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واحد کار اول 

ف کلی 
لی هد
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هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

عملینظری
43

ساعتهایآموزش

تواناییاجراینرمافزار2010AutoCADوآشناییبامحیطآن

1-نرمافزاراتوکدوضرورتیادگیریآنرابداند.

2-روشهایمختلفاجرایفرمانهادراتوکدرانامببرد.

3-نحوهاستفادهازماوسوصفحهکلیدرافرابگیرد.

4-قسمتهایمختلفصفحهنرمافزاررابشناسد.

5-محیطهایمختلفکاریدراتوکدراتعویضکند.

6-رنگزمینهصفحهتصویراتوکدراتغییردهد.

7-فرمانهایعمومیمانند:New,Open,asSave,Save,Redo,Undo,
Recover,PurgeوQuitرااجرانماید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

نرمافزاراتوکدوضرورتیادگیریآن

نرمافزارAutocadنوشتهشرکتAutodeskیکیازدههانرمافزاریاستکهتوسطاینشرکت 
طراحیوبهبازارعرضهشدهاست.

عبارتCADخالصهایاستازسهکلمه:DraftingorDesignAidedComputerکهمعنای 
آنترسیمیاطراحیبهکمکرایانهاستوعبارتAutoازکلمهAutomaticبهمعنایخودکارگرفتهشده

کهدرواقعمعنیعبارتباالطراحییاترسیمبهکمکرایانهبهصورتخودکارمیباشد.

ایننرمافزارازمحبوبیتبسیارباالییدربینکاربرانخودبرخورداراستوطیفکاریآنمحدودهبسیار 
وسیعیرادرعلوممهندسیوطراحیپوششدادهوبهوسیلهآنهمهنوعنقشهاعمازسادهوپیچیدهبهراحتی

قابلترسیممیباشد.

اولیننسخهایننرمافزاردرسال1982طراحیشدوتاکنونهمهسالهنسخهجدیدیازآنتوسط 
شرکتسازندهاش،بهبازارعرضهمیگردد.

باتوجهبهپیشرفتتکنولوژیوعلومکامپیوتریوسرعتدرجهانامروز،یکنقشهکشبرایحفظ 
موقعیتخوددراینبازارکارونیزبهمنظوربهروزبودن،بایدتواناییکارباایننرمافزارویانرمافزارهایمشابه

راداشتهباشد.

اتوکدازدستهنرمافزارهایوکتور)Vector(یامختصاتیمیباشد،بههمیندلیلازدقتبسیارباالیی 
درترسیمبرخورداراستتاجاییکهمیتوانددقتترسیمراتاهشترقمبعدازاعشارمحاسبهنمودهوبهراحتی

بانرمافزارهایگرافیکیومهندسیارتباطبرقرارکند.

دراینکتابکهتدریسسادهایازنسخهشماره2010اتوکدمیباشد،سعیبرآناستتافرمانهای 
دوبعدیباتنظیمهایشانبهترتیبکاربرددرکنارهمقرارگیرند.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

مواردیکهقبلازفراگیریAutoCADبایدبدانید:

-آشناییبامبانیرایانهوتواناییبرقراریارتباط،نصبواجراینرمافزارهاازطریقسیستمعاملویندوز.

-Left clickکههمانفشاردادنکلیدسمتچپماوسمیباشد،بهعلتموارداستفاده،
باالیاینکلیدآنراکلیکمینامند.معموالًانتخابهاباکلیکانجاممیشود.

-  Right click  کههمانفشاردادنکلیدسمتراستماوسمیباشد،درAutoCAD
اینکلیدعملEnterیااجرایفرمانهاراانجاممیدهد.غلتانککهمعموالًدرمیان
کلیدهایراستوچپقرارداردعملبزرگنماییصفحهراانجاممیدهدوفشردنآن

صفحهنمایشراجابهجامیکند.

 -  Cross hair  یاهمانصلیبموییکهموقعیتمکاننمادرصفحهتصویررانشان
میدهد.دراینکتاببهعنوانمکاننماازآنیادشدهاست.

