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(Object Snap) Osnap ابزار
ــديد كه براي تعيين مختصات هر نقطه  تا اينجا متوجه ش
ــاي گوناگوني  ــي روش ه ــيمي و ويرايش در عمليات ترس
ــود دارد، حال مي خواهيم بدانيم چگونه مي توان براي  وج
ــك بگيريم؟  ــيمات موجود كم ــيمات جديد از ترس ترس
ــوم به گيره هاي شيء  ــؤال در امكاناتي موس جواب اين س
(Object Snap) نهفته است. مي توان گفت گيره هاي شيء 
ــخصات  ــتند كه به كمك آن ها از مش ــي دقيق هس امكانات
هندسي موضوعات موجود براي ترسيمات جديد استفاده 
مي كنيم. گيره هاي شيء در پاسخ به پيغام هاي درخواست 
ــر Specify �rst point در فرمان Line و يا  مختصات نظي
Specify center point در فرمان circle كاربردي هستند، 

به نحوي كه با فعال كردن آن ها و حركت مكان نما بر روي 
ــده و قابل  ــانه هاي مربوط ظاهر ش موضوعات موجود نش

استفاده مي گردند.
چند نمونه از گيره هاي شيء پركاربرد در شكل مقابل 
ــان داده شده است، كه البته تعداد و كارايي آن ها بيشتر  نش

است كه در ادامه به آن مي پردازيم.

Endpoint

Midpoint

Quadrant

Quadrant

Center

Intersection
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معرفي انواع گيره هاي شيء

جدول معرفي انواع گيره هاي شيء

نمونهمفهوم و كاربردنشانهنام گيره ي شيء

End point...نقطه انتهاي پاره خط، كمان و

Mid point...نقطه وسط پاره خط، كمان و

Center...مركز دايره، كمان، بيضي و

Nod
ــروع متن و اندازه گذاري و  گره (نقطه محل ش
انتخاب نقطه اي كه با point ايجاد شده است)

Quadrant....نقطه ربع(4-1) دايره، كمان، بيضي و

Intersection... ،تالقي دو موضوع خطي نظير پاره خط، كمان

Extensionامتداد موضوعات خطي باز نظير پاره خط و كمان

Insersion....نقطه درج بلوك، متن و

Perpendicularنقطه عمود بر موضوعات

Tangentمحل مماس بر موضوعات

Nearest
ــات (اطمينان از  ــه به موضوع نزديكترين نقط

چسبيدن موضوعات به يكديگر)

Apparent intersection
تالقي ظاهري موضوعات، نظير دو خط متنافر 

كه در يك نما متقاطع به نظر مي رسند.

Parallelتوازي موضوعات

Tangent

Perpendicular

Nearest

Intersection

Parallel:1.7806<307˚

Endpoint: 5

Midpoint:

Center:

Nod:6.0583< 240°

Quadrant < 240°

Extention < arc, Ext

Insert < 300°, Insert < 180°

Intersection
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Osnap اجراي فرمان
پس از وارد كردن فرمان Osnap پنجره اي مطابق شكل زير ظاهر مي شود.

ــربرگ Object Snap است كه در آن مي توانيم  ــيء زيرمجموعه ي س در پنجره ي Dra�ing Setting گيره هاي ش
OK تنظيمات را تأييد نموده و از آن  پس با  ــط دكمه ي  ــيء موردنياز را انتخاب كرده و توس گيره هاي ش

فعال كردن Osnap آن ها را به كار ببريم.

