 Menu:  Modify  Extend 

 Toolbar: Modify   

 

 َسِٕ اخشا : 

ّ دٔ سٔػ لاتم اخشا يی تاؽذ ٔ ایُکّ دلیما تشػکظ آٌ ػًم يی کُذ :ت  Trim ایٍ اتضاس َیض ياَُذ اتضاس    

پظ اص اَتخاب اتضاس، يٕمٕع یا خو ْذف سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ کهیک ساعت یا ایُتش اس تضَیذ تا -0

کشدٌ  ظش ٔ کهیکٔاسد يشزهّ تؼذی ؽٕیذ ٔ دس ایٍ يشزهّ تا تشدٌ يکاٌ ًَای يٕط تشٔی خو يٕسد َ

 سٔی آٌ، خو تّ ْذف يی سعذ ٔ دس اَتٓا تشای خاتًّ اتضاس سٔی ایُتش تضَیذ.
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پظ اص اَتخاب اتضاس ایُتش سا تضَیذ ٔ تؼذ سٔی يٕمٕػی کّ تایذ تّ َضدیکتشیٍ يٕمٕع خٕد تشعذ -2

 کهیک کُیذ . 

)خطٕه پیٕعتّ( :   Polyline آؽُایی تا اتضاس   

ٕاَیذ خطٕه دٔ تؼذی ٔ یا خُذ مهؼی ْایی تّ ْى پیٕعتّ ٔ تا مخايت ْای تا ایٍ اتضاس تشعیًی يی ت

 يتفأت تشعیى کُیذ.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

  

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Polyline 

 Menu:  Draw  Polyline 

 Toolbar: Draw 

 

 َسِٕ اخشا : 

دس زانت پیؼ فشك، ؽًا تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تا کهیک پؾت عش ْى ٔ یا تا ٔاسد ًٌَٕ هٕل 

 ٔ صأیّ يٕسد َظش تشعیى سا اَداو دْیذ .
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کّ تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس ٔ اَتخاب َمطّ  )خو( خذا يی کُذ ایٍ يی تاؽذ  LINE چیضی کّ ایٍ اتضاس سا

 اص اتضاس 

 ؽشٔع دس  Command Line)خو دعتٕس( ػثاسات صیش ًَایاٌ يی ؽٕد. 

 

 

تا تایپ زشف تضسگ ْش دعتٕس )يؼًٕال زشف أل( ٔ صدٌ ایُتش يی تٕاَیذ دعتٕس يٕسد َظش سا فؼال *

 کُیذ .

ّ ْى پیٕعتّ تا مخايت ْای دنخٕاِ يی تٕاَیذ تشعیى کُیذ.کًاٌ ْایی ت )کًاٌ( :  Arc 
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مخايت يٕمٕػات تشعیى ؽذِ دٔ تشاتش مخايت تؼییٍ ؽذِ سعى يی گشدد ) لثم اص  )َیى پُٓا( : 

Halfwidth 

 ؽشٔع تشعیى پُٓای ؽشٔع خو ٔ اَتٓای خو پشعیذِ يی ؽٕد.(

 

 

ٕد ٔ تا ًْاٌ پُٓا یا مخايت تؼییٍ ؽذِ تشعیى پُٓای ؽشٔع ٔ اَتٓای يٕمٕع عٕال يی ؽ:  )پُٓا( 

Width 

 يی گشدد . 

 

 

: آخشیٍ دعتٕس اخشا ؽذِ سا ززف يی کُذ . )خُثی کشدٌ(  Undo 

: يی تٕاَیذ دٔتاسِ تّ زانت تشعیًی پیؼ فشك خطی تشگشدیذ. )هٕل(  Length 

تّ پایاٌ يی سعذ. : تا تشعیى زذالم دٔ مهغ ٔ اَتخاب ایٍ دعتٕس، يٕمٕع تغتّ ٔ دعتٕس)تغتٍ(  Close 

 

*تا اَتخاب ْش یک اص دعتٕسات فشػی فٕق دس دفؼات تؼذی َیض تا ًْاٌ ؽشٔع يی ؽٕد ٔ دس فٕست 

 نضٔو يی تٕاَیذ دٔتاسِ تا تکشاس ًْیٍ سٔػ ْا تشعیى سا ادايّ دْیذ . 
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)چُذمهؼی یا کثیشاالمالع( :   Polygon  آؽُایی تا اتضاس  

 عتفادِ لشاس يی گیشد.تشای تشعیى چُذ مهؼی يٕسد ا

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Polygon 

 Menu:  Draw  Polygon 

 Toolbar: Draw   

 َسِٕ اخشا : 

پظ اص اَتخاب اتضاس، اتتذا تؼذاد امالع چُذ مهؼی سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ، عپظ یک َمطّ سا تّ 

 Inscribed inيسیطی يشکض چُذ مهؼی اَتخاب کُیذ ٔ عپظ یکی اص دٔ زانت تشعیًی، يساهی یا ػُٕاٌ

about circle- circle Circumscribed  اص آٌ یک يمذاس سا تّ ػُٕاٌ ؽؼاعکُیذ ٔ پظ سا اَتخاب 

 چُذ مهؼی ٔاسد کشدِ ٔ ایُتش کُیذ.دایشِ 

 

*اگش تخٕاْیذ چُذ مهؼی سا يُطثك تش یک يٕمٕػی تشعیى کُیذ تایذ پظ اص اَتخاب اتضاس ٔ ٔاسد کشدٌ 

نثّػثاست  ،صدٌ ایُتش  امالع ٔ تؼذاد  E  ( Edge ا اعتفادِ اص ( سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ عپظ ت
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ؼی يُطثك تا آٌ يٕمٕع تشعیى ٔ اَتٓای يٕمٕع يٕسد َظش سا کهیک کُیذ تا چُذ مهيٕط َمطّ اتتذا 

 ؽٕد.

 )کؾیذٌ( :  Stretch آؽُایی تا اتضاس

 اص ایٍ اتضاس تشای کؾیذٌ لغًتی اص يٕمٕػات يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Stretch 

 Menu:  Modify   Stretch 

 Toolbar: Modify  

 َسِٕ اخشا : 

لغًتی اص يٕمٕػاتی سا کّ تایذ تکؾیذ سا ،  objects Selectغاو پظ اص اَتخاب کشدٌ اتضاس ٔ يؾاْذِ پی

کُیذ عپظ يکاٌ ًَای يٕط سا تّ عًتی کّ يی خٕاْیذ يٕمٕػات اَتخاب ؽذِ، کؾیذِ ؽٕد اَتخاب 

 زشکت دْیذ ٔ يمذاس ػذد يٕسد َظش سا ٔاسد کُیذ ٔ دس اَتٓا ایُتش سا تضَیذ.
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( :یک َمطّ )ؽکغتٍ   Break at Point   ی تا اتضاسآؽُای

 ایٍ اتضاس تشای ؽکغتٍ ٔ یا لطغ کشدٌ یک َمطّ اص يٕمٕع يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab  Modify panel Break at Point 

 Toolbar: Modify 

 َسِٕ اخشا : 

 پظ اص اَتخاب اتضاس خغى خٕد سا اَتخاب کُیذ ٔ دس ادايّ َمطّ يٕسد َظش سا سٔی آٌ اَتخاب کُیذ .

 

)ؽکغتٍ( :  Break   آؽُایی تا اتضاس

 تشای ؽکغتٍ یک خو تا تؼییٍ فافهّ ؽکغت)یا ززف ؽذٌ( تّ کاس يی سٔد.
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اتضاس : َسِٕ اَتخاب  

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Break 

 Menu:  Modify  Break 

 

 َسِٕ اخشا : 

سا تایپ کُیذ ٔ F(First point ) ػثاست پظ اص اَتخاب اتضاس، خغى يٕسد َظش سا اَتخاب کشدِ ٔ عپظ

سا تضَیذ، پظ اص آٌ َمطّ أل سا سا سٔی يٕمٕع اَتخاب کشدِ ٔ يکاٌ ًَا سا سٔی يٕمٕع يٕسد ایُتش 

َظش تّ عًتی کّ تایذ ؽکغت اػًال ؽٕد زشکت دادِ ٔ يمذاس ٔ یا فافهّ ؽکغت سا ٔاسد کشدِ ٔ ایُتش 

 کُیذ.

 

)يتقم کشدٌ( :  Join آؽُایی تا اتضاس   

ایٍ اتضاس تشای تّ ْى يتقم کشدٌ ٔ یا سعاَذٌ دٔ خو کّ دس یک ساعتا لشاس داسَذ يٕسد اعتفادِ لشاس  اص

 يی گیشد .
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 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Surface Modeling tab Curves panel Join 

 Menu:  Modify  Join 

 Toolbar: Modify  

 

 َسِٕ اخشا : 

پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، دٔ خطی کّ دس یک ساعتا ْغتُذ سا تّ تشتیة اَتخاب ًَٕدِ ٔ عپظ کهیک 

 ساعت یا ایُتش کُیذ.

  

 

ع أل تّ ػُٕاٌ يٕمٕع يُؾاء ؽُاختّ يی ؽٕد ٔ تًاو يؾخقات يٕمٕع دٔو : اَتخاب يٕمٕ َکتّ يٓى

 َیض تغییش يی کُذ.

)يُفدش کشدٌ یا تفکیک کشدٌ( :   Explode آؽُایی تا اتضاس   

 ایٍ اتضاس تشای خذا کشدٌ يٕمٕػاتی تّ کاس يی سٔد  کّ تاْى پیٕعتّ ٔ یکپاسچّ ْغتُذ .
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 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

 

Button 

 Ribbon:  Home tab Modify panel Explode 

 Menu:  Modify  Explode 

 Toolbar: Modify   

 َسِٕ اخشا : 

ٕمٕع يٕسد َظش سا اَتخاب ًَٕدِ ٔ عپظ کهیک ساعت یا ایُتش کُیذ . پظ اص اَتخاب اتضاس، ي  

 

 

 

)تینی( :   Ellipse  آؽُایی تا اتضاس 

 تشای تشعیى تینی تّ کاس يی سٔد .
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 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Center 

 Menu:  Draw  Ellipse  Center 

 Toolbar: Draw   

 َسِٕ اخشا : 

پظ اص اَتخاب اتضاس، دٔ َمطّ سا تّ ػُٕاٌ اتتذا ٔ اَتٓای یک اص لطشْای تینی اَتخاب کُیذ ٔ عپظ َمطّ 

ییٍ لطش دیگش اَتخاب کُیذ .عٕو سا خٓت تؼ  

 

)ْاؽٕس( :   Hatch آؽُایی تا اتضاس 

 2102دس ٔسژٌ ؽذِ يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد .خٓت ْاؽٕس صدٌ ٔ سَگ کشدٌ يٕمٕػات تشعیى 

 ايکاٌ ْاؽٕس صدٌ تغیاس عادِ  ٔ سا زتش ؽذِ اعت.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/


   71660501190فنی و مهندسی)عمران،معماری و مکانیک(                                  آریانی    آموزش انواع نرم افزارهای 

Page 51 of 167                                9769آموزش اتوکد      )گیل رایانه رودسر(آموزش انواع علوم مختلف کامپیوتر  

 

 Ribbon: Home tab Draw panel Hatch 

 Menu:  Draw  Hatch 

 Toolbar: Draw 

 َسِٕ اخشا : 

ایداد  Hatch creationتّ َاو اعتفادِ يی کُیذ، لغًتی  Ribbonپظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، اگش اص زانت 

 يی ؽٕد کّ تًاو اتضاسْای يشتٕه تّ ایداد ٔ ٔیشایؼ ْاؽٕس ًَایاٌ يی ؽٕد:

 

 اعتفادِ يی کُیذ ، تا پُدشِ صیش سٔتشٔ يی  ؽٕیذ. AutoCAD Classicاگش ْى اص چیذياٌ 
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يی تٕاَیذ تّ  Hatch Settingاعتفادِ يی کُیذ تا کهیک سٔی فهؼ   Ribbon: اگش اص زانت  َکتّ يٓى

 پُدشِ فٕق دعتشعی پیذا کُیذ.

 

 

: دس ایٍ لغًت َٕع ْاؽٕس سا اَتخاب کُیذ.   Pattern 

Angle . صأیّ لشاس گیشی ْاؽٕس سا يی تٕاَیذ تُظیى کُیذ : 

 Scale. يمیاط ْاؽٕس تشعیًی سا تُظیى کُیذ : 

AddPick Points،ُّپُدشِ : تا اَتخاب ایٍ گضیhatch  تایذ دسٌٔ يٕمٕػی کّ  ؽٕد . ؽًايٕلتا تغتّ يی

کهیک ساعت یا ایُتش کُیذ کّ  اص کهیک دس داخم یک فنای تغتّ تایذ ْاؽٕس صدِ ؽٕد کهیک کُیذ ٔ تؼذ

 دٔتاسِ تّ پُدشِ تُظیًات تشگشدیذ .

 

Add Select Objects ٌتا اَتخاب ایٍ گضیُّ، اگش يٕمٕع یکپاسچّ تاؽذ فمو کافی اعت کّ سٔی آ :

ب اَتخاب ؽٕد ٔ اگش ْى یکپاسچّ َثٕد تایذ کم آٌ يٕمٕع سا اَتخاب کُیذ تا تّ زانت اَتخا  کُیذ تا کهیک

 دسآیذ ٔ تؼذ کهیک ساعت یا ایُتش کُیذ تا دٔتاسِ تّ پُدشِ ْاؽٕس تشگشدیذ.
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ٔخٕد داسد ایٍ اعت اگش ْش يٕمٕػی دسٌٔ آٌ لشاس داؽتّ  Add Select Objectَکتّ ای کّ دس گضیُّ 

 سٔی آٌ اػًال يی گشدد . ياَُذ تقٕیش صیش: تاؽذ ْاؽٕس

 

اگش لقذ داسیذ کّ يٕمٕػات دسٌٔ آٌ ْاؽٕس َخٕسد تایذ تؼذ اص اَتخاب يٕمٕع أل ، تّ تشتیة سٔی 

 يٕمٕػات دسٌٔ آٌ َیض کهیک کُیذ تا ْاؽٕس دسٌٔ آَٓا اػًال َؾٕد. ياَُذ تقٕیش صیش :

 

OK: کهیک کُیذ. ط ٔ صأیّ سٔی پظ اص اػًال ْاؽٕس يٕسد َظش ٔ تُظیى يمیا 

اَتخاب کشدیذ ٔ لقذ اعتفادِ اص آٌ سا داسیذ تٓتش اعت لثم  Solid: اگش ؽًا اص ْاؽٕسی غیش اص  َکتّ يٓى

کهیک کُیذ تا یک پیؼ ًَایؾی اص ْاؽٕس دس زال اػًال ًَایؼ دادِ ؽٕد،  Preview، اتتذا سٔی  OKاص 

سٔی کیثشد دٔتاسِ تّ پُدشِ  Escداؽتّ تاؽذ تا صدٌ کهیذ اگش دس ایٍ پیؼ ًَایؼ ْاؽٕس َیاص تّ ٔیشایؼ 
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تُظیًات ْاؽٕس تشگشدیذ ٔ ٔیشایؼ يٕسد َظش سا اػًال کُیذ ٔ اگش ْى دس پیؼ ًَایؼ ْاؽٕس دسعت ٔ 

هثك عهیمّ ؽًا اعت یا ایُتش سا دس کیثشد تضَیذ ٔ یا دس ففسّ تشعیى کهیک ساعت کُیذ ٔ گضیُّ ایُتش سا 

 اَتخاب کُیذ.

 

: اص آَدایی کّ ْاؽٕس فمو دسٌٔ يٕمٕػات تغتّ اػًال يی ؽٕد، اگش دس صياٌ اَتخاب  ّ يٓىَکت

يٕمٕػات تشای ْاؽٕس ، تا دایشِ ْای لشيض ٔ کٕچک يٕاخؼّ ؽذیذ، آٌ دایشِ ْا َمطّ ؽکاف سا ًَایؼ 

 يی دُْذ .

 

( یا Redrow)Rاسات ٔ يی تٕاَیذ تا تایپ یکی اص ػث ذایٍ دایشِ ْای کٕچک لشيض آَی ٔ  گزسا ْغتُ 

RE(Regenعپظ صدٌ ایُتش آَا سا اص تیٍ تثشیذ ٔ تؼذ يسهی سا کّ ایٍ دایش ٔ ) ْا ًَایؼ دادِ تٕدَذ سا ِ

 تثُذیذ تا ْاؽٕس اػًال ؽٕد.

ْاؽٕس سا َٕؽتّ ٔ  Notepadعاختّ يی ؽَٕذ ٔ ؽًا يی تٕاَیذ دس  PAT: ْاؽٕسْا تا فشيت  َکتّ يٓى

، دس يغیش َقة َشو  Supportُیذ ٔ عپظ فایم يٕسد َظش سا دس پٕؽّ رخیشِ ک PATآٌ سا تا فشيت 

دس يتٍ صیش َسِٕ عاخت یک ْاؽٕس عادِ عتاسِ ای ؽکم سا افضاس لشاس دْیذ تا اص آٌ تتٕاَیذ اعتفادِ کُیذ.

 يی تٕاَیذ يؾاْذِ کُیذ.
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داسد ٔ آٌ ْى اعتفادِ اص : سٔػ عادِ تشی َیض تشای عاخت إَاع ْاؽٕس يٕسد ػاللّ ؽًا ٔخٕد  َکتّ يٓى

 يی تاؽذ. SUPERHATCHیک تالک ٔ گضیُّ 

: )Block( يذیشیت تالک ْا 

wblock (Write Block دس فٕستی کّ تخٕاْیذ اص يٕمٕػات يٕخٕد ٔ تشعیى ؽذِ دس فایم، تالکی : )

 اؽذ، اص ایٍ دعتٕس اعتفادِ کُیذ.کُیذ کّ دس فایم ْای َمؾّ دیگش َیض لاتم اعتفادِ تتٓیّ 

ايکاٌ پزیش يی ٔ صدٌ ایُتش  wblock (W) َسِٕ اَتخاب ٔ فؼال کشدٌ ایٍ دعتٕس فمو تا تایپ ػثاست

 تاؽذ. 

