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فکلی
لیهد

فک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعت های آموزش

عملینظری
 3  4 

واحدکارپنجم

توانایی استخراج اطالعات نقشه و گزارش گیری  

 1-  با استفاده از دستور اندازه گیری هندسی فاصله بین دو نقطه، شعاع دایره یا        
    کمان، زاویه  بین دو خط و مساحت و محیط موضوع ها را بدست آورد.  

 2- دستور  List  را اجرا کند.  

 3-  مختصات نقاط را بدست آورد.  

 4-  دستور  Time  را اجرا کند.  
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با استفاده از این دستور می توانید فاصله بین دو نقطه، 
شعاع یک دایره یا کمان، زاویه بین دو  موضوع، مساحت 

و محیط و حجم یک جسم را محاسبه کنید. 

* توجــه دســتور Distance و Area را به صورت 
مستقیم جلوی : Command می توانید اجرا کنید. 

کاربر پس از ترسیم نقشه ها یا در زمان ترسیم باید بتواند برای بدست آوردن اطالعات نقشه یا کنترل آن از ابزار 
دقیقی استفاده کند. دستورهای این واحد کار کمک می کند تا اطالعات دقیقی از موارد مختلف نقشه به دست 

آورید و بتوانید جلوی خطا های احتمالی را نیز بگیرید. 

 1- اجرای دستور  ........................................................................................................

 2- انتخاب گزینه فاصله

 به وسیله این دستور می توانید فاصله بین دو نقطه را بدست آورید. 
 3- مشخص کردن نقطه اول  ........................................................................................................

 4- مشخص کردن نقطه دوم  ...................................................

ارائه گزارش ................  

اندازه گیری هندسی

-
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فاصله بین دو نقطه یا طول موضوع 

X  نسبت به محور  XY  زاویه تصویر خط بر روی صفحه 

XY  زاویه تصویر خط نسبت به صفحه 

X  طول تصویر خط در راستای محور 

Y  طول تصویر خط در راستای محور 

Z  طول تصویر خط در راستای محور

 اندازه گیری شعاع 

 1- انتخاب کمان یا دایره .....................................................................

اندازه شعاع .......................................................................................

اندازه قطر  ................................................................................................

 اندازه گیری زاویه

 1- دایره، کمان انتخاب کنید، رأس زاویه راخط یا مشخص کنید 
 2- دومین خط را مشخص کنید   ..........................................................................................

ارائه گزارش از اندازه زاویه .........................................................................................................................

-

-

-
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اندازه گیری مساحت و محیط  
1- مشخص کردن اول نقطه

 2- مشخص کردن نقطه دوم ........................................................

 3- نقطه سوم ...................................................................................
 4- نقطه چهارم  .............................................
 5- نقطه پنجم   ............................................
 6- نقطه ششم   .............................................
 7- فشردن کلید اینتر  .................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط  ................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید مساحت و محیط اجسام یکپارچه را محاسبه کنید. 

در مورد چند خطی های باز این دستور به صورت خودکار، اولین نقطه را به آخرین نقطه بسته و  مساحت و محیط 
را محاسبه می کند. 

در مورد چند خطی هایی که با ضخامت ترسیم شده اند، این دستور
 نقطه وسط خط را مورد محاسبه  قرار می دهد. 
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با استفاده از این گزینه می توانید مساحت دو یا چند شکل را محاسبه کنید. 
Add Area  1- انتخاب گزینه 

Object  2- چون موضوع یکپارچه می باشد انتخاب گزینه 
 3- انتخاب مربع   .........................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و همین طور ........................
جمع مقدار مساحت تاکنون .....................................................................................................

 4- انتخاب دایره  ....................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره و همین طور ...............
 جمع کل مساحت ها تا به حال  ............................................................................................

 5- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان انتخاب ها  ..................................................

ارائه گزارش نهایی   ......................................................................

 6- انتخاب گزینه  Exit  به عنوان خارج شدن از این مرحله

 7- ارائه مساحت نهایی  .........................................................................................................

 8- انتخاب گزینه  Exit  به عنوان خروج از دستور

با استفاده از این گزینه می توانید مساحت دو یا چند موضوع را از یکدیگر کسر  کنید. 

Add area  1- انتخاب گزینه 

-
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.................. Object  2- انتخاب گزینه 

 3- انتخاب مربع  ........................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و  ..................................
جمع مساحت ها تا کنون  ...................................................................................................

.................. Add  4- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار استفاده از گزینه 

ارائه گزارش نهایی از جمع مساحت ها  ......................................................................

 5- انتخاب گزینه  Subtract area  جهت کسر کردن مساحت 
...........................  Object  6- انتخاب گزینه 

 7- انتخاب دایره  ...................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره   ..........................
...............  Subtract  و  Add  ارائه گزارش مقدار مساحت بدست  آمده از دو گزینه

 8- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار .............................................

