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با اســتفاده از این دســتور می توانید ســبک های 
نوشتاری مختلفی بسازید. 

به یاد داشته باشید اگر می خواهید در نقشه خود از 
چند مدل نوشته استفاده کنید حتماً برای هر  کدام 
یک  Style  جدید بسازید و مدل نوشته ایی که قباًل 
از آن در نقشــه اســتفاده کرده اید را برای این  کار 
ویرایش نکنید. چون این تغییرات روی نوشته های 

قبلی نیز اثر می گذارد. 

سبک نوشتاری جاری  یعنی سبکی که هنگام اجرای فرمان نگارش متن با آن نوشته می شود.

 نام سبک های نوشتاری ساخته شده 

 با استفاده از این گزینه می توانید مشخص کنید کدامیک از سبک های نوشتاری  موجود در لیست نمایش داده شوند.
   

 پیش نمایش از تنظیم های جاری

قلم نوع حروف

 مدل نوشته را می توانید از این کادر انتخاب کنید. 

مدل متن یا نوشته

-

-

-

-

-

-
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 بعضی از مدل نوشته ها را می توان در این قسمت تغییر داد. 

 این گزینه روی بعضی از مدل نوشته ها اثر می گذارد و اندازه آنها را بزرگ تر  می کند. 

 اندازه ها

 اگر این گزینه را فعال کنید سبک نوشتاری از نوع حاشیه نویسی می شود. 

 اگر این گزینه فعال باشد متن ایجاد شده در این  Style   قابلیت دوران نخواهد داشت و همیشه افقی می ماند. 

 در این قسمت می توانید ارتفاع متن را وارد کنید. 

جلوه های ویژه متن

 نوشتن به صورت وارونه 

 نوشتن از راست به چپ  )در فونت های فارسی استفاده می شود(

 مقدار کشیدگی افقی حروف 

 مقدار زاویه مایل حروف  نسبت به خط عمودی

 با استفاده از این گزینه، متن به صورت عمودی نوشته می شود. 

جاری ساختن یک سبک نوشتاری 

 با استفاده از این گزینه می توانید یک سبک نوشتاری جدید ایجاد کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید یک سبک نوشتاری را حذف کنید. 

از گزینه  از جاری ساختن سبک  نوشتاری  بعد  برای خروج می توانید  و  اعمال می کند  را  انجام شده   تنظیم های 
 Close  استفاده کنید. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ارائه گزارش از تنظیم های موجود در این دستور
 2- مشخص کردن نقطه شروع متن ....................................

 3- معرفی زاویه دوران متن و در نهایت تایپ متن مورد نظر   ..........

با استفاده از این گزینه می توانید سبک نوشتاری را تعویض کنید. 
اگر؟ را تایپ کنید فهرست تمام سبک های نوشتاری به نمایش درمی آید.

 عملکردهای این گزینه در زیر آمده است. 

 با استفاده از این گزینه دو نقطه را مشخص کنید و متن شما
 به هر مقدار بزرگ یا کوچک  باشد، این گزینه آن  را با رعایت تناسب ارتفاع، بین دو نقطه جای می دهد. 

-

-

-

تایپ متن تک خطی
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با استفاده از این گزینه شما باید دو نقطه معرفی کنید و ارتفاع متن را مشخص کنید، در این  حالت ارتفاع متن 
ثابت می ماند و متن شما هر چقدر هم که بزرگ باشد، 

بین آن دو نقطه فشرده یا  کشیده می شود. 
مشخص کردن نقطه دوم .........................................................

مشخص کردن ارتفاع  ...............................................................................................

 این گزینه از شما یک نقطه می خواهد. بعد از پایان تایپ، آن نقطه
 در پایین و وسط متن  خواهد بود. 

این گزینه نقطه وسط متن را مشخص می کند. 

 این گزینه نقطه سمت راست پایین متن را مشخص می کند. 

 هر یک از این گزینه ها یک نقطه درج مشخص برای متن  می باشد، به تصویر پایین دقت کنید. 