پُدشِ تُظیًات ٔ يؾخقات يٕمٕػی کّ تایذ تّ تالک تثذیم ؽٕد ًَایاٌ ٔ صدٌ ایُتشتا تایپ ایٍ ػثاست 

 يی ؽٕد کّ تایذ تُظیًات صیش سا اَداو دْیذ:
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Block : ،ٕیی يماتم اگش دس نیغت کؾBlock فمو ًْاٌ ؽذِ اَتخاب ؽٕدلثم عاختّ َاو یک تالک اص ،

یک پیؼ  Write Block دس فٕست اعتفادِ اص ایٍ گضیُّ دس کادس .خٕاْذ ؽذ wblock تثذیم تّتالک 

 ل ؽذِ سا َیض تّ ًَایؼ يی گزاسد.اص يٕمٕػات اسعا ًَایؼ

Entire Drawingیش اص تال ک ْای يٕخٕد دس آٌ َمؾّ، سا تّ : ایٍ گضیُّ يٕمٕػات داخم َمؾّ سا تّ غ

 اَتخاب خٕاْذ کشد. wblockػُٕاٌ 

Objects ٌایٍ گضیُّ ايکاٌ اَتخاب يٕمٕػات يٕسد َظش سا تّ ػُٕا  :wblock  ٍفشاْى يی کُذ . )ای

 تیؾتشیٍ کاستشد سا داسد.(گضیُّ 

ْای صیش آٌ تٕخّ کُیذ اگش تّ تخؼ   Entire Drawing  ٔBlock *دس فٕست اعتفادِ اص گضیُّ ْای

 ٔنی اگش گضیُّ اَتخاب يٕمٕػات ٔ ًْچُیٍ تؼییٍ َمطّ دسج تالک ايکاٌ پزیش ًَی تاؽذايکاٌ 

Objects ذ تًاو آَٓا لاتم تُظیى يی تاؽذ.سا اَتخاب کُی 
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Objects Select   : ال يی تاؽذ کّ دس تاال گضیُّ ؼایٍ گضیُّ صياَی فObjects  ٔ سا اَتخاب کشدِ تاؽذ

سٔی ایٍ دکًّ، پُدشِ تالک يٕلتا تغتّ يی ؽٕد ٔ ؽًا دس ففسّ تشعیى يٕمٕػاتی سا کّ لشاس  کهیکتا 

 تا دٔتاسِ ایٍ پُدشِ ًَایاٌ ؽٕد.اعت تّ تالک تثذیم ؽٕد سا اَتخاب کُیذ ٔ کهیک ساعت یا ایُتش سا تضَیذ 

Pick Pointییٍ کُیذ.: دس فٕست فؼال تٕدٌ ایٍ لغًت، يی تٕاَیذ َمطّ دسج تالک سا تؼ 

File Name and Path .دس ایٍ لغًت َاو ٔ يغیش رخیشِ کشٌ تالک سا تؼییٍ کُیذ : 

Insert Units يی تٕاَیذ ٔازذی سا اَتخاب کُیذ کّ تالک عاختّ ؽذِ ُْگاو دسج تا آٌ : دس ایٍ لغًت

 دسج گشدد. ٔازذ

کهیک کُیذ تا عاخت تالک تکًیم ؽٕد.  OK سٔیپظ اص اَداو تُظیًات يٕسد َظش    

:  )عاخت تالک(  Make Block آؽُایی تا   

ایٍ اتضاس تشای رخیشِ کشدٌ يٕمٕػات اَتخاب ؽذِ، تست یک َاو دس زافظّ فایم خاسی يٕسد اعتفادِ 

 لشاس يی گیشد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Insert tab Block panel Create 

 Menu:  Draw  Block  Make 

 Toolbar: Draw 

 َسِٕ اخشا: 

 پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس پُدشِ صیش ًَایاٌ يی ؽٕد:
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Name ُیٍ دس ایٍ لغًت نیغتی اص تًاو تالک ْای اص : دس ایٍ لغًت َاو تالک خٕد سا ٔاسد کُیذ ٔ ًْچ

 .تّ ؽذِ، تّ ًَایؼ گزاؽتّ يی ؽٕد عاخلثم 

Point Base  دس ایٍ لغًت يی تٕاَیذ يختقات َمطّ دسج سا دس عّ يسٕس :X-Y-Z  يؾخـ کُیذ ٔ یا

  .تؼییٍ کُیذتّ ػُٕاٌ َمطّ تیظ َمطّ سا تا کهیک دس ففسّ تشعیى  یک Pick Point کهیک سٔی دکًّتا 

Select Objects ایٍ لغًت تشای اَتخاب يٕمٕػاتی يی تاؽذ کّ تایذ دس تالک ؽشکت کُُذ .تا کهیک :

ًْیٍ دکًّ پُدشِ يٕلتا تغتّ يی ؽٕد ٔ ؽًا تا اَتخاب يٕمٕػات ٔ صدٌ ایُتش دٔتاسِ تّ ًْیٍ سٔی 

 ُیذ.پُدشِ تاص خٕاْیذ گؾت . عپظ تایذ َسِٕ تشخٕسد تا يٕمٕػات اَتخاب ؽذِ سا يؾخـ ک

 

Retainب ؽذِ دس تالک، پظ اص عاخت تالک ا: فؼال کشدٌ ایٍ گضیُّ تاػث يی ؽٕد کّ يٕمٕػات اَتخ 

 تّ فٕست دعت َخٕسدِ تش عش خای خٕد تالی تًاَُذ.
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Convert to Block  فؼال کشدٌ ایٍ گضیُّ تاػث يی ؽٕد کّ يٕمٕػات اَتخاب ؽذِ دس تالک پظ اص : 

 د تالی تًاَُذ.عاخت تّ فٕست تالک تشعشخای خٕ

 Delete فؼال کشدٌ ایٍ گضیُّ تاػث يی ؽٕد کّ يٕمٕػات اَتخاب ؽذِ، تؼذ اص عاخت تالک ززف :

 ؽَٕذ.

Uniformly Scale اگش ایٍ گضیُّ فؼال تاؽذ ايکاٌ دسج تالک تّ فٕست غیشیکغاٌ اص تیٍ خٕاْذ :

 ٔ تالک فمو تا يمیاط ٔالؼی خٕد دس ففسّ دسج خٕاْذ ؽذ.سفت 

 

Allow Exploding ُّفؼال تاؽذ ايکاٌ تدضیّ ٔ تفکیک دس تالک اص تیٍ خٕاْذ سفتغیش : اگش ایٍ گضی.  

OKکهیک کُیذ تا عاخت تالک تکًیم ؽٕد. پظ اص اَداو تُظیًات يٕسد َظش سٔی   

 

 

)دسج کشدٌ تالک( :  Insert Block  آؽُایی تا اتضاس 

تشعیى دسج ًَاییذ. تا ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تالک ْای عاختّ ؽذِ سا دس ففدّ  

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

  

Button 

 Ribbon: Insert tab Block panel Insert 

 Menu:  Insert  Block 

 Toolbar: Insert   
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 َسِٕ اخشا : 

، تالک  Browseپظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس پُدشِ ای تست ػُٕاٌ دسج تالک تاص يی ؽٕد کّ تٕعو گضیُّ 

 تالک دس ففسّ تشعیى لشاس خٕاْذ گشفت .  OK َظشسا اَتخاب کُیذ ٔ تا کهیک سٔیيٕسد 

 

 

 

 : Object Snap آؽُایی تا اتضاسْای 

پشػ يکاٌ ًَا تشسٔی َماه کهیذی يٕمٕػات ٔ تشعیى دلیك يی تاؽذ . یادگیشی  ایٍ اتضاس ٔعیهّ ای تشای

 تًاو اتضاسْای ایٍ پُدشِ دس َشو افضاس اتٕکذ  تشای تشعیى دلیك ٔ سازت تش انضايی يی تاؽذ.

يی تٕاَیذ اص سٔػ ْای صیش اعتفادِ کُیذ :  Object Snap تشای ظاْش کشدٌ پُدشِ   

ایُتش دٌٔ ص  OS تایپ  -0   

اَتخاب کُیذ. سا  Settings  ُّکهیک ساعت کُیذ ٔ گضیObject Snap 2-  ٍتشٔی آیک  
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 تا پیشٔی اص سٔػ ْای فٕق پُدشِ تُظیًات ًَایؼ دادِ يی ؽٕد کّ ػثاستُذ اص :
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 Endpoint ایٍ اتضاس يکاٌ ًَا سا ٔاداس تّ پشػ تش سٔی َمطّ پایاَی يٕمٕػاتی يثم کًاٌ، خو يی :

 کُذ.

 

 Midpoint :  ایٍ اتضاس َیض يؾاتّ اتضاسEndpoint   ّيی تاؽذ تا ایٍ تفأت کّ ، يکاٌ ًَا سا ٔاداس ت

 تش سٔی َمطّ ی يیاَی يٕمٕػاتی يثم کًاٌ یا خو يی کُذ.پشػ 

 

 

 

Center  ّایٍ اتضاس، تشای يؼشفی يشکض دایشِ، کًاٌ ٔ یا تینی خٓت پشػ يکاٌ ًَا  تّ آٌ عًت، ت :

 سٔد.کاس يی 
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Node : ، ایٍ اتضاس، تشای يؼشفی يسم لشاس گیشی point  .تکاس يی سٔد 

 

Quadrant  ایٍ اتضاس، تشای يؼشفی ستغ دایشِ، کًاٌ ٔ یا تینی خٓت پشػ يکاٌ ًَا تّ آٌ عًت، تکاس:

 يی سٔد.

 )ْش دایشِ تؼذاد چٓاس ستغ دس لغًت ؽًال، خُٕب، ؽشق، ٔ غشب داسد.(

 

Intersection  ًٌَا سا ٔاداس تّ پشػ تشسٔی َمطّ ای يی ًَایذ کّ يسم تماهغ : ایٍ اتضاس، يکا

 یکذیگش يی تاؽذ.يٕمٕػات تا 
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 Extension.ایٍ اتضاس، ايتذاد یک پاسِ خو یا يکاٌ ًَا سا سدیاتی يی کُذ : 

 

Insertion  . تشای آصيایؼ یک تالک  : ایٍ اتضاس، تشای يؼشفی يسم دسج تالک ٔ يتٌٕ تّ کاس يی سٔد

 يتٍ دس ففسّ داؽتّ تاؽیذ.ک ٔ یا ی
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 Perpendicular.ایٍ اتضاس، تشای يؼشفی َمطّ ی ػًٕد تش یک يٕمٕع تّ کاس يی سٔد : 

 

Tangent .ایٍ اتضاس، تشای يؼشفی َمطّ يًاط تش دایشِ، کًاٌ ٔ یا تینی تّ کاس يی سٔد : 

 

 Nearest :ًَ ٌا تشسٔی يٕمٕػات تّ کاس يی سٔدایٍ اتضاس، تشای يؼشفی تّ َضدیکتشیٍ َمطّ، تّ يکا.  

لاػذتا يُطثك تش ْیچ یک اص اتضاسْای پشػ يکاٌ ًَا َیغت ٔ فشفا تش سٔی يٕمٕػات ٔالغ ایٍ َمطّ 

 ؽذِ اعت.
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Apparent Intersection یکذیگش ًَایؼ يی  َغثت تّ : ایٍ اتضاس، يسم تماهغ ظاْشی دٔ يٕمٕع سا

 دْذ. 

ایُکّ يثال یک خو دس يختقات . ، . ، . تاؽذ ٔ یک  خو یا ْش  )يُظٕس اص يسم تماهغ ظاْشی یؼُی

 يٕمٕػی دیگش دس یک اختالف استفاع  آٌ سا لطغ کشدِ تاؽذ.(

 

 

Parallel.ايتذاد يٕاصی تا یک يٕمٕػی ياَُذ پاسِ خو، َیى خو ٔ یا خو َايسذٔد سا يکاٌ یاتی يی کُذ : 

 

 

 : Object Snap چُذ َکتّ عادِ دس يٕسد اتضاسْای 
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*** تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ اتضاسْای گفتّ ؽذِ دس تاال تّ تُٓایی دعتٕسی تشای تشعیى ٔ یا ٔیشایؼ ًَی 

تاؽُذ . تهکّ آَٓا اتضاسْایی  کًک تشعیًی ْغتُذ کّ تّ کاستشد تشای هشازی کاس ْای خٕد يی تٕاَیذ 

 اعتفادِ کُیذ.

یک تّ یک تش سٔی آَٓا عٕییچ يی تٕاَیذ  Tabذ اگش دس یک َمطّ، چُذ اتضاس ٔخٕد داؽتّ تاؽذ تا کهی ***

 کُیذ .ایداد 

تایذ اتتذا ٔمؼیت الصو ٔ يٕسد َیاص سا فؼال کُیذ . یکی اص سٔػ ْا  Object Snapتشای اعتفادِ اص  ***

ٔ ٔ ْى صياٌ کهیک ساعت يأط دس يُطمّ ی گشافیکی اتٕکذ يی  Shiftیا Gtrl َگّ داؽتٍ کهیذ پاییٍ

 تاؽذ.

  : ( POINT)اتضاس َمطّآؽُایی تا 

يی تٕاَیذ ایٍ اتضاس سا دس ْش یک اص يسیو)دٔتؼذی ٔ عّ تؼذی( دس ْش خایی کّ خٕاعتیذ لشاس دْیذ. ٔ 

  َیض لشاس گیشد . Zایٍ اتضاس ایٍ لاتهیت سا داسد کّ دس يختقاتًْچُیٍ  

دْیذ چٌٕ دس زانت  سا تغییشPOINT تٓتش اعت لثم اص ایُکّ ایٍ اتضاس سا اَتخاب کُیذ،  ؽکم ٔ *** 

 ْغتُذ. دیذٌپیؼ عایض  فشك آَمذس سیض يی تاؽُذ کّ تّ عختی لاتم 

 .ی تٕاَیذ اص سٔػ صیش پیشٔی کُیذتشای تغییش عایض ٔ ؽکم ي

  سا اَتخاب کُیذ  Point Styleکهیک کُیذ ٔ دس نیغت تاص ؽذِ آٌ گضیُّ  Formatاتتذا تشٔی يُٕی   

تایپ کشدِ ٔ ایُتش سا تضَیذ . تا ایٍ ػًم پُدشِ صیش ًَایؼ سا  DDPTYPEػثاست دس خو فشياٌ  ٔ یا

 يی ؽٕد.دادِ 
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: اگش تؼذ اص َقة ٔسژٌ ْای تاالی اتٕکذ چیذياٌ اتضاسْا تّ زانت پیؼ فشك سا اَتخاب  َکتّ يٓى

 داسیذ. ياَُذ تقٕیش صیش: Ribbon  ٔPanelَذاسیذ ٔ فمو  Menu Barکشدیذ، دیگش ؽًا

 

سا َیض ًَایاٌ کُیذ، سٔی فهؼ کٕچک دس تاال عًت چپ کهیک کُیذ ٔ دس  Menu Barاگش يی خٕاْیذ 

 َیض خٕاْیذ داؽت. Menu Barسا اَتخاب کُیذ. تا ایٍ سٔػ  Show Menu Barنیغت تاص ؽَٕذ گضیُّ 

 

 Size Pointلغًت  دس ایٍ پُدشِ یکی اص ؽکم ْای يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ دس فٕست نضٔو ْى دس

 کهیک کُیذ.  OKآَٓا سا تؼییٍ کُیذ ٔ تؼذ سٔی  اَذاصِ

 تا ایٍ کاس ؽًا ؽکم ٔ اَذاصِ َماه سا تغییش دادِ ایذ ٔ اکٌُٕ تّ چگَٕگی اعتفادِ اص ایٍ اتضاس يی پشداصیى:
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 َسِٕ اَتخاب آیکٍ :

 

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Multiple Points 

 Toolbar: Draw   

 Menu:  Draw  Point  Single Point 

 َسِٕ اخشا :

ی ؽٕد ٔ تشای خاسج ؽذٌ اص يتا اَتخاب ایٍ اتضاس ، تا کهیک کشدٌ دس يسم ْای يٕسد َظش َماه تشعیى 

 سا تضَیذ .   Escدس کیثشد ایٍ اتضاس  

ایٍ سٔػ صیاد اعتفادِ ًَی ؽٕد ٔ تیؾتش دس خاْایی کّ َیاص تّ َماه کًکی داؽتّ تاؽیذ يی تٕاَیذ اص 

 اعتفادِ کُیذ ٔ یا ایُکّ تخٕاْیذ َماه تشداؽت ؽذِ صيیُی سا ػاليت گزاسی کُیذ ٔ ...

تفادِ اع>Shifr@Shiftتٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ اگش تخٕاْیذ اص يختقات لطثی اعتفادِ کُیذ تایذ اص سٔػ 

اعتفادِ  z ٔ yٔShift# xکُیذ ٔ اگش ْى تخٕاْیذ اص يختقات دکاستی یا کاستضیٍ اعتفادِ کُیذ تایذ اص سٔػ 

 کُیذ.

دس صیش يدًٕػّ ایٍ اتضاس دٔ اتضاس فشػی ٔخٕد داسد کّ تغیاس دس کاسْا يی تٕاَیذ اص آَٓا َٓایت اعتفادِ 

 اؽتّ تاؽیذ کّ ػثاستُذ اص :سا کُیذ ٔ تشعیًاتی کايال يُٓذعی ٔ اعتاَذاسد سا د

DIVIDE  )ٌتا اَتخاب ایٍ سٔػ، ؽًا يی تٕاَیذ يٕمٕع يٕسد َظش سا تّ تؼذاد دنخٕاِ )لغًت کشد :

 .تؼذاد دنخٕاِ تمغیى کُیذ  N .تشای يثال يی تٕاَیذ یک پاسِ خو سا تّ تشاتش ٔ یا يغأی کُیذتمغیى 
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 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Divide 

 Menu:  Draw   Point  Divide 

 َسِٕ اخشا :

پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، اتتذا يی تایغت يٕمٕع يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ تؼذ اص اَتخاب يٕمٕع 

ْش يی گشدد ٔ اص ؽًا يی خٕاْذ کّ يٕمٕع اَتخاب ؽذِ سا تایذ تّ چُذ پاسِ خو تمغیى کُیذ؟ ٔ پیغايی ظا

ؽًا دس خهٕی ایٍ پیغاو تؼذاد پاسِ خو يٕسد َظش سا ٔاسد کُیذ ٔ تؼذ ایُتش سا تضَیذ. تا يٕمٕع يٕسد َظش 

 تّ تؼذاد ٔاسد ؽذِ تمغیى گشدد.

 

 

 

 

 MEASURE)اَذاصِ گیشی( : 

 سٔػ يی تٕاَیذ یک يٕمٕع اَتخاب ؽذِ سا تا فافهّ يٕسد َظش تمغیى کُیذ . تا اَتخاب ایٍ
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 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Home tab Draw panel Measure 

 Menu:  Draw  Point  Measure 

 

 

 َسِٕ اخشا :

پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، اتتذا يٕمٕع سا اَتخاب کُیذ عپظ پیغايی ظاْش يی ؽٕد کّ اص ؽًا يی خٕاْذ 

هٕل ْش لغًت سا ٔاسد کُیذ یا ایُکّ تا چّ فافهّ ای يی خٕاْیذ تشای ؽًا تمغیى کُذ؟ دس خٕاب ایٍ پیغاو 

 ؽًا تا فافهّ ٔاسد ؽذِ تمغیى يی ؽٕد. فافهّ يٕسد َظش سا ٔاسد کُیذ . دس ایٍ زانت يٕمٕع

 

 : Arrayآؽُایی تا اتضاس پشکاستشد 

اص ایٍ اتضاس تشای تکثیش یک يٕمٕع تّ تؼذاد يؾخـ ٔ تا فافهّ يؾخـ َغثت تّ ْى ٔ دس زاالت 

کًی يتفأت تش َغثت  2102دس ٔسژٌ  Arrayيختهف اعتفادِ يی ؽٕد. تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ اتضاس 

دس اختیاس داؽیى  Arrayسٔػ  2يا فمو  2102ٍ تش يی تاؽذ . دس ٔسژٌ ْای پاییٍ تش اص ٔسژٌ ْای پایی

تاص يی ؽذ کّ تُظیًات سا اَداو يی دادیى ايا دس  Arrayکّ تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس پُدشِ ای تا َاو 
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یذ دس خو دس اختیاس داسیى ٔ تّ ًْیٍ دنیم پُدشِ ای تاص ًَی ؽٕد ٔ تا Arrayيا عّ سٔػ  2102ٔسژٌ 

 کاس يی کُیذ دس آَٓا تُظیًات سا اَداو دْیذ. Ribbon  ٔPanelفشياٌ آَٓا سا تُظیى کُیذ ٔ یا اگش تّ زانت 

Create Rectangular Arrays :)آسایّ تُذی دس زانت عطشی ٔ عتَٕی( 

 َسِٕ اَتخاب اتضاس:

Click Home tab Modify panel Rectangular Array.  

