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 Lengthen گزینه های فرمان
[گزینه  DElta]: با وارد کردن حروف DE از طریق این گزینه می توانیم مقدار تغییر طول و زاویه اشیاء خطی باز 
را تعیین کنیم. تغییر طول یا زاویه از طریق گزینه  DElta به صورت جبری صورت می گیرد، یعنی مقدار مثبت به 

منزله افزودن و مقدار منفی به منزله کاستن از طول یا زاویه کاربرد دارد. 
تذکر: برای اجرای گزینه DElta حتمًا باید حروف DE را وارد کنیم. 

[گزینه   Angle]: برای تغییر زاویه قطاع کمان دایره  یا کمان بیضي اجرا می شود. 
[گزینه  Percent]: این گزینه برای تغییر طول و زاویه برحس��ب درصد نس��بت به طول یا زاویه موجود ش��يء 
انتخابی اجرا می ش��ود. اجرا و عملکرد این گزینه ش��بیه گزینه Delta اس��ت، با این تفاوت که اندازه تغییر طول 
نسبتی از عدد 100 است، به نحوی که اعداد بزرگ تر از 100 تغییرات افزاینده و اعداد کوچک تر از 100 تغییرات 

کاهنده را انجام می دهند. مثاًل عدد 200 طول یا زاویه را دو برابر و عدد 50 طول یا زاویه را نصف می کند. 
[گزینه  Total]: به کمک گزینه Total، طول کل پاره خط یا کمان، صرف نظر از اندازه فعلی آن، تعیین می ش��ود. 
در صورتی که اندازه  موجود از اندازه کل کمتر باشد، اجرای این گزینه باعث افزایش طول و در صورتی که اندازه  
موجود از اندازه کل بیش��تر باش��د باعث کاهش طول می ش��ود. به کمک گزینه  Total می توان زاویه قطاع کمان 

دایره  یا کمان بیضی را نیز تغییر داد. 

[گزین��ه  Dynamic]: از طری��ق این گزینه می توان با وارد کردن حروف Dy و با انتخاب انتهای پاره خط یا کمان 
و به کمک موس، طول آن را تغییر داد. این تذکر الزم است که در این اجرا انتهای دیگر پاره خط یا کمان ثابت 

می ماند و تغییرات در امتداد پاره خط کمان صورت می گیرد. 

در اج��رای گزین��ه Total، اندازه کاهش یا افزای��ش طول بر انتهای ش��يء انتخابی انجام 
می ش��ود، به بیان دیگر اندازه  تعیین شده به عنوان طول کل از ابتدای شيء محاسبه می شود؛ 

ابتدای هر شيء اولین نقطه تعیین شده در هنگام ترسیم آن شيء است. 

هنگام ترسیم

طول کل

هنگام تغییر طول

آيا مي دانيد
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 Stretch فرمان
فرمان Stretch به مفهوم کش��ش برای تغییر اندازه  اش��یاء در یک جهت کاربرد دارد. برای روش��ن شدن مطلب 

شکل زیر را ببینید. 

در این ش��کل حالت )الف( به کمک فرمان Stretch به حالت )ب( تبدیل ش��ده اس��ت. همان طور که مالحظه 
می کنید، در هنگام انتخاب موضوع، نیمه ی س��مت راست ش��کل به کمک کادر Crossing انتخاب شده است. 
بنابراین در فرایند اجرای فرمان Stretch دایره و پاره خط قائم س��مت راست جابه جا شده است و پاره خط های 
افقی تحت کش��ش قرار گرفته اند. جالب این اس��ت که فرمان Stretch قابلیت اجرای فرمان Move را نیز دارد. 
البته به ش��رطی که تمام اشیاء موردنظر انتخاب شده باشند. همچنین تغییر اندازه  اشیاء نیز همانند انجام مقیاس 

در یک جهت است. جالب است که فرمان Stretch برای کوتاه کردن اندازه اشیاء نیز اجرا می شود. 

 Stretch اجرای فرمان
فرمان Stretch به ش��یوه های درج ش��ده  در جدول روبه رو وارد 

می شود. 

شيوه هاي ورود فرمان
Modify Toolbar

StretchModify Menu

Stretch یا SCommand line

StretchShortcut Menu

کشش

فشار

)الف(

)الف(

)ب(

)ب(
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Stretch مراحل اجراي فرمان

   ↵ S یا 1Command: Stretch. فرمان stretch را وارد می کنیم. 

2. اشیاء موردنظر را به کمک کادر انتخاب 
Crossing انتخاب می کنیم. 

Select objects to stretch by Crossing – window 

or crossing polygon … Select objects: 

:3Select objects. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می کنیم.

4. نقط��ه مبن��ای تغیی��ر ان��دازه را تعیی��ن 
می کنیم. 

Specify base point or [Displacement] 

<displacement>

5. نقطه  دوم )مقصد( را تعیین می کنیم. 
Specify second point or <use first point  as 

displacement>

حتمًا متوجه شده اید که فرآیند اجرای فرمان stretch بسیار شبیه فرمان Move است، بنابراین اجرای گزینه 
Displacement و پیش فرض use first point  as displacement نیز دقیقًا شبیه فرمان Move است. 

، ک��ه در آن ی��ک  ◄ Crossing Window

پنج��ره )چهارضلعی( به ص��ورت خط چین 
وجود دارد. )شکل روبه رو( 

يادآوري

، که در آن یک کادر  ◄ crossing polygon

چندضلعی به صورت خط چین وجود دارد. 
بیش��تر برای شکل های شلوغ به کار می رود. 

)شکل روبه ور(

آيا مي دانيد

همان طور که در ابتدای بحث و فرایند اجرای فرمان stretch اش��اره ش��د، برای انتخاب اش��یاء 
حتمًا باید از کادر Crossing اس��تفاده کرد، زیرا تنها از این طریق اس��ت که اش��یاء داخل کادر 
جابه جا می ش��ود و اش��یاء متقاطع با کادر تحت  تغییر اندازه قرار می گیرند. یادآوری می شود که 

کادر Crossing به دو شکل قابل استفاده است. 
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دستورکار شماره 2 

)زمان: 10 دقیقه( 

مراحل اجرا:
1. شکل اولیه را رسم کنید. 

2. فرمان stretch را وارد کنید.    
Command: stretch یا S↵

3. نیمه راس��ت نقش��ه را مطابق ش��کل روب��ه رو انتخاب 
کنید. 

Select objects: 

4. برای پایان دادن به انتخاب اینتر کنید. 
Select objects: ↵

5. نقطه  B را به عنوان نقطه مبنا انتخاب کنید. 
Specify base point …: 

6. مکان نما را به س��مت راست حرکت داده و عدد 20 را 
به عنوان نقطه دوم )مقصد( وارد کنید. 

Specify second point …: 20↵

)الف( )ب(

 ابتدا شکل )الف( را رسم کرده و سپس با فرمان stretch آن را به شکل )ب( تبدیل کنید؛ کاربرد الیه ها و ترسیم خطوط 
محور الزامي است.
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 Grips ابزار
وقتی اش��یاء را خارج از فرمان ها انتخاب می کنیم ضمن خط چین 
ش��دن اش��یاء انتخابی، عالیم )معموالً آبی رنگ( به ش��کل مربع، 
 )Grips( مثلث، دایره و غیره ظاهر می ش��وند ک��ه به آن ها گریپ

می گویند.
گریپ ها ابزاری هستند که با کلیک کردن بر روی آن ها می توان 
برخ��ی عملیات ویرایش��ی پرکاربرد را بر روی اش��یاء انجام داد. 
به ش��کل های روبه رو توجه کنید و پاسخ دهید. چرا تعداد و 

نوع گریپ ها در هر شيء متفاوت است؟ 
پاس��خ این پرس��ش در درون نوع اشیاء تش��کیل دهنده شکل 

نهفته است که در ادامه به آن می پردازیم.

عملکرد و قابليت گریپنحوه  ظهور و دستيابی به گریپ اشياءنمادنوع گریپ

Standardو تحت زاویه درون یک صفحه  دوبعدی در هر جهت y و x نقطه مبنا، حرکت در جهت

Linear
به سمت جلو یا عقب در یک جهت تعریف شده 

یا در طول یک محور
حرکت خطی

Rotationحرکت چرخشی )دورانی(حول یک محور خطی

Flip حرکت تعویضکلیک به  منظور تعویض جهت مرجع بلوک ها

Alignment داخل ی��ک صفحه دوبعدی وقت��ی که بر روی
هم راستا )هم تراز( کردنشيء حرکت می کنیم. 

