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همان طور كه در شكل مشاهده مي كنيد پنجره ي Arial View داراي نوار منو براي تنظيمات و نوار ابزار براي 
كنترل تصوير به شرح زير است.

نشانه ي   (Zoom in) براي بزرگ نمايي تصوير داخل كادر كاربرد دارد.
نشانه ي  ( Zoom out) براي كوچك نمايي تصوير داخل كادر كاربرد دارد.

نشانه ي    (Global) َبراي نمايش كل موضوعات موجود در صفحه ي نمايش پنجره ي اصلي اتوكد مطابق 
شكل زير كاربرد دارد.

فرمان Regen ( بازسازي تصوير)
با  كه  باشيد  كرده  برخورد  مسئله  اين  با  شايد  اين جا  به  تا 
انحنا  داراي  موضوعات  برخي  ظاهر  تصوير،  بزرگ نمايي 
نظير دايره و كمان به صورت چندضلعي درمي آيد، اين پديده 
صفحه ي  تشكيل دهنده ي  پيكسل هاي  شدن  بزرگ  به خاطر 
نمايش در اثر عمليات Zoom است. براي منظم كردن تصوير 
كاربرد   Regen فرمان  كمان ها،  و  دواير  ظاهر  شدن  دقيق  و 

دارد.
فرمان Regen در واقع پيكسل هاى صفحه ى نمايش اتوكد 
تنظيمات  با  كه  نحوى  به  مى كند  بازسازى  ديگر  يكبار  را 
كيفيت  ترتيب  بدين  كند.  پيدا  مطابقت  ويندوز   Resulation

تصوير بهتر مى شود.

Regen تصوير قبل از اجراي

 Regen تصوير بعد از اجراي
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شيوه هاي ورود فرمان
RegenView menu

Regen  يا  ReCommand line

Regen اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاى مندرج در جدول روبه رو وارد مى شود، 
به محض ورود اين فرمان، كليه ي ترسيمات فايل جاري بدون 
ــود و دواير و كمان ها  ــدن هيچ پيغامي بازسازي مي ش صادرش

منظم و دقيق مي شوند.

فرمان Redraw (ترسيم مجدد)
اين فرمان موضوعات ترسيم شده را به صورت سريع بازسازي 
ــرده و بليپ ها (Blips) را از صفحه ي نمايش حذف مي كند. ك
ــتند كه در صورت  ــكلي (+) هس بليپ ها عالئم بعالوه ش
ــا تعيين مختصات در  ــار كليك كردن و ي ــال بودن، با هر ب فع

صفحه ي ترسيمي ظاهر مي شود.
ــيوه ي زير فعال  نمايش بليپ ها با فرمان  Blip mode به ش

(on) مي شود. 
Command: Blip mode ↵
Enter mode [on/ o� ] <o�>: on ↵

 o� ــراي غير فعال كردن نمايش خودكار بليپ ها گزينه ي ب
كاربرد دارد.

Redraw اجراي فرمان
 Redraw  ــه محض ورود اين فرمان بدون هيچ پيغامي عمل  ب

انجام مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان
RedrawView menu

Redraw يا RCommand line

Redraw قبل از اجرايRedraw بعد از اجراي



153

فرمان Clean Screen (پاك سازى صفحه نمايش)
نظير  شلوغ  نقشه هاي  روى  بر  كار  هنگام  در  پنجره ها  و  ابزار  از  اتوكد  محيط  خلوت كردن  براى  فرمان  اين 
نقشه ي زير كاربرد دارد. براى اين منظور با اجراى فرمان Clean Screen، كليه نوار ابزارها و پنجره ها به جز 
نوار منوى اصلى و خط فرمان به صورت موقت مخفى مى شوند و محيط تا حدممكن خلوت مى شود. با 

اجراى مجدد فرمان Clean Screen ابزار و پنجره هاى مذكور ظاهر مى شوند.

