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فصل نوزدهم
امكانات جانبي اتوكد

هدف هاى رفتارى: با مطالعه و اجراي تمرينات اين فصل از فراگيرنده انتظار مي رود:
ــه  ــاىPan , Zoom و Aerial View  ب 1- از فرمان ه
ــى، كوچك نمايى، پيمايش و حركت در  منظور بزرگ نماي

نقشه هاى اتوكد به طور كامل استفاده نمايد.

2- واحدهاى نقشه را به واحدهاى مورد نياز در نقشه كشى 
تغيير دهد.

3- كليه ى مشخصات اشكال ترسيم شده در اتوكد، مانند 
ــاحت، محيط و اندازه ها را استخراج  مختصات، طول، مس

نمايد.

ــور زدن و رنگ آميزى محدوديت هاى  ــات  هاش 4- عملي

مختلف نقشه را با كنترل تنظيمات آن اجرا كند.

ــه» در عالمت گذارى و  ــاى فرمان «نقط 5- از قابليت ه
تقسيم شكل ها استفاده كند.

6- از همه ى روش هاى نگارش متن در اتوكد در نقشه هاى 
ترسيمى استفاده نمايد.

ــر روى رايانه راه  ــى نويس اتوكد را ب ــه ى فارس 7- برنام
اندازى و از آن استفاده كند.

ــهولت كار در اتوكد  ــوار ابزارهاى جديدى براى س 8- ن
طراحى نمايد.

ــكل هاى ترسيمى و  ــيم، انواع ش تاكنون روش هاى ترس
ــيم يك نقشه آموزش داده شده  ويرايش آن ها به منظور ترس
ــاره خواهد شد  ــت. در اين فصل به امكاناتى از اتوكد اش اس
ــا نياز پيدا  ــيم، به آن ه ــه گاهى اوقات حين عمليات ترس ك
ــهولت بيش ترى  ــم با س ــتفاده از آن ها رس مى كنيم يا با اس

صورت مى گيرد  و يا به وسيله ى آن ها تكميل مى گردد.
بزرگ نمايى و كوچك نمايى صفحه ى ترسيم

ــى و كوچك نمايى  ــات بزرگ نماي ــل اول به عملي درفص
ــد. در اينجا  ــاره ش ــه كارگيرى غلتك ماوس، اش ــد با ب اتوك
تأكيد مى شود كه امكانات بزرگ نمايى و كوچك نمايي اتوكد 
ــيع تر و متنوع تر از امكان فوق است.  ــيار وس با Zoom، بس
ــتفاده از فرمان  ــراى آزمايش روش هاى Zoom ابتدا با اس ب
ــه هاى اتوكد را  ــى از نمونه نقش ــوى File يك Open در من

ــدن پنجره ى Open به مسير نصب  باز مى كنيم. با فعال ش
ــاخه ى Sample فايل  ــد دركامپيوترتان برويد و از ش اتوك
ــه ى موجود در  ــاز كنيد. اين يك نمونه نقش db-samp را ب
ــت. كه پالن مجموعه اى ادارى را نمايش  مثال هاى اتوكد اس

مى دهد.
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ــوى View و در  ــاى Zoom در من ــه فرمان ه مجموع
زيرشاخه اى با همين نام دارند.

ــز در نوار ابزار فوقانى  ــاى معادل اين فرمان ها ني دكمه ه
ــناخته مى شود، وجود دارد.  اتوكد، كه با نام Standard ش
ــومين دكمه ى اين  ــتن س ــى از اين دكمه ها با نگه داش بخش

مجموعه از سمت چپ در زير آن باز مى شوند.

 Zoom كاربرد هركدام از فرمان هاى
ــان گر  ــراى اين فرمان نش ــا اج Zoom Realtime: ب
ــود  ــه يك عالمت ذره بين مانند  مى ش ــاوس تبديل ب م
ــت دادن آن،  ــپ ماوس و حرك ــتن دكمه ى چ ــا نگه داش و ب
ــوند. اين فرمان، باالخص  ــه نزديك و دور مى ش تصاويرصفح
ــتفاده از ماوس هايى كه غلتك ندارند، كاربرد دارد.  براى اس
ــت  ــراى آن، بر روى صفحه كليك راس ــه هنگام اج چنان چ

كنيم. پنجره ى باالى صفحه باز مى شود.