Lookup کلیک در صفحه نمایش و ظهور لیست جزئیات
نمایش و مرور جزئیاتمربوط 
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يادآوري

اجرای فرمان هاي ویرایشي به کمک گریپ ها 
بعد از انتخاب اش��یاء و ظاهر ش��دن گریپ ه��ا اگر بر روی هر گریپ کلیک کنیم آن گریپ ب��ه رنگ دیگر )معموالً قرمز( 

درمی آید که به آن گریپ فعال می گویند و بالفاصله فرمان stretch به صورت خودکاربه شرح زیر وارد می شود: 
Command: 
** stretch** 

 Specify stretch point                     .که می توانیم نقطه کشش را تعیین کنیم
or [Base point/copy/undo/exit]                          .یا گزینه های مربوط را انتخاب کنیم

**Move **                                                                                      Stretch و اگر بدون پاسخ به پیغام فرمان
فقط اینتر کنیم، فرمان Move وارد می شود، 

Specify Move point                             ،که می توانیم نقطه مقصد جابه جایی شيء انتخابی را تعیین
or  [Base point/copy/undo/exit]:                                            .یا گزینه های مربوط را انتخاب کنیم

 **Rotate**                                              .اینتر کنیم Move و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان
 Specify Rotation angle                                                                   وارد می شود؛ Rotate فرمان

که می توانیم زاویه چرخش )دوران( شيء انتخابی را تعیین، 
  or [Base point/copy/Reference /exit]:                 یا گزینه دیگری را انتخاب کنیم
 **scale**           فقط اینتر کنیم Rotate و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان

فرمان scale وارد می شود، 
 Specify scale factor                             که می توانیم ضریب )نسبت( مقیاس شيء انتخابی را تعیین کنیم
  or [Base point/copy/undo/Reference /exit]:                                   .یا گزینه دیگری را انتخاب کنیم

**Mirror**        .اینتر کنیم Scale و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان
Specify second point                  ،وارد می شود Mirror فرمان
 or [Base point/Copy/                                    .که می توانیم نقطه دوم خط تقارن را وارد کنیم
undo/exit ]:           .یا گزینه  ي دیگری را انتخاب کنیم

و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان Mirror اینتر کنیم.
فرمان stretch بار دیگر وارد می شود و ...  

ب��ه این عمل تکراری که به کمک گریپ ها صورت می گیرد لیس��ت چرخش��ی گریپ ه��ا )Grip cycling List(می گویند. 

1. به دلیل آشنایی قبلی با اجرای فرمان های ویرایشی لیست چرخشی گریپ ها از توضیح اجرای گزینه های 
آن ها پرهیز می کنیم. البته روشن است که در اجرای این فرمان ها به کمک گریپ ها، گریپ فعال به عنوان نقطه 

اول خط تقارن در فرمان Mirror و در سایر فرمان ها به عنوان نقطه مبنا به حساب می آید.
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یک مثال کاربردی استفاده از گریپ ها 
نحوه  ترسيم و ویرایش خط محور و تقارن   

همان ط��ور که می دانی��د، خط محور یا تقارن بای��د حدود 2 تا 3    
میلی متر از اش��یاء بی��رون بزند، به این منظ��ور در اتوکد راه های 

فراوانی وجود دارد. ساده ترین و ابتدایی ترین راه این است که: 

1. دایره )و یا هر شيء دیگر( را رسم کنیم.   

2. خطوط تقارن را به کمک گیره های شیئی Quadrant رسم کنیم. 

3. ب��ر روی ه��ر ی��ک از خطوط تق��ارن یک بار کلی��ک کنیم تا 
گریپ های آن ها ظاهر شوند. 

4. بر روی گریپ  انتهای هر خط تقارن مجدداً کلیک کنیم تا فعال 
)قرمزرنگ( شود. 

5. با حرکت مکان نما به س��مت بیرون دایره و وارد کردن عدد 3 
مقدار الزم را به آن اضافه کنیم. 

برای حفظ راستای خط تقارن از ابزار کمکی مانند polar و ortho نیز می توان کمک گرفت. 

نكته
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ارزشيابی پایانی 
نظری:  ◄

1. عملکرد و کاربرد فرمان Scale  را بنویسید. 
2. مراحل اجرای فرمان Scale را بنویسید. 

3. عملکرد گزینه  Reference در فرمان Scale را با مثال کاربردی توضیح دهید. 
4. عملکرد و کاربرد فرمان Lengthen را بیان کنید. 

5. مراحل اجرای فرمان Lengthen را بنویسید. 
6. عملکرد و کاربرد هر یک از گزینه های فرمان Lengthen را توضیح دهید. 

7. عملکرد و کاربرد فرمان Stretch را بنویسید.
8. وجه اشتراک و تفاوت فرمان Stretch با فرمان Scale و Move را بنویسید. 

9. مفهوم و کاربرد گریپ ها )Grips( را بنویسید. 
10. انواع و عملکرد گریپ های اشیاء ترسیمی را بنویسید.

11. در فرمان Scale ضریب مقیاس را به صورت کسری نمی توانیم وارد کنیم.
 درست     نادرست    

12. با فرمان Scale امکان تکثیر اشیاء انتخابی نیز هست. 
 درست     نادرست    

13. با اجرای فرمان Lengthen تغییر زاویه اشیاء خطی نیز امکان  پذیر است؟ 
 درست     نادرست    

14. فرمان Lengthen برای تغییر طول نیاز به مرز دارد. 
 درست     نادرست    

15. به کمک فرمان Stretch می توانیم یک مربع را به مستطیل تبدیل کنیم. 
 درست     نادرست    

16. به کمک فرمان Stretch می توانیم یک دایره را به بیضی تبدیل کنیم. 
 درست     نادرست    

17. در اجرای فرمان Stretch برای انتخاب موضوعات، روش انتخاب Window کاربرد ندارد. 
 درست     نادرست    

18. وقتي اشیاء بدون وارد کردن فرمان انتخاب شوند گریپ ها ظاهر می شوند. 
 درست     نادرست    
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19. پاره خطی مطابق شکل روبه رو که دارای دو گریپ است با فرمان polyline ترسیم شده است. 
 درست     نادرست    

20. تعداد گریپ های یک موضوع، به آن شيء بستگی دارد. 
 درست     نادرست    

21. برای تبدیل کادر کاغذ A4 به کادر کاغذ A3 به صورت دقیق کدام فرمان و گزینه اجرا می شود؟ 
   Move/Displacement )ب                                                   Limits/on )الف 

 Zoom/Sccale )د        Scale از فرمان Reference ج( گزینه ی 
22. کدام گزینه برای تغییر طول به صورت درصدی اجرا می شود؟ 

Dynamic )د   Total )ج    Percent )ب   Delta )الف 
 23. در تغیی��ر ط��ول پاره خط AB به کمک فرمان Lengthen، اضافه یا کم ش��دن طول در ک��دام نقطه از پاره خط صورت 

می گیرد؟                      

 B و A )د    M ج( نقطه    B ب( نقطه   A الف( نقطه 
24. برای تبدیل شکل A به شکل B با یک بار اجرای فرمان، کدام فرمان کاربرد دارد؟ 

 Extend )ب                Move )الف 
 Lengthen )د             Stretch )ج  

25. گریپ مثلثی  مربوط به کدام یک از اشیاء زیر است؟ 
 Rectangle )د    circle )ج   Arc )ب     Line )الف 

26. با فعال کردن یک گریپ کدام یک از فرمان های زیر ابتدا جاري مي شود؟ 
 Mirror )د   Rotate )ج   Move )ب    stretch )الف 

27. کدام فرمان از طریق گریپ ها قابل اجرا نیست؟ 
Array )د   Mirror )ج   Copy )ب    Move )الف 

M)First point( )Next point(BA
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عملی)زمان 180 ◄ دقيقه( 
هر یک از شکل هاي زیر را در کاغذ A4 با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. )اندازه گذاري نیاز نیست(

راهنمایی: برای س��هولت کار، می  توانید ش��کل را با مقیاس 1:1 ترسیم نموده و سپس به کمک فرمان Scale آن را کوچک 
کرده و به داخل کادر کاغذ A4 منتقل کنید.
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6. برای قطعه   زیر مطلوب است:
الف( تهیه و تنظیم برگه A4، الیه های الزم و کادر و جدول.

