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فصل سوم 

آماده سازی نقشه ها 

هدف های رفتاری: پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 
١ــ با ایجاد الیه های جدید در اتوکد اجزای نقشه درون الیه ها را مدیریت کند. 

٢ــ ویژگی های نمایشی اجزای الیه ها را تغییر دهد. 
3ــ بلوک های مورد نیاز برای استفاده های بعدی بسازد. 

٤ــ از اشکال ترسیم شده گروه ایجاد کرده و آن را در مکان های مورد نیاز به کار گیرد. 
5ــ اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد را توضیح دهد. 
٦ــ شیوه های اندازه گذاری را تعریف و تنظیم کند. 

٧ــ اندازه گذاری شکل ها را به روش گوناگون انجام دهد. 
٨ ــ از فرمان پالت و تنظیمات آن برای چاپ نقشه ها استفاده کند. 

٩ــ از ترسیمات انجام شده در محیط اتوکد خروجی گرافیکی دریافت نماید. 
١٠ــ فایل های آسیب دیده در اتوکد را تنظیم و بازسازی کند. 

١١ــ ذخیره سازی فایل های پشتیبان را مدیریت کند. 
١٢ــ فایل های نقشٔه اتوکد را از تعاریف اضافی پاک سازی کند. 
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از آن جایى که اتوکد در ترسیم و سازماندهى نقشه ها یک برنامٔه 
کامالً حرفه اى است، باید ذخیره کردن اجزاى ترسیمى این نقشه ها در 
فایل مورد نظر، از نظم و مدیریتى خاص برخوردار باشد. منظم کردن 
گروه بندى  و  ذخیره سازى  نام گذارى،  نقشه ها،  مشابه  بخش هاى 
قسمت هاى تکرارى در اتوکد، هم به عملیات کار و کنترل نقشه ها 
سرعت مى بخشد، و هم در گزارش هاى نهایى و استفادٔه مجدد از 
اطالعات در نقشه هاى آتى کمک شایانى مى کند. در این فصل سعى 
بر آن است تا ضمن ترسیم یک پالن ساده، مدیریت فایل این نقشه 

نیز مد نظر قرار گیرد. 

ـ اىجاد الىه    ها و مدىرىت  اجزاى نقشه درون الىه ها ـ٣ـ ١ـ
اتوکد براى کاربران خود این امکان را ایجاد کرده است 
که بتوان اجزاى مشابه از ترسیمات نقشه ها را در داخل الیه هاى 
مختلفى از فایل ذخیره نمود تا بخش هاى مشابه نقشه به سادگى و به 
تفکیک در دسترس باشند. به طور مثال، نقشه کشان هر مجموعه از 
دیوارها، درها، پنجره ها، پله ها، مبلمان، اندازه گذارى، متن ها و … 

را به طور مجزا در درون الیه هاى مربوطه ذخیره مى کنند. 
که  این  ضمن  است.  ساده  بسیار  اتوکد  در  الیه ها  با  کار 
امکانات متنوع و قابلیت هاى پیچیده اى در اختیار شما قرار خواهد 
داد، که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. اکنون براى شروع به 
کار با الیه ها، یک فایل جدید را در اتوکد باز کنید. براى ایجاد 
اجرا   Format منوى  از  را   Layer...فرمان الیه ها  مدیریت  یا 
مى کنیم و یا در نوار ابزار Layers بر دکمٔه  کلیک مى نماییم. 
چنان  چه این نوار ابزار در محیط اتوکد وجود ندارد، آن گونه که در 
فصل قبل آموختید، آن را به محیط اضافه نمایید. با اجراى فرمان 
صورت  به   Layer Properties Manager پنجرٔه   Layer...

زیر باز مى شود. 

مالحظه مى کنید که همیشه یک الیٔه 0 در فایل اتوکد وجود 
دارد که تاکنون آن چه در صفحٔه ترسیم، کشیده مى شد در این الیه 
قرار مى گرفت. حال براى ایجاد نظم در ترسیمات، ابتدا باید الیه هایى 
را به این پنجره اضافه کنیم. به این منظور بر دکمٔه New Layer، که 
به صورت   نمایش داده شده است، کلیک کنید. الیٔه جدیدى 
با نام Layer 1 ایجاد مى شود. مى توانید این نام را پاک کنید و نام 

دل خواه خود را تایپ نمایید. 

به همین ترتیب الیه  هایى ایجاد نمایید. 

وىژگى هاى الىه ها: هر الیٔه اتوکد داراى ویژگى هاى مربوط 
به خود است. شکل هاى ترسیم شده در هر الیه نیز همان ویژگى ها را 
به خود خواهند گرفت. بخشى از این ویژگى ها، مشخصات نمایشى 
اجزاى الیه بر صفحٔه ترسیم است و بخشى نیز به مدیریت الیه ها 

مربوط مى شوند. در زیر، ویژگى هاى الیه ها معرفى مى گردند. 
Status: این ویژگى که با نام »وضعیت« شناخته مى شود، 
حالت »جارى بودن« یک الیه را تعیین مى کند. الیه اى که جارى 
باشد، ترسیمات در آن قرار مى گیرند. بنابراین، هیچ گاه نمى توان 
بیش از یک الیٔه جارى داشت. براى جارى شدن یک الیه، پس 
از انتخاب آن، بر دکمٔه Set Current که به صورت    نمایش 
، که در کنار نام الیه  داده مى شود کلیک مى کنیم و یا بر عالمت  
و در ستون Status قرار گرفته است، دوبار کلیک مى کنیم. اکنون 
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الیه اى را فعال کنید. مالحظه مى نمایید که در باالى پنجره در برابر 
عبارت: Current Layer نام الیه  به نمایش درآمده است. این به 
آن معناست که پس از خروج از این پنجره و اجراى رسم در صفحٔه 

ترسیم، شکل هایى که ایجاد مى شوند، در این الیه  قرار مى گیرند. 

»روشن/خاموش«  صورت  به  که  ویژگى  این   :On/Off
نیز بیان مى شود، مى تواند یک الیٔه اتوکد را در یکى از دو حالت 
روشن یا خاموش قرار دهد. چنان چه یک الیه خاموش شود کلیٔه 
از  ناپدید مى گردند. پس  ترسیم  از صفحٔه  آن  در  اشکال موجود 
روشن کردن الیه، این اجزا دوباره در صفحٔه ترسیم ظاهر مى شوند. 
یا  به دلیل تراکم  از این ویژگى  در زمان هایى استفاده مى شود که 
شلوغ بودن ترسیمات، کنترل رسم به سختى اجرا مى شود. در این 
حال الیه هاى غیر ضرورى خاموش مى شوند تا حداقل اطالعات 
مورد نیاز در صفحٔه ترسیم به نمایش درآید. براى خاموش  کردن 
الیه کافى است بر روى عالمت  در ردیف آن الیه کلیک کنیم 
تا به صورت  در آید و براى روشن کردن، مجددًا بر این چراغ 

خاموش کلیک مى کنیم. 
زیر  صورت  به  پیغامى  کنید  خاموش  را  جارى  الیٔه  اگر 
به شما هشدار مى دهد که در حال  آن  ظاهر مى شود که مضمون 
خاموش کردن الیه اى هستید که قرار است رسم شکل ها در آن اتفاق 
بیفتد. براى روشن ماندن الیه، دکمٔه Yes و براى خاموش کردن آن 

دکمٔه NO را مى زنید. 

و  روشن  ویژگى  به  شبیه  ویژگى  این   :Freeze/Thaw
خاموش است. وقتى الیه اى به حالت Freeze قرار داشته باشد، 
اجزاى آن در صفحٔه ترسیم نمایش داده نمى شوند و وقتى به حالت  

براى  آیند.  درمى  نمایش  به  آن  اجزاى  مجددًا  Thawبرمى گردد 
Freeze کردن یک الیه باید بر عالمت        در ردیف الیه کلیک 

کنید تا به صورت  درآید.  
این است که در حالت  تفاوت حالت Off و Freeze در 
Freeze هیچ عملیاتى بر روى اجزاى الیه اجرا نمى شود و تقریباً الیه 
و اجزاى آن از محیط اتوکد حذف شده فرض مى شوند. بنابراین، 
نمى توان الیٔه جارى را به صورت Freeze درآورد. اگر بخواهید 
به این کار اقدام کنید پیغام زیر ظاهر مى شود، که به شما مى گوید 

نمى تواند الیٔه جارى را Freeze کند. 

هم چنین اگر بخواهید الیٔه Freeze شده اى را به صورتى 
جارى درآورید، بازهم پیغام خطایى به شکل زیر ظاهر مى شود. 

