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 ...با اتوکد آشنا شویم

 !دعوت به سفر

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

ترشـدن ورود بـه       کارهایی برای سـاده   
 اتوکد

 خروج از اتوکد و ورود دوباره به آن

پنجرۀ شروع به   : پنجرۀگفتگویی آغازی 
 )Startup(کار 

آشـنایی بـا    : صفحۀتصویر اصلی اتوکد  
 های صفحۀ اتوکد بخش

  های آن  با ماوس و دکمهآشنایی

هـای مختلـف      نما در بخـش     شکل مکان 
 صفحۀ اتوکد

 2002گرفتن از اتوکد  کمک

 بهتردیدن در اتوکد

قشه در داخل    یک ن  (Open)گشودن  
 اتوکد

 )Plan) (دو بعدی(دید هوایی 

 ای دیگر نقشه) Open(گشودن 

ــتاندارد   ــه نماداس ــادرنگی ب ــدیل نم تب

)Shademode( 

 برای دیـدن    ≫F از کلید    کمک گرفتن 
 های اتوکد پیام

 کردن دید پرسپکتیو خاموش

ــدهای ــتفاده از کلی ــرای  اس ــی ب ترکیب
 گشودن نقشه

 شده گشودن مجدد پرونده گشوده

 Windowگشودنی  منوی

 )Close(ها  بستن پرونده

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

 )New(شروع یک ترسیم جدید 

ذکر درارتباط با رنـگ       یک نکتۀ شایان  
 ناحیۀترسیمی

 پرونده پرونده و چند حالت تک

 )Quit یا Exit(خروج از اتوکد 

 پایان سفر

 پرسش

 تحقیق
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 !دعوت به سفر

و مروری سریع بر فنـون       ...»!سفری بر فراز اتوکد    «:یک مسافرت تفریحی برویم    بیایید باهم به  
هـای اتوکـد     درطول این سفر خواهیم آموخت که چگونه به دیـدنی         . استفاده از آن داشته باشیم    

بعضاً   دسترسی یابیم و نیز درخواهیم یافت که ر         متفاوتی برای رسـیدن بـه یـک         اههای متعدد و 
برنامۀ  ترین حاضر پرقدرت این ویژگی اتوکد که آن را درحال   . نتیجۀ واحد در اختیارمان قرار دارد     

 یـا  »کمـک رایانـه   ترسـیم بـه   «، یعنـی    CADمعـادل فارسـی      (طبـر  یـا    تبرمنظورۀ   همه
Computer Aided Drafting ــه طراحـــی بـــه« و ــا »کمـــک رایانـ  یـ

Computer Aided Design ( علت اسـت کـه اتوکـد بـرای نیازهـای      این ساخته به
 .های متفاوت ساخته و طراحی شده است افراد مختلف با سلیقه

جوینده «یا  » .هرجا درخواستی هست راهی نیز وجود دارد      «: در اتوکد این قانون حاکم است که      
را با اتوکد مطرح کنیم و نیز بـا زبـان           هایمان    بشرط آنکه بیاموزیم چگونه خواسته     ».یابنده است 

 .هایش آشنا شویم اتوکد در بیان درخواستها و پاسخگویی

ــه   ــی بـ ــرم افزارنویسـ ــطالح نـ ــد در اصـ ــذیری اتوکـ ــاف پـ ــام  انعطـ ــاز«نـ ــاری بـ  »معمـ

(Open Architecture)است که  این معنی به» معماری باز«عبارت . شود  شناخته می
های مختلف را بـرآورده      کمک آن بتوان نیازها و سلیقه       به رد که قرار بگی ابزاری دراختیار کاربران    

 .کرد

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

 . استدشناخت مفاهیم بنیادین اتوک

 کـار  2002کار آن بخواهیم بـا اتوکـد    عنوان یک کاربرکهنه کار باشیم و چه به چه در اتوکد تازه   
شاید بهتـر باشـد     . کنیم، درهردوصورت بهتر است با اصطالحات و مفاهیم این فصل آشنا شویم           

نایی یک زبان مشترک با اتوکد برسیم با زبان نویسندۀ این کتاب نیز بیشـتر آشـ                پیش از آنکه به   
 .پیدا کنیم

 

 )2002ورود به اتوکد ... (چنین است اتوکد

فرض براین اسـت    . کنیم   همین کتاب مشاهده می    II را درپیوست    2002چگونگی نصب اتوکد    
قـبًال نصـب         . کنـیم   که همزمان با آغاز مطالعۀ این کتاب، اتوکد را هم نصـب مـی              اگـر اتوکـد را 

متفـاوت  گیـرد     که اتوکد هنگام نصـب درنظـر مـی        هایی    فرض  پیشیا پیکربندی آن با      (ایم  کرده
 مشـابه آنچـه بـر صـفحۀ         ً کنیم دقیقا    ممکن است تصاویری که در این کتاب مشاهده می         ،)باشد

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

 .)است

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

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

 

 
 

  در روی میزکار ویندوز2002نماد میانبر اتوکد ) 1-1شکل 

 

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

 )2-1شکل  (2002صفحۀ اتوکد 

 )3-1شکل  (AutoCAD Todayای با عنوان  صفحه

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

 

 
 

 AutoCAD Todayصفحۀ ) 3-1شکل 

 
راسـت پنجـرۀ دیگـری بـاز          باشد و در گوشۀ باالی سمت      4-1شکل   است صفحۀ اتوکد به    ممکن

 ایـن پنجـره مربـوط       ).افتـد    می 2002های اتوکد     این اتفاق درمورد برخی از نسخه     . (شده باشد 
بـرای آشـنایی بـا ایـن راهنمـا      .  استActive Assistanceنام  یک راهنمای هوشمند به به
توکد با ا راحتی   دهیم تا به     با هم انجام می     کار را  2در اینجا   .  بزنیم IVپیوست   توانیم سری به    می

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

 :خواهیم که در اینجا از اتوکد می

 . را نیاوردAutoCAD Todayکار، صفحۀ  هنگام شروع به -1

 

 
 

 2002 در اتوکد Active Assistanceپنجرۀ ) 4-1شکل 

 

 .ایم نشان ندهد که نخواسته  را نیز تازمانیActive Assistanceپنجرۀ  -2

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

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

 

 )2000مشابه اتوکد (سنتی  روش  برای شروع به2002تنظیم اتوکد 

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

 

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

 

 
 

 Optionsپنجرۀ ) 6-1شکل 
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 قـرار   puStart:ی را که درمقابل کلمۀ      ا  جهشی   فهرست .آید   درمی 7-1صورت شکل    پنجره به 
 .کنیم دارد باز می

 

 
 

 System زبانۀ – Optionsپنجرۀ ) 7-1شکل 

 

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

 