ب( ترسیم طرح اول با مقیاس 1:2 بدون اندازه گذاری.
.Stretch ج( ترسیم طرح دوم از طریق تهیه کپی از طرح اول و تغییر طول آن به کمک فرمان

د( ترسیم نماي سر از طرح اول قطعه
ه( ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک متناسب با اندازه  ی طرح دوم.

طرح اول

طرح دوم



واحد کار هشتم
ایجاد و ویرایش متن و جدول

شماره  
توانایي

عنوان توانایي
زمان

جمععملينظري

ایجاد متن با فرمان های 1
 ،Single line Text ،Multiline Text

فرم��ان ب��ا  مت��ن  س��بک  تنظی��م 
Text Style و ویرایش متن با فرمان های 

 Justify Text و DDEdit ،ScaleText

224

ایجاد جدول توسط فرمان Table، ویرایش 2
جدول و تنظیم سبک متن جدول  

224



پس از آموزش این توانایی، از فراگير انتظار می رود: ◄ 
- انواع روش های نوشتن متن و فرمان های آن ها را در اتوکد 

بیان کند. 
- ابزار اختصاصی نوار ابزار Text را معرفی  کند. 

و   Single line Text فرمان ه��ای  کارب��رد  و  عملک��رد   -
Multi line Text را توضیح دهد. 

- فرمان Single line Text را براي نوشتن متن اجرا کند. 
- عملک��رد و کاربرد گزینه های فرمان Single line Text را 

بیان کند. 

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

224

 ،Single line Text ،Multiline Text ایجاد متن ب��ا فرمان ه��ای
تنظيم سبک نوش��تن متن با فرمان Text Style و ویرایش متن با 

 Justify Text و DDEdit ،ScaleText فرمان های

- عملکرد و کاربرد فرمان Text style را بیان کند. 
- قسمت های مختلف پنجره  Text style را معرفی کند. 
- فرمان Multiline Text را براي نوشتن متن اجرا کند. 

- قس��مت های مختلف ن��وار اب��زار Text Formatting را 
معرفی  کند. 

- قس��مت های مختلف پنجره  ویراس��تار متن چندخطی را 
معرفي کند. 

- متن های تک خطی و چندخطی را ویرایش کند. 



پيش آزمون

1. اصطالح انگلیسی متن چیست؟
2. نوشتن متن در نقشه کشی صنعتی چه کاربردی دارد؟

3. اصطالح Annotation چه مفهوم و کاربردی در نقشه کشی دارد؟
4. منظور از سبک متن چیست؟

5. در اتوکد با چه فرمان ها یا روش هایی می توانیم متن بنویسیم؟
6. متن های موجود )نوشته شده( چگونه ویرایش می شوند؟

7. محتوای یک متن چگونه غلط یابی و اصالح می شود؟
8. چگونه در اتوکد می توانیم متن فارسی بنویسیم؟
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 )Text( نوشتن متن
نوش��تن مت��ن در اتوکد ب��ه  منظورهای گوناگ��ون انجام 
می ش��ود، اما مهم ترین آن ها در نقشه کشی صنعتی، نوشتن 
یادداشت ها و ضمایم و اطالعات جدول های نقشه است. 
 single( ایج��اد متن در اتوکد به دو صورت تک خطی
line Text( و چندخطی )Multi line Text( انجام می شود. 

که در ادامه به شرح هر یک می پردازیم. همچنین در اتوکد 
ن��وار ابزار اختصاصی برای ایج��اد و ویرایش متن وجود 

دارد که در شکل زیر مشاهده می کنید. 

Multi line Text ایجاد متن چندخطی )پاراگرافی( 

Text Edit ویرایش انواع متن ها 

Spell check چک کردن امالیی متن 

Scale Text مقیاس متن 

Convert  معادل سازی متن ها

Text بستن نوار ابزار Close   

single line Text ایجاد متن تک خطی 

 یافتن و جایگزینی اصطالحات
Findand Replace

text Style تنظیمات سبک نوشتاري

Justify تنظیمات نقطه کنترل متن 
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 Single line Text فرمان
ب��ه کمک این فرمان می توان یک ی��ا چند خط متن ایجاد 
کرد. البته هر س��طر آن مستقل محس��وب شود، به نحوی 
که هر س��طح جداگانه قابل انتخاب، و ویرایش است. در 
هنگام اجرای فرمان متن تک خطی، ابتدا نقطه ش��روع متن 
)Start point(، س��پس ارتفاع س��طر متن )height(، و در 
نهایت زاویه ی راستای متن یا به عبارت دیگر زاویه  دوران 
س��طر )Rotation Angle( درخواست می شود، و باالخره 

فرمان آماده ی متن نویسی می شود.

 Single line Text اجرای فرمان
ورود این فرمان به ش��یوه های درج شده در جدول روبه رو 

است. 
شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

Text/ Single line TextDraw Menu

Text یا Dtext یا DtComman line

مراحل اجرای فرمان Text به  منظور ایجاد متن تک خطی

1. فرمان text را وارد می کنیم. 

گزارشی از تنظیمات جاری ارائه می شود.

 Command: textیا Dtext یا Dt ↵

Current text style: "standard" Text height: 2.5 

Annotative: No

2Specify start point of text or [Justify/style]. نقطه ش��روع متن را معین، یا گزینه دیگر انتخاب می کنیم.

:<پیش فرض> :3Specify height. ارتفاع سطر متن را تعیین می کنیم. 

 :4Specify yotation angle of text. زاویه  دوران متن )راستا( را تعیین می کنیم. 

 :5Enter text. متن موردنظر را می نویسیم و در پایان هر سطر اینتر می کنیم. 

 :6Enter text. برای پایان دادن به متن نویسی، دو بار اینتر می کنیم. 
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[گزین��ه Justify]: ب��ه کمک این گزینه می توان محدوده و نقطه کنترل را تنظیم ک��رد؛ وقتی حرف J را به  منظور 
کاربرد گزینه  Justify وارد کنیم، پیغام زیر مشاهده می شود. 

Enter an option [Align/Fit/Center/Midel/Right/Tl/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: 

هر یک از این زیرگزینه ها به  شرح زیر عمل می کنند: 
[گزینه Align]: به کمک این گزینه محدوده  طول، ارتفاع و زاویه  متن توسط دو نقطه تعیین می شود، به  نحوی 
که پس از تعیین دو نقطه  ابتدا و انتهای متن، هرچه تعداد حروف متن بیشتر باشد، متن ریزتر )شکل الف( و هر 

چه تعداد حروف کم تر باشد متن درشت تر )شکل ب( می شود. 

[گزینه  Fits]: عملکرد این گزینه ش��بیه  به عملکرد گزینه ی Align اس��ت با این تفاوت که پس از تعیین دو نقطه 
محدوده  متن ارتفاع س��طر نیز مش��خص می شود و در هنگام نوش��تن متن ارتفاع سطر ثابت می ماند. پس تعداد 

حروف بیشتر متن را فشرده تر )شکل الف( و تعداد حروف کمتر متن را کشیده تر )شکل ب( می کند. 

س��ایر زیر گزینه های این مجموعه مربوط به نقطه کنترل متن اس��ت؛ نقطه کنترل متن نقطه ای اس��ت که متن در 
هنگام نوشتن نسبت به آن تنظیم می شود. این نقطه می تواند در 12 وضعیت به شرح زیر تنظیم شود: 

)ب(

)ب(

)الف(

)الف(

Center: مرکز 

Midel: وسط 

Right: راست

آيا مي دانيد

1. اگ��ر در پاس��خ به پیغ��ام  ...Specify start point در مرحله 2 فقط اینت��ر کنیم نرم افزار ادامه 
آخرین سطر متن نوشته شده را به عنوان شروع متن جدید انتخاب می کند. 