-بررویصفحهکلیددوکلیدEnterوجودداردکهعملاجرایفرمانهاوتاییدانتخابهانیزبااینکلید
میباشد،کلیدSpacebarدراتوکدنیزعملEnterراانجاممیدهد.مگردرزماناجرایفرمانهایمتنی.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

-کلیدهایf1تا12fکلیدهای تابعینامیدهمیشوند.کلیدf1راهنمادراتوکدمیباشد.کلیدf2باعثبازشدن
صفحهمتنیاتوکدمیشودوکلیدهایf3تا12fهرکدامباکاراییخاصیدرنواروضعیتاتوکدتعریفشدهاند

کهدراینکتابدربارهآنهاتوضیحدادهخواهدشد.

-  کلیدهای جهتدارقابلیتنمایشدستورهایاجراشدهقبلیرادارندوهنگامیکهدرجلویCommand
هیچدستورینباشدبااینکلیدهامیتوانیدازدستورهایقبلیاستفادهنمایید.

لغو قراردارد،وظیفه کلید باالوسمتچپصفحه اختصاریESCدرقسمت باعالمت - کلید  Escape که
فرمانهارابهعهدهدارد.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

-  خط فرمانکهدرقسمتپایینصفحهاتوکدقرارداردوظیفهاجرایفرمانهارابهعهدهدارد.دراینقسمتشما
میتوانیدپیامهاینرمافزاررامشاهدهنمودهوبهآنهاپاسخدهید.برایاینکهپیامیاپرسشهایاتوکدراببینیدبهتراست
کهCommandحداقلدرسهخطقابلمشاهدهباشد.فرمانهایاتوکدرامیتوانیدبهصورتکاملیاخالصهدراین
قسمتواردنمایید.دراینکتابزمانتدریسفرمانهاوخالصههردستوردرجلویقسمتCommandاضافهشدهاست.

-زمانیکهدرخطفرمانهیچدستوریدرحالاجرانباشددرقسمتخطفرمانکلیکراستماوسراانجامدهید
حاالمیتوانیدششدستورآخراجراشدهرادیدهوبرایاستفادهازآنهارویدستورموردنظرکلیکنمایید.

 -  لیست هایی که به سمت پایین باز می شوندیکیدیگرازروشهایاجرایدستورهادراتوکدمیباشندکهبه
دوحالتمیتوانیدازآنهااستفادهکنید:یاباحرکتماوسرویآنهاکلیککنید،یاکلیدAltراپاییننگهداشته
دراینحالتزیربعضیازحروفخطدارمیشوداگرآنحرفرارویصفحهکلیدفشاردهیدمنوییادشدهباز
خواهدشدودراینمنویبازشدهزیربعضیازحروففرمانهانیزخطدارمیباشدکهبافشردنآنحرففرمان

اجرامیشود.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

 -  جعبه ابزارهایکیدیگرازروشهایاجرایفرمانهادراتوکدمیباشنددراینقسمتفرمانهادستهبندی
شدهوفرمانهایمشابهمثاًلترسیمیهادریکنوارابزارقرارگرفتهاند.درنسخههایقبلیاتوکدزمانیکهیک
نوارابزاررویصفحهشناوربود،نامآندرباالینوارنوشتهمیشد.امادراتوکد2010برایدیدننامنوارابزار

بایدمکاننمایخودرارویآننگهداریدتانامآنرامشاهدهنمایید.

تاحدودی روش این : پویا  به صورت  فرمان ها  وارد کردن   -  روش 
وظیفهخطفرمانرانیزبهعهدهدارد.دراینروشکهدراتوکد2010
بهصورتپیشفرضفعالمیباشد،میتوانیداطالعاتخطفرمانرادر
صفحهتصویرببینید.برایفعالوغیرفعالکردناینروشمیتوانیداز

کلیدتابعیf12استفادهکنید.

