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فصل پانزدهم
شروع كار با اتوكد

هدف هاى رفتارى: با مطالعه و اجراي تمرينات اين فصل از فراگيرنده انتظار مي رود:
1- اهميت به كارگيرى نرم افزار اتوكد را توضيح دهد.

2- اجزاى مختلف محيط نرم افزار اتوكد را نام ببرد.
فراخوانى  اتوكد  محيط  به  را  مختلف  ابزارهاى  نوار   -3
به  نمايد و دكمه هاى خاص مربوط به آن ها را منحصراً 

صفحه ى نرم افزار وارد كند.
4- به محيط هاى كارى مختلف اتوكد وارد شود.

5- پس از شناسايى قالب فايل هاى اتوكد بتواند آن ها را 
باز و ذخيره نمايد و همزمان با چند فايل كار كند.

6- بتواند از امكانات اوليه ى محيط اتوكد، مانند بزرگ 
 ،  Redo  ،  Undo فرمان،  خط  ديد،  جابه جايى  نمايى، 

ماشين حساب و راهنماى برنامه استفاده نمايد.
7- انواع اطالعات ورودى به اتوكد را نام ببرد.

8- روش هاى متناسب با انواع اطالعات ورودى به اتوكد 
را به كار بگيرد.

راست  كليك  و    Enter  ,  Spase دكمه ى  كاربرد   -9
ماوس را توضيح دهد.

ــاورى  ــه در فن ــرفت هايى ك ــا پيش ــر ب در دوران معاص
ــاختارهاى الكترونيك به وجود  ــوژى)، ارتباطات و س (تكنول
آمده، فرآيند بسيارى از فعاليت هاى علمى و صنعتى سرعت 
ــا و گرايش ها،  ــته ه ــه و با ظهور رايانه در كليه ى رش گرفت
باالخص حوزه ى علوم فنى و مهندسى، نگرش به ابعاد حرفه 
ــدود دو دهه ى  ــت. تا ح ــه كلى تغيير نموده اس ــا ب اى آن ه
گذشته عمًال استفاده از رايانه در نقشه كشى هاى ساختمانى 
و صنعتى وجود نداشت و اين عمليات به طور كامل به وسيله 
ى كادر فنى دفاتر معمارى اجرا مى شد. با ورود نرم افزارهاى 
ــين  ــى، هم چون اتوكد، به مرور مهندس ــردى نقشه كش كارب
ــتفاده از آن آشنا شدند و اين برنامه  ساختمان با مزاياى اس
ــى پيدا كرده به  ــرعت جايگاهى مهم در دفاتر مهندس به س
ــيارى از اين دفاتر ميزهاى نقشه كشى  گونه اى كه امروزه بس
بزرگ جاى خود را به رايانه هاى كوچك داده است. بى شك، 

ــى در نگاه كلى همان  ــتفاده از رايانه در نقشه كش مزاياى اس
ــوم و فنون روز، هم  ــرى آن در كليه ى عل ــاى به كارگي مزاي
چون «سرعت»، «دقت»، «حجم باالى نگه دارى اطالعات»، 
ــريع و دسترسى آسان به اطالعات» و  «امكان جستجوى س

... است.
ــين  ــاى زيادى براى كمك به مهندس ــروزه نرم افزاره ام
ــازى معمارى طراحى و  ــاختمان در نقشه كشى و مدل س س
عرضه گرديده است. از اين ميان مى توان به موارد زير اشاره 

نمود:
3D  Home Architect
3D Home Design
3D studio MAX
ArchiCAD
Autodesk Architectural Desktop
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ــدودى از ده ها نرم افزار  ــده تنها تعداد مح ــوارد ياد ش  م
ــاختمان و طراحى  كاربردى موجود در زمينه ى معمارى، س
محيط است. عالقه مندان به كسب اطالع از آخرين فهرست 
ــانى اينترنتى زير  ــاى اين گرايش مى توانند به نش نرم افزاره

