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 ACAD 2008 آشنايي با محيط نرم افزار اتوكد
پس از ورود به محيط اتوكد پنجره ي زير را در اختيار داريم؛ 

 Title bar نوار عنوان نوار منو 

نوار فضاي كاري 
Work space

نوار ابزار اليه ها
Layer toolbar

نوار ابزار خواص موضوعات 
Properties toolbars

نوار ابزار استاندارد 
Standard toolbars نوار ابزار اصالحات

Modify toolbars

پنجره ي اتوكد 2008 نوار وضعيت  
 Status bar

زبانه ي فضاي مدل و جانمايي 
Model & Layout Tab

نوار ابزار ترسيم  
 Draw toolbars

خط فرمان 
 Command Line

نماد سيستم مختصاتي (صفحه 
 Ucs  icon (كاري

نكته

در حين بازشدن نرم افزار اتوكد اگر پنجره ي 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 مجموعه ي All Programs است.

يادآوري

نوار ابزار سبك ها 

مكان نما 
 Crosshairs
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 ( Drawing Area) صفحه ي ترسيمي
ــكي رنگ تحت عنوان صفحه ي  ــره ي اتوكد توجه ما را جلب مي كند زمينه ي مش ــمتي كه در پنج مهم ترين قس
 x y     با نماد xy ترسيمي است كه البته رنگ آن قابل تغيير است. در اين محيط صفحه ي كاري دوبعدي
ــت بدانيد، اين  ــي نيز وجود دارد. جالب اس و مكان نما (cursor) با نماد   به منظور ابزار طراحي و نقشه كش

صفحه ي ترسيمي همانند ميز نقشه كشي است؛ پس كاغذ نقشه كجاست؟

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

دكمه هاي كنترل پنجره ي اصلي اتوكد

Minimize: براي حداقل كردن اندازه پنجره ي اتوكد 

Restore: براي كوچك يا حداكثر Maximize   كردن اندازه پنجره ي اتوكد 

Close: براي بستن پنجره ي اتوكد

عنوان نرم افزار عنوان فايل جاري 

نكته

ــكل صفحه ي قبل متفاوت بود از طريق نوار ابزار فضاي  ــما با ش دقت كنيد، اگر پنجره ي اتوكد ش
كاري Work space فضاي Auto CAD 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 شكل زير شامل منوهاي فرمان هاي اتوكد و همچنين در حالت عادي شامل دكمه هاي كنترل فايل 
ــدن و انتخاب فرمان ها و يا گزينه هاي آن ها را دارد. به منظور  ــت؛ هر منو در اين نوار قابليت باز ش ــيمي اس ترس

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

نكته: 

نوار منو( منوي كركره اي)

نكته

ــو برخي از فرمان ها، عالمت     به  در جل
مفهوم داشتن چند گزينه (روش) براي اجراي فرمان 
مربوط و همچنين عالمت ... (سه نقطه) به مفهوم 
اجراي فرمان از طريق پنجره ي محاوره اي است.

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

نقشه ي خود را به كمك آن ها ترسيم مي كنيم.

يادآوري
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 (Tool bars) نوارهاي ابزار
نوارهاي ابزار، نوارهايي هستند كه ابزار يا به عبارت بهتر فرمان ها به صورت نشانه روي آن ها مشخص شده اند. 
ــت. هر نشانه اي روي آن ها داراي شكل  ــيمي اس در حالت عادي نوارهاي ابزار در باال و دوطرف صفحه ي ترس
خاص است 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 نشانه ي 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 پنجره ي اتوكد 

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

ــزار به پنجره ي  ــردن) نوار اب احضــار (اضافه ك
اتوكد 

روش اول 
ــت كليك  ــاي موجود، راس ــوار ابزاره ــي از ن 1. روي يك

مي كنيم.
ــوار ابزار مورد نظر كليك  ــده، روي ن 2. از منوي ظاهر ش

مي كنيم.

نكته

نشانه هايي كه به شكل  است داراي كشو باز شونده شامل گزينه هاي فرمان مربوط هستند.
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روش دوم 
1. در فضاي خالي مقابل يكي از نوار ابزارهاي موجود، راست كليك مي كنيم. 

2. روي گزينه ACAD كليك مي كنيم.
3. از منوي ظاهر شده، روي نوار ابزار مورد نظر را كليك مي كنيم. 