 -  منوی صفحه ایروشقدیمیاستکهازطریق
مسیرنوشتهشدهدرباالمیتوانیدآنرابهصفحه
نرمافزاراضافهکنید.درتصویرروبرواجرایفرمانها
راازاینطریقمشاهدهمیکنید.کافیاستروی
گزینههاکلیککنیدوبهصفحهبعدیبروید.این
روشبهدلیلاینکهصفحهتصویرراکوچکمیکند

زیادمورداستفادهقرارنمیگیرد.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

-  یکی دیگر از روش های اجرای فرمان ها در اتوکد استفاده از نوار ریبون می باشد.ازنسخهاتوکد2009
روشاجرایفرمانهاازطریق1DashboardحذفشدهواجرایفرمانهاازطریقنوارRibbonاضافهشده
کهطریقهجدیدیازدستهبندیفرمانهادراتوکدمیباشد.نوارRibbonبهصورتپیشفرضدراتوکد2010
جاریمیباشد.ایننواررادرقسمتباالیصفحهاتوکدبهسهطریقمیتواندیدکهدرتصاویرباالنمایانمیباشد
کهباکلیکبررویفلشکوچکسمتراستایننوارمیتوانیدمدلهایمختلفایننوارراببینیدوازطریق
مسیرRibbon-Palettes-ToolsیاازطریقتایپکلمهRibbonبهصورتمستقیمدرخطفرمانمیتوانید
ایننواررابهصفحهتصویراضافهکنید.یکیازخصوصیاتخوبنوارRibbonوToolbarsایناستکهاگر
مکاننمایخودرابرایمدتزمانکوتاهیروییکیازفرمانهانگهداریداتوکدبهصورتخودکارتوضیحاتی
درمورددستورومثالهایعملیآننشانمیدهدواگردراینحالتازکلیدf1استفادهنماییدبهطورمستقیم

راهنمایآندستورخاصرامشاهدهمیکنید.

1-درنسخههایقبلیاتوکدقبلازاضافهشدنRibbonبهصفحهاتوکدایندستورهادرDash boardجایداشتندکهازنسخه2009حذفوبهجای
آنRibbonاضافهشد.



8

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 
دسترسیبهابزارهایعمومی

نوارریبون

مکاننما

مشاهدهمدلهایمختلفنوارریبون

Coordinatevalues
مشاهدهمدلهایمختلفنوارریبون........................................
Drawingtools)Osnap,Polar,Snap...(
ابزارکمکترسیمی........................................................................
QuickProperties
دسترسیسریعبهویژگیها.......................................................

Model
فضایمدلیاسهبعدی................................................................
Layout
فضایکاغذیادوبعدی................................................................

QuickViewtools
دسترسیسریعبهفضایمدلیافضایکاغذ.............................

Navigationtools
ابزارکنترلدیددرصفحهنمایش................................................
Annotationtools
مقیاسچاپومقیاسحاشیهنویسی........................................
Workspaces
انتخابمدلفضایکاری..............................................................
Lock
قفلکردنحرکتنوارابزارهاومنوهایشناور.........................
Cleanscreen
حذفتماممنوها,نوارابزارها,خطفرمانوبازگشتدوباره
آنها.....................................................................................................

سیستممختصاتکاربر

نواروضعیت

سفارشیسازیدسترسیبهابزارهایعمومی
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

تنظیمات صفحه نرم افزار
کاربرانباسابقهاتوکدازقسمتMenuBarدراتوکداستفادههایزیادمیکردندولیایننواردراتوکد2010
بهصورتپیشفرضموجودنمیباشد.برایاحضارواضافهنمودنایننواربهصفحهاتوکددرتصویرپاییندو

روشوجوددارد.

چونبهصورتپیشفرضهیجنوارابزاریدرصفحهاتوکد2010موجودنمیباشد،برایاضافهکردننوارابزار
دلخواهبهصفحهاتوکدمسیرذیلرادنبالکنیدوروینوارابزارموردنظرکلیکنمایید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

دراتوکدامکانیفراهماستتاشمابتوانیدمحیطکارخودراانتخابکنیدواگربهمحیطجدیدعادتنکردهاید
ومیخواهیدازمدلمحیطهایقبلیاتوکداستفادهنمایید،میتوانیدازطریقتصاویرشکلزیر،روشموردنظر

خودراانتخابکنید.بهعنوانمثالمسیرزیررادنبالکنیدتاازمدلclassicAutocadاستفادهنمایید.