 Active Assistance برای عدم اجرای خودکار 2002تنظیم اتوکد 

نما را به روی آن بـرده دکمـۀ    بینیم، مکان  را درصفحه میActive Assistanceاگر پنجرۀ 
 .کنیم  را انتخاب می)ettingsS…(آخر آن و گزینۀ ) 8-1شکل (زنیم  راست ماوس را می
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 Active Assistanceراست ماوس در روی پنجرۀ زدن دکمۀ ) 8-1شکل 

 

 را Show on start (check box) جعبـۀکنترلی  .شـود   بـاز مـی  9-1پنجـرۀ شـکل   
 را OKکنیم و  را انتخاب می On demand (radio bottom) دکمۀرادیوییخاموش و 

 .زنیم می

 

 
 

 Active Assistanceپنجرۀ تنظیمات ) 9-1شکل 

 

 وباره به آنخروج از اتوکد و ورود د

. کنـیم    را انتخـاب مـی     Exit گزینۀ   File برای خروج از اتوکد از منوی        .شویم  از اتوکد خارج می   

 )10-1شکل (
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 File از منوی Exitانتخاب ) 10-1شکل 

 

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

 

 
 

 11-1شکل 

 

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

 )12-1شکل (. گردد  میظاهر

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

 )Startup( آغاز به کار :نوار عنوان )1

ــۀ  )2 ــدون   :Closeدکم ــروج ب ــرای خ  ب
هــا  نظیمــات و انتخــاب تدرنظرگــرفتن
 .زنیم  میاین دکمه را

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

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

 .کنیم می

گشـودن   (Open a Drawingدکمـۀ   )4
 )موجود  یک پروندۀ ترسیمی

شـروع   (Start from Scratchدکمۀ  )5
 )از ابتدا

اسـتفاده از   (Use a Templateدکمۀ  )6

 )پروندۀ الگو

اســتفاده از  (Use a Wizardدکمــه  )7
 )رافسونگ

در این قسمت بـا انتخـاب هرکـدام از           )8
  نـام آن مشـاهده     7و6و5و4های   دکمه

 :در ایــــن پنجــــره (. گــــردد مــــی

Open a Drawing( 

 این ناحیه شامل    :ناحیۀ انتخاب پرونده   )9
 ستون اول نام پرونده و      : ستون است  2

بـا انتخـاب    . ستون دوم محـل پرونـده     
های موجـود درسـطر      هرکدام از دکمه  

ــ  ــه فهرسـ ــن ناحیـ ــود اول ایـ ت موجـ
 ترتیــب الفبــایی آن ســتون مرتــب  هبــ

 .شود می

1 3

2

8
5 64 7

9

10

11

12

13

14

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

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

 . ایــن قســمت خــالی اســتایــم کــردهن

می فهرســت نــاایــن کــه در  درصــورتی
 از  هـا   نوشتهوجود داشته باشد و حجم      

پنجرۀ مربوطه بزرگتر باشد نوارهـای      
تـوانیم    می شود که   می لغزشی مشاهده 

ــ کمــک آنهــا در فهرســت حرکــت  ه ب
ــوار  .کنــیم  در ایــن شــکل، فهرســت ن

 .خورد چشم نمی لغزشی عمودی به

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

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

نمایش از نقشۀ انتخابی مشـاهده       پیش

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

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

 .)گردد نمیتصویری نیز مشاهده 

دکمۀ    برای جستجوی پروندۀ ترسیمی    )12
Browse… کنیم  میرا انتخاب. 

 کـه در    ای  پرونـده در این ناحیه اندازۀ      )13

 ایــم کــرده انتخــاب 10ناحیــۀ شــماره 

 .شود  میمشاهده

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

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

 در صـورتی    :)انصراف (Cancelدکمۀ   )16

که این دکمـه را انتخـاب کنـیم بـدون           
وارد صـفحۀ      گشودن پروندۀ ترسیمی  

 .شویم  میخالی اتوکد

 

 )Startup(کار  به پنجرۀ شروع:  آغازیپنجرۀگفتگویی

  گزینـه دراختیـار کـاربر      4 آغـازی    پنجرۀگفتگـویی شود    می  مشاهده 12-1شکل  همچنانکه در 

چـپ    بـا انتخـاب نمادهـایی کـه درگوشـۀ بـاالیی سـمت       هـا  گزینـه هرکـدام از ایـن      . ذاردگـ  می
گشودن یـک نقشـۀ      « اتوکد فرض  پیشانتخاب  . باشند  می انتخاب  قرار دارند قابل   پنجرۀگفتگویی

 بـا انتخـاب ایـن گزینـه    . )چـپ  دکمـۀ اول از سـمت  (است ) Open a Drawing(» موجود

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

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

)Use a Template (اسـتفاده از افسـونگر   «و «)Use a Wizard (  کـار  امکانـاتی را بـه 
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 ،13-1اشـکال   (. سراغ آنهـا خـواهیم آمـد       گیرند که پس از آشنایی بیشتر با اتوکد دوباره به          می

 )15-1 و 1-14

 

 
 

 توضیحات (»شروع از ابتدا«: آغازی اتوکدگفتگویی پنجرۀانتخاب دکمۀ دوم در ) 13-1شکل 

 .)باشند  مکمل این بخش می12-1شکل 

ــۀ  )1 ــدا «دکمـــــ ــروع از ابتـــــ  » شـــــ

)Start from Scratch (-  با فشـردن 
ی دیگــر پنجــره هــا بخــشایـن دکمــه  
 .کند تغییر می

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

Start from Scratch ــاهده  مشـ
 .گردد می

 2 شـامل    فـرض   پـیش حیۀ تنظیمـات    نا )3

ــدد  ــۀرادیوییعـــ  و English دکمـــ

Metric 

در صورت انتخاب این دکمـۀرادیویی       )4

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

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

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

 و ایــن دکمــه را انتخــاب کــاربرد دارد

 .)کنیم می

 که هنگام   (preview) دید  پیشناحیۀ   )6

 به این Start from Scratchانتخاب 

1

2

6

3

4

5

7
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 .شود صورت دیده می

ــه   )7 ــۀ نکت ــه  -(Tip)ناحی ــن ناحی  در ای

ــدام از    ــارۀ هرکــ ــیحاتی دربــ توضــ
 3ر ناحیـۀ     کـه د   ای  رادیـویی  های دکمه

 .شود  داده میایم کردهانتخاب 

وارد صــفحه ) تأییــد (OKبــا انتخــاب  )8

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

 .درنظرگرفته شده است

ــراف   )9 ــۀ انصـ ــا زدن دکمـ ) Cancel(بـ

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

 

 
 

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

 
 

