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فصل پانزدهم
شروع کار با اتوکد

هدفهایرفتاری:بامطالعهواجرايتمريناتاينفصلازفراگيرندهانتظارميرود:

1- اهمیت به کارگیری نرم افزار اتوکد را توضیح دهد.

2- اجزای مختلف محیط نرم افزار اتوکد را نام ببرد.

فراخوانی  اتوکد  محیط  به  را  مختلف  ابزارهای  نوار   -3
به  نماید و دکمه های خاص مربوط به آن ها را منحصراً 

صفحه ی نرم افزار وارد کند.

4- به محیط های کاری مختلف اتوکد وارد شود.

5- پس از شناسایی قالب فایل های اتوکد بتواند آن ها را 
باز و ذخیره نماید و همزمان با چند فایل کار کند.

6-  بتواند از امکانات اولیه ی محیط اتوکد، مانندبزرگ نمایی، 
 ، Redo ، Undo ،    جـا بــه جـایی   دیـد،   خـط  فـرمان

ماشین   حساب و راهنمای برنامه استفاده نماید.

7- انواع اطالعات ورودی به اتوکد را نام ببرد.

8- روش های متناسب با انواع اطالعات ورودی به اتوکد 
را به کار بگیرد.

Enter  و کلیک راست   ,  Spase 9- کاربرد دکمه ی 
ماوس را توضیح دهد.

در دوران معاصــر بــا پیشــرفت هایی کــه در فناوری 
)تکنولوژی(، ارتباطات و ســاختارهای الکترونیک به وجود 
آمده، فرآیند بسیاری از فعالیت های علمی و صنعتی سرعت 
گرفتــه و با ظهــور رایانه در کلیه ی رشــته ها و گرایش ها، 
باالخــص حوزه ی علوم فنی و مهندســی، نگــرش به ابعاد 
حرفه ای آن ها به کلی تغییر نموده است. تا حدود دو دهه ی 
گذشته عمالً استفاده از رایانه در نقشه کشی های ساختمانی 
و صنعتــی وجود نداشــت و این عملیات بــه طور کامل به 
وســیله ی کادر فنی دفاتــر معماری اجرا می شــد. با ورود 
نرم افزارهای کاربردی نقشه کشــی، همچون اتوکد، به مرور 
مهندسین ســاختمان با مزایای استفاده از آن آشنا شدند و 
این برنامه به ســرعت جایگاهی مهم در دفاتر مهندسی پیدا 
کرده بــه گونه ای که امروزه بســیاری از این دفاتر میزهای 
نقشه کشــی بزرگ جای خود را بــه رایانه های کوچک داده 

است. بی شک، مزایای استفاده از رایانه در نقشه کشی در نگاه 
کلی همــان مزایای به کارگیری آن در کلیه ی علوم و فنون 
روز، همچون »  ســرعت«، »  دقت«، »  حجم باالی نگه داری 
اطالعات«، »امکان جستجوی ســریع و دسترسی آسان به 

اطالعات« و ... است.

امــروزه نرم افزارهای زیادی برای کمک به مهندســین 
ســاختمان در نقشه کشی و مدل ســازی معماری طراحی و 
عرضه گردیده است. از این میان می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
3D  Home Architect
3D Home Design
3D studio MAX
ArchiCAD
Autodesk Architectural Desktop
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 موارد یاد شــده تنها تعداد محــدودی از ده ها نرم افزار 
کاربردی موجود در زمینه ی معماری، ســاختمان و طراحی 
محیط است. عالقه مندان به کسب اطالع از آخرین فهرست 
نرم افزارهــای این گرایش می توانند به نشــانی اینترنتی زیر 

مراجعه نمایند:

http:// www. Click4links. Com / 
DP.asp?1=001 Architecture 

به هر حال با وجود گســتردگی ایــن حوزه، هنوز اتوکد 
کاربردی ترین و متداول ترین نرم افزار نقشه کشی در معماری 

به شمار می رود. ســرعت تغییرات این نرم افزار طی چندین 
ســال گذشته چشم گیر بوده اســت، به گونه ای که کاربران 
اولیــه ی اتوکد چنان چه همراه با آن، خــود را به روز نکرده 
باشند، بخش زیادی از فرمان ها و محیط کاری این نرم افزار 
بــرای آنان جدید و پیچیده خواهد بود. در ایـــن کـــتاب 
مــبنای آمــــوزش، نگارش Auto CAD 2008 خواهد 
بود، هرچند که پس از تألیف و در حین چاپ کتاب، ویرایش 
2009 آن نیز به بازار آمد. در این فصل به آشنایی بیش تر با 

محیط برنامه و تکنیک های کار در آن می پردازیم.