نكته

1. در نسخه هاى اخير اتوكد به صورت پيش فرض بليپ ها غيرفعال هستند.
2. برخي فرمان ها نظير Regen ،Pan ،Zoom و Save نيز بليپ ها را حذف مي كند.

 Clean Screen اجراي فرمان
ــه محض ورود فرمان  Clean Screen كليه ي نوارهاي ابزار و  ب
پنجره ها مخفي مي شوند. براي ظاهر شدن نوار ابزار و پنجره ها 
كافي ا ست مجدداً فرمان Clean Screen اجرا گردد، و يا در خط 

فرمان بايستي �Clean Screen o وارد شود.

شيوه هاي ورود فرمان
clean screenView menu

clean screen onCommand line

  Ctrl+ 0Short key

Status bar

نكته

به ياد داشته باشيم براى اجراى فرمان Clean Screen در كاربرد كليد هاي سريع عدد صفر به همراه 
0 قسمت تحريرى صفحه كليد  ــود. و براى اين منظور كليد صفر  ــتفاده مي ش Ctrl اس كليد 

0 قسمت عددى (ماشين حساب) كاربرد ندارد. كاربرد دارد يعنى كليد 

Clean Screen on Clean Screen o�
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دستوركار شماره ي 1: 
كاربرد فرمان هاي كنترل  تصوير و صفحه ي نمايش را مطابق مراحل زير اجرا كنيد.

(زمان: 15 دقيقه)

مراحل اجرا:
1. يك نقشه ي ذخيره شده را باز كنيد و آن را در حالت Zoom All تنظيم كنيد.

2. فرمان Arial view را اجرا كنيد تا پنجره ي ديد هوايي مطابق شكل ظاهر شود.

نكته

توجه  داشته باشيد، براي كاربرد صحيح تر Zoom All حتمًا محدوده ترسيمي Limits را متناسب با 
كادر و نقشه تنظيم كرده باشيد.
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3. به كمك Zoom Window قسمتي از نقشه را مطابق شكل زير بزرگ نمايي كرده و بر روي آن كار كنيد.
4. توسط فرمان Pan تصوير را جابه جا كنيد و به كمك پنجره ي ديد هوايي (Arial view) جابه جايي در نقشه  را 

كنترل كنيد و در محل ديگري كار مورد نظرتان را انجام دهيد.

5. پنجره ي ديد هوايي (Arial View) را به كمك    ببنديد.

6. با اجراي فرمان Zoom Extents لبه هاي كادر نقشه را با صفحه ي نمايش منطبق كنيد.
7. توسط فرمان Clean Screen صفحه ي نمايش را پاك سازي كنيد.

8. فرمان Regen را براي بازسازي تصوير اجرا كنيد.
9. فايل خود را ذخيره كنيد.

10. نتيجه ي كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
نظري  ◄ 

1. در مورد عملكرد فرمان Zoom توضيح دهيد.
2. كاربرد فرمان  Pan  چيست؟

3. پنجره ي ديد هوايي چگونه ظاهر مي شود؟
4. تفاوت عملكرد فرمان Regen با فرمان Redraw چيست؟

5. براي باز سازي تصوير و منظم كردن دواير و كمان ها فرمان . . . . . . . كاربرد دارد.
6. براي پاك سازي و خلوت كردن صفحه ي نمايش فرمان . . . . . . . . كاربرد دارد.