مراجعه نمايند:
http:// www. Click4links. Com / 
DP.asp?1=001 Architecture 
ــوزه، هنوز اتوكد  ــتردگى اين ح به هر حال با وجود گس
كاربردى ترين و متداول ترين نرم افزار نقشه كشى در معمارى 

ــرعت تغييرات اين نرم افزار طى چندين  به شمار مى رود. س
ــت، به گونه اى كه كاربران  ــال گذشته چشم گير بوده اس س
ــود را به روز نكرده  ــه ى اتوكد چنان چه همراه با آن، خ اولي
ــند، بخش زيادى از فرمان ها و محيط كارى اين نرم افزار  باش
ــود. در ايـن كـتاب  ــده خواهد ب ــد و پيچي ــراى آنان جدي ب
ــگارش Auto CAD 2008 خواهد  مــبناى آمــوزش، ن
بود، هرچند كه پس از تأليف و در حين چاپ كتاب، ويرايش 
2009 آن نيز به بازار آمد. در اين فصل به آشنايى بيش تر با 

محيط برنامه و تكنيك هاى كار در آن مى پردازيم.

محيط اصلى اتوكد
ــيمات،  ــت كه بيش تر ترس ــى اس محيط كار اتوكد بخش
ــورت مى گيرد. اين  ــه هاى دوبعدى، در آن ص مخصوصاً نقش
ــتفاده از روش هاى  ــده كه اس ــط به گونه اى طراحى ش محي
ــه كاربر  ــرد. در نتيج ــت قرار بگي ــيم در اولوي ــرى1 ترس بص
ــتقيماً آن چه را كه رسم مى كند، مى بيند و بر آن تسلط  مس

كامل دارد.
 محيط كار اتوكد شامل بخش هاى زير است:

ــم به صورت  ــيم2، كه عمليات اصلى رس 1- صفحه ترس
بصرى در آن اجرا مى شود.

ــط فرمان3، كه به منظور ورود اطالعات و داده ها از  2- خ
صفحه كليد استفاده مى شود.

ــراى فرمان هاى  ــا دكمه ها، كه براى اج ــوار ابزار4 ي 3- ن
كاربردى تر از آن استفاده مى گردد.

ــه ها، كليه ى عمليات  ــا5، كه همانند اكثر برنام 4- منوه

1.  Visual  2. Drawing Screen  3. Command Line  4. Toolbar

5. Menus
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تنظيمات و فرمان ها در آن ها موجود است.
ــارى را در صفحه ى  ــوار وضعيت1، كه مختصات ج 5- ن
ــيم نشان مى دهد و نيز دكمه هاى كمكى ترسيم در آن  ترس

قرار دارد.
ــازى و جانمايى2 كه در بخش پايين  6- زبانه هاى مدل س

صفحه ى ترسيم قرار دارند.
ــت نمايش  ــى اس (UCS)3 يا عالم ــو س ــمايل ي 7- ش

ــيم واقع  ــه ى صفحه ى ترس محورهاى مختصات كه در گوش
است.

ــيم همراه با  ــيم4، كه درصفحه ى ترس ــان گر ترس 8- نش
ماوس حركت مى كند.

در تصوير زير اجزاى محيط كار اتوكد به نمايش درآمده 
است:

1.  Status bar  2. Model and Layout tabs  3. USC Icon  4. Crosshair

نوار ابزارها
ــامل دكمه هاى كمكى اجراى فرمان ها  نوار ابزارها، كه ش
ــى از كاربردى ترين بخش هاى محيط كار  ــد، يك در نرم افزارن
اتوكد محسوب مى شوند. زمانى كه يك كاربر برنامه اتوكد را 
اجرا مى كند، چندين نوار ابزار را كه معمول ترين فرمان هاى 
ــط نرم افزار  ــود دارند در كناره هاى محي ــورد نياز را در خ م

مشاهده مى كند. اين نوار ابزارها عبارتند از:
  Draw,  Layers,  Modify,  Properties,
  Standard,  Styles,  Workspaces