محیط اصلی اتوکد

محیط کار اتوکد بخشــی اســت که بیش تر ترسیمات، 
مخصوصاً نقشــه های دوبعدی، در آن صورت می گیرد. این 
محیط به گونه ای طراحی شــده که اســتفاده از روش های 
بصــری1 ترســیم در اولویت قــرار بگیــرد. در نتیجه کاربر 
مســتقیماً آن چه را که رسم می کند، می بیند و بر آن تسلط 

کامل دارد.

 محیط کار اتوکد شامل بخش های زیر است:

1- صفحه ترســیم2، که عملیات اصلی رســم به صورت 
بصری در آن اجرا می شود.

2- خط فرمان3، که به منظور ورود اطالعات و داده ها از 
صفحه کلید استفاده می شود.

3- نوار ابــزار4 یا دکمه ها، که بــرای اجرای فرمان های 
کاربردی تر از آن استفاده می گردد.

4- منوها5، که همانند اکثــر برنامه ها، کلیه ی عملیات 

1.  Visual  2. Drawing Screen  3. Command Line  4. Toolbar

5. Menus
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تنظیمات و فرمان ها در آن ها موجود است.

5- نــوار وضعیت1، که مختصات جــاری را در صفحه ی 
ترســیم نشان می دهد و نیز دکمه های کمکی ترسیم در آن 

قرار دارد.

6- زبانه های مدل سازی و جانمایی2 که در بخش پایین 
صفحه ی ترسیم قرار دارند.

7- شــمایل یو ســی اس )UCS(3 یــا عالمت نمایش 

محورهای مختصات که در گوشــه ی صفحه ی ترسیم واقع 
است.

8- نشــان گر ترســیم4، که درصفحه ی ترسیم همراه با 
ماوس حرکت می کند.

در تصویر زیر اجزای محیط کار اتوکد به نمایش درآمده 
است:

1.  Status bar  2. Model and Layout tabs  3. USC Icon  4. Crosshair

نوار ابزارها

نوار ابزارها، که شامل دکمه های کمکی اجرای فرمان ها 
در نرم افزارند، یکــی از کاربردی ترین بخش های محیط کار 
اتوکد محسوب می شوند. زمانی که یک کاربر برنامه اتوکد را 
اجرا می کند، چندین نوار ابزار را که معمول ترین فرمان های 
مورد نیــاز را در خود دارند در کناره هــای محیط نرم افزار 

مشاهده می کند. این نوار ابزارها عبارتند از:

  Draw,  Layers,  Modify,  Properties,
  Standard,  Styles,  Workspaces

هــر کدام از این نوار ابزارها شــامل دکمه های متعددی 
از یــک گروه فرمان انــد. مثاًل نوار ابــزار Draw مجموعه 
دکمه های فرمان های رسم را شامل می شود که این فرمان ها 
در منویــی با همین نام در محیط اتوکد موجود اســت. در 
نگارش های اخیر اتوکد، شکل دکمه های کمکی فرمان های 
منوها در کنار آن ها قرار داده شــده اند تــا کاربر به راحتی 
تصاویر دکمه ها را با خود فرمان تطابق دهد. در زیر نوار ابزار 

Draw و بخشی از منوی آن نمایش داده شده است.
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ســه محیط اصلی قابل اســتفاده، کــه در اتوکد با نام 
Workspace شناخته می شوند، عبارتنداز:

-  2D Drafting & Annotation: محیطــی بــه 
منظور ترسیمات اولیه ی دوبعدی 

-  3D Modeling : محیطی برای مدل ســازی ســه 
بعدی

-  AutoCAD Classic: محیــط اصلــی اتوکد، که 
همه ی کاربران قدیمی با آن آشنا هستند.