 

 ٔ صدٌ ایُتش َیض يی تٕاَیذ ایٍ اتضاس سا اَتخاب کُیذ. ARتا تایپ ػثاست 

 

 َسِٕ اخشای اتضاس :

ًَایاٌ يی ؽٕد کّ تایذ ؽکم يٕسد َظش سا تشای آسایّ  Select Objectsپیغاو تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس 

ٔ عپظ تا خاتدا کشدٌ يٕط گٕؽّ يخانف تا گٕؽّ  تُذی اَتخاب کُیذ، تؼذ اص اَتخاب ؽکم ایُتش سا تضَیذ

أل سا تا کهیک کشدٌ اَتخاب کُیذ ٔ عپظ دس ًْاٌ َمطّ یکثاس دیگش کهیک کُیذ تا نیغت کٕچک آٌ 

 ًَایاٌ ؽٕد:
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Associative : ایٍ گضیُّ تشای پیَٕذ دادٌ يٕمٕػات تؼذ اص اَداو آسایّ يی تاؽذ ٔ دس زمیمت آَٓا سا

س يی دْذ تطٕسی کّ اگش یکی سا اَتخاب کُیذ ٔ ٔیشایؼ کُیذ ، تًاو آَٓا ٔیشایؼ يی ياَُذ یک تالک لشا

 ؽَٕذ. تؼذ اص ایُکّ ؽًا ایٍ گضیُّ سا اَتخاب کشدیذ پیغاو صیش ًَایاٌ يی ؽٕد :

 

ایٍ پیغاو اص ؽًا يی خٕاْذ کّ تؼییٍ کُیذ ، آیا يٕمٕػات تا ْى پیَٕذ دادِ ؽَٕذ ٔ یا َّ ؟ دس زانت پیؼ 

 اَتخاب اعت ٔ تّ يؼُی پیَٕذ دادٌ يی تاؽذ.  Yesفشك 

Base Point ًْاَطٕسی کّ يتٕخّ ؽذیذ دس زانت پیؼ فشك فافهّ يٕمٕػات َغثت تّ ْى اص يشکض :

يساعثّ يی ؽَٕذ کّ ؽًا يی تٕاَیذ تا اَتخاب ایٍ گضیُّ یک َمطّ يثُا یا تیظ خذیذ سا تا کهیک کشدٌ 

 تّ ْى اص آَدا يساعثّ ؽَٕذ. اَتخاب کُیذ تا فافهّ يٕمٕػات َغثت

Rows : تا اَتخاب ایٍ گضیُّ پیغاو صیش ًَایاٌ يی ؽٕد : 
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چُذ تا تاؽُذ، کّ تؼذاد سا دس خهٕی کّ يی تایغت تؼذاد يٕمٕػاتی کّ دس ساعتای عطش تایذ تشعیى ؽَٕذ 

 ایٍ پیغاو ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا  پیغاو تؼذی ًَایؼ دادِ ؽٕد :

 

ًا تایذ فافهّ آَٓا سا َغثت تّ ْى ٔاسد ؽو فافهّ يٕمٕػات سا دس ساعتای عطش کُتشل يی کُذ ٔ ایٍ پیغا

 کُیذ ، فافهّ يٕسد َظش سا ٔاسد کشدِ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا پیغاو تؼذی ًَایاٌ ؽٕد :

 

سا تشای عطش کُتشل يی کُذ. اگش اص ایٍ اتضاس تشای  Zایٍ پیغاو فافهّ يٕمٕػات سا دس ساعتای 

 سا دادِ ٔ ایُتش سا تضَیذ  تا تّ نیغت يشتٕهّ تاص گشدیذ : 1اسْای دٔتؼذی اعتفادِ يی کُیذ يمذاس ک

 

Columns ایٍ گضیُّ فافهّ ٔ تؼذاد يٕمٕع سا دس ساعتای عتٌٕ کُتشل يی کُذ ٔ پیغاو ْای آٌ دلیما :

 يی تاؽذ ٔنی دس ساعتای عتٌٕ . Rowsياَُذ گضیُّ 

Levelsاد ٔ فافهّ يٕمٕػات سا دس ساعتای استفاػی یا : ایٍ گضیُّ َیضتؼذZ . کُتشل يی کُذ 

Exit .تا اَتخاب ایٍ گضیُّ، اص ایٍ دعتٕس خاسج يی ؽٕیذ : 

 

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/


   71660501190فنی و مهندسی)عمران،معماری و مکانیک(                                  آریانی    آموزش انواع نرم افزارهای 

Page 75 of 167                                9769آموزش اتوکد      )گیل رایانه رودسر(آموزش انواع علوم مختلف کامپیوتر  

 

 

:تؼذ اص تشعیى آسایّ يغتطیهی یا عطشی ٔ عتَٕی ، تا اَتخاب آٌ يی Rectangular Arraysٔیشایؼ 

ا آسایّ ایداد ؽذِ سا اَتخاب کُیذ تا اتضاس ْای ٔیشایؾی تٕاَیذ دٔتاسِ آَٓا سا ٔیشایؼ کُیذ. تشای ایُکاس اتتذ

 آٌ ًَایاٌ ؽٕد:

 

ٔیشایؾی اص پاَم ْای خذاگاَّ ای تؾکیم ؽذِ اعت کّ دس ْش  Ribbonًْاَطٕسی کّ يؾاْذِ يی کُیذ ایٍ 

 پاَم تُظیًات يشتٕه تّ آٌ سا اَداو دْیذ:

 : َٕع آسایّ اَتخاب ؽذِ سا َؾاٌ يی دْذ.   

ت آسایّ ؽذِ دس ساعتای عتٌٕ سا کُتشل يی کُذ کّ اص عّ گضیُّ صیش : يٕمٕػا 

 تؾکیم ؽذِ اعت :
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COLUMN COUNT .تؼذاد يٕمٕػات دس ساعتای عتٌٕ سا تؼییٍ کُیذ : 

COLUMN SPACING .فافهّ تیٍ دٔ يٕمٕع سا دس ساعتای عتٌٕ کُتشل يی کُذ : 

TOTAL COLUMN SPACING عتٌٕ کُتشل يی کُذ.: هٕل کهی يٕمٕػات سا دس ساعتای 

يی تاؽذ تا ایٍ تفأت کّ دس ساعتای عطشی ٔ  Columnsَیض دلیما ياَُذ پاَم  Rows ٔLevelsپاَم ْای 

 استفاػی اػًال يی ؽَٕذ.

 

 َمطّ يثُا ٔ یا تیظ سا يی تٕاَیذ تغییش دْیذ.:  

 یک عشی ايکاَات خاؿ سا دس اختیاس يا لشاس دادِ اعت : Optins: دس پاَم  

Edit Source تا اَتخاب ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ يٕمٕع افهی سا ٔیشایؼ کُیذ . ٔیشایؼ يٕمٕع :

Source  .تاػث تغییش دس کم آسایّ يی ؽٕد 

 سٔػ کاس تّ ایٍ ؽکم يی تاؽذ کّ ؽًا سٔی ایٍ گضیُّ کهیک  يی کُیذ تا پیغاو صیش ًَایاٌ ؽٕد  

 

کُیذ ،  تا اَتخاب آسایّ يٕسد َظش یک پُدشِ کٕچک  تا يؾاْذِ ایٍ پیغاو، آسایّ يٕسد َظش سا اَتخاب

کهیک کُیذ تا ایٍ پُدشِ تغتّ  Okًَایاٌ يی ؽٕد ٔ یک تٕمیر  يختقشی دس آٌ تّ ؽًا يی دْذ ، سٔی 

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/


   71660501190فنی و مهندسی)عمران،معماری و مکانیک(                                  آریانی    آموزش انواع نرم افزارهای 

Page 77 of 167                                9769آموزش اتوکد      )گیل رایانه رودسر(آموزش انواع علوم مختلف کامپیوتر  

 

 Do notکشدٌ ، تیک گضیُّ  Okؽٕد ٔ اگش ْى لقذ داسیذ تا ایٍ پُدشِ دس دفؼات اتی ًَایاٌ َؾٕد لثم اص 

show this confirmation alert again  تضَیذ ٔ تؼذ سٔی ساOk .کهیک کُیذ 

 

اکٌُٕ ٔاسد یک فنای ٔیشایؾی ؽذیذ ٔ تًاو يٕمٕػات آسایّ تّ زانت کى سَگ دس آيذَذ ٔ فمو يٕمٕع 

اَتخاب ؽذِ فؼال يی تاؽذ، کّ يی تٕاَیذ ؽکم يٕسد َظش سا تغییش ٔ ٔیشایؼ دْیذ. ایٍ ٔیشایؼ دس کم 

 افتذ. يٕمٕػات ًْاٌ اسایّ اتفاق يی 

 

یکی اص گضیُّ ْای صیش سا  Edit Arrayاکٌُٕ تشای خاسج ؽذٌ اص ایٍ فنای ٔیشایؾی تایذ دس پاَم 

 اَتخاب کُیذ.
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Save Changes تا اَتخاب ایٍ گضیُّ ٔیشایؼ اػًال ؽذِ رخیشِ يی ؽٕد ٔ عپظ اص ایٍ يسیو خاسج يی :

 ؽٕیذ.

Discard Changesت ؽًا َثٕد ، يی تٕاَیذ سٔی ایٍ گضیُّ : اگش ٔیشایؼ فٕست گشفتّ يٕسد سمای

 کهیک کُیذ تا اص فنای ٔیشایؾی تذٌٔ اػًال ٔیشایؼ خاسج ؽٕیذ.

 

Replace Items ٍتا اَتخاب ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ تشخی اص اَتخاب ؽذِ سا تا يٕمٕع دیگش خایگضی :

ایداد کُیذ ٔ یا یک فایم کُیذ. تشای اعتفادِ اص ایٍ گضیُّ يی تایغت يٕمٕع خذیذ سا دس ففسّ تشعیًی 

 تالک دسج کُیذ.

 سٔػ کاس تّ ایٍ فٕست يی تاؽذ کّ تؼذ اص اَتخاب ایٍ گضیُّ پیغاو صیش ًَایاٌ يی ؽٕد :
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تا يؾاْذِ ایٍ پیغاو يٕمٕػی کّ تایذ خایگضیٍ ؽٕد سا اَتخاب کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا پیغاو صیش ًَایاٌ 

 ؽٕد:

 

ّ يثُا سا اَتخاب کُیذ کّ يٕمٕع اص چّ يثُا یا تیغی تایذ خایگضیٍ ؽٕد کّ دس ایٍ پیغاو يی تایغت یک َمط

 تٓتش ایت تا يؾاْذِ ایٍ پیغاو ایُتش سا تضَیذ تا اص ًْاٌ تیظ أنیّ خایگضیُی اَداو ؽٕد.

کّ تا  تا صدٌ ایُتش پیغاو سٔتشٔی ًَایاٌ يی ؽٕد 

 ست يی گیشد.کهیک سٔی ْش کذاو اص يٕمٕع دس آسایّ تُذی ، خایگضیُی فٕ
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 سا اَتخاب کُیذ. Exitتشای خاسج ؽذٌ اص ایٍ ٔمؼیت ایُتش سا صدِ ٔ عپظ گضیُّ 

Reset Array  ٔ دس فٕستی کّ تخٕاْیذ تًاو ٔیشایؾات فٕست گشفتّ سٔی آسایّ سا نغٕ ٔ تاهم کُیذ :

 آسایّ سا تّ زانت أنیّ تاص گشداَیذ سٔی ایٍ گضیُّ کهیک کُیذ.

Create Polar Arrays  :)آسایّ تُذی دٔساَی( 

 اص ایٍ آسایّ تُذی تشای ایداد کپی اص یک يٕمٕع زٕل یک يسٕس آکظ اعتفادِ يی ؽٕد.

Click Home tab Modify panel Polar Array  
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سٔػ کاس تّ ایٍ فٕست يی تاؽذ کّ تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس اتتذا يٕمٕػی کّ يی تایغت کپی دٔساَی 

 یذ ٔ تؼذ اص اَتخاب ایُتش سا تضَیذ تا پیغاو صیش ًَایاٌ ؽٕد :ؽٕد سا اَتخاب کُ

 

ایٍ پیغاو ، یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ يسٕس دٔساٌ يی خٕاْذ کّ ؽًا يی تایغت دس یک َمطّ تّ ػُٕاٌ يشکض 

يسٕس دٔساٌ تا کهیک کشدٌ اَتخاب کُیذ. اَتخاب ایٍ َمطّ تاػث يی ؽٕد تا يٕمٕػات زٕل آٌ َمطّ 

 کپی ؽَٕذ.

،،، تؼذ اص اَتخاب يشکض دٔساٌ پیغاو صیش ًَایؼ دادِ يی ؽٕد کّ تایذ تؼذاد يٕمٕػاتی سا کّ تایذ خٕب

 دٔساٌ پیذا کُُذ سا ٔاسد کُیذ ، تُاتشایٍ تؼذاد سا ٔاسد کشدِ ٔ ایُتش سا تضَیذ.

 

  تا دادٌ تؼذاد ٔ صدٌ ایُتش پیغاو صیش ًَایاٌ يی ؽٕد:

 

دس خهٕی ایٍ پیغاو ، صأیّ کم دٔساٌ سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا ایٍ دعتٕس اػًال ؽٕد ٔ نیغت آٌ 

  ًَایاٌ گشدد .
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دس ایٍ نیغت يی تٕاَیذ یک عشی تغییشات سا اػًال کُیذ .تؼنی اص گضیُّ ْای ایٍ نیغت دس آسایّ لثهی 

 ایی کّ خذیذ ْغتُذ سا تٕمیر يی دْیى:َیض ٔخٕد داؽت کّ تٕمیر دادِ ؽذ.ٔ فمو گضیُّ ْ

Items.تا اَتخاب ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ تؼذاد يٕمٕػات سا تغییش ٔ کُتشل کُیذ : 

Angle between.صأیّ تیٍ دٔ يٕمٕع سا تُظیى يی کُذ : 

Fill Angle  يی تٕاَیذ ٔاسد کُیذ.: تا اَتخاب ایٍ گضیُّ ، صأیّ تیٍ يٕمٕع أل ٔ يٕمٕع آخش سا 

Rotate Items ّتا اَتخاب ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ تؼییٍ کُیذ کّ يٕمٕػات دس زال آسایّ ، دٔساٌ داؽت :

اَتخاب يی تاؽذ ٔ تّ يؼُی ایٍ اعت کّ يٕمٕػات دس زال آسایّ ،  Yesتاؽُذ یا َّ؟ دس زانت پیؼ فشك 

 دٔساٌ داؽتّ تاؽُذ.
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Path Array: 

ٕع دس ايتذا یک يغیش یا يُسُی يی تاؽذ  کّ فمو يختـ کپی اص یک يٕماص ایٍ آسایّ تُذی تشای ایداد 

 يی تاؽذ. 2102اتٕکذ 

 Curveتٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ يٕمٕػی کّ تایذ آسایّ تُذی ؽٕد ، يی تٕاَذ ْش يٕمٕػی تاؽذ ٔيغیش یا 

 line, polyline, 3D polyline, spline, helix, arc, circle, orَیض يی تٕاَذ یکی اص گضیُّ ْای 

ellipse .تاؽذ 

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Home tab Modify panel Path Array  

 Menu: Modify Array Path Array  

 Toolbar: Modify 

 َسِٕ اخشای دعتٕس: 

سا اَتخاب کشدیذ  تایذ اتتذا يٕمٕع سا اَتخاب کُیذ، تؼذ اص اَتخاب  Path Arrayتؼذ اص ایُکّ اتضاس 

ًَایاٌ ؽٕد ، اکٌُٕ يٕط سا سٔی يغیش يٕسد  تش سا تضَیذ تا پیغاو يٕمٕع ایُ

 َظش تشدِ ٔ سٔی اٌ یکثاس کهیک کُیذ ٔ دس پیغاو  

تؼذا يٕمٕػی سا کّ تایذ دس ايتذاد آٌ يغیش تٕخٕد آیذ سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ . عپظ دس پیغاو تؼذی

دس ايتذاد فافهّ تیٍ دٔ يٕمٕع سا  

 یذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا نیغت آٌ ًَایاٌ ؽٕد کّ يی تٕاَیذ یک عشی تغییشات سا نساظ کُیذ:يغیشٔاسد کُ
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 دس ایٍ نیغت فمو دٔ گضیُّ خذیز ٔخٕد داسد کّ ػثاستُذ اص :

Align Items . تا اَتخاب ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ يٕمٕػات سا ًْتشاص تا يغیش تؼییٍ کُیذ : 
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Z Direction  ُّتشای تُظیى يٕمٕػات دس ساعتای : اص یاٌ گضیZ  اعتفادِ  يی ؽٕد ٔ يی تٕاَیذ

 يٕمٕػات سا دس آٌ ساعتا ًْتشاص تا يغیش کُیذ 

 

تشای ٔیشایؼ آٌ  Ribbonَکتّ يٓى : اگش تؼذ اص اَداو ایٍ دعتٕس ، آسایّ يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ یک 

 دادیى:ًَایاٌ يی ؽٕد کّ تًاو گضیُّ ْا سا دس ایٍ عّ آسایّ تٕمیر 

 

يٕخٕد يی تاؽذ ٔ اگش  2102ًْاَطٕسی کّ لثال گفتّ ؽذ ایٍ اتضاس فمو دس ٔسژٌ اتٕکذ :  َکتّ خیهی يٓى

اص سٔػ   2102ؽخقی اص ٔسژٌ پاییٍ تش اعتفادِ کُذ دس چُیٍ يٕالؼّ ای چّ تایذ کُذ؟ يا لثم اص ٔسژٌ 

Divide سازتی ٔ دلتی ایٍ اتضاس ًَی تاؽذ ٔ تا اعتفادِ اص یک تالک ایٍ يؾکم سا زم يی کشدیى ايا ت ّ

 ٔنی دس خیهی اص يٕالؼّ کًک زانًاٌ تٕد.

تشای تشعیى اعتفادِ يی کُیذ ٔ يی خٕاْیذ یک تٕتّ سا دس   2117تشای يثال فشك کُیذ کّ اص اتٕکذ 

 کُاسْای عایت خٕد لشاس دْیذ. اگش لشاس تاؽذ کّ تا اتضاس کپی ایُکاس سا اَداو دْیذ کّ تًاو ٔلت ؽًا
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اعتفادِ ًَی کُیذ اص سٔػ صیش يی تٕاَیذ ایٍ  2102فشف ایُکاس ْذس خٕاْذ ؽذ تُاتشایٍ اگش اص ٔسژٌ 

 يؾکم سا زم کُیذ:

 اعتفادِ کشدیى: Spline*اتتذا يغیش سا تشعیى کُیذ .ياَُذ تقٕیش صیشکّ اص یک 

 

 

َاو دسعت تالک سا دس *دس یک عًت آٌ یک تالک سا تغاصیذ ٔ یا یک تالک سا دسج کُیذ.)دلت کُیذ کّ 

 رٍْ تغپاسیذ ، چٌٕ خهٕتش تّ َاو آٌ ازتیاج پیذا خٕاْیذ کشد.(

َکتّ يٓى تش اص َاو تالک ایٍ اعت کّ ، َمطّ تیظ تالک عاختّ ؽذِ تایذ دس يشکض تالک تاؽذ ٔگشَّ دس 

تالک سا یا َّ،   اعت کتشای ایُکّ يتٕخّ ؽٕیذ َمطّ تیظ دس يشکض تالايتذاد يغیش زشکت َخٕاْذ کشد.

تا گشیپ آٌ ًَایؼ دادِ ؽٕد، يسم لشاس گیشی گشیپ کّ یک يشتغ آتی ؽکم اعت ، ًْاٌ  اَتخاب کُیذ

 َمطّ تیظ يی تاؽذ. 

 

 

 

 ( سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش ساتضَیذ تا پیغاو صیش ًَایاٌ ؽٕد.Divide)Div*زال ػثاست 
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 ذ.(يی تاؽ Spline*اکٌُٕ يغیش سا اَتخاب کُیذ.)دس ایُدا يغیش يا 

 *تؼذ اص اَتخاب يغیش دس خو فشياٌ پیغايی ظاْش يی ؽٕد.