ــامل دكمه هاى متعددى  ــدام از اين نوار ابزارها ش هر ك
ــزار Draw مجموعه  ــًال نوار اب ــروه فرمان اند. مث ــك گ از ي
دكمه هاى فرمان هاى رسم را شامل مى شود كه اين فرمان ها 
ــت. در  ــن نام در محيط اتوكد موجود اس ــى با همي در منوي
ــكل دكمه هاى كمكى فرمان هاى  نگارش هاى اخير اتوكد، ش
ــا كاربر به راحتى  ــده اند ت ــا در كنار آن ها قرار داده ش منوه
تصاوير دكمه ها را با خود فرمان تطابق دهد. در زير نوار ابزار 

Draw و بخشى از منوى آن نمايش داده شده است.
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ــد با نام  ــتفاده، كه در اتوك ــى قابل اس ــه محيط اصل س
Workspace شناخته مى شوند، عبارتنداز:

ــه  ــى ب -  2D Dra�ing & Annotation: محيط
منظور ترسيمات اوليه ى دوبعدى 

ــه  ــازى س ــى براى مدل س -  3D Modeling : محيط
بعدى

ــد، كه  ــى اتوك ــط اصل -  AutoCAD Classic: محي
همه ى كاربران قديمى با آن آشنا هستند.

ــت  به منظور اضافه  يا كمك نمودن نوار ابزارها كافى اس
ــت كنيم و از  بر روى يكى از نوار ابزارهاى موجود كليك راس
پنجره ى باز شده نمونه هاى مورد نياز را انتخاب، يا از انتخاب 

خارج كنيم. تصوير زير، اين پنجره را نشان مى دهد.

محيط هاى كار اتوكد
ــاى گوناگونى، به  ــاى اخير اتوكد محيط ه ــگارش ه در ن
ــده است. نوار  ــتفاده كاربران، طراحى ش ــهولت اس منظور س
ابزارى براى تغيير محيط ترسيم در بخش بااليى اتوكد قرار 
داده شده است، كه در ميان ترسيم نيز مى توان از آن طريق، 

محيط را تعويض نمود.
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در هر كدام از محيط هاى مذكور، به جز اختصاصى بودن 
ــبورد1 وجود  نوار ابزارها، پنجره هاى كمكى تحت عنوان داش
ــى به فرمان هاى كاربردى دسته بندى شده  دارد كه دسترس
را فراهم مى سازد. كاربر اگر مايل بود مى تواند اين داشبوردها 
ــا اين كه با  ــا مخفى نمايد ي ــه ى «-» باالى آن ه ــا دكم را ب
دكمه ى «×» آن ها را كامًال ببندد. براى بازگرداندن داشبورد 
  Palettes گزينه ى Tools ــوى ــه محيط كار اتوكد از من ب
ــان Dashboard را اجرا مى كنيم. در تصوير زير نمونه  فرم

ى داشبورد محيط كار دوبعدى (2D Drafting) به نمايش 
درآمده اند.

هم چنين كاربران مى توانند با ايجاد تغييراتى در محيط، 
نحوه ى نمايش ونيز تغيير نوار ابزارهاى آن، محيط جديد را 
 Save با نامى دل خواه ذخيره نمايند. بدين منظور از فرمان
ــتفاده مى  ــزار محيط كار اس ــوار اب … Current As  در ن

شود.

ــت، زمانى كه اتوكد را براى اوليه ى مرتبه اجرا  ممكن اس
ــود  مى كنيد، صفحه اى مبنى بر انتخاب محيط كار ظاهر ش
كه طبق توضيحات قبلى مى توانيد يكى از سه محيط را براى 

آغاز به كار اتوكد انتخاب نماييد.
در اين كتاب عموماً سعى شده آموزش، در محيط اصلى 

اتوكد يعنى AutoCAD Classic انجام گيرد.