ارائه گزارش نهایی

.................................  Exit  9- انتخاب گزینه 
 10- مقدار مساحت نهایی  .................................................................................................

 Add area/Subtract area        
می خواهیم توسط دو گزینه فوق مساحت قسمت های

 هاشور خورده را  محاسبه کنیم. 
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 1- اجرای دستور اندازه گیری هندسی   ........................................................

 2- انتخاب گزینه  ...

Add area  3- انتخاب گزینه 
................... Object  4- انتخاب گزینه 

 5- انتخاب شکل شماره 1 دایره    .....................................................................

ارائه گزارش مساحت و محیط و جمع مساحت ها تا کنون   .......................

 6- انتخاب شکل شماره 2 مربع بزرگ  .............................................................

ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و جمع مساحت ها تاکنون..................

................................ Add  7- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار گزینه 

ارائه گزارش نهایی جمع مساحت ها .................................................................

............. Subtract  8- انتخاب گزینه 

.........................  Object  9- انتخاب گزینه 

 10- انتخاب شکل شماره 3 مستطیل   ............................................
ارائه گزارش مساحت و محیط مستطیل و مقدار مساحت بدست آمده توسط 

دو گزینه  Add  و  Subtract  تا کنون  .............................................................................................
11- انتخاب شکل شماره 4 مربع کوچک .........................................

ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و مقدار مساحت بدست آمده توسط 
دو گزینه  Add  و  Subtract  تا کنون ...............................................................................................

 12. فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار ........................................

ارائه گزارش نهایی  ...........................................................................................................

 13- انتخاب گزینه  Exit  جهت خروج از این مرحله 
 14- مساحت نهایی   ..................................................................................................................................................................

 15- انتخاب گزینه  Exit  جهت خروج از دستور 
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با اســتفاده از این دســتور می توانید گزارش 
نســبتاً کاملی از موضوع انتخاب شده داشته 
باشــید در  بعضی مواقع که شــکل پیچیده 

باشد، گزارش مي تواند چند صفحه باشد. 
*توجه صفحه متنی اتوکدکه این توضیحات 
درآن ارائه می شــود با کلید F 2 باز و بسته 

می شود. 
 1- اجرای دستور : ............................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع  ........................................................................................................
 3- فشردن کلید اینتر   ......................................................................................................................

 4- ارائه گزارش  .............................................................................................

نوع موضوع انتخابی 

“2”   الیه ای که موضوع در آن ترسیم شده است.

  نوع فضایی که موضوع در آن قرار دارد. 

AutoCAD  ُکد مشخصه هر موضوع توسط

مختصات نقطه شروع پاره خط

مختصات نقطه پایان پاره خط

طول پاره خط 

 X  نسبت به محور  XY  زاویه تصویر پاره خط بر روی صفحه

X  طول تصویر خط در راستای محور

Y  طول تصویر خط در راستای محور 

Z  طول تصویر خط در راستای محور

گزارش

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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با استفاده از این دستور می توانید یک نقطه را معرفی 
  Ucs  را نسبت  به  Z  و  Y  و  X  کنید و مختصات نقاط

جاری داشته باشید. 

 1- اجرای دستور :  ...........................................................

 2- انتخاب نقطه و ارائه گزارش .............................

مختلفی  اطالعات  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
درباره زمان جاری، زمان ترسیم، تاریخ و غیره  بدست 

آورید. 

 1- اجرای دستور و ارائه گزارش  .................................

مختصات نقطه

زمانجاری

زمانهاییکهمربوطبهایننقشهمیباشد.

زمانایجادفایل

زمانآخرینویرایشانجامشده.

جمعزمانهاییکهرویایننقشهکارکردهاید.

زمانسنجروشن،نشاندهندهزمانجاریاست.

پیغامآخرینذخیرهسازیاتوماتیک.روشنوخاموشکردنزمانسنج.

آخرینبروزرسانیزمانسنج.صفرکردنزمانسنج،کهالبتهاینزماننیزثبتخواهدشد.

زمان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 1- براي محاسبه مساحت یک مستطیل یکپارچه از کدام گزینه دستور  Area  استفاده می کنید؟ 
  ID point   )د        Object   )ج     Subtract   )ب   Add  )الف

 2- براي به دست آوردن فاصله دو نقطه از کدام یک از دستورهاي زیر استفاده می کنید؟  
Distance  )د          Area   )ج          List   )ب  ID Point  )الف

 
 3- برای به دست آوردن مختصات یک نقطه از کدام دستور استفاده می کنید؟

  ID point   )د            Object   )ج       Distance  )ب      Angle  )الف

 4- برای اندازه گیری زاویه بین دو موضوع  از کدام دستور استفاده می کنید؟ 
  ID point   )د           Area  )ج         Radius  )ب     Angle  )الف

 5- برای به دست آوردن زمان صرف شده در یک نقشه  از کدام دستور استفاده می کنید؟ 
Dist  )د           Area   )ج            List   )ب       Time  )الف

- درقسمت پایین چهار پرسش چهار گزینه ای  طرح کنید

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
.

