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فصل هجدهم
ويرايش شكل ها در اتوكد

هدف هاى رفتارى: با مطالعه و اجراي تمرينات اين فصل از فراگيرنده انتظار مي رود:
1- از انواع روش هاى انتخاب شكل ها در اتوكد، متناسب 

با محل كاربردشان، استفاده نمايد.

ــيم شكل هاى اوليه ى اتوكد، از فرمان هاى  2- پس از ترس
ويرايشى Modify ، جهت تغيير آن ها، استفاده نمايد.

 Erase، Move، Copy، Rotate، ــاى  فرمان ه از   -3
 Array، Mirror، Scale، Stretch، O�set،

 Lengthen، Break، Break at point، Explode،
ــل  Chamfer، Fillet، Join، Trim، Extend در مح

ــال تنظيمات  ــت ترتيب اجرا و اعم ــان، با رعاي كاربردش
مربوط، به خوبى استفاده كند.

ــتفاده از فرمان هاى ويرايشى، يك پالن ساده ى  4- با اس
معمارى را ترسيم نمايد.

ــد، شكل هاى معمول  همان طور كه در فصل دوم ديده ش
در اتوكد تنها اشكال هندسى ساده اى هستند كه روش هاى 
ــيم دارند. چنان چه بخواهيم از اتوكد، به  ــخصى در ترس مش
ــم شكل هاى پيچيده اى چون نقشه هاى معمارى،  منظور رس
ــت بتوانيم عملياتى ويرايشى بر روى  استفاده كنيم الزم اس
ــيمات بــا هم تركيب  ــرا كنيم. در نتيجه اين ترس آن ها اج
مي شوند و ساختارهاى جديد مورد نياز حاصل مي گردد. در 
عمليات ويرايشى هميشه الزم است تا بتوان شكل هاى مورد 
 (Selection) نظر را انتخاب نمود. بنابراين، امكانات انتخاب
ــتقيم دارند. در  ــا عمليات ويرايش (Modify) ارتباط مس ب
ــاى انتخاب در اتـوكد  ــن فصل، ابتدا بـه جـزئيات روش ه اي
ــداول ويرايش را معرفى  ــپس فرمان هاى مت ــم. س مى پردازي

خواهيم كرد.

تركيب اجراى انتخاب شكل ها
در اغلب فرمان هاى ويرايشى اتوكد، دو روش متداول در 
ترتيب انتخاب وجود دارد. روش اول به اين صورت است كه 

كاربر، پس از اجراى اين فرمان ويرايش، شكل يا شكل هايى 
ــى بر روى آن اعمال  را انتخاب مى كند تا آن عمليات ويرايش
شود؛ به اين روش، كه تقريباً در همه ى فرمان هاى ويرايشى 
ــتور / شىء  ــيوه ى Noun/Verb يا دس ــت، ش قابل اجراس
ــكل هاى مورد نظر را  ــكل يا ش گويند. در روش دوم، ابتدا ش
ــود. در  ــپس فرمان ويرايش اجرا مي ش انتخاب مي كنند. س
ــد.  ــكل ها اعمال خواهد ش نتيجه عمليات مورد نظر بر آن ش
ــى قابل  ــر فرمان هاى ويرايش ــه در بيش ت ــن روش، ك به اي
ــيوه ى Verb / Noun يا شىء / دستور اطالق  اجراست ش

مي گردد.

روش هاى انتخاب شكل ها
در انتخاب شكل ها، جهت انجام عمليات ويرايشى، چهار 

روش كلى وجود دارد كه در زير بيان مي گردد.
 :(Single Selection) 1- انتخـاب تكى يا مجـرد
ــه صورت جداگانه  ــكل را ب اگر كاربر بخواهد يك يا چند ش
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انتخاب نمايد، كافى است بر روى هر كدام از شكل ها كليك 
نمايد.

 Window) كامـل  پنجـره ى  انتخـاب   -2
ــكل در كنار يك ديگر،  Selection): براى انتخاب چند ش
ــود. به اين  ــون آن ها باز نم ــره اى كامل پيرام ــوان پنج مى ت
ــاب، مى بايد بيرون از  ــروع عمليات انتخ ــب كه براى ش ترتي
ــكل ها كليك كرد و پنجره ى كامل را از چپ به راست باز  ش
ــته و رنگ  ــود. اين پنجره، كه خطوط آن به صورت پيوس نم
ــكل هايى را  ــود، تنها ش ــى نمايش داده مي ش ــل آن آب داخ
ــل درون پنجره قرار  ــورت كام ــد كه به ص ــاب مى نماي انتخ
ــيله ي  ــر زير چگونگى انتخاب بـه وس ــند. تـصوي گرفته باش

پنجره ى كامل را نشان مى دهد.

 Crossing) برشـى  پنجـره ى  انتخـاب   -3
Selection): براى انتخاب چندين شكل مجاور يك ديگر، 
ــى استفاده  مى توان به جاى پنجره ي كامل، از پنجره ي برش
ــت به چپ باز مى شود و خطوط آن  نمود. اين پنجره  از راس
ــبز است. نوع انتخاب اين پنجره  منقطع و رنگ داخل آن س
ــكل هاى درون پنجره،  ــز ش ــت كه به ج ــه اين ترتيب اس ب
ــده اند نيــز انتخاب  ــيله ي پنجره قطع ش مواردى كه به وس
ــى  ــط پنجره ي نمايش ــوند. در تصوير زير انتخاب توس مي ش

داده شده است.

4- انتخاب كلى(Selection All): اگر كاربر بخواهد 

ــكل هاى موجود در  ــى را بر روى كليه ى ش عملياتى ويرايش
ــا را به  ــد، مى تواند آن ه ــيم اتوكد انجام ده ــه ي ترس صفح
ــت تا هنگام  صورت كلى انتخاب نمايد. بدين منظور الزم اس
ــانگر ماوس، كلمه ى All را  ــتفاده از نش انتخاب، به جاى اس
ــد. بايد توجه  ــد و Enter را بزن ــان تايپ نماي ــط فرم در خ
ــا در حالت  ــن روش انتخاب، تنه ــتفاده از اي ــت كه اس داش
ــتور / شىء امكان پذير است و چنان چه بخواهيم  ترتيبى دس
ــكل ها را در شيوه ى شىء / دستور انتخاب نماييم  همه ى ش
ــوى Edit فرمان Select All را اجرا كنيم، يا از  بايد از من

دكمه هاى كمكى Ctrl+A استفاده نماييم.