جابه جايي نوارهاي ابزار 
1. مكان نما را روي حاشيه ي 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 دكمه ي بستن نوار ابزار 

نوار ابزار جابه جا شده به محل دلخواه 

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

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

تغيير شكل نوار ابزار 

 Command line خط فرمان
ــت كه مطابق شكل زير، در پايين پنجره ي اتوكد قرار گرفته است  ــمت هاي اتوكد اس خط فرمان از مهم ترين قس

و براي تايپ فرمان ها در مقابل Command و پاسخ به پيغام هاي اتوكد به كار مي رود.
ــا از طريق منوي Command line tools قابل  ــط فرمان به كمك كليد هاي تركيبي Ctrl+9  و ي ــره ي خ پنج

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 

پنجره ي 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 
ــت؛ ابزار  ) و دكمه هايي براي فعال و غير فعال كردن برخي فرمان ها و تنظيمات آن هاس  Cursor)

اين نوار بيشتر براي تنظيمات نقشه كشي كاربرد دارد.

نكته

براي انتقال نوار ابزار به حاشيه پنجره ي اتوكد، روي عنوان نوار ابزار مربوط درگ مي كنيم و سپس 
در حاشيه پنجره ي 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:

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

Standardدر نوار ابزار Save مثال: كليك روي نشانه ي فرمان

ب) روش نوار منو (منوي كركره اي): در اين روش فرمان ها يا حتي گزينه هاي آن ها مستقيمًا از طريق منو ها 
در نوار منو قابل انتخاب و وارد كردن هستند. 

 File در منوي Save مثال: كليك روي فرمان

ــت كه از طريق خط فرمان (Command ) با  ــيد اتوكد، نرم افزار تعاملي اس ــته  باش به خاطر داش
كاربَر ارتباط برقرار مي كند. پس، يك كاربر ماهر اتوكد دائمًا نگاهش به خط فرمان است!

همه ي فرمان هاي اتوكد داراي نشانه و نوار ابزار نيستند، اما مي  توان براي آن ها ايجاد كرد.

يادآوري

نكته

ــاريم و سپس حرفي از منوها  ــتفاده از منوها به كمك صفحه كليد، ابتدا كليد Alt  را مي فش براي اس
ــت، وارد مي كنيم. حرف زير خط دار هر فرمان در منوها نيز با صفحه كليد  ــده اس را، كه زير خط دار ش

قابل انتخاب است.
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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 ↵

به خاطر داشته باشيد:
ــت؛ زيرا كليد فاصله  ــپ فرمان هاي اتوكد نيازي به وارد كردن فاصله بين كلمات و حروف نيس در تاي

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

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

ــده ي قبلي را مرور و  با كليدهاي جهت  و  موجود در صفحه كليد مي توان فرمان هاي وارد ش
در صورت لزوم هر يك از آن ها را انتخاب و با اينتر مجدداً وارد كرد.

ــده مجدداً وارد  ــان در مقابل Command اينتر كنيم آخرين فرمان وارد ش ــر پس از اجراي هر فرم اگ
مي شود. به عبارت ديگر ، آن فرمان تكرار مي گردد.

ــناور  ــخه هاي اتوكد 2006 و باالتر برخي از پيغام ها و گزينه ها در حين اجراي فرمان ها منوي ش در نس
(Dynamic Menu) در فضاي ترسيمي ظاهر مي شود و مي توان گزينه ها را در آن انتخاب كرد يا پيغام ها را 

F12 فعال و غير فعال مي   شود. Dyn در نوار وضعيت يا كليد  جواب داد؛ ضمناً ، اين منو از طريق دكمه ي 

يادآوري

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 محسوب مي شود و براي 
انتخاب آن بايد يك يا دو حرف بزرگ آن را وارد كنيد. همچنين، آنچه در داخل عالمت < > قرار دارد 
ــت فقط اينتر كنيد. و آنچه خارج از اين عالئم  ــود و براي تأييد آن كافي  اس ــوب مي ش پيش فرض محس

است روش جاري است.

ــيم، راست كليك كنيم، منويي باز  د) روش فاصله ي منوي ميانبر(Shortcut Menu): اگر در صفحه ي ترس
مي شود كه به آن منوي ميان بر گويند و از طريق آن مي توان آخرين فرمان اجرا شده يا برخي فرمان هاي پركاربرد 
ديگر را انتخاب و وارد كرد. اگر فرماني وارد شده باشد، از طريق منوي ميان بر گزينه هاي آن  غير قابل انتخاب 
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ــكل مقابل منوي ميان بر در حالت اجراي فرمان  ــت. ش اس
 Zoom را نشان مي دهد.