به منظور اضافه  یا کم نمودن نوار ابزارها کافی اســت بر 
روی یکــی از نوار ابزارهای موجود کلیک راســت کنیم و از 
پنجره ی باز شده نمونه های مورد نیاز را انتخاب، یا از انتخاب 

خارج کنیم. تصویر زیر، این پنجره را نشان می دهد.

محیط های کار اتوکد

در نــگارش های اخیر اتوکد محیط هــای گوناگونی، به 
منظور ســهولت اســتفاده کاربران، طراحی شده است. نوار 
ابزاری برای تغییر محیط ترسیم در بخش باالیی اتوکد قرار 
داده شده است، که در میان ترسیم نیز می توان از آن طریق، 

محیط را تعویض نمود.
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در هر کدام از محیط های مذکور، به جز اختصاصی بودن 
نوار ابزارها، پنجره های کمکی تحت عنوان داشــبورد1 وجود 
دارد که دسترسی به فرمان های کاربردی دسته بندی شده 
را فراهم می سازد. کاربر اگر مایل بود می تواند این داشبوردها 
را با دکمه ی »-« باالی آن ها مخفی نماید یا این که با دکمه ی 
»×« آن ها را کامالً ببندد. برای بازگرداندن داشــبورد به محیط 
کار اتوکــد از منــوی Tools گزینــه ی Palettes  فرمان 
Dashboard را اجــرا می کنیم. در تصویــر زیر نمونه ی 
داشــبورد محیط کار دوبعدی )2D Drafting( به نمایش 

درآمده اند.

هم چنین کاربران می توانند با ایجاد تغییراتی در محیط، 
نحوه ی نمایش ونیز تغییر نوار ابزارهای آن، محیط جدید را 
 Save با نامی دل خواه ذخیره نمایند. بدین منظور از فرمان
… Current As  در نوار ابزار محیط کار استفاده می شود.

ممکن اســت، زمانی که اتوکد را برای اولین مرتبه اجرا 
می کنید، صفحه ای مبنی بر انتخاب محیط کار ظاهر شــود 
که طبق توضیحات قبلی می توانید یکی از سه محیط را برای 

آغاز به کار اتوکد انتخاب نمایید.

در این کتاب عموماً سعی شده آموزش، در محیط اصلی 
اتوکد یعنی AutoCAD Classic انجام گیرد.

فایل های اتوکد

اتوکد فایلی های ترسیمی خود را با پسوند dwg ذخیره 
می نماید. تمامی نــگارش های اتوکد فایل هــای خود را با 
همین قالب ذخیــره می نمایند. در هر حال باید توجه کنید 
که همچون بســیاری از نرم افزارها، بعضی از نـــگارش های 
پایین تر اتـــوکد )مــثالً نـگــــارش AutoCAD 14  یا 
AutoCAD 2000( ممکن اســت نتوانند فایل های ایجاد 
شــــده در نــگارش هــای بــاالتــــر )مــثاًل نــگــارش 
AutoCAD 2006  یا AutoCAD 2007( را باز کنند. 
هر چند که برعکس این قضیه صـــادق نــــیست، یــعنی 
نگارش های بــاالتــــر همیشه فــایـل های ایجاد شده در 
نگارش هــای پایین تــر را باز می کنند. بنابرایــن، باید توجه 
داشته باشید که فایل مورد نظرتان را در کدام نگارش ذخیره 
می کنید و بعداً آن را با چه نگارشی باز  و ویرایش می نمایید.

فرمان باز کردن فایل ها در اتوکد Open اســت که در 
منوی فایــل قرار دارد و برای ذخیره کردن فایل ها از فرمان 
 Save As ...در همین منو اســتفاده می شود. فرمان  Save
نیز در مواردی به کار می رود که الزم است یک فایل ذخیره 
شــده، مجدداً با نام جدیدی ذخیره گردد. در صفحه ی بعد 

پنجره ی Save , Open را مالحظه می کنید.