باال سمت راست

پایین سمت راست

وسط سمت راست

باال وسط

پایین وسط

وسط مرکز

باال سمت چپ

پایین سمت چپ

وسط سمت چپ

-

-

-
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منوی تنظیم ها

اضافه کردن خط کش به صفحه

ذخیره تغییرات

خط کش 

تنظیم پهنای پاراگراف 

مسیر  یک  روی  نوشتن  جهت 
منحنی می توانید دستور روبرو را 

دنبال کنید. 

 1- با استفاده از این دستور، هم می توانید متن های تک 
خطی، هم متن های پاراگرافی را ویرایش کنید. 

انجام  دوبل  کلیک  نظر  مورد  متن  روی  می توانید   -2 
دهید، باز هم ویرایشگر متن باز خواهد شد. 

تنظیم طول پاراگراف

دکمه ایست آخر سطر

تورفتگی پاراگراف

دکمه تغییر ایستگاهTabتورفتگی اولین خط 
کادر پاراگراف بندی

منوی مشخص کردن نقاط حساس پاراگراف 

با استفاده از این دستور، متون را می توانید به صورت 
پاراگرافی تایپ کنید. بعد از اجرای دستور شما  باید 
یک نقطه را در صفحه مشخص کنید. در این حالت 
نقطه  دوم  کردن  مشخص  با  که  شده  باز  پنجره ای 
ثابت شده و کادر  Text formatting  برای نوشتن 

باز می شود. 

ستون بندی

تایپ متن پاراگرافی

ویرایش متن
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اثر  اندازه  یک  جزئیات  روی  بخواهیم  اگر 
گذاشته و تنظیم های خاص خود را اعمال کرده 
یا از  استاندارد خاصی پیروی کنیم، بهتر است 
یک    Dimstyle  از دستور استفاده  با  بتوانیم 

سبک  اندازه گذاری ایجاد کنیم.  

سبک   ایجاد  اجرای  مختلف  روش های 
مشاهده  تصویر  این  در  را  اندازه گذاری 

می کنید. 

با  و  شده  باز  مقابل  کادر  دستور،  اجرای  از   بعد 
استفاده از گزینه  New  می توانیم یک سبک  جدید 

ایجاد کنیم. 

سبک  یک  می توانیم  گزینه  این  از  استفاده  با 
روی  ویرایش  این  کنیم.  ویرایش  را  گذاری  اندازه 

 اندازه گذاری های قبلی نیز اثر می گذارد. 

سبک  یک  می توانیم  گزینه  این  از  استفاده   با 
این  تغییرات  ولی  کنیم،  ویرایش  را  اندازه گذاری 

روی اندازه گذاری های قبلی اعمال نمی شود. 

-

-

-

ایجاد سبک اندازه گذاری
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 در این قسمت نام سبک اندازه گذاری را وارد کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید از تنظیم های یک سبک از 
پیش ساخته، استفاده کنید. 

 تنظیم بر روی چه قسمت هایی از اندازه اثر گذار باشد. 

برای ادامه کار باید روی این گزینه کلیک کنید. 

بعد از انتخاب گزینه  Continue  کادر محاوره ای زیر باز شده که شامل زبانه های مختلف می باشد.  این زبانه ها به 
ترتیب توضیح داده می شود. 

 تنظیم های مربوط به خط اندازه

با استفاده از این گزینه می توانید رنگ خط اندازه گذاری را معین کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید نوع خط اندازه گذاری را مشخص کنید. 

با استفاده از این گزینه می توانید ضخامت خط اندازه را تعریف کنید. 

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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 این گزینه برای تنظیم فاصله اندازه هایی بکار می رود که
توسط دستور  Baseline  اندازه گذاری شده باشد. 

 تنظیم های مربوط به خطوط رابط اندازه گذاری

 تنظیم رنگ خطوط رابط 

تنظیم قسمتی از خط رابط که از خط اندازه بیرون
 زده  است.

 تنظیم مقدار فاصله ای که خط رابط از موضوع مورد
 اندازه گذاری می گیرد. 

 در صورت فعال شدن این گزینه می توانیم برای خط رابط طول  تعیین کنیم. 

مقدار طول برای خط رابط 

- به دو مثال روبرو دقت کنید.