فرمان هاى ويرايش شكل ها
ــن فصل بيان  ــى، كه در اي ــه ى فرمان هاى ويرايش كلي
ــد، از منوى Modify قابل اجرا هستند ونيز مى  خواهد ش
ــاى نوار ابزار Modify كه  ــوان آن ها را از طريق دكمه ه ت
ــده، اجرا نمود. اين فرمان ها به شرح  در زير نمايش داده ش

زيرند:

حذف(Erase): به منظور حذف شكل ها، پس از اجراى 
ــورد نظر را در جواب  ــكل م ــان  Erase، يك يا چند ش فرم
ــا دكمه ي  ــم و در انته ــاب مي كني Select Objects انتخ
ــكل   ــم. دكمه ي اين فرمان به اين ش Enter را مى زني

است و به صورت شىء / دستور نيز قابل اجراست.
ــكلى در  ــد مكان ش جابه جايى (Move): اگر الزم باش
ــيم تغيير كند، از فــرمان Move استــفاده  صفحه ي ترس
ــود. پس از  ــه كار گرفته مي ش ــا دكمه ى  ب ــم، ي مي كني
ــكل هاى مورد نظر را  ــكل يا ش ــراى فرمان جابه جايى، ش اج
ـــپس نقطه اى از  ــم و Enter مى زنيم. س ــاب مـي كني انتخ
 (Base Point) ــا ــه ي مبن ــه عنوان نقط ــم ب صفحه ي رس
ــخ  ــن تعيين نـقطه كـه در پاس ــــود. ايــ تــعيين مـي ش
ــد هم  ــرد، مى توان ــورت مى گي Specify base point ص
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ــتفاده از ماوس بر  ــود و هم با اس مختصات دقيق آن تايپ ش
ــه ى مبنا به اين  ــــود. نقط ــيم كليك ش روى صفحه ي ترس
ــدن آن نقطه، كل  ــود كه با جابه جا ش ــور تعيين مي ش منظ
ــكل هاى انتخاب شده نيز در همان راستا و يا همان اندازه  ش
ـــخ  ــوند. پس از تعيين نقطه ى مبنا بايد در پــاس جابه جا ش
ــت Specify Second Point، نقطه ي دوم  به درخــواس
ــن نقطه ي مبنا و  ــود. در واقع فاصله ى بي ــه اتوكد داده ش ب
ــكل هاى  ــت كه براى ش ــه ي دوم، ميزان جابه جايى اس نقط
ــده در نظر گرفته شده است. براى تعيين نقطه ى  انتخاب ش
ــپ مختصات  ــاوس و هم از تاي ــم از م ــز مى توان ه دوم ني
ــته باشد كه مختصات  ــتفاده نمود و كاربر بايد توجه داش اس
ــبى نيز وارد كرد ( يعنى  نقطه ى دوم را مى توان به صورت نس
ــر زير چگونگى جابه جايى  ــبت به نقطه ي مبنا ). در تصوي نس

يك شش ضلعى منتظم به نمايش در آمده است.

ــان Move، مختصراً به  ــراى فرم ــن، مراحل اج بنابراي
صورت زير است:

 Enter ← ــكل ها اجراى فرمان Move ← انتخاب ش
ــا ← تعيين مـختصات  ــات نقطه ى مبن ــن مختص ← تعيي

نــقطه ى دوم 
ــتور اجرا  ــىء / دس چنان چه فرمان Move به صورت ش

شود ترتيب اجرا به صورت زير تغيير مى كند:
ــان Move ← تعيين  ــكل ها ← اجراى فرم انتخاب ش

مختصات نقطه ى مبنا ← تعيين مختصات نقطه ى دوم 
ــكل ها  يكى  از  ــردن ش ــى ك كــپـى (Copy): كــپ
ــيمات و  ــتفاده در ترس ــاى كــاربردى و پر اس فــرمان هــ
ــت تا شكلى  ــيارى از اوقات الزم اس ــت. بس ــى اس نقشه كش

ــم گرديده، در نقاط ديگرى از نقشه نيز كپى  پيچيده كه رس
ــم مجدد آن خوددارى گردد. به اين ترتيب،  ــود تا از رس ش
ــه تعداد  ــكل ها را ب ــت تكثير ش ــد قابلي ــان كپى اتوك فرم
ــرار مي دهد. روش اجراى  ــدودى در اختيار كاربراين ق نامح
فرمان كپى تقريبا همانند جابه جايى (Move) است. به اين 
ــوى  ــان Copy از من ــراى فـرم ــس از اجـ ــه پ ــب ك ترتي
ـــكـل ها انتخاب  ، ش ــتفاده از دكــمه ي  Modify يا اس
ــوند و نقطه ي مبنايى براى شروع كار تعيين مي گردد.  مي ش
ــپس نقطه ي دوم در فاصله اى مشخص از نقطه ي مبنا به  س
ــكل، ضمن جابه جا شدن،  ــود. در نتيجه ش اتوكد داده مى ش
ــود. اما تفاوت اين فرمان با فرمان جابه جايى  كپى نيز مى ش
ــت كه پس از تعيين نقطه ي دوم، اجراى عمليات  در آن اس
كپى تمام نمى شود، بلكه مى توان چندين نقطه تعيين نمود 
ــكل مورد نظر تهيه  ــت از ش و به ازاى هر نقطه، يك رو نوش
ــتفاده  ــراى اتـمام عـمليات از دكـمه ي  Enter  اس كرد. ب
مى شود. بنابراين، ترتيب اجراى عمليات كپى به صورت زير 

خواهد بود:
 ← Enter ← ــكل ها ــاب ش ــان ← انتخ ــراى فرم اج
ــن نقطه ى دوم ←  ــات نقطه ي مبنا← تعيي تعيين مختص
ــارم ←....         ــن نقطه ى چه ــوم ← تعيي ــن نقطه ى س تعيي

Enter ←

ــتور اجرا  ــى ء / دس ــيوه ى ش چنان چه فرمان كپى از ش
گردد ترتيب به صورت زير تغيير مى كند: 

 ← Enter ← ــان ــراى فرم ــكل ها ← اج ــاب ش انتخ
ــا ← تعيين نقطه ى دوم ←  ــن مختصات نقطه ى مبن تعيي
ــه ى چهارم ← .... ←  ــوم ← تعيين نقط تعيين نقطه ى س

 Enter

تصوير زير كپى شدن يك بيضى را نمايش مي دهد.
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تمرين 1: تصاوير زير را از طريق كپى ايجاد نماييد.

 Modify در منوى Rotate فرمان :(Rotate) َدَوران
ــا دكمه  در نوار ابزار، به منظور ايجاد دوران با زاويه اى  ي
ــكل به كار مى رود. در چرخاندن يا  معين، در يك يا چند ش
ــت.  ــكل، دو اطالعات اصلى مورد نياز اس ــه ش دوران دادن ب
ــز دوران و دوم زاويه ى دوران بنابراين وقتى فرمان  اول مرك
ــين، ابتدا  ــود همانند فرمان هاى پيش ــرا مى ش Rotate اج
ــكل هاى مورد نظر را انتخاب مى كنيم و سپس  ــكل يا ش ش
ــوال  ــه س ــخ ب ــم. آن گاه در پاس ــه ي Enter را مى زني دكم
ــه اى را به عنوان مركز دوران  Specify base point ، نقط
 Specify ــه  ب ــخ  پاس در  ــت  درنهاي و  ــم  مى كني ــن  تعيي

ــد درجه و در  ــا واح ــه ى دوران ب Rotation angle، زاوي
ــاعت) به اتو كد  جهت مثلثاتى (برخالف جهت عقربه هاى س
ــز و زاويه ى  ــخص كردن مرك ــود. به منظور مش داده مى ش
ــرد و هم  ــتفاده ك ــانگر ماس اس ــم از نش ــوان ه َدَوران مي ت
ــددى وارد نمود. بنابراين،  ــات و زاويه را به صورت ع مختص

اجراى مراحل فرمان Rotate به صورت زير خواهد بود:
 ← Enter ← ــكل ها ــاب ش ــان ← انتخ ــراى فرم اج

تعيين مختصات مركز دوران ←تعيين زاويه دوران
ــيوه ى شى ء / دستور اجرا  چنان چه اين فرمان نيز به ش

گردد، ترتيب اجرا به اين شكل تغيير خواهد نمود.
 ← Enter ← ــان ــراى فرم ــكل ها ← اج ــاب ش انتخ

تعيين مختصات مركز دوران ← تعيين زاويه دوران
ــى را حول يكى از  ــر دوران يـك پنج ضلع ــر زيـ تـصوي

راس هاى آن نشان مي دهد.