7. در موس هاي جديد غلتك عملكرد  Zoom Real time را انجام مي دهد.
 درست    نادرست

8. پس از وارد كردن فرمان   Zoom، اگر اينتر كنيم گزينه ي All فعال مي شود.
 درست    نادرست

9. كدام گزينه از فرمان  Zoom بزرگ ترين شكل ترسيمي را با لبه هاي صفحه ي نمايش منطبق مي كند؟
Scale (د   Extents (ج   Dynamic (ب  Window  الف) 

ــيمات داخل محدوده ي ترسيمي Limits باشد، كدام گزينه براي منطبق كردن محدوده ي  10. در صورتي كه ترس
ترسيمي با صفحه ي نمايش مناسب تر است؟

 Previous (د   Center (ج   All (ب  Original (الف 
11. توسط كدام گزينه ي فرمان  Zoom مي توان با انتخاب موضوع اندازه نمايي انجام داد؟

Scale (د  Dynamic Window  ج)    الف) Object   ب)  
12. با وارد كردن فرمان Zoom، كدام گزينه ها جاري اند؟

 All و Real time (ب   Scale و Window (الف 
Scale و Dynamic (د     All و Window (ج 

13. در هنگام اجراي فرمان Zoom كدام گزينه نمايش تصوير را  يكباره به مرحله ي اصلي بر مي گرداند؟
 Extents (د   All (ج   Original (ب  Previous (الف 

تحقيق: ◄ 
ــان Regen در اتوكد را  ــر) در تنظيمات Desktop ويندوز با فرم ــن  Resolution (وضوح تصوي ــه ي بي 1. رابط

تحقيق كنيد.
2. چگونه مي توان عملكرد كليد ها و غلتك موس را به عمليات كنترل تصوير نظير Zoom و Pan اختصاص داد؟
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عملي ◄ 
نقشه هاي ارائه شده را در كاغذ A4 به همراه كادر و جدول ترسيم و ذخيره سازي كنيد.

(زمان: 90 دقيقه)
توجه: در هيچ يك از نقشه ها ترسيم خط محور و اندازه گذارى نياز نيست.
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واحد كار چهارم
كاربرد خواص و ويژگي هاي موضوعات در ترسيم و ويرايش نقشه

شماره ي 
عنوان تواناييتوانايي

زمان

جمععملينظري

41216مديريت و كنترل اليه ها1
268كنترل خواص موضوعات2



توانايي مديريت و كنترل اليه ها
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 

 - مفهوم و كاربرد اليه را بيان كند.
 - ويژگي هاي اليه ها را شرح دهد.

 - فرمان Layer را اجرا كند و جزئيات پنجره ي آن را شرح دهد.
 - اليه هاي جديد متناسب با نقشه هاي صنعتي را ايجاد كند.

 - ويژگي هاي اليه ها را متناسب با خواص موضوعات نقشه تنظيم كند.
 - وضعيت اليه ها را كنترل و تنظيم كند.

 - هر يك از اليه ها را جاري و در آن ها نقشه ترسيم كند.
 - اليه هاي اضافي را حذف كند.

 - در اليه هاي كاربردي نقشه هاي صنعتي را ترسيم و ذخيره سازي كند.
 - مقياس انواع خطوط غيرممتد (خط محور و خط نديد) را متناسب با نقشه تنظيم كند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
1. مهم ترين مشخصه ي نقشه هاي صنعتي است.

 الف) خط   ب) رنگ    ج) نقطه
2. نام و كاربرد هر يك از خطوط زير را در نقشه كشي صنعتي بنويسيد.

الف)
ب)
ج)

3. پهنا (ضخامت) خطوط نقشه كشي در استاندارد ISO به چند گروه تقسيم مي شود، آن ها را بنويسيد.
ــاس در  ــتي (بزرگي و كوچكي) اجزاء خطوط غيرممتد نظير خط نديد و خط محور چگونه و بر چه اس 4. درش

نقشه تنظيم مي شود؟
ــتيم به صورت  ــتفاده كرديم و خواس ــه اي نظير مجهول يابي و برخوردها اس 5. اگر خطوط رابط و كمكي در نقش

موقت آن ها را مخفي كنيم چه راه حلي پيشنهاد مي كنيد؟
6. چگونه مي توان از نقشه  ي يك قطعه چندين نوع نقشه ي كاربردي نظير نقشه ساخت و نقشه كنترل استخراج 