اسـتفاده   «-  چهـارم  ۀانتخاب دکم ) 15-1شکل  
این گزینه  با - )Use a Wizard(» از افسونگر
 .آشنا خواهیم شدهای بعدی بیشتر  در فصل

 

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

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

. سرتاسر جهـان ارسـال شـود    ی بعدی اتوکد به  ها  نسخههمراه   چه بسا نقشۀ شما هم به     . بفرستید

ـ      که درباال ذکر آنها رفت به        ترسیمی  های  پرونده  Sampleنـام    ههنگام نصب اتوکد درفهرستی ب

 :این محل نصب شده باشد یعنی اگر اتوکد در. شوند  میکپی

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

"C:\Program Files\AutoCAD 2002\Sample" 

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

 ایـم  کـرده  اگر برای مشاهدۀ عملکرد نمادهای دوم، سوم و چهارم هرکدام از آنهـا را انتخـاب         -1

 )12-1شکل (. کنیم  می را انتخابOpen a Drawing دوباره نماد اول یعنی



  w52  1 سطح – 2002خودآموز اتوکد

 

 

 .)کنیم  می)click(کلیک  (زنیم  میتقه …Browse  بروی دکمۀ-2

 انتخـاب  « اسـتاندارد وینـدوز بـرای      ییگفتگـو   هـای   پنجره مشابه   پنجرۀگفتگویی اکنون یک    -3

. اسـت » اتوکد جاری فهرست «موجود در    ترسیمی  های  پروندهدهندۀ   شود که نشان    می باز» پرونده

 یعنـی جـایی کـه       ،است که اتوکـد درآن نصـب شـده اسـت           همان محلی » اتوکد جاری فهرست«
ACAD.EXEقرار دارد . 

 ).کنیم  میdouble click(زنیم   می دوتقهSample) folder (پوشۀ بروی -4

 )16-1شکل  (.کنیم  میمشاهده  ترسیمی های پرونده فهرستی از -5

 

 
 

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

 .شود باز می

 

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

 دیـد   پـیش کنـیم تـا نمـای نقشـۀ انتخـابی را در پنجـرۀ                 مـی  لحظاتی صـبر  . زنیم  می  تقه ،برده

)Preview (  زمان انتظار ما بـه عوامـل متعـددی         .  ببینیم پنجرۀگفتگوییراست   واقع در سمت
 .بستگی دارد

 :عوامل اصلی عبارتند از

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

 .را مشاهده کنیم

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

 دیـد  پیشدر شرایط عادی مشاهدۀ نمای  . کامپیوتر فرصت بیشتری برای نمایش آن بدهیم      

تقریباً  .گیرد  می همزمان با انتخاب آن صورتنقشه 

 یعنـی . کنـیم   مـی  بینیم انتخـاب    می 16-1شکل   مشابه آنچه در     ای  پرونده برای ادامۀ سفر     -7

"εst floor.dwg" .توسـط اتوکـد خوانـده و ذخیـره    کـه  ) هـا  نقشـه (  ترسـیمی  یهـا  پرونده 

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

 .ح داده شده استشرچگونگی انجام این تغییرات  Iپیوست پیکربندی ویندوز بدهیم که در 

ایـن  شـدن    کنـیم تـا پـس از بسـته          مـی  زنیم و صبر    می تقه) گشودن (Open بروی دکمه    -8
 . صفحۀ اصلی اتوکد ظاهر شود،پنجرۀگفتگویی

 

 ی صفحۀ اتوکدها بخشآشنایی با : صفحۀتصویر اصلی اتوکد

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

 .کنیم می

اصـطالحاً      )Graphics User Interfaceمخفـف   (GUI صـفحۀ اصـلی اتوکـد را 

 GUI دارای   ای  برنامـه حاضـر هر   درحـال . اسـت  »رابط گرافیکی کاربر  « نامیم که معنی آن    می

 مواجهه با   محض هویژگی مهم و منحصربفرد این صفحه آن است که هرکاربری ب          . مشخصی است 
» میزکـار  «رابط گرافیکی کاربر وینـدوز همـان      (. ه درکدام برنامه است   تواند حدس بزند ک     می آن

)desktop (است.( 
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 2002ی مختلف صفحۀ اتوکد ها بخش) 17-1شکل 

1( Title bar - در :نــوار عنــوان اتوکــد 

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

AutoCAD ≪≡≡≪شود  می مشاهده. 

2( V یا Close - دکمۀ بستن اتوکد 

3( Restore Down  یـا Maximize  - 

 دکمۀ تغییر اندازۀ پنجرۀ اتوکد 

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

 درروی  2002شده فقـط نمـاد اتوکـد        

 .ماند نواروظایف باقی می

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

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

خورنـد هرکـدام      چشـم مـی    قسمت بـه  
 .انتخابند قابل

7( Object Properties Toolbar -  

 یـا   هـای موضـوعات    نوار ابزار ویژگـی   
بـا ایـن نـوارابزار      : خصوصیات اجسـام  

داشتعداًب  . خیلی سروکار خواهیم 

8( Draw Toolbar - نوار ابزار ترسیم 

9( Modify Toolbar -   ــوارابزار نــ
 ویرایش

10( Drawing titlebar -   ــوان نوارعنـ
  پروندۀترسیمی

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

12( Maximize یــا Restore Down  - 

ــدۀ  ــدازۀ پنجــرۀ پرون  دکمــۀ تغییــر ان

23
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 ترسیمی

13(  Minimize - ــ ســـازی   کمینـــهۀدکمـ
 پروندۀترسیمی

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

 در اتوکد   نما  مکان): Cursor (نما  مکان )15

دارای اشکال مختلفی اسـت کـه دقـت         
هـای شـایان     کار کمک  آنها درهنگام  به

 .ندک ما میتوجهی ب

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

 کاغـــــــــذ  فضـــــــــای نمـــــــــاد  )17

(Paper space icon) 

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

) Paper Space(رویم  کاغذ می فضای

 مــــدل  ترســــیم را در فضــــایولــــی 

)Model Space (دهــیم انجــام مــی . 