چونبهصورتپیشفرضجدولStart upدراتوکد2010ظاهرنمیشودبرایدستیابیبهاینکادربایدمسیر
زیررادرخطفرمانتایپنمودهودرجوابپرسشاتوکدعددیکراتایپوکلیدEnterرافشاردهید.بعداز

انجاماینکاریکبارنرمافزاررابستهودوبارهبازکنید.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 
رنگصفحهتصویردراتوکد2010سفیدمیباشد.برایتغییررنگزمینهاتوکدمیتوانیدمسیرزیررادنبال

نمودهوآنراتغییردهید.
برایتغییراندازهمکاننمامیتوانیداینمسیررادنبالکنید.بهتراستایناندازهرابهعدد100تغییردهید.

بزرگشدناندازهخطوطمکاننمابرایسرعتبخشیدنبهامرترسیممفیدمیباشد.

-دراتوکد2010ابزارکمکترسیمبهشکلآیکن
میباشند.مانندشکلروبهرو.

-اگربخواهیدکهبهجایتصویرآیکناینابزار،نام
ابزارراببینید،میتوانیدبااستفادهازکلیکراست
ماوسبررویاینابزار،منویموردنظررابازنموده

ورویگزینهIconsUseکلیکنمایید.

کمک ابزار کردن اضافه یا حذف جهت -
ترسیمی)ازروینواروضعیت(مانندشکل
این روی ماوس راست کلیک بعداز روبرو
روی و گزینهDisplay روی بر ابزار، نوار

ابزارموردنظرکلیکنمایید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

قبل از که را فایلهایی میتوانید دستور این از استفاده با -
ذخیرهکردهایدرابازکنید.بااجرایایندستورکادرSelect
به کادر این طریق از میتوانید شما و شد خواهد باز File

جستجویفایلموردنظربپردازید.

بازکردنفایل

بازیابینقشه نقشههایی ایندستورمیتوانید از استفاده با -
کهبادستورOpenبازنمیشوندودچارمشکل

شدهاندرابازنمایید.

-ایندستورفایلموردنظررابررسیکردهمشکالتآنرابرطرفمیکندوآنرابازمینماید.ایندستورمیتواند
اشکاالتیازقبیلانتقالفایلازیکدیسکسختبهرایانهویاانواعFontرابرطرفسازد)بهویژهفایلهاییبا

فونتهایفارسیکهازرایانهایبهرایانهدیگرمنتقلمیشوند(.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

-بااستفادهازایندستورمیتوانیدنقشههایخودرابایکنامروی
رایانهذخیرهکنید.ایندستوربرایاولیناجرادریکنقشهجدید
رامیپرسد،ولیدرمراحلبعدیذخیرهسازی فایلموردنظر نام

اینکارباسرعترویهماننامانجامخواهدشد.

را دستورSave با شده ذخیره دستورفایل این از استفاده با -
میتوانیدبایکنامجدیدذخیرهکنید.بعدازاجرایایندستورکادر
AsDrawingSaveبازشدهونامفایلموردنظررامیپرسد.چون
فایلهایذخیرهشدهبانسخههایجدیدرانمیتوانبانسخههای
فرمت میتوانید دستور این از استفاده با نمود، باز اتوکد قدیمی
نسخهمقصدرابااستفادهازگزینهTypeofFileتعییننمایید.

توجه:اگرفایلیراجهتانتقال،بافرمتهاینسخههایقبلیاتوکدذخیرهنمودهایدبههیچعنوانبعداز
استفادهازدستورasSaveازدستورSaveاستفادهنکنیدوفایلراببندید.زیرادستورSaveفرمتفایلشمارا

بهنسخهجاریتبدیلمیکند.