كرد؟



164

(Layer) اليه
ــت كه با قرار دادن آن روي  ــفافي اس اليه همانند طلق ش
ــيمي، موضوعات از زير آن به راحتي قابل  موضوعات ترس
مشاهده است و عالوه بر آن مي توان روي اليه موضوعاتي 

نيز ترسيم كرد.
در نقشه كشي به كمك رايانه مي توان از اليه ها به منظور 
ــوع واحد و همچنين  ــه ها از يك موض تفكيك انواع نقش
اِعمال ويژگي هاي انواع خطوط كاربردي نظير خط نديد، 

خط محور و پهناي خطوط استفاده كرد.
ــكل مقابل توجه  ــدن موضوع به ش ــن تر ش براي روش
ــوط ممتد، خط نديد  ــت (الف) اليه ي خط ــد؛ در حال كني
ــت (ب) با منطبق كردن  ــط محور جداگانه و در حال و خ
اليه ها روي هم نقشه كامل شده است؛ البته اليه ها مفاهيم 
ــدن آن ها مصداق جدا كردن يا  ــد كه ديدن يا ندي مجازي ان

منطبق كردن طلق شفاف را دارد.

(الف)

(ب)

اليه ي خطوط نديد

اليه ي خطوط محور

اليه ي خطوط ممتد

اليه ى كادر و جدول
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مديريت وضعيت اليه ها 
Layer State Manager 

نوار ابزار اليه ها

Name  نام اليه
Color  رنگ اليه
Lock  قفل اليه
Freeze انجماد اليه

خاموش و روشن كردن 
on/o�  اليه

 Layer  نمايش اليه هاي قبلي
Previous

مديريت
 خواص اليه 

Layer 
 Properties 

Manager

جا رى كردن اليه به كمك موضوعاتش  
Make objects Layer current

در اتوكد اليه ها داراي نوار ابزار مخصوص به شكل زير است كه در حالت پيش فرض در باالي صفحه ي ترسيمي 
قرار دارد.

نوار ليست اليه ها

هر فايل ترسيمي به صورت پيش فرض اليه اي با نام صفر دارد كه تا كنون موضوعات را در آن ترسيم كرده ايم. 
اما مي توانيم اليه هاي جديدي نيز ايجاد كنيم و متناسب با نقشه نام و ويژگي هاي آن را تنظيم كنيم و در ترسيم 

نقشه، آن ها را به كار ببنديم.

Layer فرمان
ــت، اما براي ايجاد و تنظيم خواص اليه ها با اجراي  ــت اليه ها از طريق نوار ابزار اليه ها قابل كنترل اس وضعي

فرمان Layer به يكي از شيوه هاي زير مي توان عمل كرد.

شيوه هاي ورود فرمان
Layer toolbar

LayerFormat menu

Layer يا LaCommand:
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ــود كه  ــكل زير ظاهر مي ش وقتي فرمان Layer را وارد كنيم، پنجره ي Layer Properties Manager مطابق ش
قسمت هاي مهم آن را معرفي كرده ايم.

جاري نمودن اليه  
Current Layer

حذف اليه  
Delete New  ايجاد اليه ي جديد

Layer

اليه ي جاري   
Current Layer: تنظيمات

تخصصي اليه ها

توضيحات  
Description

Plot Style | Plot  كنترل چاپ اليه
 Lineweight  وزن (پهناي) خطوط
Linetype  (ممتد غيرممتد) نوع خط

توجه داشته باشيد، در اين پنجره به صورت پيش فرض فقط يك اليه با نام صفر و ويژگي هاي پيش فرض وجود دارد. 

مراحل ايجاد يك اليه ي جديد
1. فرمان Layer را وارد مي كنيم.

ــك مي كنيم، كه نتيجه ي آن  ــانه ي  New Layer كلي ــره ي Layer Properties Manager روي نش 2. در پنج
اضافه شدن يك اليه ي جديد با نام Layer 1  در فهرست اليه هاست.