گروهى  فرمان هاى  عملیات  در  الیٔه Freeze شده  اجزاى 
و دسته جمعى اتوکد به حساب نمى آیند. مثالً وقتى در فرمان هاى 
 )All Selection( ویرایشى، براى انتخاب شکل ها از انتخاب کلى
استفاده مى شود شکل هاى الیٔه Off انتخاب مى شوند اما شکل هاى 
الیٔه Freeze انتخاب نمى گردند. وقتى از فرمان  هاى بزرگ نمایى 
شکل هاى  محدودٔه  مى کنیم  اجرا  را   Zoom Extents فرمان 
الیٔه Off ــ با وجود خاموش بودن الیه و ناپیدا بودن شکل ها ــ 
در صفحٔه ترسیم نشان داده مى شود اما محدود ٔه شکل هاى الیٔه 
Freeze در آن قرار نمى گیرد. هم چنین فرمان Regen، که بازسازى 
شکل هاى صفحٔه ترسیم را اجرا مى نماید، بر روى شکل هاى الیٔه 

Freeze عمل نمى کند. 
باز«  »قفل/  نام  با  که  این خصوصیت   :Lock/Unlock
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شناخته مى شود، امکان تغییرات بر روى شکل هاى ترسیم شده در 
یک الیه را کنترل مى کند. زمانى که یک الیه قفل است مى توان 
ترسیمات جدیدى را در آن اعمال کرد، اما نمى توان هیچ گونه عملیات 
نمود.  اجرا  این شکل ها مى شود،  تغییر  به  منجر  که  را،  ویرایشى 
بنابراین، اجزاى یک الیٔه قفل شده، در صفحٔه ترسیم دیده مى شود و 
امکان ترسیم در آن الیه وجود دارد. پس مى توان یک الیٔه قفل شده 
را به صورت جارى در آورد. براى قفل کردن یک الیه باید بر عالمت

  در ردیف آن الیه کلیک کنید تا به صورت  در آید.  
Color: ویژگى رنگ الیه ها کمک مى کند تا کاربر اشکال 
موجود در الیه هاى مختلف را، با توجه به اختالف رنگى، آن ها از 
یکدیگر تشخیص دهد. براى تغییر رنگ یک الیه، بر روى عالمت

 Select Color کلیک مى کنیم. آن گاه پنجرٔه Color در ستون  
باز مى شود. این پنجره روش هاى مختلفى را براى انتخاب رنگ 

در اختیار کاربر قرار مى دهد. 

با عنوان »نوع خط« ترجمه  Linetype: این ویژگى که 
تعیین  الیه  آن  در  را  اشکال  خطوط  نمایش  چگونگى  مى شود، 
به صورت  نوع خط  این  پیش فرض  به صورت  مى کند. همیشه 
خط پیوسته یا ممتد )Continuous( در نظر گرفته مى شود. اما 
اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم بر روى عبارت Continuous، که 
وضعیت فعلى نوع خط را نشان مى دهد، کلیک مى کنیم تا پنجرٔه 

Select Linetype باز شود. 

مالحظه مى شود که در حال حاضر تنها یک نوع خط، یعنى 
همان ممتد، در این پنجره وجود دارد. براى استفاده از دیگر نوع 
خط هاى موجود در اتوکد باید آن ها را بارگذارى نمود. به این 
 Load or کلیک کنید تا پنجرٔه Load... منظور بر روى دکمٔه

Reload Linetypes باز شود. 

در این پنجره مى توانید هر یک از نوع خط هاى موجود در 
نوع  اکنون  نمایید.  انتخاب  را   Available Linetypes لیست 
ACAD را، که نوعى از خط چین است،  ISO03W100 خط
انتخاب کنید و دکمٔه OK را بزنید. این نوع خط به پنجرٔه قبلى 
اضافه مى شود. حال، دوباره دکمٔه ...Load را بزنید و نوع خط 

ACAD را نیز بارگذارى نمایید.  ISO07W 100
»ضخامت  تعیین کنندٔه  که  ویژگى  این   :Lineweight
خط« شکل هاى یک الیه است، بیش تر به منظور رعایت اصول 
نقشه کشى، که در آن هر گروه از اجزاى نقشه با ضخامتى خاص 
ترسیم مى شوند، به کار مى رود. در پنجرٔه مدیریت الیه هاى اتوکد 
عبارت Default در ستون ضخامت خط و در برابر همٔه الیه ها درج 
شده است. مى توان ضخامت خطوط را هنگام انجام تنظیمات پالت 
تعیین نمود. لذا از آن جا که اغلب نقشه کشان حرفه اى اتوکد این 
کار را مى کنند، این مقدار براى همٔه الیه ها به صورت پیش فرض 
)Default( قرار گرفته است. اما چنان چه بخواهیم این مقدار را 
براى هر الیه تنظیم نماییم، باید بر عبارت Default کلیک کنیم تا 

پنجرٔه Lineweight باز شود. 
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در این پنجره ضخامت ها با واحد میلى متر نوشته شده و به 
راحتى مى توان آن ها را انتخاب کرد. 

Plot: این قابلیت تعیین می کند که یک الیه در هنگام پالت، 
بر روی کاغذ چاپ شود یا خیر. اگر بر روی عالمت  در مقابل هر 
ردیف از الیه ها کلیک کنید به صورت   درمی آید و این به معنای آن 

است که دیگر اجزای این الیه برای چاپ در نظر گرفته نمی شود.

دسترسى سرىع به الىه ها هنگام کار در صفحۀ ترسىم 
روشن/ وضعـیت،  مانند  الیـه ها  مدیریتى  ویژگـى هاى 
ابزار  نوار  از  را مى توان  باز  خاموش، Freeze/Thaw و قفل/ 
Layers تغییر داد. مثالً براى فعال کردن الیٔه Window  کافى 
است پنجرٔه کشویى الیه ها را در این نوار ابزار باز و بر روى این 

الیه کلیک کنیم. 

نماىش ضخامت خطوط بر روى نقشه: همان طور که 
متوجه شده اید، ضخامت خط هاى تنظیم شده در پنجرٔه مدیریت 
نمایش داده نمى شوند. این ضخامت ها  الیه ها در صفحٔه ترسیم 
در هنگام پالت بر روى کاغذ اثر مورد نظر را مى گذارند. اما شما 
مى توانید در صفحٔه ترسیم نیز همین ضخامت ها را بر روى اشکال 

ایجاد شده در این الیه ها مشاهده نمایید. به این منظور کافى است 
که دکمٔه LWT را در نوار وضعیت فعال کنید. 

٢ــ٣ــ تغىىر وىژگى هاى نماىشى اجزاى الىه ها به 
صورت خاص 

در  ترسیم شده  تمامى شکل هاى  اتوکد  نظام الیه هاى  در 
الیه، از ویژگى هاى نمایشى آن الیه تبعیت مى کنند. این ویژگى ها 
کاربر  اگر  اما  خط.  ضخامت  خط،  نوع  رنگ،  از:  عبارت اند 
بخواهد این ویژگى ها را براى یک یا بعضى از اجزاى الیه ها تغییر 
دهد، اتوکد این امکان را در نوار ابزار Properties در اختیار 

او قرار مى دهد. 

انتقال مشخصات از ىک شکل به شکل دىگر: اتوکد 
تا به واسطٔه آن بتوان  فرمانى را در اختیار کاربران قرار مى دهد 
مشخصات یک شکل را به دیگر شکل ها منتقل نمود. این فرمان 
منوى  در  و  است  شده  شناخته   Match Properties عنوان  با 
Modify قرار دارد. هم چنین مى توان آن را با استفاده از دکمٔه

   در نوار ابزار Standard اجرا نمود. 

پس از اجراى فرمان Match Properties، ابتدا بر روى 
شکل مبدأ و سپس بر روى همٔه شکل هاى مقصد کلیک مى کنیم. 

این فرمان، هر چه از مشخصات شکل ها را، که قابل تغییر 
باشد، از شکل مبدأ به شکل مقصد انتقال مى دهد. مثالً اگر دو 
شکل هم الیه نباشند، شکل مقصد به الیٔه شکل مبدأ وارد مى شود. 
هم چنین اگر هر دو از جنس هاشور باشند، الگوى هاشور اول 
به دومى منتقل مى شود و چنان چه از نوع متن باشند، شیؤه متن 
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به دومى منتقل مى گردد.  و فونت و سایر مشخصات متنى اولى 
 Match Properties مى توان براى اتوکد تعریف نمود که فرمان
چه ویژگى هایى را از شکل اول به شکل هاى بعد منتقل نماید. به 
این منظور، پس از اجراى فرمان و انتخاب شکل اول، باید حرف 
با کلیک  یا  نمود   Enter و تایپ  را   )Settings کلمٔه )ابتداى   S
راست ماوس بر روى صفحٔه ترسیم، گزینٔه Settings را از پنجرٔه 
 Property Settings باز شده انتخاب نمود. بدین ترتیب پنجرٔه
باز مى شود و مى توان ویژگى هایى را، که الزم نیست از یک شکل 

به شکل دیگر منتقل گردد، غیر فعال نمود. 

همٔه  مى توان  کلى  به طور  شکل:  مشخصات  مشاهدۀ 
مشخصات یک شکل را در اتوکد مشاهده نمود و موارد قابل تغییر 
را به صورت انحصارى تغییر داد. براى نمایش مشخصات هر 
 Modify شکل، ابتدا آن را انتخاب مى نماییم. سپس از منوى
فرمان Properties را اجرا مى کنیم و یا از دکمٔه  در نوار 
ابزار Standard استفاده مى کنیم و یا آن که از دکمه هاى کمکى 

Ctrl+1 کمک مى گیریم.