 سـبب ورود بـه      Modelانتخاب زبانۀ   

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

 .کاغذ هستیم این تصویر ما در فضای

در ): Command area(ناحیۀ فرمان  )19
کنـیم و      را وارد مـی    ها  فرماناین ناحیه   

نمـایش   اتوکد پیغـام هـای خـود را بـه         
صـورت اسـتاندارد ایـن       بـه . گـذارد   می

 .باشد  سطر می3ناحیه دارای 

زنی یــا نــوار لغزشــی  طومــارهــاینوار )20
  ناحیۀ فرمان و افقیعمودی

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

 .باشد  میرسم کمکابزارهای 

 

 های آن آشنایی با ماوس و دکمه

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

 

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

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

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

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

 

 
 

 .شود نماداتوکد این منو باز می  روی نوارعنوان و رویزدن تقهبا ) 1-18-1شکل 
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کـه   درصـورتی . شـود  خروج از اتوکـد مـی   سبب V (Close) روی دکمۀ   زدن  تقه) 2-18-1شکل  
 را V ابتدا از آن خارج شویم و سـپس دکمـۀ            Escapeاجرا باشد باید با زدن کلید         فرمانی درحال 

 .بزنیم

 

 
 

 پنجـرۀ اتوکـد کـوچکتر   ) Restore Down(زدن روی این دکمـه    درصورت تقه)3-18-1شکل 

تصـویر را   ۀۀ اتوکـد همـۀ صفح     پنجـر ) Maximize(شـود و اگـر دوبـاره روی آن تقـه بـزنیم               می
 .گیرد میدربر
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شـود و     مـی  سبب ناپدیدشـدن پنجرۀاتوکـد    ) Minimize (- روی دکمۀ    زدن  تقه )4-18-1شکل  
زدن روی ایـن نمـاد پنجرۀاتوکـد         بـا تقـه   . شـود   مـی  در نواروظایف مشاهده  ) icon(تنها یک نماد    

 .شود  میدوباره باز

  روی نــوار منــو،زدن تقــه بــا )5-18-1شــکل 

گردنـد و بـا     مـی    ظاهر   گشودنی  منویعناوین  
ی ایـن منـو یـک       هـا   گزینهانتخاب هرکدام از    

 .شود میفرمان اجرا 
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 آن اجـرا    فرمان مربوط به   ابزار  منویهای موجود روی      با انتخاب هرکدام از دکمه     )6-18-1شکل  

 .گردد می

 

 
 

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

 

 
 

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

 .یمکن می

 

 
 

شـود و بـا       بزرگ می     پنجرۀ پروندۀترسیمی  Maximizeزدن روی دکمۀ     با تقه ) 10-18-1شکل  
 .گردیم حالت قبلی برمی  نام دارد بهRestore Down تقۀ مجدد روی آن که اینک
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 شـود پنجـرۀ پروندۀترسـیمی      مـی  باعث   Minimize یا   )-( روی دکمۀ    زدن  تقه )11-18-1شکل  

 .شود میبا انتخاب این نماد دوباره پنجره باز . تبدیل شود) icon(یک نماد  به 

 

 
 

 زدن  تقـه شـود کـه بـا         ای می  سبب باز شدن پنجره       روی ناحیۀ ترسیمی   زدن  تقه) 12-18-1شکل  

بـرای خـروج از ایـن حالـت         . شـود   این پنجره بسـته مـی      مجدد در نقطۀ دیگری از ناحیۀترسیمی       
 .را فشار دهیم) دروی صفحه کلی (ESCتوانیم دکمۀ  می
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 نقشـه بـه بـاال و پـایین حرکـت            تصـویر  روی نـوار لغزشـی عمـودی         زدن  تقهبا  ) 13-18-1شکل  
 .کند می

 

 
 

 

  روی نـوار لغزشـی افقـی تصـویر نقشـه را بـه چـپ و راسـت حرکـت            زدن  تقـه  )14-18-1شکل  

 .دهد می
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در اینجـا زبانـۀ     . ودشـ   مـی  کار روی نوار چیـدمان سـبب تغییـر صـفحۀ          زدن  تقه )15-18-1شکل  
Modelانتخاب شده است . 

 

 
 

 .شود  های نواروضعیت ابزار مربوطه روشن یا خاموش می         روی دکمه  زدن  تقهبا  ) 16-18-1شکل  

بعداً با آنModel یا Paper و LWTهای  دکمه  .ها آشنا خواهیم شد  ابزار نیستند و 
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 )right click: فشردن و رها کردن دکمۀ سمت راست ماوس(تقۀ راست 

بریم و این بـار دکمـۀ سـمت راسـت مـاوس را        میی مختلف صفحۀ اتوکد   ها  بخش  را به  نما  کانم
که با ایـن عمـل      هستند   نمایانگر نتایجی    19-1 های  شکل مجموعه. )تقۀ راست (دهیم    می فشار
 .آوریم  میدست به

 

 
 

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

  
 

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

 . نام دارد»فرض پیش

 

 

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

-1، منـویی مشـابه شـکل        ACADفرعی    منوی

 .شود ظاهر می 19-3

 

1

4

3 2

5

6

7

8 9
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 –ابـزار     تقۀ راست روی منـوی    ) 3-19-1شکل  

شـود کـه شـامل        صورت منویی ظاهر مـی     دراین
تـوانیم    باشـد و مـی      نام کلیۀ منوهـای ابـزار مـی       

آن انتخــاب  ابــزار دلخواهمــان را ازمیــان منــوی
شـده بـا عالمـت تیـک         منوهای انتخـاب  . (کنیم

 )اند مشخص شده

 
 

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

(Cursor) ، ــگ ــا  )(Popupبالدرن ــانبری  می

(Shortcut)گردد  می. 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

 

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

)Status bar( 

  
 

 Snap تقۀ راسـت روی دکمـۀ        )8-19-1شکل  

 در نوار وضعیت

 

 

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

LWT    بـرای   .  در نوار وضـعیتOrtho   گزینـۀ 

Settings…همیشه خاموش است . 

 )فشردن دکمۀ وسط ماوس(سط تقۀ و

 یمتوان  می یمباش  می کلیده  دارای ماوس سه   اگر

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

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

 دهـد اجـرا    میاستفاده از دکمۀ وسط ماوس را 

اتوکـد عمـل فشـردن همزمـان دکمـۀ      . کنـیم 
SHIFTروی صــفحه کلیــد و دکمــۀ دوم   در

ماوس را مشابه با فشردن دکمـۀ سـوم مـاوس       
 .گیرد  میدرنظر

 

 

 
 

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

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

 

 )drag and drop(یا کشش و رها سازی ) press and drag(کشش  و فشار

ۀ یی از صفحۀ اتوکـد دکمـ      ها  بخششود، اگر در    می  مشاهده 21-1 های  شکل مجموعهچنانچه در 
داشـته حرکـت دهـیم، برخـی از دیگـر            صورت فشـرده نگـه     همان چپ ماوس را بزنیم و آن را به       

هـا مخـتص اتوکـد نیسـتند و اکثـر            این ویژگـی  . کنیم  می های عملکرد ماوس را مشاهده     ویژگی
 .گیرند  میخدمت  مشابه بههای روش ویندوز کمابیش ماوس را به های تحت برنامه

 

 
 

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

 

 
 

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

 -شناور   جابجایی منوی 

 مرحلۀ اول

  

 

) 4-21-1شـــــــــکل 

 -شناور   جابجایی منوی 

 مرحلۀ دوم

  