ــات دوران،  ــا پرداختن به عملي ــه مى كنيد كه ب مالحظ
ــكل دوران يافته پديدار مي  ــود و ش ــكل اول حذف مى ش ش

گردد. اما  مى توان در حين اجراى فرمان Rotate، از شكل 
ــور،  پس از تعيين  ــى تهيه نمود. به اين منظ اصلى يك كپ
ــه ى Copy) را تـايپ  ــه ي مبنا، حرف C (ابتداى كلم نقط
ــا آن كه، پس از  ــه ي Enter را مى زنيم ي ــم و دكم مى كني
ــاب مى كنيم. آنگاه  ــت، گزينه ي Copy را انتخ كليك راس
ــكل اوليه و  مابقى فرمان را ادامه مى دهيم. به اين ترتيب ش
ــيم باقى  ــكل دوران يافته، هر دو بــر روى صفحه ى ترس ش
ــان دوران به گونه اى  ــد. بنابراين، مراحل اجراى فرم مى مانن
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ــكل اوليه تهيه شود به صورت زير خواهد  كه يـك كپى از ش
بود:

اجراى فرمان ← انتخاب شكل ها ← Enter ← تايپ 
ــن مختصات مركز دوران          ــرف C و زدن Enter ← تعيي ح

← تعيين زاويه ى دوران 
ــيوه ى آرايه  آرايه سـازى يا كپى منظم (Array): ش
ــالمى ايرانى كاربرد  ــاز در نقوش معمارى اس ــازى از ديرب س
ــته ؛ هر چند كه با اين نام شناخته نمى شده است. ولى  داش
ــكال هندسى روش گسترش دادن يك  به هر حال تكرار اش
ــر صفحه ى بعد يك  ــت. در تصوي ــه ى تزيينى بوده اس زمين
ــش» را مالحظه مى كنيد كه با تكرار  «زمينه گره طبل و ش
ــتون هاى با فواصل  ــك 12 ضلعى منتظم در رديف ها و س ي

مساوى به وجود آمده است.

ــن در تصوير زير يك «زمينه كامل گرده 9 و 12  هم چني
ــرمه دان قناس» را مشاهده مى نماييد. اين نقش از تكرار  س
ــكل هاى ديگر به صورت قطبى  ــكل سرمه دان و برخى ش ش

حول مركز يك شمسه 12 پر وجود آمده است.

ــازى در اختيار  ــوان آرايه س ــه عن ــى را ب ــد امكانات اتوك
ــات كه با استفاده از آن مى تواند شكل  كاربران قرار داده س
ــداد الزم كپى نمود.  ــكالى را در فواصل منظم و به تع ــا اش ي

اين فرمان به دو روش عمليات كپى را اجرا مى كند 
1-آرايه ى مستطيلى(Rectangular Array): در 
ــر، در فواصل منظم افقى و  ــكل هاى موردنظ اين روش از ش
عمودى و با فواصل مشخص، كپى تهيه مى شود. در نهايت، 
ــف (Row) و به  ــان، ردي ــن فرم ــى اي ــوالت افق ــه محص ب
ــود.  ــتون (Column) گفته مى ش محصوالت عمودى، س
ــت: تعداد رديف  بنابراين، اطالعات اصلى مورد نياز چهار تاس
ها، تعداد ستون ها، فاصله ى رديف ها نسبت به هم يك ديگر. 
در تصوير زير ستون ها، رديف ها و فواصل آن ها در يك آرايه 

ى مستطيلى نمايش داده شده است.
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2-آرايه چرخشى(Polar Array): در اين شيوه، از 
ــود و فواصل  ــير دايره اى كپى مى ش ــكل بر روى يك مس ش
ــخص مى كنند كه هر  ــكل ها را زاويه هايى مش منظم بين ش
ــد. در واقع آرايه ى  ــاخته ان ــره  با مركز س ــدام در آن داي ك
ــى  تركيب عمليات كپى و دوران است. در اين روش  چرخش
ــت تعداد شكل ها و زاويه ي كلى كه از اولين شكل تا  الزم اس
ــود و نيز مركز  ــاخته مى ش ــر روى دايره س ــكل ب آخرين ش
ــود. در نمونه ى آرايه ى چرخشى زير،  َدَوران به اتوكد داده ش
ــكل به تعداد 8 عدد و با زاويه 360 درجه آرايه سازى  يك ش

قطبى شده است.

ــد. فرمان  ــم كني ــتطيلى به ابع20×35 رس ــون مس اكن
ــرا كنيد يا دكمه ي  را بزنيد. پنجره ي زير  Array را اج

باز مى شود.

ــارت  عــب ــره،  پــنــج ــى  فــوقان ــش  بــخ از   
ــد. بر روى دكمه ي  ــال نمايي Rectangular Array را فع
ــره  موقتاً  ــك كنيد تا پنج ــا  كلي Select objects ي
ــكل ها آماده شد. سپس  ــته شود و بتوان براى انتخاب ش بس
ــد تا مجددا  ــد و Enter را بزني ــتطيل را انتخاب كـني مس
پنجره ي آرايه باز شود. حال در بخش Row o�set، مقدار 
ــش Column o�set مقدار 25 را وارد كنيد.  50 و در بخ
ــتون هاى آرايه  ــن دو فواصل عمودى و افقى رديف ها و  س اي
ــه Column عدد 4 بدهيد.  ــتند. به Row عدد 6 و ب هس
ــده مى توانيد دكمه ي  ــر اعمال ش ــراي پيش نمايش مقادي ب
ــده از  ــور موقت آرايه ى ايجاد ش ــد. به ط Preview را بزني
ــتطيل فوق نــمايش داده مى شود. اگر خواستيد مقادير  مس
ــده، دكمه ي  ــد از پنجره ي باز ش ــر دهي ــر ا مجدداً تغيي آن
ــك مى كنيد و چنان چه آرايـه ى مـوردنظر  Modify را كلي
ــتقيماً دكمه ي Accept را مى زنيد.  ــت مس قابـل قبول اس
ــروج از فرمان  ــت انصراف و خ ــز جه ــه ى Cancel ني دكم

استفاده مى شود.