و  مى شود  باز  آن  پنجرٔه   Properties فرمان  اجراى  با 
مشخصات شکل انتخاب شده را به نمایش مى گذارد. 

اجراى  و  شده  ترسیم  خط هاى  از  یکى  انتخاب  با  مثالً 
Properties، پنجرٔه مذکور به صورت فوق باز مى شود. مالحظه 
مى کنید که در بخش General مشخصاتى هم چون الیه، رنگ، 
نوع خط، ضخامت خط و … به نمایش درآمده است که همگى 
در همین جا قابل تغییر هستند. یکى از این مشخصات که براى 
خطوِط داراى نوع خط غیر از ممتد )مثالً خط چین( کاربرد دارد 
Linetype scale است. این ویژگى مقیاس قطعات خط چین را 
تنظیم مى کند؛ بنابراین، زمانى که خط چین درشت باشد این عدد را 

کوچک و زمانى که خط چین ریز است آن را بزرگ مى کنیم. 
در بخش 3D Visualization مشخصٔه مصالح آن وجود 
دارد، که مربوط به بحث سه بعدى سازى اتوکد است و از مقولٔه 
این کتاب خارج است. در بخش Geometry مشخصات ترسیمى 
خط، مانند مختصات ابتدا و انتهاى آن، طول خط و زاویٔه آن به 

نمایش در  آمده اند.

٣ــ٣ــ ساخت بلوک ها
بلوک ها یکى از روش هاى متداول استفاده از شکل هاى 
تکرارى در اتوکد هستند. در بسیارى مواقع، یک شکل در نقشٔه 
اتوکد بارها تکرار مى شود و از آن جا که در موارد مختلف با اندازه ها 
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یا زوایاى متفاوتى در نقشه قرار مى گیرد، نمى توان تنها با اجراى 
فرمان Copy آن را در مکان هاى مورد نیاز استفاده نمود. 

براى ساخت بلوک، از منوى Draw فرمان Block گزینٔه 
...Make را اجرا مى کنیم. این فرمان را مى توان با استفاده از 

دکمٔه   در نوار ابزار Draw نیز به کار گرفت. 

پنجره  این  در  مى شود.  باز   Block Definition پنجرٔه 
ابتدا نام بلوکى را که مى خواهیم ایجاد کنیم در کادر Name تایپ 

مى کنیم.  

در بخش Base Point نقطٔه مبناى قرارگیرى بلوک تعیین 
دیگر  نقاط  در  بلوک  قرارگیرى  مکان شروع  نقطه  این  مى شود. 
 Pick صفحٔه ترسیم را تعیین مى نماید. بر دکمٔه   در کنار عبارت
Point کلیک کنید. پنجره موقتاً ناپدید مى شود. بر نقطٔه مورد نظر 

کلیک کنید. 
 Objects پنجرهٔ ساخت بلوک دوباره ظاهر مى شود. در بخش
شکل هایى که متعلق به این بلوک هستند تعیین مى شوند. بر روى دکمٔه  
 ، کنار عبارت Select Objects، کلیک کنید تا پنجرهٔ بلوک 
ناپدید شود. آن گاه شکل های مربوط را انتخاب کنید و Enter را 

بزنید تا پنجره مجددًا ظاهر گردد. 

در باالى این بخش نیز پیش نمایش کوچکى از دِر مورد نظر 
نشان داده شده است. در این جا سه گزینٔه انتخابى وجود دارد. این 
سه گزینه تعیین مى کنند که، پس از خروج از پنجره و ساخت بلوک، 

این دو شکل انتخاب شده چه تغییرى داشته باشند. 
Retain: با انتخاب این گزینه شکل انتخاب شده به همین 

صورت در صفحٔه ترسیم باقى خواهد ماند و تغییرى نمى کند. 
شده  انتخاب  شکل  گزینه  این   :Convert to block

را به یک بلوک تبدیل مى کند. 
Delete: با این گزینه شکل انتخاب شده حذف مى گردد.

گزینٔه Retain را انتخاب کنید تا، پس از ساخت بلوک، 
شکل هاى فعلى به صورت تغییر نکرده باقى بمانند. در پنجرهٔ کشویى 
Block unit واحد اندازه گیرى بلوک را تعیین مى کنیم، که در این 

جا الزم است آن را بر روى Centimeters تنظیم نماییم.

در بخش Description نیز مى توانید توضیح دل خواهى 
براى بلوکى، که در حال ساختن آن هستید، تایپ کنید. در پایان 

دکمٔه OK را بزنید تا بلوک مورد نظر از این در ساخته شود. 
اکنون که واحد اندازه گیرى بلوک را بر روى سانتى متر 
تنظیم کردید، براى هماهنگى این بلوک با نقشٔه موجود، باید واحد 
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بنابراین،  نیز بر روى سانتى متر قرار دهید.  اندازه گیرى فایل را 
همان گونه که در قبل آموختید، با استفاده از فرمان... Units از 

منوى Format به این کار اقدام کنید. 
تمرىن ١: پالن یک سینک ظرف شویی یا کاسه روشویی 

را ترسیم کرده و به بلوک تبدیل کنید. 
فراخوانى بلوک ها در صفحۀ ترسىم

اکنون الزم است تا از بلوک ساخته شده در بخش هاى دیگر 
 Insert نقشه استفاده کنیم. به منظور فراخوانى بلوک از منوى
فرمان ...Block را اجرا مى کنیم یا دکمٔه  را از نوار ابزار 

Draw به کار مى گیریم. 

پنجرٔه Insert به صورت زیر باز مى شود. 

در کادر Name نام بلوک جدیدى که ساخته ایم مشاهده 
مى شود. اگر پنجرٔه کشویى آن را باز کنید نام هیچ بلوک دیگرى 
اتوکد  فایل  یک  در  را  بلوک  چندین  که  زمانى  نمى شود.  دیده 
داده  نشان  آن ها  از  کامل  فهرستى  پنجره  این  در  باشیم،  ساخته 
مى شود تا به هرکدام نیاز داریم آن را فراخوانى کنیم. این پنجره 
سه مشخصٔه اصلى بلوک را براى جاى گذارى در صفحٔه ترسیم 

از کاربر مى پرسد: 
باید  که  است  نقطه اى  مکان  این   :Insertion Point
نقطٔه مبناى بلوک ــ که هنگام ساخت آن را تعیین کردیم ــ در آن 

مختصات قرار گیرد. 

Scale: در این بخش مقیاس قرارگیرى بلوک بر صفحٔه 
ترسیم تعیین مى شود. اگر این مقدار 1 وارد شود بلوک، بدون هیچ 

تغییر اندازه اى، در صفحه قرار مى گیرد. 
روى  را  بلوک  چرخش  زاویٔه  عدد  این   :Rotation
صفحٔه ترسیم تنظیم مى کند، که چنان چه صفر وارد شود، بلوک با 
همان زاویه اى که ساخته شده است، روى صفحه قرار مى گیرد. 
 Specify On  screen در هر سه بخش فوق، گزینه اى با نام
وجود دارد که اگر فعال باشد، این مقدار بر روى صفحٔه ترسیم و 
هنگام ناپدید  شدن این پنجره از کاربر پرسیده مى شود؛ در غیر این 
صورت هرگاه گزینٔه مذکور فعال نشود، مقادیر مربوط به آن بخش در 
همین پنجره وارد مى شود. با نگاهى به این پنجره مشاهده مى کنید 
که به صورت پیش فرض تنها Insertion point، یعنى مختصات 

قرارگیرى بر روى صفحٔه ترسیم، تعیین مى شود. 
اکنون، OK را مى زنیم. مالحظه مى کنید که با ناپدید  شدن 
پنجرٔه Insert بلوک در نقطٔه مبنا به نشانگر ماوس مى چسبد و به 
همراه حرکت ماوس جابه جا مى شود.ماوس را به مکان موردنظرتان 

ببرید و کلیک کنید. 
توجه داشته باشید که همیشه شکل هاى مربوط به یک بلوک 
به همدیگر متصل مى شود و در واقع یک بلوک با تمام اجزایش یک 
شکل واحد محسوب مى شود و نمى توان در فرمان هاى ویرایشى 
اما  نمود.  انتخاب  تنهایى  به  را  بلوک  به  متعلق  اجزاى  از  یکى 
فعال شدن گزینٔه Explode در انتهاى پنجرهٔ Insert موجب مى شود 
که هنگام قراردادن بلوک فراخوانى شده در صفحٔه ترسیم، اجزاى 

آن از یکدیگر جدا شوند. 
تمرىن ٢: چند پالن سینک یا روشویی را که در تمرین قبل 
به بلوک تبدیل کرده اید با مقیاس های گوناگون و زوایای مختلف 

انتخابی در صفحه فراخوانی کنید. 
انتقال بلوک به دىگر فاىل ها: بلوک هایى که در یک فایل 
ساخته مى شوند و مورد استفاده قرار مى گیرند، به همراه آن فایل 
ذخیره مى شوند و هرگاه آن فایل دوباره در اتوکد باز شود، باز هم 
مى توان از آن بلوک ها استفاده نمود. اما اگر این فایل را ببندیم 
و فایل جدیدى را براى ترسیم نقشه باز کنیم دیگر آن بلوک ها در 
فایل جدید وجود ندارند. براى این که بتوان بلوک ساخته شده 
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را در دیگر فایل ها نیز به کار گرفت، اتوکد فرمانى را در اختیار 
کاربران قرار مى دهد.