 

{ ، کّ دس ایُدا Blockایٍ پیغاو تّ يا يی گٕیذ کّ يغیش اَتخاب ؽذِ تایذ تّ چُذ پاسِ خو تمغیى ؽٕد ٔ یا}

 ( سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ.Block)Bػثاست 

 

 يی ؽٕد.ٔ صدٌ ایُتش پیغاو صیش ًَایاٌ   B*تؼذ اص ٔاسد ًَٕدٌ 

 

*ایٍ پیغاو اص ؽًا َاو تالکی کّ تایذ دسج ؽٕد سا يی خٕاْذ  کّ دس خهٕی ایٍ پیغاو َاو تالک سا تایپ کشدِ 

 ٔ ایُتش سا تضَیذ تا پیغاو تؼذی کّ دس صیش يؾاْذِ يی کُیذ ًَایاٌ ؽٕد:
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( سا  اَتخاب کُیذ Yes)Y*ایٍ پیغاو يی گٕیذ کّ ، يی خٕاْیذ تالک تا يغیش ًْتشاص ؽٕد ؟ کّ تٓتش اعت 

 تا ٔاسد يشزهّ تؼذی ؽٕیذ.  ٔ ایُتش سا تضَیذ

 

*دس ایٍ يشزهّ کّ آخشیٍ يشزهّ يی تاؽذ پیغاو صیش ٔخٕد داسد کّ تایذ تؼذاد آٌ يٕمٕع سا ٔاسد کُیذ ٔ 

 ایُتش سا تضَیذ. تا صدٌ ایُتش َتیدّ سا يی تٕاَیذ يؾاْذِ کُیذ.

 

 

 

 

ؼییٍ تؼذاد اعتفادِ کشدیى کّ اگش تخٕاْیذ تا اعتفادِ اص فافهّ تیٍ دٔ : يا اص ایٍ سٔػ تشای ت َکتّ يٓى

اعتفادِ کُیذ . ایٍ سٔػ َیض دلیما ياَُذ سٔػ تاال  Measureتایذ اص گضیُّ  ایٍ کاس سا اَداو دْیذيٕمٕع 

 اعت تا ایٍ تفأت کّ تّ خای تؼذاد ، فافهّ سا تایذ ٔاسد کُیذ.
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 سی :آؽُایی تا تخؼ اَذاصِ گزا

 

 : Linear  اَذاصِ گزاسی  

 تشای اَذاصِ گزاسی خطٕه افمی ٔ ػًٕدی تّ کاس يی سٔد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Linear 

 Menu:  Dimension  Linear 

 Toolbar: Dimension   

 

 َسِٕ اخشا :

پظ اص فؼال کشدٌ ایٍ اتضاس دَٔمطّ سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ يکاٌ ًَا سا تّ عًت دنخٕاِ زشکت دادِ ٔ 

دس ایٍ زانت خطٕه اَذاصِ تّ فٕست یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ يسم لشاس گیشی خو اَذاصِ اَتخاب کُیذ . 

 افمی ٔ یا ػًٕدی تشعیى يی ؽٕد.

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/


   71660501190فنی و مهندسی)عمران،معماری و مکانیک(                                  آریانی    آموزش انواع نرم افزارهای 

Page 90 of 167                                9769آموزش اتوکد      )گیل رایانه رودسر(آموزش انواع علوم مختلف کامپیوتر  

 

 

ػذد اَذاصِ سا تغییش دْیذ، لثم اص آخشیٍ کهیک تشای لشاس دادٌ دس يسم ** دس اَذاصِ گزاسی اگش تخٕاْیذ 

َظش، کهیک ساعت کشدِ ٔ دس نیغت تاص Mtext یا Textيٕسد   سا اَتخاب کُیذ ٔ ػذد يٕسد َظش سا تایپ 

گضیُّ  ؽذِ  

لاتهیت ٔیشایؾی تٓتشی سا داسا يی تاؽذ.(  Mtext ُّکُیذ. ) گضی 

 : Aligned   اَذاصِ گزاسی 

 تشای اَذاصِ گزاسی خطٕه صأیّ داس ٔ یا يٕسب اعتفادِ يی ؽٕد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Aligned 

 Menu:  Dimension  Aligned 

 Toolbar: Dimension 

 

 َسِٕ اخشا : 
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خٕاِ زشکت دادِ پظ اص اَتخاب اتضاس، دٔ َمطّ يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ يکاٌ ًَا سا تّ عًت دن

ٔ دس يسم يٕسد َظش تشای لشاس گیشی خو اَذاصِ کهیک کُیذ . ؽًا يی تٕاَیذ تؼذ اص تؼییٍ خٓت يٕسد 

 َظش یک يمذاس سا َیض تشای لشاس دادٌ خو اَذاصِ ٔاسد کشدِ ٔ ایُتش کُیذ تا دس آٌ يسم لشاس تگیشد. 

 

 : Arc Length  اَذاصِ گزاسی 

فادِ يی ؽٕد .تشای اَذاصِ گزاسی کًاٌ اعت  

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Arc Length 

 Menu:  Dimension  Arc Length 

 Toolbar: Dimension 

 َسِٕ اخشا :

پظ اخشای دعتٕس کًاٌ يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ يکاٌ ًَا سا تّ عًت دنخٕاِ زشکت دادِ ٔ 

يکاٌ لشاس گیشی خو اَذاصِ سا اَتخاب کُیذ تا تشعیى ؽٕد . دس ایٍ زانت هٕل کًاٌ تّ فٕست يًاط تا 

 کًاٌ اَتخاتی تشعیى يی ؽٕد.
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 : Ordinate  اَذاصِ گزاسی  

 تشای اَذاصِ گزاسی ٔ تؼییٍ يختقات َمطّ يٕسد َظش اعتفادِ يی ؽٕد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Ordinate 

 Menu:  Dimension  Ordinate 

 Toolbar: Dimension 

  

 َسِٕ اخشا :

پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس کافیغت کّ َمطّ يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ دس ادايّ تا تٕخّ تّ خٓت زشکت 

 َمطّ يختقات Xٔ Yيکاٌ ًَا  سا يؾخـ يی کُذ.
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  : Radius  اَذاصِ گزاسی 

 تشای اَذاصِ گزاسی کًاٌ ٔ یا دایشِ يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Radius 

 Menu:  Dimension  Radius 

 Toolbar: Dimension   

 َسِٕ اخشا : 

پظ اص اَتخاب اتضاس، دایشِ یا کًاٌ يٕسد َظش سا اَتخاب ًَٕدِ ٔ عپظ يکاٌ ًَا سا تّ عًت دنخٕاِ 

تا لشاس تگیشد .دس ایٍ زانت زشکت دْیذ ٔ یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ يسم لشاس گیشی خو اَذاصِ کهیک کُیذ 

 ؽؼاع يٕمٕع اَتخاتی تشعیى يی ؽٕد.
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 : Jogged  اَذاصِ گزاسی  

تشای اَذاصِ گزاسی دایشِ ْا ٔ یا کًاٌ ْایی کّ يشکض آَٓا خاسج اص يسذٔدِ کاغز تاؽُذ يٕسد اعتفادِ لشاس 

 يی گیشد.

 

 

 

 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Jogged 

 Menu:  Dimension  Jogged 

 Toolbar: Dimension 
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 َسِٕ اخشا : 

کُیذ ٔ عپظ يکاٌ ًَا سا تّ عًت دنخٕاِ زشکت دْیذ ٔ یک پظ اص اخشای اتضاس یک دایشِ سا اَتخاب 

َمطّ تّ ػُٕاٌ يسم لشاس گیشی خو أل اَتخاب کُیذ ٔ عپظ یک َمطّ دیگش سا تّ ػُٕاٌ يسم لشاس 

 گیشی ؽکغت اَتخاب کُیذ ٔ دس َٓایت یک َمطّ تّ ػُٕاٌ يسم لشاس گیشی خو اَذاصِ اَتخاب کُیذ.

 

 : Diameter  اَذاصِ گزاسی 

کًاٌ يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد.ای اَذاصِ گزاسی دایشِ ٔ یا تش  

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Diameter 

 Menu:  Dimension  Diameter 

 Toolbar: Dimension  

 َسِٕ اخشا :

تؼذ اص اَتخاب اتضاس دایشِ يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ يکاٌ ًَا سا تّ عًت دنخٕاِ زشکت دْیذ ٔ 

دایشِ تشعیى يی دس ایٍ زانت خو اَذاصِ لطش  تشای لشاس دادٌ خو اَذاصِ کهیک کُیذ.دس يسم يٕسد َظش 

 ؽٕد.
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  : Angular  اَذاصِ گزاسی 

 تشای اَذاصِ گزاسی صأیّ تیٍ دٔ خو اعتفادِ يی ؽٕد .

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Angular 

 Menu:  Dimension  Angular 

 Toolbar: Dimension 

  

 َسِٕ اخشا :

پظ اص اَتخاب اتضاس تّ تشتیة سٔی خطٕه يٕسد َظش کهیک کُیذ ٔ عپظ يکاٌ ًَا سا تّ عًت دنخٕاِ 

دس  و اَذاصِ کهیک کُیذ تا خو اَذاصِ لشاس گیشد.زشکت دْیذ ٔ یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ يسم لشاسگیشی خ

 ایٍ زانت صأیّ تیٍ دٔ خو اَتخاب ؽذِ تشعیى يی ؽٕد.
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 : Quick Dimension  اَذاصِ گزاسی 

 تشای اَذاصِ گزاسی عشیغ تشعیًات يٕسد اعتفادِ ساس يی گیشد.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Quick Dimension 

 Menu:  Dimension  Quick Dimension 

 Toolbar: Dimension   

 

 َسِٕ اخشا:

صو اعت کّ تا دیگش اتضاسْای اَذاصِ گزاسی آؽُایی داؽتّ تاؽیذ چٌٕ تًاو *تشای اعتفادِ اص ایٍ اتضاس ال

 آَٓا سا دس تش يی گیشد.

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/


   71660501190فنی و مهندسی)عمران،معماری و مکانیک(                                  آریانی    آموزش انواع نرم افزارهای 

Page 98 of 167                                9769آموزش اتوکد      )گیل رایانه رودسر(آموزش انواع علوم مختلف کامپیوتر  

 

تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، خطٕه يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ يکاٌ ًَا سا تّ عًت يٕسد َظش 

اس تًاو خطٕه پؾت زشکت دادِ ٔ دس يسم لشاس گیش خو اَذاصِ کهیک کُیذ تا دس آَدا لشاس گیشد تا ایٍ ک

 عش ْى اَذاصِ گزاسی يی ؽَٕذ.

تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ پظ اص اَتخاب يٕمٕػات ٔ صدٌ ایُتش دس خو فشياٌ دعتٕساتی ًَایاٌ يی ؽٕد ٔ تا 

 اَتخاب ْش کذاو اص دعتٕسات ، خو اَذاصِ يشتٕه تّ ًْاٌ دعتٕس تشعیى يی ؽٕد.

 

 

 : Baseline  اَذاصِ گزاسی 

ش اعاط یک اَذاصِ يثُا اعتفادِ يی ؽٕد.تشای اَذاصِ گزای ت  

 *تشای ایُکّ اص ایٍ اتضاس اعتفادِ کُیذ يی تایغت اص لثم زذالم یک خو اَذاصِ تشعیى کشدِ تاؽیذ.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Baseline 

 Menu:  Dimension  Baseline 

 Toolbar: Dimension 
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 َسِٕ اخشا :

پظ اص اَتخاب select(S(  سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ دس ادايّ یکی اص خطٕه استثاهی اَذاصِ سا 

ثاست اتضاس ػ  

اَتخاب کُیذ ٔ عپظ َماه دنخٕاِ خٕد سا پؾت عش ْى اَتخاب کُیذ. دس ایٍ زانت تًايی خطٕه اَذاصِ اص 

 یک َمطّ يثُای يؾتشک ؽشٔع خٕاَذ ؽذ.

 

 : Continue  اَذاصِ گزاسی 

 تشای اَذاصِ گزاسی پؾت عشْى يٕمٕػات اعتفاد يی ؽٕد.

ت اص لثم زذالم یک خو اَذاصِ تشعیى کشدِ تاؽیذ.*تشای ایُکّ اص ایٍ اتضاس اعتفادِ کُیذ يی تایغ  

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

  

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Continue 

 Menu:  Dimension  Continue 

 Toolbar: Dimension 
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 َسِٕ اخشا :

(  سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ عپظ خو اَذاصِ يٕسد َظش سا select) Sػثاست پظ اص اَتخاب اتضاس

س یک ًَٕدِ ٔ تؼذ پؾت عشْى َماه يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ . دس ایٍ زانت تًايی خطٕه اَذاصِ داَتخاب 

 ايتذاد ٔ پؾت عشْى تشعیى يی ؽٕد.

 

 

 

 

 

 : Center Mark آؽُایی تا اتضاس   

 اص ایٍ اتضاس تشای تؼییٍ ٔ ػاليت گزاسی دس يشکض دایشِ ٔ یا کًاٌ يی تٕاَیذ اعتفادِ کُیذ.
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 َسِٕ اَتخاب اتضاس : 

 

Button 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Center Mark 

 Menu:  Dimension  Center Mark 

 Toolbar: Dimension 

 

 َسِٕ اخشا :

تؼذ اص ایُکّ سٔی ایٍ اتضاس کهیک کشدیذ ٔ دس زانت اَتخاب لشاس گشفت، سیٕ دایشِ یا کًاٌ کهیک کُیذ تا 

تشای ؽًا ػاليت گزاسی کُذ. يشکض آٌ سا  

 

 

 : Dimension Style  آؽُایی تا پُدشِ تُظیًات اَذاصِ گزاسی  

اگش تؼذ اص اَذاصِ گزاسی يؾاْذِ کشدیذ کّ يتٍ اَذاصِ ٔ فهؾٓا ٔ خطٕه اَذاصِ تا هشذ ؽًا ْى خٕاَی َذاسد 

  يی تایغت آَٓا سا ٔیشایؼ کُیذ تا تّ اَذاصِ دنخٕاِ تغییش دْیذ.

غًت تّ خالفّ ایٍ پُدشِ يی پشداصیى:دس ایٍ ل  
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:Dimension Style َسِٕ تاص کشدٌ پُدشِ ٔیشایؾی 

 

 Ribbon: Annotate tab Dimensions panel Dimension Style 

 Menu:  Format  Dimension Style 

 Toolbar: Styles   

 Command entry: dimstyle 

 

 تؼذ اص کهیک سٔی ایٍ آیکٍ پُدشِ صیش تاص يی ؽٕد:
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کهیک کُیذ تا ٔاسد پُدشِ ٔیشایؾی افهی خطٕه اَذاصِ ؽٕیذ:  Modify دس ایٍ پُدشِ َیض سٔی   

 

ؽٕیذ ٔ يتٍ خو اَذاصِ  Text سد عشتشگتؼذ اص ایُکّ ایٍ پُدشِ تاص ؽذ تٓتشیٍ زانت ایٍ اعت کّ اتتذا ٔا 

 ٔیشایؼ کُیذ تا تٓتش يتٕخّ تغییشات ؽٕیذ . دس ایٍ عشتشگ تّ يٓى تشیٍ آَٓا يی پشداصیى : سا

 

 **ایٍ عشتشگ فمو يشتٕه تّ يتٍ خو اَذاصِ يی تاؽذ.

: دس ایٍ کادس اَذاصِ ٔ عایض يتٍ خو اَذاصِ سا تؼییٍ کُیذ.  Text Height 

تُظیى کُیذ.  Centered  ُّسا سٔی گضیVertical  أنیٍ گضیُّ یؼُی ،Text Placement  دس لغًت 
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 ایٍ ػًم تاػث يی ؽٕد کّ يتٍ خو اَذاصِ دس ٔعو خو لشاس گیشد.

 تؼذ اص ایٍ ػًم تایذ آخشیٍ گضیُّ ایٍ لغًت سا ٔیشایؼ کُیذ کّ ػثاست اعت اص :

Offset from Dim Lineّلشاس گیشی يتٍ سا َغثت تّ خو اَذاصِ  : دس ایٍ لغًت يی تایغت يمذاس فافه 

تؼییٍ کشدیى  دس ایٍ لغًت تٓتش اعت   Centered سٔی گضیُّ   Vertical  تؼییٍ کُیذ ٔ چٌٕ دس لغًت  

سا ٔاسد کُیذ تا يتٍ اَذاصِ تا خو اَذاصِ تمشیثا ْى تشاص گشددَذ.  1.10ػذد   

ُیذ ٔ تٓتشیٍ َیض يی تٕاَیذ يتٍ خو اَذاصِ سا تا خٕد خو اَذاصِ ًْتشاص ک  Text Alignment  دس لغًت 

يی تاؽذ. ایٍ اَتخاب تاػث يی ؽٕد کّ يتٍ تا خو اَذاصِ   Aligned with Dimension Line گضیُّ،   

 ًْتشاص گشدد.

ؽٕیذ:  Symbols and Arrows ٔاسد عشتشگ   Text تؼذ اص اَداو تغییشات دس عشتشگ   
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س يتُی گضیُّکاديی تٕاَیذ ؽکم فهؼ ْا سا تغییش دْیذ ٔ دس   Arrowheads  دس ایٍ عشتشگ دس لغًت 

يی تَٕیذ اَذاصِ فهؼ اَتخاب ؽذِ سا تغیش دْیذ کّ ایٍ لغًت اًْیت صیادی داسد.  Arrow Size 

Center سا فؼال کشدِ ٔ دس کادس يتُی آٌ اَذاصِ   Mark َیض گضیُّ   Center Marks  عپظ دس لغًت 

سا تؼییٍ کُیذ .   Marks 

ؽٕیذ . ایٍ عشتشگ يخقٕؿ ٔیشایؼ خو اَذاصِ ٔ  Linesعشتشگ  تغییشات ٔاسدتؼذ اص اػًال ایٍ 

 دَثانّ اَذاصِ يی تاؽذ.خطٕه 

 

 

 

، دٔ گضیُّ صیش يی تاؽُذ:  Extension Lines يٓى تشیٍ گضیُّ ْای ایٍ پُدشِ َیض دس لغًت   

: دس ایٍ فیهذ يی تَٕیذ تؼییٍ کُیذ کّ خطٕه دَثانّ اَذاصِ چّ يمذاس  Extend Beyond Dim Lines 
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  تاالتش اص خٕد خو اَذاصِ لشاس گیشد.

 

: دس ایٍ فیهذ َیض يی تٕاَیذ تؼییٍ کُیذ کّ ایٍ خطٕه دَثانّ چّ يمذاس اص خغى  Offset From Origin 

 افهی ؽًا تا فافهّ تشعیى ؽٕد .

 

 

Primary Units اعت ٔاسد پظ اص اػًال ایٍ تغییشات يؾاْذِ کشدیذ کّ دلت ففش تؼذ اص اػؾا صیاد 

 عشتشگ 

ؽٕیذ. دس ایٍ عشتشگ يی تٕاَیذ ٔازذ يٕسد َظش ٔ دلت اَذاصِ گیشی ٔچگَٕگی ًَایؼ اَذاصِ سا تغییش 

 دْیذ:
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*****ایٍ پُدشِ تغیاس يٓى يی تاؽذ.    

تؼییٍ کُیذ.  Decimal : دس ایٍ فیهذ َٕع ٔازذ سا اػؾاسی یؼُی   Unit Format 

سا تؼییٍ کُیذ کّ اگش تشای کاْای عاختًاَی اعتفادِ : دس ایٍ فیهذ َیض دلت ففشتؼذاػؾاس   Precision 

 يی کُیذ تٓتش اعت کّ سٔی دٔتاففشتؼذاػؾاس تُظیى ؽٕد.

: ػاليت تیٍ لثم ٔ تؼذ اػؾاس سا تؼییٍ کُیذ. يثال ئیشگٕل تاؽذ ٔ یا َمطّ ٔ یا  Decimal Separator 

 تا کًی فافهّ لشاس گیشَذ.