چنانچه نخواهيد پيش نمايش فوق را ببينيد و مستقيماً 
ــه ي OK روى پنجره ي آرايه را  ــان را تأييد كنيد، دكم فرم
ــه كنيد كه فواصل افقى و عمودى ميان رديف ها  بزنيد. توج
ــكل بعدى  ــكل تامركز ش ــتون ها فاصله ى مركز يك ش و س
ــه صورت عددى  ــن فواصل را مى توانيد ب ــت. عالوه بر اي اس
ــد،  مى توانيد با كليك بر روى دكمه هاى مقابل اين  وارد كني
ــتفاده از كليك  ــدد، فواصل افقى و عمودى رانيز، با اس دو ع

ماوس بر روى صفحه ى ترسيم، تعيين نماييد.
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ــدا يك مربع به  ــى، ابت ــتفاده از آرايه ى چرخش براى اس
ــم كيند. انگاه با اجراى فرمان Array در  ابعاد دل خواه رس
ــاب نماييد و  ــه Polar Array را انتخ ــره ي آن گزين پنـج
ــوق را انتخاب نماييد و  ــه ي Select objects، مربع ف دكم
  Center Point ــش ــد. در بخ ــه ي Enter را بزني دكم
مختصات مركز دوران را وارد مى كنيد و چنان چه بخواهيد 
ــر دكمه ي  در  ــاوس تعيين نماييد ب ــن نقطه را با م اي
ــيم، اين نقطه را  ــل آن كليك كنيد و در صفحه ى ترس مقاب
ــخص مى نماييد. و در اين تمرين مى توانيد  براى فرمان مش
ــپس در بخش  ــت مربع را انتخاب كيند س يكى از نقاط راس
ــرى دوران يعنى از اولين شكل  Angle to +ll  زاويه سراس
ــد. درمــقدار ــــكل را تــعيين نــمايـي ــن ش بــا آخــري
ــكل هاى نهايى  Total number of items  نيز تعداد ش
ــه گــزيــنه ي  ــان چــ ــد. چــن ــى كــني ــه را وارد م ارايـ
ــگام آرايه  ــد، هن ــال باش Rotate items as copied فع
ــازى قطبى، ضمن تغيير مكان هر كدام از شكل ها، آن ها  س
را باهمان زاويه دوران مي دهد. اما اگز اين گزينه را خاموش 
ــازى، شكل هاى مذكور هيچ دورانى  نماييد با  انجام آرايه س
انجام نمى دهند. حال با استفاده از دكمه ي Preview مى 
ــد آرايه ى  ــد و همانن ــه را ببيني ــش نمايش آراي ــد پي تواني

مستطيلى، آن را تاييد يا اصالح نماييد.

ــان مي دهد كه با مركزيت يك از  تصوير زير مربعى رانش
ــه ى 360 درجه آرايه  ــداد 10 عدد و با زواي ــش به تع رئوس

سازى چرخشى شده است.

 Rotate ــازى گزينه ي ــكل فوق را بدون فعال س اگر ش
ــازى نماييد حاصل به صورت  items as copied  آرايه س

زير مى شود.

ــىء /  ــد فرمان Array را به صورت ش ــه بخواهي چنانچ
ــتور اجرا كيند . پس از انتخاب شكل ها ديگر الزم نيست  دس
 Array ــده ــره باز ش ــش Select objects در پنچ از بخ
استفاده نماييد ومابقى قسمت هاى فرمان مشابه قبل خواهد 

بود.

ــتوران را كه  تمرين2: پــالن فــرضى مبلمان يك رس
ــاد دل خواه و  ــره اند، با ابع ــرد آن 8 نف ــه ى ميز هاى گ هم
ــتفاده از فرمان Array رسم  مطابق شكل صفحه بعد با اس
ــپس از  ــى و س ــد (راهنمايى: ابتدا از آرايه ى چرخش نمايي

آرايه ى مستطيلى استفاده كنيد).
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ــراى فرمان به  ــه را هنگام اج ــت و آن دو نقط ــخص اس مش
اتوكد بدهيد.

ــه ترتيب زير  ــازى ب ــتفاده از فرمان قرينه س  مراحل اس
خواهد بود.

 ←  Enter← ــكل ها ــاب ش ــان ← انتخ ــراى فرم اج
ــن نقطه ي دوم خط  ــن نقطه ي اول خط تقارن←تعيي تعيي

 (Y/N) تقارن← آيا شكل اول حذف شود يا خير؟
ــىء دستو اجرا شود به  اگر فرمان Mirror به صورت ش

صورت زير خواهد بود.
انتخاب شكل ها ←اجراى فرمان ← Enter ← تعيين 
ــارن ← تعيين نقطه ي دوم خط تقارن         نقطه ي اول خط تق

 (Y/N) آيا شكل اول حذف شود يا خير؟ ←
ــيله ي فرمان  تمريـن 3: تصاوير صفحه ى بعد را به وس
ــكل آخر يعنى گنبد با منحنى يا  Mirror ايجاد نماييد (ش

Spline و با ابعاد دل خواه رسم شود).

ــد تا از  ــر گاه الزم باش قرينـه سـازى (Mirror): ه
شكلى، نسبت به يك خط، شكل متقارن ديگرى توليد شود 
ــتفاده مى كنيم. در  ــا دكمه ي  اس ــان Mirror ي از فرم
ــط فرضى تقارن  ــا بايد دو نقطه از خ ــان Mirror تنه فرم

مشخص باشد. 
ــكل،  ــازى، مطابق ش ــه منظور اجراى عمليات قرينه س ب
ــه اى دل خواه، از آن  ــم نماييد و با فاصل ابتدا يك بيضى رس
 Mirror ــراى فرمان ــد. آن گاه با اج ــيم كني يك خط ترس
ــپس دكمه ي Enter را بزنيد. با  بيضى را انتخاب كنيد و س
ــتفاده از ابزار كمكى گيره شكل ها (Object Snap) دو  اس
ــيده  ــوالى به صورت زير پرس انتهاى خط را انتخاب كنيد. س
ــذف نماييد.  ــكل اوليه را ح ــود كه  آيا مى خواهيد ش مى ش
ــى اول حذف و  ــه آن بدهيد، بيض ــخ مثبت ب چنان چه پاس
ــكل قرينه شده ايجاد مي گردد و اگر پاسخ منفى باشد هر  ش

دو شكل در صفحه ى ترسيم باقى مى مانند.
Erase source objects?

ــوق خواهد بود. توجه  ــكل ف محصول نهايى به صورت ش
كنيد كه در فرمان Mirror الزم نيست خط به عنوان خط 
آينه يا تقارن ترسيم شده باشد بلكه مى توانيد خطى فرضى 
ــيم  ــر بگيريد كه تنها دو نقطه از آن در صفحه ى ترس در نظ
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تغيير مقياس (Scale): گاهى اوقات الزم مى شود كه 
ــيم شده تغيير  ــكل هاى ترس اندازه ي كلى مجموعه اى از ش
ــود. در اين حال از  ــد ؛  به طور مثال دو برابر يا نصف ش كن
فرمان Scale يا دكمه ي  استفاده شود. اكنون يك شش 
ــم نماييد. فرض كنيد مى  ضلعى منتظم با ابعاد دل خواه رس
ــى را دو برابر كنيم. با اجراى فرمان  ــش ضلع خواهيم اين ش
ــد و Enter را بزنيد. دراين  ــاب كني ــكل را انتخ Scale، ش
 (Base point) ــه ي مبنا ــمـا يـك نقط حـال بـرنامه از ش
ــوالpoint  Specify base،با  ــخ به س مى خواهد. در پاس
ــانگر ماوس بر روى يكى از رأس هاى شش ضلعى كليك  نش
كنيد و ببينيد چگونه با حركت ماوس و دور و نزديك شدن 

آن به نقطه ي فوق، اندازه ي شكل تغيير مى كند.