ذخیرهسازیبانامجدید

ذخیرهسازی
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

ایجادصفحهجدید توجه:قبلازاستفادهازدستورNewمتغیرسیستمیStartup
رابهعددیکتغییردهید.

کادرDrawingNewCreate اجرایدستورNew بعداز
بازخواهدشد.

یک ایجاد جهت گزینه دو Start from Scratchزبانه در
صفحهجدیدوجودداردکهتوضیحآنهادرپایینآمدهاست.

بااستفادهازاینگزینهپایهتشکیلصفحهجدیدبراساسواحداینچوفوتمیباشدومحدوده)limitsgrid(
صفحهشمابهابعاد12و9اینچمیباشد.

بااستفادهازاینگزینهپایهتشکیلصفحهجدیدبراساسواحدمیلیمترمیباشدومحدوده)limitsgrid(شما
بهابعاد429و297میلیمترمیباشد.

 Use a Template

Start from Scratch
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

بااستفادهاززبانهTemplateمیتوانیدازالگوهایآمادهاستفادهکنید.دراینقسمتلیستیازاینفایلهایالگو
موجودمیباشدبستهبهنوعکاریکهانجاممیدهیدمیتوانیدفایلالگوراانتخابکنیدفایلهایالگوباپسوند
dwt.میباشدوهمیشهبههمینشکلباقیمیماندوچیزیرویآنهاذخیرهنمیشود.اگرشمامایلبهساخت
یکفایلالگوباشیدبعدازآمادهکردنمواردموردنیازازقبیلکادر،الیه،نوعخط،بلوکو...میتوانیدبااستفاده
ازدستورasSaveوگزینهtypeofFileوانتخابپسوندdwt.واختصاصیکنامبهآنفایلیکالگوی

جدیدایجادکنید.

بااستفادهازاینزبانهمیتوانیدنوعواحدترسیمینقشه،نوعزاویهمورداستفاده،جهتشروعزاویهصفر،جهت
مثبتومنفیزاویهومساحتمحدودهترسیمراتغییردهید.

بااستفادهازاینگزینهمیتوانیددوقسمتازتنظیمهایعنیواحدترسیمینقشهومساحتمحدودهترسیمرا
تغییردهید.

اینگزینهتوضیحمختصریدرموردانتخابهایباالرایادآورمیشود.

بااستفادهازاینزبانهبرایایجادیکفایلجدیدمیتوانیدپیشفرضهایاتوکدراتغییردهید.

 Select aTemplate

 Use a Wizard

 Advanced Setup

Quick Setup

Wizard Description
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

بااستفادهازایندستورمیتوانیدیکمرحلهبهعقببرگشتهواثرآخرین
تکرار بار رامیتوانیدچندین رابرگردانید.دستورU انجامشده دستور

کنیدوهربارآخریندستورازبینمیرود.

بااستفادهازایندستورمیتوانیداثرآخریندستورUرابرگردانیدبهشرط
آنکهبالفاصلهبعدازدستورUازایندستوراستفادهنماییدزیراایندستور

فقطیکبارعملمیکند.

یاExitدرخط ازدستورQuit اتوکدمیتوانید از برایخروج
آیا که شده پرسیده جوابپرسش در و نمایید استفاده فرمان
تغییراتدراینفایلدخیرهشوندیاخیر؟یکیازگزینههایYes
یاNoراانتخابنماییدتاازنرمافزاراتوکدخارجشوید.درصورت

انصرافمیتوانیدازگزینهCancelاستفادهکنید.

بااستفادهازایندستورمیتوانیدتمامموارداضافی
استفاده آنها از اما نمودهاید جاری فایل وارد که
فایل حجم نتیجه در که کنید حذف را نکردهاید
شماکممیشود.معموالًازایندستوردرپایانکار
ازآنحتماًیک ازاستفاده بعد استفادهمیکنندو
بارازدستورSaveنیزاستفادهکنیدتااینتغییرات

ذخیرهشوند.

لغوآخریندستور

Uلغوآخرین

پاکسازیشیتنقشه

خروجازنرمافزاراتوکد