به كارگيري خودكار1 گيره هاي شيء
در صورتي كه گيره هاي شيء موردنياز در پنجره ي Dra�ing Setting، انتخاب شده باشند به چند روش مي توان 
آن ها را فعال و غيرفعال كرد. وقتى Osnap فعال باشد در عمليات ترسيمى و ويرايشى گيره هاى شيئى به صورت 

خودكار بر روى موضوعات ظاهر و قابل استفاده مى شوند.
(Status bar) در نوار وضعيت Osnap الف) كليك بر روي دكمه ي

1 . Automatic

شيوه هاي ورود فرمان
Drafting SettingTools Menu

Right Click on Osnap/settingStatus bar

Os يا OsnapCommand Line

Osnap on
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F3 بر روي صفحه كليد ب) فشردن كليد 
ج) فشردن كليدهاى تركيبى

د) انتخاب گزينه ي Object snap on [F3] در پنجره ي Drafting Setting مطابق شكل زير

به كارگيري موقت گيره هاي شيء
همان طور كه قبًال اشاره شد گيره هاي شيء در پاسخ به پيغام درخواست مختصات كارايي دارد، كه دسترسي و به 

كارگيري موقت آن ها به روش هاي مختلف به شرح زير امكان پذير است.

نكته

ــوار وضعيت در حالت فعال  ــيء دقت كنيد دكمه ي Snap واقع در ن ــگام كاربرد گيره هاي ش در هن
ــيء اخالل ايجاد مي كند؛ Snap ابزاري متفاوت است كه در مباحث  ــد. زيرا در عملكرد گيره هاي ش نباش

بعدي به آن مي پردازيم.

نكته

ــيء روي نقشه هاي شلوغ، گيره ي شيء موردنظر به  اگر در هنگام به كارگيري خودكار گيره هاي ش
Tab آن ها را يكي يكي مرور كرده و پس از يافتن گيره ي  راحتي در دسترس نباشد مي توانيد با كليد 

شيء موردنظر روي آن كليك كنيد.

Ctrl+F
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الف) از طريق نوار ابزار Osnap با انتخاب نشانه ي گيره 
شيء موردنظر.

در  راست  كليك  و   Shi� كليد  فشردن  طريق  از  ب) 
صفحه ي ترسيمي، با انتخاب نام گيره ي شيء موردنظر از 

ليست شناور ظاهر شده مطابق شكل روبه رو.
در  شيء  گيره ي  هر  اصطالح  اول  حرف  سه  تايپ  ج) 

پاسخ به پيغام درخواست مختصات.
چنين  موجود  دايره اي  مركز  از  خطي  ترسيم  براي  مثال: 

عمل مي كنيم.

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

را   Cen عبارت  مختصات  درخواست  پيغام  مقابل  در   .2
تايپ مي كنيم.

Specify �rst point: Cen↵

3. مكان نما را روي دايره مي بريم تا عالمت  در مركز 
دايره مشخص شود.

دايره  مركز  در  خط  شروع  نقطه ي  تا  مي كنيم  كليك   .4
تعيين شود.

Center
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دستوركار شماره ي 3:
ــده را به كمك ابزار Osnap توسط فرامين  ــكل ارائه ش ش
Line ،Circle و Arc در برگه ي A4 ترسيم كنيد (نيازي به 

ترسيم خطوط تقارن نيست)
(زمان: 10 دقيقه)

مراحل اجرا:
ــيء Center ،Midpoint و Quadrant را  1. گيره هاي ش

در پنجره ي Dra�ing Setting انتخاب كنيد.
2. ابزار Osnap را فعال كنيد. 
3. فرمان Circle را وارد كنيد. 

Command: Circle ↵

4. مختصات مركز دايره را وارد كنيد. (مثال 100 و 150)
Specify Center point ….:100,150 ↵

5. شعاع دايره (60) را وارد كنيد. 
Specify radius of circle ….:60 ↵

6. فرمان Line را وارد كنيد. 
Command: Line ↵

7. نقطه ي A را به كمك گيره ي شيء Quadrant انتخاب 
كنيد. 

Specify �rst point:

Quadrant

نكته

فعال بودن ابزار Osnap در نوار وضعيت قابل مالحظه است.
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. نقطه ي B را به كمك گيره ي شيء Quadrant انتخاب  8
كنيد. 

Specify next point or [undo]

9. نقطه ي C را به كمك گيره ي شيء Quadrant انتخاب 
كنيد. 

Specify next point….:

 Quadrant ــيء ــك گيره ي ش ــه كم ــه ي D را ب 10. نقط
انتخاب كنيد. 