-

-

-

-

-

-

-
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 این قسمت مربوط به تنظیم فلش سر خط اندازه  می باشد. 

انتخاب اولین سر فلش 

 انتخاب دومین سر فلش 

انتخاب برای فلش خط راهنما 

 تنظیم اندازه فلش

تنظیم چگونگی عالمتی که مرکز دایره را مشخص می کند. 

 مرکز بدون عالمت 

مرکز را با دو پاره خط کوچک مشخص می کند. 

دو پاره خط عمود بر هم که از روی دایره می گذرد. 

 اندازه این دو عالمت  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Dimbreak  تنظیم فاصله بریدگی در دستور

 مقدار فاصله 

 تنظیم محل قرارگیری عالمت کمان 

 عالمت قبل از متن قرار گیرد. 

 عالمت باالی متن قرار گیرد. 

 تنظیم های مربوط به متن اندازه گذاری

 انتخاب رنگ مورد نظر جهت متن اندازه

 تنظیم ارتفاع متن اندازه )در صورتی که در سبک متن انتخابی ارتفاع صفر باشد( .

-

-

-

-

-

-

-

-
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 انتخاب سبک متن اندازه گذاری

  romans.shx  با کلیک بر روی این گزینه، وارد ساخت سبک متن می شوید. بهترین مدل  نوشته برای متن اندازه
می باشد. در نظر داشته باشید زمان ساخت سبک متن برای  اندازه گذاری، ارتفاع آن را صفر وارد کنید. 

با انتخاب این گزینه متن اندازه در یک کادر مستطیل مانند قرار  می گیرد. 

 چگونگی قرارگیری متن اندازه نسبت به خط اندازه

چگونگی قرارگیری متن اندازه از لحاظ عمودی
نسبت به خط اندازه

 به تصاویر روبه رو دقت کنید. 

چگونگی قرارگیری متن اندازه از لحاظ افقی 
نسبت به خط اندازه 

به تصاویر روبه رو  دقت کنید. 

-

-

-

-

-

-
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 تعیین مقدار فاصله متن از خط اندازه

 تنظیم جهت گیری متن نسبت به خط اندازه

متن همواره افقی  باشد.
 

 متن همواره در جهت خط اندازه  باشد. 

متن از استاندارد  ISO  پیروی کند. 

                                                                                                          زبانه 
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این تنظیم ها معموالً برای مواقعی است که فضای کافی برای متن و فلش اندازه نباشد. 

تنظیم چگونگی متن و فلش در شرایط خاص

  در این حالت اتوکد بهترین حالت را در نظر می گیرد. 

 در این حالت ارجحیت با فلش است مگر اینکه آن هم فضا نباشد. 

در این حالت ارجعیت با متن است مگر اینکه متن هم فضای کافی نباشد. 

 در صورت نبودن فضای کافی متن و فلش بیرون قرار می گیرند. 

 همیشه متن اندازه، بین خطوط رابط باقی می ماند. 

  اگر برای فلش ها فضای کافی موجود نباشد، آن ها حذف می شوند. 

 تنظیم محل قرارگیری متن اندازه 

متن اندازه در کنار خط اندازه قرار می گیرد. 

متن اندازه در بیرون خط اندازه باشد و به وسیله یک  خط راهنما به خط اندازه وصل شود. 

متن اندازه بدون خط  راهنما در بیرون خط اندازه باشد.

مقیاس )بزرگی یا کوچکی تمامی تنظیم های اندازه گذاری( در  این قسمت می باشد. 

 یک مقیاس مبنا را برای فضای مدل و فضای کاغذ به صورت  یکسان در نظر می گیرد. 

براساس ضریب وارده، تمامی اجزاء اندازه گذاری بزرگ یا کوچک می شوند.  این ضریب هیچ اثری روی مقدار اندازه ندارد.
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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تنظیم اندازه گذاری های طولی

تنظیم واحد متن اندازه  

به تصاویر مقابل دقت کنید. 