2. در هنگام نگارش متن )Enter Text(، در هر نقطه ای که کلیک کنیم، مکان نما به آن جا منتقل 
می شود و در آن جا می توانیم سطر جدیدی را بنویسیم. این از ویژگی های متن تک خطی است.  
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Top left ( TL(: چپ باال           TC )Top center(: مرکز باال              TR )Top Right(: راست باال

Midel left( ML(: چپ وسط      MC )Midel center(: مرکز )وسطMidel Right( MR     )(: راست وسط

Bottom Left( BL(: چپ پایین    BC )Bottom Center(: مرکز پایین     BR )Bottom Right(: راست پایین. 

[گزین��ه  Style]: ب��ه کمک این گزینه می توان س��بک متن را تنظی��م کرد، به نحوی که ب��ا ورود حرف S پیغام
 <Enter Style name or [?] <standard ظاهر می شود. چنانچه نام سبک موردنظر را بدانیم آن را وارد می کنیم، 
در غیر این صورت با وارد کردن «؟» )عالمت س��ؤال( فهرس��ت سبک های موجود را مشاهده می کنیم، سپس از 

بین آن ها سبک موردنظر را انتخاب و وارد می کنیم. 

تنظیمات س��بک متن قبل از نوش��تن متن نیز به کمک فرمان Text style قابل انجام است 
که در ادامه به آن می پردازیم. 

نكته

در صورتی که عبارت Text Style را به صورت کامل در خط فرمان وارد کنیم، تنظیمات 
سبک متن از طریق خط فرمان قبل اجراست. 

نكته

 Text Style فرمان
این فرمان برای ایجاد، اصالح و یا تنظیم سبک های نوشتاري به کار 
مي رود. با وارد کردن فرمان Style به یکی از شیوه های درج شده در 
جدول روبه رو، پنجره  Text Style مطابق شکل زیر ظاهر می شود. 

شيوه هاي ورود فرمان

Style Toolbar

Text Toolbar

Text StyleFormat Menu

Style یا StComman line
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 Text Style  تشریح قسمت های پنجره
قس��مت Current text style: س��بک جاری نوشتاري را نش��ان می دهد که در حالت پیش فرض معموالً سبک

Standard جاری است. 

قسمت Styles: فهرست سبک های موجود در فایل  جاری را نشان می دهد که در حالت عادی در نسخه 2008  دو سبک 
Annotative و Standard موجود است. همچنین در این قسمت نام سبک جاری با کادر رنگی مشخص شده است. 

ن��وار All Style  نی��ز مربوط به نحوه  نمایش فهرس��ت س��بک  های متنی در 
قسمت Style است، به نحوی که حالت All Style همه  سبک های موجود و حالت Style inuse فقط سبک های 

استفاده شده را نشان می دهد؛ در پایین ترین قسمت Styles پیش نمایش نوع سبک جاری قابل مشاهده است. 
 Font name در این قس��مت تنظیمات فونت )نوع قلم( متن به شرح زیر انجام می شود. در نوار :Font قس��مت
نام فونت و در نوار Font Style س��بک فونت قابل انتخاب است. کاربرد گزینه  Use Big Font نیز برای استفاده 

از فونت بزرگ است. 

قسمت Size: در این قسمت تنظیمات اندازه فونت انجام می شود؛ 

نوار Height                   به  منظور تعیین ارتفاع سطر متن به صورت ثابت کاربرد دارد، به نحوی که با وارد کردن عددی 
بزرگتر از 0 باعث می شود در هنگام اجرای فرمان Single Line Text به منظور نوشتن متن، ارتفاع متن درخواست نشود. 

قسمت Effects: در این قسمت اصالحات کاراکتر فونت انتخابی به شرح زیر قابل تنظیم است: 
گزینه  upside down برای وارونه کردن متن   

گزینه  Back wards برای تغییر جهت نوشتن متن   
گزینه  Vertical برای تعیین جهت قائم )عمودی( کاربرد دارد. به طور مثال:

نكته
1. برخ��ی فونت ها، نظیر txt.shx، قابلیت تغییر س��بک فونت را ن��دارد، به همین دلیل در این 

فونت ها نوار Font Style غیرفعال است. 
2. چنانچه در تنظیمات س��بک، فونت متن را تغییر دهیم و آن را جاری کنیم، با اجرای فرمان 
Regen )بازسازی تصویر( فونت متن هایی که قباًل نوشته شده نیز به فونت جاری تغییر می کند. 

0,0000

 در این قسمت تنظیمات اندازه فونت انجام می شود؛ 

آيا مي دانيد

گزینه  Annotative امکان تنظیم اندازه فونت نس��بت به ضمایم نقش��ه، نظیر مقیاس دیتایل را 
میس��ر می کند؛ گزینه  match Text Orentation to Layout نیز مربوط به تطبیق متن با فضای 

Layout است و در صورتي که گزینه  Annotative فعال باشد قابل انتخاب است. 
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به کمک ن��وار oblique Angle می توان زاویه مایل بودن 
کاراکتر را تنظیم کرد 

نوار Width factor برای تنظیم پهنای کاراکتر به کار مي رود؛ کاراکتر عبارت اس��ت از فضای اشغال شده توسط 
یک حرف، یک عدد، یک عالمت و یا فاصله ی بین آن ها. 

 Multi Line Text فرمان
ای��ن فرمان برای ایجاد یک متن چندخطی یا پاراگرافی کاربرد 
دارد. در ای��ن روش پ��س از وارد ک��ردن فرم��ان Mt، تعیین 
گوش��ه های محدوده پاراگراف درخواس��ت  می شود و سپس 
یک نگارش��گر متن ش��بیه به نرم افزارهای نوش��تن متن ظاهر 

می شود. 
 در ای��ن پنج��ره می ت��وان قب��ل، هن��گام و بعد از نوش��تن متن را ب��ه کمک امکان��ات موجود مت��ن قالب بندی

)Formationg( ویرایش کرد. تفاوت اساس��ی میان متن چندخطی و تک خطی این اس��ت که همه  سطرهای متن 
چندخطی که در یک بار اجرای فرمان Mt ایجاد ش��ده باش��د یک شيء محسوب می شود، در صورتی که در متن 

در آن می توان نام سبک جدید را وارد کرد، تا به لیست سبک های موجود فایل  جاری اضافه شود. ضمن این که با 
انتخاب سبک ایجاد شده می توان تغییرات الزم را در پنجره  Text Style بر روی آن انجام داد. 

Delete برای حذف سبک های استفاده  نشده کاربرد دارد.  دکمه  
Apply برای ثبت تغییرات بدون خروج از پنجره Text Style کاربرد دارد.  دکمه  

Set current برای جاری کردن  دکمه  
سبک انتخابی به کار می رود. 

New برای ایجاد یک سبک جدید  دکمه  
به کار می رود، به نح��وی که با کلیک بر 
روی آن پنجره  New Text Style مطابق 

شکل روبه رو ظاهر می شود.
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 Multi line text مراحل اجرای فرمان

 ↵ T یا Mt یاCommand: Mtext 1. فرمان Mtext را وارد می کنیم.

2. گوشه  اول محدوده  پاراگراف را تعیین می کنیم.
Specify first corner: 

3. گوشه  مخالف )دیگر( محدوده  پاراگراف را 
تعیین یا گزینه ی دیگری را انتخاب می کنیم. 

Specify opposite corner or [Height/Justfy/Line 

Spacing/ Rotation/Style/Width/columns] 

4. داخل کادر ظاهرشده کلیک و به کمک امکانات نوار text formatting متن مورد نظر خود را تایپ می کنیم.

ok کلیک می کنیم.  5. روی دکمه 

تمامی گزینه های مرحله  3 در نوار Text Formating موجود است. به همین دلیل است که از 
توضیح مستقل آن ها خودداری و توجه شما را به تشریح اجزای این نوار جلب می کنیم. 

نكته

تک خطی حتی اگر چندین سطر نوشته شود، هر سطر جداگانه یک شيء مستقل محسوب می شود، ضمن این که 
در هنگام نگارش و ویرایش هر یک نیز امکانات مخصوص همان نوع متن در اختیار قرار می گیرد. 

شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

Text/ Multiline textDraw Menu

MText یا MT یا TComman line

 Multi line Text اجرای فرمان
این فرمان را به روش هایی که در جدول مقابل نشان داده 

شده می توان وارد کرد.

)Single line Text( متن تک خطي)Multi line Text( متن چند خطي
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در شکل زیر مهم ترین قسمت های نوار text Formatting و همچنین ویرایشگر متن معرفی شده اند. 