Specify next point….:

11. حرف C را وارد كنيد. 
Specify next point or [close/undo]:C↵

Quadrant

Quadrant

Quadrant

نكته

 Close خارج شده باشيد عملكرد گزينه ي Line در صورتي كه در مراحل فوق به هر دليلي از فرمان 
به نتيجه اي مطابق شكل مرحله ي 11 منجر نمي شود.
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12. فرمان Arc را وارد كنيد. 
Command: Arc↵

13. نقطه ي E را به كمك گيره ي شيء Midpoint انتخاب 
كنيد. 

Specify star point…:

ــيء Center انتخاب  ــه ي F را به كمك گيره ي ش 14. نقط
كنيد.  

Specify second point…:

15. نقطه ي G را به كمك گيره ي شيء Midpoint انتخاب 
كنيد.  

 Specify end point of arc:

    

16. فايل خود را ذخيره كنيد.

ــيابي به هنرآموز  ــه ي كار را جهت تأييد و ارزش 17. نتيج
محترم نشان دهيد.

Midpoint

Center

Midpoint
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ــر دقت، در  ــزار Otrack عالوه ب ــي  اب ــرد اصول كارب
ــيم خطوط  ــرعت عمل تأثير زيادي دارد و ما را از ترس س

كمكي و نظير آن بي نياز مي كند.
ــاقين مطابق  براي مثال اگر بخواهيم مثلث متساوي الس

شكل ترسيم كنيم طي مراحل زير عمل مي كنيم.
ــيء Midpoint را در پنجره ي Osnap انتخاب  1. گيره ش

مي كنيم.
OTRACK در نوار وضعيت را  OSNAP و  ــاي  2. دكمه  ه

در حالت On قرار مي دهيم.

3. فرمان Line را وارد مي كنيم.
.(A نقطه ي) 4. در محلي از صفحه ي ترسيمي كليك مي كنيم

5. نقطه ي B را وارد مي كنيم تا پاره خط AB ترسيم شود.

6. مكان نما را به محدوده ي وسط پاره خط AB مي بريم، تا 
عالمِت نقطه ي وسط (  ) ظاهر شود و در همان حالت 

مكثي كوتاه مي كنيم.

(Object Snap Tracking) OTRACK ابزار
اين ابزار براي تعيين نقاطي جديد در راستاي نقاط موضوعات موجود به كمك گيره هاي شيء كاربرد دارد، كه 

موسوم به ابزار رديابي گيره هاي شيء است و داراي دكمه اي در نوار وضعيت مطابق شكل زير است. 

Midpoint
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ــت مي دهيم تا  ــمت نقطه ي c حرك ــه س ــا را ب 7. مكان نم
) با نقطه چين  ) Midpoint راستاي آن نسبت به عالمت

عمود بر پاره خط ab مشخص شود.

8. عدد 40 را وارد مي كنيم تا پاره خط bc ترسيم گردد. 

9. حرف c را وارد مي كنيم، كه حاصل آن تكميل مثلث و 
خروج از فرمان Line است.

ــزار  ــردن اب ــال ك ــال و غيرفع ــاي فع روش ه
OTRACK

OTRACK در نوار وضعيت در  الف) كليك بر روي دكمه ي 
حالت فعال كپچر شود.

F11 در صفحه كليد  ب) فشردن كليد 

Ctrl + W ج) فشردن كليدهاى تركيبى
 Object snap Tracking on ــردن گزينه ي د) فعال ك

Object Snap زبانه Dra�ing Setting در پنجره ي

Midpoint:29.6156<90˚

نكته
 Otrack ــد، زيرا در كارايي ــزار Otrack دقت كنيد ابزار Ortho فعال نباش ــتفاده از اب در هنگام اس

اخالل ايجاد مي كند.

ــت كنيد هنگام به كارگيري آن  ــيء كارايي الزم را دارد. لذا دق ــزار Otrack، به كمك گيره هاي ش اب
دكمه ي Osnap نيز در حالت فعال باشد.