تٍ خو اَذاصِ چّ يمذاس سَذ ؽَٕذ .: يی تٕاَیذ تُظیى کُیذ کّ ي  Round Off 

ٔاسد کُیذ.: يی تٕاَیذ تشای يتٍ اَذاصِ یک پیؾَٕذ   Prefix 

 

: دس ایٍ فیهذ َیض يی تٕاَیذ یک پغَٕذ تؼییٍ کُیذ.  Suffix 

*َکتّ ای کّ ٔخٕد داسد ایٍ اعت کّ اگش لشاس تاؽذ ؽًا یک ًَاد اعتاَذاسد اتٕکذ سا دس ایٍ فیهذ لشاس دْیذ 

تایذ زتًا فشيٕل آٌ سا تّ یاد داؽتّ تاؽیذ . تشای يثال اگش خٕاعتیذ ػاليت لطش سا ٔاسد کُیذ يی تایغت 

 %% سا دس ایٍ فیهذ تایپ کشدِ تا ػاليت لطش سا ؽُاعایی کُذ.  c ػثاست

  

Prefix  ٔSuffixلاتم لثٕل يی تاؽذ تّ ؽشذ صیش يی تاؽُذ: کّ دس فیهذ فشيٕنٓا ٔ یا کذْایی   

(°) دسخّ =   %%d 

 p%%=  يُفی ٔ يثثت(±) 

 c%%= لطش ( ) 

 

تمشیثا تشاتش یا يغأی        =  \U+2248 
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=      صأیّ   \U+2221 

 

=  خو يشصی   \U+E100 

زذ ٔعو ٔ یا خو يشکضی=   \U+2104 

)زشف چٓاسو یَٕاَی( = دنتا ٔ یا تغییشات  \U+0394 

فاص انکتشیکی یا تشلی=   \U+0278 

= خو خشیاٌ  \U+E101 

= يؾخقات تشاتش ٔ یا اتساد )دس سیامیات(  \U+2261 

=  هٕل أنیّ  \U+E200 

   = \U+E102 

= َا يغأی ٔ یا َاتشاتش  \U+2260 

=  اْى ) ٔازذ يمأيت دس تشق(  \U+2126 

= ايگا ) زشف آخش یَٕاَی(  \U+03A9 

ففسّ ٔ یا پهیت=   \U+214A 

.سا صیش يتٍ يی َٕیغذ 2، یؼُی ػذد  2= صیش َٕیظ   \U+2082 

تایپ کُیذ ٔ تؼذ اص آٌ ایٍ کذ سا ٔاسد کشدِ تا تّ فٕست   M = يتش يشتغ ، یؼُی يی تٕاَیذ زشف   

\U+00B2 

 يتش يشتغ ًَایؼ دادِ ؽٕد.

= يتش يکؼة ) ياَُذ سٔػ تاال(  \U+00B3 
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: ایٍ لغًت اًْیت ٔیژِ ای داسد یؼُی يی تٕاَیذ تؼییٍ کُیذ کّ يتٍ خو   Measurement Scale 

يتش ٔ آٌ سا اَذاصِ  5دادِ ؽٕد يثال اگش ؽًا یک خطی سا تشعیى کشدِ ایذ تّ هٕل  ذاصِ چگَّٕ ًَایؼاَ

يثال دٔتشاتش کُیذ ، صياَی کّ ایٍ کاس سا يی کُیذ  scaleاکٌُٕ يی خٕاْیذ آٌ سا تا اتضاس  کشدِ ایذگزاسی 

ؼیت تخٕاْیذ يتٍ اَذاصِ  سا ًَایؼ يی دْذ ٔ زال اگش دس ایٍ ٔم 01خو اَذاصِ ؽًا ػذد فذ دسفذ 

 )َیى( سا ٔاسد کُیذ. 1.5يتش سا َؾاٌ دْذ يی تایغت دس ایٍ فیهذ يمذاس  5ًْاٌ ػذد 

Zero Suppression ٔ دس ایٍ لغًت  يی تٕاَیذ تؼییٍ کُیذ کّ ففش لثم ٔ تؼذ اػؾاس ًَایؼ دادِ ؽٕد : 

 .یا ًَایؼ دادِ َؾٕد

ًَایؼ ًَی دْذ.: فؼال کشدٌ ایى گضیُّ، ففش لثم اػؾاس سا   Leading 

: تیکذاس کشدٌ ایٍ گضیُّ َیض ففش تؼذ  اػؾاس سا ًَایؾی ًَی دْذ.  Trailing 

کهیک کُیذ.  OK پظ اص اػًال تُظیًات سٔی   

  : MTEXT آؽُایی تا دعتٕس يتٍ   

خشا تا اعتفادِ اص ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ دس هشذ ْای خٕد يتٍ ْایی سا تُٕیغیذ ٔ یا یاد داؽتٓایی سا تشای ا

 رکش کُیذ.

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Home tab Annotation panel Multiline Text 

 Menu:  Draw   Text  Multiline Text 

 Toolbar: Draw   

 Pointing device: Double-click a multiline text object 
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 َسِٕ اخشا :

پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، ؽکم يکاٌ ًَای يٕط تغییش يی کُذ ٔ يی تایغت دس يسم يٕسد َظش یک 

فنا یک سیثَٕی دس ففسّ فنایی سا تّ ػُٕاٌ فنای َٕؽتٍ يتٍ يٕسد َظش تشعیى کُیذ ٔ تا تشعیى ایٍ 

اتٕکذ ًَایاٌ يی ؽٕد کّ ؽايم اتضاس ْایی تشای َٕؽتٍ ٔ کُتشل کشدٌ آٌ يی تاؽذ کّ يٓى تشیٍ آَٓا 

 ػثاستُذ اص :

 

: عثک يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ.)يی تایغت اص لثم عثک ْایی ایداد کشدِ تاؽیذ.(  Style 

: اَذاصِ ٔ یا استفاع يتٍ سا تؼییٍ کُیذ.  Text Height 

يی تاؽذ کّ يی تٕاَیذ إَاع ًَادْای يُٓذعی سا تشای  Symbol دیگش گضیُّ ی يٓى دس ایٍ پُدشِ، ٔ

 کاس اَتخاب کُیذ . عٕٓنت

فنای خانی ففسّ کاسی اتٕکذ یکثاس کهیک کُیذ تا ػًهیات ٔ یا دس  OK تؼذ اص َٕؽتٍ يتٍ ٔ کهیک سٔی   

 َٕؽتٍ تّ اتًاو تشعذ.

ٕاعتیذ اٌ سا ٔیشایؼ کُیذ، کافی اعت کّ سٔی آٌ يتٍ يٕسد َظش داتم کهیک ** اگش يتُی سا َٕؽتیذ ٔ خ

 کُیذ.
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 : Text Style  آؽُایی تا عاختٍ عثک يتُی خذیذ 

اص ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تشای يتٍ خو اَذاصِ ٔ یا تشای َٕؽتٍ يتٍ دس ففسّ کاسی عثک ْای خافی 

 ایداد کُیذ ٔ دس آَٓا اعتفادِ کُیذ.

ضاس :َسِٕ اَتخاب ات  

 

Button 

 Ribbon: Home tab Annotation panel Text Style 

 Menu:  Format  Text Style 

 Toolbar: Text   

 Command entry: style  

 

 

 

 

 َسِٕ اخشا:

 پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس پُدشِ صیش ًَایاٌ يی ؽٕد کّ تّ يٓى تشیٍ گضیُّ ْای ایٍ پُدشِ يی پشدایى:
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کهیک کُیذ تا یک پُدشِ کٕچکی تاص ؽٕد ٔ دس ایٍ پُدشِ  Newسٔی  تؼذ اص يؾاْذِ ایٍ پُدشِ تٓتش اعت

تا یک عثک يتُی خذیذ عاختّ ؽٕد ٔ ایٍ عثک يتُی خذیذ  کهیک کُیذ Okَاو خذیذ ٔاسد کشدِ ٔ سٔی یک

 تشتیة صیش ٔیشایؼ کُیذ: سا تّ

 Current Text Style: دس ایٍ لغًت نیغتی اص عثک ْای ٔخٕد سا ًَایؼ يی دْذ.

: تا تاص کشدٌ نیغت کؾٕیی ایٍ لغًت يی تٕاَیذ فَٕت يٕسد َظش سا  اَتخاب کُیذ.  Font 

اسد کُیذ.: عایض ٔ اَذاصِ يتٍ سا ٔ  Height 

ؽٕد. اص يتٍ عاختّ ؽذِ يی تٕاَیذ دس اتضاس ْای  ّکهیک کُیذ تا يتٍ ؽًا عاخت  ok پظ اص َتظیًات سٔی 

اعتفادِ کُیذ.  TEXT ٔ یا   MTEXT تُظیًات يتٍ خو اَذاصِ ٔ   
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 آؽُایی تا الیّ تُذی دس فنای اتٕکذ :

دس اتٕکذ   Layers هف تشای خطٕه يی تٕاَیذ اص اتضاس تا َاوخٓت يذیشیت دس کاس ٔ تؼییٍ ؽکم ْای يخت  

اعتفادِ کُیذ . دس زمیمت الیّ ْا سا ایُگَّٕ تقٕس کُیذ کّ آَٓا کاغزْای ؽفافی يی تاؽُذ کّ ْش دعتّ اص 

داد. ٔ دس َٓایت الیّ ْا يٕمٕػاتی کّ داسای خٕاؿ ٔ يؾخقات یکغاَی يی تاؽُذ سا دس یک الیّ لشاس 

تشعیى ؽذِ کايم سا ًَایؼ دْذ ٔ دس فٕست َیاص یکی اص الیّ ْا یا ًْاٌ سا تشٔی ْى لشاس داد تا َمؾّ 

 کاغز ؽفاف سا تشداؽت تا اص خضئیات ٔ ؽهٕغی َمؾّ کى ؽٕد .

 

 

 تشای يذیشیت الیّ ْا تایذ پُدشِ يشتٕه تّ آٌ سا تا اعتفادِ اص سٔػ صیش تاص کُیذ:

 

Button 

 Ribbon: Home tab Layers panel Layer Properties Manager 

 Menu:  Format   Layer 

 Toolbar: Layer  

 Command entry:  la 

 

تاص يی ؽٕد کّ تّ يٓى تشیٍ گضیُّ ْای  Layer Properties Manager تا اَتخاب ایٍ آیکی پُدشِ    
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پُدشِ يی پشداصیى:ایٍ   

 

 

سا اَتخاب کُیذ، دس ادايّ   Layer : تشای ایداد یک الیّ خذیذ سٔی ایٍ آیکٍ اص تاالی کادس   New Layer 

 یک َاو خذیذ تشای الیّ عاختّ ؽذِ ٔاسد کُیذ ٔ تا صٌ ایُتش کاس ایداد الیّ تّ اتًاو يی سعذ.

یذ کّ تا آٌ يٕمٕع ٔ یا الیّ ْى خٕاَی داؽتّ *** تشای دادٌ اعى تٓتش اعت اعى الیّ سا هٕسی تؼییٍ کُ

تاؽذ تا دس ُْگاو خغتدٕ الیّ ْا تّ آعاَی پیذا کُیذ . تشای يثال اگش لقذ داسیذ تشای دیٕاسْا یک الیّ 

 ایداد کُیذ تٓتش آٌ اعت کّ الیّ يشتٕهّ سا تا َاو دیٕاس َاو گزاسی کُیذ.

Layer Deleteْ ّا اعتفادِ يی ؽٕد. تشای پاک کشدٌ الیّ ، اتتذا تایذ : اص ایٍ آیکٍ تشای پاک کشدٌ الی

 يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ تؼذ سٔی ایٍ آیکٍ کهیک کُیذ تا پاک ؽٕد. الیّ
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*** اگش اص الیّ عاختّ ؽذِ اعتفادِ کشدِ تاؽیذ آٌ الیّ تّ ْیچ ٔخغ پاک َخٕاْذ ؽذ يگش ایُکّ 

کُیذ . یا دس الیّ دیگش لشاس دْیذ ٔ تؼذ آٌ  الیّ پاک  يٕمٕػاتی سا کّ تا ایٍ الیّ عاختّ ایذ سا أل پاک

 کُیذ. ٔ ًْچُیٍ الیّ ففش کّ پیؼ فشك يی تاؽذ پاک ًَی ؽٕد.

: تا کهیک تشٔی ایٍ آیکٍ الیّ اَتخاب ؽذِ خاسی يی ؽٕد.  Set Current 

ٕس اتتذا الیّ الیّ خاسی الیّ ای يی تاؽذ کّ  تًايی يٕمٕػات تا آٌ الیّ تشعیى يی ؽٕد ، تشای ایٍ يُظ

 يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ ٔ تؼذ تا کهیک سٔی ایٍ آیکٍ آٌ الیّ ، الیّ خاسی خٕاْذ تٕد.

اتضاسْایی تشای تُظیى خقٕفیات الیّ ْا لشاس داسد کّ ػثاستُذ اص :   List View دس لغًت 

: ٔمؼیت الیّ سا َؾاٌ يی دْذ ، ایُکّ الیّ خاسی اعت یا َّ.  Status 

ًَایؼ يی دْذ. : َاو الیّ سا  Name 

On and Off. ّالیّ ای کّ خايٕػ تاؽذ، يٕمٕػات آٌ الیّ  : تشای سٔؽٍ ٔ خايٕػ کشدٌ یک الی

 گشفتّ ًَی ؽَٕذ. پشیُت

Freeze تشای يُدًذ کشدٌ یک الیّ يٕسد اعتفادِ لشاس يی گیشد. الیّ ْای يُدًذ ؽذِ ًْاَُذ الیّ ْای : 

ؽشکت َکشدِ ٔ عشػت کايپیٕتش سا  Regenياَُذ دعتٕساتی خايٕػ ػًم يی کُُذ تا ایٍ تفأت کّ دس

 تمهیم يی دُْذ. کًتش

Locks and unlock : لفم کشدٌ ٔ یا اص لفم خاسج کشدٌ یک الیّ. يٕمٕػات لفم ؽذِ غیش لاتم

 يی تاؽُذ.ٔیشایؼ 

Colorیّ : تا کهیک دس ایٍ لغًت خؼثّ سَگ تاص يی ؽٕد ٔ يی تٕاَیذ تشای يٕمٕػات يشتٕه تّ آٌ ال

 اعتفادِ کُیذ.( Index Color تٓتش اعت اص سَگٓای اعتاَذاسد ) سَگ تؼییٍ کُیذ.یک 

 Linetype: دس ایٍ لغًت يی تٕاَیذ َٕع خو سا تؼییٍ کُیذ.

کهیک کُیذ ٔ   Load صياَی کّ سٔی ایٍ گضیُّ کهیک کشدیذ ٔ خو يٕسد َظش سا دس آَدا پیذا َکشدیذ سٔی 

ذ.خو يٕسد َظش سا تاس گزاسی کُی  

: دس ایٍ لغًت َیض مخايت خطٕه آٌ الیّ سا تؼییٍ کُیذ.  Lineweight 
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: يی تٕاَیذ ؽفافیت ٔ پؾت ًَایی خطٕه سا تؼییٍ کُیذ.  Transparency 

: تا کهیک سٔی ایٍ آیکٍ يی تٕاَیذ تؼییٍ کُیذ کّ يٕمٕػات آٌ الیّ لاتم پشیُت تاؽذ ٔ یا َّ.  Plot 

 

 : Microsoft Office َٕگی نیُک اتٕکذ تا َشو افضاس ْای آؽُایی تا چگ  

 دایٍ لغًت یکی اص يٓى تشیٍ لغًت ْای اتٕکذ يی تاؽذ ٔ تّ ؽًا ایٍ ايکاٌ سا يی دْذ تا تّ آعاَی ٔاس

تّ آٌ يی ؽٕد تا تتٕاَیذ َیاص خٕد دس ایٍ لغًت فمو یک اؽاسِ ای  ٔ ... ؽٕیذ. Excelٔ یا  Wordفنای 

 سا دس زذ أنیّ سفغ کُیذ.

.   يی داَُذ   OLE  ایٍ دعتٕس  سا تّ َاو يٕمٕ ػات  

یم ْایی ايی تاؽذ ٔ تّ يؼُای ف  Object Linking and Embedding تّ يخفف کهًات   OLE ػثاست    

يی تاؽذ کّ دس تشَايّ ْای دیگش دسج ؽذِ ٔ ایٍ ايکاٌ سا داسَذ کّ تیٍ آَٓا پیَٕذ ٔ یا ًْاٌ نیُک تشلشاس 

 تاؽذ.

 

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Insert tab Data panel OLE Object 

 Menu:  Insert  OLE Object 

 Toolbar: Insert   
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 َسِٕ اخشا :

ش تاص يی ؽٕد: پُدشِ صی  Insertobj یا تایپ ػثاست    OLE Object پظ اص اَتخاب اتضاس     

َشو افضاس يشتٕهّ داؽتّ تاؽیذ . سا تا  و*** تشای اعتفادِ اص ایٍ اتضاس يی تایغت زذالم اهالػات الص

کشدٌ تا اس تثاه ٔ پیَٕذ داؽتّ تاؽیذ تایذ زذالم اهالػات ٔ َسِٕ کاس Excel اگش يی خٕاْیذ تا تشای يثال

 داؽتّ تاؽیذ. اگش چّ ایٍ تشَايّ یکی اص تشَايّ ْای ٔاخة تشای ْش يُٓذط يی تاؽذ . تشَايّ سا ایٍ

 

 

OLE يی تٕاَیذ تؼییٍ کُیذ اص چّ يسیطی يی خٕاْیذ تّ ػُٕاٌ   Object Type  دس ایٍ پُدشِ دس لغًت 

 اعتفادِ کُیذ.

ُدشِ آیتى ْایی  ًَایؼ دادِ يی ؽٕد کّ َشو افضاس *** تّ ایٍ َکتّ تایذ تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ دس ایٍ پ

Excelيشتٕهّ  تشای نیُک اعتفادِ کُیذ  تشٔی عیغتى ؽًا َقة ؽذِ تاؽذ . تشای يثال اگش خٕاعتیذ کّ  

 اص َشو افضاس 

 تایذ ایٍ َشو افضاس تشٔی عیغتى ؽًا َقة ؽذِ تاؽذ.

اَتخاب   OLE يشتثو تا يٕمٕع : تیک داس کشدٌ ایٍ گضیُّ تاػث يی ؽٕد کّ آیک ٍ Display as Icon 

تّ ًَایؼ دس يی آیذ.  Object Type  ؽذِ دس لغًت 
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تُظیًات ایٍ پُدشِ تغییش يی کُذ ٔ دس ایٍ زانت يی تٕاَیذ سٔی   Create from File  ُّتا اَتخاب گضی  

تغاصیذ.  OLE کهیک کُیذ ٔ تا اعتفادِ اص یک فایم يٕخٕد دس عیغتى ، یک يٕمٕع   Browse 

Link : اگش ایٍ گضیُّ سا تیک داس کُیذ تیٍ يٕمٕعOLE  ٍفایم ، پیَٕذ ٔ یا نیُک تشلشاس يی ؽٕد، ای ٔ

، فایم اَتخاب ؽذِ تّ OLEتشٔی يٕمٕع  Open دعتٕس تّ ؽًا ایٍ ايکاٌ سا يی دْذ کّ تا اخشایگضیُّ 

 .ذِ تالفافهّ دس آٌ اثش خٕاْذ کشدتاص خٕاْذ ؽذ ٔ تغییشات اػًال ؽ Updateفٕست 

سا دس ایٍ  Excel،کهیک کُیذ  تا آٌ يسیو تاص ؽٕد .) يا تشَايّ  OKسٔی OLEخاب يٕمٕع تظ  اص اَپ

 اَتخاب کشدیى.(  يثال

 

 پظ اص َٕؽتٍ َیاصات خٕد دس یک لغًت اص ففسّ اتٕکذ کهیک کُیذ تا آٌ يٕمٕع عاختّ ؽٕد.

خٕاعتیذ آٌ سا ٔیشایؼ کُیذ سآْای يتفأتی ٔخٕد داسد ٔ یکی اص   OLE اگش تؼذ اص عاختٍ يٕمٕػات   

 OLE سا اَتخاب کُیذ ٔ عپظ کهیک ساعت کشدِ ٔ خهٕی گضیُّ   OLE آَٓا ایٍ اعت کّ اتتذا يٕمٕع   
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 چُذیٍ گضیُّ دیگش ًَایاٌ يی ؽٕد کّ تغتّ تّ َیاص خٕد يی تٕاَیذ ْش کذاو سا اَتخاب کُیذ.