ــد و سپس  ــده باش همچنين اگر موضوعي انتخاب ش
ــر فرمان هاي  ــوي ميان ب ــود به من ــر فعال ش ــوي ميان ب من
ــود. ــوط نيز اضافه مي ش ــا گزينه هاي مرب ــي و ي ويرايش

در منوي ميان برEnter براي وارد كردن معادل فشردن كليد 
ــه عمليات در حال  ــراي انصراف از ادام Cancel ،Enter ب

اجرا معادل فشردن كليدEsc وRecent Input براي انتخاب 
ــده كاربرد دارد.  ــن فرمان هاي اجرا ش ــردن آخري و وارد ك

ه  ) روش منوي صفحه اي: اين منو تا نسخه ي 13 اتوكد در سمت راست پنجره ي اصلي اتوكد فعال بود، اما از 
نسخه  ي 14 به بعد ، با اضافه شدن نوارهاي ابزار، منوي صفحه اي در اتوكد مخفي است و در صورت نياز مي توان آن را 

به طريق زير فعال كرد.
1. در منوي Tools روي گزينه  ي Option كليك مي كنيم.

2. در پنجره ي Option، زبانه Display  و گزينه ي Display Screen Menu  را فعال مي كنيم.
OK كليك مي كنيم؛ نتيجهي  آن مطابق شكل زير است. 3. بر روي دكمه ي 

(Sc
re

en
 M

en
u)

ي 
حه ا

صف
ي 

منو
(Sc

نكته

روش كار با منوي صفحه اي همانند منوهاي كركره اي است، يعني اصطالح فرمان ها از فهرست منو انتخاب مي شود؛ 
ــتفاده قابل تعويض است. ــت فرمان ها به صورت صفحه صفحه روي هم قرار دارد و هنگام اس با اين تفاوت كه فهرس
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 (Text Window) مشاهده ي عمليات اجرا شده در پنجره ي متني
 اتوكد داراي پنجره اي است كه عمليات اجرا شده ي فرمان ها را مي  تواند به صورت متني به نمايش بگذارد. براي 

فعال و غير فعال كردن پنجره ي متني به دو شيوه مي  توان عمل كرد.
 ◄ F2 فشردن كليد 

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

 ( F…) ــد حتمًا حالت تابع ــت «دقت كني ــي صفحه كليد ها، كليدها تابع دو حالته اس در برخ
آن ها 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، گزينه ي Yes  و در صورت عدم تمايل گزينه ي 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 آن ها در زير آمده است.

الف) بر روي نشانه ي (Close) در نوار عنوان پنجره ي 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  با هم فشار دهيم.
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ارزشيابي پاياني
نظري  ◄ 

 (مدت زمان 60 دقيقه)

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

مراحل احضار منوي صفحه اي در اتوكد را بنويسيد. 3 .
روش هاي خروج از نرم افزار اتوكد را بنويسيد. 4 .

مفهوم پيغام Save changes to Drawing1. dwg. 5 در هنگام خروج از نرم افزار اتوكد چيست؟
در صفحه ي ترسيمي اتوكد    نماد ............ و . 6 نماد ......... است.

نمايشگر مختصات مكان نما در نوار ....... است. 7 .
اگر درصفحه ي ترسيمي كليك راست كنيم منويي باز مي شود كه به آن ............ گويند. 8 .

عمليات فرامين اجرا شده ي اتوكد در پنجره ي .............. قابل مشاهده است. 9 .
اتوكد يك نرم افزار سيستمي است. 10 .
 درست   نادرست

كليك راست بر روي نشانه ي  ....... و انتخاب گزينه ي Open. 11 معادل دبل كليك بر روي آن است.
 درست   نادرست

در صورتي كه قبل از وارد كردن اصطالح يك فرمان خط تيره تايپ كنيم، اجراي فرمان از طريق پنجره ي گفتگو   12 .
(كادر محاوره اي) صورت مي گيرد.

 درست   نادرست
در اتوكد اگر پس از اجراي فرمان در مقابل Command. 13 فقط اينتر كنيم، آخرين فرمان اجراشده مجدداً وارد 

مي شود.
  درست   نادرست

 Dynamic Input. 14 يك كادر كمكي براي خط فرمان است.
 درست   نادرست

فعال كردن فضاي كاري AutoCAD Classic از طريق نوار ابزار Workspace. 15 انجام مي شود.
 درست   نادرست

در تايپ فرمان ها در خط فرمان نيازي به فاصله در بين كلمات تركيبي نيست. 16 .
 درست   نادرست
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براي بستن نرم افزار كدام دكمه كاربرد دارد. 17 .
 الف)    ب)     ج)    د) 

در منوها كدام عالمت نشانه ي اجراي فرمان از طريق پنجره ي محاوره اي است؟  18 .
-   د) [ ] ...   ج)   الف)    ب) 

كدام عالمت در پيغام هاي خط فرمان مفهوم پيش فرض را دارد. 19 .
/   د) ( ) [ ]   ج)   الف) ‹ ›    ب) 

كدام روش وارد كردن فرامين در اتوكد نياز به تايپ اصطالح فرمان ها دارد؟ 20 .
 الف) نوار منو   ب) نوار ابزار   ج) منوي صفحه اي  د) خط فرمان

كدام كليد در اتوكد عملكرد اينتر را دارد. 21 .
Tab (د  Caps Lock (ج  Space bar  (ب  Back Space (الف 

كدام كليدها براي مرور فرمان هاي اجراشده كاربرد دارد؟ 22 .
 الف)     ب)     ج)    د)  

عملي ◄ 

(زمان: 60 دقيقه)

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

نرم افزار اتوكد را ببنديد. 3 .