1.  Dashboard
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اکنون به عنــوان تمرین ، فایل Chroma.dwg را که 
در مســیر زیر از برنامه ی نصب شده ی اتوکد وجود دارد، باز 

/AutoCAD 2008/Support                    :کنید

همان طور که مالحظه می شود این یک فایل کمکی است 
که 255 رنگ معمول قابل اســتفاده در اتوکد را به نمایش 

گذاشته است.
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پیمایش درون فایل
در همه ی برنامه هایی که اطالعات را به صورت تصویری 
به نمایش در می آورند، امکانات بزرگ نمایی و کوچک نمایی 
و حرکــت بر روی تصویر وجود دارد. در اتوکد نیز روش های 
مختلفی بدین منظور فراهم گردیده است. ساده ترین روش 
برای بزرگ نمایی1 و کوچک نمایی2 درون فایل اســتفاده از 
 Chroma.dwg چرخ یا غلتک ماوس اســت. اکنون فایل
را مجدداً فعال کنیــد و با قراردادن ماوس بر روی صفحه ی 
ترســیم، غلتک آن را  به حرکت درآورید. مالحظه می کنید 
که با حرکت غلتک به جلو، تصویر صفحه ی ترسیم بزرگ می 
شود و با حرکت به عقب، تصویر کوچک می شود. توجه کنید 
که این به معنای تغییر اندازه ی اجزای تصویر نیست، بلکه به 
منزله ی جابه جایی دید شما نسبت به اجزای موجود در فایل 
اســت. امکان دیگری که در اتوکد فراهم شــده، جابه جایی 
مسطح3 بر روی تصویر است. بدین منظور باید با فشار دادن 
به غلتک ماوس، آن را حرکت دهید. در این صورت نشان گر 
ماوس به یک »دســت« تبدیل می شود و صحنه را به همان 

جهتی که ماوس را حــرکت می دهید، جابه جا می نماید.

مشاهده ی فرمان های اجرا شده
یکی از امکانات محیط اتوکد، خط فرمان آن اســت. در 
ادامه، مفصاًل ذکر خواهد شــد که  چگونه در اجرای فرمان ها 
از خط فرمان استفاده می شــود. اما توضیحی که بیانش در 
این جا ضرورت دارد آن اســت که کلیه ی عملیات اجرا شده 
در اتوکــد و فرمان های به کار رفته در خط فرمان به صورت 
نوشتاری ثبت می شــوند. برخی از این عملیات ها را کاربر با 
ورود اطالعــات مورد نیاز ایجاد می کند و برخی دیگر نیز به 
صورت خودکار توســط نرم افزار درج می گردند. با مروری به 
عقب در خط فرمان، می توان فرمان هایی را که تا این مرحله 
اجرا شــده اند، مالحظــه نمود. بدین منظور کافی اســت با 
فشردن دکمه ی F2 روی صفحه کلید، پنجره ی خط فرمان 
را به صورت بزرگ شــده  در محیط اتوکد مشاهده کرد و با 
استفاده از نوار پیمایش4 عمودی به فرمان های قبلی، که در 
بــاالی این پنجره قرار دارد، حرکت نمود. مــــجدداً با زدن 

دکمه ی F2 این پنجره بسته می شود.

1.  Zoom In  2. Zoom Out  3. Pan  4. Scroll Bar

بازگشت از فرمان اجرا شده

همانند بسیاری از نرم افزارها در اتوکد نیز، وقتی فرمانی 
اجرا می شود، می توان برنامه را به عقب برگرداند، یعنی فرمان 
اجرا شده را حذف نمود، به گونه ای که گویی آن فرمان اجرا 
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نشده است. مثاًل شکلی را از صحنه ی اتوکد حذف می کنید. 
سپس از این فرمان منصرف می شود و می خواهید عملیات 
حــذف را به عقب برگردانید، آن چنان که آن شــکل حذف 
شــده دوباره به صفحه ی ترســیم اتوکد باز گردد. به چنین 
عملیاتی در برنامه های رایانه ای Undo اطالق می شــود. در 
اتوکد، هر فعالیتی را که در محیط رســم اجرا کنید، امکان 
بازگشت آن وجود دارد. حتی عملیات بزرگ نمایی، کوچـک 
نمایی و جابه جایی دید نیز می توانند بازگردند. دکمه ی  
در نــوار ابزار Standard اتوکد عملیــا تUndo را انجام 
می دهــد. همین فرمان را می تــوان از منوی Edit نیز اجرا 

نمود. دکمه های کمکی آن نیز Ctrl +Z است.