نمایش منوی گزینه ها
Display menu options

ذخیره کردن تغییرات و 
خروج از ویراستار متن

Save changes and close
عالئم

Symbols

شماره گذاری سطرها
Numbering

نمایش منوی متن ستونی
Displays column menu

انتخاب سبک
Style

نمایش منوی نقاط کنترل متن
 Displays MText Justification

menu

انتخاب فونت 
Font

ضمائم
Annotation

ارتفاع
Height

نمایش خط کش
Display ruler

ترازمندی
Alingment

فاصله بین سطرها
Line spacing

نمایش کادر محاوره ای تنظیمات پاراگراف
Displays Paragraph dialog bax

 )Single line text( ش��ود، متن تک خط��ی )explode( تجزیه )Mtext( اگ��ر متن چندخطی
به دست می آید. 

نكته

خط کش
ruler

تنظیم شروع اولین سطر متن
first line indent

tab تغییر سبک ابزار
Change tab style

تنظیم طول محدوده متن
Set length of the mtext object

تنظیم عرض محدوده متن
Set width of the mtext object

کاربرد ابزار متن جدولی
user-set tab stops

تنظیم تورفتگی پاراگراف
Paragraph indent
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دستورکار 
ش��کل مقابل را در کاغذ A4 ترسیم کرده و ضمائم کیفیت 
س��طح و مقیاس را به کم��ک فرم��ان DText و فرمان هاي 

ویرایشي دیگر به آن  اضافه کنید.
تذکر: اندازه گذاري نیاز نیست.

)زمان 20 دقیقه(

مراحل اجرا
1. کاغذ A4 با کادر و الیه هاي الزم را ایجاد و تنظیم کنید. 

یک الیه مخصوص ضمائم به نام Ann ایجاد کنید
2. شکل اولیه را با مقیاس 1:1 رسم کنید.

3. مقیاس شکل را به کمک فرمان Scale به 1:2 کاهش دهید.
4. عالئم کیفیت سطح پایین شکل را رسم کنید.

راهنمایي: اندازه عالئم طبق اس��تاندارد با استفاده از کتاب 
نقشه کش��ي و کمک هنرآموز محترم درنظر گرفته ش��ود و 
توجه داش��ته باش��ید این عالئ��م در الی��ه Ann باید ایجاد 

شود.
5. اع��داد کیفیت س��طح  و متن مقی��اس را به کمک فرمان 

DText ایجاد کنید.

6. با استفاده از فرمان هاي Copy و Mirror ضمائم کیفیت 
سطح روي شکل را ایجاد کنید.

راهنمایي: پس از نسخه برداري و قرینه سازي ضمائم کیفیت 
س��طح روي نقش��ه به کمک ویرایش متن ان��دازه به راحتي  
مي توانی��د مقادی��ر زی��ر را تغیی��ر داده و همچنین عبارت

Reaming )برقوکاري( را ایجاد کنید.

7. فایل خود را ذخیره کنید.
8. نتیج��ه کار را برای تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز محترم 

ارائه کنید.
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نكته

يادآوري

درج برخی عالیم ویژه نقشه کشی 
در ضمائ��م نقش��ه از جمله اندازه گ��ذاری در محیط اتوکد عالئم��ی همانند ∅ و ... کارب��رد دارند که با ترکیب 

کاراکترهایي به شرح زیر در فرآیند ایجاد متن درج مي شوند.

عالمت قطر برای معرفی اندازه  قطر اشکال دایره ای   

عالمت درجه برای معرفی اندازه  زاویه )به درجه( 

عالمت مثبت و منفی برای معرفی اندازه  تولرانس تقارن

درج خط در زیر متن در دست، مثال 

درج خط باالی متن در دست، مثال 

این عالیم در پنجره  Text Formatting مربوط به فرمان Mtext )متن چندخطی( در کش��و  
)Symbols( قابل انتخاب است. ضمنًا عالیم دیگری نیز از این طریق می توان انتخاب کرد. 

Edit Text ویرایش متن
در اتوکد متن ها نیز اشیاء ترسیمی محسوب می شوند، بنابراین اغلب فرمان های ویرایشی نظیر

 Array ،Stretch ،Copy ،Scale ،Rotate ،Move ،Erase و Mirror بر روی آن ها قابل اجراست. 

اگ��ر بخواهی��م محتوای متن ها را ویرایش و اصالح کنیم به کمک فرمان های DDEdit و properties این کار را 
انجام می دهیم. 

در قرینه سازی اشیاء به کمک فرمان Mirror وضعیت متن حفظ می شود، یعني متن ها قرینه نمي شوند. این 
عملکرد مربوط به متغیر MIRRTEXT و به شرح زیر است: 

در صورتی ک��ه متغی��ر MIRRTEXT را وارد کنی��م؛ ↵ Command: MIRRTEXT می توانی��م عدد1  یا 
0 را وارد کنی��م: <Enter new value MIRRTEXT<0. عملک��رد ه��ر یک از آن ه��ا هنگام اجرای فرمان

 MIRROR مطابق شکل های زیر است 
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 DDEdit فرمان
 )Multi line text( ،یا چندخطی )Single line text( ای��ن فرمان برای ویرایش محتوای متن موجود، اعم از تک خط��ی

کاربرد دارد. 
در فراین��د اج��رای فرمان DDEdit بر روی هر نوع متن، امکانات مربوط به همان متن ظاهر مي ش��ود که از 

طریق آن هر متنی قابل ویرایش است. 

 DDEdit اجرای فرمان
برای وارد کردن فرمان DDEdit شیوه های گوناگونی مطابق

جدول روبه رو وجود دارد. 

 DDEdit مراحل اجراي فرمان

 ↵ 1Command: DDEdit. فرمان DDEdit را وارد می کنیم.

: 2Select an annotation object or [undo]. یک ضمیمه متنی را انتخاب می کنیم.

3. با ظاهر شدن کادر مربوط، ویرایش موردنظر را انجام می  دهیم.  

4. مت��ن دیگری انتخاب می کنیم یا برای خروج 
اینتر می کنیم. 

select an annotation ...

 ب��ه کم��ک فرمان properties نیز می توان محتوای متن ها را اص��الح و ویرایش کرد، البته فرمان properties را 
باید از ش��یوه های دیگری غیر از دو بار کلیک کردن وارد کنیم، زیرا همان  طور که قباًل گفته ش��ده است با دو بار 

کلیک کردن بر روی متن ها فرمان DDEdit وارد می شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

abject/ text/EditModify Menu

DDEditComman line

Edit یا Mtext EditShort cut menu

دوبار کلیک بر روی 
متن موردنظر

Pointing Device

Scale text فرمان
این فرمان براي تغییر اندازه ي متن ها در محل خود بدون جابه جایي نس��بت به نقطه  مبنا کاربرد دارد؛ قباًل اش��اره 
شد که فرمان Scale بر روي متن ها نیز قابل اجراست، اما نکته این جاست که تغییر اندازه  متن هاي متعدد به کمک 
فرمان Scale منجر به جابه جایي آن ها نسبت به نقطه  مبنا می شود. انجام این عمل برخی اوقات دردسر ایجاد مي کند. 
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Scale متن انتخابي )اولیه(          تغییر اندازه به کمک فرمان        Scale text تغییر اندازه به کمک فرمان

Scale text اجراي فرمان
این فرمان را به شیوه هاي درج شده در جدول وارد کنید.

شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

Object> Text> ScaleModify Menu

Scale textCommand Line

Scale text مراحل اجراي فرمان

↵1Command: Scale text. فرمان Scale text را وارد مي کنیم.

:2Select Objects. متن هاي موردنظر را انتخاب مي کنیم.

↵:3Select Objects. براي پای��ان دادن به انتخاب اینتر مي کنیم.

4. نقطه مبنا را به کمک نقاط کنترل )که قباًل با 
آن ها آشنا شده اید( انتخاب مي کنیم.

Enter a base point option for scaling [Existing/

Left/Center/Middele/Right/

Tl/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existing>

5. ارتف��اع جدید ح��روف مت��ن را وارد،  یا 
گزینه هاي دیگر را انتخاب مي کنیم.