3. نام موردنظر براي اليه ي جديد را تايپ مي كنيم تا جايگزين نام Layer 1 شود.
  white 4. خواص مربوط به خطوط را در قسمت هاي مربوط تغيير مي دهيم. براي مثال جهت تغيير رنگ روي

در ستون Color كليك مي كنيم و رنگ موردنظر را از جعبه ي رنگ ها انتخاب مي كنيم.
OK كليك مي كنيم. 5. روي دكمه ي 

نكته

1. به كمك كليدهاى تركيبىAlt+N نيز مى توانيم اليه ايجاد كنيم.
2. در پنجره ى Layer properties Manager پس از ايجاد اولين اليه، هنگامى كه اليه ايجاد شده در  

اين حالت هاى اليت و آماده تغيير نام است با كليد   نيز مى توانيم اليه ي جديد ايجاد كنيم.
3.اگر ايجاد اليه با موفقيت انجام شده باشد نام اليه هاي جديد، بايد در فهرست نوار اليه ها موجود باشد.
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ايجاد و تنظيم اليه هاي كاربردي در نقشه كشي
همان طور كه در ابتداي اين توانايي ذكر شد مي توان انواع خطوط كاربردي در نقشه كشي را در اليه ها تنظيم كرد 
و با اختصاص ويژگي هاي استاندارد نظير پهناي خطوط آن ها را به كار بست. براي اين منظور، جدول پيشنهادي 

ارائه مي شود كه مي تواند الگويي براي ايجاد و كاربرد اليه ها باشد.

(Application) كاربرد
وزن (پهناي) 
 Line) 1خط

(weight

نوع خط 
(Linetype)

(Name) نام اليه

0.50Continuous0كادر و جدول مشخصات

0.50ContinuousMainخطوط اصلي نماهاي نقشه

0.35HiddenlineHidخطوط نديد (خط چين) نقشه

0.25CenterlineCenخطوط محور (تقارن) نقشه

خطوط رابط و كمكي نظير مجهول يابي، 
برخوردها و گسترش ها

0.18ContinuousAid

0.25ContinuousDimاندازه گذاري، كيفيت سطح و تولرانس گذاري

0.25ContinuousHatchهاشور برش، هاشور آج و...

0.50ContinuousIsoتصوير مجسم ايزومتريك

0.50ContinuousDevگسترش احجام توخالي

نكته

1. جدول پيشنهادي باال متناسب با قواعد و اصول نقشه كشي صنعتي است.
2. اختصاص رنگ سليقه اي است چون در چاپ نقشه اصوالً خطوط مشكي  هستند، اما اگر انتخاب 

قلم در پالت برحسب رنگ باشد مي توان به هر اليه رنگ جداگانه اي اختصاص داد.

1. وزن خط مفهوم دقيق Line weight است كه در كتب رسم فنى و نقشه كشى، اصطالحات ضخامت يا پهناى خط به كار مى رود، 
ولى به دليل اين كه در اتوكد Line weight معادل پهناى خط و tickness معادل ضخامت در مباحث تخصصى ديگر جايگاه متمايزى 

دارد، همان اصطالح وزن خط را اطالق مى كنيم.
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دستوركار شماره ي 1:
ــوط مربوطه توأم با  ــاي Hid ،Main و cen را ايجاد و خط ــنهادي كاربرد اليه ها، اليه ه ــا توجه به جدول پيش ب

ويژگي هاي آن ها را تنظيم كنيد. براي اليه ي صفر (0) نيز خواص مندرج در جدول را اختصاص دهيد.
(زمان: 15 دقيقه)

مراحل اجرا:
1. يك فايل ترسيمي به ابعاد A4 ايجاد و آن را توأم با ذخيره سازي نام گذاري كنيد.

2. فرمان Layer را وارد كنيد تا پنجره ي زير ظاهر شود.