 

Open :  دٔتاسِ ٔاسد يسیوOLE  سا اػًال کُیذ ٔ آٌ تغییشات دس فنای يی ؽٕیذ ٔ يی تٕاَیذ تغییشات 

 اتٕکذ َیض اػًال يی ؽٕد.افهی 

 

 Reset: تغییشات اػًال ؽذِ سا تشيی گشداَذ.

: تا اَتخاب ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ فَٕت ٔ اَذاصِ يتٍ سا تغییش دْیذ.  Text Size 

...  Convert :  ِتا کهیک سٔی ایٍ گضیُّ َیض پُدشConvert َیذ يٕمٕعتاص يی ؽٕد ٔ يی تٕاOLE 

 تثذیم تّ یک يٕمٕع دیگش کُیذ.خٕد سا 

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/


   71660501190فنی و مهندسی)عمران،معماری و مکانیک(                                  آریانی    آموزش انواع نرم افزارهای 

Page 120 of 167                                9769آموزش اتوکد      )گیل رایانه رودسر(آموزش انواع علوم مختلف کامپیوتر  

 

 

 

 

 : AREA آؽُایی تا چگَٕگی اَذاصِ گیشی يغازت يٕمٕػات تشعیى ؽذِ دس اتٕکذ 

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon: Home tab Utilities panel Area.  

 Menu:  Tools  Inquiry  Area 

 

 َسِٕ اخشا :

پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس تّ تشتیة ، کُح ْای يٕمٕػات تشعیى ؽذِ کهیک کُیذ ٔ دس َٓایت ایُتش سا تضَیذ 

 تا يغازت ٔ يسیو يٕمٕع سا تّ ؽًا تذْذ.
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ْای آٌ داسای کًاٌ ٔ یا َیى دایشِ تاؽذ دیگش ایٍ **** اگش يٕمٕع تشعیى ؽذِ ؽًا دس تؼنی اص لغًت 

سٔػ خٕاب َخٕاْذ داد . تُاتشایٍ يی تایغت اتتذا آٌ سا تّ زانت یکپاسچّ دس آٔسیذ ٔ تؼذ يغازت آٌ سا 

 تذعت آٔسیذ .

سا تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ دسایٍ زانت پُدشِ صیش تاصيی ؽٕد.    BO   تشای ایُکا س اتتذا ػثاست  

 

یک کُیذ تا ایٍ پُدشِ يٕلتا تغتّ ؽٕد ٔ تؼذ دسٌٔ فنای تغتّکه  Pick Points دس ایٍ پُدشِ سٔی   

ذ ایُتش سا تضَیذ تا دٔتاسِ   يٕمٕػی کّ تایذ یکپاسچّ ؽٕد کهیک کُیذ تا تّ ؽکم خو چیٍ تثذیم ؽٕد ٔ تؼ

کهیک کُیذ تا يٕمٕع یکپاسچّ ؽٕد.          OK دشِ َیض سٔیپُدشِ يشتٕهّ تاص ؽٕد ٔ دس ایٍ پُ   
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Object(  O( سا تایپ کُیذ ٔ سٔی سا اَتخاب کُیذ ٔ تؼذ زشف   Area تؼذ اص یکپاسچّ کشدٌ يٕمٕع ،  

 اتضاس

 يٕمٕع کهیک کُیذ تا يغازت آٌ سا ًَایؼ دْذ.

 

 

 آؽُایی تا پشیُت گشفتٍ دس اتٕکذ :

 َسِٕ اَتخاب اتضاس :

 

Button 

 Ribbon:  Output tab Plot panel Plot 

 Menu: Application menu Print Plot  

 Toolbar: Standard   

 Shortcut menu: Right-click the Model tab or a layout tab and click Plot 

 

 َسِٕ اخشا:

صیى:ًایاٌ يی ؽٕد کّ تّ يٓى تشیٍ آَٓا يی پشداپُدشِ تُظیًات صیش َ  Plot پظ اص اَتخاب اتضاس 
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اص ایٍ لغًت، َاو پشیُتشی کّ تّ عیغتى ؽًا ٔفم اعت   Name ُّدس نیغت گضی :Printer/Plotter 

 سا اَتخاب کُیذ.

 ایٍ نیغت تّ  تثذیم کُیذ. تشای ایُکاس دس PDF ***اگش ؽًا پشیُتش َذاسیذ تٓتش اعت فایم خٕد سا تّ فشيت

 تثذیم PDFفایم اتٕکذ تّ فایم  تاسا اَتخاب کُیذ  3DWG To PDF .pc َاو پشیُتش گضیُّخای تؼییٍ 

      PDFتّ يی خٕاْیذ گشدد .َکتّ ای کّ دس ایٍ گضیُّ ٔخٕد داسد ایٍ اعت کّ ُْگايی کّ فایم خٕد سا  

تخاب کُیذ کّ لشاس اعت تّ آٌ اتؼاد پشیُت کُیذ، دس لغًت تؼییٍ اَذاصِ کاغز، اتؼاد کاغزی سا اَتثذیم 

پشیُت تگیشیذ دس ایٍ پُدشِ َیض کاغز خٕد سا  A 3تگیشیذ تشای يثال اگش لشاس اعت فایم خٕد سا دس کاغز

3A  .ؽًا تؼذ اص پشیُت کاْؼ يی یاتذ. دس غیش ایُقٕست کیفیت کاس تؼییٍ کُیذ 

پشیُت ؽذٌ کاغز ٔ اتؼاد : دس ایٍ لغًت يی تٕاَیذ یک ًَایؼ دسعتی اص چگَٕگی  Partial Preview 
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تّ دسعتی يؾاْذِ کُیذ ٔ تغییشات الصيّ سا اَداو دْیذ.کاغز ٔ فنایی کّ لاتم پشیُت يی تاؽذ سا   

 

: تا کهیک دس نیغت کؾٕئی ایٍ لغًت، کاغز يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ.  Paper Size 

یاٌ يی ؽٕد کّ يٓى تشیٍ آَٓا گضیُّ: تا کهیک دس نیغت کؾٕئی ایٍ لغًت، چُذیٍ گضیُّ ًَا  Plot Area 

يی تاؽذ. تا اَتخاب ایٍ گضیُّ پُدشِ يٕلتا تغتّ يی ؽٕد ٔ ؽًا ایٍ ايکاٌ سا داسیذ کّ يمذاس   Window 

فنایی سا کّ يایهیذ پشیُت گشفتّ ؽٕد سا تا تشعیى یک پُدشِ اَتخاب کُیذ. تؼذ اص تؼییٍ فنای پشیُت 

 يدذدا پُدشِ تاص يی ؽٕد.

سا تضَیذ تا فایم ؽًا دلیما دس يشکض    Center the Plot ُّدس ایٍ لغًت زتًا تیک گضی :Plot Offset 

 کاغز تشای پشیُت لشاس تگیشد.

فؼال تاؽذ  Fit to Paper ُّيی تٕاَیذ يمیاط َمؾّ سا تشای پشیُت تؼییٍ کُیذ. اگش گضی :Plot Scale 

 ٔ تذٌٔ يمیاط خٕاْذ تٕد.فایم ؽًا تا اتؼاد کاغز ؽًا ْى اَذاصِ يی ؽٕد 

 

 

دس ایُدا چُذ َکتّ عادِ اتٕکذ سا رکش يی کُیى تا دس يٕالغ نضٔو اص آَٓا تشای پشٔژِ ْای خٕد اعتفادِ کُیذ 

 تا تا زذالم صياٌ کاس سا تّ اتًاو تشعاَیذ.

ی اَتخاب دس تشخی اص پشٔژِ ْا اگش َیاص تاؽذ تا يٕمٕػات يؾاتّ ٔ یا ْى الیّ ٔ یا ْى سَگ ٔ ... سا که

يی تٕاٌ اعتفادِ ًَٕد کّ انثتّ ُْٕص ْى اص ایٍ اتضاس  QSELECTکُیى  دس ٔسژَٓای لذیًی اص اتضاس 

يی تٕاٌ تّ ػُٕاٌ یک اتضاس لٕی دس صيیُّ اَتخاب عشیغ يٕمٕػات یاد کشد ٔنی دس ٔسژٌ ْای خذیذ 

َاو ایٍ اتضاس  کشدِ اعت.اتضاس تؼشیف ؽذِ اعت کّ ایٍ کاس سا تا چُذ فذ تشاتش سازتتش ٔ عشیغ تش 
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SelectSililar  ٔ يی تاؽذ. تشای اعتفادِ اص ایٍ اتضاس اتتذا دس ففسّ تشعیى یک يٕمٕع سا اَتخاب کُیذ

سا اَتخاب کُیذ، يؾاْذِ يیکُیذ کّ تًاو يٕمٕػات  SelectSimilarعپظ کهیک ساعت کشدِ ٔ گضیُّ 

 ؽثیّ تّ آٌ اَتخاب يی ؽٕد.

 

 َیض يی تٕاَیذ تشای ایداد يٕمٕع يؾاتّ تّ يٕمٕع اَتخاب ؽذِ اعتفادِ کُیذ. Add Selectedاص گضیُّ 
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*** اگش يٕمٕػی سا ْاؽٕس صدیذ ٔ تؼذ آٌ سا اَتخاب کُیذ دس ٔعو آٌ یک گشیپ دایشِ ای ؽکم ٔ آتی 

نیغت کٕچکی ًَایاٌ يی ؽٕد کّ یک  )کهیک َکُیذ(تا تشدٌ يٕط سٔی آٌ گشیپ سَگ ًَایاٌ يی ؽٕد .

 اَات سا دس اختیاس يا لشاس دادِ اعت:عشی ايک

 

Stretch تٕاَیذ ْاؽٕس سا خاتدا کُیذ.: تا اَتخاب ایٍ گضیُّ، يی 

Origin Point  تا اَتخاب ای گضیُّ، يی تٕاَیذ یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ تیظ ٔ يثُا تشای ْاؽٕس تؼشیف :

ت کّ َسِٕ لشاس گیشی کُیذ، ؽکم یا انگٕی ْاؽٕسْا اص َمطّ تیظ ؽشٔع يی ؽَٕذ تشای ًْیٍ اع

 ْاؽٕسْا َغثت تّ ْى ساتطّ يغتمیًی تا َمطّ تیظ داسَذ.

Hatch Angle.صأیّ ْاؽٕس سا کُتشل يی کُذ : 

Hatch Scale.يمیاط ْاؽٕس سا کُتشل يی کُذ : 

***دس تیؾتش تشعیًات ؽًا َیاص پیذا يی کُیذ تا اص يٕمٕػات تکشاسی اعتفادِ کُیذ کّ يؼًٕال تالک گفتّ 

َٕذ. زال اگش ؽًا تالک َذاسیذ يی تٕاَیذ اص یک عشی تالک ْای آيادِ کّ ایٍ َشو افضاس دس اختیاس يی ؽ

ؽًا لشاس دادِ اعت اعتفادِ کُیذ. تشای دعتیاتی تّ ایٍ تالک ْا زتًا اتتذا ٔازذ خٕد سا يتش کُیذ تا تّ 

یٍ يؾکم سا يی تٕاَیذ زا ا Scaleيؾکم يمیاط تش َخٕسیذ ْشچُذ اگش تا يؾکم يٕاخؼّ ؽذیذ تا اتضاس 

سا تایپ کُیذ ٔ  Tpسا ًْضياٌ فؾاس دْیذ ٔ یا ػثاست  Ctrl+3کُیذ ، تؼذ اص تُظیى ٔازذ تّ يتش دس کیثشد 

 ًَایاٌ ؽٕد. Tool Palettesایُتش سا تضَیذ تا پُدشِ ای تا َاو 
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خٕد اعتفادِ کُیذ . تالک  دس ایٍ پُدشِ إَاع تالک عاصياٌ دادِ ؽذِ اعت ٔ يی تٕاَیذ اص آَٓا دس کاسْای

يٕسد َظش سا تایذ دس پاَم يشتٕه تّ خٕد پیذا کُیذ . تشای ثال اگش لقذ اعتفادِ اص یک ياؽیٍ سا داسیذ تایذ 

 آٌ سا اَتخاب کُیذ. Architectureدس پاَم 

یذ ٔ َسِٕ لشاس دادٌ آَٓا تّ ایٍ ؽکم يی تاؽذ کّ تالک يٕسد َظش سا تا کهیک کشدٌ سٔی آَا اَتخاب کُ

 عپظ دس ففسّ تشعیى دس یک َمطّ کهیک کُیذ.

اعتفادِ کُیذ. ْش  Metric samplesَکتّ ای کّ دس ایٍ پُدشِ ٔخٕد داسد ایٍ اعت کّ زتًا اص تخؼ 

 لغًت ایٍ پاَم ْا اص دٔ تخؼ ایُچی ٔ يتشی تؾکهیم ؽذِ اعت.
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 : Polylineَسِٕ اعتفادِ ٔ اَتخاب گشیپ دس 

 گشیپ ْایی تشٔی آٌ ًَایؼ دادِ يی ؽٕد ، کّ ْش کذاو ٔظیفّ ای داسَذ: Polylineتؼذ اص اَتخاب 

 

Stretch or Stretch Vertex تا اَتخاب گشیپ ْای يشتؼی ؽکم ٔ خاتدا کشدٌ يٕط يی تٕاَیذ آَٓا سا :

 ايتذاد دْیذ.
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اص ًْاٌ ( سا تایپ کشدِ ٔ ایُتش سا تضَیذ يی تٕاَیذ Copy)Cاگش دس ُْگاو خاتدا کشدٌ يٕط ػثاست 

 يٕمٕع چُذیٍ کپی داؽتّ تاؽیذ.

 

Add Vertex تا اعتفادِ اص ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ گشِ اماف کُیذ، تّ ایٍ فٕست کّ تؼذ اص اَتخاب :

يٕمٕع ، يٕط سا سٔی گشیپ يٕسد َظش تشدِ)کهیک َکُیذ(تا نیغت آٌ ًَایؼ دادِ ؽٕد. دس ایٍ نیغت 

 طّ يٕسد َظش آٌ سا لشاس دْیذ.سا اَتخاب کُیذ ٔ دس َم Add Vertexگضیُّ 
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Remove Vertex .اص ایٍ گضیُّ يی تٕاَیذ گشِ يٕسد َظش سا پاک کُیذ : 

Convert to ArcArc  ایٍ گضیُّ فمو دس گشیپ ْای يغتطیهی ؽکم ًَایاٌ يی ؽٕد ٔ تاػث يی ؽٕد :

 کّ خو سا تّ کًاٌ تثذیم کُذ.

 

Convert to Line گشیپ يغتطیهی ؽکهی کّ تا اعتفادِ اص : اگش دٔتاسِ يٕط سا سٔی ًْا ٌLine  ّت

Arc  ّتثذیم کشدیذ تثشیذ يی تٕاَیذ دٔتاسِ تLine .تثذیم کُیذ 

 

 

سا فؼال کُیذ. تا تیکذاس  Express toolsزتًا تیک گضیُّ AutoCAD: ُْگاو َقة َشو افضاس  َکتّ يٓى

امافّ يی ؽٕد کّ يی تٕاَیذ آَٓا سا  کشدٌ ایٍ گضیُّ یک عشی ايکاَات يُسقش تّ فشد تّ ایٍ َشو افضاس

 تّ ًْیٍ َاو پیذا کُیذ کّ يا چُذ ًََّٕ اص اتضاس ْای پش کاستشد سا رکش يی کُیى. Riibonدس َٕاس اتضاس یا 
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Breakline Symbol  : .اص ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تشای ًَایؼ ؽکغتگی دس يذل اعتفادِ کُیذ 

 

ّ سا سٔی يٕمٕػی کّ تایذ ًَاد ؽکغتگی ًَایؼ دادِ ؽٕد سا اَتخاب تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس ، دٔ َمط

کُیذ ٔ عپظ يسم لشاس گیشی ؽکم ؽکغتگی سا اَتخاب کُیذ . يؾاْذِ يی کُیذ کّ ؽکم يٕسد َظش تا عّ 

 کهیک تشعیى يی ؽٕد.

 

 

يٕمٕع يی : اگش تؼذ اص تشعیى يؾاْذِ کشدیذ کّ خطٕه دَثانّ ٔ یا ًَاد ؽکغتگی تضسگتش اص  َکتّ يٓى

 تاؽذ ،  تایذ تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس تا اعتفادِ اص ػثاسات صیش آَٓا سا تُظیى کُیذ:

Size اگش اَذاصِ ًَاد ؽکغتگی تضسگ ٔ یا کٕچک تاؽذ تایذ تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، ػثاست :S  سا تایپ

 د کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ.کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ دس پیغاو ظاْش ؽذِ يمذاس اَذاصِ يٕسد َظش سا ٔاس

Extension  اگش هٕل خطٕه دَثانّ تضسگ ٔ یا کٕچک تاؽذ، تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس ػثاست :E  سا

 تایپ کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ ٔ عپظ هٕل خذیذ سا ٔاسد کُیذ.
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Super Hatch کّ يی تٕاَیذ اص : یک اتضاس تغیاس پشکاستشد تشای ایداد ْاؽٕسْای يُسقش تفشد ، 

 ػکظ ٔ یا تالک تشای ایداد ْاؽٕس اعتفادِ کُیذ. يا فمو یک يثال اص ایٍ اتضاس سا يی صَیى.

تهذ  سا Pat سا تا فشيت  Notepadفشك تگیشیذ کّ يی خٕاْیذ یک ْاؽٕس تغاصیذ ٔ َٕؽتٍ ْاؽٕس دس 

 َیغتیذ، اص ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تّ عادگی ْاؽٕس يٕسد ػاللّ خٕد سا تغاصیذ.

 

کاس اتتذا تایذ یک تالک سا تغاصیذ، تا اص آٌ تشای َمؼ ٔ یا انگٕ دس ْاؽٕس اعتفادِ کُیذ. ياَُذ تشای ایُ

 تقٕیش صیش:

 

 کهیک کُیذ تا پُدشِ صیش ًَایاٌ ؽٕد: Super Hatchتؼذ اص عاخت تالک سٔی اتضاس 
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کهیک  کدکًّ تال تؼذ اص ًَایؼ ایٍ پُدشِ ، چٌٕ يی خٕاْیى اص تالک تشای ْاؽٕس اعتفادِ کُیى ، سٔی

 کُیذ تا پُدشِ صیش ًَایاٌ ؽٕد.

 

ٔیا  دس ًْیٍ فایم ٔخٕد کّ تشای اَتخاب تالکی Blockدس ایٍ پُدشِ دٔ دکًّ ٔخٕد داسد کّ اص دکًّ 

کّ لثال آٌ سا ایداد  تشای دسج کشدٌ یک تالک اص عیغتى خٕد Fileاعتفادِ يی ؽٕد ٔ اص دکًّ ، عاختیذ

 .کشدیذ

کهیک کُیذ تا ایٍ پُدشِ تغتّ ؽٕد  Okَتخاب تالک تّ ٔعیهّ یکی اص سٔؽٓای فٕق سٔی خٕب..... تؼذ اص ا

 ٔ عپظ دسٌٔ فنای تغتّ ای کّ تایذ ْاؽٕس تضَیذ کهیک کُیذ.
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 تؼذ اص اَتخاب دس یک َمطّ چُذ تاس ایُتش سا تضَیذ تا پیغاو صیش سا يؾاْذِ کُیذ:

 

 خو چیٍ ًَایؼ دادِ ؽٕد ٔ عپظ دٔتاسِ ایُتش سا تضَیذ.زاال دسٌٔ آٌ فنای تغتّ کهیک کُیذ تا تّ ؽکم 

 ْاؽٕس اػًال ؽذِ سا يی تٕاَیذ يؾاْذِ کُیذ:

 

ْای پشکاستشد ٔیشایؾی يی تاؽذ کّ چُذ اتضاس دسٌٔ یک : اص دیگش اتضاس Move Copy Rotate اتضاس

يمیاط سا سٔی يٕمٕع  ٔ  هیات خاتدایی، کپی، دٔساٌاتضاس لشاس دادِ ؽذِ اعت، یؼُی ؽًا يی تٕاَیذ ػً

    اَتخاب ؽذِ تّ تشتیة اَداو دْیذ.