نموده  طراحى   Write Block عنوان  با  فرمانى  اتوکد 
است، که مى تواند یک بلوک را به یک »فایل بلوک« تبدیل نماید. 

 wblock به منظور اجراى این فرمان باید در خط فرمان عبارت
 Write را بزنید. پنجرٔه Enter را تایپ کنید و w یا مختصر آن

Block باز مى شود. 

  پنجرٔه فوق امکان تبدیل هر بخش از نقشه را به صورت 
»فایل بلوک« دارد. در بخش Source اگر گزینٔه Block انتخاب 
به فایل تبدیل مى کند. چنان چه  شود یک بلوک ساخته شده را 
صورت  به  ترسیمى  نقشٔه  همٔه  شود  انتخاب   Entire drawing
نماییم،  انتخاب  را   Objects اگر  مى گردد.  ذخیره  بلوک  فایل 
همانند روش ساخت بلوک )Make Block(، مى توان تعدادى از 
شکل هاى موجود را به همراه نقطٔه مبنا )Base point( انتخاب 
 Base point و Objects نمود و مالحظه مى کنید که دو بخش
تنها در حالتى که گزینٔه Objects در زیر مجموعٔه Source فعال 

باشد، روشن اند. 
نام  و  مسیر  باید  پنجره  این  از   Destination بخش  در 

ذخیره    سازى فایل بلوک را در کامپیوترتان تعیین نمایید. همان گونه که 
 My Document مالحظه مى کنید، این مسیر به طور پیش فرض در
از حافظٔه ویندوز انتخاب شده و نام فایل نیز با همان نام تعیین گردیده 
است. اگر خواستیم مسیر و یا نام ذخیره سازى فایل را تغییر دهیم 

باید بر روى دکمهٔ … در کنار آن کلیک کنیم. 
با دکمٔه OK از فرمان خارج شوید. اکنون فایل بلوک ساخته 

شده است. 
حاال، فایل قبلى را ببندید و فایل جدیدى باز کنید. براى 
بستن فایل جارى مى توانید از منوى File فرمان Close را اجرا 
نمایید و سپس از منوى File فرمان New را کلیک کنید تا یک 

فایل جدید باز شود. 
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 Block... فرمان Insert اکنون، در فایل جدید از منوى
را اجرا کنید. در پنجرٔه باز شده خواهید دید که نام بلوک قبلی در 

اکنون براى وارد کردن فایل بلوک ساخته شده روى دکمٔه 
باز   Select Drawing File پنجرٔه  ...Browseکلیک کنید. 
 Write Block ـ که در مى شود. به مسیر ذخیره سازى فایل بلوکـ 

اکنون، محتواى فایل بلوک، به عنوان یک بلوک عادى، وارد 
این فایل مى شود. از این پس روش فراخوانى بلوک، همانند قبل است 
و با تنظیم مکان قرارگیرى، مقیاس و دوران، بلوک مورد نظر را در 
فایل جدید قرار مى دهیم. ضمناً با ورود فایل بلوک به این فایل جدید، 
بلوک مورد نظر در حافظٔه آن قرار مى گیرد و از این پس مى توان آن 

را از لیست بلوک هاى موجود در فایل فراخوانى نمود. 

پنجرٔه کشویى فهرست بلوک ها وجود ندارد. این به دلیل آن است 
که فایل جدیدى را باز کرده ایم.

 Open ـ  بروید و فایل بلوک را انتخاب کنید و دکمٔه ایجاد نمودیدـ 
را بزنید. 

استفاده از فاىل هاى بلوک آماده: مشاهده نمودید که 
بلوک هاى  از  زیادى  تعداد  بتواند  اتوکد  کاربر حرفه اى  اگر یک 
مورد نیاز در اتوکد را بسازد و به صورت فایل بلوک ذخیره کند، 
در تمامى نقشه ها امکان استفاده از این بلوک ها را خواهد داشت. 
چنین عملیاتى را بسیارى از مهندسین مشاور یا دفاتر فنى مهندسى 
انجام داده اند و بعضاً آن را در بازار منتشر نموده اند و شما مى توانید 
با تهیٔه آن، به مجموعه اى غنى از انواع بلوک هاى کاربردى اتوکد ، 

دسترسى پیدا کنید. 
شرکت سازندٔه اتوکد نیز در نگارش هاى اخیر، کلکسیون 
کوچکى از انواع بلوک هاى نقشه هاى معمارى، عمران، مکانیک، 
برق و … تهیه نموده و درون نرم افزار قرار داده است، تا کاربران 

بتوانند از این مجموعه در فایل هاى خود استفاده نمایند. 
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براى استفاده از این بلوک ها ابتدا فایل نقشٔه قبلى را باز 
 Blocks کنید. در پنجرٔه مدیریت الیه ها یک الیٔه جدید با عنوان

گزینٔه  و  اجرا  را   Palettes فرمان   Tools منوى  از 

ایجاد کنید و رنگ دل خواهى براى آن انتخاب نمایید. سپس آن 
الیه را به صورت جارى درآورید. 

DesignCenter را کلیک نمایید. 

در  را  اتوکد  طراحى  امکانات  از  فهرستى  شده  باز  پنجرهٔ 
اختیار شما قرار مى دهد. از مسیر نصب اتوکد، مطابق تصویر زیر، 

مسیر بلوک هاى متریک را پیدا کنید. 
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فهرستى از بلوک هاى تأسیساتی سمت راست این پنجره به 
 Insert نمایش درمى آید. بر یک بلوک دوبار کلیک کنید تا پنجرٔه
Block باز شود و پس از انجام تنظیمات، این بلوک را در صفحه 

ترسیم خود قرار دهید. 
محیط  در  شما  کار  مزاحم   Design Center پنجرٔه  اگر 
اتوکد است مى توانید بر نوار آبى سمت چپ آن کلیک نمایید و آن 
را به سمت چپ یا راست صفحه هدایت کنید تا مانند نوارابزارهاى 
دیگر در کنار صفحٔه ترسیم قرار گیرد. براى بستن این پنجره نیز از 

عالمت  در گوشٔه آن استفاده مى کنید.
 

٤ــ٣ــ به کارگىرى گروه ها
امکان دیگرى به نام گروه سازى در اتوکد وجود دارد که 
نسبتاً ساده تر از قابلیت بلوک سازى است، اما فاقد همٔه ویژگى هاى 
ندارد. وقتى  نیز  به دیگر فایل ها را  انتقال  قابلیت  بلوک هاست و 
مى شوند،  گروه  به  تبدیل  اتوکد  محیط  اشکال  از  مجموعه اى 
مى توان همه را با هم انتخاب کرد و عملیات ویرایشى مانند کپى را 
براى همگى اجرا نمود. هر زمان که یک گروه را تغییر دهیم این 
عمال مى شود و در گروه هاى قبلى این تغییر  تغییر از این به بعد  ِا

مشاهده نمى  گردد. 
در خط فرمان عبارت group یا مخفف آن حرف g را تایپ 

کنید و Enter را بزنید تا پنجرهٔ Object Grouping باز شود. 

تایپ مى کنیم و دکمٔه  >Newرا مى زنیم.

با زدن دکمٔه >New پنجره موقتاً ناپدید مى شود و شما باید 
اشکالى را که متعلق به این گروه جدید هستند انتخاب نمایید. پس 
مجموعٔه موردنظر را انتخاب کنید و Enter را بزنید تا دوباره به 
پنجرٔه گروه بازگردید. مالحظه مى کنید که این گروه در فهرست 
نام گروه ها ایجاد شده و در ستون Selectable در برابر آن عبارت 
Yes  آمده است. این به آن معناست که کلیٔه اجزاى این گروه در 
عملیات ویرایشى با هم انتخاب خواهند شد. اکنون دکمٔه OK را 

بزنید تا از پنجرٔه فوق خارج شوید. 