ــر اندازه ي  ــوان ضريب تغيي ــدار دقيقى را به عن ــر مق اگ
ــى توانيد آن را در  ــكل(Scale factor) مد نظر داريد م ش
ــوال Specify scale factor تايپ كنيد.مثال  ــخ به س پاس
ــش ضلعى دو  در اين تمرين عدد2 را وارد مى كنيم. ابعاد ش

ــت كه  ــد. در واقع اتفاقى كه مى افتد آن اس برابر خواهد ش
ــى از نقطه ي مبناى  ــش ضلع ــه ى هر كدام از نقاط ش فاصل
تعيين شده دو برابر خواهد شد. بنابراين، اگر نقطه ي مذكور 
بيرون از شكل تعيين شود، آن شكل به جز تغيير اندازه، جا 
ــكل ها به  ــل تغيير اندازه ي ش ــد. مراح ــه جا نيز خواهد ش ب

صورت زير خواهد بود:
←تعيين   Enter←ــكل ها ش فرمان←انتخاب  اجراى 

نقطه مبنا←ورود ضريب تغيير اندازه
ــتور اجرا مي  چنانچه فرمانScale  به صورت شىء/دس

گردد ترتيب عمليات بدين شكل تغيير مى نمايد.
ــان ← تعيين نقطه ي  ــكل ها ← اجراى فرم انتخاب ش

مبنا ← ورود ضريب تغيير اندازه
ــان دوران(Rotate)، در اين فرمان نيز مى  همانند فرم
ــكل، يك كپى از آن  ــوان هنگام اجراى عمليات بر روى ش ت
ــانScale و  ــس از اجراى فرم ــن منظور پ ــه نمود. بدي تهي
ــه ي Enter، پيش از انتخاب  ــكل ها و زدن دكم انتخاب ش
 (copy ابتداى كلمه ى) C ــه ي مبنا، ضمن تايپ حرف نقط
ــت بر روى  ــا با كليك راس ــى زنيم ي ــه ي enter را م دكم
ــيم، گزينه ي copy را انتخاب مى كنيم؛ آن  صفحه ى ترس
ــى كنيم. پس  ــه ترتيب قبل اجرا م ــى فرمان را ب ــا بق گاه م
ــتفاده از گزينه ي  ــراى فرمان تغيير مقياس با اس مراحل اج

كپى به صورت زير خواهد بود:
ــكل ها←Enter ← تايپ  ــراى فرمان←انتخاب ش اج
ــه ي مبنا ← ورود  ــرف C و زدن Enter ←تعيين نقط ح

ضريب تغيير اندازه
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ــرورت دارد  كشـيدگى خطـى (Stretch): گاهى ض
ــتا تغيير كند و در  ــكل ها فقط در يك راس اندازه ي برخى ش
ــن حال از  ــود. در اي ــيده ش ــتاى يك خط كش واقع در راس
ــود. براى  ــتفاده مى ش ــان Stretch يا دكمه ي  اس فرم
ــتفاده از  ــكل زير را با اس ــان Stretch ابتدا ش ــراى فرم اج

مستطيل و سه ضلعى منتظم رسم كنيد.

اكنون فرمان را اجرا نماييد. كنيد كه در اين فرمان تنها 
 (Crossing Selection) ــى روش انتخاب، پنجره ي برش
ــت. بنابراين، مطابق تصوير زير پنجره ي برشى را به گونه  اس
ــت، درون پنجره بيفتد و  ــمت راس اى باز كنيد كه مثلث س

خطوط افقى مستطيل به وسيله ي پنجره بريده شوند.

ــور ادامه ى  ــد. به منظ ــه ي Enter را بزني ــون دكم اكن
ــى (Base point) از صفحه ى  ــان، بايد نقطه ي مبناي فرم
ــمت  ــد رأس بيرونى مثلث س ــود. مى تواني ــم تعيين ش رس
ــده) را انتخاب كنيد. حال مالحظه  ــت(مثلث انتخاب ش راس
ــكل تغيير طول  ــى كنيد كه با جابه جا كردن اين نقطه ش م
ــت مكان جديد اين نقطه را  مي دهد. در اين مرحله كافى اس
ــدازه ي فاصله ى  ــده به ان ــكل انتخاب ش تعيين نماييد تا ش

نقطه ي مبناى اوليه تا نقطه ي جديد تغيير طول پيدا كند.

ــكل هايى كه در فرمان Stretch انتخاب مي شوند از  ش
ــتند، كه كامال  ــكل هايى هس ــتند. يا ش دو حالت خارج نيس
ــكل ها  ــى قرار مى گيرند (اين ش درون پنجره ي انتخاب برش
ــكل هايى هستند كه توسط  ــوند) و يا ش تنها جابه جا مي ش
ــى بريده شده اند. رئوسى از اين شكل  پنجره ي انتخاب برش
ــوند و اضالعى  ــا، كه درون پنجره واقع اند، جابه جا مي ش ه

ــت تغيير طول مى دهند.  كه پنجره، آن ها را قطع كرده اس
ــيله ي  ــكل ها به وس توجه كنيد چنان چه در اين فرمان،، ش
ــده، انتخاب گردند تنها جابه  يكى ديگر از روش هاى ذكر ش

جا خواهند شد و تغيير طول نمى دهند.
ترتيب اجراى فرمان Stretch به شرح زير است:

ــكل ها به وسيله ي پنجره ي  اجراى فرمان ← انتخاب ش
برشى←Enter ← تعيين نقطه ي مبنا← تعيين نقطه ي 

دوم 
ــىء/ دستور اجرا گردد  چنان چه اين فرمان به صورت ش

اين ترتيب به صورت ذيل خواهد بود:
ــيله ي پنجره ي برشى← اجراى  ــكل ها به وس انتخاب ش

فرمان ← تعيين نقطه ي مبنا ←  تعيين نقطه ي دوم
ــتفاده از  كپـى مـوازى (O�set): اين فرمان كه با اس
ــى به كار مى رود  ــود در مواقع دكمه ي  نيز اجرا مى ش
ــت از يك شكل به موازات خودش كپى شود، به  كه الزم اس
ــده نسبت به نقاط  ــكل كپى ش گونه اى كه كليه ى نقاط ش
ــكل اول فاصله اى مساوى داشته باشند.  ــان در ش متناظرش
ــا روش تكى  ــر فقط ب ــكل هاى مورد نظ ــان ش ــن فرم در اي
(single) انتخاب مي شوند. يك مستطيل به ابعاد 80×140، 
ــم  ــعاع 55 ويك خط  به طول دل خواه رس يك دايره به ش

كنيد.
ــكل ها  ــان O�set را اجرا كنيد. پيش از انتخاب ش فرم
ــوان آن را به  ــود. مى ت ــت فاصله ى كپى تعيين ش الزم اس
ــر روى دو نقطه از  ــددى وارد نمود و يا با كليك ب صورت ع
ــم فاصله ى آن دو نقطه را به عنوان فاصله ى  صفحه ى رس
ــى تعيين نمود. اكنون اين فاصله را 15 واحد وارد نماييد  كپ
ــتطيل را انتخاب  ــانگر ماوس مس ــد. با نش و Enter را بزني
ــتطيل را  ــت جهت كپى مس ــد. در اين مرحله الزم اس كني
ــت با ماوس در داخل مستطيل كليك  تعيين كنيد. كافى اس
كنيد. مالحظه مى نماييد كه يك مستطيل به فاصله ى 15 
ــتطيل قبلى ايجاد مى شود. اكنون دايره  واحد در داخل مس
ــد. تا زمانى كه  ــد و بيرون آن كليك نمايي ــاب نمايي را انتخ
ــد مى توانيد به اين عمليات كپى  دكمه ي Enter  را نزده اي