 

ًَایاٌ  Base Pointتؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، اتتذا يٕمٕع خٕد سا اَتخاب کشدِ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا پیغاو 

 ؽٕد، اکٌُٕ یک َمطّ سا تّ ػُٕاٌ تیظ ٔ یا يثُا کهیک کُیذ تا نیغت صیش ًَایاٌ ؽٕد.
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eXit ایٍ گضیُّ اص اَتخاب ایٍ اتضاس خاسج يی ؽٕیذ.: تا کهیک سٔی 

Move.تا ایٍ گضیُّ يٕمٕع سا خاتدا کُیذ : 

Copy.تا ایٍ گضیُّ ػًهیات کپی سا يی تٕاَیذ اَداو دْیذ : 

Rotate.ػًهیات دٔساٌ یا چشخؼ سا اَداو يی دْذ : 

Scale.يی تٕاَیذ يٕمٕع سا تضسگ ٔ یا کٕچک کُیذ : 

Base دْیذ یا تّ افطالذ تیظ ٔ یا يثُای خذیذ سا تؼییٍ کُیذ. : َمطّ تیظ سا تغییش 

Undoی يی کُذ.: آخشیٍ ٔیشایؼ سا خُث 

تا اعتفادِ اص ایٍ اتضاس ؽًا يی تٕاَیذ يٕمٕػات عّ تؼذی سا تّ :  Flatten objects اتضاس

اٌ ًَا سا تّ يٕمٕػات دٔتؼذی تثذیم کُیذ ، فمو تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ دس ْش ًَایی اص عّ تؼذی تاؽیذ ًْ

دٔ تؼذی تثذیم يی کُذ. تشای يثال چُذ عال پیؼ یک پشٔژِ ای تّ يٍ دادِ ؽذ کّ دس آٌ خطٕه پالٌ ْا 

 Topَیض لشاس گشفتّ تٕدَذ ٔ اگش ایٍ خٕس پالٌ ْا سا اص ًَای  Zهٕسی تشعیى ؽذِ تٕد کّ دسساعتای 

ٔ  Trimنی صياَی کّ ؽًا اتضاسْایی يثم َگاِ کُیى، يؾکهی ازغاط ًَی کُیى ، )انثتّ فمو تا َگاِ کشدٌ( ٔ

 Levelسا سٔی يٕمٕػاتی اػًال يی کُیذ ایٍ اتضاسْا ػًم ًَی کُُذ چٌٕ خطٕه دس یک  Extendیا 

. تشای سفغ ایٍ َیغتُذ ، ایٍ يؾکهی تٕد کّ یک ْفتّ ٔلت يٍ سا گشفت تا تشا ی آٌ ساِ زهی پیذا کُى 
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شو افضاسْای خاَثی تًاَذ( ، أنیٍ ساِ زم اعتفادِ اص پیذا کشدو)َ AutoCADدس  زم يؾکم يٍ دٔ ساِ

 يی تاؽذ. ٔ دٔيیٍ ... خٕب أنیٍ سا تگیى ... Flatten objectsًْیٍ 

 : Flatten objectsاعتفادِ اص 

 

 Select objectsاتتذا تایذ یک يٕمٕع عّ تؼذی داؽتّ تاؽیذ ، ٔ عپظ ایٍ اتضاس سا اَتخاب کُیذ تا پیغاو 

 کّ يی تایغت يٕمٕع ٔ یا يٕمٕػات يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ. ًَایاٌ يی ؽٕد

 خٕب ... تؼذ اص ایُکّ يٕمٕػات سا اَتخاب کشدیذ ایُتش سا تضَیذ تا پیغاٌ صیش ًَایاٌ ؽٕد :

 

 ایٍ پیغاو اص ؽًا عٕال يی پشعذ کّ ؛يی خٕاْیذ خطٕه پؾتی پاک ؽٕد؟ 

، خطٕه پؾتی ززف يی ؽٕد ٔ اگش ػثاست ( سا تایپ کُیذYes)Yاگش دس خٕاب ایٍ پیغاو ػثاست 

N(No.سا تایپ کُیذ، خطٕه پؾتی ْى خضئی اص يٕمٕع دٔتؼذی عاختّ ؽذِ يی ؽٕد ) 

دس زمیمت ایٍ اتضاس خطٕهی سا کّ دس ًَای سٔتشٔی يا يی تاؽذ ٔ يا آٌ ًَا سا يی تیُى سٔی یک ففسّ 

 تقٕیش يی کُذ ٔ یک يٕمٕع دٔتؼذی تّ يا تسٕیم يی دْذ.
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اص ایٍ اتضاس تشای َٕؽتٍ يتٍ، سٔی کًاٌ اعتفادِ يی ؽٕد کّ دس  :Arc Aligned Textس اتضا

 زانت يؼًٕنی يًکٍ ًَی تاؽذ. لثم اص اعتفادِ اص ایٍ اتضاس تایذ کًاٌ سا تشعیى کُیذ.

 

پظ اص ایُکّ کًاٌ سا تشعیى کشدیذ،  سٔی ایٍ اتضاس کهیک کُیذ تا دس کُاس يکاٌ ًَای يٕط پیغاو سٔتشٔ 

، تا يؾاْذِ ایٍ پیغاو، کًاٌ يٕسد َظش سا اَتخاب  ًَایاٌ ؽٕد 

 کُیذ تا پُدشِ صیش تاص ؽٕد:
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 دس ایٍ پُدشِ دس لغًت ْای صیش يی تٕاَیذ تُظیًات سا اَداو دْیذ کّ يا فمو يٓى تشیٍ سا رکش يی کُیى:

Text يٓى تشیٍ لغًت دس ایٍ . أنیٍ ظش خٕد سا ٔاسد کُیذَ: دس خهٕی کادس ایٍ گضیُّ تایذ يتٍ يٕسد ٔ

 پُدشِ يی تاؽذ.

Text height.استفاع يتٍ سا تؼییٍ کُیذ : 

Width factor.پُٓا ٔ یا ػشك کهًات سا تُظیى يی کُذ : 

Char spacing.فافهّ تیٍ ْش کهًّ سا کُتشل يی کُذ : 

Offset from arc.فافهّ يتٍ َغثت تّ کًاٌ سا کُتشل يی کُذ : 

Offset from leftيتٍ َغثت تّ اَتٓای عًت چپ کًاٌ سا تُظیى يی کُذ.: فافه ّ 

Offset from right.فافهّ يتٍ َغثت تّ اَتٓای عًت ساعت کًاٌ سا تُظیى يی کُذ : 

 کهیک کُیذ تا َتیدّ کاس سا يؾاْذِ ًَاییذ. Okپظ اص تُظیًات سٔی 

 

یذ سٔی يتٍ دٔتاس کهیک کُیذ)داتم ذ اص ایداد يتٍ خٕاعتیذ، يتٍ ایداد ؽذِ سا ٔیشایؼ کُ: اگش تؼ َکتّ يٓى

کهیک( تا پُدشِ يؾخقات ًْاٌ يٕمٕع ًَایاٌ ؽٕد. ٔ دس ایٍ پُدشِ دس فیهذْای يشتٕهّ تُظیًات سا 

 اَداو دْیذ.

: تا دٔتاس کهیک سٔی ْش يٕمٕػی دس اتٕکذ)غیش اص تالک( پُدشِ يؾخقات ًْاٌ يٕمٕع  َکتّ يٓى

 ا سٔی آٌ اَداو دْیذ.ًَایاٌ يی ؽٕد کّ يی تٕاَیذ ٔیشایؾاتی س

: تا اعتفادِ اص ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ يتٍ ْایی سا کّ تا اعتفادِ اص اتضاسْای Exploded Textاتضاس 

Text  ٔیاMtext  صياَی کّ ایٍ اتضاس سا سٔی يتُی اػًال کُیذایداد کشدیذ، اص ْى تفکیک ٔ یا يُفدش .

 يی ؽٕد.تثذیم  Polylineيی کُیذ آٌ يتٍ تثذیم تّ یک ؽکم ُْذعی اص خُظ 
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 پظ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، سٔی يتٍ کهیک کُیذ ٔ عپظ ایُتش سا تضَیذ .

 

 

 

تا اعتفادِ اص ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تضسگی ٔ کٕچکی زشٔف تایپ ؽذِ  :Change text caseاتضاس 

 سا تُظیى کُیذ. Dimenssionٔ یا  Mtextدس 
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و اَذاصِ يٕسد َظش کهیک کُیذ تا پُدشِ کٕچکی ًَایاٌ ؽٕد، تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس سٔی يتٍ ٔ یا خ

 کهیک کُیذ. Okاکٌُٕ دس ایٍ پُدشِ تُظًات سا اَداو دْیذ ٔ سٔی 

 

 

:اتضاسی تغیاس يفیذ تشای امافّ کشدٌ اػذادی کّ يتٕانی ٔ Automatic Text Numbering اتضاس

ی اػذاد پغَٕذ ٔ یا پیؾَٕذ ٔ یا آٌ سا خایگضیٍ پیؾت عش ْى تایذ َٕؽّ ؽَٕذ . تا ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تشا

 کُیذ.

 

 

 0تشای اعتفادِ اص ایٍ اتضاس ؽًا يی تایغت اتتذا چُذ يتٍ ػذدی سا ایداد کشدِ تاؽیذ ، تشای يثال ػذد یک 

سا ایداد کشدیى ٔ اص ًْاٌ ػذد چُذیٍ کپی گشفتیى. )یکی اص خاْایی کّ يی تٕاَیذ اص ایٍ اتضاس اعتفادِ کُیذ 

 َٕؽتٍ آدسط سٔی پالٌ آکظ تُذی يی تاؽذ( دس
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ظاْش ؽٕد، اکٌُٕ تا کهیک ٔ  تؼذ اص ایداد اػذاد، سٔی ایٍ اتضاس کهیک کُیذ تا پیغاو 

 دساگ کشدٌ، تًاو اػذاد سا اَتخاب کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا نیغت صیش ًَایاٌ ؽٕد:

 

X ایداد يی ؽَٕذ. : اگش ایٍ گضیُّ سا اَتخاب کُیذ اػذاد تّ فٕست افضایؾی 

Y :.اگش ایٍ گضیُّ سا اَتخاب کُیذ اػذاد تّ فٕست کاْؾی ایداد يی ؽَٕذ 

Select-order تا اَتخاب ایٍ گضیُّ،تّ تشتیة کهیکی کّ يا سٔی اػذاد يی کُیى ٔ آَٓا سا اَتخاب يی کُیى :

 تشتیة آَٓا ایداد يی ؽَٕذ.

 یذ تا پیغاو صیش ًَایاٌ ؽٕد.خٕب.... تؼذ اص اَتخاب گضیُّ يٕسد َظش ایُتش سا تضَ

 

دس ایٍ پیغاو ؽًا يی تٕاَیذ تؼییٍ کُیذ کّ اص چّ ػذدی ؽشٔع تّ امافّ ؽذٌ کُذ، تشای يثال اگش لشاس 

ؽشٔع ؽٕد دس ایٍ پیغاو فمو ایُتش سا تضَیذ تا ٔاسد يشزهّ تؼذی ؽٕیذ ٔنی اگش دس خایی  0اعت کّ اص 

ٔاسد کُیذ ٔ تؼذ ایُتش سا تضَیذ تا ٔاسد  01یُدا يمذاس ؽشٔع سا تاؽذ دس ا 01لشاس اعت ػذد أل تشای يثال 

 تاؽذ ، ایُتش سا صدیى(: 0يشزهّ تؼذی ؽٕیذ)يا دس ایٍ يثال خٌٕ ػذد ؽشٔع تایذ 

 تؼذ اص صدٌ ایُتش نیغت صیش ًَایاٌ يی ؽٕد.
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Overwrite  :ی کُذ. يؼًٕال ایٍ اػذاد اَتخاب ؽذِ سا تا تشتیة اػذای کّ تایذ ایداد ؽَٕذ سا خایگضیٍ ي

 گضیُّ تیؾتشیٍ کاستشد سا داسد. کّ تؼذ اص اَتخاب ایى گضیُّ ایُتش سا تضَیذ تا َتیدّ سا يؾاْذِ کُیذ:

 

Prefix .اػذاد افهی سا زفع يی کُذ ٔ یک پیؾَٕذ ػذدی تّ آَٓا امافّ يی کُذ : 

 

Suffixی کُذ.: اػذاد افهی سا زفع يی کُذ ٔ یک پغَٕذ ػذدی تّ آَٓا امافّ ي 

 

Find&replace  اػذاد سا يطاتك تا ػذد :Start  یا ؽشٔع اَتخاب ؽذِ خایگضیٍ يی کُذ. کّ تؼذ اص

ًَایاٌ يی ؽٕد کّ ؽًا تایذ دس خٕاب ایٍ  اَتخاب ایٍ گضیُّ پیغاو 

لثم پیغاو ػذد ؽشٔع سا کّ لثال ٔاسد کشدیذ سا تایذ ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ . دس ایٍ يثال چٌٕ يا اص 

 سا ٔاسد کشدیى ٔ ایُتش سا صدیى ٔ َتیدّ صیش سا ایداد کشد: 0گشفتیى دس خٕاب ایٍ پیغاو  0ػذد ؽشٔع سا 

 

: اص دیگش اتضاس پشکاستشد کّ يی تٕاَذ عشػت تشعیى یک  Enclose Text with Objectاتضاس 

یک سٔی اػذاد ٔ یا يتٍ يٕسد کُذ. تا اعتفادِ اص ایٍ اتضاس يی تٕاَیذ تا کهپشٔژِ سا تشای ؽًا چُذ تشاتش

َظش ، آَٓا سا دسٌٔ یک ؽکم ُْذعی لشاس دْیذ. تشای يثال ًْاٌ پالٌ آکظ تُذی سا دس َظش تگیشیذ کّ 

 اػذاد ٔ ػثاسات تایذ دسٌٔ یک دایشِ تاؽُذ.
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تؼذ اص اَتخاب ایٍ اتضاس، يٕمٕع یا يٕمٕػات)اػذاد ٔیا يتٍ( سا تا کهیک سٔی آَٓا ، اَتخاب کُیذ تا 

ًَایاٌ ؽٕد، دس خٕاب ایٍ پیغاو اَذاصِ ٔ یا  پیغاو 

مشیة يمیاط آٌ ؽکم ُْذعی کّ تایذ ایداد ؽٕد سا ٔاسد کُیذ ٔ ایُتش سا تضَیذ تا ٔاسد يشزهّ تؼذی ؽٕیذ 

 کّ نیغت صیش ًَایاٌ يی ؽٕد:

 

 دس ایٍ نیغت ؽکم ُْذعی سا اَتخاب کُیذ :

Circles    : 

Slots : 

Rectangles : 

، یک پیغاو دیگش ًَایاٌ يی ؽٕد کّ دٔگضیُّ  سا تشای  Circles.. تا اَتخاب گضیُّ أل یؼُی خٕب..

 اَتخاب لشاس دادِ اعت کّ تغتگی تّ يتٍ داسد:
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Constant. تا اَذاصِ ثاتت ، ایداد يی ؽٕد : 

 

Variable.يتُاعة تا اَذاصِ يتٍ، تا ؽؼاع ْای يتفأت تشعیى يی ؽٕد : 

 

يی تاؽذ ، فمو ؽکم ُْذعی تفأت  Circlesسا اَتخاب کُیذ، يشازم تؼذی دلیما ياَُذ  Slotsاگش گضیُّ 

 داسد.
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سا اَتخاب کُیذ تا  Constantاَتخاب کُیذ ٔ دس يشزهّ تؼذی گضیُّ  Rectanglesاگش ؽکم ُْذعی سا 

 نیغت صیش سٔتشٔ يی ؽٕیذ کّ یک عشی اَتخاب سا تشای ؽًا لشاس دادِ اعت :

 

Widthاعاط ػشك يتٍ، ایداد ؽٕد. : تشا 

Height.تش اعاط استفاع يتٍ، يغتطیم تشعیى ؽٕد : 

Both.تش اعاط ْش دٔ گضیُّ ایداد ؽٕد : 

 گضیُّ يٕسد َظش سا اَتخاب کُیذ تا ؽکم ُْذعی ایداد ؽٕد.
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 إٌٓکذ فشاتش اص % اص اتٕکذ سا رکش کشدیى ، َشو افضاس ات0تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ يا دس ایٍ خضٔء ؽایذ فمو 

چیضی اعت کّ َٕؽتیى . دس ایٍ خضٔء فمو خٕاعتیى کاس تا اتضاسْای عادِ ٔ يمذياتی ٔ يٓى تش اص ًّْ 

کايال کاستشدی اتٕکذ سا رکش کُیى. چٌٕ تذٌٔ ؽک تشای اَداو تشعیًات تذٌٔ داَغتٍ اتضاسْای رکش ؽذِ 

 ٔالؼا غیش يًکٍ يی تاؽذ.

و افضاسْای يُٓذعی يی تاؽذ، یادگیشی دس زذ يتٕعو تشای ًّْ ٔاخة يی اص آَدایی کّ اتٕکذ پایّ تًاو َش

 تاؽذ ٔ اگش ْى تّ يشزهّ تاالتش اص يتٕعو سعیذیذ کّ تّ َفغ خٕدتاٌ يی تاؽذ.

ايیذٔاسو کّ تا خٕاَذ ٌ ایٍ خضٔء آيٕصؽی کّ خٕد دس آيٕصؽگآْا ًْیٍ يطانة سا دس دٔسِ ْای 

 يفیذ ٔالغ ؽٕد.يمذياتی اتٕکذ يی گٕییى ، تشای ؽًا 

 تا تؾکش آسیاَی

 

ؽُذ يی تٕاَُذ تا ؽًاسِ افشادی کّ يایهُذ تا يا دس سد ٔ تذل کشدٌ اهالػات َشو افضاسی ًْکاسی داؽتّ تا

 ٔ یا تّ آدسط ْای صیش يشاخؼّ کُُذ. 19372352247ٔ یا  19007576927ْای 

@yahoo.caAriyani.Civil1 

Two.Com-Www.Arch 

Apex.Com-Www.Arc 

 

 

 

www.ParsBook.org

mailto:Ariyani.Civil1@yahoo.ca
mailto:Ariyani.Civil1@yahoo.ca
http://www.arch-two.com/
http://www.arch-two.com/
http://www.arc-apex.com/
http://www.arc-apex.com/
http://www.mihandownload.com/


   71660501190فنی و مهندسی)عمران،معماری و مکانیک(                                  آریانی    آموزش انواع نرم افزارهای 

Page 147 of 167                                9769آموزش اتوکد      )گیل رایانه رودسر(آموزش انواع علوم مختلف کامپیوتر  

 

 

 

Autodesk Inventor Fusion Technology 2012  :ایٍ تغیاس يفیذ ٔ -ایٍ یک َشو افضاس ٔ پالگ

اص َشو افضاسْای صیش َقة يی ؽٕد ٔ تّ تُٓایی   يی تاؽذ کّ ًْشاِ تا یکی Autodeskخذیذ ؽشکت 

 لاتهیت َقة سا َذاسد:

AutoCAD products  

AutoCAD 2012  

AutoCAD Architecture 2012  

AutoCAD Mechanical 2012  

AutoCAD MEP 2012  

Autodesk Inventor products  

Autodesk Inventor 2012  

Autodesk Inventor Professional 2012  

Autodesk Alias products  

Autodesk® Alias Automotive 2012  

Autodesk® Alias Design 2012  

Autodesk Moldflow products  

Autodesk® Moldflow Adviser 2012  

Autodesk® Moldflow Synergy 2012  

Autodesk Simulation products  

Autodesk® Simulation Mechanical 2012  

Autodesk® Simulation Multiphysics 2012 
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ایٍ َشو افضاس سا اخشا کُیذ، ایٍ ؽشکت   Helpَکتّ ای کّ تغیاس يٓى يی تاؽذ ایٍ اعت کّ تّ يسل ایُکّ 

گفتّ اعت کّ فایم ْایی سا کّ ؽًا تا ایٍ َشو افضاس يی عاصیذ ٔ یا آَٓا سا رخیشِ يی کُیذ ، ْیچ مًاَتی 

 ذی يُتؾش ؽذِ ایٍ َشو افضاس تّ دسعتی ٔ یا کال لاتم اعتفادِ تاؽذ.ٔخٕد َذاسد کّ دس َغخّ ْای تؼ

DISCLAIMER  

Files created with, or files saved using Autodesk Inventor Fusion Technology 2012 

are not Guaranteed to be used in: 

Any release version earlier than Autodesk Inventor 2012. 