فايل هاى اتوكد
اتوكد فايلى هاى ترسيمى خود را با پسوند dwg ذخيره 
ــاى خود را با  ــگارش هاى اتوكد فايل ه ــى نمايد. تمامى ن م
ــره مى نمايند. در هر حال بايد توجه كنيد  همين قالب ذخي
ــى از نـگارش هاى  ــيارى از نرم افزارها، بعض كه همچون بس
ــارش AutoCAD 14  يا  ــد (مــثال نـگــ پايين تر اتـوك
ــت نتوانند فايل هاى ايجاد  AutoCAD 2000) ممكن اس
ــًال نــگــارش  ــــده در نــگارش هــاى بــاالتــر (مــث ش
ــاز  ب را   (AutoCAD 2007 ــا  ي   AutoCAD 2006
ــت،  ــس اين قضيه صـادق نــيس ــر چند كه برعك ــد. ه كنن
ــه فــايـل هاى ايجاد  ــى نگارش هاى بــاالتــر هميش يــعن
ــاز مى كنند. بنابراين، بايد  ــده در نگارش هاى پايين تر را ب ش
توجه داشته باشيد كه فايل مورد نظرتان را در كدام نگارش 
ــى باز  و ويرايش  ــره مى كنيد و بعداً آن را با چه نگارش ذخي

مى نماييد.
ــت كه در  ــان باز كردن فايل ها در اتوكد Open اس فرم
ــرار دارد و براى ذخيره كردن فايل ها از فرمان  منوى فايل ق
 …As Save در همين منو استفاده مى شود. فرمان  Save
نيز در مواردى به كار مى رود كه الزم است يك فايل ذخيره 
ــره گردد. در صفحه ى بعد  ــده، مجدداً با نام جديدى ذخي ش

پنجره ى Save , Open را مالحظه مى كنيد.

1.  Dashboard
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ــن ، فايل Chroma.dwg را كه  اكنون به عنوان تمري
ــير زير از برنامه ى نصب شده ى اتوكد وجود دارد، باز  در مس

/AutoCAD 2008/Support                    :كنيد

همان طور كه مالحظه مى شود اين يك فايل كمكى است 
ــتفاده در اتوكد را به نمايش  ــه 255 رنگ معمول قابل اس ك

گذاشته است.
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پيمايش درون فايل
در همه ى برنامه هايى كه اطالعات را به صورت تصويرى 
به نمايش در مى آورند، امكانات بزرگ نمايى و كوچك نمايى 
ــت بر روى تصوير وجود دارد. در اتوكد نيز روش هاى  و حرك
مختلفى بدين منظور فراهم گرديده است. ساده ترين روش 
ــتفاده از  ــراى بزرگ نمايى1 و كوچك نمايى2 درون فايل اس ب
 Chroma.dwg ــون فايل ــرخ يا غلتك ماوس اتس. اكن چ
ــا قراردادن ماوس بر روى صفحه ى  را مجدداً فعال كنيد و ب
ــيم، غلتك آن را  به حركت درآوريد. مالحظه مى كنيد  ترس
ــيم بزرگ  ــه با حركت غلتك به جلو، تصوير صفحه ى ترس ك
ــود و با حركت به عقب، تصوير كوچك مى شود. توجه  مى ش
ــت،  كنيد كه اين به معناى تغيير اندازه ى اجزاى تصوير نيس
بلكه به منزله ى جابه جايى ديد شما نسبت به اجزاى موجود 
ــت. امكان ديگرى كه در اتوكد فراهم شده، جابه  در فايل اس

جايى مسطح3 بر روى تصوير است. بدين منظور بايد با فشار 
ــت دهيد. در اين صورت  ــه غلتك ماوس، آن را حرك دادن ب
ــت» تبديل مى شود و صحنه را  نشان گر ماوس به يك «دس
ــى دهيد، جابه جا  ــان جهتى كه ماوس را حــركت م به هم

مى نمايد.

