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)AutoCAD 2008( اجراي نرم افزار اتوكد

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود:  ◄
 - نرم افزار اتوكد را از طريق نشانۀ آن در ميز كار )Desktop) راه اندازي كند.

 - نرم افزار اتوكد را از طريق منوي شروع )Start) راه اندازي كند.
 - اجزاي پنجرۀ اصلي اتوكد را معرفي كند.

 - اصول كار و روش هاي ورود فرمان هاي اتوكد را شرح دهد.
 - پنجرۀ متني اتوكد را فعال و غير فعال كند.

 - از اتوكد خارج شود )پنجرۀ اصلي را ببندد).

مدت زمان آموزش 

جمععملينظري

224



پيش آزمون
1. تفاوت نرم افزار و سخت افزار چيست؟

2. منظور از سيستم عامل چيست؟ مثال بزنيد.
3. انواع نرم افزارهاي رايانه اي را همراه با مثال بنويسيد.

4. اتوكد نرم افزاري ...... است.
5. در اتوكد نقشه كشي به كمك رايانه صورت مي گيرد.

 درست    نادرست
6. در سيستم عامل ويندوز، يك نرم افزار چگونه راه اندازي مي شود؟

7. در پنجره هاي برنامه ها در سيستم عامل ويندوز كدام دكمه براي حداقل كردن پنجره كاربرد دارد؟
ج)             د)  ب)   الف)  

8. منظور از نوار عنوان در پنجرۀ نرم افزارها چيست؟
9. منظور از منوي كركره اي در پنجرۀ برنامه ها و نرم افزارها چيست؟

10. مفهوم ويرايش در كارهاي رايانه اي چيست؟
11. راه هاي خروج از يك نرم افزار در سيستم عامل Windows را بنويسيد.

12. پيغام زير كه گاهي اوقات در هنگام خروج از يك برنامه ظاهر مي شود به چه معناست.
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راه اندازي نرم افزار اتوكد 2008
وقتي نرم افزار اتوكد روي رايانه نصب شــده باشد1 به روش هاي 

مختلف قابل راه اندازي است، كه متداول ترين آنها عبارت ا ند از:

دبل كليك روي نشانۀ )Icon) اتوكد 2008 يا كليك راست روي  ◄
همين نشانه و انتخاب گزينۀ Open در ميزكار )Desktop) ويندوز 

از طريق منوي شروع )Start) به شرح زير: ◄

مراحل كار
1. روي دكمۀ شروع )Start) در نوار وظيفه ويندوز كليك مي كنيم. 

2. گزينۀ All Programs را انتخاب مي كنيم.
3. پوشۀ Autodesk  را انتخاب مي كنيم.

4. پوشۀ AutoCAD 2008 را انتخاب مي كنيم. 
5. روي فايل اجرايي AutoCAD 2008  كليك مي كنيم.  

1 . نصب نرم افزار اتوكد در پيوست انتهای كتاب آورده شده است.

1

2

3
4

Start > All Programs > Auto desk > AutoCAD2008 > AutoCAD2008

5
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 AutoCAD 2008 آشنايي با محيط نرم افزار اتوكد
پس از ورود به محيط اتوكد پنجرۀ زير را در اختيار داريم؛ 

 Title bar نوار عنوان

نوار فضاي كاري 
Work space

نوار ابزار اليه ها
Layer stoolbars

نوار ابزار خواص موضوعات 
Properties toolbars

نوار ابزار استاندارد 
Standard toolbars نوار ابزار اصالحات

Modify toolbars

پنجرۀ اتوكد 2008 نوار وضعيت  
 Status bar

زبانۀ فضاي مدل و جانمايي
Model & Layout Tab 

نوار ابزار ترسيم  
 Draw toolbars

خط فرمان 
 Command Line

نماد سيستم مختصاتي 
 Ucs  icon (صفحه كاري(

نكته

در حين بازشدن نرم افزار اتوكد اگر پنجرۀ تنظيمي ديگري باز شد آ ن  را ببنديد تا به محيط 
اصلي اتوكد مطابق شكل زير برسيد.

در برخي از نسخه ها پوشه AutoCAD مستقيمًا زير مجموعۀ All Programs است.

يادآوري

مكان نما 
 Cursor

نوار منو 
Menubar

نوار ابزار سبك ها 
styles toolbars
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 ) Drawing Area( صفحۀ ترسيم
مهم ترين قسمتي كه در پنجرۀ اتوكد توجه ما را جلب مي كند زمينۀ مشكي رنگ تحت عنوان صفحۀ ترسيمي است 
 (cursor( و مكان نما x y     با نماد xy كه البته رنگ آن قابل تغيير است. در اين محيط صفحۀ كاري دوبعدي
با نماد   به منظور ابزار طراحي و نقشه كشــي نيز وجود دارد. جالب است بدانيد، اين صفحۀ ترسيمي همانند 

ميز نقشه كشي است؛ پس كاغذ نقشه كجاست؟

 )Title bar( نوار عنوان
نوار عنوان در باالترين قسمت پنجرۀ اتوكد به شكل زير است.

دكمه هاي كنترل پنجرۀ اصلي اتوكد

Minimize: براي حداقل كردن اندازه پنجرۀ اتوكد 

Restore: براي كوچك يا حداكثر Maximize كردن اندازه پنجرۀ اتوكد 

Close: براي بستن پنجرۀ اتوكد

عنوان نرم افزار عنوان فايل جاري 

نكته

دقت كنيد، اگر پنجرۀ اتوكد شــما با شكل صفحۀ قبل متفاوت بود از طريق نوار ابزار فضاي كاري 
Work space فضاي AutoCAD Classic را انتخاب كنيد. 
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دكمه هاي كنترل فايل ترسيمي

منو ها

نوار منو )Menu bar(  )منوي كركره اي(
اين نوار مطابق شــكل زير شــامل منوهاي فرمان هاي اتوكد و همچنين در حالت عادي شامل دكمه هاي كنترل 
فايل ترسيمي است؛ هر منو در اين نوار قابليت باز شدن و انتخاب فرمان ها و يا گزينه هاي آنها را دارد. به منظور 

استفاده از نوار منو، روي منوي مورد نظر مي رويم و كليك مي كنيم )همانند شكل زير)

نكته: 

نوار منو) منوي كركره اي)

نكته

در جلــو برخي از فرمان ها، عالمت     به 
مفهوم داشتن چند گزينه )روش) براي اجراي فرمان 
مربوط و همچنين عالمت ... )سه نقطه) به مفهوم 
اجراي فرمان از طريق پنجرۀ محاوره اي اســت.