 

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

 

 ی مختلف صفحۀ اتوکدها بخش در نما مکانشکل 

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

 

 2002کمک گرفتن از اتوکد 

) Help(» کمـک  «وگذار هستیم ما که درحال گشت تواند به نمی» راهنما «هیچکس بهتر از یک  

 سـبب احضـار فرمـان       Fεزدن   . را فشار دهـیم    Fεبرای صدازدن راهنما کافی است کلید       . کند

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

 ای هـم نشـده باشـد       آنها حتی اشـاره    های دیگر به   کشفیاتی نایل شویم که در این کتاب و کتاب        

را فشـار    Escape  کـافی اسـت کلیـد      2000 در اتوکـد     ، برای بستن راهنمـا    .)22-1شکل  (
را ) Vعالمـت ضـربدر یـا       ( باید دکمۀ سمت راست بـاالی صـفحه          2002 ولی در اتوکد     ،دهیم
 .بزنیم
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 اتوکد) Help( پنجرۀ راهنما )22-1شکل 

 

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

 

 بهتردیدن در اتوکد

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

 

 )Zoom:  و ریزنمایینمایی درشت (نمایی اندازه

با این منـو هنگـام مطالعـۀ توضـیحات           (.بریم  می  استاندارد ابزار  منویی ماوس را بروی     نما  مکان
 را انتخـاب ) Zoom Realtime(» اجـرا  زمـان  نمایی اندازه « منوی) آشنا شدیم17-1شکل 

یـک    حرکـت کـرده روی یـک     ابـزار   منویبرای دیدن نام منوهای ابزار کافی است روی         . کنیم می
کنیم که نمایانگر نـام گزینـۀانتخابی         می ای مشاهده  صورت کلمه  دراین. ممکث کنی می  نمادها ک 

 وقتی روی منویی کـه تصـویر یـک    .)نامیم  می)Tool tip( »نکتۀ ابزار« این کلمه را(. است
 را Zoom Realtimeاضـافه و منهـا درکنـارآن دارد رسـیدیم کلمـۀ        عالمات بـه وذره بین 

 )23-1شکل (. مشاهده خواهیم کرد
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  نوار ابزار استاندارد )23-1شکل 

1( Newبرای شروع یک ترسیم جدید  

2( Open  ــدۀ ــک پرون ــرای گشــودن ی  ب
 موجود  ترسیمی

3( Saveبرای ذخیرۀ پروندۀ ترسیمی  

4( Plotبرای چاپ گرفتن  

5( Print Preview دید پیش برای 

6( Find and Replace   بـرای جسـتجو 
  در نقشهموردنظربدنبال کلمۀ 

7( Cut To Clipboard  ماننـد Cut در 

 ویندوز

8( Copy To Clipboard مانند Copy 

 در ویندوز

9( Paste from Clipboard ــد  ماننـ
Pasteدر ویندوز  

10( Match Properties  ــق ــرای تطبی  ب
 ها با جسم انتخابی ویژگی

11( Undo        برای لغو آخرین فرمـان اجـرا 
 شده

12( Redo انصـراف از لغـو آخـرین         برای 
 فرمان اجرا شده

13( Today  پنجـرۀ AutoCAD Today 

 .کند را باز می

14( Autodesk Point A درصـــورت 

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

 .شود می

15( Meet Now  برنامـۀ Net Meeting 

 .کند را اجرا می

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

 .کند می

17( eTransmit  بــــــــرای ارســــــــال 
 emailپروندۀترسیمی از طریق 

18( Insert Hyperlink    بــه جســم یــا 
ــابی   ــوع انتخـ  HYPERLINKموضـ

 .دهد تخصیص می

19( Temporary Tracking Point 

 )دارای منوی فرعی (رسم کمکابزار 

20( UCS  ی هـــا دســـتگاه مربـــوط بـــه
 مختصات

21( Named Views منظره )نظرگاه( 

22( ≫d Orbit بعدی تصویر3 حرکت  

23( Pan Realtime   جابجـایی تصـویر در 

 زمان اجرا

24( Zoom Realtime زمـان  نمایی اندازه 

 اجرا

30282624222018161412108642

2927252321191715131197531
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25( Zoom Window  بزرگنمایی پنجـره 
 )دارای منوی فرعی(

26( Zoom Previous قبلینمایی اندازه  

27( AutoCAD Design Center مرکز 
 طراحی اتوکد

28( Propertiesویژگی های موضوعات  

29( Help فرمان HELP) ماراهن( 

30( Active Assistance  مشـاورفعال را 
 .کند احضار می

 

 

 
 

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

 

بـریم و بـا فشـردن و     مـی ) ناحیۀ کـار (داخل صفحۀ تصویر   را به  نما  مکانپس از انتخاب این منو      
بـرای  . دهـیم   ب حرکـت مـی     عقـ   و جلـو  یر را به  داشتن دکمۀ ماوس و سپس حرکت آن تصو        نگه

 ,سـمت پـایین   بـه دهیم و برعکس با کشیدن ماوس   میباال حرکت شدن تصویر ماوس را به   بزرگ

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

 

 )Pan(جابجایی تصویر 

 Pan Realtimeکنـیم یعنـی     مـی  را انتخـاب منـوی قبلـی   سـمت چـپ   ابـزار  منویاکنون 

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

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

Pan)   جابجایی تصویر
 )اجرا زمان

 

 )Zoom previous( قبلی نمایی اندازه

) Zoom previous(قبلی  نمایی  استاندارد بزرگابزار منویدیدهای قبلی از  برای بازگشت به

 )23-1شکل (کنیم   میرا انتخاب

 

 )Zoom Window( با انتخاب پنجره نمایی اندازه

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

  گوشـۀ مقابـل پنجـره را درهرنقطـۀ         تـوانیم  می. شود  می  جابجا نما  مکانیک گوشۀ آن با حرکت      

کنـد کـه کـل ناحیـۀ          می آن اتوکد پنجرۀ انتخابی را آنقدر بزرگ       درپی. لخواهی انتخاب نماییم  د
 ) الف و ب-26-1 اشکال(. را دربر بگیرد  ترسیمی

 

 

ــکل  ــف-26-1شـ  )الـ

انتخــاب پنجــره بــرای 
ــزرگ ــره  ب ــایی پنج  نم

)Zoom Window( 

2

1
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) ب-26-1شـــــــکل 

 Zoomنتیجۀ اجـرای  

Window 

 

 )Paper Space Icon (کاغذ فضاینماد 

. کنـیم   مـی  را مشـاهده  » کاغـذ   فضاینماد «می  گوشۀ سمت چپ و پایین ناحیۀترسی      با نگاهی به  