يادآوري
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دستوركار شماره ي 4: 
شكل ارائه شده را به كمك ابزار Otrack ترسيم كنيد.

(نيازي به ترسيم خطوط تقارن نيست)
(زمان: 5 دقيقه)

مراحل اجرا:
1. گيره  هاي شيء Endpoint و Midpoint را در پنجره ي 

Dra�ing Setting انتخاب كنيد.

2. ابزار Osnap و Otrack را فعال كنيد.
ــع ابعاد 40 را  ــان Line و ابزار Ortho مرب ــط فرم 3. توس

ترسيم كنيد.

4. فرمان Circle را وارد كنيد.  
Command: Circle ↵

 A 5. براي تعيين مركز دايره، مكان نما را به حدود نقطه ي
ببريد تا عالمت  ظاهر شود و لحظه اي مكث كنيد.

ــمت باال حركت دهيد تا راستاي قائم  6. مكان نما را به س
نقطه ي A به صوت نقطه چين مشخص شود.

ــه ي B ببريد تا عالمت   ــه حدود نقط ــا را ب 7. مكان نم
ظاهر شود و باز لحظه اي مكث كنيد.

Midpoint

Midpoint

Midpoint:13.9898<90˚
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ــت دهيد تا ضمن  ــت حرك ــمت راس 8. مكان نما را به س
مشخص شدن راستاي افقي نقطه ي B، به صورت نقطه چين، 

مركز مربع نيز از تالقي آن ها حاصل شود.

9. كليك كنيد تا مركز دايره تعيين شود.

10. شعاع دايره  (10) را وارد كنيد.  
Specify Radius of Circle…:10 ↵

11. فايل خود را ذخيره كنيد.

ــيابي به هنر آموز  ــه ي كار را جهت تأييد و ارزش 12. نتيج
محترم ارائه كنيد.
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. كاربرد هريك از ابزار زير را بنويسيد.
:Ortho

:Polar

:Osnap

:Otrack

2. كليد .............. براي فعال و غيرفعال كردن Ortho كاربرد دارد.
3. تنظيم زاويه ي Polar در پنجره ي ......................... انجام مي شود.

4. براي مشخص كردن ربع (4-1) دايره ي گيره ي شيء .......................... كاربرد دارد.
5. براي اين كه ابزار Otrack كارايي الزم را داشته باشد ابزار .......................... نيز بايد فعال باشد.

6. هنگامي كه Ortho فعال باشد، براي تعيين مختصات نسبي نيازي به @ نيست.
 درست   نادرست

7. وقتي كه Polar فعال مي شود Ortho نيز مي تواند فعال باشد و كارايي خود را دارد.
 درست   نادرست

Osnap .8 همان Snap است.
 درست   نادرست

9. از كدام طريق امكان فعال كردن Ortho وجود ندارد؟
 الف) پنجره ي Dra�ing Setting   ب) خط فرمان
 ج) صفحه كليد     د) نوار وضعيت

10. از كدام طريق امكان فعال كردن Polar وجود ندارد؟
 لف) خط فرمان      ب) صفحه كليد

Dra�ing Setting ج) نوار وضعيت     د) پنجره ي 
11. كدام گيره ي شيء براي يافتن تالقي دو موضوع كاربرد دارد؟

Nearest (د   Intersection (ج  Extertion (ب  Insersion (الف 
12. كدام گيره ي شيء براي عمود كردن خطي بر موضوع ديگر كاربرد دارد؟

Node (د  Apparent intersection (ج  Perpendicular (ب  Midpoint (الف 
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13. گيره ي شيء Parallel براي چه منظوري كاربرد دارد؟
 الف) فقط درج متن و...    ب) امتداد پاره خط و كمان

 ج) تالقي ظاهري    د) توازي موضوعات 
14. كدام كليد از صفحه كليد براي مرور تك تك گيره هاي شيء در حالت خودكار كاربرد دارد؟
Alt (د   Shi� (ج   Ctrl (ب   Tab (الف 