 

 ایٍ-ایٍ َشو افضاس ٔ پالگی يضایا
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ایٍ پالگ ایٍ کّ تشٔی اتٕکذ َقة ؽذِ اعت يی تٕاَیذ یک يذل عّ تؼذی اتٕکذی سا   Add-In*اص 

يغتمیًا ٔاسد ایٍ َشو افضاس کشدِ ٔ ٔیشایؾات يٕسد َظش سا اػًال کُیذ ٔ دٔتاسِ ًْاٌ يذل سا ٔاسد اتٕکذ 

 س تغیاس آعاٌ يی تاؽذ.کُیذ. عاخت يذل ٔ اػًال ٔیشایؼ دس ایٍ َشو افضا

 لاتهیت ایداد اَیًیؾٍ ْای تغیاس صیثا ٔ تا کیفیت تشای اسائّ يسقٕل ٔ یا لطؼّ هشازی ؽذِ.*

 *پؾتیثاَی کشدٌ تٓتش يتشیال

 *عاخت ازداو أنیّ عّ تؼذی ياَُذ يکؼة ، کشِ ٔ ...

 *ٔ تغیاسی اص يضایای دیگش 

 ٌ :يؼشفی چُذ َشو افضاس لٕی دس صيیُّ يؼًاسی ٔ ػًشا

کّ پایّ ٔ اعاط  Revit Architectur-Revit Structure-Revit MEPکّ ؽايم  Revitَشو افضاسْای 

 يی تاؽُذ ٔ تا تٕخّ تّ اهالػات يذل عاختًاٌ هشازی يی ؽَٕذ . BIMکاسؽاٌ 

 يضایای اعتفادِ اص ایٍ َشو افضاس ْا:

ٌ سا يي عاصیذ ٔعپظ تّ آعاَي تا تشای هشازي دسایٍ تشَايّ ، ؽًا اتتذا زدى كهي عاختًا:سَٔذ هشازي

خاًَایي ٔتٓیُّ عاصي اخضاء ٔػُافش عاختًاٌ )دیٕاسْا،عتَٕٓا،دستٓا،پُدشِ ْا ٔ...(ًْٔچُیٍ تشكیة 

 .يؼًاساَّ آَٓا هشذ يٕسد َظشخٕد سا خهك يي كُیذ 

إَادِ خ كافیغت ؽًا يٕلؼیت ٔيمیاط يٕسد َظش دیتایم سا اَتخاب كُیذ ٔيؤنفّ ْاي آَشا اص ْى :خضئیات

 ْای يٕخٕد دسَشو افضاس تشاي تكًیم دیتایم تاسگضاسي كُیذ. 

: تشاي تٓیّ خذأل فٓشعتي اصتًاو خذأل يٕسد َیاص پشٔژِ دسپیؼ فشك َشو خذأل يمادیشٔتشآٔسدْا

افضاسٔخٕد داسد ٔالصو اعت ؽًا تا اَتخاب ػُٕاٌ خذٔل ٔيؾخقات يٕسدَظش تذٔیٍ يمادیش ٔيساعثات 

 . يّ ٔاگضاسیذآَشا تّ ایٍ تشَا

: تشاي اَظثاه دس آنثٕو َمؾّ ْا يي تٕاَیذ اعتاَذاسد ؽشكت خٕد ساتشاي چیذياٌ ؽیت ْا يغتُذعاصي

 .ٔمخايت خطٕه ٔيمیاط ْای َمؾّ ْا نساظ كُیذ ٔآَشا تشاي تًاو پشٔژِ ْا تٕعؼّ دْیذ

ُذ ٔایٍ تغییشات : تا افالذ ْشلغًت اصيذل پشٔژِ عایشلغًتٓاي يشتثو تّ آٌ ْى تغییش يي كافالزات

 .عشیؼاً دستًاو َمؾّ ْاي ٔخذأل پشٔژِ اػًال يي ؽٕد

اسعال ٔ ٔاسد كشدٌ فایم ْاي اکثشَشو افضاس ْاي كاستشدي يُٓذعي ٔ يؼًاسي تّ ایٍ تشَايّ  :تثادالت

 .اعت Autodeskاصلاتهیت ْاي يُسقشتّ فشد ایٍ يسقٕل ؽشکت 
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ٔخاسخي الصو اعت ؽًا اتتذا دٔستیٍ سا دس يٕلؼیتی  : تشاي تٓیّ تقأیشعّ تؼذي داخهيتقأیشعّ تؼذي

خاگزاسي كُیذ ٔتا تؼییٍ ٔتُظیى َٕسْاي هثیؼي ٔيقُٕػي سَذسيٕسدَظشخٕد سا ایداد كُیذ.اصآَدا كّ ایٍ 

 تشَايّ يختـ پشٔژِ ْای يؼًاسیغت تشخالف عایشَشو افضاسْا داساي تُظیًات پیچیذِ اي تشاي

 تغیاس تاال ٔتغیاسؽثیّ تّ ٔالؼیت فٕست يي پزیشد. سَذسیُگ َیغت ٔكیفیت سَذسزافم آٌ

 ٔ تغیاسی دیگش ...
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Autodesk Inventor: 

یکی اص لٕی تشیٍ َشو افضاسْای ؽشکت اتٕدعک يی تاؽذ کّ دس صيیُّ يکاَیک ٔ ػًشاٌ يی تٕاٌ اص اٌ 

دِ خاو أنیّ سا دس يااعتفادِ کشد . ایٍ َشو افضاس سا يی تٕاَیذ یک کاسخاَّ تقٕس کُیذ ، هٕسی کّ ؽًا 

هشازی يی کُیذ ٔ عپظ لطؼات هشازی ؽذِ سا يی تٕاَیذ دس يسیطی تا َاو  Partيسیطی تا َاو 

Assembly   سٔی ْى يَٕتاژ  کُیذ ٔ اگش َیاص تّ فشص کاسی داؽتّ تاؽذ ٔاسد فنای آٌ يی ؽٕیذ ٔ اگش

 د َظش سا اػًال يی کُیذ.َیاص تّ خٕؽکاسی داسد ٔاسد فنای خٕؽکاسی يی ؽٕیذ ٔ خٕػ يٕس ٌکاستا

تٕخّ داؽتّ تاؽیذ کّ تًاو فنا ْا کايال اعتاَذاسد يی تاؽذ يثال دس فنای خٕؽکاسی ؽًا يی تٕاَیذ َٕع 

 ٕسد يساعثّ ٔ آَانیض لشاس دْیذ.يسا تؼییٍ کُیذ ٔ ًْچُیٍ خٕػ سا خٕػ ٔ اعتاَذاسد خٕػ 
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دْیذ ٔ اص إَاع اتقاالت آيادِ دس ایٍ َشو يی تٕاَیذ کاسْای تاعیغاتی سا اَداو  Pipingؽًا دس تخؼ 

افضاس تشای هشازی خٕد اعتفادِ کُیذ. دس ایٍ َشو افضاس تشای هشازی تاعیات آتشعاَی ٔ گاص سعاَی فمو 

 کافی اعت کّ يغیش سا تشعیى کُیذ ، ياتمی سا تّ دعت ایٍ َشو افضاس تغپاسیذ.
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اس اعتفادِ کُیذ . تًاو پشٔفیم ْای اعتاَذاسد دس تاصاس دس دس ػًشاٌ يی تٕاَیذ اص اعکهت فهضی ایٍ َشو افض

 .ایٍ َشو افضاس ٔخٕد داسد ٔ يی تٕاَیذ اص آَٓا اعتفادِ کُیذ
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تؼذ اص عاخت اعکهت يی تٕاَیذ تا اعتفادِ اص اتضاس ْای تاس گزاسی ٔ آَانیض يذل سا يٕسد تدضیّ ٔ تسهیم 

 لشاس دْیذ.

 

  

 

 ی ْش لغًت اص يذل سا تّ فٕست خذاگاَّ تشسعی کُیذ.ٔ َتیدّ سا يؾاْذِ کُیذ ٔ زت
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َیًیؾُی يؾاْذِ کُیذ تا دسک اایٍ ايکاٌ سا داسیذ کّ َسِٕ خاتدایی لطؼات سا دس ُْگاو آَانیض تّ زانت 

 تٓتشی َغثت تّ آٌ داؽتّ تاؽیذ.
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 ُیذ.گضاسػ آَانیض سا ًْشاِ تا يتٍ ٔ تقٕیش يی تٕاَیذ دس لانة یک فایم خذاگاَّ رخیشِ ک

ايکاٌ دیگش دس اعکهت فهضی ، اعتفادِ اص پیچ ٔ يٓشِ دس ایٍ َشو افضاس يی تاؽذ کّ يی تٕاَیذ عاصِ ْای 

. إَاع پیچ ٔ يٓشِ ْای يٕخٕد دس تاصاس دس ایٍ َشو افضاس تّ فٕست فهضی ، پیچ ٔ يٓشِ ای هشازی کُیذ 

 کايال اعتاَذاسد يٕخٕد يی تاؽذ.
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 سد َظش يی تٕاَیذ آَٓا سا يٕسد يساعثّ لشاس دْیذ :تؼذ اص اَتخاب پیچ ٔيٓشِ يٕ

 

دس اَتٓا يی تٕاَیذ یک نیغت کايم اص لطؼاتی کّ دس يذل اعتفادِ ؽذِ سا داؽتّ تاؽیذ ٔ زتی ٔصٌ کم عاصِ 

 سا دس اختیاس ؽًا لشاس يی دْذ.

 

 :AutoCAD Structural Detailing 2012َشو افضاس 

تشعیى إَاع خضئیات عاختًاٌ يی تاؽذ . ایٍ َشو افضاس تش پایّ اتٕکذ  َشو افضاسی تغیاس لٕی ٔ عادِ تشای

يی تاؽذ ٔ دس صياٌ َقة اگش تشَايّ اتٕکذ تشٔی عیغتى ؽًا َقة َثاؽذ لثم اس َقة ایٍ َشو افضاس ، 

 تشَايّ اتٕيذ َقة يی ؽٕد.

ی سا ًْشاِ تا يؾخقات ایٍ َشو افضاس تطٕس خٕدکاس دیتیم ْای عاصِ ْای تتُی  تا يیهگشد ٔ اتقاالت فهض

 تشعیى يی کُذ ٔ ؽًا فمو تایذ اهالػات يشتٕه تّ آٌ دیتیم سا ٔاسد کُیذ.

 Revitسا پؾتیثاَی يی کُذ اص خًهّ  BIMاص يضایای دیگش ایٍ َشو افضاس يی تٕاٌ گفت کّ َشو افضاسْای 

Structure ا تّ ایٍ َشو افضاس تغپاسیذ.، کّ يی تٕاَیذ يذل سا دس آٌ َشو افضاس اَداو دادِ ٔ دیتیم گیشی س 
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کاس کشدٌ تا آٌ يتٕخّ خٕاْیذ ؽذ  ُْگاوایٍ َشو افضاس تٕاَایی ْای يُسقش تّ فشد دیگشی ْى داسد کّ 

 کاس يی کُُذ. Etabsتخقٕؿ يُٓذعیٍ يساعة کّ تا َشو افضاس 

 ذِ يی کُیذ.یک يثال عادِ دس يٕسد کاس تا ایٍ َشو افضاس دس صيیُّ دیتیم گیشی تیش سا دس صیش يؾاْ

 ًَایاٌ يی ؽٕد. Reinforcement of beamsسا اَتخاب کشدیذ پُدشِ  Beamتؼذ اص ایُکّ اتضاس 

 

 ایٍ پُدشِ اص چُذیٍ تخؼ تؾکهیم ؽذِ کّ تایذ دس ْش تخؼ اهالػات يٕسد َظش سا فمو ٔاسد کُیذ.

Geometry سا دس فیهذ ْای يشتٕه تّ : ایٍ أنیٍ تخؼ يی تاؽذ کّ تایذ اتؼاد ٔ تؼذاد دُّْ ٔ ظشفیت تیش

 خٕد ٔاسد کُیذ.

Stirrups دس ایٍ تخؼ َٕع خايٕت ٔ ؽًاسِ يیهگشد تشای خايٕت ٔ کأس ٔ دسفٕست نضٔو عُدالک :

 سا تشای تیش تؼشیف  يی کُیذ.
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Stirrups Distribution .دس ایٍ تخؼ َسِٕ پخؼ ٔ تٕصیغ يیهگشدْا سا تُظیى کُیذ : 
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Bars-mainسا تُظیى کُیذ. تاال ٔ پاییٍ تیش یهگشدْای هٕنی ٔ یا افهی: دس ایٍ تخؼ ي 

 

Additional tops bars.دس ایٍ تخؼ َیض يیهگشدْای تمٕیتی ، لغًت تاالی تیش سا تُظیى کُیذ : 
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Additional bottom bars: .دس ایٍ تخؼ َیض يیهگشدْای تمٕیتی ، لغًت پاییٍ تیش سا تُظیى کُیذ 

 

Bar divisionغیى تُذی ٔ هٕل يیهگشدْای تاال ٔ پاییٍ سا تُظیى کُیذ.:َسِٕ تم 
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Sections.دس اَتٓا تؼذاد ٔ يٕلؼیت يماهغ سا تؼییٍ کُیذ کّ تایذ تشعیى ؽٕد : 

 

 کهیک کُیذ ٔ چُذ نسظّ فثش کُیذ تا َتیدّ سا يؾاْذِ ًَاییذ. OKپظ اص تُظیًات، سٔی 

 تشعیى يی ؽٕد. دیتیم يٕسد َظش ، ًْشاِ تا خضئیات ٔ اَذاصِ گزاسی
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 :SketchBook Designer 2012آؽُایی تا َشو افضاس 

َشو افضاسی تغیاس عادِ ٔ خزاب تشای کاسْای گشافیکی يی تاؽذ کّ داسای يسیو تغیاس سازت تشای کاتش 

ٔ اص اتضاسْای عادِ تؾکیم ؽذِ اعت . ایٍ َشو افضاس ػالِٔ تشایُکّ خٕد تّ تُٓایی یک َشو افضاس يی تاؽذ 

ْى َقة ؽٕد. تا ایٍ ايکاٌ ؽًا يی تٕاَیذ دس  AutoCADی تٕاَیذ ُْگاو َقة تؼییٍ کُیذ کّ  تشٔی ، ي

 َشو افضاس اتٕکذ َیض اص ايکاَات ٔیژِ ایٍ َشو افضاس َیض تٓشِ يُذ ؽٕیذ .

دس اتٕکذ ؽًا اص ایٍ َشو افضاس دس زمیمت یک ففسّ ای تشای َماؽی داسیذ کّ يی تٕاَیذ ایذِ ْای 

Concept ِتفادِ کُیذ.عا ٔگی هشازی  خٕد سا تّ عاد 

ٔ  Importتّ عادِ گی فایم ْای کذی سا اص يضایای دیگش ایٍ َشو افضاس ایٍ يی تاؽذ کّ ؽًا يی تٕاَیذ 

Export  .کُیذ 
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 تشای َمؾّ تشداسی:  AutoCAD Civil 3Dَشو افضاس 

سا يُتؾش يی کشد کّ اغهة يُٓذعیٍ  Landَشو افضاس  Autodeskلثم اص اسائّ ایٍ َشو افضاس ؽشکت 

دس َٕع خٕدػ اگش چّ دساسای يسیو عادِ ٔ سازت  Landَمؾّ تشداس تا آٌ آؽُایی داسَذ ٔنی َشو افضاس 

سا يُتؾش يی کشد ٔ تؼذ اص  Land،  2119کّ ایٍ ؽشکت تا ٔسژٌ  تٕد ٔنی َمـ ْای صیادی ْى داؽت

ّ تاصاس آيذ کّ اص ايکاَات تغیاس صیاد دس صيیُّ َمؾّ ت Civil3Dتا َاو  Landَغخّ ْای خذیذ  2119عال 

 تشداسی ٔ ... تٓشِ يُذ ؽذِ تٕد.

 . دس صيیُّ َمؾّ تشداسی تشهشف يی کُذسا ایٍ َشو افضاس تًاو َیاص ْای ؽًا 
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ؽًا يی  2102ٔ  2100، دس ٔسژٌ ْای  داسد ػالِٔ تش يضایایی کّ ایٍ َشو افضاس دس صيیُّ َمؾّ تشداسی

تش لشاس  3D Maxساتطّ يغتمیًی تیٍ ایٍ َشو افضاس ٔ َشو افضاس عّ تؼذی عاص يؼشٔف یؼُی تٕاَیذ 

 تاؽذ.   Autodesk 3ds Max Designؽًا تایذ اص َٕع  3D Maxعاصیذ. انثتّ 

ایٍ  ،َشو افضاس يکظ Utility&Toolsؽًا يی تٕاَیذ دس لغًت  3ds Max Designتؼذ اص َقة 

دس يکظ يی  Civil Viewایٍ تا َاو -ایٍ پالگَقة کُیذ. 3ds Max Designایٍ سا سٔی -پالگ

ایٍ تشٔی تش دی يکظ  ؽًا يی تٕاَیذ تؼذ اص ایُکّ کاس َمؾّ تشداسی سا دس زدى -تا َقة ایٍ پالگتاؽذ.

آَٓا سا ایداد کُیذ ٔ عپظ تشای ایداد یک سَذسیُگ ٔالؼی ٔ  Civil3Dدس ،ْای تضسگ اَداو دادیذ 

سيیُّ ساِ عاصی ایٍ دس -ْای آيادِ ای کّ ایٍ پالگObjectیذ . دس مًٍ اص عشیؼتش ٔاسد يکظ کُ

ٔ ًْچُیٍ يی تٕاَیذ َماه تشداؽت ؽذِ سا ٔاسد يکظ َیض يی تٕاَیذ اعتفادِ کُیذ.اختیاس ؽًا لشاس يی دْذدس

 کُیذ ٔ تٕپٕگشافی سا تشعیى کُیذ.
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 يٕفك تاؽیذ

ی ٔ خقٕفی()گشْٔآيٕصػ َشو افضاسْای فُی ٔ يُٓذعی  

 *تشی دی يکظ 

 *آيٕصػ پیؾشفتّ يُتال سی دس تشی دی يکظ

*آيٕصػ پیؾشفتّ َسِٕ هشازی اخضاء عاختًاَی دس تشی دی يکظ تذٌٔ اعتفادِ اص 

 يٕمٕػات آيادِ

Revit Architecture آيٕصػ َشو افضاس لٕی يؼًاسی* 

Inventor Professionalآيٕصػ َشو افضاس يکاَیکی ٔ ػًشاَی* 

اتٕکذ اص يمذياتی تا پیؾشفتّ)دٔتؼذی ٔ عّ تؼذی(*آيٕصػ   

Impressionآيٕصػ َشو افضاس يخقٕؿ ساَذٔ تشای يؼًاسی* 

SketchUpآيٕصػ َشو افضاس* 

Punch.Master Landscape Proآيٕصػ َشو افضاس لٕی تشای يسٕهّ عاصی* 

 ٔغیشِ...

19372352247آسیاَی=   
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