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

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

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



توانايي مديريت فايل ها 
پس از آموزش اين توانايي، 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
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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 حافظه ي  ......
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 نسخه ي 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 پنجره ي زير ظاهر مي شود؛ 

2. در پنجره ي Select templates روي الگوي مورد نظر (مثال acadiso. dwt) كليك مي كنيم.
Open كليك مي كنيم. 3. روي دكمه ي 

1 .File manager

ــيمي متريك A3 است كه متناسب با نقشه كشي  ــيد؛ فايل acad. iso.dwt ، يك فايل ترس به خاطر داشته باش
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

1

2

3
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 Start up ايجاد فايل ترسيمي از طريق پنجره ي محاوره اي
اگر متغير Start up را در خط فرمان وارد و براي متغير آن  عدد 1 تعيين كنيم.

Command: Start up ↵
Enter new value for start up <0>:1 ↵

پس از آن، هنگام وارد كردن فرمان New (به هر روش) پنجره ي زير ظاهر مي شود:

نكته

ــگام راه اندازي اتوكد پنجره ي  ــود، از آن پس، هن ــر متغير فرمان Start up روي عدد 1 تنظيم ش اگ
ــه كمك دكمه ي  يك فايل  ــد و از طريق آن مي توان ب ــوط با عنوان Start up ظاهر خواهد ش مرب

ذخيره شده را باز كرده يا به كمك دكمه هاي ديگر فايل جديد ايجاد كرد.

ــيمي جديد  ــه روش مي توان فايل ترس در اين پنجره به س
ايجاد كرد كه به شرح آن مي پردازيم:

الف) مراحل ايجاد يك فايل ترســيمي جديد از 
   Start from Scratch طريق سربرگ

1. فرمان New را وارد مي كنيم.
2. روي دكمه ي   Start from Scratch كليك مي كنيم.

3. روي وضعيت استاندارد Metric  كليك مي كنيم.
OK  كليك مي كنيم. 4. روي دكمه ي 

نكته

استاندارد Imperial سيستم انگليسي بر حسب واحد اينچ و فوت است.
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   Use a Template ب) ايجاد يك فايل ترسيمي جديد از طريق
در اتوكد، به منظور سهولت در كار، الگوها يي از كاغذ هاي استاندارد به صورت پيش فرض قرار دارد. كه برخي از 

آن ها داراي كادر و جدول مشخصات هستند و طي مراحل زير مي توان از آن ها استفاده كرد.
1. فرمان New را وارد مي كنيم.  

 Use a Template كليك مي كنيم.
 
2. روي دكمه ي

3. الگوي مورد نظر را از قسمت Select a Template انتخاب مي كنيم.
OK كليك مي كنيم. 4. روي دكمه ي 

 Use a Wizard ج) ايجاد فايل ترسيمي جديد از طريق
ــود كه به دو روش  ــب اندازه ي كاغذ، واحد كار و..... تعيين و ايجاد مي ش ــربرگ Wizard فايل جديد برحس در س
ــه در روش  Advanced Setup  اغلب  ــل كرد كه به دليل اين ك ــوان عم  Advanced Setup و    Quick Setup مي ت

  Quick Setup تنظيمات مطابق با نقشه كشي صنعتي در حالت پيش فرض تنظيم شده است از آن صرف نظر و در روش
به شيوه ي زير عمل مي كنيم. 

نكته

...Browse  آن را  ــراغ داريم از طريق دكمه ي  ــر الگوي خاصي غير از الگوهاي پيش فرض س اگ
انتخاب مي كنيم.

2

1

4

3
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1. فرمان  New را وارد مي كنيم.   
2. روي دكمه ي   (Use Wizard) كليك مي كنيم.

3. روي عبارت Quick Setup در قسمت Select a Wizard كليك مي كنيم.

OK كليك مي كنيم تا پنجره تغيير يابد.  4. روي دكمه ي 
5. در پنجره  Quick setup و وضعيت Units واحد كاري مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

ــده، مطابق واحد  ــاري (مبناي 10) كه از پيش فرض انتخاب ش واحد كاري Decimal به مفهوم اعش
كاري نقشه كشي صنعتي است و نيازي به تغيير ندارد.

يادآوري

1

2

3

4

5

6