ــانه ي  (New layer) كليك كنيد تا اليه ي جديد ايجاد  3. در پنجره ي Layer properties manager روي نش
شود. بالفاصله نام آن را به main تغيير دهيد.

4. عمليات مرحله ي 3 را دو بار ديگر تكرار كنيد و نام اليه هاي جديد را به Cen و Hid تغيير دهيد.
5. در سطر هر اليه در ستون Color بر روي نشانه رنگ كليك كنيد و رنگ مورد نظر را از جعبه رنگ ظاهرشده 

مطابق شكل انتخاب كنيد.
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  Default روي عبارت Lineweight ــطر اليه ي صفر (0) و ستون 6. به منظور تنظيم وزن (پهنا) خط در س
كليك كنيد تا پنجره ي Line weight مطابق شكل زير ظاهر شود.

ــاى خط 0/50  را بيابيد و روي آن كليك كنيد تا عدد mm 0/50  در مقابل  ــره ي Line weight پهن 7. در پنج
OK كليك كنيد. عبارت: New درج شود و سپس روي دكمه ي 

 Select Linetype كليك كنيد تا پنجره ي Continuous روي عبارت Linetype و در ستون Cen 8.  در سطر اليه
مطابق شكل زير ظاهر شود.

نكته

1. وزن (پهنا) پيش فرض (default) كليه خطوط احضار شده به اليه ها mm 0/25 است.
2. در هنگام ترسيم در اليه ها به كمك دكمه ي LWT مي توان نمايش ظاهري پهناى خطوط را فعال 

و غيرفعال كرد.
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9. در پنجره ي Select linetype روي دكمه ي Load كليك كنيد تا پنجره ي مخزن بارگذاري خطوط مطابق شكل زير ظاهر شود.

ــزن خطوط)، نوع خط Center را بيابيد و روي آن كليك كنيد  ــره ي Load or reload linetype (مخ 10. در پنج
OK كليك كنيد. تا هاي اليت شود و سپس روي دكمه ي 

ــپس روي دكمه ي   ــود و س 11. در پنجره ي Select linetype روي نوع خط Center كليك كنيد تا هاي اليت ش
OK كليك كنيد، نتيجه ي آن بايد تغيير نوع خط اليه Cen از Continuous   به Center باشد.

12. پهناي خط اليه ي Cen به پهناي 0.25 تغيير دهيد.
13. براي اليه ي Hid نيز مطابق مراحل فوق نوع خط Hidden و پهناي 0.35 را تنظيم كنيد.

OK كليك كنيد. 14. در پنجره ي Layer Properties Manager روي دكمه ي 
15. فايل خود را ذخيره كنيد.

16. نتيجه ي كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.

نكته

 Ctrl ــتن كليد ــرده نگه داش ــوط از پنجره ى Select Linetype با فش ــگام بارگذارى خط در هن
مى توان بيش از يك خط را انتخاب و بارگذارى كرد.

(Set Current Layer) جاري كردن اليه
ــاهده است و موضوعاتي را كه  ــت كه نام و ويژگي هاي آن در نوار ابزار اليه ها قابل مش اليه ي جاري اليه اي اس
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ترسيم مي كنيم در آن ايجاد مي شود. براي جاري كردن يك اليه مراحل زير را طي مي كنيم.
1. در نوار ابزار اليه ها، روي كشو بازشونده ي فهرست اليه ها كليك مي كنيم.

ــود و سپس كليك مي كنيم. با پديدار شدن  ــطر اليه ي موردنظر مي بريم تا هاي اليت ش 2. مكان نما را روي س
اليه ي مزبور در كادر اصلي از ابزار اليه ها آن اليه جاري محسوب مي شود.

(Line Type Scale) مقياس نوع خط
 (Center Line) منظور از مقياس نوع خط، كوچكي يا بزرگي تكه هاي تشكيل دهنده ي خطوط غيرممتد نظير خط محور
ــدن موضوع به شكل زير توجه كنيد. مقياس نوع خط را به كمك  ــت. براي روشن ش و خط نديد (Hidden Line) اس

LTS مي توان تنظيم كرد.