مشاهده ى فرمان هاى اجرا شده
ــت. در  ــى از امكانات محيط اتوكد، خط فرمان آن اس يك
ادامه، مفصًال ذكر خواهد شد كه چه گونه در اجراى فرمان ها 
ــود. اما توضيحى كه بيانش در  ــتفاده مى ش از خط فرمان اس
ــت كه كليه ى عمليات اجرا شده  اين جا ضرورت دارد آن اس
ــد و فرمان هاى به كار رفته در خط فرمان به صورت  در اتوك
ــوند. برخى از اين عمليات ها را كاربر با  نوشتارى ثبت مى ش
ــورد نياز ايجاد مى كند و برخى ديگر نيز به  ورود اطالعات م
ــط نرم افزار درج مى گردند. با مرورى به  صورت خودكار توس
عقب در خط فرمان، مى توان فرمان هايى را كه تا اين مرحله 
ــت با  ــود. بدين منظور كافى اس ــده اند، مالحظه نم اجرا ش
فشردن دكمه ى F2 روى صفحه كليد، پنجره ى خط فرمان 
ــده  در محيط اتوكد مشاهده كرد و با  را به صورت بزرگ ش
استفاده از نوار پيمايش4 عمودى به فرمان هاى قبلى، كه در 
ــود. مــجدداً با زدن  ــاالى اين پنجره قرار دارد، حركت نم ب

دكمه ى F2 اين پنجره بسته مى شود.

1.  Zoom In  2. Zoom Out  3. Pan  4. Scroll Bar

بازگشت از فرمان اجرا شده
همانند بسيارى از نرم افزارها در اتوكد نيز، وقتى فرمانى 

اجرا مى شود، مى توان برنامه را به عقب برگرداند، يعنى فرمان 
اجرا شده را حذف نمود، به گونه اى كه گويى آن فرمان اجرا 
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نشده است. مثًال شكلى را از صحنه ى اتوكد حذف مى كنيد. 
ــپس از اين فرمان منصرف مى شود و مى خواهيد عمليات  س
ــكل حذف  ــه عقب برگردانيد، آن چنان كه آن ش حذف را ب
ــيم اتوكد باز گردد. به چنين  ــده دوباره به صفحه ى ترس ش
ــود. در  عملياتى در برنامه هاى رايانه اى Undo اطالق مى ش
ــم اجرا كنيد، امكان  ــد، هر فعاليتى را كه در محيط رس اتوك
بازگشت آن وجود دارد. حتى عمليات بزرگ نمايى، كوچـك 
نمايى و جابه جايى ديد نيز مى توانند بازگردند. دكمه ى  
ــا تUndo را انجام  ــوار ابزار Standard اتوكد عملي در ن
ــوى Edit نيز اجرا  ــد. همين فرمان را مى توان از من مى ده

نمود. دكمه هاى كمكى آن نيز Ctrl +Z است.
ــا چندين مرحله  ــت ت ــان Undo امكان بازگش در فرم
 Undo ــراى هر بار فرمان ــه عقب وجود دارد، يعنى با اج ب
ــه و به طور  ــد، مرحله به مرحل ــده در اتوك عمليات اجرا ش
ــن چند مرحله  ــردد. مى توان اي ــوس، به عقب بر مى گ معك
ــانيد. به اين منظور با كليك  Undo را يك باره به انجام رس
ــر دكمه ى  ، كه در كنار دكمه ى Undo قرار دارد، در  ب
ــت باز شده تعداد فرمان هاى مورد نظر را براى بازگشت  ليس

كليك مى كنيم.

حال، چنان چه فرمانى به اشتباه Undo شد، مى توان از 
ــتفاده از فرمان  اجراى فرمان Undo صرف نظر نمود و با اس
Redo فرمان حذف شده را مجدداً به محيط رسم بازگرداند. 
اين فرمان نيز با استفاده از دكمه ى  يا فرمان Redo از 
منوى Edit  يا دكمه هاى كمكى Ctrl+Y قابل اجرا است 
ــره اى دارد كه مى توان از طريق آن به  ــد Undo پنج و مانن
ــده را بازگرداند.  ــاره تعدادى از فرمان هاى Undo ش يك ب

ــيد كه استفاده از فرمان Redo تنها  البته توجه داشته باش
بالفاصله پس از اجراى Undo ميسر مى شود.