Specify a new Model height or [Paper height/

Match object/Scale factor

[گزین��ه  Existing]: ای��ن گزینه که طبق پیش فرض <Existing> با اینتر نیز وارد مي ش��ود، نقطه  مبنا براي تغییر 
اندازه  متن را نقطه درج متن هنگام ایجاد متن درنظر مي گیرد.

گزینه هاي دیگر مربوط به تعیین نقطه مبنا شامل Center, left و ... همان نقاط کنترل متن 
)Justify( است که پیش از آن از مبحث متن یک خطي با آن ها آشنا شدید.

يادآوري

بنابراین کاربرد فرمان Scale text که خاص تغییر اندازه متن ها تعبیه ش��ده هر متن نسبت به نقطه مبناي خودش تغییر اندازه 
مي دهد. شکل زیر تفاوت  تغییر اندازه  متن ها به کمک فرمان Scale text در مقایسه با عملکرد فرمان Scale را نشان مي دهد.
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Justify text فرمان
این فرمان براي تغییر نقطه  کنترل متن هاي انتخابي بدون جابه جایي آن ها اجرا مي شود. توجه کنید که تغییر نقطه  
کنترل از طریق فرمان هاي ویرایشي، نظیر DDEdit، به جابه جایي متن نسبت به نقطه کنترل منجر مي شود. اما با 

اجراي فرمان Justify text بدون تغییر مکان متن، فقط نقطه  کنترل تغییر مي یابد.

 Justify text اجراي فرمان
ای��ن فرم��ان به ش��یوه هاي درج ش��ده در ج��دول وارد 

مي شود.

[گزینه  Paper height]: با کاربرد این گزینه اندازه ارتفاع حروف متن نس��بت به اندازه ارتفاع ضمائم در فضاي 
کاغذ تنظیم مي شود )مربوط به مبحث پیشرفته(.

[گزینه  Match Object]: با انتخاب این گزینه مي توانیم متني را به عنوان مرجع انتخاب کنیم تا ارتفاع آن برروي 

Justify text مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: Justify text. فرمان Justify text را وارد مي کنیم.

:2Select Objects. متن هاي موردنظر را انتخاب مي کنیم.

 ↵ :3Select Objects. براي پایان دادن به انتخاب اینتر مي کنیم.

4. نقطه کنترل جدید را انتخاب مي کنیم.

Enter a Justification option [left/Align/Fit/center/

Middle/Right/

Tl/TC/TR/ML/MC/MR/Bl/BC/BR] <BR>:

شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

Object> text> JustifyModify Menu

Justify textCommand Line

متن هاي موردنظر انجام شود.
[گزینه  Scale factor]: به کمک این گزینه مي توانیم ضریب مقیاس را همانند فرمان Scale وارد کنیم، به نحوي که 
 Scale اعداد بزرگ تر از 1 باعث بزرگ شدن و اعداد بین 0 تا 1 باعث کوچک شدن متن مي شود. با اجراي گزینه

factor گزینه  Reference نیز در پیغام مربوطه ظاهر مي شود و عملکرد آن شبیه عملکرد فرمان Scale است.

آيا مي دانيد

1. از فرمان Find براي یافتن و جایگزیني حروف و اصطالحات در متن ها کاربرد دارد.
2. فرمان Spelling براي چک کردن متن، پیدا کردن نادرستي و اصالح متن ها کاربرد دارد.
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ارزشيابی پایانی
 ◄ نظری:

1. انواع روش های نوشتن متن در اتوکد را بنویسید.
2. مراحل اجرای فرمان Text را بنویسید.

3. مفهوم و کاربرد Text style را بنویسید.
4. مراحل اجرای فرمان Multi Line Text را بنویسید.

5. مراحل اجرای فرمان DDEdit را  بنویسید.
6. عملکرد و کاربرد فرمان Scale Text را همراه مثال بنویسید.

7. مراحل اجرای فرمان Scale Text را بنویسید.
8. عملکرد و کاربرد فرمان Justify Text را بنویسید.

9. مراحل اجرای فرمان Justify Text را بنویسید.
10. نشانه   برای .............. کاربرد دارد.

11. در صورتی که عبارت ............... را به صورت کامل در خط فرمان وارد کنیم، تنظیمات سبک متن از طریق خط فرمان 
قابل اجراست.

12. چندین سطر متن که با فرمان DText ایجاد شده باشند یک شيء یکپارچه محسوب می گردند.
 درست     نادرست

13. نشانه   در نوار ابزار Text برای ویرایش انواع متن ها کاربرد دارد.
 درست     نادرست

14. با اجرای فرمان Regen تنظیمات سبک جدید بر روی متون قبلی نیز اعمال می شود.
 درست     نادرست

15. اگر متن چند خطی )MText( تجزیه )explode( شود به متن تک خطی )DText( تبدیل می شود.
 درست     نادرست

16. اگر متغیر MirrText=1 تنظیم شده باشد، با اجرای فرمان Mirror بر روی متن انتخابی مطابق شکل زیر می شود؟
 درست     نادرست

17. کدام گزینه عملکرد فرمان های مربوط به نوشتن متن را صحیح معرفی نمی کند.
 الف(  ایجاد متن چندخطی    ب(  مقیاس دادن به متن 
 ج(           تنظیمات سبک نوشتاري   د(  تنظیمات نقطه کنترل

Mirror  پس ازMirror  قبل از
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18. کدام گزینه از فرمان Text برای تنظیم نقطه  کنترل متن در پایین و چپ کاربرد دارد؟
LB )د    BC )ج      BL )ب   BR )الف 

19. کدام گزینه برای وارونه کردن متن "مثال   " کاربرد دارد؟
Upside down )ب     Back Wards )الف 

Horizontal  )د      Vertical )ج 
20. کدام گزینه برای واردکردن فرمان نوشتن متن چند خطی از طریق خط فرمان کاربرد ندارد.

Text )د   MText )ج   MT )ب    T)الف 
21. کدام گزینه کاربرد کلیدهای صفحه کلید برای درج عالئم ویژه را اشتباه معرفی می کند.
 الف(    ب(  ج(  د(

24. کدام گزینه برای انجام ارتفاع متن انتخابی روی متون دیگر کاربرد دارد.
Scale factor)ب     Match object )الف 
Justify Text )د      Reference )ج 

تحقيق: در مورد اجرا، عملکرد و کاربرد فرمان هاي Spelling ،Find و متغیر Qtent تحقیق کنید.
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عملی)زمان 90 ◄ دقيقه(
1. نماها و تصویر مجس��م نقش��ه   زیر را با مقیاس 1:2 ترس��یم و کلیه متن های پیرامون آن و همچنین جدول مشخصات را 

نگارش کنید.
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2. متن زیر را به کمک فرمان Multi Line text نگارش کرده و س��پس نقش��ه   زیر را با کلیه مشخصات مربوطه ترسیم کنید.
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3. نقش��ه قطعات زیر را با مقیاس های زیرنویس ش��ده ترس��یم کنید و ضمائم زیرنویس هر نقشه و مشخصات جدول را به 
صورت کامل بنویسید.



توانایي ایجاد جدول توسط فرمان Table، ویرایش جدول و 

تنظيم سبک متن جدول

در پایان آموزش این توانایي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- کاربرد جدول در نقشه کشي به کمک رایانه را بیان کند.

- عملکرد فرمان Table را توضیح دهد.
- فرمان Table را اجرا کند و جزئیات پنجره  آن  را معرفي کند.

- به کمک فرمان Table جدول مشخصات نقشه و جدول هاي مشابه دیگر را ایجاد کند.
- ساختار جدول و محتواي جدول را ویرایش کند.

- متن خانه هاي جدول را به کمک فرمان Table Edit ویرایش کند.
- سبک جاري متن جدول را به کمک فرمان Table Style تنظیم کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

224



پيش آزمون

1. اصطالح انگلیسی جدول چیست؟
2. جدول در نقشه کشی صنعتی عالوه بر جدول مشخصات، چه کاربردی دارد؟

3. منظور از سبک جدول چیست؟
4. اجزاء تشکیل دهنده  جدول چیست؟

5. در اتوکد جدول چگونه ایجاد می شود؟
6. ساختار جدول در اتوکد چگونه تنظیم و ویرایش می شود؟
7. محتوای جدول )متن داخل خانه ها( چگونه ایجاد می شود؟

8. محتوای جدول چگونه ویرایش می شود؟
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ایجاد و ویرایش جدول
جدول ها به ویژه جدول مش��خصات و جدول فهرس��ت قطعات از ملزومات اصولي نقشه کشي صنعتي هستند و 
به همین دلیل در نسخه هاي اخیر اتوکد فرماني تحت عنوان Table به آن اختصاص داده اند. به کمک این فرمان 

ضمن طراحي جدول موردنظر خانه هاي آن نیز آماده  نگارش و ویرایش متن است.