مراحل تنظيم مقياس نوع خط
1. فرمان LTS (LineType Scale) را وارد مي كنيم 

2. ضريب جديد مقياس خطوط را وارد مي كنيم.
Command : LTS ↵
Enternew Linetype scale factor <1.0000>:

جاري كردن اليه به كمك موضوعاتش 
Make object’s Layer current

(cen) (ب) اليه ي جاري شده

اليه ي جاري  (cen) (الف) در حين جاري كردن اليه

Lts = 0.50Lts=1

نكته

ــپس كليك  ــق پنجره ي Layer properties manager با كليك روي اليه ي موردنظر و س 1. از طري
روي نشانه ي (set current) نيز مي توان يك اليه را جاري كرد.

2. اگر در اليه ي موردنظر براي جاري شدن، موضوعي ترسيم شده باشد با انتخاب آن موضوع و سپس كليك 
روي نشانه ي  (make object’s layer current) نيز مي توان يك اليه را جاري كرد.

3. يكي ديگر از نشانه هاي جاري شدن يك اليه مطابقت رنگ و نوع خط همراه با اصطالح Bylayer در 
نوار خواص موضوعات (properties) در كنار نوار اليه هاست.
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دستوركار شماره ي 2:
نقشه ي مقابل را روي كاغذ A4 در اليه هاي ايجاد شده در تمرين قبل، ترسيم كنيد.

(زمان: 35 دقيقه)

مراحل اجرا:
1. فايل ترسيمي A4 را ايجاد و ضمن ذخيره سازي آن را نام گذاري كنيد.

2. اليه هاي موردنياز نقشه (Cen ،Main و Hid) را ايجاد و خواص آن ها را طبق استانداردهاي نقشه كشي تنظيم 
و عمليات انجام شده را ذخيره كنيد.

3. كادر و جدول مشخصات را در اليه ي صفر(0) ترسيم كنيد.
4. اليه ي Main را جاري و خطوط اصلي نقشه را در آن ترسيم كنيد.

5. اليه ي Cen را جاري و خطوط محور را در آن ترسيم كنيد.
6. اليه ي Hid را جاري و خطوط نديد را در آن ترسيم كنيد.

7. فايل خود را مجدداً ذخيره كنيد.
. نتيجه ي كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد. 8

نكته
از اين پس ترسيم كليه ي خطوط محور و تقارن طبق اصول نقشه كشي الزامي است. 
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حذف اليه  (Layer Delete) در اتوكد 2008
الف) حذف اليه ي خالي (اليه اي كه در آن موضوعي وجود نداشته باشد):

1. فرمان Layer را وارد مي كنيم تا پنجره ي Layer properties manager ظاهر شود.
2. در پنجره ي Layer properties manager روي اليه ي خالي موردنظر كليك مى كنيم تا هاي اليت شود.

OK كليك مي كنيم. 3. روي نشانه ي  (Delete Layer) و سپس روي دكمه ي 
ب) حذف اليه ي داراي محتوي (اليه اي كه در آن موضوع وجود دارد):

1. از منوي Format گزينه ي Layer tools و سپس زيرگزينه ي Layer Delete را انتخاب مي كنيم.
2. در پاسخ به پيغام Select object on layer to delete or [Name] موضوعي از اليه ي موردنظر را بر مي گزينيم 

و يا به كمك گزينه ي Name نام آن اليه را انتخاب مي كنيم.
3. در پاسخ به پيغام Select object on layer to delete or [Name/undo] اينتر مي كنيم.

4. در پاسخ به پيغام <Do you wish to continue? [yes/no]<No حرف y را وارد مي كنيم.