انصراف از اجراى يك فرمان
ــديم  اگر طى اجراى يك فرمان از ادامه ى آن منصرف ش
ــتفاده از دكمه ى Esc روى صفحه كليد، آن  مى توانيم، با اس
ــتفاده از Esc، به نوع  را لغو نماييم. البته انقطاع فرمان، با اس
ــرد و مجزا در حال  ــتگى دارد. اگرفرمانى منف آن فرمان بس
ــت. به كلى عمليات آن از بين مى رود (مانند جابه جا  اجراس

كردن يك شكل).
ــمتى اجرا مى شود، از زمان فشردن  اگر فرمانى چند قس
ــد (مانند  دكمه ى Esc، مراحل بعدى فرمان اجرا نخواهد ش
رسم يك خط شكسته). اگر هيچ فرمانى در حال اجرا نباشد 
ــكل  ــكل كليك كنيد، آن ش ــتباهاً با ماوس بر روى ش و اش
ــان داده  ــده و بدنه ى آن به صورت خط چين نش انتخاب ش
ــكل از  ــال، براى خارج كردن آن ش ــد. در اين ح خواهد ش

انتخاب نيز، از دكمه ى Esc استفاده مى شود.

ورود اطالعات به فرمان
بسيارى از فرمان هاى اتوكد در حين اجرا نياز به دريافت 
اطالعاتى از كاربر دارند. اين اطالعات را مى توان در دو بخش 

خالصه نمود:
ــامل مختصات  1- اطالعـات عددى: اين ورودى ها ش
ــكل هاى در حال  ــيمى يا ابعاد بعضى از ش برخى نقاط ترس

رسم و يا فاصله ى اجراى عمليات بر روى شكل ها هستند. 
2- اطالعات گزينشى: اين گزينش در بين فرمان هايى 
صورت مى گيرد كه، طى اجراى آن ها، كاربر الزم دارد روشى 
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ــا در حين اجرا، اتوكد  ــاص از آن فرمان را انتخاب كند ي خ
ــان، از كاربر  ــش تنظيماتى از آن فرم ــؤالى را، بارى گزين س
ــرايطى كه فرمان ها داراى بخش ها  ــد و اساساً در ش مى پرس
ــيمى يا ويرايشى گوناگونى هستند، چنين  و شيوه هاى ترس

گزينشى الزم است.
ــتفاده  به منظور ورود اطالعات عددى از صفحه كليد اس
ــوان در خط فرمان اتوكد  ــود. اين اطالعات را هم مى ت مى ش
تايپ كرد و هم در جعبه متنى1، كه در كنار ماوس ظاهر مى 
گردد، وارد نمود. چنان چه يك ترسيم با دقت پايين ترى اجرا 
ــداد از طريق صفحه كليد  ــود و يا به هر دليل، به ورود اع ش
ــد، كليك ماوس بر روى صفحه ى ترسيم مى تواند  نياز نباش
موقعيت يك نقطه يا يك طول يا فاصله را به صورت ديدارى 
تعيين كند و باز هم اطالعاتى عددى را به محيط اتوكد وارد 
ــد. تصاوير زير نحوه ى ورود اطالعاتى عددى را از طريق  نماي
ــك دايره، به  ــعاع ي ــيم، براى ش خط فرمان و صفحه ى ترس

نمايش مى گذارد.

ــى دارند،  در فرمان هايى كه نياز به ورود اطالعات گزينش
ــى، تعيين  ــه حروف انگليس ــود بلك ــتفاده نمى ش از عدد اس
ــت. بــنابراين، وقتى به چــنين  كننده ى انتخاب كاربــر اس
گزينش هايى در فرمان ها بر مى خوريم، ابتدا به فهرستى كه 
در خط فرمان به نمايش در مى آيد توجه مى كنيم. هر كدام 
ــت انــتخاب شوند داراى يك يا چند  از گزينه ها كه الزم اس
ــاب گزينه ى مورد نظر  ــى اند. براى انتخ حرف بزرگ انگليس

بايد حروف بزرگ آن تايپ شود. تصوير زير، گزينه هاى يكى 
ــاى اتوكد با عنوان 3D Dynamic View را به  از فرمان ه
نمايش مى گذارد. در اين جا مالحظه مى شود كه گزينه هاى 
ــده اند. در اين  ــى فرمان با عالمت / از يكديگر جدا ش انتخاب
ــه ى دوم را انتخاب  ــر بخواهيم گزين ــور مثال اگ حال به ط
ــم  نماييم، حروف TA را تايپ مى كنيم و اگر گزينه ى شش

مدنظر باشد، حرف Z را وارد مى كنيم.