در فرمان Undo امکان بازگشــت تــا چندین مرحله 
 Undo بــه عقب وجود دارد، یعنی با اجــرای هر بار فرمان
عملیــات اجرا شــده در اتوکد، مرحله بــه مرحله و به طور 
معکــوس، به عقب بــر می گردد. می توان ایــن چند مرحله 
Undo را یک باره به انجام رســانید. به این منظور با کلیک 
بــر دکمه ی  ، که در کنار دکمه ی Undo قرار دارد، در 
لیســت باز شده تعداد فرمان های مورد نظر را برای بازگشت 

کلیک می کنیم.

حال، چنان چه فرمانی به اشتباه Undo شد، می توان از 
اجرای فرمان Undo صرف نظر نمود و با اســتفاده از فرمان 
Redo فرمان حذف شده را مجدداً به محیط رسم بازگرداند. 
این فرمان نیز با استفاده از دکمه ی  یا فرمان Redo از 
منوی Edit  یا دکمه های کمکی Ctrl+Y قابل اجرا است 
و مانند Undo پنجــره ای دارد که می توان از طریق آن به 
یــک باره تعدادی از فرمان های Undo شــده را بازگرداند. 

البته توجه داشته باشــید که استفاده از فرمان Redo تنها 
بالفاصله پس از اجرای Undo میسر می شود.

انصراف از اجرای یک فرمان

اگر طی اجرای یک فرمان از ادامه ی آن منصرف شــدیم 
می توانیم، با استفاده از دکمه ی Esc روی صفحه کلید، آن 
را لغو نماییم. البته انقطاع فرمان، با استفاده از Esc، به نوع 
آن فرمان بســتگی دارد. اگرفرمانــی منفرد و مجزا در حال 
اجراســت. به کلی عملیات آن از بین می رود )مانند جابه جا 

کردن یک شکل(.

اگر فرمانی چند قســمتی اجرا می شود، از زمان فشردن 
دکمه ی Esc، مراحل بعدی فرمان اجرا نخواهد شــد )مانند 
رسم یک خط شکسته(. اگر هیچ فرمانی در حال اجرا نباشد 
و اشــتباهاً با ماوس بر روی شــکل کلیک کنید، آن شکل 
انتخاب شــده و بدنه ی آن به صورت خط چین نشــان داده 
خواهد شــد. در ایــن حال، برای خارج کردن آن شــکل از 

انتخاب نیز، از دکمه ی Esc استفاده می شود.

ورود اطالعات به فرمان

بسیاری از فرمان های اتوکد در حین اجرا نیاز به دریافت 
اطالعاتی از کاربر دارند. این اطالعات را می توان در دو بخش 

خالصه نمود:

1- اطالعات عددی: این ورودی ها شــامل مختصات 
برخی نقاط ترســیمی یا ابعاد بعضی از شــکل های در حال 

رسم و یا فاصله ی اجرای عملیات بر روی شکل ها هستند. 

2- اطالعات گزینشی: این گزینش در بین فرمان هایی 
صورت می گیرد که، طی اجرای آن ها، کاربر الزم دارد روشی 
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خــاص از آن فرمان را انتخاب کند یــا در حین اجرا، اتوکد 
سؤالی را، با گزینش تنظیماتی از آن فرمان، از کاربر می پرسد 
و اساســاً در شرایطی که فرمان ها دارای بخش ها و شیوه های 
ترسیمی یا ویرایشی گوناگونی هستند، چنین گزینشی الزم 

است.

به منظور ورود اطالعات عددی از صفحه کلید اســتفاده 
می شــود. این اطالعات را هم می توان در خط فرمان اتوکد 
تایــپ کرد و هم در جعبه متنــی1، که در کنار ماوس ظاهر 
می گردد، وارد نمود. چنان چه یک ترسیم با دقت پایین تری 
اجرا شــود و یا به هر دلیل، بــه ورود اعداد از طریق صفحه 
کلیــد نیاز نباشــد، کلیک ماوس بر روی صفحه ی ترســیم 
می تواند موقعیت یک نقطه یا یک طول یا فاصله را به صورت 
دیداری تعیین کند و بــاز هم اطالعاتی عددی را به محیط 
اتوکــد وارد نماید. تصاویر زیر نحوه ی ورود اطالعاتی عددی 
را از طریق خط فرمان و صفحه ی ترســیم، برای شعاع یک 

دایره، به نمایش می گذارد.