كنترل وضعيت اليه ها
اگر به نوار ابزار اليه ها توجه كنيد؛ به جز نام و رنگ اليه، عالئم ديگري مطابق شكل زير موجود است، كه به 

كمك آن ها مي توانيم وضعيت اليه ها را كنترل كنيم

 - محتواي يك اليه ي روشن (on) مشاهده مي شود و قابل بازسازي مجدد (Regen) و چاپ نيز است.
 - محتواي يك اليه خاموش (�o) مشاهده نمي شود در نتيجه قابل بازسازي مجدد و چاپ نيز نيست.

مديريت خواص 
اليه ها

Lock/UnLock�aw/FreezOn/O�  �On/O: (خاموش و روشن كردن اليه)

خ

نكته

1. حذف اليه جاري (Current)، امكان پذير نيست مگر اينكه از حالت جاري خارج شود.
2. حذف اليه ي صفر(0) و اليه ي Defpoints (مربوط به اندازه گذاري) به هيچ وجه امكان پذير نيست.

نكته

 اليه ي خاموش (�o) را مي توان جاري (Current)  كرد و حتي در آن موضوعاتي ايجاد نمود، اما طبعًا 
موضوعات قابل مشاهده نيستند.



174

مراحل خاموش و روشن كردن اليه
1. در نوار ابزار اليه ها روي نشانه ي  كليك مي كنيم تا ليست اليه ها باز شود.

2. مكان نما را روي اليه ي مورد نظر برده و بر روي نشانه ي   كليك مي كنيم، بديهي است در صورتي كه اليه 
روشن باشد خاموش مي شود و به همين ترتيب اگر اليه اى خاموش باشد روشن مى شود.

 Lock/ unlock (قفل و باز كرن اليه)
محتواي يك اليه ي قفل (Lock) مشاهده مي شود، اما قابل ويرايش نيست البته در اليه ي قفل مي توان موضوعاتي 

ايجاد كرد.
ــيمي و  ــت، همه ي قابليت هاي ترس ــاهده اس ــواي يك اليه ي باز (unlock) عالوه بر اين كه قابل مش محت

ويرايشي را دارد.

مراحل قفل كردن و باز كردن اليه:
1. در نوار ابزار اليه ها به روي نشانه ي  كليك مي كنيم تا ليست اليه ها باز شود.

2. مكان نما را روي اليه ي مورد نظر برده و بر روي نشانه ي  كليك مي كنيم.
بديهي  است در صورتي كه اليه باز باشد قفل مي شود و برعكس آن اگر قفل بوده باز مي گردد.

 Freeze / �aw منجمد و گرم كردن اليه
 Freeze است و در صورتي كه �aw (گرم بودن) يك اليه   است و يك اليه در حالت عادي �aw نشانه ي
ــود، و همه ي  ــانه ي آن به تغيير مي يابد و موضوعات محتواي اليه ي مزبور مخفي مي ش ــود نش (منجمد) ش
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عمليات ترسيمي و ويرايشي در آن غير ممكن مي شود.
اليه ي جاري را نمي توان Freeze كرد. پس متقابًال يك اليه ي Freeze شده را نمي توان جاري كرد.

مراحل Freeze (منجمد) كردن يك اليه

1. در نوار ابزار اليه ها روي نشانه ي كليك مي كنيم تا فهرست اليه ها باز شود.
2. مكان نما را روي اليه ي مورد نظر مي بريم و روي نشانه ي  كليك مي كنيم تا به شكل  در آيد.

نكته

ــت كه در مبحث  ــه Viewports (درگاه هاي ديد) اس ــوار ابزار اليه ها مربوط ب ــانه ي   در ن نش
پيشرفته به آن مي پردازيم.

نكته

در منوي Format از طريق گزينه هاي Layer و Layer tools نيز مي توانيم وضعيت اليه ها را كنترل 
و تنظيم كنيم.

نكته

به ياد داشته باشيم اليه هاي خاموش و قفل جاري مي شوند اما اليه ي منجمد جاري نمي شود.