ـ در. »مـدل   فضـای  «و» کاغذ  فضای«: کار وجود دارد   در اتوکد دو فضای   . ) الف -27-1شکل  ( ارۀ ب
مفصالً  کاغذ  فضای  مـدل   فضـای  آن زمان همۀ کارهایمان را در        اما تا .  صحبت خواهیم کرد    بعدها 

) tab(زبانـۀ   ) Layout( درروی نوارچیـدمان     مـدل   فضـای  بـرای انتقـال بـه     . دهـیم   مـی  انجام

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

 .دهیم می

 

 
 

 کاغذ فضای نماد ) الف-27-1شکل 

 

 
 

 - مدل فضای نماد ) ب-27-1شکل 

 مختصات نماددستگاه

 

 )UCS Icon (مختصات نماددستگاه

ــه ــایین ناحی   ب  شــود  مــیمشــاهده  ترســیمیۀعالمتــی کــه اکنــون درگوشــۀ ســمت چــپ و پ

 )ب -27-1شکل (. گوییم  می(UCS Icon) »مختصات نماددستگاه«
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یــک نقشــه در داخــل   (Open)گشــودن 
 اتوکد

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

. شود  می  مشاهده کردیم ظاهر   قبًال که   پنجرۀگفتگویی

 :ترسیمیاین بار پروندۀ

"EXPO Headquarter model.dwg" 

 بروی نوار Modelبا انتخاب زبانۀ  . کنیم  می را انتخاب 
. )29-1شـکل   (شـویم    مـدل مـی     فضایچیدمان وارد   

گـردیم و آن را در        مختصـات مـی     هدنبال نماددسـتگا    به
). 30-1شـــکل (یـــابیم  ســـمت چـــپ نقشـــه مـــی

 ب  -27-1شـکل    بـا آنچـه در       مختصـات   نماددستگاه

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

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

 .کمک بگیریم

 
 

 در Open محل فرمان )28-1شکل 

 File گشودنی منوی

 

 
 

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

بعدی 3 دراینجا   مختصات  نماددستگاه
 .است

 

 )Plan) (عدیدو ب(دید هوایی 

باشـند و     می بعدی در زمرۀ دروس پیشرفتۀ اتوکد      صورت سه  ازآنجا که ترسیم و نمایش اشکال به      
 اشـکال از دیـد هـوایی    گیرد و نگاه ما نیز بـه   میاین کتاب همۀ کارها درسطح دوبعدی انجام       در

ـ . بعـدی تبـدیل کنـیم      بعـدی بـه دو     است دیـد را از حالـت سـه          ضروری ،باشد می ور منظـ  ایـن  هب
را  Topگزینـۀ   سـپس  و ηd Viewsکنـیم، منـوی فرعـی      مـی  را بازView گشودنی منوی

صـورت    ایـن   ها از منوی گشـودنی را بـه         بعدازاین انتخاب گزینه  ). 31-1شکل  (کنیم    انتخاب می 
 :دهیم نشان می

View y η d Views y Top 

 

 
 

 View y ≫d Views y Top : تعیین دیدهوایی از طریق منو)31-1شکل 
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ــین ــیهمچن ــان    م ــوانیم از فرم ــریم PLANت ــک بگی ــطرفرمان .  کم ــۀ در(درس ــل کلم  مقاب

:Command کلمۀ  )  درناحیۀفرمانPLAN     را تایپ کرده Enter بعـد   بـه  از ایـن  . زنیم  می  را
 کلیـد  موردنظراست که پس از تایپ کلمۀ   منظوراین،شود فرمانی را وارد کنیم  می هرگاه خواسته 

Enter  توانیم فرمان را وارد کنیم که درآخـرین          می جه داشته باشیم درصورتی   باید تو .  را بزنیم
مشـاهدۀ هـر کلمـه یـا        .  را مشـاهده نمـاییم     Command: سطر موجود درناحیۀفرمان کلمۀ   

شـده نشـانگر ایـن اسـت کـه فرمـان دیگـری               درمحـل اشـاره    Command: ای غیـر از    جمله
ــان  درحــال ــوردنظراجراســت و فرم ــم ــا ب ــدن کلمــۀ . هدشــددرســتی اجــرا نخوا ه م ــرای دی  ب

:Command   کنـیم   نمـی  که این کلمه را درآن محل مشاهده       البته درصورتی (درسطرفرمان (

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

 .دهیم می

 ا اهمیتـی  آنهـ  فعـال بـه   . گردد  می یی در ناحیۀ فرمان ظاهر    ها  نوشته PLANپس از صدور فرمان     

 در مقابـل بعضـی   Enterعمل زدن . شویم  می از فرمان خارجEnterدهیم و بازدن کلید    نمی
باشـد کـه      مـی  فـرض   پـیش معنـی انتخـاب      به) PLANفرمان   از جمله پیام مربوط به    (ها   از پیام 

 .زودی موردبررسی قرار خواهد گرفت هب

 

 ای دیگر نقشه) Open(گشودن 

اکنون پروندۀ ترسیمی   . )23-1شکل   (رویم  می Openسراغ دکمۀ    هبار درمنوی استاندارد ب    این
"Truck model.dwg"32-1شکل ( کنیم  می را انتخاب(. 

 

 

 Truck modelنقشۀ ) 32-1شکل 
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 ایـم تفـاوت دارد      با آنچه تاکنون دیـده     مدل  فضای قرار داریم ولی نماد      مدل  فضایکه در  باوجودی

 .تبدیل کنیم حالت استاندارد را به خواهیم آن می این نماد رنگی است و ما. )33-1شکل (

 

 

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

 

 )Shademode (رنگی به نماداستانداردتبدیل نماد

 :دهیم  مراحل زیر را انجام میاستاندارد،  بهرنگیبرای تبدیل نماد

 .کنیم  میرا باز) View( دید گشودنی منوی -1

 .کنیم  می را انتخابShade  منوی فرعی-2

 )34-1شکل (. گزینیم  می راζd Wireframe گزینۀ -3

 

 
 

 :حالت استاندارد مختصات از حالت رنگی به غییر نماددستگاه ت)34-1شکل 

 View y Shade y ≪D Wireframe 

 

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

 

 
 

 عادی حالت  به(Shaded)رنگی  که ازحالت  درحالیTruck modelنقشۀ ) 35-1شکل 

(≪D Wireframe)تبدیل شده است . 