در فرمان هایی که نیاز به ورود اطالعات گزینشی دارند، از 
عدد استفاده نمی شود بلکه حروف انگلیسی، تعیین کننده ی 
انتخاب کاربــر است. بــنابراین، وقتی به چــنین گزینش هایی 
در فرمان ها بر می خوریم، ابتدا به فهرستی که در خط فرمان به 
نمایش در می آید توجه می کنیم. هر کدام از گزینه ها که الزم 
است انتخاب شوند دارای یک یا چند حرف بزرگ انگلیسی اند. 
بــرای انتخاب گزینه ی مورد نظر باید حروف بزرگ آن تایپ 

شود. تصویر زیر، گزینه های یکی از فرمان های اتوکد با عنوان 
3D Dynamic View را به نمایش می گذارد. در این جا 
مالحظه می شود که گزینه های انتخابی فرمان با عالمت / از 
یکدیگر جدا شده اند. در این حال به طور مثال اگر بخواهیم 
گزینه ی دوم را انتخاب نماییم، حروف TA را تایپ می کنیم 
و اگر گزینه ی ششم مدنظر باشد، حرف Z را وارد می کنیم.

 در نگارش هــای اخیر اتوکــد، روش انتخاب گزینه های 
فرمان ها با اســتفاده از ماوس نیز فراهم شــده است. به این 
ترتیب که وقتی به این مرحله در هر فرمان برســیم، کافی 
اســت روی صفحه ی ترسیم کلیک راســت کنیم. پنجره ی 
باز شــده حاوی همان گزینه هایی خواهــد بود که در خط 
فرمان مالحظه می شــود. لذا با کلیک بــر هر کدام از موارد 
پنجره، گزینه ی مورد نظر انتخاب خواهد شد. در تصویر زیر، 
پنجره ی کلیک راست فرمان یاد شده را مالحظه می نمایید.

Enter کاربرد دکمه ی
دکمــه ی Enter یا  ، کــه یکی از کـــاربرد یترین 
دکمه های صفحه کلید محسوب می شود، در اتوکد نیز چند 

1.  Text Box
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کاربرد دارد:

هنگامی که حین اجرای یک فرمان الزم است تا اطالعاتی 
)عددی یا گزینشی( در خط فرمان یا جعبه متن های صفحه 
ترســیم وارد شــود، پس از تایپ آن اطالعات الزم است از 

دکمه ی Enter به منظور تأیید ورود آن استفاده گردد.

 دراکثر فرمان ها هنگام اجرا، برای تأیید و پایان دادن به 
آن فرمان، از دکمه ی Enter استفاده می شود.

زمانی که هیچ فرمانی در حال اجرا نیســت، با فشــردن 
دکمه ی Enter می توان آخرین فرمان اجرا شــده را دوباره 
اجرا نمود، بدون نیاز به آن که از منوها یا دکمه های نوارابزار 

استفاده شود.

 Space توضیح دیگر آن کــه در محیط اتوکد، دکمه ی
نیز همان نقش Enter را بازی می کند.

ماشین حساب اتوکد

یکی از امکانات جدید اتوکد، ماشــین حســاب سریع1 
آن اســت که در میانه ی اجرای فرمان ها نیز قابل اســتفاده 
اســت. برای اجرای ماشین حســاب بر دکمه ی  در نوار 
ابزار Standard کـلیک می کنیم، یا از دکــمه های کـمکی 

Ctrl +8 استفاده می نماییم.

برای مشــاهده ی بخش های تکمیلی ماشین حساب باید 
بر دکمه ی  کلیــک نمایید. در این بخش ها می توانید به 
صفحه کلیــد اعداد، صفحه کلید علمــی، تبدیل واحدهای 
متداول و متغیرها و توابع مورد اســتفاده در ماشین حساب، 

دسترسی پیدا کنید.