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

نمونهسؤاالتچهارگزینهایپایانواحدکار
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تمرینهایکارگاهی

1- مساحت و محیط قسمت های مختلف پروژه ای که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید را محاسبه کنید و 
درقسمت پایین با ذکر نام پروژه یادداشت نمایید.  

مثاًل مساحت طبقه همکف، مساحت اتاقک راه پله، ابعاد مساحت اتاق ها،....

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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لیهد

فک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعت های آموزش

عملینظری
 3  4 

واحدکارششم

توانایی روش الیه بندی نقشه ها   

1- الیه جدید ایجاد کند. 

 2-  با استفاده از دستور الیه، نقشه ها را الیه بندی کند. 

 3-  خواص الیه ها را تغییر دهد.  

 4-  خواص الیه ها را با استفاده از نوار ابزار  Properties  به صورت دستی تغییر دهد.  
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- الیه ها در مدیریت ترسیم یک نقشه نقش 
بسیار مهمی را ایفا می کنند. به وسیله الیه ها 
و  کنترل  را  به  راحتی  نقشه  یک  می توان 
مدیریت کرد و از خواص الیه ها در سرعت 
بخشیدن به ترسیم و ویرایش آن بهره برد. 

الیه ها طلق های شفافی هستند که وقتی روی هم قرار 
می گیرند. متوجه وجود آن ها نمی شویم ما  می توانیم 
قسمت های مختلف یک نقشه را در الیه های مختلف 
خواستیم  دسترسی  زمانی که  هر  تا  کنیم  ترسیم 
ساختمان  پالن  یک  در  مثاًل  باشد.  ساده تر  آن ها  به 
را در یک الیه، مبلمان  را در یک  می توانیم دیوار ها 
الیه ترسیم نماییم و یک الیه را به اندازه گذاری و غیره 
اختصاص دهیم و هر زمانی که بخواهیم می توانیم  از 
یا  ترسیم  به  بخشیدن  امر سرعت  در  الیه ها  خواص 
از  را  شدن  چاپ  اجازه  مثاًل  کنیم.  استفاده  ویرایش 
یک الیه بگیریم یا به صورت موقت الیه ای را روی 

صفحه حذف کنیم. 

الیه ها

روش های اجرای دستور الیه را در 
تصویر می بینید. 

خواص الیه ها
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بعد از اجرای دستور الیه، کادر زیر باز می شود که در آن یک الیه با نام صفر وجود دارد. این همان الیه ای  است که 
تا کنون تمامی ترسیم ها را درون آن الیه انجام می دادیم. 

  Layer Properties  Manager  مدیریت الیه ها را می توان در خواص الیه ها جستجو کرد که نام آن ها در کادر
در قسمت فوقانی و در جلوی اسم الیه می باشد که عبارتند از  Line type  ، Color  ، Lock  ، Freeze  ، On  و 

 Plot  ، Plot Style  ، Line weight  و... ) این خواص توضیح داده  خواهد شد(. 

 Customize  کلیک راست ماوس انجام دهید و از منوی باز شده گزینه  Status  اگر روی همین کادر روی گزینه
 …  را انتخاب کنید. در کادر جدید باز شده به راحتی می توانید وجود یا عدم وجود هر  یک از خواص الیه ها را در 

کادر محاوره ای مدیریت الیه ها مشخص کنید. 
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به وسیله آیکنی که دور آن یک مربع قرمز ترسیم شده می توانید یک الیه جدید ایجاد کنید و  اسم موجود را بپذیرید 
یا هر نامی را که دوست دارید برای الیه انتخاب نمایید. 

توسط آیکن  X  قرمز رنگ، اگر الیه ای جاری نباشد و در آن هیچ ترسیمی وجود نداشته باشد را  می توانید، حذف کنید.