 

درشکل . آوریم پایین ناحیۀترسیمی می چپ گوشۀ سمت  را به   مختصات، آن  برای دیدن نماددستگاه  
 .شود  چگونگی انجام این کار مشاهده می1-36

 

 

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

گوشـــۀ چـــپ پـــایین ناحیـــۀ 
 Noorigin گزینــۀ ،ترســیمی

 را UCSICONاز فرمـــــان 

ــودنی   ــوی گشـ ــق منـ ازطریـ
Viewــی ــاب مـ ــیم  انتخـ . کنـ

صــورت عالمــت تیــک  درایــن
ــار  ــته Originازکنــ  برداشــ

 .شود می

) الـف -37-1ل شـک (بـودیم     قـبًال دیـده   ولی این هم با آنچـه       . بینیم  می  را استانداردنماد  اکنون  
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  .شود  میخوانده» نماد پرسپکتیو «بینیم  میمادی کهن). ب-37-1شکل ( متفاوت است

 

  
مختصــات  ددســتگاه نما)الــف -37-1شــکل 

 بعدی3استاندارد درحالت دید 

مختصــــات  ددســــتگاه نما)ب -37-1شــــکل 
 بعدی بـا    3( پرسپکتیو   استاندارد در حالت دید   

 )نقطۀ فرار

 

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

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

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

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

. توانند اجرا گردند  نمی هستند که در نمای پرسپکتیو    دیگری هم   و اعمال  ها  فرماندو فرمان،    این

مـورد هنگـام ورود      دراین. است) نقطۀگریز(بعدی با نقطۀفرار     منظور از نمای پرسپکتیو، دید سه     
 .بعدی بیشتر خواهیم پرداخت بحث اتوکد سه به

 

 های اتوکد  برای دیدن پیامFζگرفتن از کلید  کمک

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

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

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

 .)باشد می toggle معادل ضامنکلمۀ (. دهند که بزودی با آنها نیز آشنا خواهیم شد می
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 کردن دید پرسپکتیو خاموش

عجالتاً    برای اینکه بتوانیم درطول مطالعۀ ایـن کتـاب و بـا اطالعـات محـدودی کـه بدسـت                    اما 

 : بترتیب،کار کنیم  آوریم با هر پروندۀترسیمی می

 :کنیم  میوارد) درناحیۀفرمان Command: درجلوی کلمۀ( این فرمان را درسطرفرمان -1

DVIEW 

 :زیر) prompt(درخواست  پیام دربرابر -2

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

 :خورد چشم می  این عبارت به-3

 ***Switching to the WCS***  

 :کند آن اتوکد درخواست بعدی را مطرح می و درپی

Enter option 

[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: 
» انتخاب یک گزینه   «این عمل . زنیم  می  را Enter را نوشته    offکلمۀ  اکنون درمقابل پیام باال     

بعداً    بعـدی بررسـی     را دربخش اتوکدسـه DVIEWفرمان (.  به آن خواهیم پرداخت  نام دارد که 
 ).خواهیم کرد

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

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

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

 

 نقشه  برای گشودنترکیبی کلیدهایاستفاده از 

خواهیم برای ایـن      نمی ضمناً!  را باز کنیم اما نه یک نقشۀ دیگر          ای    نقشه  خواهیم  می این بار نیز  
داریم و حـرف      می  را فشرده نگه   Ctrlکلید  . از ماوس کمک بگیریم   ) Openاجرای فرمان   (کار  
O  معنای انتخاب گزینۀ     ین عمل برای اتوکد به    ا. کنیم  می  را تایپOpen…   گشـودنی   منـوی از 

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

 

 شده گشودهۀ گشودن مجدد پروند

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

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

 

 
 

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

 .بازشدن است  قابلRead Onlyصورت  به

 

گـردیم ولـی    مـی   بر …Open پنجرۀگفتگـویی  دوبـاره بـه   ) NO(تخاب پاسخ منفی    ان درصورت
ایـن  . خواندن ویژۀ صورت فقط بار به  این، اماشود  مینقشه باز) Yesانتخاب دکمۀ (تأیید   درصورت



  83w ...با اتوکد آشنا شویم
 

 

تـوانیم    مـی  مـا . )39-1شکل  (خورد    می چشم  درنوارعنوان نقشه به   ،موضوع درجلوی نام پرونده   
آن   دیگری به اش ذخیره کنیم و باید نام        با نام فعلی  را    آنتوانیم    نمی م ولی این نقشه را تغییر دهی    

 .دهیمب

 

 

درمقابل نام .  استشده گشوده که برای بار دوم st floor.dwg≓ نوارعنوان پروندۀ )39-1شکل 
 .شود می مشاهده Read Onlyپرونده عبارت 

 

 Window گشودنی منوی

 ایم؟ فر، تاکنون چند نقشه را باز کردهس از لحظۀ شروع به: واما یک پرسش

بـرای مشـاهدۀ    .  در حافظۀ اتوکد قرار دارنـد      ایم  کردهیی که از ابتدای این فصل باز        ها  نقشهکلیۀ  
این منـو   . کنیم  می  را باز  Window گشودنی  منوی و احضار هرکدام از آنها       ها  نقشهفهرست نام   

تقریباً  ارایی تحت ویندوز وجود دارد و د      ها  برنامهدربیشتر    40-1 شکل. است مشابه   عملکردی 

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

 

 
 

 Window گشودنی منویی ها گزینه )40-1شکل 

1( Close -     برای بستن پروندۀترسـیمی 
 جاری

2( Close All - ــۀ ــرای بســـتن همـ  بـ

حاضـر   ترسیمی که درحـال     های  پرونده
 . هستندباز

3( Cascade – چینـــی  هـــم روی)شـــکل 

1

3

5

7

9
10

8

6

4

2
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1-40-1( 

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

5( Tile Vertically -  چیــدن در کنــار
 )3-40-1شکل (یکدیگر

6( Arrange Icons -  مرتـــب ســـازی
 )5 و 4-40-1 های شکل( نمادها

، چون  st floor≓می نام پروندۀ ترسی )7
وی  بار این پرونده بـاز شـده در جلـ          2

 . نوشته شده است1نام آن شماره 

ــیمی  )8 ــدۀ ترســــــ ــام پرونــــــ  نــــــ

 EXPO Headquarters model 

 Truck modelمی نام پروندۀ ترسی )9

 کــه st floor≓  نــام پرونــدۀ ترســیمی )10

ــاز   ــار دوم آن را بـ ــرای بـ ) Open(بـ

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

 کنـار نـام آن      عالمت تیک در  . شود می

نقشـۀجاری اسـت    انگر این است که     بی
ــه    و  ــن نقش ــد ای ــرۀ اتوک روی درپنج

 .های دیگر قرار دارد نقشه

 

 

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

 )چینی هم روی(

  

 

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

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

Tile Vertically بــرای 
  پرونده2

  

 

ــکل   در )4-40-1شــــــ

ــۀ   ــاب گزین ــورت انتخ ص
)6( Arrange Icons ،

نمادهـــای مربـــوط بـــه   
 هـــا مرتبســـازی  نقشـــه

 .شوند می

  

 

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

 

 )Close(ها  بستن پرونده

 : کنیم زیر عملهای روشیکی از  توانیم به ها می برای بستن پرونده
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o بروی دکمۀ V  کنیم  آن را انتخاب می، رفتهموردنظردر نوارعنوان نقشۀ. 

o گشودنی  یهامنودر File   یاWindow   گزینۀClose   هـا اجـرا     تـک نقشـه     بـرای تـک    را 

 .)41-1شکل (نماییم  می

o گشودنی  درمنویWindow گزینۀ Close Allکنیم  را انتخاب می. 

o  درسطر فرمان دستورCLOSEکنیم  را وارد می. 