اکنون فرض کنید مى خواهیم از این گروه یک کپى تهیه 
کنیم. فرمان کپى را اجرا نمایید و بر روى یکى از اجزاى این گروه 
کلیک کنید. همٔه اجزاى گروه با هم انتخاب مى شوند. آن را به 

مکان دوم ببرید و فرمان را پایان دهید. 
در حال حاضر در این پنجره هیچ گروهى ساخته نشده است. 
 Group Name براى ساخت گروه جدید ابتدا نام گروه را در کادر
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پرسش و تمرىن
1 ــ ویژگى  Status در تنظیم الیه ها چه اهمیتى دارد و به چند روش مى توان آن را تغییر داد؟ 

2 ــ تفاوت ویژگى On/Off و Freeze/Thaw در الیه هاى اتوکد چیست؟ 
3 ــ چه مواقعى الیه را قفل مى کنیم؟ 

٤ــ نوع خط هاى جدید را چگونه در اتوکد بارگذارى مى کنیم؟ 
ـ فرمان Match Properties چگونه کار مى کند؟  5 ـ

٦ــ گزینٔه Linetype scale در مشخصات شکل ها چه وظیفه اى دارد؟ 
٧ ــ انتخاب نقطٔه مبنا )Base point( در ساخت بلوک ها چه اهمیتى دارد؟ 

٨ ــ مزیت صدور فایل هاى بلوک به دیگر فایل هاى اتوکد چیست؟ 
٩ ــ گروه ها و بلوک ها چه تفاوتى با یک دیگر دارند؟
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٥ــ٣ــ اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد
یکى از آخرین مراحل نقشه کشى، مشخص کردن و نمایش 
نقشه کشان،  هرچند  است.  شده  ترسیم  نقشٔه  روى  بر  اندازه ها 
قرار  اما  مى کنند  ترسیم  مشخصى  مقیاس  با  را  خود  نقشه هاى 
دادن همٔه اندازه هاى مورد نیاز بر روى نقشه، کمک شایان توجهى 
خواهد بود به مجریان و ناظران و همٔه کسانى که در آینده از آن نقشه 
استفاده مى نمایند. خوانایى و درک یک نقشه وابستگى زیادى به 
کامل بودن اندازه هاى نمایش داده شده دارد. در اتوکد امکانات 
مفصلى براى اندازه گذارى نقشه ها فراهم شده، که در نگارش هاى 

اخیر آن بسیار توسعه یافته است.
مفهوم اندازه و اجزاى اندازه گذارى: وقتى در اتوکد 
اندازه گذارى بر روى یک فاصله صورت مى گیرد، شکل جدیدى 
داده  نمایش  آن  در  فاصله  آن  عددى  مقدار  که  مى شود  ترسیم 
اطالق   )Dimension( »اندازه«  جدید  شکل  این  به  مى شود. 

مى گردد. یک »اندازه« شامل بخش هاى زیر است: 
1ــ متن ىا Text ، که عدد اندازه را نشان مى دهد. 

عدد  که   ،  Dimension Line ىا  اندازه  خط  2ــ 
اندازه روى آن نوشته شده و فاصلٔه ابتدا تا انتهاى آن در واقع همان 
طول اندازه گذارى شده است. بعضى اوقات این خط در دو قطعه 

و در طرفین متن قرار مى گیرد. 
3     ــ خط هاى اتصال ىا Extension Line ، که فاصلٔه 
اندازه گذارى شده را به خط اندازه و متن آن وصل مى کنند. معموالً 

این خطوط نیز دو قطعه هستند. 
اتصال دهندٔه  که   ،)Arrowheads( پىکان ها  4ــ 
خط هاى اندازه به خط هاى اتصال اند و هرچند نام آن ها پیکان قرار 
داده شده اما مى توانند با عالمت هاى دیگرى هم چون نقطه، تیک، 

دایره و … نیز نمایش داده شوند. 

٦ــ٣ــ تعرىف شىوۀ اندازه گذارى و تنظىمات آن 
شیؤه  یک  همیشه  اندازه گذارى،  عملیات  آغاز  در 
اندازه گذارى )Dimension Style( تعریف مى شود. همان گونه که 
در فصل پنجم مالحظه نمودید، تعریف شیوه براى نگارش متن ها 
نیز در اتوکد وجود دارد )Text Style( . مزیت استفاده از شیوه 
)Style( در ترسیم یا ایجاد شکل ها این کمک را به کاربران مى کند 
که هماهنگى و نظم مشخصى در همٔه شکل ها به وجود آید و هر 
زمان که به اعمال تغییرى در آن شیوه نیاز بود، آن تغییر به صورت 
نیز  شده اند،  ایجاد  شیوه  آن  مطابق  که  اشکالى  همٔه  به  خودکار 
اعمال گردد. براى ایجاد یا تغییر شیوه هاى اندازه گذارى از منوى 
Format یا منوى Dimension فرمان Dimension Style را 

اجرا مى کنیم. 

 Dimension Style Manager ٔبا اجراى این فرمان پنجره
از شیوه هاى  فهرستى   Styles کادر پنجره،  این  در  مى شود.  باز 
اندازه گذارى موجود در فایل را نمایش مى دهد. اگر براى اولین بار 
ISO در آن مشاهده خواهد  این پنجره باز شود تنها یک شیوه 25
شد )ممکن است در برخى فایل ها یا نگارش هاى اتوکد این شیوه با نام 
Standard نشان داده شود(. این بدان معنى است که چنان چه کاربر 
بدون تعیین شیوهٔ اندازه گذارى، شروع به اندازه گذارى نقشه کند، آن 

ISO تبعیت خواهد کرد.  اندازه ها از شیوهٔ موجود یعنى 25
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از دکمٔه ...New استفاده  ایجاد یک شیؤه جدید  براى 
 Create New Dimension پنجرٔه این دکمه  با زدن  مى شود. 
Style باز مى شود. در کادر New Style Name نام شیؤه جدید 
را تایپ مى کنیم. پنجرٔه کشویى Start With  براى انتخاب مبناى 
اولیٔه این شیوه، براساس یکى از شیوه هاى موجود است. این بخش 
در شرایطى مورد استفاده قرار مى گیرد که بخواهید شیوه اى جدید، 
مشابه یکى از شیوه هاى قبلى، اما با تغییرات اندک نسبت به آن 
ایجاد نمایید. بنابراین، با انتخاب نام آن شیوه در این کادر، کلیٔه 
تنظیمات آن به عنوان شروع کار به این شیؤه جدید منتقل مى شود 
تا با تغییر آن ها، شیؤه جدید را اصالح نمایید. درحال حاضر ما 
است   ISO آن شیؤه 25 و  داریم  پیش رو  در  انتخاب  یک  تنها 
براى   Use for کشویى  پنجرٔه  در  است.  موجود  شیؤه  تنها  که 
اتوکد تعیین مى کنیم که این شیؤه جدید براى کدام یک از انواع 
اندازه گذارى مورد استفاده قرار بگیرد. دربارهٔ انواع اندازه گذارى 
در ادامٔه این فصل صحبت خواهد شد. هرگاه این بخش بر روى 
All dimensions تنظیم گردد، شیوهٔ جدید براى ایجاد همٔه انواع 

اندازه گذارى ها کاربردى خواهد بود. 

پس از تکمیل این قسمت ها دکمٔه Continue را مى زنیم 
 New پنجرٔه  آن گاه  برویم.  اندازه گذارى  تنظیمات  پنجرٔه  به  تا 
تغییرات در  با اعمال هرگونه  باز مى شود.   Dimension Style

ویژگى هاى شیؤه جدید، کلیٔه مشخصات اندازه گذارى هایى که از 
این پس مطابق این شیوه ایجاد مى گردند، سفارشى خواهد شد. 

بخش هاى مختلف پنجرٔه تنظیمات در زبانه هاى فوقانى آن 
قابل دسترسى هستند. این بخش ها به شرح زیرند: 

1ــ خطوط مربوط به اندازه گذارى )Lines(: در بخش 
Lines تنظیم هاى مربوط به خطوط اندازه )Dimension Lines( و 

خطوط اتصال )Extension Lines( تعریف مى شوند. 
 :)Symbols and Arrows( 2ــ نشانه ها و پىکان ها
مهم ترین تنظیمى که در بخش نشانه ها و پیکان ها اعمال مى شود تعیین 
کادر  در  است.  اندازه  دوسر خطوط  پیکان هاى  اندازهٔ  و  شکل 
Arrowheads در دو پنجرهٔ کشویى First و Second مى توان براى 

هریک از دو پیکان، یک نشانه مشخص نمود. 
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3ــ متن اندازه گذارى )Text(: در تنظیمات متن مى توان 
مشخصات تعیین شده براى یک شیوهٔ متن )Text Style( را به شیؤه 

4ــ جاى گىرى صحىح اجزاى اندازه )Fit(: مهم ترین 
وظیفٔه این حوزه، در شرایطى که محدودیت مکانى وجود دارد، 
تعیین وضعیت قرارگیرى اجزاى اندازه گذارى است. زمانى که 
اندازه گذارى بر روى یک فاصلٔه کوچک اعمال مى شود، معموالً 
قرارگیرى هر دو بخش متن اندازه و پیکان هاى دوسر خط اندازه 

 :)Primary Units( اندازه  اصلى  واحدهاى  5  ــ 
حاضر،  اندازه گذارى  شیؤه  در  که  مى کنید  تعیین  بخش  این  در 
واحدهاى  واحدى مشخص شوند.  با چه  درج شده  اندازه هاى 

اندازه گذارى منتقل نمود.

میان دو خط اتصال امکان ندارد. در این حال روش هاى مختلفى 
براى حل این مشکل وجود دارد و هریک از نقشه کشان یکى از 
آن ها را براى خود انتخاب مى کنند و برخى از آن ها در شکل زیر 

دیده مى شود. 