ــناور كدام كليد به همراه كليك راست كاربرد  ــت ش ــيء از طريق ليس 15. براي به كارگيري موقت گيره هاي ش
دارد؟

Insert (د   Shi� (ج   Alt (ب   Ctrl (الف 
16. كدام كليد براي فعال و غيرفعال كردن ابزار Otrack كاربرد دارد؟

F11 F10   د)  F 3   ج)  F 8   ب)   الف) 

تحقيق: ◄ 
در مورد عملكرد و كاربرد گزينه هاي زير موجود در ليست شناور گيره هاي شيء تحقيق كنيد.
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عملي ◄ 
هر يك از شكل هاي ارائه شده را به كمك ابزار Otrack ،Osnap ،Ortho،Polar در برگه ي A4 با كادر 

ترسيم كنيد. (نيازي به ترسيم خطوط تقارن نيست.) (زمان: 90 دقيقه)
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توانايي كنترل تصوير و صفحه ي نمايش
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 

 - فرمان هاي كنترل تصوير و صفحه ي نمايش را نام برده و عملكرد و كاربرد هريك را بنويسد.
 - فرمان Zoom را به شيوه هاي متداول اجرا كند.

 - فرمان Pan را به شيوه هاي متداول اجرا كند.
 - فرمان  Arial view را اجرا كند.

 - فرمان Regen  را اجرا كند.
 - كاربرد فرمان Redraw را شرح دهد.

 - فرمان Redraw را اجرا كند.
 - كاربرد فرمان Clean screen را شرح دهد.

 - فرمان Clean screen را اجرا كند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268



پيش آزمون
1. منظور از صفحه ي نمايش در محيط هاي نرم افزاري چيست؟

2. تصوير در وسايل ديجيتالي و نرم افزارهاي رايانه اي چگونه بزرگ يا كوچك مي شود؟
3. مفهوم Zoom در نرم افزارهاي رايانه اي چيست؟

4. بزرگ نمايي و كوچك نمايي به كمك موس چگونه انجام مي شود؟
5. بزرگ نمايي و كوچك نمايي بدون موس چگونه انجام مي شود؟

6. جابه جايي صفحه ي  نمايش در جهات چپ و راست و باال و پايين چگونه انجام مي شود؟
7. جابه جايي صفحه ي نمايش به كمك موس چگونه انجام مي شود؟

. براي باال بردن كيفيت ترسيمات در اتوكد چه  كاري مي توان انجام داد؟ 8
9. وقتي ترسيمات شلوغ و در محدوده اي بزرگ باشد براي كنترل جزئيات چه كاري مي توان انجام داد؟

10. عملكرد اجرا شده ي زير چه مفهومى دارد؟
Command: Z ↵

Specify corner of Window enter a scale factor (nx or nxp),
or [ All/ center/ Dynamic/ Extents/ Previous/ Scale/
Window/ object ] <real time>: A ↵
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فرمان Zoom (اندازه نمايي)
ــبت به  صفحه ي نمايش كوچك تر (شكل الف) و  ــيمات نس در طراحي رايانه اي گاهي اوقات كه تصوير يا ترس
ــود؛ مواقعي نيز ضرورت ايجاب مي كندكه جزئيات يك نقشه ي شلوغ را  ــكل ب) مشاهده مي ش يا بزرگ تر (ش
ويرايش كنيم (شكل ج). فرمان Zoom به ما كمك مي كند تا با كنترل تصوير نسبت به صفحه ي نمايش همانند 

دوربين عكاسي و فيلمبرداري، كار را راحت تر انجام دهيم.

در اتوكد به دليل كاربردهاي پي در پي عمليات Zoom، ابزار و امكانات متعددي براي آن تدارك ديده اند كه 
برخي از آن ها را در شكل زير مالحظه مي كنيد.

عالوه بر اين ها، منوي ميان بر (short cut menu) در حالت عادي فرمان Zoom و در هنگام اجراي فرمان 
Zoom، برخي گزينه هاي آن را مطابق شكل زير در دسترس قرار مي دهد.