ادامه دهيد.
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ــى معمارى كاربرد زيادى  ــه كش فرمان O�set در نقش
دارد، چرا كه در همه ى نقشه ها ديوارها و جدا كننده هاى 
ــاختمان به صورت خطوط موازى با فاصله ى معين رسم  س
ــوند و با اين فرمان، تمام بدنه هاى موازى در نقشه ها  مي ش

به سادگى ترسيم مي شوند.
ــكل  ــيله ي ش تمرين 4: پالن هاى اوليه ى زير را به وس
ــم  ــى O�set رس چند خطى(Polyline) و فرمان ويرايش
ــيم چند خطى اوليه، ابزار  نماييد. (راهنمايى: به منظور ترس
ــن كنيد و پس از  ــى افقى و عمودى (Ortho) را روش كمك
ــتفاده از فرمان O�set آن را 20 واحد كپى  ــيم با اس ترس
ــه هاى انتهايى  ــا فرمان خط (Line) لب ــد و در پايان ب كني

ديوارها را ببنديد.)

ــن، مراحل انجام كپى موازى به ترتيب زير خواهد  بنابراي
بود:

اجراى فرمان ← تعيين فاصله ى كپى← انتخاب شكل 
ــكل  ــكل اول← انتخاب ش اول ← كليك در جهت كپى ش
ــكل دوم ← ...  ←  ــى ش ــت كپ ــك در جه دوم ← كلي

Enter

ــىء/ دستور اجرا گردد،  چنان چه اين فرمان از طريق ش
ترتيب زير انجام خواهد شد:

انتخاب شكل اول ← اجراى فرمان ← تعيين فاصله ى 
ــكل اول ← انتخاب شكل  كپى←  كليك در جهت كپى ش
            ...← دوم  ــكل  ش ــى  كپ ــت  جه در  ــك  كلي  ← دوم 

Enter←

ــه ي   ــا دكم ــان Break ي قطـع(Break): از فرم
ــكل را در دو  ــود كه بخواهيم يك ش ــتفاده مى ش زمانى اس
ــه روش تكى  ــع نيز تنها ب ــذف كنيم. فرمان قط ــه راح نقط
ــم يك شش ضلعى  ــود. اكنون با رس (Single) اجرا مى ش

فرض كنيد مى خواهيد يكى از ضلع هاى آن را حذف كنيد. 
فرمان Break را اجرا كنيد و شش ضلعى را انتخاب نماييد. 
ــده  ــال اتوكد فرض مى كند كه نقطه ي كليك ش ــن ح در اي
ــه مى خواهيد  ــت. اما چنان چ ــه ي اول برش اس ــان نقط هم
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ــن نماييد، پس از  ــه ي اول را براى فرمان تعيي ــدداً نقط مج
تايپ حرف F دكمه ي Enter را بزنيد (اين حرف اول كلمه 
ى First است). حال بر روى ابتداى يكى ازضلع ها و سپس 
ــه حرف F را تايپ  ــاى آن كليك كنيد. اما چنان چ ــر انته ب
ــتقيما نقطه ي دوم قطع شكل را تعيين  نكنيد مى توانيد مس

نماييد.

ــن، اجراى فرمان Break به دو صورت زير امكان  بنابراي
پذير خواهد بود:

ــكل ← (با فرض نقطه ي  ــراى فرمان ← انتخاب ش اج
ــاب به عنوان نقطه ي اول قطع) ← تعيين نقطه ي دوم  انتخ

قطع
   ← F ــرف ــكل ← ح ــاب ش ــان ← انتخ ــراى فرم اج
Enter ← تعيين نقطه ي اول قطع ← تعيين نقطه ي دوم 

قطع
شكل هايى كه توسط فرمان Break انتخاب مي شوند از 
ــتند يا شكل هاى باز هستند، كه ابتدا و  دو حالت خارج نيس
انتهاى آن ها به يك ديگر متصل نيست و محدوده ى انتخابى 
ــكل هايى هستند كه  ــود يا ش ــادگى قطع مى ش آن ها به س
ــته حد فاصل دو نقطه ي  ــكل هاى بس ــته اند و در اين ش بس
ــير حذف مي گردد. تنها در حالتى  انتخابى در كوتاه ترين مس
ــت، در جهت مثلثاتى انقطاع  ــكل مورد نظر دايره اس كه ش

صورت مى گيرد.
ــتفاده از فرمان  ــا اس ــر را، ب ــكل هاى زي تمريـن 5: ش

Break، ايجاد نماييد.

قطع در يك نقطـه (Break at Point): اين فرمان 
ــاى دو نقطه، تنها يك  ــت كه به ج ــى از فرمان قطع اس نوع
ــى،  ــود و بدون حذف هيچ بخش ــه در آن تعيين مى ش نقط
ــمت تـفكيك  ــكل مـذكور فـقط از يـك نقطه بـه دو قس ش
ــردد. اين فرمان در منوى Modify وجود ندارد و تنها  مي گ
ــود. اكنون يك خط دل  ــق دكمه ي  اجرا مى ش از طري
ــم كنيد و با اجراى اين فرمان، آن را از وسط به دو  خواه رس

نيم تقسيم نماييد. ترتيب اجراى فرمان به شرح زير است.
ــن نقطه ي  ــكل ← تعيي ــراى فرمان ← انتخاب ش اج

تقسيم 
ــكل هاى  تالشـى شـكل ها (Explode): بعضى از ش
ــكيل شده  ــيمى اتوكد با وجود آن كه از چند بخش تش ترس
اند، يك شىء واحد محسوب مي شوند و در عمليات انتخاب 
ــوند.  (Selection) همه ى اجزاى آن ها با هم انتخاب مي ش
ــكل ها مى توان به اين موارد اشاره نمود: مستطيل،  از اين ش
ــد اجزاى اين  چند خطى، چند ضلعى منظم هر گاه الزم باش
ــكل ها تفكيك شوند و هر كدام مستقل شوند، مى توان از  ش
ــرد. ترتيب  ــتفاده ك ــان Explode يا دكمه ي  اس فرم

اجراى اين فرمان به صورت زير است. 
 Enter ← اجراى فرمان ← انتخاب شكل ها

ــتور اجرا شود شيوه ى  ــىء / دس چنان چه به صورت ش
اين فرمان به شكل زير تغيير مى كند: 
انتخاب شكل ها ← اجراى فرمان

 :(Chamfer)  پـخ زدن يا كـج كردن گوشـه هـا
ــر روى دوخط غير  ــه ي  ب ــا دكم ــان Chamfer ي فرم
ــوازى عمل مى كند. با اجراى اين فرمان مى توان دو خط  م
ــل برخوردف خط  ــانيد و در مح ــور را به يك ديگر رس مذك
ــىء  ــتور/ ش كجى ايجاد نمود. اين فرمان فقط به صورت دس
ــت.  ــده و انتخاب هاى آن از نوع تكى (Single) اس اجرا ش
ــى كند كه چنان  ــان Chamfer بدين ترتيب عمل م فرم
ــند آن ها را  ــيده باش چه دو خط مورد نظر به يك ديگر نرس
ــك پخ ايجاد مى  ــاند و در نقطه ي برخورد ي ــه هم مى رس ب
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كند و اگر اين دو خط از همديگر عبور كرده بودند آن ها را 
كوتاه نموده و از محل برخورد، اين پخ را به وجود مى آورد.