جالب است بدانيد در اتوكد فرمان ها و گزينه هاي 
آنها همانند ابزار مداد و پاك كن و ... هستند كه 

نقشۀ خود را به كمك آنها ترسيم مي كنيم.

يادآوري
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 )Toolbars( نوارهاي ابزار

نوارهاي ابزار، نوارهايي هســتند كه ابزار يا به عبارت بهتر فرمان ها به صورت نشانه روي آنها مشخص شده اند. 
در حالت عادي نوارهاي ابزار در باال و دوطرف صفحۀ ترسيمي است. هر نشانه اي روي آنها داراي شكل خاص 
اســت كه با قرار دادن مكان نما روي نشانه ها و مكث چند ثانيه اي، نام فرمان نيز ظاهر مي شود. براي اجراي هر 

فرمان، مكان نما را روي نشانۀ فرمان مي بريم و كليك مي كنيم.

Standard براي مديريت 

فايل ها و كنترل تصوير و...

Style براي تنظيم سبك  

متن و اندازه گذاري 

Layer براي تنظيم و 

كنترل اليه ها 
Work space براي تنظيم و 

كنترل فضاي كاري 

Properties براي تنظيم 

خواص موضوعات نظير 
رنگ و نوع خط و...

نوارهاي ابزار مهم موجود در پنجرۀ اتوكد 

نوار ابزار Draw شامل فرمان هاي ترسيمي نوار ابزار Modify شامل فرمان هاي اصالحات 

احضار )اضافه كردن( نوار ابزار به پنجرۀ اتوكد  
1. روي يكــي از نــوار ابزارهاي موجود، راســت كليك 

مي كنيم.
2. از منوي ظاهر شــده، روي نوار ابزار مورد نظر كليك 

مي كنيم.

نكته

نشانه هايي كه به شكل  است داراي كشو باز شونده شامل گزينه هاي فرمان مربوط هستند.
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جابه جايي نوارهاي ابزار 
1. مكان نما را روي حاشيۀ نوار ابزار مي بريم و درگ مي كنيم.
2. در محل دلخواه نوار ابزار را قرار مي دهيم و رها مي كنيم.

2

1
Close دكمۀ بستن نوار ابزار 

نوار ابزار جابه جا شده به محل دلخواه 

عنوان نوار ابزار 

تغيير شكل نوارهاي ابزار 
) ظاهر شود. 1. مكان نما را روي لبۀ نوار ابزار موجود مي بريم تا فلش جابه جايي )

2. دكمۀ كليك را مي فشاريم و همزمان در جهت فلش ها حركت مي  دهيم تا شكل نوار ابزار تغيير كند.

تغيير شكل نوار ابزار 

نكته

براي انتقال نوار ابزار به حاشــيه پنجرۀ اتوكد، روي عنوان نوار ابزار مربوط درگ مي كنيم و سپس 
در حاشيه پنجرۀ اتوكد مي بريم، وقتي كه قسمت عنوان آن محو شد رها مي كنيم.
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يادآوري

شناسايي روش هاي ورود فرمان هاي اتوكد
روش هاي مختلفي براي ورود فرمان هاي اتوكد وجود دارد كه عبارت اند از:

الف( روش نوار ابزار: در اين روش نشــانۀ فرمان مورد نظر به كمك مكان نما انتخاب و با كليك روي آن 
فرمان وارد مي شود.

Standardدر نوار ابزار Save مثال: كليك روي نشانۀ فرمان

به خاطر داشــته  باشيد اتوكد، نرم افزار تعاملي اســت كه از طريق خط فرمان )Command ) با 
كاربَر ارتباط برقرار مي كند. پس، يك كاربر ماهر اتوكد دائمًا نگاهش به خط فرمان است.

همۀ فرمان هاي اتوكد داراي نشانه و نوار ابزار نيستند، اما مي  توان براي آنها ايجاد كرد.

يادآوري

 Command line خط فرمان
خط فرمان از مهم ترين قســمت هاي اتوكد است كه مطابق شكل زير، در پايين پنجرۀ اتوكد قرار گرفته است و 

براي تايپ فرمان ها در مقابل Command و پاسخ به پيغام هاي اتوكد به كار مي رود.
پنجــرۀ خــط فرمان به كمك كليد هاي تركيبي Ctrl+ 9  و يا از طريــق منوي Command line tools قابل 

مخفي كردن و يا بازيابي است، براي اين منظور كليد 9 قسمت تحريري صفحه كليد كاربرد دارد.     

نمايشگر مختصات مكان نما  خط فرمان و نوار وضعيت 

پنجرۀ خط فرمان

نوار وضعيت

Status bar نوار وضعيت
مطابق شكل باال، نوار وضعيت در زير خط فرمان واقع شده است و شامل نمايشگر مختصات مكان نما 
) و دكمه هايي براي فعال و غير فعال كردن برخي فرمان ها و تنظيمات آنهاســت؛ ابزار   Cursor(

اين نوار بيشتر براي تنظيمات نقشه كشي كاربرد دارد.
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ب( روش نوار منو )منوي كركره اي(: در اين روش فرمان ها يا حتي گزينه هاي آنها مستقيمًا از طريق منو ها 
در نوار منو قابل انتخاب و وارد كردن هستند. 

 File در منوي Save مثال: كليك روي فرمان

نكته

براي اســتفاده از منوها به كمك صفحه كليد، ابتدا كليد Alt  را مي فشــاريم و سپس حرفي از منوها 
را، كه زير خط دار شــده اســت، وارد مي كنيم. حرف زير خط دار هر فرمان در منوها نيز با صفحه كليد 

قابل انتخاب است.