Table اجراي فرمان
ب��ا ورود به این فرمان به ش��یوه هاي درج ش��ده در جدول روبه رو 

پنجره  Insert Table به شکل زیر ظاهر مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

TableDraw Menu

Tables panel>TableDashboard

Table/tbCommand Line

قسمت هاي پنجره  Insert Table به شرح زیر است:
:Table Style

در این قس��مت س��بک جدول قابل انتخاب است، براي تغییر سبک جاري یا ایجاد سبک جدید مي توان بر روي 
دکمه   کلیک کرد.

در ادام��ه همی��ن بح��ث به نحوه  ایج��اد و جاري کردن یک س��بک جدید ب��راي جدول 
مي پردازیم.

نكته
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Insert Options: در این قسمت نحوه  درج محتواي خانه هاي جدول قابل تعیین است که شامل گزینه های زیر  است.

Start from empty table: در صورت فعال بودن این گزینه، یک جدول خالي طراحي مي شود و کاربر مي تواند 

اطالعات خانه هاي آن را کامل کند.
 Excel ب��ا انتخ��اب ای��ن گزین��ه، اطالع��ات خانه ه��اي ج��دول مي توان��د از یک فای��ل :From a data link

گرفت��ه ش��ود، به این منظور ب��ا کلیک بر روي دکمه   مي ت��وان فایل موردنظر را جس��تجو و انتخاب کرد.
From Object data in the drawing: به کمک این گزینه مي توان اطالعات موجود در فایل ترسیمي را انتخاب 

کنیم تا در جدول درج کرد.
 :Insertion behavior

در این قسمت محل درج )قرارگیري( جدول در فایل ترسیمي با دو گزینه قابل تنظیم است. 
Specify insertion point: در صورت فعال بودن این گزینه، طبق پیش فرض نقطه  درج گوش��ه س��مت چپ و 

باالي جدول است و محل قرارگیري جدول با آن تعیین مي شود.
Specify window: در ص��ورت فعال کردن این گزینه، با انتخ��اب دو نقطه  یک پنجره مي توان محدوده و محل 

قرارگیري جدول را تعیین کرد.
:Column &Row settings

در این قسمت تعداد سطرها و ستون ها و ابعاد آن ها به شرح زیر قابل تنظیم است.
Columns: در این نوار تعداد ستون ها مشخص مي شود.

Column width: در این نوار عرض ستون ها برحسب واحد )میلي متر( تعیین مي شود. حداقل تعداد آن نیز یک 

کاراکتر است.
Data Rows: در این نوار تعداد سطرهاي جدول مشخص مي شود.

Row height: در این نوار ارتفاع هر سطر بر اساس تعداد خط متن تعیین مي شود.

:Set cell styles

در این قسمت سبک خانه هاي هر سطر از جدول بر اساس سه گزینه  Title )به مفهوم عنوان(، Header )به مفهوم 
سربرگ( و Data )به مفهوم داده(، به شرح زیر قابل تنظیم است:

در نوار First row cell style سبک خانه هاي سطر اول قابل انتخاب و طبق پیش فرض Title است.
در ن��وار Second row cell style س��بک خانه هاي س��طر دوم قابل انتخاب و طبق پیش فرض Header اس��ت.
در نوار All Other row cell styles سبک خانه هاي سایر سطرها قابل انتخاب و طبق پیش فرض Data است.
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س��طر اول و دوم جدول جزء تعداد سطرهاي مشخص شده در نوار Data rows محسوب 
نمي ش��ود. به بیان دیگر همواره تعداد سطرهاي جدول درج شده، دو سطر بیشتر از تعداد 
مش��خص شده اس��ت. براي مثال اگر یک جدول سه سطري نیاز داریم کافي است در نوار 

Data rows عدد 1 را وارد کنیم. 

 Table مراحل اجراي فرمان

1. فرم��ان Table را وارد مي کنیم تا پنجره  
Insert Table ظاهر شود.

Command: Table/tb ↵

2. در کادر Columns تع��داد س��تون هاي 
جدول را وارد مي کنیم.

ع��رض   Columns Width کادر  در   .3
ستون ها را وارد مي کنیم.

4. در کادر Data Rows تع��داد س��طرهاي 
جدول را وارد مي کنیم.

5. در کادر Row height ارتفاع هر سطر را 
برحسب تعداد خط هاي متن وارد مي کنیم

Ok کلیک مي کنیم. 6. بر روي دکمه  

:7Specify insertion point. نقطه  درج جدول را تعیین مي کنیم.

8. محتواي جدول را به کمک ابزار Text Formatting )مربوط به متن چندخطي Mtext( تکمیل مي کنیم.

Ok در نوار ابزار Text Formatting کلیک مي کنیم. 9. بر روي دکمه  

س��طر اول و دوم جدول جزء تعداد سطرهاي مشخص شده در نوار 

آيا مي دانيد
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نكته

در صورتي که جدول بدون محتوا )خالي از متن( موردنظر باش��د در مرحله  8 بر 
Ok از نوار ابزار Text Formatting کلیک مي کنیم. روي دکمه  

Table Style فرمان
این فرمان براي تنظیم سبک جاري و همچنین ایجاد، ویرایش و حذف یک سبک کاربرد دارد.

با وارد کردن فرمان Table Style به یکي از شیوه هاي درج شده در جدول پنجره  Table Style ظاهر مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Style Toolbar

Table StyleFormat Menu

Tablestyle/tsCommand Line

در این پنجره در قسمت Styles ،  فهرست  سبک هاي موجود نشان داده مي شود و نام سبک جاري در آن مشخص شده است.
در قس��مت list نحوه  نمایش فهرست سبک ها در قسمت Styles مشخص مي شود. نمایش فهرست کل سبک ها 

با All Styles و فهرست سبک هاي استفاده شده با Styles in Used قابل انتخاب است.
در قسمت Preview of پیش نمایش سبک انتخاب شده مشاهده مي شود.

Set current براي جاري کردن سبک انتخابي است. کاربرد دکمه  
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تغییر عرض جدول
جابه جا کردن جدول

تغییر ارتفاع جدول گریپ شکستن جدول
)تقسیم جدول به چند قسمت(

تغییر عرض ستون ها

تغییر عرض و ارتفاع

New براي ایجاد یک سبک جدول جدید است. کاربرد دکمه  

Modify براي اصالح جزئیات سبک انتخابي است. کاربرد دکمه  
Delete برای حذف یک سبک استفاده  نشده است. کاربرد دکمه 

Table Edit ویرایش جدول
همان طور که گفته ش��د، جدول از دو بخش مهم تشکیل ش��ده است. یکي ساختار جدول شامل سطر، ستون و 
خان��ه )س��لول( و دیگري محتواي جدول یا به عبارت دیگر داده ه��ا و اطالعات داخل خانه هاي جدول که براي 

ویرایش هر یک از آن ها امکاناتي وجود دارد که به شرح آن ها مي پردازیم.

ویرایش ساختار جدول ◄ 
چنانچه بر روي خطوط تش��کیل دهنده جدول کلیک کنیم، ضمن خط چین ش��دن خطوط جدول، گریپ هاي آن 
نیز مطابق شکل زیر ظاهر مي شوند. به کمک آن ها مي توان موقعیت و اندازه جدول و خانه هاي آن را تغییر دهیم. 

در ادامه به عملکرد هر یک از گریپ ها مي پردازیم.

آيا مي دانيد

تمامي ساختار و محتواي یک جدول شيء ترسیمي محسوب مي شود و برخي فرمان هاي ویرایشي 
نظیر Rotate، Array، Mirror، Copy، Erase و Scale بر روي آن قابل اجراست.
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چنانچه داخل یک خانه جدول کلیک کنیم، خطوط آن خانه به شکل مقابل درمي آید.
عملکرد هر یک از گریپ هاي آن نیز در شکل روبه رو معرفي شده است.