(ج)(ب) (الف)

يادآورى

ترسيمي  صفحه ي  در  كليك راست  با  ميان بر  منوي 
ظاهر مي شود.

ابزار اندازه نمايي
Standard در نوار ابزار

ابزار اندازه نمايي
Zoom در منوي

Zoom  نوار ابزار
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شيوه هاي ورود فرمان
Standard toolbar

View toolbar

ZoomView menu

Z يا ZoomCommand line

ZoomShort cut menu

Zoom مراحل اجراي فرمان
↵1Command: Zoom. فرمان Zoom را وارد مي كنيم.

2. گوشه ي اول پنجره بزرگ نمايي 
را تعيين مي كنيم يا ضريب مقياس 
ــي را وارد مي كنيم و يا  اندازه نماي
گزينه هاي ديگر را وارد مي كنيم.

Specify corner of 

window, Enter a Scale 

factor (nx or nxy.)

3. بسته به هريك از گزينه هاي فوق عمل اندازه نمايي را انجام 
مي دهيم.

[گزينه ي Window]: اين گزينه براي بزرگ نمايي قسمتي از 
موضوعات به كمك پنجره  ي مستطيلى با تعيين دو گوشه ي 

متقابل يكديگر كاربرد دارد.
براي مثال اگر بخواهيم در شكل روبه رو دايره ي كوچك باالي 
نقشه ي ارائه شده را بزرگ نمايي كنيم، مراحل زير را طي مي كنيم.

1. فرمان Zoom را وارد كنيم. 
 Command: Zoom ↵ يا z ↵

ــم.  ــه  ي P1  را وارد مي كني 2. نقط
Specify corner of window, Enter a scale factor (nx 

or nxp), Or [All/ center/ Dynamic/ Extents/Pre-

vious/ scale/ window/ object]<real time>:P1↵

3. نقطه ي P2 را وارد مي كنيم.   
Specify opposite corner: P2 ↵

نتيجه به صورت مقابل خواهد شد.

Zoom Window

نكته
ــت و براى  وقتي فرمان Zoom را وارد مي كنيم به صورت پيش فرض گزينه ي Window جاري اس

كاربرد آن كافى است كه گوشه هاى پنجره ى بزرگ نمايى را تعيين كنيم.

 Zoom اجراي فرمان
فرمان Zoom يكي از فرمان هاي بسيار پركاربرد است كه به شيوه هاي مختلف مطابق جدول زير، قابل وارد كردن است.
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ــن گزينه براي نمايش كل محدوده ي  [گزينه ي All]: اي
ــيمي(Limits) مطابق شكل (الف) و يا اگر ترسيمات  ترس

خارج از Limits باشد مطابق شكل (ب) كاربرد دارد.

Zoom All

Zoom All قبل از

Zoom All بعد از

(الف)

(ب)

يادآورى

براي مثال وقتي  محدوده ي ترسيمي تعيين شده باشد.
ــيمي در صفحه ي نمايش  براي انطباق محدوده ي ترس

از گزينه ي All به طريقه ي زير استفاده مي كنيم.
1. فرمان Zoom را وارد مي كنيم. 

 2. حرف A را وارد مي كنيم. 

  

Specify corner of window 

enter a scale factor(nx or nxp)

or [All/ center/ Extents/ Previous/ scale/

 window/ object]

<Real time>: A ↵

                       
 Zoom All  عملكرد اين گزينه همانند :[Extents گزينه ي]
است با اين تفاوت كه اندازه نمايي بر مبناي تصوير بزرگ ترين 

ترسيم صورت مي گيرد. (شكل روبه رو)
 (Limits) ــيمي ــيمات داخل محدوده ي ترس چه ترس

 Command: Zoom ↵ يا Z ↵

 (limits) ــيمي به خاطر داريم كه محدوده ي ترس
توسط شبكه بندي Grid مشخص  مي شود.
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new view view box

ــر مي دهد تا لبه ي  ــدازه ي آن را آن قدر تغيي ــد چه خارج آن، ان باش
صفحه ي نمايش منطبق شود.