اگر گزينه ى Exit انتخاب شود. فرمان به پايان مى رسد 
ــان پايان مى يابد.  ــا زدن كليد Enter نيز فرم هرچند كه ب
ــه دو فرمان  ــان Zoom را ب ــن پنجره فرم ــمت دوم اي قس
ــر 3D Orbit , Pan منتقل مى كند كه درباره ى اولى  ديگ
ــز مربوط به تغيير زاويه  ــد و دومى ني توضيح داده خواهد ش
ــبت به احجام اتوكد است و در مقوله  ــه بعدى نس ى ديد س

ى اين كتاب نمى گنجد. بخش سوم پنجره شامل سه فرمان 
 Zoom Window) اســت كــه دربــاره ى آن ها Zoom
ــد.  ــح داده خواهد ش ــه توضي , Zoom Extents) در ادام
ــى صــفحه  ــت از بـزرگ نــماي Zoom Original وضعي
ــراى Realtime Zoom  در آن قرار  ــت كـه هنگام اج اس
ــراىZoom Original  بزرگ نمايى تصاوير  ــا اج دارد و ب

صفحه ى رسم دوباره به همان وضعيت بر مى گردد.
Zoom Previous: اين فرمان هميشه وضعيت بزرگ 

نمايى صفحه را به حالت قبل بر مى گرداند و در واقع آخرين 
ــات Zoom را Undo مى كند. بنابراين اين فرمان را  عملي
ــر Zoom اجرا  ــر يك از فرمان هاى ديگ ــوان پس از ه مى ت
نمود. توجه نماييد. كه اين فرمان تا 10 عمليات بزرگ نمايى 

يا كوچك نمايى قبل را در حافظه ى خود نگاه مى دارد.
Zoom Window: با استفاده از اين فرمان مى توانيد، 
ــيم، پنجره اى باز كنيد تا اتوكد  درهر بخش از صفحه ى ترس
ــمت بخش مورد نظر را به شما نمايش  با بزرگ نمايى آن قس
ــيم يك  ــت همانند ترس دهد. هنگام اجراى فرمان، كافى اس
ــورت جداگانه، كليك  ــتطيل در دو نقطه ازصفحه به ص مس

كنيد تا مستطيل تعيين شده بزرگ شود.
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ــن فرمان در پنجره  ــان گونه كه مالحظه نموديد، اي هم
ــده ي فرمان Zoom Realtime نيز وجود داشت  ي بازش
ــن ـفرمان، با انتخاب  ــوان در ميانه ي اجــراى ايــ كه مي ت
Window Zoom پنجره اي نيز براى بزرگ نمايي باز نمود. 
 Zoom Window ــته باشيد كه فرمان تنها به خاطر داش
در اين جا به اين شكل اجرا مي شود كه بايد هنگام باز كردن 
پنجره ي بزرگ نمايي، دكمه ي چپ ماوس پايين نگاه داشته 

شود و اصطالحاً كليك و Drag اِعمال گردد.
ــابه  ــان نــيز مـــش ــن فـرم Zoom Dynamic: اي
ــا اين تفاوت كه كاربر  ــل مي كند، ب Zoom Window عم
ــن نمايد و  ــره بزرگ نمايي را تعيي ــدازه ي پنج ــدا بايد ان ابت
ــكال  ــد مكان اين پنجره را بــر روى اش ــه ي بــع در مـرحل
ــخص كند. اكنون اين فرمان را اجرا  ــيم مش صــفحه ي ترس
ــه ي  ــد كه محدوده ي بيرونى نقش ــد. مالحظه مى كني نمايي

ــان داده مي شود و نشانگر ماوس به صورت يك ×  موجود نش
ــتطيلى پيرامون آن قرار دارد. در واقع اين  در مي آيد كه مس

مستطيل همان پنجره ي بزرگ نمايي است.
ــتطيل كافى است در هر نقطه ي  بــراى تـغيير اين مس
ــانگر ماوس،  دل خواه از صفحه كليك تا بتوانيد با حركت نش
آن را با اندازه ي مورد نظر اصالح نماييد. هنگام تنظيم اندازه 
ي اين پنجره، نشانگر ماوس به صورت يك → در مي آيد.