ــه ى لبه هاى پخ از  ــان Chamfer، دو فـاصل در فـرم
ــكل  نقطه ى برخورد خط ها اهميت دارد. اين دو اندازه در ش

زير با d1 و d2 نمايش داده شده اند.

اولين بار كه فرمان Chamfer اجرا مى شود الزم است 
ــراى فرمان  ــوند. لذا پس از اج ــه تعيين ش ــا اين دو فاصل ت
ــور حرف d ( ابتداى كلمه (distance را تايپ كرده و  مذك
 Speci-y ــؤال ــخ به س دكمه ي Enterرا مى زنيم. در پاس
ــدار فاصله اى اول (d1) را  rst chamfer distance+ مق
ــپس فاصله ى دوم  ــى كنيم و Enter را مى زنيم. س وارد م
 Specify Second chamfer ــؤال  س ــر  براب در  را   d2
ــى زنيم.  ــم و Enter را م ــه مى دهي ــه برنام distance ب
ــردى (Single) ابتدا خط اول و  ــون، به روش انتخاب ف اكن
سپس خط دوم را انتخاب مى كنيم تا فرمان به پايان رسد. 
ــرا مي گردد،  ــه فرمان Chamfer اج ــات آينده، ك دفع
ــل d1 و d2 به صورت پيش فرض همان مقاديرى، كه  فواص
ــده بودند، در نظر گرفته مى شود.  در آخرين اجرا تعيين ش
ــرد وتنها دو  ــر فاصله ى جديدى وارد نك ــذا مى توان ديگ ل
ــيماتى كه كاربر مايل  خط مورد نظر را انتخاب نمود. در ترس

ــاند، اما پخ ايجاد نـكند،  ـــت دو خط را به يك ديگر برس اس
ــد. بنابراين،  ــوق الذكر را صفر تعيين كن ــد فواصل ف مى توان
ــل اجراى فرمان Chamfer  به صورت زيرندف با اين  مراح
ــت  ــح كه بخش داخل پرانتز تنها هر زمان كه الزم اس توضي

اعداد فواصل تغيير كنند، اجرا ى شود. 
ــپس Enter←تعيين  ــراى فرمان← (تايپ  d و س اج
ــپس   Enter ← تعيين فاصله ى دوم و  فاصله ى اول و س
ــط اول ← انتخاب خط  ــاب خ ــپس   Enter ) ← انتخ س

دوم
ــى معمارى، فرمان Chamfer به همراه  ــه كش در نقش
ــيار كاربردى  ــيم ديوارهاى پالن بس فرمان O�set در ترس
ــط (داخلى يا  ــه يك خ ــالن ها هميش ــيم پ ــت. در ترس اس
ــه اندازه ي  ــپس ب ــود. س ــيم مى ش خارجى) هر ديوار ترس
 (O�set) ــا داخل) كمى موازى ضخامت ديوار (به بيرون ي
ــود و در نهايت لبه هاى خطوط جديد با فاصله  ــم مى ش رس
ــان Chamfer به  ــتفاده از فرم ــر و با اس ى d1 و d2 صف

يكديگر مى رسند.

ــان Fillet يا دكمه ي   گرد كـردن (Fillet): فرم
ــتفاده  نيز، كه به منظور گرد كردن محل برخورد دو خط اس
ــود، همانند فرمان Chamfer عمل مى كند. با اين  مى ش
ــاوت كه در اين فرمان به جاى وارد كردن دو مقدار d1 و  تف
ــه ى مورد نظر را گرد مى كند،  ــعاع كمانى، كه گوش d2، ش
ــود. در اين فرمان نيز، كه تنها از طريق  به اتوكد داده مى ش
ــىء اجرا مي گردد، مقدار شعاع (r)يك مرتبه به  دستور / ش
ــود و در دفعات بعدى اجرا، ديگر به ورود  برنامه داده مى ش

مجدد اين شعاع نياز نيست. 
مراحل اجراى اين فرمان به ترتيب زير است: 

ــپس Enter ← تعيين  اجراى فرمان ← (تايپ r و س
ــاب اول ← انتخاب  ــدن و Enter) ← انتخ ــعاع گرد ش ش
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خط دوم←فاصله ی اول و ســپس Enter ← )تـــعیین 
فاصله ی دوم و سپس Enter ( انتخاب خط اول← انتخاب 

خط دوم

در نقشه کشــی معماری، فرمان Chamfer به همراه 
فرمان Offset در ترســیم دیوارهای پالن بسیار کاربردی 
اســت. در ترســیم پالن ها همیشــه یک خط )داخلی یا 
خارجی( هر دیوار ترســیم می شــود. ســپس به اندازه ي 
 )Offset( کپی موازی )ضخامت دیوار )بــه بیرون یا داخل
رسم می شود و در نهایت لبه های خطوط جدید با فاصله ی 
d1 و d2 صفر و با استفاده از فرمان Chamfer به یکدیگر 

می رسند.

اتصال )Join(: فرمان Join یا دکمه ي  عملیاتی، 
بر عکس فرمــان قطع )Break(، دارد. بــه این ترتیب که 
هرگاه لبه های دو شکل با یک دیگر در تماس باشند اما یکی 
نباشــند، این دو را به یک چند خطی )Polyline( تبدیل 
می کند. توجه نمایید که این فرمان برای شکل هایی، که به 
یک دیگر نرســیده اند یا از هم دیگــر عبور کرده اند، عمل 
نمی کند. این دســتور زمانی عمل می کند که خطوطی که 
یک پارچه نیســتند در یک جهت باشند و اگر راستای یکی 
از آن ها با دیگری متفاوت باشــد این فرمان کاربردی ندارد. 

مراحل اجرای فرمان اتصال به صورت زیر است: 

اجرای فرمان ←  انتخاب شــکل اول ←  انتخاب شکل 
دوم 

اصالح لبه ها و تقاطع ها )Trim(: فرمان Trim که 
با دکمه ي  نیز قابل اجراســت یکــی از پرکاربردترین 

فرمان های ویرایشی در انواع ترسیمات، از جمله نقشه کشی 
با اتوکد اســت. بسیاری اوقات الزم اســت در محل تقاطع 
شــکل های ترســیمی اتوکد، بخش های اضافی یک شکل 
اصالح یا در واقع حذف شــود. مثاًل در شکل صفحه ی بعد 
ممکن است بخواهیم بخشی از دایره را، که درون مستطیل 

قرار گرفته است، حذف نماییم.