ــت پس از وارد كردن  ــراي اجراي گزينه ي Extents كافي ا س ب
فرمان Zoom حرف E را وارد كنيم.

 Zoom window  عملكرد اين گزينه همانند :[Dynamic گزينه ي]
است با اين تفاوت كه پس از تعيين گوشه هاي كادر موقعيت كادر قابل جابه جايي بر روي موضوعات است و پس 

از تثبيت آن با اينتر كردن اندازه نمايي انجام مي شود.
ــه اندازه نمايي را يك مرحله به عقب بر مي گرداند يعني آخرين عملكرد فرمان  ــه ي Previous]: اين گزين [گزين
Zoom را خنثي مي كند و قابل تكرار نيز هست كه در صورت تكرار از آخرين عملكرد فرمان Zoom به سمت 

اولين عملكرد آن شروع به خنثي سازي مي كند.
ــانه ي   تبديل  ــكل نش ــاره گر موس به ش [گزينه ي Real time]: با انتخاب اين گزينه از فرمان Zoom اش
ــمت عالمت مثبت تصوير بزرگ تر و درگ كردن موس به سمت عالمت  ــود كه با درگ كردن موس به س مي ش

منفي تصوير كوچك تر نمايش داده مي شود.

Zoom در فرمان Real time مراحل اجراي گزينه ي

↵ z يا ↵ Command: Zoom 1. فرمان Zoom را وارد مي كنيم.

2. اينتر مي كنيم.
Specify corner of window, enter a scale factor (nx or nxp)

or [All/ center/ Dynamic/ Extents/ Previous/ scale/ window/

object]<real time>:↵
Specify corner ...

ــمت عالمت منفي  ــمت عالمت مثبت بزگ نمايي و يا درگ به س ــانه ي    با درگ به س ــدن نش 3. با ظاهر ش
كوچك نمايي را انجام مي دهيم.

4. براي خروج از اجزاى فرمان Zoom اينتر يا كنسل مي كنيم.

نكته
ــتند، چرخش غلتك موس عملكرد  Zoom Real time را انجام  در موس هايي كه داراي غلتك هس

مي دهد. شايان ذكر است در اين حالت ديگر نيازي به وارد كردن فرمان Zoom  نيست.
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Zoom scale مراحل اجراي
1. فرمان Zoom را 

  ↵z يا ↵Command: Zoomوارد مي كنيم.

2. عدد ضريب 
مقياس را وارد 

مي كنيم.

Specify corner of window, 

enter a scale factor or (nx or 

nxp) or [All/ center/Dynam-

ic/Extents Previous/ scale/ 

window/ object]<real time>:

  [گزينه ي Scale]: با كاربرد اين گزينه اندازه  ي تصوير با ضريب 
مقياس تعيين مي شود. براي مثال با وارد كردن عدد 10 تصوير 
ده برابر بزرگ تر نظير شكل (الف) و با وارد كردن عدد 0/5 تصوير 

به اندازه ي نصف مطابق شكل (ب) به نمايش در مي آيد.

الف) ضريب مقياس 10 

ب) ضريب مقياس 0/5 

Zoom scale: 0.5

Zoom scale: 10

ــگام اجراي فرمان Zoom از طريق خط فرمان به دليل اين كه گزينه ي  Scale جزء روش هاي  در هن
جاري فرمان Zoom است نيازي به انتخاب آن نيست، و كافى است ضريب مقياس را وارد كنيم.

[گزينه ي Object]: با انتخاب اين گزينه از فرمان Zoom مي توان با انتخاب موضوعات ترسيمي اندازه نمايي را 
نسبت به آن ها انجام داد؛ به نحوي كه فقط موضوعات انتخاب شده مشاهده مي شود.

  Zoom object مراحل اجراي
↵ z يا ↵ Command: Zoom 1. فرمان Zoom  را وارد مي كنيم. 

2. حرف O را وارد مي كنيم.