ــد، روش انتخاب گزينه هاى  ــاى اخير اتوك  در نگارش ه
ــده است. به اين  ــتفاده از ماوس نيز فراهم ش فرمان ها با اس
ــيم، كافى  ــب كه وقتى به اين مرحله در هر فرمان برس ترتي
ــت روى صفحه ى ترسيم كليك راست كنيم. پنجره ى باز  اس
ــده حاوى همان گزينه هايى خواهد بود كه در خط فرمان  ش
ــر كدام از موارد پنجره،  ــود. لذا با كليك بر ه مالحظه مى ش
گزينه ى مورد نظر انتخاب خواهد شد. در تصوير زير، پنجره 

ى كليك راست فرمان ياد شده را مالحظه مى نماييد.

Enter كاربرد دكمه ى
ــردى ترين  ــه يكى از كارب ــا  ، ك ــه ى Enter ي دكم
دكمه هاى صفحه كليد محسوب مى شود، در اتوكد نيز چند 

1.  Text Box
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كاربرد دارد:
هنگامى كه حين اجراى يك فرمان الزم است تا اطالعاتى 
(عددى يا گزينشى) در خط فرمان يا جعبه متن هاى صفحه 
ــت از  ــود، پس از تايپ آن اطالعات الزم اس ــيم وارد ش ترس

دكمه ى Enter به منظور تأييد ورود آن استفاده گردد.
 دراكثر فرمان ها هنگام اجرا، براى تأييد و پايان دادن به 

آن فرمان، از دكمه ى Enter استفاده مى شود.
ــردن  ــت، با فش زمانى كه هيچ فرمانى در حال اجرا نيس
ــده را دوباره  دكمه ى Enter مى توان آخرين فرمان اجرا ش
اجرا نمود، بدون نياز به آن كه از منوها يا دكمه هاى نوارابزار 

استفاده شود.
 Space ــه در محيط اتوكد، دكمه ى توضيح ديگر آن ك

نيز همان نقش Enter را بازى مى كند.

ماشين حساب اتوكد
ــريع1  ــاب س ــين حس يكى از امكانات جديد اتوكد، ماش
ــتفاده  ــت كه در ميانه ى اجراى فرمان ها نيز قابل اس آن اس
ــاب بر دكمه ى  در نوار  ــت. براى اجراى ماشين حس اس
ابزار Standard كـليك مى كنيم، يا از دكــمه هاى كـمكى 

Ctrl +8 استفاده مى نماييم.

ــاهده ى بخش هاى تكميلى ماشين حساب بايد  براى مش
ــك نماييد. در اين بخش ها مى توانيد به  بر دكمه ى  كلي
ــى، تبديل واحدهاى  ــداد، صفحه كليد علم ــه كليد اع صفح
ــتفاده در ماشين حساب،  متداول و متغيرها و توابع مورد اس

دسترسى پيدا كنيد.

1.  Quick Calculator يا QuickCalc

كليد راست ماوس
ــات فراوانى در كليك  ــاى اخير اتوكد، امكان در نگارش ه
ــت. يكى از آن ها، كه بيش  ــت ماوس قرار داده شده اس راس
ــاى انتخابى خط فرمان  ــد، قرارگيرى گزينه ه از اين ذكر ش
ــت است. درشرايطى كه يك فرمان،  در پنجره ى كليك راس
گزينه هاى متنوع انتخابى نداشته باشد و يا اصوالً فرمانى در 
ــات داراى بخش هاى  ــد، پنجره ى كليك رس حال اجرا نباش
مختلفى براى سهولت استفاده ى كاربر از برنامه است. عموماً 
ــب عمليات Enter و  ــن پنجره، به ترتي ــه ى اول اي دو گزين

Esc صفحه كليد را اجرا مى كنند.