 Linear کادر  در  مربوطه  تنظیمات  سایر  و  طولى  اندازه هاى 
dimensions و واحدهاى اندازه هاى زاویه اى و تنظیماتشان در 

کادر Angular dimensions تعیین مى گردند. 
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6  ــ واحدهاى معادل )Alternate Units(: مى دانیم 
همٔه  اعداد مى توانند معادل هایى در واحدهاى دیگر داشته باشند. 
واحد  در  اینچ  معادل یک  ده دهى  واحد  در  سانتى متر   2/5 مثالً 

مهندسى است. بنابراین، اتوکد این امکان را فراهم کرده است که 
هنگام درج اندازه ها بر روى شکل ها، طول اندازه گذارى شده با 

دو واحد نشان داده شود. 

بعضى   :)Tolerance( اندازه گىرى  اختالف  7ــ 
اوقات در اندازه گیرى مشخصات یک محصول اختالفى وجود 
بنابراین،  است.  متفاوت  اندازه گیرى  دقت هاى  که  آن  یا  دارد 
به منظور جلوگیرى از اشتباه و یا جلب توجه مخاطبان به احتمال 
وجود اختالف در اندازه گیرى، آن اختالف را در اندازٔه ثبت شده 
درج مى کنند. این امکانات کم تر در نقشه کشى مورد استفاده قرار 
مى گیرد و بعضاً در نقشه کشى قطعات صنعتى و در رشتٔه مکانیک 

کاربرد دارد. 
با پایان یافتن تنظیمات مربوط به شیوهٔ اندازه گذارى مى توانید 
 Dimension Style Manager را بزنید و به پنجرهٔ اولیٔه OK دکمٔه
بازگردید. اکنون مالحظه مى کنید که شیؤه جدید اندازه گذارى اى 

که تعریف کرده اید، در ستون Style اضافه شده است. 

براى آن که از این پس با این شیوه بر روى شکل ها اندازه گذارى 
کنیم باید آن را به صورت جارى درآوریم )همان گونه که یک الیه را به 
صورت جارى درآوردیم(. به این منظور بر   روى نام شیوهٔ جدید کلیک 
 Current :را مى زنیم تا در مقابل عبارت Set Current مى کنیم و دکمٔه

dimension style نام این شیوه به نمایش درآید. 

هر زمان که خواستید تغییراتى در تنظیمات مربوط به یک 
شیؤه اندازه گذارى اعمال کنید، به همین پنجره بیایید و با انتخاب 
نام آن شیوه بر روى دکمٔه ...Modify کلیک کنید تا پنجرٔه هفت 
قسمتى تنظیمات، که توضیح داده شد، باز شود و امکان این تغییرات 

را براى شما فراهم نماید. 
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٧ــ٣ــ روش هاى اندازه گذارى شکل ها 
پس از تنظیم شیوهٔ اندازه گذارى و فعال کردن آن به صورت 
شیوهٔ جارى، مى توانیم از روش هاى گوناگونى، که در اتوکد به منظور 
درج اندازه بر روى شکل ها پیش بینى شده است، استفاده نماییم. این 
روش ها در منوى Dimension قرار دارند. مى توانید به جاى اجرا 
کردن این فرمان ها از منوى مذکور، نوار ابزار Dimension را فعال 

کنید تا بتوانید از دکمه هاى آن استفاده نمایید. 

در زیر به شرح این روش ها مى پردازیم. 
ـ خطى )Linear(: روش Linear به منظور اندازه گذارى  1ـ
فواصل افقى یا عمودى استفاده مى شود. با اجراى فرمان Linear بر 
روى دو نقطه، که مى خواهیم اندازٔه فاصلٔه افقى یا عمودى آن ها 
را درج کنیم، کلیک مى کنیم و ماوس را در جهتى که قرار است 
آن اندازه نشان داده شود حرکت مى دهیم و از شکل اصلى دور 
مى کنیم. با کلیک سوم مکان قرارگیرى خط اندازه و متن آن تعیین 

مى شود و فرمان پایان مى یابد. 

اندازه گذارى فاصله هاى  براى   :)Aligned( 2ــ ماىل
مایل )غیرافقى و عمودى( از فرمان Aligned استفاده مى شود. 
روش اجراى آن شبیه به روش Linear است به این ترتیب که دو 
نقطٔه موردنظر انتخاب مى گردد و با حرکت ماوس و کلیک سوم، 

مکان قرارگیرى اندازه تثبیت مى شود. 

3ــ طول کمان )Arc Length(: اگر بخواهیم طول هاى 
باید از فرمان Arc Length استفاده  مدور را اندازه گذارى کنیم 
نماییم. در این روش با اجراى فرمان و کلیک تنها بر روى کمان 
موردنظر، مکان قرارگیرى خط اندازه و متن آن را با حرکت ماوس 
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6ــ قطر )Diameter(: براى اندازه گذارى قطر دایره و کلیک دوم تعیین مى کنیم. 
از فرمان Diameter استفاده مى شود. روش آن دقیقاً مشابه فرمان 
Radius است؛ یعنى پس از انتخاب دایره، ماوس را به داخل یا 
بیرون دایره حرکت مى دهیم و براى درج عدد قطر کلیک مى کنیم. 
در اندازه گذارى قطر شیؤه نگارش اندازه به این صورت است که 

عالمت ∅ قبل از عدد اندازه قرار داده مى شود. 

4ــ مختصات نقطه )Ordinate(: این روش به منظور 
درج مختصات یک نقطه )x,y( بر روى ترسیم اتوکد به کار مى رود. 
اما در نقشه کشى معمارى کاربردى ندارد. روش اجراى آن به این 
ترتیب است که بر روى نقطٔه موردنظر کلیک مى کنیم و مکان درج 

مختصات را با حرکت ماوس و کلیک دوم تعیین مى نماییم. 
5  ــ شعاع )Radius(: براى اندازه گذارى شعاع دایره 
و کمان از فرمان Radius استفاده مى شود. پس از اجراى فرمان 
و کلیک بر روى دایره یا کمان موردنظر، با حرکت ماوس، مکان 
قرارگیرى اندازٔه شعاع را تعیین و کلیک دوم را اجرا مى کنیم. 
توجه کنید که اگر ماوس را درون دایره ببرید و کلیک کنید، اندازٔه 
شعاع در داخل سطح دایره درج مى گردد و چنان چه در بیرون 
در  و  مى یابد  ادامه  دایره  خارج  تا  موردنظر  شعاع  کنید،  کلیک 
آن جا عدد اندازه قرار داده مى شود. نوع نگارش اندازٔه شعاع نیز 
به این ترتیب است که حرف R )اول کلمٔه Radius( قبل از عدد 

آن نوشته مى شود. 

منظور  به   Angular فرمان   :)Angular( زاوىه  7ــ 
نمایش اندازٔه زاویٔه بین دو خط به کار مى رود. پس از اجراى این 
با  مى کنیم. سپس  کلیک  موردنظر  دو خط  روى  بر  ابتدا  فرمان 
حرکت ماوس و تعیین مکان قرارگیرى اندازٔه زاویه، کلیک سوم 
را اجرا مى کنیم. باید توجه داشت که دو خط همیشه داراى دو 
یعنى زاویٔه  زاویه اند: زاویٔه کوچک تر و زاویٔه مکمل آن زاویه؛ 
بزرگ تر. در عین حال بسته به آن که حرکت ماوس و کلیک سوم 
در جهت زاویٔه کوچک تر یا بزرگ تر اعمال شود، آن زاویه بر روى 

شکل، نشان داده خواهد شد. 

8      ــ خط مبنا )Baseline(: اگر بخواهیم چندین اندازٔه 
هم راستا را به گونه اى اندازه گذارى کنیم که یکى از خطوط اتصال 
آن ها مشترک باشد یا در واقع فواصل تمامى اجزاى آن راستا از 
یک نقطه اندازه گذارى شود از Baseline استفاده مى کنیم. در 
شرایطى مى توان از روش خط مبنا استفاده نمود که پیش از آن با 
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یکى از روش هاى قبلى اندازه اى بر روى صفحه درج شده باشد.  
9ــ ممتد )Continue(: اگر بخواهیم فواصل مجاور 
از  نماییم  اندازه گذارى  منظم  و  ردیفى  صورت  به  را  یک دیگر 
Continue استفاده مى کنیم. در این روش نیز باید قبالً اولین فاصله 

به وسیلٔه یکى از روش هاى قبلى اندازه گذارى شده باشد. 
تغىىر مشخصات اندازه: زمانى که یک شیوهٔ اندازه گذارى 
به صورت جارى تعیین مى شود همٔه اندازه هاى ترسیم شده روى 
صفحه از تنظیمات آن شیوه استفاده مى کنند. هرگاه درج اندازه هایى 
با یک شیؤه دیگر نیاز باشد، در پنجرٔه Dimension Style شیؤه 
 Dimension جارى را عوض مى کنیم. سپس از فرمان هاى منوى
براى رسم اندازه هاى جدید استفاده مى نماییم. اگر در این میان 
خواستیم تا یکى یا بعضى از اندازه هاى ترسیم شده را تغییر دهیم 
مى توانیم با اجراى فرمان Properties، مشخصات شیوهٔ آن اندازٔه 
خاص را عوض کنیم. به این منظور با انتخاب آن اندازه و اجراى 
فرمان Properties پنجرٔه مشخصات اندازه باز مى شود و در 8 
بخش، کلیٔه تعاریف و تنظیمات مربوط به آن اندازه را در اختیار 
ما مى گذارد. این بخش ها در واقع همان بخش هاى تعریف و تنظیم 

شیوه هاى اندازه گذارى اند، که پیش از این توضیح داده شد. 
از بخش ها کافى است  تنظیمات هرکدام  به  براى دسترسى 
برروى عالمت  کلیک کنید تا باز شود و امکانات آن را در اختیار 

شما قرار دهد. 
 Match فرمان  از  استفاده  با  مى توان  ترتیب  همین  به 
Properties مشخصات یک اندازه را به یک یا بعضى از دیگر 

اندازه هاى موجود انتقال داد. 