Specify corner of window,

Enter scale factor (nx or nxp) 

Or [All/ center/ Dynamic/ Extents/ 

Previous/ scale/ window/ object]

<real time> : O ↵

:3Select objects. موضوعات مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

:4Select objects. اينتر مي كنيم.

نكته

ــر) و گزينه ي Zoom out كوچك نمايي با  ــي با مقياس 2 (دوبراب ــه ي  Zoom in   بزرگ نماي گزين
مقياس 0/5 (نصف) را انجام مي دهند، اين دو گزينه در منوي view زيرمجموعه ي Zoom هستند.

نكته
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Pan فرمان
ــتاي طولي و  ــن فرمان براي جابه جايي تصاوير در راس  اي

عرضي (x وy) كاربرد دارد.
در جابه جايي تصوير، در اندازه يا موقعيت موضوعات 
ــيمي هيچ گونه تغييري صورت  ــبت به محدوده ي ترس نس
نمي گيرد، بلكه صفحه ي ترسيمي شامل همه ي موضوعات 

جابه جا مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard toolbar

PanView menu

PanCommand line

PanShortcut menu

نكته

به ياد داشته باشيد، گزينه ي Original  در هنگام اجراي فرمان Zoom يا Pan  به منوي ميانبر اضافه مي شود.

ــر كرده و  ــه ي Center]: اين گزينه امكان تعيين نقطه اي از تصوير را به عنوان مركز صفحه ي نمايش ميس [گزين
ــده در مركز  ــر را فقط در جهت طولي و عرضي(x و y) جابه جا مي كند تا نقطه ي انتخاب ش ــت تصوي در حقيق

صفحه ي نمايش قرار گيرد.
[گزينه ي  Original]: با كاربرد اين گزينه كليه ي  عمليات اندازه نمايي انجام شده خنثي شده و تصوير به اندازه ي 

اوليه (قبل عمليات Zoom) به نمايش درمي آيد.

Pan قبل از اجرايPan بعد از اجراي

Pan مراحل اجراي
↵P يا ↵1Command: Pan . فرمان Pan را وارد مي كنيم. 

ــدن نشانه ي     درگ كرده و  2. با ظاهر ش
تصوير را جابه جا مي كنيم.

Press Esc or Enter to Exit,

.3Or right click to display short cut menu. براي پايان يافتن فرمان اينتر يا كنسل مي كنيم. 

Pan
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فرمان Arial View (ديد هوايي)
گاهي اوقات در ترسيم يا ويرايش نقشه ها مي خواهيم موقعيت قسمتي كه بزرگ نمايي شده را نسبت به كل نقشه 

كنترل  كنيم. در اين گونه مواقع اين مسئله توسط پنجره ي Arial View امكان پذير مي شود.
فرمان Arial View، يك نماي كلي از تصوير موجود در صفحه ي نمايش را در پنجره ي ديد هوايي ظاهر مي كند. 
اين پنجره نيز برخي از ابزار اندازه نمايي را دارد و در داخل آن قسمتي كه در پنجره  ي اصلي بزرگ نمايي شده 

توسط كادري با خط پهن مشخص مي شود.

Arial View اجراي فرمان
به محض وارد كردن فرمان Arial View پنجره ي ديد هوايي مطابق شكل زير ظاهر مي شود.

نكته

شيوه هاي ورود فرمان
Arial ViewView menu

dsviewerCommand line

جابه جايي شناور

ابزار Pan در نوار 
Standard ابزار

جابه جايي به كمك نقطه 
جابه جايي به سمت چپ 

جابه جايي به سمت راست 
جابه جايي به سمت باال 

جابه جايي به سمت پايين 

1. در برخى موس ها با فشردن غلتك موس مكان نما به شكل     در آمده و فرمان Pan قابل دستيابى 
قرار مى گيرد.

ــكل زير جابه جايي تصوير را در جهات مختلف  2.گزينه هاي فرمان Pan در منوي View مطابق ش
به صورت مستقل را امكان پذير مي كند.