با كليك دوم اندازه ي پنجره تنظيم مي شود. حال، ماوس 
ــى از نقشه، كه بايد بزرگ  را حركت مي دهيم و بر روى بخش
نمايي شود، قرار مي دهيم. سپس راست كليك مى كنيم. در 
پنجره ي باز شده، Enter را انتخاب مي نماييم تا آن قسمت 

بزرگ نمايي شود.
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ــن فـرمان با يك عـدد مـقياس كار  Zoom Scale: اي
مي كند. با اجراى آن عبارت Enter a scale factor ظاهر 
ــخ به آن، يك عدد وارد مي كند. اين  ــود. كاربر در پاس مي ش
عدد مقياس بزرگ نمايي يا كوچك نمايي صفحه ي ترسيم را 
ــن مي نمايد. مثًال وقتى آن را 2 وارد كنيم، بزرگ نمايي  تعيي
دوبرابر مي شود و اگر 0/5 وارد كنيم كوچك نمايي نصف مي 
ــود. بنابراين، براى بزرگ نمايي هميشه بايد عددى بزرگ  ش
ــت اين عدد  ــود و براى كوچك نمايي الزم اس تر از 1 وارد ش

كوچك تر از 1 باشد.
ــدا مركز بزرگ  ــان، ابت ــن فرم Zoom Center: در اي
نمايي و سپس ارتفاع پنجره ي بزرگ نمايي تعيين مي شوند. 
ــدا آن را اجرا كنيد  ــراى درك بهتر Zoom Center، ابت ب
ــه Specify center point، مانند تصوير با  ــخ ب و در پاس

نشانگر ماوس، وسط پله هاى اين نقشه كليك كنيد.

حال، فرض كنيد مي خواهيم اين پله ها را به صورت كامل 
در صفحه ي ترسيم بزرگ كنيم. بنابراين، بايد عرض اين پله 
ــد. پس در پاسخ  ها هم تراز ارتفاع پنجره ي بزرگ نمايي باش
به عبارت Enter magnification or heigh بايد مقدار 
عددى عرض پله ها را وارد كنيم. در شرايطى كه مقدار دقيق 
ــاع را نداريم مي توانيم آن را با كليك ماوس  عددى اين ارتف
تعيين كنيم. بنابراين، ماوس را حركت دهيد. ابتدا در پايين 

ترين و سپس در باالترين نقطه ي پله كليك كنيد.

اكنون مالحظه مى كنيد كه عرض پله ها در ارتفاع صفحه 
بزرگ نمايي شده است.

ــن فرمان، كه يكى از فرمان هاى  Zoom Object:  اي
ــى اتوكد وجود  ــت و در نگارش هاى قبل ــد Zoom اس جدي
ــىء ترسيم  ــت، مي تواند بزرگ نمايي را بر روى يك ش نداش
شده اجرا كند. براى استفاده از آن پس از اجرا الزم است يك 
ــكل را انتخاب نماييد. اين فرمان به صورت شىء /  يا چند ش
دستور نيز قابل اجراست، يعنى مي توانيد شكل هاى موردنظر 

را انتخاب و سپس فرمان Zoom Object را اجرا كنيد.
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Zoom In / Zoom Out: اين دو فرمان براى بزرگ 
ــوند. يعنى  ــي و كوچك نمايي در يك مرحله اجرا مي ش نماي
ــبت به وضعيت فعلى  با اجراى Zoom In بزرگ نمايي، نس
 Zoom نمايش صفحه ي ترسيم، صورت مي گيرد و با اجراى
Out كوچك نمايي، نسبت به وضعيت جارى، اجرا مي شود.

ــى از كاربردي  ــن فرمان، كه يك Zoom Extents: اي
ــت، مي تواند كليه ى شكل هاى  ترين فرمان هاى Zoom اس
ــم شده در صفحه ي ترسيم را يك باره بزرگ نمايي كند،  رس
 Zoom ــا بزرگ ترين ــه ب به گونه اى كه تمامى اجزاى نقش
ــه نمايش در آيند. تصاوير زير، قبل و بعد از فرمان  ممكن، ب

Zoom Extents را نشان مى دهد.

ــش از اين مالحظه نموديد، اين فرمان  همان گونه كه پي
يكي از گزينه هاي پنجره ي Zoom Realtime نيز هست 
ــوان از آن  ــراي Zoom Realtime مي ت ــه در حين اج ك

استفاده كرد.
ــت،  Zoom All: همان گونه كه از نام اين فرمان پيداس
ــر روي كل صفحه  ــات Zoom ب ــراي عملي ــراي اج از آن ب
ــتفاده مي شود. محدوده اي كه اين فرمان بزرگ نمايي مي  اس

كند همان محدوده ي ترسيم يا Drawing Limits است، 
ــد. اما چنان چه مجموعه ي  ــوم بدان اشاره ش كه در فصل س