نكته

ج( روش خط فرمان: در اين روش اصطالح هر فرمان يا مخفف )خالصه) آن  را مقابل Command  تايپ 
و با اينتر آن  را وارد مي كنيم.

مثال: براي ورود فرمان Save  اصطالح كامل آن را تايپ و اينتر مي كنيم.
 Command: Save ↵

Enter را انجام مي دهد. 1. در اتوكد كليدSpace bar  نيز كار 
2. در پيغام هاي خط فرمان آنچه در داخل خط عالمت ] [ قرار دارد گزينه محســوب مي شــود و 
براي انتخاب آن بايد يك يا دو حرف بزرگ آن را وارد كنيد. همچنين، آنچه در داخل عالمت > < قرار 
دارد پيش فرض محسوب مي شود و براي تأييد آن كافي  است فقط اينتر كنيد و آنچه خارج از اين عالئم 

است روش جاري است.
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به خاطر داشته باشيد:
در تايپ فرمان هاي اتوكد نيازي به وارد كردن فاصله بين كلمات و حروف نيســت؛ زيرا كليد فاصله 

)Space bar) عملكرد )Enter) را دارد.
مخفف: نام مستعاري است كه در فايلي به  نام ACAD. PGP در اتوكد موجود است.

بــراي اجراي برخي از فرمان ها بدون كادر محاوره اي، در خط فرمان قبل از اصطالح فرمان از عالمت 
- )خط تيره) مي توان استفاده كرد.

با كليدهاي جهت  و  موجود در صفحه كليد مي توان فرمان هاي وارد شــدۀ قبلي را مرور و در 
صورت لزوم هر يك از آنها را انتخاب و با اينتر مجدداً وارد كرد.

اگــر پس از اجــراي هر فرمان در مقابل Command اينتر كنيم آخرين فرمان وارد شــده مجدداً وارد 
مي شود. به عبارت ديگر ، آن فرمان تكرار مي گردد.

در نســخه هاي اتوكد 2006 و باالتر برخي از پيغام ها و گزينه ها در حين اجراي فرمان ها منوي شــناور 
)Dynamic Menu) در فضاي ترســيمي ظاهر مي شــود و مي توان گزينه ها را در آن انتخاب كرد يا پيغام ها 
F12 فعال و غير فعال مي   شود. Dyn در نوار وضعيت يا كليد  را جواب داد؛ ضمناً ، اين منو از طريق دكمۀ 

يادآوري

د( روش منوي ميان بر)Shortcut Menu(: اگر در صفحۀ ترسيم، راست كليك كنيم، منويي باز مي شود كه 
به آن منوي ميان بر گويند و از طريق آن مي توان آخرين فرمان اجرا شــده يا برخي فرمان هاي پركاربرد ديگر را 
انتخاب و وارد كرد. اگر فرماني وارد شــده باشــد، از طريق منوي ميان بر گزينه هاي آن  غير قابل انتخاب است. 

شكل مقابل منوي ميان بر در حالت اجراي فرمان  Zoom را نشان مي دهد.
همچنين اگر موضوعي انتخاب شــده باشــد و سپس 
منــوي ميان بر فعال شــود بــه منوي ميان بــر فرمان هاي 
ويرايشــي و يا گزينه هــاي مربوط نيز اضافه مي شــود.

در منوي ميان برEnter براي وارد كردن معادل فشردن كليد 
Cancel ،Enter بــراي انصــراف از ادامه عمليات در حال 

اجرا معادل فشردن كليدEsc وRecent Input براي انتخاب 
و وارد كــردن آخرين فرمان هاي اجرا شــده كاربرد دارد. 
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 )Text Window( مشاهدۀ عمليات اجرا شده در پنجرۀ متني
 اتوكد داراي پنجره اي است كه عمليات اجرا شدۀ فرمان ها را مي  تواند به صورت متني به نمايش بگذارد. براي 

فعال و غير فعال كردن پنجرۀ متني به دو شيوه مي  توان عمل كرد.

◄  F2 فشردن كليد 

◄  .Text Window و كليك روي )Display( گزينۀ ،View باز كردن منوي
نتيجه، فعال كردن پنجره متني مطابق شكل است.

در برخي صفحه كليدها، كليدهای تابع دو حالته اســت. »دقت كنيد حتمًا حالت متداول آنها 
فعال  باشد.«

يادآوري
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اغلب اوقات در هنگام خروج از اتوكد يا بستن فايل جاري پيغامي به شكل زير ظاهر مي شود:

در اين پيغام سؤال مي شود، آيا مي خواهيد تغييرات اعمال شده در فايل جاري ذخيره شود؟ يا نه؟ 
در صورت تمايل به ذخيره تغييرات، گزينۀ Yes  و در صورت عدم تمايل گزينۀ No را انتخاب كنيد.

يادآوري

روش هاي خروج از نرم افزار اتوكد
براي خروج از نرم افزار اتوكد چند راه وجود دارد كه متداول ترين آنها در زير آمده است.

الف) بر روي نشانۀ )Close) در نوار عنوان پنجرۀ اتوكد كليك مي كنيم.
ب) از منوي File، گزينه Exit را انتخاب مي كنيم.

ج) فرمان Quit را در خط فرمان وارد مي كنيم.
د) در صفحه كليد، كليدهاي تركيبي Alt+F4  را با هم فشار دهيم.
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ارزشيابي پاياني
 ◄نظري 

 )زمان 60 دقيقه)

1. مراحل راه اندازي اتوكد از طريق منوي Start را بنويسيد.
2. روش هاي واردكردن فرامين اتوكد را نام ببريد.
3. روش هاي خروج از نرم افزار اتوكد را بنويسيد.

4. مفهوم پيغام Save changes to Drawing1. dwg در هنگام خروج از نرم افزار اتوكد چيست؟
5. در صفحۀ ترسيمي اتوكد    نماد ............ و  نماد ......... است.

6. نمايشگر مختصات مكان نما در نوار ....... است.
7. اگر درصفحۀ ترسيمي كليك راست كنيم منويي باز مي شود كه به آن ............ گويند.

8. عمليات فرامين اجرا شدۀ اتوكد در پنجرۀ .............. قابل مشاهده است.
9. اتوكد يك نرم افزار سيستمي است.