1.  Quick Calculator یا QuickCalc

کلید راست ماوس

در نگارش های اخیر اتوکد، امکانــات فراوانی در کلیک 
راســت ماوس قرار داده شده اســت. یکی از آن ها، که بیش 
از این ذکر شــد، قرارگیری گزینه هــای انتخابی خط فرمان 
در پنجره ی کلیک راســت است. درشرایطی که یک فرمان، 
گزینه های متنوع انتخابی نداشته باشد و یا اصوالً فرمانی در 
حال اجرا نباشــد، پنجره ی کلیک راســت دارای بخش های 
مختلفی برای سهولت استفاده ی کاربر از برنامه است. عموماً 
دو گزینــه ی اول این پنجره، به ترتیــب عملیات Enter و 

Esc صفحه کلید را اجرا می کنند.

البته چنان چه فرمانی در حال اجرا نباشــد، Esc نقشی 
ندارد.بخشی با نام Recent Inputs است،یعنی »ورودی های 
اخیر« که در حال اجرای یک فرمان آخرین اطالعات عددی 
وارد شده را توسط کاربر نشان می دهد  و در غیر این صورت 
آخرین فرمان های اجرا شده  را به نمایش می گذارد. در بخش 
دیگر امکانات Cut / Copy/ Paste، که در اکثر برنامه های 
  Redo ویندوز وجــود دارد، قرار گرفته اســت. فرمان های
Undo، بزرگ نمایــی )Zoom(، جابه جایی دید )Pan( و 
ماشین حساب ســریع )Quick Calc( نیز از دیگر موارد 
موجود در این پنجره اســت. بســته به نوع فرمان، امکانات 
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دیگری نیز ممکن است در آن دیده شود. دو نمونه از این پنجره ها که با کلیک راست ماوس ظاهر می شود، در زیر به نمایش 
درآمده است.



1.  Help

استفاده از راهنمای اتوکد

اتوکــد نیــز مانند بســیاری از برنامه هــا دارای بخش 
راهنماســت1. به جرأت می توان گفت کــه راهنمای اتوکد 
یکــی از بهترین و کامل ترین راهنماهــا در میان برنامه های 

رایانه ای  است. راهنمای سریع آن است، که همیشه در کنار 
منوهــای محیط اتوکد وجود دارد و آماده ی دریافت هرگونه 
سؤال درباره ی برنامه است تا کلیه ی اطالعات خود را درباره 

ی آن به نمایش بگذارد.
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 Help از منوی Help اما راهنمای اصلی برنامه یا اجرای
یا دکمه ی  و یا دکمه ی کمکی F1 قابل اجراست.

راهنمای اتوکد شامل سه بخش اصلی است:

1-  متن کامل راهنما )Contents(، که حاوی کلیه ی 
متون راهنمای اتوکد به صورت فصل بندی شده و موضوعی 
اســت و با کلیک بر هر کدام از موضوعات، توضیحات کامل 

آن همانند همه ی کتاب های الکترونیک ظاهر خواهد شد.

2-  فهرســت واژگان )Index(، کــه با تایپ هر عبارت 
کلیــدی در جعبه متــن فوقانی آن، مجموعــه واژگانی که 
با آن عبارت شــروع می شــوند، به ترتیب الفبا نمایش داده 

خواهند  شد.

3-  جست و جوی لغوی و موضوعی )Search( که با فراهم 
آوردن امکانات جست و جو در متون راهنمای اتوکد دسترسی 

به بخش راهنمای مورد نظر را بسیار سریع و آسان می نماید.

سؤاالت و تمرین های فصل پانزدهم

1-  استفاده از نرم افزار اتوکد در نقشه کشی چه مزایایی دارد؟

2-  مختصات جاری کار در صفحه ی ترسیم اتوکد در کدام بخش از محیط کار آن نمایش داده می شود؟

3-  در محیط اتوکد نوار ابزارهای Dimension , Zoom را فعال نمایید.

4-  چگونه در فایل های اتوکد پیمایش انجام می دهیم؟

5-  اگر پس از اجرای چند عملیات در محیط اتوکد، خواستیم یک باره چهار مرحله به عقب برگردیم، به چه ترتیب عمل 
می کنیم؟

6-  چند روش برای ورود اطالعات گزینشی به اتوکد وجود دارد و به چه ترتیب؟

7-  سه کاربرد دکمه ی Enter را در اتوکد بیان کنید.