 

 

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

 

 مواجه شـدیم پاسـخ   42-1شکل مشابه  می  اگر با پیا  . بندیم  می ترتیب همین  را به  ها  پروندههمۀ  
 .دهیم  می)NO(منفی 

 

 
 

که آیا پرسد  تغییر یافته باشد، هنگام بستن آن اتوکد از ما می  اگر پروندۀترسیمی) 42-1شکل 
 را ذخیره کنیم یا نه ؟ خواهیم آن می
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 !پنیر است نمکی نان بی به بی!... نقشه ؟  اتوکد بدون

 آید و دیگر اثری از سطرفرمان، ناحیۀترسـیمی        می در 43-1شکل  صورت   صفحۀ اتوکد به  اکنون  

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

 

 
 

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

 

 )New(جدید  شروع یک ترسیم

 )44-1شکل  (.کنیم  میانتخاباز منوی ابزار  را Newگزینۀ 

 

 
 

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

 

 .گردد  می ظاهر45-1شکل  پنجرۀگفتگویی
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 13-1شکل  که مشابه آنچه دررۀگفتگوییپنجدر این . New پنجرۀگفتگویی )45-1شکل 

 .باشد  میانتخاب غیرقابل) Open a Drawing( دیدیم است، دکمۀ اول

 

در امریکا و انگلیس و .  نقشه را انتخاب کنیمگیری اندازهبرای شروع یک ترسیم جدید باید واحد   
 داستفاده قـرار  مور) امپریال یا سلطنتی  (المنافع سیستم فوت و اینچ        برخی از کشورهای مشترک   

که دیگر کشورهای اروپایی و اکثر دیگر کشورها از جمله ایران، سیستم متریک              گیرد درحالی  می
  را انتخـاب   Metric دکمۀرادیوییپس ما هم    . اند  پذیرفته گیری  اندازهعنوان سیستم جاری     را به 

 وجـود  ای ه  نقشـ هـیچ    شویم ولـی در ناحیۀترسـیمی       می اتوکد اکنون وارد صفحۀاصلی  . کنیم می
 .توانیم کارمان را درآن شروع کنیم  میای است که ما این صفحۀ سیاهرنگ ناحیه. ندارد

 

 ذکر درارتباط با رنگ ناحیۀترسیمی یک نکتۀ شایان

اسـت کـه     ۀ اقتصـادی  صـرف  نـواز و بـه     از آنجا که صـفحۀ سـیاهرنگ درمونیتـور همانقـدر چشـم            
  سـفید درنظرگرفتـه    ۀیمات ایـن کتـاب زمینـ      بعد درترس  به سفیدرنگ درروی کاغذ، از این     صفحۀ

بعداً  می اتوکد امکاناتی دراختیار ما   ,برای تغییر رنگ زمینه   . شود می  موردبررسـی قـرار   گذارد که 
 .خواهیم داد

 

 پرونده پرونده و چند حالت تک

 )single document(» پرونـده  تک«  دارای حالت2000اتوکد پیش از ظهور نسخۀ 

گشودن یـک    توانستیم با یک نقشه کار کنیم و درصورت تمایل به           می تنها ،زمان بود یعنی دریک  
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 .شـدیم   یا مجبور بـه اجـرای دوبـارۀ اتوکـد مـی            بستیم  می بایستی نقشۀ جاری را     می نقشۀ دیگر 

ــد« دارای حالـــت 2002و ازجملـــه اتوکـــد  2000از  های پـــساتوکـــد ــده چنـ  »پرونـ

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

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

 .داریم میهای زیر را بر این منظور گام به

 .رویم  میTools گشودنی منویداخل  به -1

 )5-1شکل (کنیم   میرا انتخاب …Optionsگزینۀ آخر یعنی  -2

  را بروی آن انتخاب    Systemزبانۀ   .گردد  می  ظاهر Optionsنام    به پنجرۀگفتگویییک   -3

 .)46-1شکل  (کنیم می

 اسـت یعنـی   ستون سمت راسـت که درناحیۀ واقع دراول ) check box(جعبۀ کنترلی  -4
)̊Single-drawing compatibility mode (کنیم تا درداخـل    میرا انتخاب

 . را مشاهده کنیم) X (تیکمربع مقابل آن عالمت 

 .شویم  می خارجپنجرۀگفتگویی از OKبا زدن دکمۀ  -5

 

 

 System زبانۀ – Options پنجرۀگفتگویی) 46-1شکل 
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 )Quit یا Exit(خروج از اتوکد 

. کنـیم   مـی را انتخـاب ) Exit AutoCAD( را بازکرده آخرین گزینـۀ آن  File گشودنی منوی

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

 

 پایان سفر

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

 

 پرسش

 .رده شرح دهیدب  را نام(Startup) آغازی اتوکد پنجرۀگفتگوییهای  گزینه -1

 

 را احضـار کنـیم؟ چگونـه از آن خـارج            (Help)توانیم راهنمای اتوکـد       چگونه می  -2

 گردیم؟ اتوکد بازمی به, گشته

 

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

 

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

 

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

 

را شـرح داده، چگـونگی تنظـیم اتوکـد را           » چندپرونـده «و  » پرونده  تک«های    حالت -6
 .برای هرکدام از دوحالت شرح دهید

 

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

 

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

 

 بعدی و پرسپکتیو هست؟3مختصات درحالت  چه تفاوتی میان نماددستگاه -9
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 تحقیق

هـای   دربخـش  را  نمـا   مکانهای مختلف را از طریق منوها اجرا کنید و شکل             فرمان -1
 نتیجـۀ مشـاهدات     ،های اجراشده مشاهده کـرده      تصویر و درفرمان  ۀمختلف صفح 

 . را بزنیدEscبرای خروج از هرفرمان دوبار کلید . خود را یادداشت کنید

 

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

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

 

چه اتفاقی  .  را بزنید  ≓F کلید   ،کرده  را انتخاب  Line گزینۀ   Drawگشودنی    از منوی  -3
 فتد؟اُ می

 

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

 

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

o آیا عمل . دکمه را بچرخانیدZoomاُفتد؟  اتفاق می 

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