 درست   نادرست
10. كليك راست بر روي نشانۀ  ....... و انتخاب گزينۀ Open معادل دبل كليك بر روي آن است.

 درست   نادرست
11. در صورتي كه قبل از وارد كردن اصطالح يك فرمان خط تيره تايپ كنيم، اجراي فرمان از طريق پنجرۀ گفتگو  

)كادر محاوره اي) صورت مي گيرد.
 درست   نادرست

12. در اتوكد اگر پس از اجراي فرمان در مقابل Command فقط اينتر كنيم، آخرين فرمان اجراشده مجدداً وارد 
مي شود.

  درست   نادرست
Dynamic Input  .13 يك كادر كمكي براي خط فرمان است.

 درست   نادرست
14. فعال كردن فضاي كاري AutoCAD Classic از طريق نوار ابزار Workspace انجام مي شود.

 درست   نادرست
15. در تايپ فرمان ها در خط فرمان نيازي به فاصله در بين كلمات تركيبي نيست.

 درست   نادرست
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16. براي بستن نرم افزار كدام دكمه كاربرد دارد؟
 الف(    ب(     ج(    د( 

17. در منوها كدام عالمت نشانۀ اجراي فرمان از طريق پنجرۀ محاوره اي است؟ 
-   د( ] [ ...   ج(   الف(    ب( 

18. كدام عالمت در پيغام هاي خط فرمان مفهوم پيش فرض را دارد؟
/   د( ) ( ] [   ج(   الف( › ‹    ب( 

19. كدام روش وارد كردن فرامين در اتوكد نياز به تايپ اصطالح فرمان ها دارد؟
 الف( نوار منو   ب( نوار ابزار   ج( منوي صفحه اي  د( خط فرمان

20. كدام كليد در اتوكد عملكرد اينتر را دارد؟
Tab )د  Caps Lock )ج  Space bar  )ب  Back Space )الف 

21. كدام كليدها براي مرور فرمان هاي اجراشده كاربرد دارد؟
 الف(     ب(     ج(    د(  

 عملي ◄

)زمان: 60 دقيقه(

1. نرم افزار اتوكد را راه اندازي كنيد.
2. اجزاي موجود در پنجرۀ اتوكد را شناسايي كنيد و با كتاب تطبيق دهيد.

3. نرم افزار اتوكد را ببنديد.

 تحقيق ◄
1. در مورد هريك از عمليات زير تحقيق كنيد و گزارش آن را به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.

2. روش هاي ديگر راه اندازي نرم افزار اتوكد كدام اند؟
3. روش هاي ديگر خروج از نرم افزار اتوكد كدام اند؟

4. تفاوت اساسي نرم افزار اتوكد با نرم افزارهاي زير چيست؟
3D max )ج   Photoshop )ب   Paint )الف



مديريت فايل ها 

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود:  ◄
 -  فايل جديدي به كمك فرمان New ايجاد كند.

 - فايل جاري را به كمك فرمان Save As ذخيره كند.
 - يك فايل را به كمك Q Save ذخيره سازي سريع  كند.

 - فايل ذخيره شده را به كمك فرمان Open باز كند.
 - يك فايل را از بين چندين فايل باز، جاري كند.

 - فايل جاري را از طريق Close ببندد.
 - يك فايل معيوب را به كمك Recover بازيابي كند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

224



پيش آزمون 
1.  مفهوم فايل )File) چيست؟

2. با چه فرماني مي توان فايل جديد ايجاد كرد؟
3.  با چه فرماني مي توان فايل را ذخيره كرد؟

4.  با چه فرماني مي توان فايل ذخيره شده را باز كرد؟
5.  منظور از پسوند فايل چيست؟ مثال بزنيد.

6. ذخيره سازي فايل يعني ثبت اطالعات روي حافظۀ  ......
7. فايل در كدام گزينه مي تواند ذخيره شود؟

 الف) سند    ب) پوشه   ج) پرونده   د) هيچ كدام
. در اتوكد مي توان برگه هاي كادر و جدول دار نيز تهيه كرد. 8

 درست    نادرست
9. فايل هاي ذخيره شده را با نسخۀ نرم افزار پايين تر مي توان باز كرد.

 درست    نادرست
10. نام يك فايل ذخيره شده با .................... قابل تغيير است.
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مديريت فايل ها1
عملياتي نظير ايجاد، ذخيره سازي، باز كردن فايل هاي ترسيمي را مديريت فايل ها گويند؛ در اتوكد نيز ترسيمات 

در قالب فايل ترسيمي، قابل مديريت است كه به آن مي پردازيم.
ايجاد فايل ترسيمي جديد

ايجاد يك فايل جديد در اتوكد همانند تهيه كاغذ رسم در نقشه كشي دستي است كه به چند روش صورت مي گيرد.

New مراحل ايجاد فايل ترسيمي جديد به كمك فرمان
1. فرمان New را به يكي از روش هاي مقابل وارد مي كنيم.

 پس از ورود فرمان پنجرۀ زير ظاهر مي شود. 

2. در پنجرۀ Select templates روي الگوي مورد نظر )مثال acadiso. dwt) كليك مي كنيم.
Open كليك مي كنيم. 3. روي دكمۀ 

1 .File manager

به خاطر داشته باشــيد؛ فايل acadiso.dwt ، يك فايل ترســيمي متريك A3 است كه متناسب با نقشه كشي 
صنعتي است. در صورتيكه فايل acad يك فايل اينچي است، بهتر است در نقشه هاي متريك استفاده نشود.

يادآوري

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

NewFile Menu

New ↵ / Ctrl+ NCommand Line

1

2

3



20

ذخيره سازي فايل ترسيمي
همان طور كه مي دانيم ذخيره ســازي يك فايل در رايانه يعني انتقال اطالعات بر روي حافظۀ جانبي، براي اين 

منظور در اتوكد راه هاي متعددي وجود دارد كه در ادامه به شرح هريك مي پردازيم.