تنظیم دقت پس از اعشار 

چگونگی شکل ممیز 

مقدار عددی برای گرد کردن متن اندازه
 

اضافه کردن پیشوند به متن اندازه 

اضافه کردن پسوند به متن اندازه  

مهندسی                 دهدهی               علمی

فاصله             کاما              نقطه

برداشت از روی سیستم عامل      کسری               معماری

-

-

-

-

-

-

-
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 تنظیم مقیاس اندازه 

 این ضریب در تمامی متن های اندازه اثر می کند.       
در  که  اندازه گذاری  مواردی  برای  گزینه  این  از 
شده اند  ترسیم  متفاوت  مقیاس های  با  هم  کنار 

استفاده می شود. 

روی گزینه  OK  پایین زبانه کلیک کرده و وارد کادر  Dimensions Style Manager  شوید. 

 1- اسم سبک جدید که ایجاد کرده اید را انتخاب کنید. 
 2- روی گزینه  Set Current  کلیک کنید تا این سبک جاری شود. 

 3- گزینه  Close  را انتخاب کنید تا از این کادر خارج شوید

 )حال می توانید اندازه گذاری را شروع  کنید( .

-

-

-



173

متن نویسی و اندازه گذاری نقشه ها واحد کارهشتم

- نوار ابزار اندازه گذاری

                                                                                اندازه گذاری خطی

  X  به وسیله این دستور می توانید تغییرات روی محور
و محور  Y  را اندازه گذاری کنید. 

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

 2- مشخص کردن اولین نقطه ........................

 3- مشخص کردن دومین نقطه ......................................................

زیر دستور  استفاده  موارد  از  یا  کنید  انتخاب  اندازه  درج  به عنوان محل  را  نقطه ای  می توانید  مرحله  این  در   -4 
نمائید. 

- ارائه گزارش از مقدار اندازه  ..............................................................................................

با استفاده از این گزینه می توانید به جای متن اندازه از متن پاراگرافی استفاده کنید. 

می توانید به جای متن اندازه از یک متن تک خطی استفاده کنید. 

 می توانید متن اندازه را زاویه دار درج کنید. 

باعث می شود تا اندازه گذاری در هر شرایطی افقی باشد. 

 باعث می شود تا اندازه گذاری در هر شرایطی عمودی باشد. 

 با استفاده از این گزینه می توانید خط اندازه را درحالت زاویه دوران دهید.
این دوران روی  مقدار اندازه نیز اثر می گذارد. 

-

-

-

-

-

-

-

اندازه گذاری خطی
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با استفاده از این دستور و معرفی دو نقطه می توانید طول واقعی موضوع های مورد نظر را  اندازه گذاری کنید. 
روش عمل کرد این دستور و زیر دستورهای آن مانند دستور قبل می باشد.

                                                                        اندازه گذاری کمان

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

 2- انتخاب کمان   ................................................................................

 3- مشخص کردن محل درج اندازه یا استفاده از زیر دستورها
- ارائه گزارش از طول کمان ..................................................................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید قسمتی از کمان را اندازه گذاری کنید. 

 این گزینه در صورتی عمل می کند که کمان انتخابی شما از 90 درجه بزرگتر
 باشد. این  حالت وسط خط اندازه را با یک خط راهنما به وسط کمان وصل

می کند. 

-

-

اندازه گذاری در جهت موضوع

اندازه گذاری کمان
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 Y  و  X  با استفاده از این دستور می توانید مختصات

نقطه ای را که می خواهید مشخص کنید. 

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

 2- مشخص کردن محل مختصات  ............................................................................

 3- با حرکت مکان نما به سمت پایین یا سمت چپ می توانید مختصات  X  یا  Y  را مشخص کنید. 
ارائه گزارش  ..............................................................................................................................

 این گزینه مختصات، X  نقطه مشخص شده را تعیین می کند. 

این گزینه مختصات، Y  نقطه مشخص شده را تعیین می کند. 

                                                                       

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

 2- انتخاب کمان یا دایره   .......................................................................................................

ارائه گزارش .............................................................................................................................

 3- مشخص کردن محل درج اندازه
              )در داخل یا خارج کمان(

-

-

 اندازه گذاری مختصاتی

  اندازه گذاری شعاع