ــيم  ــده در صفحه فراتر از محدوده ي ترس ــيمات اجراش ترس
ــد، اين فرمان بيرونى ترين لبه هاى ترسيمات را به عنوان  باش
ــيم در نظر مي گيرد. در واقع زمانى كه شكل  محدوده ي ترس

ــيم از محدوده ي ترسيم  ــده در صفحه ي ترس ــم ش هاى رس
ــند فرمان Zoom All همان عملياتى را اجرا  بزرگ تر باش
مي كند كه Zoom Extents اجرا مى كرد. در زير، وضعيت 
ــان  ــه ي موجود را قبل و بعد از اجراى Zoom All نش نقش
مى دهد. مالحظه مي شود كه نقشه ي مذكور محدوده اى كم 

تر از محدوده ي ترسيم را اشغال نموده  است.
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جابه جايى مسطح ديد در صفحه ي ترسيم
ــيم، جابه  ــات كنترل صفحه ي ترس ــى ديگر از امكان يك
جايى مسطح ديد است. همان طور كه در فصل اول مالحظه 
ــطح ديد يا Pan با نگه داشتن غلتك  نموديد، جابه جايى مس
ــت. اين فرمان را به طور  ماوس بر روى صفحه امكان پذير اس

كامل مي توانيد از منوى View اجرا نماييد.

 Pan Realtime ــه ــن مجموع ــن فرمان از اي مهم تري
ــه دكمه هاى Zoom، به  ــت، كه دكمه ي آن در مجموع اس
ــانگر ماوس به يك  صورت  ، وجود دارد. با اجراى آن، نش
ــت تبديل مي شود و با نگه داشتن دكمه ي چپ ماوس و  دس
حركت آن، مي توان بدون هيچ بزرگ نمايي يا كوچك نمايي، 
ــبت به اَشكال صفحه ي ترسيم تغيير داد.  موقعيت ديد را نس
ــت با كليك راست بر  هنگامى كه فرمان فوق در حال اجراس
ــره ي Zoom Realtime باز مي  ــه، همان پنج روى صفح
شود.  بنابراين، مي توان هر جا الزم بود از فرمان Zoom به 

Pan رفت يا بالعكس از Pan به Zoom منتقل شد.

ــان Pan Point، اتوكد تنها دو نقطه را از كاربر  در فرم
دريافت مي كند. جابه جايى مسطح به اندازه ي فاصله ى نقطه 
 Pan ــرد. چهار فرمان ــا نقطه ي دوم صورت مي گي ي اول ت
Pan Down ،Pan Up ،Pan Right ،Left، به ترتيب، 
جا به جايى مسطح را به  اندازه ي ثابت به سمت چپ، راست، 

باال و پايين اجرا مي كند.

ديد هوايى به صفحه ي ترسيم
ــكان ديگرى كه به منظور بزرگ نمايي و كوچك نمايي  ام
ــت.  ــد وجود دارد ديد هوايى يا Aerial View اس در اتوك
ــت، پنجره اي  ــوى View قابل اجراس ــن فرمان كه از من اي
ــيم باز مي كند و كليه ى  ــه ى صفحه ي ترس كوچك در گوش
ــك در خود نمايش مى دهد. با  ــيمات را با اندازه ي كوچ ترس
 Zoom استفاده از امكانات موجود در آن، مي توان عمليات

را به صورت كنترل شده اجرا كرد.

ــان روش فرمان  ــن پنجره هم ــي در اي روش بزرگ نماي
ــاوت كه، هم زمان با  ــت، با اين تف Zoom Dynamic اس
ــره ي Aerial View، در  اجراى عمليات mooZ در پنج
ــيم نيز اين بزرگ نمايي نمايش داده مي  صفحه ي اصلى ترس

ــود. در تصوير زير وضعيت پس از بزرگ نمايي را مشاهده  ش
 Aerial ــتفاده از مي نماييد. مالحظه مى كنيد كه مزيت اس
ــه را، با وجود انجام بزرگ  ــت كه كليه ى نقش View آن اس

ــان مى دهد و در نتيجه كاربر مى داند كه  نمايي، در خود نش
ــده  ــيم براى او بزرگ نمايي ش ــى از صفحه ي ترس چه بخش

است.
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از ديگر مزاياى اين فرمان آن است كه مي توان با حضور 
پنجره ي Aerial View، ديگر فرمان هاى اتوكد را نيز اجرا 
 Zoom نمود. همان گونه كه مالحظه مى كنيد، سه دكمه ي
ــاالى اين  ــز در ب Zoom Out ،Extents و Zoom In ني

پنجره وجود دارند.