 Save As  ذخيره سازي فايل ترسيمي با تعيين آدرس و نام به كمك فرمان
1. فرمان Save As را به يكي از شيوه هاي زير وارد مي كنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
Save AsFile Menu

Save As / Ctrl+ Shift +S
 Command

line
1

 پس از ورود فرمان پنجرۀ Save Drawing As ظاهر مي شود.

2

43

2. از پنجرۀ Save drawing As در قسمت Save in آدرس ذخيره سازي را انتخاب مي كنيم.
3. از پنجرۀ Save drawing As در قســمت File name نام فايل مورد نظر را وارد مي كنيم، يا از فهرســت فايل ها نام آن را 

انتخاب مي كنيم.
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Save كليك مي كنيم. 4. روي دكمۀ 

نكته

dwg  .1 مخفف Drawing پسوند فايل هاي ترسيمي اتوكد است.
2. در قسمت File  of  type مي توان فايل را تحت نسخه هاي پايين تر و با پسوند هاي ديگر نيز ذخيره كرد.

  Save ذخيره سازي سريع فايل با آدرس و نام جاري )بدون تعيين آدرس و نام جديد( به كمك فرمان
 فرمان Save را به يكي از شيوه هاي زير وارد مي كنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

SaveFile Menu

  Save ↵ يا Qsave↵ يا Ctrl+SCommand Line

نكته

اگر فايل ترسيمي قباًل از طريق  Save As ذخيره نشده باشد فرمان Save عملكرد Save As را انجام مي دهد.

در ذخيره سازي سريع، تغييرات محتواي فايل جاري روي محتواي ذخيره شده قبلي اعمال مي شود، 
مثال: اگر محتويات فايل جاري را پاك كنيم و ذخيره ســازي سريع انجام دهيم، محتواي ذخيره شده قبلي 

از دست مي رود.

يادآوري

اين فرمان در يك مرحله بدون هيچ گونه پيغامي اجرا مي شود.

 )Automatic Save( ذخيره سازي خودكار
در اين نوع ذخيره ســازي، سيســتم رايانه  اي به صورت خودكار بر حسب زمان تعيين شده عمل ذخيره سازي سريع را انجام 

مي دهد، كه تنظيم آن به دو روش امكان پذير است.
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1

2

3

4

نكته

محل ذخيره ســازي خودكار را از طريق پنجرۀ 
 Automatic Save و گزينۀ Files سربرگ ،Option

File Location قابل تنظيم است.

روش اول: از طريق  Save Time طبق مراحل زير:
1. فرمان Save time را وارد مي كنيم. 

2. در مقابل پيغام زير زمان ذخيره سازي خودكار را بر حسب دقيقه وارد كنيم. 

روش دوم: از طريق پنجرۀ options طبق مراحل زير: 
1. از منوي tools روي گزينۀ options كليك مي كنيم.

2. در پنجرۀ options روي سربرگ Open and Save كليك مي كنيم.
3. در قســمت  File safety Precautions ، گزينــۀ Automatic Save را فعال و 

زمان ذخيره سازي خودكار را در نوار آن وارد مي كنيم.
OK كليك مي كنيم. 4. روي گزينۀ 

Command: savetime ↵

Enter new value for SAVETIME <10>: 5 ↵



23

باز كردن يك فايل ترسيمي
 Open فايل هاي ذخيره شده را به روش هاي گوناگون مي توان در اتوكد باز كرد كه يكي از آنها استفاده از فرمان

به شرح زير است.

Open مراحل باز كردن فايل هاي ترسيمي ذخيره شده به كمك فرمان
1. فرمان Open را به يكي از روش هاي مقابل وارد مي كنيم. 

پس از ورود فرمان پنجره، شكل زير ظاهر مي شود. 

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

openFile Menu

open يا Ctrl + oCommand Line

نكته

 1. فايل هاي ذخيره شده تحت نسخه هاي باال را در نسخۀ پايين تر نمي توان باز كرد.
 2. فايل هــاي معيوب را مي توان از طريق فرمــان Recover بازيابي كرد. پس از وارد كردن فرمان 

Recover ساير مراحل آن مانند اجراي فرمان Open است.

2

1

3

2. از پنجرۀ Select File در قسمت Look in آدرس پوشه و فايل مورد نظر را انتخاب مي كنيم. 
3. روی فايل موردنظر كليك يا دابل كليك می كنيم.

Open كليك مي كنيم. 4. روي دكمۀ 
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جاري كــردن يك فايــل از مجموعه 
فايل هاي باز شده 

در نسخه هاي اتوكد 2000  به باال مي توان چندين فايل را 
به صورت همزمان در حالت باز نگه داشــت اما فقط يكي 
از آنها مي تواند جاري باشــد. براي اين كه بتوانيم هريك 
 Window از فايل هاي باز شــده را جاري كنيم،از منوی

به صورت زير استفاده می كنيم:
 1. روي منــوي Window در نوار منــو كليك مي كنيم.

2. روي عنوان فايل مورد نظر كليك مي كنيم.

نكته

 Cascade آن ها را با گزينۀ Window براي مشاهدۀ همزمان فايل هاي باز شده مي توانيم از طريق منوي
  Tile Vertically به صورت چيدمان افقــي و با گزينۀ Tile Horizontally به صورت آبشــاري، با گزينۀ
به صورت چيدمان قائم )عمودي) تنظيم كنيم. در حالت چيدمان با كليك در هر فايل مي توانيم آن را جاري 

كنيم. اگر فايل ها در حالت Minimize باشند، با گزينۀ Arrange Icons، نشانۀ فايل ها مرتب مي شود.

1

2

بستن فايل ترسيمي )بدون خروج از اتوكد(
در اتوكد هر فايل ترســيمي به صورت مســتقل قابليت بسته شــدن را دارد كه بدين منظور مي توان به يكي از 

شيوه هاي زير عمل كرد:
)Close) در نــوار منــو وقتــي فايل مربــوط در بزرگ تريــن اندازه روش اول: كليــك روي دكمــۀ 

)Maximize) يا در نوار عنوان فايل مربوط وقتي كه در حالت كوچك شده )Restore) باشد.
(Command در خط فرمان) مقابل Close روش دوم: وارد كردن فرمان

File از منوي Close روش سوم: كليك روي گزينۀ
Window از منوي  Close روش چهارم: كليك روي گزينۀ
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در هنگام بستن فايل ترسيمي با هريك از روش هاي گفته شده ممكن است همانند هنگام خروج 

از اتوكد پنجره اي ظاهر شــود كه مفهوم پيغام آن اين اســت كه آيا تغييرات در فايل ترسيمي مربوط 
ذخيره شود؟ كه به منظور ذخيره شدن Yes و ذخيره نشدن No را كليك مي كنيم.