وقتي یک یا چند خانه از جدول در حالت انتخاب باش��د نوار ابزاري تحت عنوان Table مطابق ش��کل زیر، در 
باالي جدول ظاهر مي ش��ود. به کمک ابزار آن مي توان س��اختار جدول را ویرایش کرد. در این ش��کل برخي از 

ابزارهاي پرکاربرد معرفي شده اند.

1. اگر قصد دارید یک ستون بدون تغییر عرض در جدول جابه جا شود در هنگام جابه جایي 
گریپ آن، دکمه  Ctrl را در حالت فشرده نگه دارید.

2. با دوبار کلیک روي خطوط جدول از طریق پنجره  Properties نیز مي توان ساختار جدول 
را تغییر داد.

3. ساختار جدول یک شيء یکپارچه است، مگر این که تجزیه )Explode( شود.

نكته

با درگ در خانه اي از جدول و دراپ در خانه اي دیگر  نیز مي توان چندین خانه از جدول را انتخاب کرد.

. اگر قصد دارید یک ستون بدون تغییر عرض در جدول جابه جا شود در هنگام جابه جایي 

آيا مي دانيد

تغییر ارتفاع خانه

انهتوسعه حالت انتخاب به چند خانه
 خ

ض
عر

یر 
تغی

احضار بلوکفرمول نویسیتنظیم سبک محتوای خانه ها
قفل کردن 
محتوای خانه

کنترل متن خانه
تقسیم خانه ها

ادغام خانه ها

خطوط کادر خانه

اضافه کردن ستون

حذف سطر

اضافه کردن سطر

حذف ستون

یکي از ابزار مهم این نوار دکمه ي        
)Merge Cells( اس��ت ک��ه ب��ه کم��ک آن 

مي توانیم چند خانه را ادغام و به یک خانه 
تبدی��ل کنیم. در این حالت در منوي میان بر 

نیز گزینه ي Merge ظاهر مي شود.
چنانچه چند خانه براي ادغام انتخاب ش��ود س��ه گزینه در ابزار Merge وجود دارد که گزینه All همه ي س��طر و ستون 

خانه ها را ادغام مي کند، گزینه ي Row براي ادغام سطرها و گزینه ي Columns براي ادغام ستون ها کاربرد دارد.
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ویرایش محتواي جدول ◄ 
محتواي خانه هاي جدول را به سه روش مي توانیم ویرایش کنیم.

روش اول: چنانچ��ه در داخ��ل یک��ي از خانه هاي پر یا خالي جدول دوبار کلیک کنی��م، آن خانه به حالت فعال 
درمي آید و مطابق شکل زیر با استفاده از ابزار Text Formatting محتواي آن را ویرایش مي کنیم.

روش دوم: هنگامي که یک یا چند خانه از جدول مطابق صفحه  پیش در حال ویرایش باشد اگر شروع به نوشتن 
متن کنیم، ضمن تغییر شکل آن خانه، امکانات ویرایش متن نیز ظاهر مي شود.

روش سوم: اجراي فرمان Table Edit طبق مراحل زیر:

Command: TableEdit ↵                                                 .را وارد مي کنیم Table Edit 1. فرمان
Pick a Table Cell:               .2. داخل خانه موردنظر کلیک مي کنیم

3. با فعال شدن ویرایشگر متن، محتواي داخل خانه را ویرایش مي کنیم.

نكته

وقتي خانه اي از جدول در حالت انتخاب باش��د اگر کلیک راست کنیم از طریق منوي زمینه 
)Shortcut Menu( و گزینه ي Edit text نیز مي توانیم محتواي آن خانه را ویرایش کنیم.
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دستورکار 
پس از آماده س��ازي کاغذ A4 قائم و رس��م  کادر، جدول مش��خصات آن را 

مطابق شکل روبه رو به کمک فرمان Table ایجاد کنید.
)زمان:15 دقیقه(

مراحل اجرا
1. کاغذ A4 قائم و کادر آن را آماده کنید.

2. فرمان Table را وارد کنید.
Command: Table/tb ↵

3. در پنج��ره  Insert Table در کادر Columns ع��دد 3 را وارد کنی��د.
4. در کادر Columns Width عدد 50 را وارد کنید.

5. در کادر Data Rows عدد 1 را وارد کنید.
6. در کادر Row height عدد 1 را وارد کنید.

7. در قسمت Set Cell Styles هر سه کادر را روي گزینه Data تنظیم کنید.
Ok کلیک کنید. 8. بر روي دکمه  

9. در نقطه اي از صفحه  ترس��یمي کلیک کنید ت��ا جدول آماده  نگارش متن 
شود.

10. عب��ارت Draw را در خان��ه  اول تایپ و به کمک کلیدهاي جهت دار به 
خانه هاي دیگر حرکت کنید و سپس متن هاي مربوط را تایپ کنید.

راهنمای��ي: همان طور که در ش��کل مالحظه مي کنی��د، موقعیت متن داخل 
خانه هاي جدول را در همین مرحله مي توانید تنظیم کنید.

Ok کلیک کنید. 11. در نوار ابزار Text Formatting بر روي دکمه  
12. به کمک فرمان Move جدول را به محل خود منتقل کنید.

13. فایل خود را ذخیره کنید.
14. نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابي به هنرآموز محترم ارائه کنید.
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ارزشيابی پایانی
نظری ◄ 

1. شیوه های وارد کردن فرمان Table را بنویسید.
2. مراحل ایجاد جدول توسط فرمان Table را بنویسید.
3. شیوه های وارد کردن فرمان Table Style را بنویسید.

Columns .4 برای تعیین تعداد .................. جدول کاربرد دارد.
Rows .5 برای تعیین تعداد ........................ جدول کاربرد دارد.

6. با ایجاد یک جدول ویرایشگر متن )Text Formatting( فعال مي شود.
 درست     نادرست

7. با درگ و دراپ نمی توانیم خانه های جدول را انتخاب کنیم.
 درست     نادرست

8. وقتی خانه ای از جدول در حالت انتخاب است از طریق منوی میان بر )Shortcut Menu( نیز می توانیم گزینه
 Text Edit را به منظور ویرایش متن جدول انتخاب کنیم.

 درست     نادرست
9. کدام گزینه برای وارد کردن مخفف فرمان Table در خط فرمان کاربرد دارد.

tl )د   tb )ج   Ta )ب    T )الف 
10. در قسمت  Set Cell Style از پنجره ی Insert Table کدام گزینه قابل تنظیم نیست؟

Exel )د   Data )ج   Title )ب   Header )الف 
11. کدام دکمه از پنجره  Table style برای جاری کردن سبک انتخابی کاربرد دارد.

Style )د   Modify )ج   New )ب  set current )الف 
12. کدام نشانه برای فرمول نویسی داخل جدول کاربرد دارد.

 الف( %      ب( fx   ج( By Row/Column  د( همه موارد
13. کدام فرمان برای ویرایش محتوای متن جدول کاربرد دارد.

Text )د   EditText )ج   Tabledit )ب  Table Text )الف 
14. کدام گزینه از ابزار Merge براي ادغام خانه ها در جهت ستوني کاربرد دارد.

Vertical )د   Columns )ج   Rows )ب   All )الف 
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عملی)زمان 90 ◄ دقيقه(
1. برای نقشه های ذیل مطلوب  است:

.Table الف( طراحی جدول مشخصات و نگارش محتویات داخل آن به کمک فرمان
ب( ترس��یم نقش��ه هر قطعه در الگوی طراحی شده به همراه ضمائم کیفیت سطح و شماره قطعه )اندازه گذاری نیاز نیست(

نام:نام تاریخ

سازنده: سفارش:

مقیاس

جنس
تولرانس

محور
طراح
رسام
بازبین

تصویب

کاغذ:
شماره:

کد:
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نام:نام تاریخ

سازنده: سفارش:

مقیاس

جنس
تولرانس

رابط
طراح
رسام
بازبین

تصویب

کاغذ:
شماره:

کد:
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2. نقشه   زیر را در یک کاغذ A4 افقی با مقیاس 1:2 ترسیم و ضمائم کیفیت سطح را روی آن درج کنید.

نام
نام:

تاریخ

سازنده:
ش:

سفار

س
مقیا

س
جن

س
تولران

طراح
رسام
بازبین

ب
تصوی

کاغذ:
شماره:

کد:
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