ــه منظور عمليات Zoom در خود پنجره  اين دكمه ها ب
ــد و تغييرى در بزرگ  ــى رون ــه كار م اي Aerial View ب

نمايي صفحه ي اصلى ترسيم ايجاد نمى كنند.

بازسازى نمايش در صفحه ي ترسيم
ــت، به اين معنا  اتوكد يك نرم افزار گرافيكى بردارى اس
ــان در فايل  ــكل ها را با مجموعه مختصات ش ــه كليه ى ش ك
ــيم شده. بنابراين،  مورد نظر ذخيره مي كند نه با حالت ترس
بسيارى از اوقات، هنگام اجراى عمليات Zoom و Pan، به 
منظور افزايش سرعت پردازش، اَشكال دايره اى و منحنى به 
صورت شكسته (چند ضعلى) به نمايش در مي آيد. در تصوير 
 Zoom ــى از فايل قبلى را پس از اجراى عمليات زير بخش
مالحظه مى كنيد كه كمان نمايش درها را به صورت شكسته 

نمايش داده است.

ــدن منحنى ها به حالت  ــع اين حالت و بازگردان براى رف
 View را از منوى Regen ــت فرمان واقعى شان، كافى اس
ــازى  اجرا نماييد. به طور عمومى فرمان Regen براى بازس
نمايش ترسيمات در صفحه به كار مى رود. صحنه ى فوق را 

پس از اجراى فرمان Regen در تصوير زير ببينيد.

تغيير واحدهاى نمايش و ترسيم
ــروع به كار يا ضمن عمليات در  اتوكد مي تواند، هنگام ش
يك فايل نقشه، واحدهاى نمايش و ترسيم را تغيير دهد. به 
ــال، در فاصل db-samp، كه پيش از اين باز كرده  طور مث
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ــال نمايش در نوار  ــوان ديد كه مختصات در ح بوديد، مي ت
وضعيت، در سيستم ده دهى نبوده اند و با واحدهاى انگليسى 

(فوت و اينچ) نمايش داده مي شوند.

فعال  واحدهاى  تغيير  براى 
 Format ــوى ــل، به من در فاي
مى رويم و فرمان …Units را 

اجرا مى كنيم.

در پنجره ي باز شده، واحدهاى طولى ترسيم و نمايش را 
 ،Angle و واحدهاى زاويه را در بخش Length ــش در بخ
ــا، Type نوع واحد و  ــر مي دهيم. در هريك از بخش ه تغيي
ــار را دقت نمايش آن  ــداد ارقام پس از اعش Precision تع

واحد، تنظيم مي كند.

ــتم هاى ده دهى  ــيم به سيس براى تبديل واحدهاى ترس
ــه ى Decimal را  ــره ي Type در Length گزين از پنج
انتخاب كنيد. براى تعيين واحد اندازه گيرى زاويه در پنجره 

ــه ى Decimal Degrees را  ي Type از Angle،گزين
انتخاب نماييد. همان گونه كه پيش از اين مالحظه نموده ايد، 
جهت مثبت براى تعيين زوايا در اتوكد، جهت مثلثاتى است؛ 
ــا چنان چه بخواهيد آن را در خالف جهت مثلثاتى تنظيم  ام
كنيد مي توانيد گزينه ى Clockwise (جهت حركت عقربه 

هاى ساعت) را در اين پنجره فعال نماييد.

استخراج مشخصات اشكال
اتوكد مي تواند مشخصات شكل هاى رسم شده در صفحه 

ي ترسيم را نمايش دهد. اين مشخصات شامل طول، زاويه، 
مختصات، مساحت، محيط، حجم و... است، كه بسته به نوع 
شكل ها متفاوت اند. مجموعه فرمان هاى كاربردى اين امكان 

در بخش Inquiry از منوى Tools قرار دارد.
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ــن فرمان به منظور نمايش فاصله ى دو  Distance : اي
نقطه به كار مى رود. هنگام اجراى اين فرمان دو نقطه را در 
صفحه ي ترسيم و از اشكال رسم شده ي موجود انتخاب مي 
نماييم. مشخصات به دست آمده، هم در كنار نشانگر ماوس 
ــد)، و  ــود (چنان چه ابزار Dynamic فعال باش ظاهر مي ش

هم در خط فرمان به نمايش در مي آيد.