يادآوري

گزينۀ Close All در منوي Window براي بستن همۀ فايل هاي باز، كاربرد دارد.

نكته
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ارزشيابي پاياني

  نظري◄
1. با كدام فرمان ذخيره سازي سريع صورت مي گيرد؟ 

Open)د   Save As)ج  Save )ب  New )الف 
2. مراحل اجراي فرمان New را بنويسيد.

3. مراحل اجراي فرمان Save As  را بنويسيد.
4. مراحل اجراي فرمان Open را بنويسيد.

5. كدام كليد تركيبي عملكرد فرمان مورد نظر را انجام نمي دهد؟
        New= Ctrl + N)ب   Open = Ctrl +O )الف 

 Save As = Ctrl + A )د   Save = Ctrl + S  )ج 
6. پسوند فايل هاي ترسيمي اتوكد ............. كدام يك از گزينه هاست؟

dxf )د   dws )ج   dwt )ب  dwg)الف 
7. آيا مي توان يك فايل ترسيمي را چندجا و چند بار ذخيره كرد؟ با چه فرماني و چگونه؟

  تحقيق: چگونه مي توان يك فايل ترسيمي كه در اتوكد 2008 ترسيم شده  است را در اتوكد 2006 باز كرد؟◄

  عملي )زمان: 30 دقيقه(◄
1. با فرمان  New فايل ترسيمي Acad Iso .dwg را ايجاد كنيد.

2. هر يك از فايل هاي ايجاد شده در مراحل قبل را جاري و تحت نام خاصي ذخيره كنيد.
3. فايل هاي ايجاد شده را به صورت چيدمان قائم Tile vertically  تنظيم كنيد.

4. هريك از فايل ها را به صورت جداگانه به كمك Close ببنديد.



كار با مختصات دوبعدي، واحدها، زوايا و تعيين 
محدودۀ ترسيمي

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود:  ◄
 - مفهوم مختصات را توضيح دهد.

 - انواع دستگاه هاي مختصات دو بعدي را شرح دهد.
 - روش هاي تعيين مختصات را شرح دهد.

 - واحدهاي طولي و زوايا را به كمك فرمان Units تنظيم كند.
 - محدودۀ ترسيمي )اندازه كاغذ نقشه كشي) را به كمك فرمان  Limits تنظيم كند.

 - مختصات نقاط اشكال دوبعدي را تعيين كند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
448



پيش آزمون
با اصطالح مختصات قباًل در چه زمينه اي مواجه شده ايد؟. 1
مفهوم )A (60,20 چيست؟. 2

3. مفهوم و كاربرد شكل مقابل چيست؟

4. واحد طول و زاويه در نقشه كشي صنعتي چيست؟
5. اندازۀ كاغذهاي نقشه كشي A4 و A3 چقدر است؟

6. منظور از اصطالح »اعشار« چيست؟
7. به جاي زاويۀ 90- درجه مي توان زاويۀ ............ را نيز جايگزين كرد.

8 . در دايرۀ مثلثاتي محور كسينوس ها همان محور X است.
  درست      نادرست

9. كدام گزينه مبناي اجزاي واحد متريك در نقشه كشي صنعتي است؟
  الف) اعشاري    ب) كسري    ج) علمي    د) معماري
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)Ordinate( مختصات
در پنجرۀ اتوكد، وقتي به ســمت چپ نوار وضعيت نگاه كنيد، سه عدد با چند رقم اعشار مشاهده مي كنيد. اين 
اعداد مبين موقعيت مكان نما در فضاي ترسيمي نسبت به مبدأ مختصات است، كه با حركت مكان نما اين اعداد 

هم تغيير مي كند. راستي، چرا عدد سوم صفر)0,000) است؟

در نقشه كشي نيز موقعيت مكاني يك نقطه نسبت به يك مبنا را مختصات گويند. از طرف ديگر، براي ترسيم 
نقشــه در اتوكد بايد مختصات نقاط ترســيمات نظير ابتدا و انتهاي پاره خط ها، مركز دايره و قوس ها و .... را 

معرفي كنيم. پس، فهم و به كارگيري مختصات از ضروريات كار با اتوكد است.

دستگاه مختصات
 مختصات يك نقطه به وســيلۀ دستگاه هاي مختصاتي تعيين مي شــود، نظير فرجه هاي نقشه كشي. در اتوكد دو 
دستگاه مختصات براي تعيين نقاط ترسيمات كاربرد دارد كه بر حسب طراحي دوبعدي يا سه بعدي به شيوه هاي 

مختلف مي توان از آن ها استفاده كرد.

نماد سيستم 
مختصاتي 
ucsicon cursor مكان نما

نمايشگر مختصات



30

انواع 
دستگاه هاي 

مختصاتي

دكارتي )متعامد) 
Cartesian

polar قطبي

دوبعدي
(x, y(

سه بعدي 
(x, y, z(

سه بعدي

دوبعدي 
(d> θ(

استوانه اي 
d>θ ,z

كروي 
d>θ> y

براي ترســيمات دوبعدي شــيوه هاي دوبعدي كاربرد دارد كه به آن مي پردازيم. ديد هاي سه بعدي را به مبحث 
سه بعدي موكول مي كنيم.

)Cartesian( دستگاه مختصات دكارتي
در اين دســتگاه كه حالت دوبعدي آن در اتوكد مطابق شــكل زير اســت، مختصات هر نقطه با طول )X)  و 

عرض)Y)  تعيين مي شود. مبدأ مختصات تقاطع محورهاي  X و Y است.
مثال: نقطه )40وA (30 را روي دستگاه دكارتي مشخص كنيد.
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1. مقــدار 30 واحد را به عنوان طول روي محور  X جدا 
مي كنيم.