ــد، Esc نقشى  البته چنان چه فرمانى در حال اجرا نباش
ندارد. بخشى با نام Recent Inputs است، يعنى «ورودى 
ــال اجراى يك فرمان آخرين اطالعات  هاى اخير» كه در ح
ــان مى دهد و در غير  ــط كاربر نش ــده را توس عددى وارد ش
ــده را به نمايش مى  ــورت آخرين فرمان هاى اجرا ش اين ص

 ،Cut / Copy/ Paste ــات ــش ديگر امكان ــذارد. در بخ گ
ــت.  كه در اكثر برنامه هاى ويندوز وجود دارد، قرار گرفته اس
ــاى Undo  Redo، بزرگ نمايى (Zoom)، جابه  فرمان ه
 (Quick Calc) و ماشين حساب سريع (Pan) جايى ديد
ــته به نوع  ــت. بس نيز از ديگر موارد موجود در اين پنجره اس
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فرمان، امکانات دیگری نیز ممکن اســت در آن دیده شــود. دو نمونه از این پنجره ها که با کلیک راست ماوس ظاهر می شود، 
در زیر به نمایش درآمده است.

 

1.  Help

استفاده از راهنمای اتوکد

اتوکــد نیــز مانند بســیاری از برنامه هــا دارای بخش 
راهنماست1. به جرأت می توان گفت که راهنمای اتوکد یکی 
از بهترین و کامل ترین راهنماها در میان برنامه های رایانه ای 

است. راهنمای سریع آن است، که همیشه در کنار منوهای 
محیــط اتوکد وجود دارد و آماده ی دریافت هرگونه ســؤال 
درباره ی برنامه است تا کلیه ی اطالعات خود را درباره ی آن 

به نمایش بگذارد.
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 Help از منوى Help اما راهنماى اصلى برنامه يا اجراى
يا دكمه ى  و يا دكمه ى كمكى F1 قابل اجراست.

راهنماى اتوكد شامل سه بخش اصلى است:
1-  متن كامل راهنما (Contents)، كه حاوى كليه ى 
متون راهنماى اتوكد به صورت فصل بندى شده و موضوعى 
ــت و با كليك بر هر كدام از موضوعات، توضيحات كامل  اس

آن همانند همه ى كتاب هاى الكترونيك ظاهر خواهد شد.

ــا تايپ هر عبارت  ــت واژگان (Index)، كه ب 2-  فهرس
كليدى در جعبه متن فوقانى آن، مجموعه واژگانى كه با آن 
ــروع مى شوند، به ترتيب الفبا نمايش داده خواهند  عبارت ش

شد.
ــوى و موضوعى (Search) كه با  ــت و جوى لغ 3-  جس
ــت و جو در متون راهنماى اتوكد  فراهم آوردن امكانات جس
دسترسى به بخش راهنماى مورد نظر را بسيار سريع و آسان 

مى نمايد.

سؤاالت و تمرين هاى فصل پانزدهم
1-  استفاده از نرم افزار اتوكد در نقشه كشى چه مزايايى دارد؟

2-  مختصات جارى كار در صفحه ى ترسيم اتوكد در كدام بخش از محيط كار آن نمايش داده مى شود؟
3-  در محيط اتوكد نوار ابزارهاى Dimension , Zoom را فعال نماييد.

4-  چه گونه در فايل هاى اتوكد پيمايش انجام مى دهيم؟
5-  اگر پس از اجراى چند عمليات در محيط اتوكد، خواستيم يك باره چهار مرحله به عقب برگرديم، به چه ترتيب عمل 

مى كنيم؟
6-  چند روش براى ورود اطالعات گزينشى به اتوكد وجود دارد و به چه ترتيب؟

7-  سه كاربرد دكمه ى Enter را در اتوكد بيان كنيد.