پرسش و تمرىن
1ــ به چند روش مى توان به پنجرٔه شیوه هاى اندازه گذارى دسترسى پیدا کرد؟ 

2ــ در تعریف شیؤه جدید اندازه گذارى گزینٔه Start With چه کاربردى دارد؟ 
3  ــ بخش Fit در تنظیمات اندازه گذارى در چه مواردى مورد استفاده قرار مى گیرد؟ 

4ــ اندازه گذارى Linear و Aligned چه شباهت ها و چه تفاوت هایى با یک دیگر دارند؟ 
5  ــ اندازه گذارى Baseline و Continue در چه شرایطى به کار مى روند؟
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٨ــ٣ــ چاپ کردن نقشه ها 
مهم ترین روش دریافت خروجى از نقشه هاى رسم شده در 
اتوکد چاپ کردن یا پالت گرفتن آن ها بر روى کاغذ است. همانند 
بسیارى از نرم افزارهاى موجود، اتوکد مى تواند به هر چاپگرى که 
در سیستم عامل ویندوز تعریف شده باشد خروجى بفرستند. تفاوت 
اتوکد با برخى دیگر از نرم افزارها آن است که اتوکد هیچ محدودیتى 
از نظر ابعاد کاغذ خروجى چاپ ندارد. لذا مالحظه مى کنید که در 
بسیارى از دفاتر فنى، از رّسام ها )پالترها(ى بزرگ رنگى یا سیاه و 
سفید براى چاپ نقشه ها استفاده مى شود. به هر حال کاربران عادى 
اتوکد عموماً براى چاپ کردن نقشه هاى محدود، از چاپگرهاى 
کوچک خانگى بهره مى برند. بنابراین، آموختن روش چاپ نقشه 

براى همٔه کاربران، امرى ضرورى به نظر مى رسد. 
قرار  و  ترسیم  اتمام  از  پس  نقشه،  کردن  چاپ  منظور  به 
 File دادن نوشته ها و اندازه گذارى هاى الزم بر روى آن، از منوى
فرمان ...Plot را اجرا مى نماییم و یا از نوار ابزار Standard بر 
روى دکمٔه  کلیک مى کنیم. در این صورت پنجرٔه Plot باز 

مى شود. 

در بخش Printer/Plotter پنجرهٔ کشویى Name مى توانید 
یکى از چاپگرهاى تعریف شده در ویندوز یا اتوکد را براى چاپ 
انتخاب کنید. در بخش Paper size اندازٔه کاغذ خروجى چاپ 

تعیین مى شود.

در بخش Number of copies تعداد خروجى هاى چاپ 
را تعیین مى کنید.

باید چاپ شود،  در Plot area محدوده اى از نقشه، که 
تعیین مى گردد.

در بخش Plot offset براى فرمان پالت مشخص مى کنید 
که محدودٔه انتخاب شده در باال، با چه فاصله اى از لبه هاى کاغذ، 

چاپ شود. 
تنظیمات پالت است.  مهم ترین  از  یکى   Plot scale بخش
در این قسمت براى اتوکد تعیین مى کنید که نقشٔه ترسیم شده با چه 

مقیاسى بر روى کاغذ چاپ شود. 
در زیر جدولى براى مقیاس هاى متداول در نقشه کشى ارائه 
 Plot شده است، تا کاربران بتوانند با مراجعه به آن، اعداد بخش

scale را تنظیم نمایند.

mmunitsمقىاس پالتواحد ترسىمی نقشه 
١/٢١٢متر
١/٢5١٢5متر
١/5١5متر
١/١١١متر
١/٢١٢متر 

١/٢١٢سانتی متر
١/٢5١٢5سانتی متر
١/5١5سانتی متر
١/١١١سانتی متر
١/٢١٢سانتی متر

اتوکد براى کاربرانى که با واحدهاى انگلیسى )اینچ و فوت( 
کار مى کنند این امکان را فراهم کرده است، که به جاى mm از 
پنجرٔه  از  استفاده  با  که  به طورى  کنند.  استفاده   inches واحد 
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تا خروجى پالت از طریق گزینٔه Plot to file )که قبالً توضیح داده 
شد( درون یک فایل گرافیکى ذخیره شود. مى توانید برنامٔه نصب 
چنین چاپگرهایى را بیابید و بر روى ویندوز نصب کنید. اما اتوکد 

خود نیز امکان نصب چنین چاپگرهاى اختصاصى را دارد.
وقتى برنامٔه اتوکد بر روى ویندوز نصب مى شود چند چاپگر 
گرافیکى را نیز نصب مى نماید. کافى است براى دریافت خروجى 
گرافیکى، فرمان Plot را اجرا کنید و از فهرست چاپگرهاى موجود 
در پنجرهٔ پالت، یکى از آن ها را انتخاب نمایید و سایر عملیات مربوط 

به پالت را، آن گونه که آموخته اید، ادامه دهید.

کشویى آن، مى توان این واحد را تغییر داد. 
در پایان، براى مشاهدٔه پیش نمایش چاپ مى توانید بر روى 
و  ناپدید شود  پنجرٔه پالت موقتاً  تا  کنید  دکمٔه Preview کلیک 
شما  به  گردد،  کاغذ چاپ  روى  بر  است  قرار  که  آن گونه  نقشه، 

نمایش داده شود.

اگر پیش نمایش موردنظر براى شما مطلوب است مى توانید، 
 Plot ضمن کلیک راست بر روى همین صفحه، از پنجرٔه باز شده
را انتخاب کنید تا عملیات  چاپ اجرا شود. چنان چه  نیاز بود تا 
تنظیمات جدیدى بر روى پالت  صورت گیرد در پنجرهٔ باز شده با 
کلیک راست، Exit را کلیک مى کنید تا به پنجرٔه پالت باز گردید. 
 OK هم چنین مى توانید بدون دیدن پیش نمایش پالت، برروى دکمٔه

در پنجرهٔ پالت کلیک کنید تا عملیات چاپ به انجام برسد.

٩ــ٣ــ درىافت فاىل خروجى گرافىکى از اتوکد
گاهى اوقات الزم مى شود ترسیمات اعمال شده در اتوکد، 
به صورت یک فایل گرافیکى، در دیگر نرم افزارها مورد استفاده 
قرار بگیرند. روش هاى مختلفى براى دریافت فایل گرافیکى از 
اتوکد وجود دارد. بهترین روشى که به این منظور وجود دارد پالت 
گرفتن از محیط اتوکد با استفاده از یک چاپگر فایل گرافیکى است 

این چاپگرها عبارت اند از:
در  شدن  باز  قابل   PDF فایل  تولیدکنندٔه  چاپگر  1ــ 

  .DWG To PDF با عنوان Acrobat نرم افزارهاى
2ــ چاپگر تولیدکنندٔه فایل JPG، که یکى از متداول ترین 
فایل هاى گرافیکى قابل استفاده در اکثر نرم افزارهاى ویندوز است، 

.PublishTo Web JPG با عنوان
باعنوان   PNG گرافیکى  فایل  تولیدکنندٔه  چاپگر  3ــ 

 .PublishToWeb PNG
وقتى عملیات چاپ با این چاپگرها به انجام رسید پنجره اى 
باز مى شود که مکان و نام ذخیره سازى فایل گرافیکى را سؤال 
مى کند و بدین ترتیب فایل خروجى گرافیکى در حافظٔه کامپیوتر 
 JPG ذخیره مى شود. در زیر، این پنجره را که براى چاپگر فایل

باز شده است، مالحظه مى کنید.
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١٠ــ٣ــ رفع اشکاالت فنى فاىل ها
این  مى بینند.  آسیب  اتوکد  نقشٔه  فایل هاى  اوقات  بعضى 
آسیب ممکن است به دلیل حادث شدن یک خطا در میان اجراى 
اتوکد،  از  استفاده  هنگام  در  برق  قطع  ویندوز،  یا  اتوکد  برنامٔه 
اتوکد در  فایل  بر روى دیسکتى که  آمدن سکتور خراب  به وجود 
آن ذخیره شده، انتقال فایل از یک نگارش اتوکد به نگارشى دیگر، 
استفاده از یک اسکریپت خارجى درون فایل و … باشد. چنان چه 
آسیب مذکور خیلى شدید نباشد، اتوکد مى تواند این فایل را ترمیم 

و بازسازى کند. این ترمیم به دو روش صورت مى گیرد.
اگر فایل مذکور در اتوکد باز شده باشد و بخواهیم اشکاالت 
 Drawing فرمان  به   File منوى  از  نماییم  برطرف  را  آن  فنى 

Utilities  مى رویم و زیر فرمان Audit را اجرا مى کنیم.