 Y خطي به موازات محور X 2. از نقطۀ 30 واقع بر محور
ترسيم مي كنيم.

3. روي محور 40Y واحد به عنوان عرض جدا مي كنيم.
 X خطي به موازات محور Y 4. از نقطۀ 40 واقع بر محور

ترسيم مي كنيم.
محل تالقي دو خط ترسيم شده مختصات نقطۀ A است.

)Polar( دستگاه مختصات قطبي
اين دســتگاه منطبق بر دايرۀ مثلثاتي مطابق شــكل مقابل 
اســت كه مختصات هر نقطه در آن بــا دو مؤلفۀ فاصله 
)Distance) از مبــدأ )مركــز دايــره مثلثاتــي) و زاويه 
)Angel) نســبت به راســتاي صفر درجه )محور X) به 

صورت )D>A) تعيين مي شود.
مثال: مختصات نقطه )B )40> 120 را در دستگاه قطبي 

مشخص كنيد.
 

1. دايره اي به شعاع 40 واحد به مركز )0,0)  ترسيم مي كنيم.
2. محور افقي دايره را ترسيم مي كنيم تا دايره را قطع كند.

3. از نقطۀ )0,0) خطي را تحت زاويه  120درجه نســبت 
به محور افقي ترســيم مي كنيم تا دايره را قطع كند؛ محل 

تالقي خط  120درجه و دايره موقعيت نقطۀB است.

نكته

1. در اتوكد براي تعيين مختصات كاربرد حرف واو )و) بين اعداد، معرف دســتگاه دكارتي اســت، 
مانند )10و20) 

2. چنانچه مختصات نقطه اي منفي باشــد، براي تعيين مختصــات بايد عالمت منفي )-) را قبل از اعداد 
به كار برد، مانند )25- و 15-)

1 2

4

1

2 3

3
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روش هاي تعيين مختصات
در اتوكد مختصات هر نقطه به دو شيوه قابل تعيين است؛

 )Absulate( روش مطلق
در اين روش، مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات 

تعيين مي شود؛ مطابق شكل مقابل در دستگاه دكارتي. 

 )Relative( روش نسبي
در اين روش، مختصات هر نقطه نسبت به نقطۀ قبل تعيين 

مي شود، كه براي اين منظور عالمت @ )add sign) قبل از مختصات به كار مي رود؛
مطابق شــكل روبه رو روش نسبي در دستگاه دكارتي و 

شكل زير روش نسبي در دستگاه قطبي را مشاهده مي كنيد.

اوليــن نقطۀ هر ترســيم معموالً مطلق تعيين مي شــود. 
همچنين براي عمليات ترســيمي و ويرايشــي به كمك 
مختصات مي توانيم از دســتگاه ها و روش هاي مختلف 

تعيين مختصات به صورت تلفيقي استفاده كنيم.

نكته

1. اگــر در تعييــن مختصات @ را به تنهايــي در مقابل پيغام درخواســت مختصات وارد كنيم، 
تغييرات صفر محسوب مي شود.

2. در صورتي كه دكمۀ Dny در نوار وضعيت، فعال باشد ، براي تعيين مختصات به صورت نسبي 
نيازي به وارد كردن @ نيســت و چنانچه در هميــن حالت قصد تعيين مختصات به صورت مطلق را 

داشته باشيم بايستي قبل از اعداد مختصات عالمت# )Shift + 3 ) را به كار ببريم.
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نسبي قطبينسبي دكارتيمطلق دكارتينقطه
A0,00,00,0
B40,0@ 40,0@ 40<0

C50,17@10,17@ 20<60

D40,34@ -10,17@20<120

E30,34@ -10,0@ 10<180

F30,44@0,10@10<90

G10,44@ -20,0@ 20<180

H10,34@0,-10@ 10<270

I0,34@-10,0@ 10<180

J-10,17@ -10,-17@ 20<240
A0,0@ 10,-17@ 20<300

در نقشه كشــي به كمك رايانه غالبًا نقشه اي كه در اختيار نقشه كش قرار مي گيرد تا در نرم افزار آن را ترسيم 
كند، طبق اصول نقشه كشي اندازه گذاري شده است و نقشه كش بايستي مختصات نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط 

و مراكز و شعاع دايره ها و كمان ها را از روي آن استخراج كند و در رايانه وارد كند.
در اين فرايند مختصات برخي نقاط به صورت ســاده و مســتقيم از روي اندازه ها قابل برداشت است، اما 
مختصات برخي نقاط به تجزيه و تحليل مختصري نياز دارد كه البته از روي اندازه هاي موجود قابل محاســبه 

است. 
براي مثال مختصات شكل زير به چند شيوه متداول استخراج شده و در جدول نوشته شده است.

نكته

استخراج مختصات و نگارش در جدول به منظور تمرين مختصات ارائه شده است كه البته با كسب 
مهارت بيشــتر و كاربرد ابزار كمك مختصاتي اين عمل به صــورت همزمان با وارد كردن مختصات در 

رايانه صورت مي گيرد.
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تنظيم واحدهاي طولي و زوايا به كمك 
Units فرمان

1. فرمــان Units را بــه يكي از روش هــاي مقابل وارد 
مي كنيم، كه حاصل آن ظاهر شــدن پنجره اي مطابق شكل 

است.
2. در قســمت Length نــوع واحد طولــي و دقت كار 

برحسب تعداد ارقام اعشار را تنظيم مي كنيم.
3. در قسمت Angle، نوع واحد زاويه و دقت آن را مشخص 
مي كنيم، با فعال كردن گزينۀ Clockwise مي توانيم جهت 
دوران زاويــه اي را موافــق حركت عقربه هاي ســاعت 

درآوريم.
4. در قســمت insertion scale مقياس واحد كاري براي 

بلوك هاي ورودي به فايل جاري را تنظيم مي كنيم.
5. در قســمت Lighting ميزان شدت نور در فايل جاري 

را مي توانيم كنترل كنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
unitsFormat Menu

units يا unCommand

2 3

4

5

نكته

1. قسمت Sample output مثال واحدهاي طولي و زاويه اي تنظيم شده را نشان مي دهد.
2. به كمك دكمۀ Direction مي توانيم مبناي واحد زاويه را نسبت به جهات جغرافيايي كنترل كنيم.