توسط آیکن تیک سبز رنگ می توانید الیه ای را که می خواهید جاری  سازید. در تصویر باال همان طور که مشاهده 
می کنید خواص تمامی الیه ها مانند هم می باشد.  در صورتی که اگر به همین شکل با الیه ها کار کنید، تشخیص 

الیه ها از یکدیگر سخت می باشد، پس  بهتر است بعضی از مشخصه های الیه ها با هم متفاوت باشند)مانند رنگ(. 
ON ، الیه می تواند روشن یا خاموش باشد. الیه ای که خاموش است روی صفحه تصویر دیده  نمی شود و اشیاءِ 
ترسیم شده با آن چاپ نمی شوند اما امکان ترسیم با آن الیه وجود دارد و همچنین می تواند به عنوان الیۀ جاری 

انتخاب شود.
Freeze ، الیه می تواند فریز یا ذوب باشد و الیه فریز مانند الیه خاموش روی صفحه تصویر دیده  نمی شود و تفاوت 
آن با الیه خاموش این است که الیه فریز شده از دستور کار  Regen  خارج  می شود و سرعت رایانه کمتر گرفته 
می شود، این خاصیت در نقشه های بزرگ و سنگین زیاد  استفاده می شود.  برخالف الیۀ خاموش، نمی توان با آن 

ترسیم کرد و جزِء الیۀ جاری نیز نیست.

Lock ، الیه ای که قفل باشد روی صفحه تصویر دیده می شود، الیه می تواند جاری باشد و با آن ترسیم انجام داد 
ولی هیچ گونه عملیات ویرایشی روی  آن صورت نمی گیرد و زمانی که مکان نما را به آن نزدیک می کنید، عکس یک 

قفل ظاهر می شود. 
Color ، در اتوکد 255 رنگ وجود دارد که این رنگ ها با شماره مشخص شده اند. شما می توانید به  هر الیه ای یک 
رنگ اختصاص دهید که این رنگ ها را پرینتر و پالترها می شناسند و می توانید به  آنها ضخامت دهید. این خاصیت 

در دستور چاپ توضیح داده خواهد شد. 



روشالیهبندینقشهها واحدکارششم

137

Line Type -
همانطور که  در کادر الیه مشخص بود نوع خط تمامی 

الیه ها  continuous  و از نوع ممتد می باشد. 
دهید،  نسبت  را  خاص  یک خط  الیه،  به  برای  اینکه 
باز  روی خط الیه مورد نظر کلیک کنید. کادر روبرو 
 خواهد شد. از کادر باز شده روی گزینه  Load  یعنی 
 Load or Reload  کادر کنید.  کلیک  بارگذاری 

Line Types   باز می شود.
از این کادر خط مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس 
یعنی  باال  کادر  به  دوباره    Ok  روی  گزینه کلیک  از 
باز می گردید. روی خط مورد    Select Line Type 
نظر کلیک  کرده و دگمه  Ok  را فشار دهید. خط مورد 

نظر به الیه نسبت داده خواهد شد.
به الیه  همانطور که در کادر  پایین مشاهده می کنید 
 HIDDEN  خط  HIDDEN  نسبت داده شده است. 

 Line Weight -
توسط این گزینه می توانید به الیه مورد نظر ضخامت دلخواه را نسبت دهید. 

 Plot Style -
توسط این گزینه می توانید یک سبک چاپی مشخص را به الیه نسبت دهید. )در  صورت ساختن سبک چاپی( 

  Plot -
توسط این گزینه می توانید مشخص کنید که آیا الیه مورد نظر چاپ شود یاخیر. 
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کادر مدیریت الیه، ضربدر  از  برای خروج   ، AutoCAD   2010 تنظیم ها در کادر الیه های دادن  انجام  از  بعد 
گوشه  سمت چپ باالی کادر را فشار دهید تا از کادر خارج شوید. حاال روی مستطیل نوار ابزار الیه ها  کلیک کنید، 

مشاهده می کنید که الیه های مورد نظر شما ساخته شده است. 
از این پس تمامی نقشه ها و ترسیم های انجام شده خود را در الیه مربوطه انجام دهید.  

مقیاس خط .................................................................................................................................

بعد از نسبت دادن یک خط منقطع به یک الیه، اگر در زمان ترسیم آن خط را به صورت واقعی آن  مشاهده نکردید، 
از این دستور استفاده کرده و مقدار آن را تغییر دهید. 

Properties  نوار ابزار -
کنار  در  همیشه  است  بهتر  که  ابزار  نوار  این  توسط 
نوار ابزار الیه ها باشد، می توانید خاصیت های  الیه ها را 
به  صورت دستی تغییر دهید. برای این کار کافی است 
بدون هیچ دستوری موضوع مورد  نظر خود را انتخاب 
کرده و بعد روی خاصیت مورد نظر کلیک کنید ولی 
دستی  به صورت  که  باشید  موضوعی  داشته  توجه 
از خاصیت  بعد  به  این  از  داده اید  تغییر  را  خاصیتش 

الیه خود در آن   مورد خاص تبعیت نمی کند. 
اگر بخواهید این خاصیت ها درالیه ای ثابت باشد و برای 
شکل های روی آن الیه تغییر نکند باید آنها را بر روی 

گزینه By Layer تنظیم کنیم.