با انتخاب فایل و زدن دکمٔه Open پنجرٔه متنى اتوکد ظاهر 
اصالح  ضمن  را،  شده  انتخاب  فایل  بخش هاى  کلیٔه  و  مى شود 
اشکاالت موجود، باز مى کند. ضمناً گزارشى مبنى بر خطاهاى 

پیدا شده ارائه مى دهد.

فایل آن قدر آسیب دیده است  روش دوم زمانى است که 
که امکان باز کردن آن در محیط اتوکد وجود ندارد. در این حال 
قبل از باز کردن )Open( فایل، زیر فرمان ... Recover را از 
فرمان Drawing Utilities در منوى File اجرا مى کنیم. پنجرٔه 
نام فایل  Select File باز مى شود و از ما مى خواهد تا مسیر و 

آسیب دیده را تعیین نماییم.

در پایان، پنجرهٔ زیر، که نشان دهندهٔ پایان این عملیات است، 
نمایش داده  شده و با زدن دکمٔه OK فایل ترمیم شده در محیط 

اتوکد باز مى شود.

11ــ٣ــ استفاده از فاىل هاى پشتىبان
 )Backup( در اکثر برنامه هاى حرفه اى امکانات تهیٔه پشتیبان
از  فایل هاى در حال اجرا وجود دارد. این فایل ها در شرایطى که به 
دلیل بروز خطایى در برنامه یا ویندوز، محیط برنامه بسته مى شود، به یارى 

کاربر مى آیند تا اطالعات پیشین بازیابى شود و از دست نرود.
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اتوکد نیز براى کاربران دو راهکار تهیٔه فایل هاى پشتیبان 
قرار داده است، که به صورت خودکار آن ها را ذخیره مى کند. 
هرزمان که خطاهاى مذکور در برنامه پیش آید، پس از باز شدن 
مجدد برنامٔه اتوکد، پیغامى به صورت زیر ظاهر مى شود و اظهار 
مى دارد که در آخرین استفادٔه شما از یک فایل، برنامه به خطایى 
برخورد کرده و بسته شده است و هم اکنون مى توانید به جاى باز 
اتوکد(  توسط  شده  )تهیه  پشتیبان  فایل هاى  از  فایل،  آن  کردن 

استفاده نمایید.

 Drawing Recovery پنجرٔه  اتوکد  صفحٔه  به  ورود  با 
Manager باز مى شود و فایل هاى پشتیبان ذخیره شده را نمایش 
مى دهد. فایلى که پسوند  $svدارد به طور خودکار توسط اتوکد 
ذخیره شده است. فایل با پسوند dwg همان فایلى است که کاربر 
ضمن انجام کار در آخرین فرمان Save ذخیره کرده است. فایل 
هنگام  به صورت کمکى  که  فایلى است  نیز   ،bak پسوند داراى 
ذخیره سازى فایل اصلى dwg در همان مسیر ذخیره مى شود. هر 
کدام از این فایل ها را که کلیک کنید، جزئیات آن به همراه آخرین 
تاریخ و ساعت ذخیره سازى در بخش Details به نمایش درمى آید و 

 Preview پیش نمایش آن در بخش
نشان داده مى شود. از مشخصات 
آخرین  مى توانید  شده  داده  نشان 
فایل ذخیره شده پیش از بروز خطا 
آن،  بر  کلیک  دوبار  با  و  بیابید  را 

فایل موردنظر را باز کنید.

 Drawing Utilities فرمان File این پنجره از طریق منوى
قابل  نیز   Drawing Recovery Manager  ... فرمان  زیر 
را  مذکور  فایل  کاربر  اگر  که  مى کنید  مالحظه  است.  دسترسى 
تاکنون ذخیره نکرده باشد تنها فایلى که به عنوان پشتیبان دراین 
پنجره نمایش داده خواهد شد فایلى است که به صورت خودکار با 

پسوند $sv  ذخیره شده است. 

١٢ــ٣ــ پاک سازى فاىل هاى اتوکد
با پایان یافتن ترسیم نقشه در محیط اتوکد، مى توانید اضافات 
آن را پاک سازى نمایید تا حجم آن نیز کاهش یابد و فعالیت هاى 
بعدى بر روى آن آسان تر شود. در پاک سازى فایل ها، اتوکد با 
یک جست وجوى دقیق درون فایل، کلیٔه تعاریف اضافى را که 
ضمن کار ایجاد شده ولى استفاده نشده اند پیدا مى کند و به نمایش 

مى گذارد. این تعاریف شامل موارد زیرند:
1ــ بلوک هاى استفاده نشده

2ــ شیوه هاى اندازه گذارى استفاده نشده
3ــ الیه هاى به کار نرفته

4ــ نوع خط هاى اضافه شده و به کار گرفته نشده
5   ــ شیوه هاى پالت اضافه

6  ــ شیوه هاى متن به کار نرفته
چنان چه بخواهید مى توانید برخى یا همٔه این تعاریف اضافى 

را از فایل موردنظر حذف کنید.
براى اجراى عملیات پاک سازى، زیر فرمان ...Purge را 
از فرمان هاى Drawing Utilities در منوى File اجرا مى کنید. 
در این صورت پنجرهٔ Purge باز مى شود و فهرست تعاریف فوق را 
به نمایش مى گذارد. مواردى که داراى عالمت  هستند، حاوى 
تعاریف اضافى اند، که مى توانید با انتخاب هر کدام و زدن دکمٔه 
نمایید. اگر خواستید همٔه  پنجره، آن را حذف  پایین  Purge در 
 Purge All تعاریف اضافى را یک باره  حذف نمایید بر روى دکمٔه
کلیک مى کنید. در این حال براى حذف هر کدام از موارد، سؤالى 

مبنى بر اطمینان از پاک شدن آن به نمایش درمى آید.
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جمله  از  اتوکد  فاىل:  چندىن  روى  بر  کردن  کار 
برنامه هایى است که امکان باز کردن و کارکردن هم زمان بر روى 

چندین فایل را مى دهد. بنابراین، شما مى توانید هنگام کار کردن در 
 File از منوى New یک فایل، به سادگى فایل جدیدى را با فرمان
 Open ایجاد کنید یا فایل ذخیره شده اى را با استفاده از فرمان
همین منو باز نمایید. باز بودن هم زمان چندین فایل  مى تواند مرور 
اطالعات موجود در هر کدام را، که با دیگر فایل ها مرتبط است، 
براى کاربر آسان سازد. مثالً مى توانید با استفاده از فرمان هاى 
Cut/Copy/Paste، که در اکثر برنامه هاى ویندوز وجود دارند، 
قسمت هایى از یک نقشه را از یک فایل به فایل دیگر منتقل نمایید. 
 Window براى حرکت میان فایل هاى باز شده مى توانید از منوى
برروى هرکدام از فایل هاى مورد نظر کلیک کنید. در این منو 

فایل جارى با عالمت  نشان داده مى شود.

براى حرکت سریع در میان فایل هاى باز شده مى توانید از 
دکمه هاى کمکى Ctrl+F6 استفاده نمایید. براى مرتب کردن 
 ،Cascade  نمایش فایل هاى باز شده مى توانید از فرمان هاى

 Arrange  یا Tile Vertically، Tile Horizontally
lcons استفاده نمایید. نمونه اى از این نمایش ها را در 

مى نمایید. مالحظه  زیر 
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بقیٔه  که  آن  بدون  ببندید،  را  فایلى  خواستید  که  زمان  هر 
فایل ها بسته شوند، ابتدا آن را به صورت جارى درآورید و فرمان 
Close را از منوى Window یا منوى File اجرا کنید. براى 

 Close All بستن همٔه فایل ها و باز نگه داشتن محیط اتوکد فرمان
را اجرا نمایید.

پرسش و تمرىن
١ــ بخش Plot area در فرمان پالت چه وظیفه ای دارد؟

٢ــ چگونه رابطٔه میان مقیاس چاپى نقشه و مقیاس ترسیمى آن را در فرمان پالت برقرار مى کنیم؟
3ــ فرمان هاى Audit و Recover چه تفاوتى با یک دیگر دارند؟

٤  ــ اتوکد به چند روش از فایل هاى ایجاد شده، پشتیبان تهیه مى کند؟
5   ــ چگونه می توان در میان فایل های باز شده در محیط اتوکد حرکت کرد؟
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