جهت دوران زاويه اي به صورت پيش فرض خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت است.

يادآوري

1
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 Limits فرمان
قباًل گفتيم، در حقيقت صفحۀ ترسيمي همانند ميز نقشه كشي است . حال پي خواهيد 
  Limitsبرد كه كاغذ نقشه نيز قسمتي از صفحه ترسيمي است كه اندازه آن با فرمان
تنظيم مي شــود. در اين فرمان محدودۀ ترســيمي مطابق شكل زير با تعيين گوشۀ 

سمت چپ پايين و سمت راست باال تعيين مي شود.

Limits اجراي فرمان
مراحل اجرا

مراحل اجراي فرمان

↵1Command: limits. فرمان limits را وارد مي كنيم.

2. گوشۀ سمت چپ و پايين را تعيين مي كنيم.
      Specify lower left corner or  [ON/ OFF]
  >0.0000,0.0000>: ↵

3. گوشۀ سمت راست و باال را تعيين مي كنيم.
Specify upper right corner:
>420.0000,297.0000>:

شيوه هاي ورود فرمان
Drawing LimitsFormat Menu

LimitsCommand Line

نكته

F7 كاغذ شــبكه بندي و در صفحۀ ترســيمي   1. با فعال كردن  Grid از طريق نوار وضعيت يا كليد 
مشخص مي شود.

2. بــه كمك فرمان Zoom و گزينــۀ All مي توان محدودۀ كاغذ را بر صفحــۀ نمايش منطبق كرد.

در هنــگام اجراي فرمــان Limits اگر اندازۀ كاغذ پيش فرض >12,9< بود، اين كاغذ اينچي اســت؛ 
بهتــر اســت آن را ببنديد و از طريــقNew  فايل acadiso .dwt كه يك فايل متريك اســت را ايجاد كنيد.

يادآوري

[گزينۀ ON[: كاغذ را فعال مي كند، به نحوي كه تعيين مختصات خارج از محدودۀ كاغذ غير ممكن مي شود.

[گزينۀ OFF[: كاغذ را غير فعال مي كند به نحوي كه تعيين مختصات داخل و خارج از محدوده امكان پذير مي شود.
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ارزشيابي پاياني 

نظري  ◄
1. مفهوم مختصات در نقشه كشي چيست؟
2. مختصات در اتوكد چه كاربردي دارد؟

3. انواع دستگاه هاي مختصات دوبعدي در اتوكد را همراه با مؤلفه هاي الزم هريك بنويسيد.
4. مراحل تعيين محدوده ترسيمي )اندازه كاغذ) را بنويسيد.

5. دستگاه مختصاتي ........... منطبق بر دايرۀ مثلثاتي است.
6. مختصات  )A(20,30 مربوط به دستگاه ............. است.

7. در تعيين مختصات عالمت ......... معرف دستگاه قطبي است.
8 . در روش ............ مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات تعيين مي شود.

9. در روش ............ عالمت @ قبل از مختصات نقاط به كار مي رود.
10. تنظيم واحدها و زوايا به كمك فرمان ........... انجام مي شود.

11. در اجراي فرمان Limits پيغام Specify upper right corner معرف تعيين گوشه سمت ....... و ....... 
كاغذ است.

12. با فعال كردن Grid كاغذ شبكه بندي مي شود. 
 درست      نادرست  

13. به صورت پيش فرض جهت زوايا در دستگاه قطبي در جهت حركت عقربه هاي ساعت است.
 درست      نادرست  

14. اگر در تعيين مختصات @ را به تنهايي و در مقابل پيغام درخواست مختصات وارد كنيم، تغييرات 
مختصات صفر محسوب مي  شود.   درست    نادرست

15. كدام گزينه معرف مختصات دوبعدي است؟
d>θ , ψ (د   d>θ (ج    d>θ,Z (ب   X,Y,Z (الف 

16. در وارد كردن زوايا كدام گزينه مي تواند جايگزين 60- درجه شود؟
 الف) 60 درجه  ب) 120 درجه  ج) 240 درجه   د) 300 درجه
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17. در شكل زير مختصات نقطۀ c نسبت به نقطۀ b به صورت نسبي كدام گزينه است؟
 الف) 10 ,8 @  ب) 10 , 8- @  ج) 0 ,12 @    د) 10- ,8 @

18. در نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه كدام نوع واحِد مبنا كاربرد دارد؟
Architectural (د  Scientific  الف) Decimal  ب) Fractional  ج)  

19. تعداد ارقام اعشاري دقت واحد كاري اتوكد در كدام قسمت پنجرۀ Units تنظيم مي شود؟
Clockwise (د   Precision (ج       Angle (ب   Length (الف 

20. كدام گزينه باعث فعال شدن كاغذ و عدم امكان تعيين مختصات در خارج از كاغذ مي شود؟
Zoom (د    OFF (ج   ON (ب             Gird (الف 

عملي )زمان 90 دقيقه) ◄
1. فرمان Units را اجرا كنيد و تنظيمات پنجرۀ آن را توضيح دهيد.

2. از طريق فرمان Limits ، محدودۀ كاغذ فايل جاري را به اندازۀ A4 قائم )عمودي) تعيين كنيد.
3. مختصات نقاط كادر در كاغذ A4 قائم و مستطيل داخل آن را در جدول مربوط بنويسيد.

نسبي قطبينسبي دكارتيمطلق دكارتينقطه
A

20,1020,1020,10

B200,10@180,0@ 0>180

C

D

E50,6050,6050,60

F
G

H
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4. جدولي مطابق جدول ســؤال 3 براي شــكل هاي زير ترســيم كرده و مختصات نقاط مشخص شده را در آن 
بنويسيد.

تحقيق  ◄
1. در نقشه كشي دستي كدام دستگاه مختصات و كدام روش تعيين مختصات بيشترين كاربرد را دارد.

2. در پنجرۀ Drawing Units، كاربرد گزينۀ Direction و عملكرد گزينه هاي آن چيست؟ 