 Distance اين مشخصات شامل 6 عدد است، كه در آن
ــتقيم دو نقطه، Angle in XY plane زاويه  فاصله ى مس
 YX morf elgnA ــط ارتباطى دو نقطه در صفحه ي ي خ
XY ,Plane زاويه ى خط ارتباطى دو خط در جهت عمود 
-Del ،فاصله اى افقى دو نقطه XY ,Delta X بر صفحه ي

ta Y فاصله ى عرضى دو نقطه و Delta Z فاصله ى ارتفاعى 
ــوند. چنان چه خواستيد مشخصات  دو نقطه محسوب مي ش
استخراج شده را با دقت مطالعه نماييد كليد F2 را مى زنيد 
ــده در خط فرمان با يك پنجره  تا آخرين فرمان هاى اجرا ش

ــوند. در اين پنجره خروجى هاى به  ي بزرگ نمايش داده ش
دست آمده از فرمان هاى Inquiry به خوبى قابل مالحظه و 
مرور هستند. در تصوير زير پنجره ي باز شده ي خط فرمان را 

به همراه نتايج فرمان Distance مشاهده مى كنيد.

ــبه ى محيط و  ــن فرمان، به منظور محاس Area : از اي
ــه، استفاده مي  ــاحت يك محدوده ي بسته بر روى نقش مس

شود. براى آزمودن اين فرمان، ابتدا بر روى يكى از اتاق هاى 
ــپس  ــر، بزرگ نمايي الزم را اجرا كنيد. س ادارى پالن حاض
ــه ى اتاق  ــرا در آوريد و از يك گوش ــان Area را به اج فرم
ــه هاى آن را به  ــروع نماييد. به اين ترتيب كه تمامى گوش ش
صورت متوالى انتخاب كنيد تا دوباره به نقطه اول برسيد. در 
تصوير زير، ترتيب انتخاب گوشه هاى محدوده ي يك اتاق به 

نمايش درآمده است.

ــپس Enter را بزنيد تا نتيجه بر روى صفحه در كنار  س
ماوس يا در خط فرمان ظاهر شود.

عدد Area مساحت و عدد Perimeter محيط را نشان 
ــدوده اى مانند حوزه ى درون  ــرايطى كه مح مى دهد. در ش
ــخص نباشد پس از اجراى  ــه هاى مش يك دايره داراى گوش
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ــه ىObject) را تايپ و  ــان Area، حرف O (اول كلم فرم
سپس آن شكل را انتخاب مى كنيم تا مساحت و محيط  آن 
 Area از فرمان Object تعيين شود. توجه كنيد كه بخش
ــته كار مي كند، مانند  ــكل هاى پيوسته و بس فقط بر روى ش
دايره، بيضى، مستطيل، چند ضلعى منتظم و چند خطى كه 

ابتدا و انتهاى آن به هم رسيده باشد.
ــان Region/ Mass Properties، به منظور به  فرم
ــخصات احجام سه بعدى، در اتوكد به كار  دست آوردن مش
ــن جا اجتناب مي  ــه از توضيح بيش تر آن در اي ــى رود، ك م

شود.
List : اين فرمان آمارى كلى از تمامى مشخصات شكل، 
ــاحت، محيط، زاويه اى قرارگيرى و...  هم چون مختصات، مس
به كاربر مى دهد. برخى مشخصات خاص مربوط به نوع شكل 

ــود (مثًال براى دايره،  ها نيز در نتايج اين فرمان ظاهر مي ش
ــتطيل، مختصات چهار نقطه ي  ــعاع آن، براى مس مركز و ش
ــه هاى آن و....). پس از اجراى فرمان List، كافى است  گوش
ــكل مورد نظر انتخاب گردد و Enter  زده شود. نمونه اى  ش
از نتايج فرمان List در تصوير زير به نمايش درآمده است.

ــا مختصات يك نقطه ي  ــن فرمان تنه ID Point : اي
ــخص را در صفحه ي ترسيم به نمايش مى گذارد و براى  مش

اجراى آن بايد بر روى نقطه ي مورد نظر كليك نماييد.
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پروژه ي 1: سايت پالن زير را با نرم افزار AutoCAD ترسيم كنيد.
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پروژه ي 2: پالن زير را با نرم افزار AutoCAD ترسيم كنيد.
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پروژه ي 3: پالن زير را با نرم افزار AutoCAD ترسيم كنيد.

پروژه ي نهايي
پروژه ي نهايي خود را كه به صورت مدادي ترسيم نموده ايد، با نرم افزار AutoCAD ترسيم كنيد.
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