در فرمان Trim، که بر روی اکثر شــکل های ترسیمی 
اتوکد کار می کند، همیشه دو گروه از شکل ها وجود دارند. 
اول شکل هایی که بخشی از آن ها حذف می شود )در مثال 
فوق دایره(؛ دوم شکل هایی که محدوده ی حذف را مشخص 
می کنند )در مثال فوق مستطیل(. بنابراین، در اجرای این 
فرمان همیشــه دو مرحله ی انتخاب وجود دارد. مرحله ی 
اول انتخاب بر روی شــکل های گروه دوم اجرا می شــود و 
مرحله ی دوم انتخاب بر روی شکل های گروه اول به انجام 
می رســد. اکنون، با رسم مثال فوق )مســتطیل و دایره(، 
فرمان Trim را اجرا ومســتطیل را انتخاب کنید. ســپس 
دکمــه ي Enter را بزنیــد و بر روی لبــه ی داخلی دایره 
کلیــک کنید تا حذف شــود. برای پایــان فرمان دکمه ي 

Enter را بزنید.

 Trim تمرین 6: اکنون در ادامه و با اســتفاده از فرمان
شکل فوق را به صورت زیر اصالح نمایید.

در فرمان Trim کلیه ی انتخــاب ها می توانند هم به 
صورت تکی و هم با اســتفاده از پنجره های انتخاب صورت 
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ــتقيم  ــى اتوكد، انتخاب مس ــگارش هاى قديم ــد. در ن گيرن
ــد.  ــت به صورت تكى اعمال مى ش مرحله ى دوم مى بايس

اين محدوديت در اتوكد 2008 وجود ندارد.
روش ديگرى كه در اجراى فرمان Trim وجود دارد در 
ــورد نياز، از حد معمول  ــت كه تعداد اصالحات م مواقعى اس
ــه ى اول اين فرمان  ــت و انتخاب مرحل ــيار بيش تر اس بس

گسترده است. 
لذا در اين حالت از انتخاب مرحله ى اول صرف نظر مى 
ــكل هاى موجود  ــود و اتوكد فرض مى كند كه كليه ى ش ش
ــاى اصالح، در نظر  ــيم، به عنوان محدوده ه در محيط ترس
ــا ابعاد دل خواه  ــكل هاى زير را ب ــوند. حال، ش گرفته مي ش

ترسيم نماييد.

فرمان Trim را اجرا نماييد و بدون انتخاب هيچ شكلى 
ــتقيماً  ــد. اكنون مى توانيد مس ــه Enter را بزني يك مرتب
ــورد نظر را اصالح  ــاب و لبه هاى م ــه اى دوم را انتخ مرحل
ــان، تصاوير فوق به صورت زير  ــد، به گونه اى كه در پاي كني

تصحيح شده باشند.

ــراى فرمان Trim به دو صورت زير  بنابراين مراحل اج
خواهد بود: 

ــكل هاى محدوده ى اصالح    ــراى فرمان← انتخاب ش اج
ــكل اصالحى جهت  ــه هاى ش ــاب لب ← Enter ← انتخ

Enter ← حذف

اجراى فرمان← Enter ← انتخاب لبه هاى شكل هاى 
 Enter ← اصالحى جهت حذف

ــتور اجرا  ــىء / دس چنان چه فرمان Trim به صورت ش
ــكل هايى كه قبل از اجراى فرمان انتخاب شده اند،  ــود ش ش
ــوند و لذا  به عنوان محدوده هاى اصالح، در نظر گرفته مي ش

ترتيب اجراى فرمان به اين قسم خواهد بود: 
ــكل ها ← اجراى فرمان ← انتخاب لبه هاى  انتخاب ش

  Enter ← شكل هاى اصالحى جهت حذف
امتداد دادن شكل ها (Extend): فرمان Extend يا 
ــوس Trim اجرا مى كند. به  دكمه ي  ، عملياتى معك
ــكل  ــكلى را امتداد دهد تا به ش اين ترتيب كه مى تواند ش
دوم برسد. بنابراين اَشكال اين فرمان نيز دو گروه اند: شكل 
ــو يا هر دو سو امتداد  ــتند و بايد از يك س هايى كه باز هس
ــخص  ــكل هايى كه محدوده هاى امتداد را مش يابند، دوم ش
ــى نمايند. همانند فرمان Trim، در اين فرمان نيز پس از  م
ــوند و پس از  ــكل هاى گروه دوم انتخاب مي ش اجرا، ابتدا ش
ــه بايد امتداد  ــكل هاى اول، ك ــه هايى از ش زدن Enter، لب
يابند، انتخاب مي شوند. مثًال در شكل زير براى امتداد دادن 
خط و رسانيدن آن به دايره، پس از اجراى Extend، دايره 
ــپس انتهاى  ــى كنيم و Enter را مى زنيم. س ــاب م را انتخ

سمت راست خط را انتخاب مى كنيم.
ــه اين ترتيب  ــان Extend نيز ب ــراي فرم روش دوم اج
ــكلي،   ــت كه پس از اجراي فرمان، بدون انتخاب هيچ ش اس
ــكل هاي اول را  ــم و لبه هاي مورد نظر از ش Enter را مي زني
ــكلي كه در  ــا تا نزديك ترين ش ــاب مي كنيم. اين لبه ه انتخ
ــداد مي يابند.  ــود دارد امت ــا وج ــيم به  آن ه ــه ي ترس صفح
ــه دو صورت  ــان Extend ب ــل اجراي فرم ــن، مراح بنابراي

زيراند:
ــكل هاي محدوده ي امتداد  اجراي فرمان ← انتخاب ش
ــكل ها جهت امتداد ←  ← Enter ← انتخاب لبه هاي ش

Enter
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ــكل ها  اجراى فرمان ←  Enter ← انتخاب لبه هاى ش
Enter ←  جهت امتداد

چنان چه فرمان Extendبه صورت شىء / دستور اجرا 
ــكل هايى كه قبل از اجراى فرمان انتخاب شده اند،  ــود ش ش

ــوند. لذا  ــه عنوان محدوده هاى امتداد، در نظر گرفته مي ش ب
ترتيب اجراى فرمان به اين قسم خواهد بود:

ــكل ها ← اجراى فرمان ← انتخاب لبه هاى  انتخاب ش
Enter ← شكل ها جهت امتداد

سؤاالت و تمرين هاى فصل چهارم

1- انتخاب پنجره ي كامل (Window) و پنجره ي برشى (Crossing) چه تفاوتى با يك ديگر دارند؟
ــه موارد و چه فرمان  ــى كنيد روش انتخاب كلى (AII) در چ ــى را آموخته ايد فكر م ــه فرمان هاى ويرايش ــون ك 2- اكن

هايى مى تواند كاربرد داشته باشد؟
ــما در آرايه سازى، بيش  ــازى (Array) چه كاربردى دارد؟ به نظر ش 3- گزينه ي Rotate items as  در فرمان آرايه س

تر از حالت فعال اين گزينه استفاده مى شود يا از حالت غير فعال آن؟
ــه را در پايان اجراى آن اعمال  ــكل اولي ــازى (Mirror) حذف كردن ش ــه مواردى مى توان در فرمان قرينه س 4- در چ

نمود؟
5- فرمان Scale و Strech چه تفاوت هايى با يك ديگر دارند؟

6- فرمان تالشى شكل ها (Explode) در چه زمان هايى مورد استفاده قرار مى گيرد؟
7- فرمان پخ زدن (Chamfer) در ترسيم نقشه هاى معمارى چه كاربردهايى مى تواند داشته باشد؟ 


